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s. 1. 
18 F,e b~ari 1938. BESLUIT, houdende vast. 

stelling van het wapen van de mannelijke 
en vrouwelijke nakomel ingen in de man
nelijke lijn uit hat huwelijk van Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der 
Nederlanden met zijne Koninklijke Hoog
heid Prins Bernhard dJer Nederlanden.. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

aan de mannelijke en vrouwelijke nakome
lingen in de mannelijke lijn uit het huwelijk 
van Onze beminde Dochter met Zijne Konink
lijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlan
den, Prins van Lippe-Biesterfeld te verleenen 
het navolgende wapen: 

Gevierendeeld: 
I en IV in azuur, bezaaid met staande blok

jes van goud, een klimmende rechtsgewende 
leeuw van goud, gekroond met een kroon van 
drie bladen en twee parelpunten van het
zelfde, getongd en genageld van keel , in den 
rechtervoorklauw opgeheven houdende in 
schuinlinkschen stand een ontbloot Romeinsch 
zwaard van zilver, met gevest van goud, en 
in den linker een bundel van zeven pijlen van 
zilver, met punten van goud, de punten om
hoog, en de pijlen te zamen gebonden met een 
lint van goud; 

II en III in goud een jachthoorn van azuur, 
gesnoerd en geopend van keel, beslagen van 
zilver; 

een hartschild van zilver met een roos van 
keel, geknopt en gepunt van goud. 

Het schild - gedekt, voor de mannelijke af
stammelingen, met twee helmen: · 

de eerste getralied en gesierd van goud, 
gevoerd van keel, met dekkleeden van goud 
en azuur, en gekroond met een kroon van drie 
bladen en twee parel punten van goud; helm
teeken: een vlucht van sabel, beladen met een 
gewelfden schuinbalk van zilver, waarop drie 
lindebladen van sinopel, met de stelen om
hoog; 

de tweede getralied en gesierd van goud , 
gevoerd van keel, met dekkleeden van zilver 
en keel, en gekroond met een kroon van drie 
bladen en twee parel punten van goud; helm
teeken: een roos van keel, geknopt en ge
punt van goud, tusschen een vlucht van zil
ver; 

voor de vrouwelijke afstammelingen, gedekt 
met de Koninklijke kroon, gelijkvormig aan 
die, bedoeld in artikel 4, sub a van Ons besluit 
van 10 Juli 1907 (Sta,atsblad n°. 181), zooals 
dit is gewijzigd bij Ons besluit van 13 Juli 
1909 (Staatsblad n°. 271). Schildhouders: 
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twee leeuwen van goud, getongd en genageld 
van keel. 

Alles geplaatst op een mantel van purper, 
geboord van goud, gevoerd met hermelijn, 
opgebonden met koorden, eindigende in kwas
ten, bei-de van goud, en gedekt met de boven
genoemde Koninklijke kroon. 

Onze Minister van Algemeene Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
de Staatscourant en in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Soestdijk, den 18den Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken, H . Co I ij n. 

(Uitgeg. 23 Februari 1938.) 

s. 10. 

1 Februari 1938. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 23 December 1936 te 's-Gravenhage 
gesloten Nederlandsch-Duitsche verdrag 
nopens de regeling· van het goederenver
keer voor het jaar 1937, met bijlage en 
bijbehoorend slotprotocol, alsmede van de 
op denzelfden datum gewisselde nota's 
betreffende de voorloopige toepassing van 
het verdrag. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 25 November 1937 

(Staatsblad n°. 36), houdende goedkeuring 
van het Nederlandsch-Duitsche verdrag nopens 
de regeling van het goederenverkeer voor het 
jaar 1937, met bijlage en bijbehoorend slot
protocol, op 23 December 1936 te 's-Graven
hage gesloten, van welk verdrag een afdruk 
bij dit Besluit is gevoegd; 

Gezien mede de op 23 December 1936 tus
schen den Voorzitter van de Nederlandsche 
Delegatie en den Voorzitter van de Duitsehe 
Delegatie gewisselde nota's betreffende de 
voorloopige toepassing van dat verdrag, welke 
nota's eveneens in afdruk en, voor wat de 
Duitsche nota betreft, tevens in vertaling :hij 
dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag krach
tens vermelde notawisseling met ingang van 
1 J anuari 1937 voorloopig is toegepast; 

0. mede, dat de akten van bekrachtiging 
van dat verdrag op 10 December 1937 te 
B erlijn zijn uitgewisseld; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel V, op 30 December 
1937 voor het Rijk in Europa is in werki.n-g 
getreden; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 27sten Januari 
1938, Directie van het Protocol, n°. 2856 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag met bijlage en slot

protocol en bovengenoemde nota's met ver
taling te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

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

Soestdijk, den lsten Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe'I' van Buitenlandsche Zaken, 
J. pat ij Il. 

(Uitgeg. 8 Februari 1938. ) 

NEDERLAND SCH-DUITSCH VE RDRAG 
NOPENS DE REGELIN G VAN HET 
GOEDERENVERKEER VOOR HET JAAR 

1937 VAN 23 DECEMBER 1936. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 
De Duitsche Rijkskanselier, 

geleid door den wensch de economische be
trekkingen tusschen Nederland en Duitschland 
ook gedurende het jaar 1937 te bevorderen en 
nauwer aan te knoopen, hebben tot Hunne ge
volmachtigden benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den : 

den Directeur-Generaal van Handel en Nij
verheid bij het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

Dr. Hans Max • Hirschfeld, 
De Duitsche Rijkskanselier: 
den "Vortragenden Legationsrat" aan het 

Departement van Buitenlandsche Zaken , 
Felix Benzler, 

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

Art. I. Van de in de bijlage vermelde 
voortbrengselen van den Nederlandschen bo
dem en de Nederlandsche nijverheid zullen bij 
hun invoer in het Duitsche douanegebied geen 
andere of hoogere invoerrechten geheven wor
den dan die, welke in de bijlage bepaald zijn. 

Art. II. Voorzoover de Nederlandsche Re
geering den invoer van goederen in Nederland 
beperkt of in de toekomst beperken zal, zal zij 
daarbij met de Duitsche uitvoerbelangen op 
passende wijze rekening houden. 

Art. III. De Nederlandsche en de Duitsche 
Regeering zullen den invoer van Nederland
sche en Duitsche kolen van alle soorten even
a ls tot dusverre welwillend behandelen. 

De invoer van steenkolen, steenkoolbriketten 
en cokes uit Duitschland wordt voor het jaar 
1937 gecontingenteerd en wel volgens de na
volgende groepenverdeeling : huisbrandkolen, 
industriekolen, steenkoolbriketten en cokes. 

Art. IV. Iedere R egeering zal een Regee
r ingscommissie instellen, gevormd door ambte
naren der betrokken ministeries. Deze com
miss ies hebben tot taak in doorloopend on
middellijk contact de met de uitvoering van 
dit verdrag samenhangende vraagstukken te 
behandelen. Over de samenstelling der Re-
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geeringscomm1ss1es zullen beide Regeeringen 
elkander mededeeling doen. 

Art. V. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd. H et treedt den twintigsten dag na de uit
wisseling der bekrachtigingsoorkonden, welke 
te Berlijn zal plaats vinden, in werking en zal 
gelden tot den 31sten December 1937. 

Ingeval zich ingrijpende wijzigingen in de 
economische verhoudingen tusschen de beide 
landen mochten voordoen, kan dit verdrag 
vóórd ien worden opgezegd. Een ingrijpende 
verandering in de economische verhoudingen 
tusschen de beide landen moet geacht worden 
zich eveneens voor te doen, indien één van de 
beide Regeeringen, in het algemeen of · duor 
afzonderlijke maatregelen, van de tot dusverre 
geldende richtsnoeren harer douanepolitiek af
wij kt en daardoor een niet onbelangrijke be
nadeeling voor den uitvoer van het andere 
land ontstaat. 

Is volgens de opvatting van één van de 
verdragsluitende partijen de voorwaarde van 
de vorige alinea aanwezig, dan zal deze partij 
- in den regel nochtans na voorafgaande be
spreking der Regeeringscommissies de 
andere partij zoo spoedig mogelijk het voor
nemen tot opzegging mededeelen. Is dit het 
geval, dan moeten de Regeeringscommissies 
bijeenkomen en trachten het door de wijzi
gingen van de economische verhoudingen 
verstoorde evenwicht van het verdrag door een 
daarvoor in aanmerking komende verevening 
weer te herstellen. Brengen deze besprekingen 
geenerlei uitkomst, dan moet zulks in een 
door de beide voorzitters der Regeeringscom
missies onderteekend zittingsprotocol worden 
vastgesteld. In dit geval kan ieder van de 
beide verdragsluitende Partijen het verdrag 
met een termijn van 14 dagen aan het einde 
van een kalendermaand opzeggen. 

Geschied in tweevoud in de Nederlandsche 
en de Duitsche taal te 's-Gravenhage, den 
23sten December 1936. 

H.M. HIRSCHFELD. 
FELIX BENZLER. 

Bijlage bij Artikel I. 

RECHTEN BIJ DEN INVOER IN HET 
DUITSCHE DOUANEGËBIED. 

Benaming der goederen 

21 Koolzaad: 
bloemkoolzaad ..... ..... .... .... .. ... .... 100 
boerenkoolzaad, spruitkoolzaad ... 20 
andere ............ ... ........... .. ...... ...... 40 

Bloemenzaden .............. ..... .... .... .. .. ... 50 
Komkommer- en augurkenzaad .. .... ... 50 
K oolrab i-zaad . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 30 
Kool raapzaad ..... ..... .. .. .... ..... ..... ....... 10 
P reizaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 O 
P een(wortel) zaad ....... ... ... ...... ... ...... 60 
Peterseliezaad ..... .... ..... .. .. .. .. .... .... .... 10 
Radijszaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 O 
Ramenaszaad .... ....... ........ ........ . :... .... 50 
Slazaad .. ...... ...... .... ... . ... ......... ........ . 50 
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Schorseneerenzaad .. . . . . ..... .. 50 
Selderij zaad .... ..... . ... . ... .... ... . . ..... ..... 40 
Zaad van andere consumptie-wortel-

gewassen dan bovengenoemd en 
herfstknollen ..... ........ ... ........... ..... 10 

Spinaziezaad .... ........ ........ ........... . .. .. 10 
Uienzaad ... ..... ..... ........ ........ . .... . ...... 50 

0 p merk ing. De verdragsrech
ten gelden slechts, wanneer zij 
in het Duitsche douanegebied 
worden ingevoerd met certifica
ten van zuiverheid , erkend door 
de Duitsche Regeering, en op 
grond van overeenkomsten met 
Duitsche telers ingeval ge nadere 
overeenkomst tusschen de beide 
R egeeringen. 

22 Karwij, versch en gedroogd ... 8 
23 Aardappelen, versch: 

goedgekeurd pootgoed in den t ijd 
van 1 Januari tot 31 Maart en 
van 1 September tot 31 Decem-
ber ... ... ....... ........... .......... 4 

28 Kapok, onbewerkt, ook gezuiverd, in 
andere verpakking dan in geperste 
balen ............................. ............... 3 

33 Groenten, versch: 
roode kool, witte kool, savoye

kool in den tijd van 1 J anuari 
tot 31 Mei, voorzien van bewij
zen van overneming van een 
door den Rijksminister voor 
Voedselvoorziening en Land-
bouw aan te wijzen instant ie 2 
spruitkool, in den tijd van 1 J a
nuari tot 31 Maart en van 1 
November tot 31 December 5 

Opm e rkin g. H et verdragsrecht 
geldt slechts voor een hoeveel
heid, overeenkomende met 55% 
van de hoeveelheid, die in het 
jaar 1932 volgens de ambtelijke 
Dui tsche invoerstatistiek uit 
Nederl and in het Duitsche 
douanegebied is ingevoerd. De 
beide Regeeringen kunnen het 
percentage wijzigen, echter niet 
hooger stellen dan 55. 

kropsla, voorzien van bewijzen 
van overneming van een door 
den Rijksminister voor Voedsel 
voorziening en Landbouw aan 
te wijzen instantie: 
in den tijd van 1 April tot 31 
Mei ..... .. .. ........... 7 
in den tijd van 1 Juni tot 30 
September ........... 10 

uien tot een hoeveelheid van ten 
hoogste 3,000,000 kg per kalen
derjaar, voorzien van bewijzen 
van overnem ing van een door 
den Rijksminister voor Voedsel
voorziening en Landbouw aan 
te wijzen instantie en na nadere 
aanwijzing van den Rijksminis-
ter van Financiën .... ..... ...... .. . 2 

wortelen, in den t ijd van 1 J a
nuari tot 31 Maart en van 1 
Juli tot 31 December ... ......... 5 

spinazie ... .. .... ..... .. . ............... .... .. 5 
38 Boomen, wijnstokken, vaste planten, 

stru iken, stekken en andere levende 
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gewassen zonder of met aardkl ui
ten, ook in potten of kuipen ; ent
rijzen; planten zonder aardklui ten: 

vaste planten .. ... .... ..... . .... ... . .. . ... . 20 
Polyantharozen, voorzien van een 

door de Duitsche R egeering er
kend certificaat van zu iverheid 21 

andere: 
rhododendrons en azalea's, met 

uitzondering van de Indische 
azalea's, a lle deze met aardklui-
ten .. .... ....... .......................... 12.50 

magnolia's, laurieren , Ilex, Au
cuba, Buxus, a lle deze met aard-
kluiten ... ....... ....... ... .... ........ ... . 10 

Coniferen (met uitzondering van 
de araucaria excelsa ) en clema
t is met kluiten , voorzien van 
door de Duitsche R egeering er
kende certificaten van zuiver-
heid .. .... ..... ... ... ........... ........ .... 10 

vaste planten met aardkluiten . .. 20 
Opm er kin g. De verdragsrech-

ten van 21 RM, 12.50 RM en 
10 RM gelden slechts onder de 
voorwaarde, dat de N ederland
sche Regeering ingevol ge een 
daartoe in het bijzonder te tref-
fen overeenkomst bij den uitvoer 
van de pl anten, waarvoor deze 
verdragsrechten gelden , waar
borgt, dat uitvoervergunningen 
voor zendingen aan particul ie
ren, openbare lichamen, waren
huizen of openbare verkoopin-
gen niet worden a fgegeven, a ls
mede dat a an de in een ge
mengde Commissie overeenge
komen prijzen wordt vastgehou
den. 

40 H yacinthen-, tulpen- en narcissen-
bollen ... ... ....... ............... .... .... ...... . 20 

45 Druiven: 
versch, (tafeldruiven) , in Neder
landsche kassen gekweekt, in ver
pakkingen met gewicht van 10 kg 
of minder, niet per post verzonden, 
in den t ijd van 1 tot 31 Juli ... .. . 7 

4 7 Ander ooft, versch : 
kruisbessen .. .... . ...... ... ...... .. .. ....... .. 10 
frambozen ................... .......... ..... 12.50 

Opmerking. Als ve1·sche fram
bozen zijn ook te beschouwen 
versch geplukte frambozen , die 
111 den tijd van 15 Juni tot 15 
September zijn ingevoerd en die 
all een om haar voor bederf ge
durende het vervoer te behoeden, 
lichtelijk met verduurzamings
middelen, zooal s b.v. mieren
zuur, behandeld zijn. 

49 Aardbeienpulp in verpakkingen bij 
een gewicht van 50 kg of meer . ..... 8 

Frambozenpulp in verpakkingen bij 
een gewicht van 50 kg of meer .. . 5 

Opmerkingen. 
1°. Als aardbeienpulp moeten 

worden ingeklaard in brij
vormigen toestand binnenko
mende, ook in g isting overge
gane, ongekookte aardbeien. 

2°. De verdragsrechten gelden 
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zonder dat rekening is ge
houden met het percentage 
der a a rdbeien- en frambozen
pulp aan heele vruchten. 

109 V arkensspek, niet gerookt, voorzien 
van bewijzen van overneming van 
een door den Rijksminister voor 
Voedselvoorziening en Landbouw 
aan te wij zen instantie .. . . .. .. ..... . .. . 20 

115 Zeelt, levend en niet levend , ve rsch, 
niet bevroren, in den t ijd van 1 
Juni tot 31 Juli ... .. .. .. ...... .... .... ... 40 

In he t a l gemeene tarief niet a fzonder
lijk genoemde zeevisschen, levende 
en niet levende, versch, niet bevro-
ren .. ...... .. ..... ..... .. .. .. ..... ............. ... vrij 

Opm er kin g. D e bij ve rdrag 
vast gestelde vrijdom van invoer
recht geldt slech ts voor een 
hoeveelhe id, overeenkomende 
met 50 % van de hoeveelhe id, 
di e na overeenkomst van de 
be ide pa rtij en op grond van een 
gemeenschap pel ij ke vaststelling 
in het jaar 1932 door Duitsche 
vi sschers en door de beman
ning van Duitsche schepen ge
vangen en onder vrijdom va n 
rnchten in N ederl and is aange
voerd en slech ts zoolang, a ls 
N ederl and zeevisschen, welke 
door Dui tsche v isschers of door 
de bemanning van D uitsche 
schepen zij n gevangen, a fgez ien 
van de heffin g van een com
penseerend invoer rech t van 1 % 
van de waarde, vrij van invoer
rech t laat invoeren en laat aan
voeren. 

116 Gezouten haring en z.g. ,,Breit
linge" , ni et in stukken gedeeld: 
in heele, ha lve, kwart of achtste 
tonnen ... ..... .. .... .. .. ... ... bru to 62 % van 

het voor een 
vat (ton) gel 
dende invoer
rech t . 

119 Oeste rs, levend of slech ts a fgekookt 
of ingezouten, ook zonder schelp .. . 65 

134 Boter , versch, gezouten of uitgesmol
ten, voo rzien van een bewijs van 
overneming van een door den Rijks
mi nister voor Voedselvoorziening en 
L andbouw aan te wijzen instantie 75 

135 Kaas, nie t in a fzonderlijke verpak 
king met een brutogewicht van 21/2 
kg of lager, h a rde : 
Edammer- en Goudakaas a lsook 
bl oksmeltkaas zonder korst, u it 

Edammer- of Goudakaas bere id, a lle 
deze voorzien van een bewijs van 
overneming van een door den Rijks
minister voor Voedselvoorziening en 
L a ndbouw aan te wij zen instantie 20 

Opm e rkin g . H et bewijs, dat de 
bl oksmeltkaas ui t Edammer- of 
Goudakaas is bereid, is door 
een ce rtificaat van een door de 
N ederlandsche R egeering aan te 
wijzen instantie te leveren. 

136 Eieren van kippen, rauw, voorzien 
van een bewijs van overneming van 
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een door den Rijksminister voor 
Voedselvoorziening en Landbouw 
aan te wijzen instantie . . .. . . . .. .. .. .. . .. 30 

Eieren van eenden, rauw .... .. .. 30 
Opm er king. H et verdragsrecht 

voor eendeneieren geldt slechts 
voor een hoeveelhe id , overeen
komende met 90 % va n de hoe
veelhe id , die na overeenkomst 
van de be ide partijen op grond 
van gemeenschappelijke vast
steil ing in het jaar 1932 ui t 
N ederl a nd in het Duitsche 
douanegebied is ingevoerd. 

199 Ander geba k, met inbegrip van cakes 
en van be chui t ................ .. .... .... . 100 

208 Gecondenseerde melk (melkstroop) 
met toevoeging van suiker van ten 
m inste 40 %, in blokken bij een ge
wicht van 10 kg of meer, voorzien 
van bewijzen van ove rneming van 
een door den R ijksminister voor 
Voedselvoorziening en L andbouw 
aan te wijzen instant ie ... .... . 40 

257 Glycerine, zu iver ..... .. .. .. ....... .. ... .. .... 4 
326 Zinkwit tot een hoeveelhe id va n ten 

hoogste 40,000 kg .. ... .... .... . 4 
Opm e rkin g. Dé be ide R egee

r ingen kunnen de hoeveelhe id , 
waarvoor de ta ri efverl ag ing 
geldt, wij zigen, ech ter· niet hoo
ger stellen da n 40,000 kg. 

343 L a kvern issen, la kken, zonder gebru ik 
van wijngeest bereid (oplossingen 
van hars in terpen t ijnolie, minerale 
olie, ha rsolie, o lievernis, aceton, 
alka liën of a ndere oplossingsm id
delen) , ook met kleurstoffen ver-
mengd .... .... ... .... ... ... ... ... ... .... .. .. .. ... 25 

362A M et zuren behandelde fosforhouden
de meststoffen (super fosfaten) , ook 
met andere stoffen vermengd : 
andere ....... .. .... .. ........... .. ............. . 0. 90 

0 p mer k i ng. H et verdragsrecht 
geldt slech ts voor een hoeveel
he id , overeenkomende met 40% 
van de gemiddelde hoeveelheid 
goederen, vall ende onder het 
tar iefnr. 362A, welke volgens 
de ambtelijke Duitsche invoer
statistiek in de ja ren 1931 en 
1932 ui t N ederl a nd in het Duit
sche douanegebied is ingevoerd. 
De be ide R egeeringen kunnen 
op grond van bijzonde re ove r
eenkomsten het percen tage wij
zigen, ech ter n iet hooger stell en 
dan 60. 

470 K apok, gekaard, gekamd, gebleekt of 
geverfd ... .... ..... .. .. .. .. .... .... .. ... ..... .. .. 3 

639 Ruwe, ongevormde stukken , ruwe ge
sneden of getrokken bla den, blok
ken, platen, buizen of staven van 
ku nsthoorn van caseïne, zonder vul
stof tot een hoeveelhe id van 75,000 
kg ............... .. .. ....... ..... . 35 

730 A ardewerk, of fijn aa rdewe1·k voor 
hygiënische doele inden , eenkleurig, 
in het a lgemeen tarief n iet elders 
genoemd ... .... ..... .. .......... ... .... ...... .. . 9 

0 p m e rk in g. H et ve rdragsrecht 
geldt slechts voor een hoeveel-
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heid, overeenkomende met 70 % 
van de hoeveelhe id goederen, 
vall ende onder het tariefnr. 730, 
di e volgens de ambtelijke Duit
sche invoerstatistiek in het jaar 
1932 ui t N ederl and in het 
Dui tsche douanegebied is inge
voerd. De be ide R egeeringen 
kunnen op grond va n bij zon
dere overeenkomsten het percen
tage wijzigen, ech ter niet hooger 
stell en dan 100. 

909 K abels ter geleiding van electr ische 
stroom, ten gevolge van hun me
taala rmeering in den vorm van 
hulzen (mantels ), plaatijzer, draad, 
band of dergel ij ke , gesch ikt om in 
water of in den g rond te worden 
gelegd .. .. ....................... .. .. .. .. .. .. . 14.40 

911 Electrische gloe il am pen .. .. ........ ...... 80 
Opm er k i n g . H et verdragsrecht 

gel dt slech ts voor een hoeveel
he id, overeenkomende met 100 
% van de gemiddelde hoeveel
he id, di e na overeenstemming 
tusschen be ide pa r t ij en op grond 
van gemeenschappelijke vast
stelling in de ja ren 1930, 1931 
en 1932 ui t Nederla nd in het 
voormalige Saargebied i nge
voerd is. 

SLOTP ROTO COL. 

B ij de onderteekening van het heden ge
sloten N ederl andsch-Dui tsche Verdrag nopens 
de regeling van het goederenverkeer voo r het 
jaar 1937 is het volgende overeengekomen : 

I 
Bij a rtikel I Bijl age. 

Bij N os. uit 21 en 22 : 
De beide R egeeri ngen zuil en ten spoed igste 

na de toepass ing van d it verdrag een gemeng
de commiss ie instell en, die over de voorzie
ning van de D uitsche markten met zaden en 
ka rwij , a lsmede met mosterdzaad en maanzaad 
u it Nos. 13 en 14 van he't Dui tsche douane
ta ri ef en over andere voorwaarden nopens den 
afzet beraadslagen zal. In de Comm iss ie moe
ten zitting hebben deskundi gen ui t p roducen
ten- en handelskringen, die door de betreffende 
R egeer ingen benoemd worden. Elke Regeering 
zal naar de bespre kingen der Commiss ie een 
vertegenwoordi ger a ls waarnemer zenden. De 
beide voorzitte rs van de Comm iss ies zull en 
zich voo r iede r a fzonderl ijk geva l over t ijd en 
plaats van samenkomst verstaan. 

B ij N °. ui t 23, 

Om van het verl aagde douanerecht te ge
n ieten, moeten de betrokkenen bij de inkl a
r ing van elke zendi ng in het vr ije ve rkeer een 
verkla r ing van een Nederl andsche instelling 
overleggen, behelzende, dat het om goedge
keurd pootgoed gaat. De be ide Regeeringen 
zull en zich met elkander verstaan over de 
instanties, di e deze verkla r ingen zullen a f
geven. In gevallen van twij fel hebben de 
Duitsche autor iteiten he t recht te onderzoe
ken, of he t om goedgekeurd pootgoed gaa t . 

Bij N °. uit 33 : 
De be ide Regeeringen zull en ten spoedigste 

na de voorloopige toepassing van d it verdrag 
een gemengde Commissie instellen, d ie over 
de voorziening van de D uitsche markten met 
groenten en frui t, en over verdere voorwaar
den nopens den afzet beraadslagen zal. In de 
Commiss ie moeten zi tting hebben deskundi gen 
uit producenten- en handelskringen, die door 
de betreffende R egeeringen benoemd worden. 
Elke R egeering zal naar de besprekingen der 
Commiss ie een vertegenwoordiger a ls waar
nemer zenden. De be ide voorzitters van de 
Commiss ies zull en zich voor ieder afzonderlijk 
geval over t ijd en pl aats va n samenkomst 
verstaan. 

Bij 0
• ui t 38: 

l. De beide R egeeringen zullen ten spoe
digste na de voorloopige toepassing van di t 
verd rag een gem engde Commissie im tell en, 
d ie beraadslagen zal over de tuinbouwvraag
stukken, die voor be ide landen van belang 
zijn, in het bijzonder over de prijsvorming en 
over verdere voorwaarden nopens den afzet. 
I n deze Commiss ie moeten door de betreffende 
R egeeri ngen benoemde deskundigen u it kwee
kers- en h andelskringen zi t t ing hebben. Elke 
R egeer ing zal naar de besprekingen der Com
miss ie een vertegenwoordiger als waarnemer 
zenden . De be ide voorz itters van de Comm is
sies zull en zich voor ieder afzonderlijk geval 
over tijd en pl aats van sam enkomst verstaan . 

2. De N ederlandsche R egeer ing za l door 
de a fkondig ing en de toepassing van een u it
voerverbod waarborgen, dat zendingen aan 
parti cu l ieren, openbare lich amen , wa renhui 
zen en bestemd voor openbare verkoopingen 
niet ten uitvoer naar Duitschland worden toe
gelaten , alsmede dat wordt vastgehouden aan 
de in de gemengde Commiss ie vastgestelde 
p rijzen. 

Bij N °. ui t 45: 
T en bewijze, da t de dru iven in N ederland

sche kassen gekweekt zijn , kunnen de _Dui t
sche douaneautoriteiten de overlegging va n 
ambtelijke certificaten verl angen. De cer tifi
caten worden door de beide R egeeringen vast
gesteld'. 

Bij N °. uit 109 : 
1. De N ederlandsche R egeering zal er voor 

zorgen, dat de instant ie , die het spek in het 
Dui tsche douanegebied invoeren mag. de werk
zaamheid van den Duitschen invoerh a ndel in 
spek niet belemmert . 

2. De be ide R egeeringen zull en zoo spoed ig
mogel ijk na de voorloopi ge toepassing va n di t 
verdrag een gemengde Commissie instellen , 
die over de voorziening va n de Duitsche mark
ten met va rkensspek en varkensvet, over de 
p rij svorming, voorzoover zij door de Regee
ringscommiss ies met deze taa k wordt belast, 
en over de verdere a fzetvoorwaarden overleg 
moet plegen. De leden van de Comm iss ie of 
hun plaatsve rvangers mogen geen rech tstreeks 
belanghebbenden zij n. E lke R egeering zal naar 
de besprekingen der Commissie een ve rtegen
woordi ger als waarnemer zenden. De beide 
voorzitte rs van de Commiss ies zull en zich voor 
ieder afzonder lij k geval over t ijd en plaats 
van samenkomst verstaan. 
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3. De beide Regeeringen zt,11l en zich over 
de a fg ifte van de bewijzen van overneming en 
de procedure, te volgen bij de douanebeha n
deling, verstaan. 

Bij N °. uit 115: 

1. De N ederlandsche R egeering zal er bij 
den u itvoer van zeelt naar D uit&chland in de 
maanden Juni en Juli naar streven, dat de uit 
te voeren hoeveelheid gelijkelijk over de beide 
maanden word t verdeeld en dat de u itvoer 
overigens zoo zal worden gehandhaafd , dat 
de a fzetmogel ijkheden voor D uitsche zeelt door 
overvoeri ng van de Duitsche markten zoo 
mogel ijk niet worden geschaad. 

2. Er bestaat overeenstemming over, dat 
in het jaar 1932 2,123,600 kg door Duitsche 
visschers en door de bemann ing van Duitsche 
schepen gevangen zeevisch (met uitzondering 
van versche haring) in Nederland zij n aange
voerd. 

Bij N °. u it 116 : 

De beide R egeeringen zullen ten spoedi gste 
na de voorloopige toepass ing van d it verdrag 
een gemengde Comm issie instell en, die beraad
si agen zal over vraagstukken betreffende ha
r ing, met inbegri p van versche h~_ring, welke 
voor beide landen van belang z1Jn. I n deze 
Commiss ie moeten deskundigen uit haring
reeders- en h andelskringen zitting hebben, 
die door de betreffende R egeeringen worden 
aangewezen. Elke R egeering zal naar de be
sprekingen der Commis ie een vertegenwoor
d iger als waarnemer zenden. De beide voor
zitters van de Comm iss ies zullen zich voor 
ieder afzonderl ijk geval over tij d en plaats 
van samenkomst verstaan. 

Bij N °. u it 135; 

Bij de vis itatie zal bij de vaststelling, of het 
om E dammer. of Goudakaas gaat, n iet a ll een 
worden a fgegaan op vorm en uiterl ijk . 

Bij Nos. 1 34 en uit 135: 

1. De beide Regeeringen zull en zich ver
staan omtrent de afgifte der bewijzen van 
overneming en over de procedure, bij de in
klar ing te volgen. 

2. De beide R egeeringen zullen ten spoe
d igste na de voorloopige toepassing van dit 
verd rag een gemengde Comm iss ie instell en, 
welke tot taak heeft te beraadslagen over het 
behartigen der wederzijdsche belangen op 
zu ivelgebied, in het bij zonder over de gere
gelde voorz iening der Duitsche markten, en 
over verdere voorwaarden nopens den afzet. 
I n deze Commissie moeten door de betreffende 
Regeeringen benoemde deskundi gen uit produ
centen- en handelskr ingen zitting hebben. 
Elke R egeering zal naar de besprekingen der 
Comm iss ie een ver tegenwoordiger als waar
nemer zenden. De be ide voorzitters van de 
Commissies zull en zich voor ieder ah.onde r! ijk 
geva l over tijd en plaats van samenkomst 
verstaan. 

3. De gemengde Comm issie zal zich ver
staan over maatregelen, d ie geschikt zijn om 
een verdere ui tbre id ing van -de rechtstreeksche 
leveringen van den Nederlandschen exporteur 
of zij n agenten aan D uitsche kleinhandelaren 
te verh inderen . 
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Bij N °. uit 1 36: 
1. De bewijzen van overneming voor kip

peneieren worden door de instant ie, door den 
Rijksminister voor Voedselvoorz iening en 
Landbouw aan te wijzen, in den regel slechts 
verstrekt voor N ederl andsche kippeneieren, 
die voldoen aan de voorschriften van de D uit
sche eierenverordening inzake kwali te it en 
gewicht van de handelskl assen G I S, G IA, 
G I B of G I C. E ieren van de h andelsklasse 
G I C kunnen echter in het tijdvak van 1 
Maart tot 31 Augustus slech ts door de R eichs
stelle für E ier of een door haar aangewezen 
bureau ingevoerd worden. 

De N ederlandsche Regeer ing zal er voor 
wrgen, dat slech ts kippeneieren naar Duitsch
land worden uitgevoerd, die voldoe n aan bo
vengenoemde voorschriften van de Duitsche 
e ierenverordening. 

2. De Dui tsche douanekantoren bes! issen, 
zoo noodig nadat deskundi gen op kosten van 
den im porteur zijn gehoord, of het bij de ter 
inkl a ri ng aangeboden eieren om eende~~ieren 
gaat of wel - bij overlegging van bew1Js van 
overneming voor e ieren van de op g rond van 
de Dui tsche e ierenverordening bestaande han
delsklassen G I S , G IA, G I B of G I C -
om dergel ij ke kippene ieren . Zij zull en in den 
regel van een onderzoek der eieren a fzi en, in
d ien de importeur de verkl a rmg van een 
N ederl andsche instantie overlegt, behelzende, 
dat de bij het overgelegde bewijs van over
neming behoorende zendi ng eendeneieren be
vat of wel kippeneieren, die overeenkomen 
met de in het bewijs van overneming aange
geven handelskl assen. 

De beide R egeeringen zu ll en zich met el 
kander verstaan over de N ederl andsche instan
tie, d ie deze verklaring a fgeeft en over de 
procedure, die in acht genomen moet worden . 

3. De beide Regeeringen zull en zich voorts 
met el kander verstaan over de a fg ifte van 
de bewijzen van overneming en over de proce
dure, bij de inklaring te volgen. 

4. De be ide Regeeringen zullen ten spoe
d igste na de voorloopige toepassing van dit 
verdrag een gemengde Comm issie instell en, 
welke beraadslagen zal over vraagstukken be. 
tre ffende eieren, wel ke voor beide landen van 
belang zijn, in het bijzonder over de geregelde 
voorziening der Dui tsche markten, en over 
ve rdere voorwaarden nopens den afzet. I n deze 
Commissie moeten door de betreffende R egee
ri ngen aangewezen deskund igen uit producen
ten. en handelskr ingen zitting hebben. E lke 
Regeering zal naar de besprek ingen der Com
m iss ie een vertegenwoordiger a ls waarnemer 
zenden. De beide voo rzitters van de Commis
sies zu llen zich voor ieder afzonderl ij k geva l 
over tijd en plaats van samenkomst verstaan. 

5. Er bestaat overeenstemming over, dat 
in het jaar 1932 3,000,000 kg eendeneieren 
uit ederland in het D uitsche douanegebied 
ingevoerd zij n. 

Bij 0
• u it 326 : 

Er bestaat overeenstemming over, dat het 
overeengekomen verdragsrecht slechts zoo lang 
geldt a ls ruw zink van tariefpost 855 in 
Duitschland vrij van invoerrechten is. De 
Du itsche Regeering verklaart zich - voor het 
geval, dat een invoerrecht op ruw zink wordt 
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ingesteld - bereid, met de ederlandsche 
Regeering onderhandelingen te openen no
pens vaststelling van een ander verdragsrecht 
op zinkwit, hetwelk zich aanpast aan het in
voerrecht op ruw zink. Zij zegt toe, dat daar
bij de beschermingsmarge voor de bereiding 
van zinkwit niet zal worden verhoogd. 

Bij 0
• uit 730: 

Tot de goederen voor hygiënische doel einden 
in den zin van de tariefafspraak behooren 
slechts voorwerpen, bestemd om te worden in
gebouwd in en aangesloten aan een water- of 
afvoerleiding, zooals badkuipen, waschtafels, 
c losets en dergelijke. 

Bij de Nos. uit 33 (spruitkool) , 115, 136 
(eendeneieren), 326, 362 A, 639, 730: 

De inklaring van de onder deze posten val
lende goederen - voor zoover voor deze een 
douane-contingent is vastgesteld - in het vrije 
verkeer van het Duitsche douanegebied tegen 
de verdragsrechten is slechts geoorloofd, hetzij 
bij ten hoogste twee in overleg tusschen beide 
Regeeringen aan te wijzen douanekantoren, 
of wel, zonder beperking tot bepaalde douane
kantoren , indien contingentscertificaten wor
den overgelegd, die door een Duitsch douane
kantoor zijn afgegeven of gewaarmerkt. In
dien de inkl aring is beperkt tot bepaalde 
douanekantoren, gaat de Duitsche Regeering 
er mede accoord, dat in cijfers aan te geven 
gedeelten van het douane-contingent worden 
afgezonderd en bij verdere overeen te komen 
Duitsche douanekantoren worden ingeklaard, 
waarbij beide Regeeringen zich het recht voor
behouden, zoo noodig ten aanzien van de af
gezonderde gedeelten wijzigingen overeen te 
komen. Voorts zijn ook bij beperking der 
inklaring tot bepaalde douanekantoren op ver
zoek van de Nederlandsche Regeering contin
gentscertificaten over te leggen, waaruit blijkt, 
dat de zending op het contingent zal worden 
afgeschreven. 

De ederlandsche R egeer ing zal de Duit-
sche Regeering mededeelen, welke regeling 
zij voor de in aanmerking komende goederen
groepen verkiest. 

De beide Regeeringen zullen zich verstaan 
over de Duitsche douaneka ntoren en over de 

ederl andsche instanties, die contingentsver
klaringen afgeven, a lsmede over de in acht 
te nemen procedure. 

Bij N °. uit 911: 

De inkl aring van electrische gloei! ampen 
in het vrije verkeer van het Dui tsche douane
gebied tegen het verdragsrecht van 80 R.M. 
per 100 kg is slechts toegestaan of bij hoog
stens twee in gemeenschappelijk overleg door 
beide R egeeringe n aan te wijzen douane kan
toren , of zonder beperking tot bepaalde dou
anekantoren, indien contingents-certificaten 
overgelegd worden, die door een Duitsch 
douanekantoor gewaarmerkt zijn. 

De N ederlandsche Regeering zal aan de 
Duitsche Regeering mededeelen welke rege
ling zij voor de electrische gloe il ampen kiest. 

De beide Regeeringen zullen zich met el
kander verstaan over de Nederlandsche in
stantie, di e contingentscertificaten verstrekt, 
alsmede over de in acht te nemen procedure. 
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Er bestaat overeenstemming over, dat ge
middeld in de jaren 1930, 1931 en 1932 uit 
Nederland in het voormalige Saargebied 1200 
kg electrische gloeilampen zijn ingevoerd. 

II 
De beide Regeeringen zijn het er over eens, 

dat Nederlandsche snoekbaars van tariefpost 
115, waarvoor op grond van de meestbegunsti
g ing bij de inklaring over bepaalde douane
kantoren aanspraak kan worden gemaakt op 
den bij handelsverdrag vastgelegden vrijdom 
van invoerrecht, slechts in het vrije verkeer 
van het Duitsche douanegebied vrij va.n in
voerrecht mag worden ingeklaard, indien vol
gens nadere bepaling van de Nederlandsche 
Regèering voor elke zending het bewijs wordt 
geleverd, dat zij op het contingent moet wor
den afgeschreven. 

Omtrent de douanekantoren, die de bevoegd
heid hebben N ederlandsche snoekbaars vrij 
van invoerrecht in te klaren, zijn de beide 
R egeeringen reeds tot overeenstemming ge
komen. 

III. 
Voor zoover bij den invoer in Nederland het 

overleggen van certificaten va.n oorsprong ge
eischt wordt, zullen de Nederlandsche autori
teiten voor uit hèt Duitsche Rijk in te voeren 
waren certificaten van oorsprong aannemen, 
die a fgegeven zijn door het douanekantoor 
van de plaats van verzending in het binnen
] and of aan de grens, door de bevoegde " J n
dustrie- und Handelskammer", door het "Ver
waltungsamt des Reichsbauernführers, Berlin" , 
de "Auszenhandelsstellen" of de "Handwerks
kammern". 

IV. 
Bij artikel IV. 

De Regeeringscommissies zullen over vraag
stukken, die tot de competentie van de ge
mengde Comm iss ies behooren, in den regel 
geen bes] issi ng nemen voordat de betrokken 
gemengde Commissie haar standpunt bepaald 
heeft. 

De Regeer ingscomrnissies kunnen tot de in
stelling van verdere gemengde Commissies be
s] uiten, voorzoover volgens de bepalingen van 
dit slotprotocol in de instelling van dergelijke 
Commissies niet voorzien is. 

v. 
Bij artikel V. 

De beide Regeeringen zullen tijdig met el
kander in onderhandeling treden, ten e inde 
zich te verstaan over een regeling van het 
N ederlandsch-Duitsche goederenverkeer na af
loop van dit verdrag. 

VI. 
Dit slotprotocol vormt een integreerend be

standdeel van het heden onderteekende Ver
drag nopens de regel ing van het goederen
verkeer voor het jaar 1937 en geldt evenlang 
als het verdrag zelf. 

Geschied in tweevoud in de ederlandsche 
en de Duitsche taal te 's-Gravenhage, op 23 
December 1936. 

H. M. HIRSCHFELD. 
FELIX BENZLER. 
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De Voorzitter der 
ederlandsche Delegatie. 

' s-Gravenhage, 23 December 1936 

Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de eer, U te bevestigen, dat naar 
aanle iding van de onderteekening va n het 
Nederl andsch-Duitsche Verdrag nopens de re
geling van het goederenverkeer voo,· het jaar 
1937, welke heden heeft plaats gevonden, t us
schen de Nederlandsche en de Dui tsche R egee
ring de volgende overeenkomst is getroffen. 

De verdragsluitende Regeeringen zull en het 
N ederland-Duitsche Verdrag nopens de rege
ling van het goederenverkeer voor het jaar 
1937 met ingang van 1 J anuari 1937 voor
loopig toepassen. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Mijnheer de Voorz itter, om de hernieuwde 
ve rzekering te geven van mijn zeer bijzondere 
hoogachting. 

H. M. HIRSCHFELD. 

Aan 
den Voorzitter van de Duitsche De

legatie den H eere B enzler, te 
's-Gravenhage. 

De Voorzitter der 
Dui tsche Delegatie. 

's-Gravenhage, 23 December 1936. 

Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de eer, U te bevestigen, dat naar 
aanleiding van de onderteekening van het 
Dui tsch -N ederlandsche Verdrag nopens de 
rege ling van het goederenverkeer voor het 
jaar 1937, welke heden heeft p laats gevonden, 
tusschen de Dui tsche en de Nederlandsche 
Rege ring de volgende overeenkomst is ge
troffen. 

De verdragslu itende Regeeringen zu ll en het 
Duitsch-Nederl andsche Verdrag nopens de 
regeling van het goederenverkeer voor het 
jaar 1937 met ingang van 1 J anuari 1937 
voorloopig toepassen. 

Ik maak van deze ge legenheid gebruik, 
Mijnheer de Voorzitter, om U de hernieuwde 
verzekering te geven van mijn zeer bijzondere 
hoogachting. 

FELIX BENZLER. 

Aan 
den Voorzitt er van de N ederlandsche Dele

gatie, den H eere Dr. Hirschfeld , te 
's-Gravenhage. 

s. 11. 

2 F eb1•uari 1938. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 8 Me i 1937 te llf ontreux gesloten ver
drag betreffende de a fscha ffing van de 

apitulaties in Egypte met bijgevoegde 
stukken . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van den 16den December 
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1937 (Staatsblad n° . 39} , houdende goedkeu
r ing van het den &sten Mei 1937 te llfontreux 
gesloten verdrag betreffende de a fschaffing 
va n de Capitulaties in Egypte, van welk ve r
drag een afdruk en eene verta ling bij d it Be
sluit zijn gevoegd; 

Gezien mede het R eglement op de rechter
lijke organisatie, hetwelk a ls bijlage a an het 
verdrag is toegevoegd, het protocol tot preci 
seering van sommige der bepalingen van het 
verdrag en van het reglement, de Verklaring 
van de E gyptische R egeer ing en de tusschen 
den Voorzitter det· E gyptische Delegatie en 
den Voorzitter van de ederlandsche Delegatie 
ter Conferentie van llf ontreux gewissel de nota's 
nopens de behandeling van de Nederlandsche 
instelli ngen in Egypte, welke eveneens op 8 
Mei 1937 te llfontreux zijn onderteekend en 
van welke stukken tevens een afdruk en eene 
vertaling bij d it Beslui t zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat genoemd verdrag door 
Ons is bekrachtigd en Onze a kte van bekrach
t iging op 22 J anuar i 1938 te Oairo is neder
gelegd en Wij daarbij, overeenkomst ig artike l 
9 van het verdrag, hebben verk laa rd de Ne
derlandsche consula ire rechtbanken in Egypte 
voor de uitoefening van jurisdictie in zaken 
van personeel sta tuut te wi llen behouden ; 

Overwegende mede, dat het ve rdrag tevoren 
reeds werd bekrachtigd door B elgië, Dene-
1narken, Egypte, Griekenland, Groot-B ritannië 
en Noo,·i!,. Jerland, I talië en Z weden en op 15 
October 1937 voor deze Staten is in werk ing 
getreden ; 

Overwegende wijders, dat het verd rag, over
eenkomstig artike l 15, op 22 J anuar i 1938 
voor N ederlcmd, N ederlandsch-l ndië, S-uriname 
en Curaçao i in werking getreden; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Za ken van den 29sten J anuari 
1938, Directie van het Protocol, n°. 3252; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
genoemd verdrag en genoemde stukken, a ls

mede de verta ling daarva n, te doen bekend 
maken door de p laat ing van dit Bes luit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voo r zoovee l 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen te dezen wordt vere ischt. 

Soestd ijk , den 2den Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
J . Pat ij n. 

(Uitg eg. 11 F ebruari 1938.) 

VERTALING. 

Verdrag betreffend.e de afschaffing· van de 
Capitu laties In Eg·ypte, onderteekend te 

Montreux den Ssten Mei 1937. 

(Opsomming ·van Staatshoo fden.) 

Overwegende, dat het ste lsel der Capitulaties 
tot nu toe geldende in Egypte niet meer aan 
den n ieuwen toestand beantwoordt, dien da t 
la nd door den vooru itgang van zijne inste llin
gen heeft bere ikt, en dat daaraan derhalve 
een e inde moet gemaakt worden ; 

O01·deel ende, dat tengevolge van de a fschaf
fing in onderling overleg van dat ste lsel , ver-
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houdingen gegrondvest op ee rbied voor de 
onafhankelijkhe id en de souvere inite it der sta
ten en op het a lgemeene internationa le recht 
behooren te worden gevestigd ; 

Bezield door den oprechten wensch om on
derling de meest u itgebreide en vriendschap
pelijke samenwerki ng te vergemakkel ijken ; 

H ebben bes loten daartoe een verd rag te si ui 
ten en hebbeh a ls Hunne gevolmacht igden be
noemd: 

( Lijst van gevolmachtigden.) 

die, na hunne volm achten te hebben neder
gelegd, welke in goeden en behoorlijken vorm 
zijn bevonden, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. De H ooge Verdragslui tende Par
t ijen verklaren ieder wat haar betreft zich 
met de volledige afschaffing in a lle opzichten 
van d Cap itu laties in Egypte te vereenigen. 

Art. 2. Onder voorbehoud van de begi nselen 
van het internationa le recht zullen vreemde
lingen aan de Egyptische wetgeving inzake 
strafzaken, burgerlijke en ha ndelszaken, inzake 
administratie, belastingen en andere aange
legenheden onderworpen zijn_ 

H et is wel te verstaan, dat de wetgeving 
waaraan vreemdelingen zull en zijn onderwor
pen, niet onvereenigbaar zal zijn met de alge
meen in moderne wetgevingen aangenomen 
beginselen, en, met name in belastingzaken, 
geen discriminatie zal medebrengen ten na
deele van vreemde! ingen of van vennootschap
pen overeenkomstig de E gyptische wet opge
richt, waarin vreemdelingen in sterke mate 
zijn geïnteresseerd. 

De voorafgaande bepaling zal , voorzoover zij 
niet een erkenden regel van internationaal 
recht uitmaa kt, slechts gedurende de over
gangsper iode toepasselijk zij n. 

Art. 3. H et bestaande gemengde Hof van 
Appèl en de bestaande gemengde rechtbanken 
worden tot 14 October 1949 gehandhaafd. 

Van 15 October 1937 af zullen zij worden 
beheerscht door een Egyptische wet houdende 
het Reglement van rechterlijke organisatie, 
waarvan de tekst bij dit verdrag is gevoegd. 

Op derti in a linea 1 bedoelden datum, zullen 
a ll e voor de gemengde rechtbanken hangende 
zaken, in den staat waarin zij varkeeren en 
zonder dat van ·partijen ter zake eenig rech t 
wordt geheven, worden overgegeven aan de 
nationale rechtbanken, voor welke zij tot hare 
uite indelijke oploss ing zull en worden voort
gezet. 

Het tijdperk van 15 October 1937 tot 14 
October 1949 zal "overgangstijdperk" worden 
genoemd . 

Art. 4. De rechte r , ambtena ren en beamb
ten der gemengde rechtbanken van het ge
mengde parket, die daarbij op 14 October 1937 
in di enst zijn , worden in funct ie geho,,den. 

Art. 5. De door de nationale Egyptische 
rechtbanken met betrekking tot accessoire vor
deringen toe te passen regels, zullen dezelfde 
zij n a ls di e, welke voor de gemengde recht
banken bij artikel 37 van het Regl ement op 
de gemengde rechterlijke organisatie zijn voor
zien. 

Art. 6. De nationale rechtbanken zullen 
rechtspreken ter zake van de vervolgingen van 
personen van welke nationali teit ook, die be-
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schul d igd worden a ls da der of medeplichtige 
va n de misdrijven en overtredingen vermeld 
in artikel 45 van het R eglement op de ge
mengde rechterlijke organisatie, wanneer de 
daarbedoe lde deli cten zich voordoen ten aan
zien van rechters of rechterlijke ambtenaren 
van die rech tbanken of ten aanz ien van hunne 
uitspraken of beschikkingen of wanneer het 
betreft eenvoudige of bedriegelijke bankbreuk 
in een geval van fa illissement door die recht
banken uitgesproken. 

Art. 7. Verandering van nationali teit van 
een der partij en die plaats heeft gedurende de 
beha ndeling voor de nationale rechtbanken 
heeft geen invloed op de bevoegdheid van het 
rechtscollege, voor welke de zaak aanhangig is. 

Art. 8. Onder voorbehoud van de be pal in
gen van artikel 9 zal geen burgerrech telijke 
of handelsrechtelijke vordering, geen vordering 
in een zaak van personeel statuut en geen 
strafzaak na 15 October 1937 voor eenig con
sul a ir gerecht in Egypte worden gebrach t. 

Vóór dien datum reeds voor eenig wodanig 
gerecht begonnen rechtszaken, zu ll en daa r wor
den voo rtgezet tot hare uiteindelijke afdoening, 
tenzij zij onder de voorwaarden in artikel 53 
van het R eglement op de rechterlijke orga
nisatie voorzien naa r de gemengde rechtbanken 
worden overgebracht. 

Art. 9. Elke der Hooge Verdragsluitende 
Partijen die thans in Egypte con ulaire recht
banken heeft, zal deze voor de uitoefening van 
jurisd ictie in zaken van personeel statuut mo
gen behouden in alle gevallen, waarin de toe
passelijke wet is de nationale wet van de be
trokken H ooge Verdragsluitende Partij. 

E lke Hooge Verdragslui tende P artij d ie bo
venbedoeld recht wenscht uit te oefenen, zal 
de Koninklijke Egyptische Reg e ring daarvan 
mededeeli ng doen op het oogenblik van het 
neerleggen van hare bekrachtigingsoorkonde 
van di t verdrag. 

Op elk tijdstip gedurende de overgangs
periode zal elke Hooge Verdrags luitende P artij 
mogen verklaren dat zij van de consulairn ju
risd ictie afziet. Die verklar ing za l werken van 
den 15den October af volgende op den datum 
waarop zij gedaan is. Geen nieuwe zaak zal na 
den datum waarop de verklaring in werking 
is gekomen, kunnen worden ingediend, maar 
de begonnen procedures zull en tot de uitein
delijke afdoening van het geschil worden voort
gezet. 

De consula ire rechtbanken zu ll en niet wor
den gehandhaafd nà 14 October 1949. Op dien 
datum zullen a ll e voor die rechtbanken han
gende zaken naar de nationale rechtbanken 
worden over gebrach t in den staat waarin zij 
zich dan bevinden. 

Art. 10. In 1,aken van personeel statuut zal 
de toe passe! ij ke wet het cr iterium vormen voor 
de bepaling van de bevoegde jurisdictie. 

H et personeel statuut omvat de zaken in 
artikel 28 van het Regl ement op de gemengde 
rechterlijke organisatie omschreven. 

De toepasselijke wet za l naar de in artikelen 
29 en 30 van dat Regl ement neergelegde re
gels worden bepaald. 

Art. ll. Vreemde consuls zullen onderwor
pen zijn aan de rechtspraak van de gemengde 
rechtbanken, onder voorbehoud van de uitzon
deringen door het volkenrech t erkend. In het 
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bijwnder zullen zij niet mogen worden ver
volgd wegens daden door hen in de uitvoering 
van hunne officieele functies verricht. 

Onder voorwaarde van wederkee righeid 
zullen zij de bevoegdheden gewoonlijk aan con
suls toegekend inzake akten van den burger-
1 ijken stand, huwelijksovereenkomsten en an
dere notarieele akten, erfopvolging, vertegen
woordiging in rechte van afwezige landgenoo
ten en zeevaart uitoefenen en persoonlijke 
immuniteit genieten. 

Tot aan de sluiting van consulaire verdragen 
en anders in elk geval gedurende een tijdperk 
van drie jaar na den datum van onderteeke
ning van dit verdrag zullen consuls voortgaan 
de immuniteiten te genieten, welke zij thans 
met betrekking tot consulaatslokaliteiten en 
belastingen, invoerrechten en andere openbare 
bijdragen bezitten. 

Art. 12. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verplichten zich gedurende de overgangs
periode alle gerechtelijke documenten van hun 
consulaire rechtbanken in Egypte te bewaren . 

Deze documenten zullen open taan voor de 
inzage door de rechtbanken in Egypte, telkens 
wanneer zij zuJks noodig achten in verband 
met een geval waarover zij jurisdictie hebben ; 
voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van 
wodanige documenten zullen op verzoek van 
die rechtbanken worden verschaft. 

Art. 13. Elk geschil tuschen de Hooge Ver
dragsluitende partijen over de uitlegging of 
toepassing der bepalingen van dit verdrag dat 
zij niet langs diplomatieken weg hebben kun
nen oplossen, zal, op verzoek van een der 
Partijen bij het geschil , aan het P ermanente 
Hof van Internationale Justitie ter beslissing 
worden voorgelegd. 

Evenwel zal, indien op het oogenbl ik tus
schen een der Hooge Verdragsluitende Partijen 
en Zijne Majesteit den Koning van Egypte 
een arbitrageverdrag bestaat dat eene andere 
rechtbank aanwijst, deze voor den duur van 
het verdrag voor de doeleinden van dit artikel 
in de plaats worden gesteld van het P rma
nente Hof van Internationale Justitie, zelfs 
indien dat arbitrageverdrag voor andere doel
einden ophoudt te bestaan. 

Art. 14. Dit verdrag is, met uitwndering 
van de in artikel 3 bedoelde bijlage, in een 
enkel exempl aa r in de Fransche en Engelsche 
talen opgemaa kt. De beide teksten zullen met 
het oog op de uitlegging van het verdrag ge
lijkelijk rechtskracht hebben. 

Voor de bovenbedoelde bijlage zal de Fran
sche te kst a l leen rechtskracht hebben. 

Art. 15. Dit verdrag za l worden bekrach
t igd en de bekrachtigingsoorkonden zu ll en wo 
spoedig mogelijk te Cairo worden nedergelegd. 
De Koninklijke Egyptische Regeering zal zich 
belasten met het doen registreeren van het 
verdrag bij het Secretariaat van den Vol ken
bond. 

De K oninklijke E gyptische Regeering zal de 
R egeeringen van de Hooge Verdragsluitende 
P a rtijen en den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond van de nederl egging van elke be
krachtig ing in kennis stellen. 

Dit verdrag zal in werking treden op 15 
October 1937, indien drie bekrachtigingsoor
konden zijn nedergelegd. H et zal echter met 
betrekking tot andere onderteekenaren niet in 
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werking treden vóór den datum van nederleg
ging van hunne onder cheidene bekracht ig ings
oorkonden. 

Ter oorkonde waa rvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit verdrag hebben onder
teekend. 

Gedaan te Montreux den 8sten Mei negen
tien honderd zeven en dertig, in een enkel van 
de zegels der Gevolmachtigden voorzien exem
pl aa r , dat in de a rchieven van de Koninklijke 
Egyptische R egeering zal worden nedergelegd 
en waarva n voor eensluidend gewaarmerkte 
a fschriften zullen worden toegezonden aan de 
R egeeringen van de l\fogendheden-ondertee
kenaars. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

BIJLAGE. 

Reglement op de rechterlijke organisatie. 

I. ORGANISATIE EN SAMENSTELLING. 

Art. 1. Gehandhaa fd blijven het gem engde 
Hof van Appèl van Alexandrië en de drie ge
mengde rechtbanken van eersten aanleg van 
Caïro, Alexa ndri ë en Mansoerah, met hun 
bestaande territoriale indeel ingen. 

Die indeelingen kunnen bij decreet na advies 
van het Hof gewijzigd worden. 

Art. 2. Het Hof van Appèl zal zijn samen
ge teld uit 18 raadsleden, waarvan 11 vreem
delingen. Eventueel zullen twee raadsleden, 
waarvan een vreemdeling, boven dit geta l be
noemd kunnen worden. In de vacatures, die 
zich onder de vreemde raad leden van het Hof 
van Appèl voordoen, ml door bevordering van 
de vreemde rech ters der rechtbanken van eer
ste instantie worden voorzien. 

Art. 3. De rechtbanken van Cairo, Alexan
drië en Mansoerah zullen op 15 October 1937 
zijn samengesteld uit 61 rechters, waarvan 40 
vreemde! in gen . 

Naar gelang de vacatures, die zich door 
ontslagneming, over! ij den , ontslag of bevor
dering onder de vreemde rechters zullen voor
doen, zullen die magistraten door Egyptische 
magistraten worden vervangen. 

Evenwel zal het aantal vreemde rechters der 
rechtbanken van eerste instantie niet minder 
kunnen zijn dan een derde gedeelte van het 
aantal magistraten · waaruit die rechtbanken be
staan. 

Art. 4. Er zal geen onderscheid op grond 
van de nationaliteit gemaakt worden zoomin 
voor de samenstelling der kamers als voor de 
aanwijzing tot de verschillende posten van 
de rechterlijke organisatie, daaronder begrepen 
het voorzitterschap der rechtbanken en der 
kamers. 

De President van het Hof van Appèl zal van 
vreemde nationali teit zij n en de Vice-Pres ident 
van E gyptische nationaliteit. 

In geval de Pres ident van een rechtbank van 
Egyptische nationali te it wu zijn, zal de Vice
President van vreemde nationaliteit zijn en 
omgekeerd. 

Art. 5. De a rresten van het Hof van Appèl 
worden gewezen door vijf raadsleden. Evenwel 
kan de wet de samen telling der kamers, die 
over zaken oordeel en, welke in eersten aanleg 
tot de bevoegdheid van één enkel en rechter 
behooren, op drie raadsleden bepalen. 
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Het Hof van Ass ises bestaat uit' vij f ma
g istraten, waarvan drie raadsleden van het 
Hof van Appèl. 

De vonnissen van de rechtbanken van eer
sten aanleg, zoowel in burgerl ij ke a ls in straf
za ken worden door dri e rechters gewezen. 

In handelszaken kunnen de drie rechters, 
krachtens een wet, worden bijgestaan door twee 
bijzitters met raadgevende stem. 

In kort ged ing, summiere rechtspraak, en in 
eenvoudige politiezaken, worden de vonnisen 
door één enkelen rechter gewezen. 

Art. 6. De magistraten worden bij decreet 
benoemd. 

Zij zijn onafzetbaar. 
De leeftijdsgrens voor het ambtshalve ont

slag wordt bepaald op 65 jaar voor de rechters 
van eersten aanleg en op 70 jaar voor de 
raadsleden van het Hof van Appèl. 

De overgang van een rechter van een recht
bank naar een a ndere evenals zijn bevordering 
kunnen slechts op advies conform van de alge
meene vergadering van het Hof plaats hebben. 

Art. 7. De Presi denten en Vice-Pres identen 
van het Hof van Appèl en van de rechtbanken 
worden, op aanwijzing van de algemeene ver
gadering van het Hof bij volstrekte meerder
heid van stemmen, voor een jaar bij decreet 
benoemd. Voor de rechtbanken van eersten 
aanl eg heeft de aanwijzing plaats op een 
alphabeti che lijst door de algemeene verga
dering van elke rechtbank opgemaa kt en be
vattende drie candidaten te Alexandrië en 
Cairo en twee cand idaten te M ansoerah. 

De Pres identen van de K amers van het Hof 
van Appèl worden elk jaar door de a lgemeene 
vergadering van het Hof aangewezen. 

De Pres identen van de Kamers van elke 
rechtbank worden elk jaar door de a lgemeene 
vergadering van het Hof op voord racht van . 
de a lgemeene vergadering van de rechtbank 
aangewezen. 

Art. 8. De traktementen der magistraten 
worden door de wet bepaald. 

Art. 9. De functiën van magistraat zijn 
onvereenigbaar met de uitoefening van h andel 
of met elke gesalarieerde functie. 

A rt. 10. De discipline der m agistraten is 
aan het Hof van Appèl voorbehouden. H et 
a lgemeene reglement op het rechtswezen be
paalt de disciplina ire maatregelen en de daa r
bij te volgen procedure. 

A1·t. ll. De zittingen zijn openbaar, behalve 
in geval de rechtbank bij gemotiveerde beslis
sing beveelt, dat in het belang der goede zeden 
en der publieke orde de deuren gesloten wor
den. 

De verdediging is vrij . 
Art. 12. De gerechtelijke talen voor de ge-

. mengde rechtbanken voor de pleidooi en en de 
redactie der akten en vonnisen zijn: het Ara
bisch, het Engelsch, het Fransch en het Itali
aansch. 

Het dictum van de vonnissen zal in twee 
gerechtelijke talen worden uitgesproken, waar
van de eene verplich t het Arabisch za l zijn. 
Na de uitspraak zu ll en de in een vreemde taal 
gestelde vonnissen geheel vertaald worden in 
het Arabisch en die welke in het Arabisch ge
steld zijn, geheel in een vreemde taal worden 
vertaald. 

In geval van verschil tusschen den oor-
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spronkelij ken tekst en de vertal ing, za l de eer
ste ge lden. 

Art. 13. Onder voorbehoud der uitwnderin
gen door de wetboeken, de wetten of de regle
menten voorzien, kunnen de partijen in rechte 
slech ts worden vertegenwoordigd door per
sonen, die toegelaten zijn om als advocaten 
voor de gemengde rechtbanken op te t reden. 
Het a lgemeene reglement op het recht wezen 
bepaalt de organisatie van de ba l ie en de 
regels van discipline der advocaten. 

Art. 14. H et hulppersoneel van het Hof van 
Appèl en van de rechtbanken omvat: de grif
fi ers, de commiezen-griffier, de tol ken, de 
deurwaarders en andere werkkrachten. 

Het a lgemeen reglement op het rechtswezen 
bepaa lt de regels van d iscipl ine van bedoeld 
personeel. 

Art. 15. De uitvoering der vonn issen wordt 
bewerkstelligd op bevel van de rechtbank door 
hare deurwaarders met den bijstand der admi
nistratieve autoriteiten wanneer zij noodig is. 

II. PARKET. 

Art. 16. Het parket bij de gemengde recht
banken oefent de hierna voorziene funct iën uit, 
a lsmede die welke door de wet er aan zij n 
opgedragen. 

Aan het hoofd staat een Procureur-Generaa l 
van vreemde nationa li te it . 

Art. 17. De Procureur-Generaal wordt bij
gestaan door een eersten advocaat-generaal 
van Egyptische nationa liteit en door een twee
den advocaat-generaal van vreemde nationa-
1 ite it. 

In geval van a fwezigheid of verhindering 
wordt de Procureur-Generaal in civiele zaken 
en in administratief opzicht door den ee rsten 
advocaat-generaal en in strafzaken door den 
tweeden advocaat-generaal vervangen. 

De Procureur-Generaal heeft daarenboven 
substituten in voldoende aantal onder zij ne be
velen. 

Art. 18 . De magistraten van het parket 
worden bij decreet benoemd. Zij zijn a fzetbaa r 
en zij n uitsluitend ondergeschikt aan hun 
hierarchische chefs en in laatste instantie aan 
den Minister van Justitie. 

Art. 19. H et openbaar Minister ie kan in 
den persoon van den Procureur-Generaal , een 
der a dvocaten-generaal of een substituut, zi t
ting nemen bij alle kamers en bij a lle a lge
meene vergader ingen van het Hof en der 
rechtbanken. 

Art. 20. In strafzaken treedt het parket 
e ischend op. H et heeft de le iding van de ge
rechtelijke politie in a ll e zaken, die onder de 
jurisdictie der gemengde rechtbanken vallen. 

De a mbtenaren aan wie de wet de kwaliteit 
van officieren van gerechtel ijke pol itie toekent, 
zijn a ls zoodanig onder de bevelen van het 
parket geplaatst. 

A rt. 21. De Procureur-Generaal geeft zij n 
advies wanneer e r reden is op een vreemdel ing 
de bepalingen van het strafwetboek en van 
het wetboek van strafrechtel ij ke instructie be
treffende geheele of gedeeltelij ke kwij tschel
ding of wijziging van straf en de ui tvoering 
van de doodstraf toe te passen. 

Art. 22. De Procureur-Generaal heeft het 
toezicht op de gevangenissen en strafinrich
tingen waarin vreemdelingen worden gevangen 
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gehouden. Hij heeft eveneens op elk oogenblik 
vrijen toegang tot elke a ndere plaats , waar 
een vreemdeling in verzekerde bewaring wordt 
gehouden. 

Hij bericht aan den Minister van Just itie de 
onregelmatigheden die hij waarneemt en doet 
hem all e a ndere mededeelingen, die het toe
zicht waarmede hij is belast, medebrengt. 

Art. 23. H et Openbaar Ministerie treedt op 
in elke zaak die betrekking heeft op het per
soneel statuut of op de nationalite it. Hij kan 
ook optreden in zaken, die minderjarigen of 
tot handelen onbekwame personen raken , en 
in alle andere gevall en bij het wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering voorzi en. 

Tot zijn bevoegdheid behoort eveneens het 
bevelen en doen uitvoeren van door hen voor 
de bescherming van de bel angen van minder
jarigen of onbekwamen geschikt geachte maat
regelen. 

Art. 24 . H et parket heeft het toezicht op 
den di enst der gerechtelijke fondsen en van de 
specia le kas der deposito's en cons ignaties. 

Hij controleert bovendien de diensten der 
g riffi es en der deurwaarders, waarvan de lei
ding aan de presidenten van het Hof en van 
de rech tbanken is voorbehouden. 

III. BEVOEGDHEID. 

Art. 25. Voor de bepaling van de bevoegd
heid der gemengde rech tbanken, omvat het 
woord ,.vreemdelingen" de onderdanen der 
Hooge Verdragsluitende Partijen bij het ver
drag van Montreux betreffende de a fschaffing 
der capitulat ies in Egypte, evenals de onder
danen van eiken anderen Staat die door de
creet mocht worden aangewezen. 

Geen Egyptische onderdaan kan gebruik 
maken van de bescherming van een v reemde 
mogendheid. 

De onderdanen van Syrië en den Libanon 
en die van Pal estina en Transjordanië zull en 
door de nationale rech tspraak zoowel in c iviele 
a ls in strafzaken worden berecht. 

De tot een vreemden Staat behoorende pe r
sonen (bu rgers, onderdanen en beschermel in
gen) , godsdiensten, geloofsbelijdenissen of ri
ten aanh angende, waarvoor Egyptische recht
banken van personeel statuut bestaan, zull en, 
in de1,elfde omstandigheden a ls in het verl e
den , ook voortaan te dezer zake door die recht
banken worden berecht. 

Bedoelde vreemdeli ngen zull en bovend ien 
het recht hebben om in c iviele en handelszaken 
tusschen de gemengde rechtspraak en de nat io
nale rechtspraak te kiezen. Wanneer een dezer 
vreemdeli ngen in een van beide materies voor 
een nationale rechtbank zal worden gedag
vaard in een zaak waarvoor hij niet van te 
voren de bevoegdheid van de nationale recht
spraak zal hebben aanvaard , zal hij , wanneer 
hij de bevoegdheid van de ingeroepen rech t
bank wi l afw ijzen, dit moeten doen bij aange
teekenden brief of deurwaardersexploit, of op 
zijn laatst bij de eerste zitting, bij gebreke 
waarvan de rechtbank bevoegd zal zij n . 

A. B evoegdheid in burgerlijke en handels
zaken . 

Art. 26. De gemengde rechtbanken nemen 
kenn is van a ll e twistgedingen in burgerlijke 
en handelszaken tusschen vreemdeli ngen en 
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tusschen ' vreemdelingen en justiciabel en der 
nationale rechtbanken. 

Evenwel zijn de nationale rechtbanken in die 
zaken bevoegd ten aanzien van eiken vreem
deling die e r in toestemt, zich aan hare recht
spraak te onderwerpen. 

Die onderwerping kan het gevolg zijn van 
een beding dat die bevoegdheid vestigt of van 
het feit 1 °. dat de vreemde] ing zelf de rechts
vordering voor de nationale rechtbanken heeft 
aanhang ig gemaakt; 2° . dat hij de bevoegd
heid van die rechtbanken niet vóór de ui t
spraak van een vonnis heeft afgewezen in een 
procedure waarin hij a ls gedaagde of tusschen
komende pa rtij is verschenen. 

Onderwerping aan de rechtspraak van een 
rech tbank van eersten aanleg brengt mede de 
onderwerp ing aan de rechtspraak der hoogere 
rechtbanken van dezelfde orde. 

Art. 27. De gemengde rechtbanken nemen 
eveneens kennis van de twistgedingen en kwes
ties betreffende het personeel statuut in de 
gevallen waarin de naa r het bepaalde in arti
kel 29 toepasselijke wet een vreemde wet is. 

Art. 28. H et personeel statuut omvat : de 
twistgedingen en kwesties betreffende den staat 
en de bekwaamheid van personen; het familie
recht, met name de verloving, het huwelijk , 
de wederkeerige rechten en pl ichten der ech t
genooten, de bruidschat en het huwel ijksgoe
derenrecht, de echtscheid ing, de verstooting, 
de scheid ing van tafel en bed, de afstamming, 
de e rkenning of ontkenning van vaderscha:l, 
de betrekkingen tusschen ascendenten en des
cendenten, de onderhoudsplicht tusschen de 
verwanten en tusschen de aangehuwden, de 
wettiging, de adoptie, de voogdij , de curateele , 
de interdictie . de h and lich t ing; de schenkin
gen, nalatenschappen , testamenten en andere 
ui terste wilsbeschikk ingen; de afwezigheid en 
het vermoedelijk overlij den. 

Art. 29. De staat en de bevoegdheid (be
kwaamheid) der personen worden beheerscht 
door hun nat ional e wetten . 

De mater ieele voorwaarden van de geldig
he id van het huwelijk worden beheerscht door 
de nationale wet van e lk der ech tgenooten. 

In zaken betreffende de betrekkingen tus
schen echtgenooten , daaronder begrepen de 
scheiding van tafel en bed , de echtscheiding 
en de ve,·stooting, en de gevolgen daa rva n ten 
opz ich te van de goederen, zal de toepassel ij ke 
wet zijn de nationale wet van <len man op het 
oogenblik van de sluiting van het huwelijk. 

De wederkeer ige rechten en verplichtingen 
tusschen ouders en kinderen worden beheersch t 
door de national e wet van den vader. 

De onderhou dsplich t wordt beheerscht door 
de nationale wet van den schuldenaar 

De aangelegenheden betreffende de ·afstam
m ing, de wettiging, de erkenning of ontken
ning van vaderschap worden beheersch t door 
de nationale wet van den vader. 

De kwesties betreffende de geldigheid van 
de adoptie worden beheerscht door de nationale 
wet van den adoptant, wowel als door die van 
den geadopteerde. De ge vol gen der adoptie 
worden beheerscht door de nationale wet van 
den adoptant. 

De voogdij , de curateele en de handlichting 
worden beheerscht door de nationale wet van 
den tot handelen onbekwame. 
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De nalatenschappen en testamenten worden 
beheerscht door de na tionale wet van den e rf
later of van den testa teur. 

De schenkingen worden beheerscht door de 
na tionale wet van den schenker op het oogen
blik va n de schenking. 

De regels va n dit a rt ikel ra ken n iet aan de 
bepalingen betreffende het regiem van onroe
rend eigendom in Egypte. 

Art. 30. Bij gebreke van bekende national i
teit, of als een persoon tegelijkertijd naar de 
opva tting van verschill ende vreemde staten, 
de na tiona li te it van elk dezer bezit, zal de 
rechter de toepasselijke wet bepalen. 

Indien een pe rsoon tegelijkertijd ten opzich te 
van Egypte, de E gypt ische nationali teit en ten 
opzich te van een of meer vreemde staten, de 
nationali te it van die staten bezit, zal de toe
passelijke wet de E gypt ische wet zijn . 

Art. 31. Onder de ui tdrukking " na tionale 
wet" worden verstaan de interne bepalingen 
van die wet met ui tslui t ing van h are bepalin
gen van internationaal pr ivaatrecht. 

Art . 32. De proces regels van een vreemde 
wet zijn niet toepas elijk voorzoover zij onver
eeni gbaar zijn met de Egypt ische procesregels. 

Art. 33. Onder voorbehoud van de bepa
li ngen der a r t ikelen 34; 35, 36 en 37, wordt 
de bevoegdheid de r gemengde rechtbanken 
ui tslu itend beheersch t door de nationali te it der 
werkelijk partij zijnde personen, ronder da t 
daarbij in aanmerking komen de gemengde 
belangen die indi rect daarbij betrokken moch
ten zijn . 

Art. 34. In hare geschillen met aan de ju
r isdictie der nationa le rech tbanken onderwor
pen personen, zijn de reeds bestaande vennoot
schappen van E gyptische nationali teit, waarb ij 
gewich t ige vreemde belangen zijn betrokken, 
aan de rech tsmacht der gemengde rechtbanken 
onderworpen, tenzij h are statu ten een clausule 
bevatten, waardoor de na tional e rechtbanken 
bevoegd worden ve rklaa rd of ind ien zij de 
jur isdictie van die rechtbanken overeenkomstig 
arti kei 26 hebben aanvaard. 

A rt. 35. De gemengde rech tbanken zijn 
eveneens bevoegd ter zake van fa illissement 
van een justiciabe le van de nationale rech t
banken, indi en een de r schulde ischers die part ij 
is bij de procedure, vreemdel ing is . 

A rt. 36. H et enke le fe it van de vest ig ing 
van een hypotheek ten behoeve van een vreem
deling op onroerende goederen, wie ook de 
bezi tte r en de e igenaar zij , maakt de gemengde 
rechtbanken bevoegd om over de geldigheid 
van de hypotheek en a ll e gevolgen e r van te 
besli sen, de gedwongen verkoop van het on
roerend goed en de verdeel ing van de op
brengst inbegrepen. 

A rt. 37. De gemengde rech tbanken kunnen 
niet kenn is nemen van een rechtsvorder ing die 
niet op zichzelf tot haar com petentie behoort, 
zelfs indien zij zich voordoet a ls accesso ir aan 
een vo rdering, di e reeds voor haa r is aanh an
g ig gemaakt. E chter zu ll en zij van de acces
soire vordering kennis nemen wanneer de 
juri sd ictie voor welke zij is gebrach t in het 
belang van de justitie zal meenen1 de partijen 
naar haar te moeten verwij zen. 

De gemengde rechtbanken kunnen, ind ien 
zij meenen dat in het belang van de justit ie te 
moeten doen, pa r t ij en naar de nationale rech t-
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banken verwij zen, wanneer de bij h aar inge
diende vordering te beschouwen is al s accessoir 
aan een principa le vordering die reeds bij de 
national e rechtbanken is ingedi end. 

Art. 38. A an de gemengde rech tbanken zijn 
niet onderworpen de vorderingen van vreemde
lingen tegen een wakf tot revindicatie van 
den e igendom van onroerende goederen van 
die wakf ; maar die rechtba nken zijn bevoegd 
om te beslissen op de ingestelde vordering met 
betrekking tot de vraag van het wettelijk 
bezit, wie ook de e ischer o f gemacht igde zij. 

Evenmin behooren tot de competent ie va n 
de gemengde rechtbanken de geschill en die 
direct o f indirect tot voorwerp hebben de in
stelling van een wa kf, de geldigheid, de uit
legging of de toepassing van zijn clausules, of 
de benoeming of terug roeping va n den nazir. 

De gemengde rechtbanken kunnen evenwel 
verkl aren, da t aan de schuldeischers van hem, 
die ter verkOl'ting van dezer rech ten eenig 
goed onder wa kf heeft gebrach t, deze hande-
1 ing niet zal kunnen worden tegengeworpen. 

Art. 39. W anneer, in een rech tszaak eene 
except ie betreffende het personeel sta tuut van 
eene pa rtij, di e te di e r zake onder de rech ts
macht van een andere jur isd ictie behoort, 
wordt opgeworpen, moeten de gemengde rech t
banken indi en zij de noodza kelijkhe id erkennen 
tevoren over de exceptie te doen bes! issen, de 
uitspraak in de hoofdzaak opschorten en aan 
de partij tegen welke de prejudicieele kwestie 
is opgeworpen een termijn stell en om haar 
defini t ie f door den bevoegden rech ter te doen 
besli ssen. Indien die noodzakelijkheid n iet 
wordt aangenomen, wordt overgegaan tot de 
besliss ing van de hoofdzaak. 

Art. 40. De overd rach t van een recht aan 
een vreemdeling, het in het geding brengen 
van een vreemdeling of het stell en van een 
vreemden strooman, kan aan de gemengde 
rechtbanken geen bevoegdheid geven om ter 
za ke van geschillen die tot de bevoegdheid der 
nationale rech tba nken behooren, te besli ssen, 
wanneer de overdrach t, het in het ged ing 
brengen of het stellen van een st rooman ten 
doel heeft aan de nationale rech tbanken de 
kenn isneming van die gedi ngen te on ttrekken. 

Elke overdracht gedurende het geding wordt 
vermoed met het woeven vermelde doel te 
zijn geschied. De rech tbank kan ech ter, in ui t
zonderingsgevallen het bewijs van het tegen
deel toelaten . 

Onder voorbehoud van de bepaling der vorige 
al inea, kan de exceptie van stroom an n iet 
worden tegengeworpen wanneer het betreft 
overdrachten door m iddel van endossement van 
h andelspap ieren. 

Endossement aan een vreemdeli ng dat on
rege lmatig is of strekt tot inning van een 
hande lspapier geeft geen bevoegdheid aan de 
gemengde rech tbanken voor de geschi ll en die 
tot de bevoegdheid der nationale rechtbank 
behooren. 

Art. 41. W anneer de partij , wiens hoedanig
he id van vreemdeling aan de gemengde rech t
banken bevoegdheid gaf, vóór de slu it ing der 
debatten wordt bevonden niet meer pa r tij bij 
het ged ing te zijn, zull en d ie rechtbanken op 
de door een der partijen opgeworpen exceptie, 
ophouden bevoegd te zijn, en zal de zaak in 
den staat, waarin zij zich bevindt, aan de na-
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tionale rechtbanken worden overgedragen. 
Art. 42. De verandering van nationaliteit 

van een der partijen, in den loop van het 
geding plaats hebbende, zal de bevoegdheid 
van de rechtbank, voor welke de zaak op 
regelmati ge wijze is aanhangig gemaakt, niet 
kunnen wijzigen. 

Art. 43. De gemengde rechtbanken kunnen 
d irect noch ind irect oordeelen over daden van 
souvereini te it. Zij kunnen niet over de ge ld ig
heid van de toepass ing van E gyptische wetten 
of reglementen op vreemdelingen uitspraak 
doen. 

Zij kunnen evenmin uitspraak doen over den 
e igendom van publiek domein. 

Maar ronder een daad van adm inistratie te 
kunnen ' uitleggen of daa rvan de uitvoering te 
kunnen opschorten, zijn zij bevoegd te oor
deelen 1 °. over burgerlijke en handelszaken 
in alle geschillen tusschen vreemdelingen en 
den Staat, betreffende roerende of onroerende 
zaken ; 2°. over elke burge rl ijke schuldvor
dering door een vreemdeling tegen den Sta.,t 
ingesteld wegens administratieve maatregelen, 
in strijd met de wetten en reglementen geno
men. 

B. Strafrechtelijke bevoegdheid. 

Art. 44. De gemengde rechtbanken berech
ten a lle trafvervolgingen tegen vreemdelingen 
wegens door de wet strafbaar ge telde fe iten. 

Art. 45 . De gemengde rechtbanken berech
ten voorts de vervolgingen tegen da der of 
medeplichtigen van welke nationaliteit ook 
van de vol gen de misdrijven en delicten: 

1°. misdrijven en delicten recht treeks tegen 
de magi traten en officieren van just itie der 
gemengde rechtbanken in de uitoefening of bij 
gelegenheid van de uitoefening hunner func
t ies gepl egd; 

2°. misdrijven en delicten rechtstreeks tegen 
de u itvoering der vonnissen en gerechtelijke 
be chikkingen der gemengde rechtba nken ge
pl eegd ; 

3°. misdrijven en delicten aan de rechters 
en offi c ieren van justitie ten laste gelegd, wa n
neer zij worden beschuldigd, deze te hebben 
gepleegd in de uitoefening van hun functie of 
door misbruik van die funct ies ; 

4°. misdrijven en delicten van eenvoudige 
of bedriegelijke bankbreuk in de gevall en van 
faillissementen van gemengden aard. 

Onder de uitdrukking "officieren van justi
tie", in de . paragrafen 1 en 3 hierboven zijn 
begrepen de gr iffiers, de beëedigde comm iezen
gri ff ier, de aan de rechtbank verbonden to lken 
en de ti tul a i re deurwaarders, maa r niet de 
voor een bijzonder geval, door opdracht van 
de rech tbank, met een mededeeli ng of deur
waardersexploi t belaste personen. 

Art. 46 . In strafzaken oordeelen de politie
rechtbanken over de feiten , die door de wet 
als overtreding zij n gehvalificeerd en over de 
delicten waarop een straf van niet meer dan 
drie maanden gevangenisstraf taat. 

De correctioneele rechtbanken oordeel en over 
door de wet a ls delicten gek--walificeerde fei
ten, andere dan die welke in het vorige lid zijn 
bedoeld en over het hooger beroep tegen de 
door de poli t ierechtbanken gewezen vonnissen. 

De Hoven van Ass ises oordeelen over de fei
ten d ie door de wet als misdr ij ven zij n gekwa-
1 ificeerd. 
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Art. 47. Aa nhoudingen van vreemdel ingen 
en huiswekingen bij vreemdel ingen zullen, 
behalve in de gevall en van betrapping op 
heeter daad of van verwek om hul p komende 
van uit het huis zelf, plaats hebben door de 
wrgen en in tegenwoordigheid van een l id 
van het gemengde parket of van een off icier 
van de ge rechtelijke politie aan wien die fu 1:1_c. 
t iën door het gemengde parket zull en z1Jn 
opgedragen. 

Art. 48. Indien het parket in een crimineele 
,.aak termen tot vervolging aanwezig ach t moet 
het de zaak in handen stellen van den rechter 
van instructie. 

Correctioneele zaken stelt het parket even
eens in handen van den rechter van instructie, 
tenzij hij van meening is, dat de in een kort 
onderzoek verzamelde elementen voldoende 
zijn om de instructie der zaak op de openbare 
terechtzitting voort te zetten. In dat geval 
kan, wanneer de beschuldigde is gehoord of 
wanneer zijn a fwezigheid of de onmogelijkheid 
om zijn woonplaats te vinden behoorlijk is 
geconstateerd, het park t hem rechtstreeks voor 
de rechtbank dag vaa rd n. 

De rechtbank kan evenwel , hetzij op het 
verwek van den beschuldigde of van het par
ket, hetzij ambtshalve, de vernietiging van de 
dagvaarding uitspreken en de terugzending 
van de zaak naa r den rechter van instructie 
bevelen. 

Art. 49. De aanhouding van eiken vreem
deling wordt onmiddellijk aan het parket be
richt, dat op de wijze door het wetboek van 
stra fvorder ing bepaald en uiterlijk binnen vier 
dagen de invrijheidstelling van den aangehou
dene moet bevelen of hem aan den rechter van 
instructie ove rgeven. 

Elke vreemdeling, die voorloopig is aange
houden, heeft het recht zij n consul en advocaat 
zijn aanhouding door tusschenkomst van het 
parket te berichten. 

De consul en de advocaat van den aange
houdene kunnen hem in de gevangenis volgens 
de door het parket goedgekeurde regels be
weken. 

Art. 50. Behalve in dringende gevall en zal, 
indien de beschuldigde geen verdediger heeft, 
hem op het oogenblik van het verhoor op zij n 
verzoek een verdediger worden toegewezen, op 
straffe van nietigheid. 

Bovendien zal aan eiken beschuldigde, die 
naar het H of van A sises is verwezen, een 
redelijken termijn vóór de openbare te recht
zitting een ambtshalve verdediger worden 
toegewezen. 

IV. ALGEMEE E E OVERGANGS-
BEPALINGEN. 

Art. 51. De gemengde rechtbanken spreken 
recht in Onzen naam . 

Art. 52. In geval van stilzwijgen, onvol
ledigheid of duisterheid van de wet, za l de 
rechter zich gedragen naar de beginsel en van 
natuurrecht en naar de regelen van billijkheid. 

Art. 53. Za ken vóór 15 October 1937 voor 
een consulaire jurisdictie begonnen zull en voor 
die jurisdictie tot hare uiteindel ijke beslissing 
worden voortgezet. 

Desgelij ks zal geschieden met zaken vóór 
d ien datum voor de gemengde rechtbanken 
begonnen, die krachtens deze wet tot de be-
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voegdheid der nationale rechtbanken behooren . 
Zaken, als bedoeld in de twee bovenstaande 

a linea's, van burgerrechtelijken aard, kunnen 
op verzoek van de partijen en met de toestem 
ming van alle belanghebbenden, aan de be
voegde rechtbanken worden opgedragen vol
gens de bepalingen der voorafgaande artikelen 
om er in den processueelen stand, waarin zij 
zich bevi nden, te worden voortgezet en berecht. 

In strafzaken zullen de consulaire jurisdic
ties aan de gemengde rechtbanken eveneens 
de vóór 15 October 1937 begonnen zaken kun
nen opdragen. 

Art. 54. De vonnissen en beschikkingen der 
consulaire rechtbanken zullen het gezag van 
gewijsde zaak behouden en in voorkomende 
gevallen door tusschenkomst van de gemengde 
rechtba nken worden uitgevoerd. 

Art. 55. De verjaringen en n iet ontvanke 
lijkverklaringen, die in de zaken, ter compe
tentie der consulaire rechtbanken, toepasselijk 
waren, zullen haar effect voor de gemengde 
rechtbanken behouden. 

Art. 56. Niettegenstaande de bepalingen 
van artikel 27 zullen de gemengde rechtban
ken niet bevoegd zijn in zake personeel sta
tuut, wanneer de overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 29 toepasselijke wet is die van 
een mogendheid, welke partij is bij het Ver
drag betreffende de afschaffing der Capitu
laties in Egypte en overeenkomstig artikel 9 
van dat verdrag, aan hare consulaire recht
banken de jurisdictie in zaken van personeel 
statuut heeft voorbehouden en dit voorbehoud 
niet heeft ingetrokken . 

Art. 57. De bepa\ingen van het bestaande 
algemeene reglement op het i-echtswezen, zul
len, voorzoover zij niet door de voorafgaande 
bepalingen zijn afgeschaft, of gewijzigd, in 
werking blijven. 

Elke wijziging, in dat reglement door de 
a lgemeene vergadering van het Hof voorge
steld, zal slechts uitvoerbaar worden, wanneer 
zij door een decreet op voorstel van den Mi
nister van Justit ie is afgekondigd. 

Art. 58. Afgeschaft zijn het bestaande Re
g lement op de rechterlijke organisatie voor de 
gemengde processen in Egypte, evenals alle 
be pal in gen, die in strijd zijn met deze wet . 

Protocol. 
Bij het teekenen van het Verdrag betreffende 

de afschaffing van de Capitulaties in Egypte 
van heden zijn de ondergeteekende gevolmach
tigden, verlangend om sommige van de bepa
lingen van het verdrag en van de bijlage te 
preciseeren, het volgende overeengekomen. 

I. 
H et is wel verstaan dat de bepalingen van 

de tweede alinea van artikel 2 van het ver
drag, den regel van non-discriminatie betref
fend en gedurende de overgangsperiode toepas
selijk, moeten worden uitgelegd in het licht 
van de internationale praktijk met betrekking 
tot verbintenissen van dezen aard tusschen 
Staten, die souvereiniteit inzake wetgeving ge
nieten. 

II. 
Met betrekking tot artikel 6, alinea 1, van 

het " Règlement d'Organisation judiciaire" is 
L. & S. 1938. 
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het verstaan, dat de keuze van vreemde rech
ters bij de Koninklijke Egyptische Regeering 
berust, maar dat, teneinde zich omtrent de ge
schiktheid van de te kiezen personen waar
borgen te verschaffen , zij zich onoffic iee l tot 
de Ministers van Justiti e van de betrokken 
vreemde landen zal wenden en slechts personen 
zal benoemen met wier benoeming hun Regee
ring instemt. 

Gedaan te Montreux, in een enkel exem
plaar in het ]!'eansch en het Engelsch, welke 
beide teksten gelijkelijk rechtskracht hebben, 
op den achtsten Mei negentienhonderd zeven 
en dertig. 

(Volgen de onde,·teekeningen.) 

Verklarin g van de Egyptische Regeerlng·. 

De ondergeteekenden, handelende krachtens 
hun volmachten, leggen de volgende verkla
ring af: 

1. B evoegdheid der gemengde rechtbanken. 

Met betrekking tot artikel 25, alinea 1, 
van het "Règlement d'Organisation judi
ciaire" heeft de Koninklijke Egyptische 
Regeering reeds besloten bij decreet de 
bevoegdheid van de gemengde rechtbanken 
uit te breiden tot de onderdanen van de 
volgende acht Staten: Duitschland, Oos
tenrijk, Hongarije, Polen, Roemenië , Zwi t
serl and, Tsjechoslowakije en Zuidslavië. 

2. R egel van non-discriniinatie. 

Wat betreft artikel 2, alinea 2, van het ver
drag en het daarop betrekking hebbende pro
tocol, sluit het feit, dat de werking van de 
non-discriminatie-regel in voormeld artikel 2 
bedoeld, beperkt is tot den duur van de over
gangsper iode, geene bedoeling van de Ko
ninklijke Egyptische R egeering in om aan het 
einde van die periode, in deze aangelegenheid 
een tegengestelde politiek van discriminatie 
tegen vreemdel ingen te volgen. De Koninklijke 
E gyptische R egeering is, bovendien bereid om 
vest igings- en vriendschapsverdragen met de 
verschi ll ende mogendheden te slu iten. 

3. Personeel statuut. 

De Koninklijke Egyptische R egeering, die, 
met name in de met Ira n en Turkije gesloten 
vestigingsverdragen, reeds uit eigen beweging 
het beginsel heeft aanvaard, dat in zaken van 
personeel statuut de wet van den persoon moet 
gelden, is voornemens in de toekomst in deze 
materie hetzelfde beginsel te aanvaarden. 

Wat betreft de regels van procedure, die de 
Koninklijke Egyptische R egeering voornemens 
is voor de gevallen van personeel statuut uit 
te vaat·digen, deze zullen niet worden toege
past wanneer een regel van materieel recht 
van de buitenl andsche nationale wet zich tegen 
hare toepassing verzet. 

4. Uitwijzing. 

Hoewel de afschaffing van de Capitulaties 
de opheff ing van alle bestaande beperkingen 
van het recht der Kon inkl ij ke Egyptische Re
geering tot uitwijzing van vreemdelingen, die 
zich binnen Egyptisch gebied bevinden, mede-

2 
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brengt, is die Regeering niettemin niet voor
nemens gedurende de overgangsperiode haar 
recht van uitwijzing ten aanzien van een aan 
de jurisdictie van de gemengde rechtbanken 
onderworpen vreemdeling, die ten minste vijf 
jaar in Egypte zal hebben vertoefd, uit te 
oefenen of hem indien hij tijdelijk het Egyp
tisch grondgebied heeft verlaten, den toegang 
te ontzeggen, tenzij: 

a. hij veroordeeld is wegens een misdrijf of 
voor een del ict waarop een gevangenisstraf van 
meer dan drie jaar staat; 

b. hij zich schuldig heeft gemaakt aan op 
omwenteling ger ichte handelingen of aan han
delingen die inbreuk maken op de openbare 
orde of de openbare rust, de openbare zedel ij k
heid o( gewndheid; 

c. indien hij noodlijdend is en ten laste van 
den Staat komt. 

De Koninklijke Egyptische Regeering is 
voornemens bovendien een raadgevende admi
nistratieve commissie in te stellen, waarvan de 
Procureur-Generaal bij de gemengde rechtban
ken deel uit zal maken, ten einde door haar in 
voorkom ende gevallen de geschillen met be
t rekking tot de identite it of de nationaliteit 
van den persoon waarvan de uitwijzing wordt 
overwogen, of den duur van diens verblijf in 
Egypte, of het bestaan der feiten waarop de 
uitwijzing berust, te doen onderweken. 

5. Uitlevering. 

In o vereenstemming met de algemeen met 
betrekking tot uitlevering aangenomen prak
tijk, is de K oninklijke Egyptische Regeering 
voornemens een gerechtelijke procedure te 
dezer zake in te voeren. De gemengde recht
banken zullen zich dus hebben uit te spreken 
over de regelmatigheid van het verzoek om 
uitlevering, wanneer zulk een verzoek betrek
king heeft op een vreemdeling die aan de 
jurisdictie van die rechtbanken is onderworpen. 

6. Claitsule tot vestiging van bevoegdheid. 

Met betrekking tot artikel 26 van het "Rè
glement d'Organisation judici a ire" is de Ko
uinklijke Egyptische Regeering niet voorne
mens in Regeeringscontracten (contracten door 
openbare administraties en gemeenten gesloten 
inbegrepen) een clausule op te nemen betref
fende de jurisdictie waaraan gesch ill en te on
derwerpen zijn. 

7. Rechters, ambtenaren en balie. 

D e Koninklijke Egyptische Regeer ing is niet 
voornemens de bestaande dienstvoorwaarden 
of de bestaande traktementen van de magistra
ten van de gemengde rechtbanken te wijzigen. 

Evenmin is de R egeer ing voornemens de be
staande traktementen van ambtenaren en be
ambten van die rechtbanken te wijzigen. Zij 
zal bij de invoering van het nieuwe kader, 
welke thans wordt overwogen, met welwil
lendheid de positie van bedoelde ambtenaren 
en beambten met het oog op de rangorde en 
de regels voor traktementsverhooging en pro
motie onderweken. 

De belangen van diegenen dezer ambtenaren 
en beambten aan wie aan het einde van de 
overgangsperiode ontslag mocht worden ver
leend, zullen het onderwerp van een bijwnder 
onderzoek uitmaken, waarbij met de omstan-
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d igheden van elk geval rekening zal worden 
gehouden. Indien die omstandigheden het 
rechtvaardigen zullen zekere voordeelen ter 
zake van pens ioen en schadevergoed ing kun
nen worden toegekend. 

De Regeering is voornemens wat betreft de 
pens ioenen der vreemde magistraten, ambte
naren en beambten, dubbele belasting te ver
mijden . 

Wat voorts de bij de gemengde balie inge
schreven advocaten betreft, is de R egeering 
voornemens de noodige maatregelen te nemen 
om hen in staat te stellen, aan het e,inde van 
de overgangsperiode onvoorwaardelijk hun in
schrijving met hun rang van ancienniteit op 
het tableau van de orde der advocaten bij de 
nationale rechtbanken te verkrijgen. 

Gedaan te Montreux, den achtsten Mei ne
gentienhonderd zeven en dertig. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

Montreux, den 8sten M ei 1937. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer te verklaren, dat de tot Ne
derland behoorende instellingen in Egypte 
vanwege de Egyptische Regeer ing dezelfde be
handeling zullen ondervinden als die welke is 
aangegeven in den tot den Voorzitter van de 
delegatie van het Vereenigd Koninkrijk ge-
richten brief voorwoveel betreft de overeen
komstige instellingen van het Vereenigd Ko
ninkrijk en onder dezelfde voorwaarden. a. 

Gel ief, Mijnheer de Voorzitter, de verzeke
ring van mijn hoogachting te aanvaarden. 

( get.) Moustapha El-Nahas. 
V oorzitter van de Egyptische delegatie. 

a. Montreux, 8 Mei 1937. 
M ij nheer, 

Daar U we Excellentie den wensch heeft ge
uit om uitvoerige in! ichtingen te ontvangen 
betreffende de positie van de instellingen van 
opvoedkundigen, geneeskundigen of I iefdadi
gen aard (vereenigingen of stich t ingen) van 
het Vereenigd Koninkrijk in Egypte, heb ik 
de eer te verklaren, dat de Koninklijke Egyp
tische Regeering bereid is U de verzekering te 
geven dat, hangende de sluiting van een toe
komstige overeenkomst, of in ieder geva l tot 
het einde der overgangsperiode, alle bovenge
noemde instel] in gen werkelijk bestaande in het 
land op den datum van het heden onderteeken
de ve rd rag, vrijelijk hare hetzij opvoedkundige, 
wetenschappelijke of lie fdadige werkzaam
heden in Egypte mogen voortzetten, onder de 
volgende voorwaarden: 

1. Zij zullen onderworpen zijn aan de rechts
macht van de gemengde rechtbanken en on
derworpen aan de Egyptische wetten en regle
menten, met inbegrip van f iscale wetten, onder 
dezelfde voorwaarden als gelijksoortige Egyp
tische instellingen, en ook aan a lle maatrege
len noodig voor het bewaren van de openbare 
orde in Egypte. 

2. Zij zullen haar wettelijke positie behou
den en zullen beheerscht worden, wat betreft 
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haar organisatie en werkwijze , door hare sta
tuten of andere akten, waarbij zij zijn in het 
leven geroepen en ook, ingeval van opvoed
kundige instellingen, door hare eigen leer
gangen. 

3. Zij mogen, onverminderd de wetten met 
betrekking tot onteigening voor doeleinden 
van openbaar nut, de roerende en onroerende 
eigendom bezitten noodig om haar in staat te 
stellen hare bestemming te vervullen en zij 
mogen daartoe haar eigendom beheeren en er 
over beschikken. 

4. Zij mogen het bestaande personeel in 
haren dienst houden en mogen ook, elk binnen 
den werkkring van hare organisatie, wowel 
Egyptenaren als vreemdelingen, hetzij in 
Egypte of elders gevestigd, in dienst hebben, 
onverminderd in alle gevallen de toepassing 
van de Egyptische wetten die nu op haar toe
passelijk zijn of onverminderd het algemeene 
recht van de Koninklijke Egyptische R egee
ring betreffende controle over de toelating van 
vreemdelingen in Egypte. 

Voorts zal, binnen de grenzen van de in 
Egypte erkende gebrL1iken betreffende andere 
godsdi ensten dan den staatsgodsdienst, vrijheid 
van eered ienst verzekerd blijven aan alle gods
dienstige instellingen van het Vereenigd Ko
ninkrijk op voorwaarde dat er geen inbreuk 
worde gemaakt op de openbare orde of de 
openbare zeden. 

Een lijst va ri de in dezen brief bedoelde 
instel! ingen za l wo spoedig mogelijk worden 
opgemaakt in overleg tusschen de Egyptische 
Regeering en de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk. 

Ik heb de eer te zijn, 
Mijnheer, 

Uw gehoorzame dienaar, 
( get.) Moustapha E I-N ahas. 

V norzitte,· van de Egyptische delegatie. 

Montreux, den 8 Mei 1937. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de goede 
ontvangst te berichten van den vol gen den 
bri ef dien Zij tot mij heeft willen richten on
der dagteekening van heden: 

"Ik heb de eer te verklaren, dat de tot 
Nederland behoorende instellingen in Egypte 
vanwege de Egyptische R egeer ing dezelfde 
behandeling zullen ondervinden als die welke 
is aangegeven in den tot den Voorzitter van 
de delegatie van het Vereenigd Koninkrijk 
gerichten brief voorzooveel betreft de overeen
komstige instelling.en van het Vereenigd Ko-
ninkrijk en onder dezelfde voorwaarden." 

Terwijl ik Uwe Excellentie dank zeg voor 
deze welwillende mededeeling, waarvan ik nota 
neem in naam van 1nijne Regee ring, grij p ik 
deze gelegenheid aan om Uwer Excellentie de 
verzekering van mijne hoogachting te her
halen. 

(get.) W. C. Beucker Andreae. 
Voo,·zitter van de Nederlandsche delegatie. 
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s. 160. 

4 Januari 1938. BESLUIT tot nadere WIJZl 
ging van bet Koninklijk Beslujt van 19 
November 1926 (Staatsblad n°. 384), ter 
uitvoering van de artikelen 1, 6a en lla der 
Consulaire Wet, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 25 Mei 1934 
(Staatsblad n°. 271). 

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

Buitenlandsche Zaken en van Justitie van den 
13den December 1937, Afdeeling Juridische 
Zaken, n°. 43850; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Korunklijk Besluit van den 19den November 
1926 (Staatsblad n°. 384), ter uitvoering van de 
artikelen 1, 6a en lla der Consulaire Wet, 
zooals het is ge,~jzigd en aangevuld bij Onze 
Besluiten van 20 Maart 1930 (Staatsblad n° . 98), 
van 18 Augustus 1930 (Staatsblad n°. 367) en 
van 25 Mei 1934 (Staatsblad n° . 271), nader te 
wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
2lsten December 1937, n° . 30); 

Gezien het nad er rapport van Onze voor
noemde Minist,ers van den 30sten December 
1937, Afdeeling Juridische Zaken, n°. 46139; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 2 van Ons Besluit van 

19 November 1926 (Staatsblad n°. 384), ter 
uitvoering van de artikelen l, 6a en lla der 
Consulaire Wet, zooals laatstelijk gewijzigd bij 
Ons Besluit van 25 Mei 1934 (Staatsblad n°. 271), 
wordt waa.r onder het opschrift "Egypte" voor 
de ressorten Alexandrië, Caïro en P ort-Saïd is 
toegekend "De bevoegdheid om rechtsmacht uit 
te oefenen", in stede hiervan gelezen : ,,De 
bevoegdheid om binnen de grenzen, gesteld 
door art. 8, art. 9, lid l , en art. 10 van het op 
8 Mei 1937 te Montreux gesloten verdrag betref
fende de afschaffing van de Capitulaties in 
Egypte en door de artikelen 28, 29 en 30 van 
het bij het verdrag gevoegde Reglement op de 
rechterlijke organisatie, rechtsmacht uit te 
oefenen". 

2. In artike~ ~ van Ons meergenoemd Be lmt 
van 19 November 1926 (Staatsblad n°. 384) 
vervallen de woorden "Alexandrië, Caïro, 
Port-Saïd" . 

3. Dit Beslujt treedt in werking op den 
tweed en dag na dien der dagteekening van het 

taatsblad, waarin het i geplaatst. 
Onze Mirusters van Buitenlandsche Zaken en 

van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit Beslmt, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
af chrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 4den Januari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. Patijn. 

De Minister van Justi tie, C. Goselin g. 
( U itgeg. 20 Januari 1938.) 
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s. 240. 

12 Januari 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van nieuwe bepalingen betreffende de 
alphabetische tafels op de akten van den 
Burgerlijken Stand. 

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

Ju titie en van Binnenlandsche Zaken van den 
18 October 1937, 4e Afdeeling, N°. 1164 en van 
den 28 October 1937, 0 • 32105, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat het wenschelijk is nieuwe 
bepalingen vast te ste!Jen betreffende de alpha
betische tafels van den Burgerlijken Stand; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
30 November 1937, o_ 32); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van den 10 
December 1937, 4e Afdeeling, N°. 1199 en van 
6 Januari 1938, N°. 36434, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan met ingang 
van 1 Januari 1938 te bepalen als volgt: 

Art. 1. Jaarlijks nadat de registers van 
geboorten, van huwelijken en echtscheidingen 
en van overlijden ingevolge artikel 22 van het 
Burgerlijk Wetboek zijn afgesloten, worden 
door de ambtenaren van den burgerlij ken stand 
vier afzonderlijke alphabetische klappers opge
maakt van de, in de voormelde registers gedu
rende het afgeloopen jaar ingeschreven, akten 
van geboorte, huwelijk, echtscheiding en over
lijden. Zij worden opgemaakt binnen den t ijrl 
van zes maanden na het afsluiten der registers. 

De alphabetische klappers kunnen door vier, 
dagelijks bij te houden alphabetische klappers 
in lraartvorm worden vervangen. 

2. Uit de jaarlijksche klappers of uit de 
alphabetische klappers in kaartvorm worden 
door de ambtenaren van den burgerlijken stand 
opgemaakt vier afzonderlijke tienjaarlijksche of 
vijfjaarlijksche alphabetische klappers. 

3. De tienjaarlijksche of vijfjaarlijkschc 
klappers worden in tweevoud opgemaakt bin
nen een jaar na afloop van de periode, waarvoor 
zij moeten dienen. Een der dubbelen wordt 
binnen dien termijn toegezonden aan den 
griffier van de arrondissementsrechtbank, onder 
welker gebied de gemeente is gelegen, waarin 
de registers zijn gehouden. 

4. Onze Minister van Justitie kan voor 
gemeenten, bij welke het vervaardigen van een 
dubbel der vijf- of tienjaarlijksche klappers op 
technische of ad.m..inistratieve bezwaren stuit, 
ontheffing verleenen van deze verplichting. 

De ambtenaren van den burgerlijken stand 
van de gemeenten, aan wie de in het eerste lid 
bedoelde ontheffing is verleend, geven onmid
dellijk na de voltooiing der klappers daarvan 
schriftelijk kennis aan den griffier der arrondi , _ 
sements-rechtbank, onder welker gebied de 
gemeente is gelegen, waarin de registers zijn 
gehouden. 

Na deze kennisgeving zijn zij gehouden de 
klappers af te geven aan den griffier tot het in 
het volgende lid omschreven einde, doch niet 
anders dan op diens schriftelijke aanvrage en 
tegen een behoorlijk onderteekend bewijs van 
ontvangst. 

De griffier draagt zorg, dat van de klappers 
afschriften worden gemaakt binnen den tijd van 
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een jaar, nadat hij de in het vorige lid bedoelde 
kennisgeving heeft ontvangen. Onder afschrift 
is begrepen photografische reproductie. 

5. In de jaarlijksche en in de vijf- of tien
jaarljjksche klappers en in den alphabetischen 
klapper in kaartvorm worden opgenomen : 

1°. alphabetisch-lexicografisch geordend de 
geslachtsnamen van hen, op wie de akten in het 
register van geboorten, van huwelijk en echt
scheidingen en van overlijden betrekking heb
ben; 

2°. de eerste voornaam en de voorletters van 
de overige voornamen van de onder Jo. bedoelde 
personen; 

3°. achter de namen der gehuwden, de ge
slachtsnamC'n van hen, met wie het huwelijk is 
gesloten; 

4°. de dagteekening der akten of, voor 
zoover de akten van geboorten of overlijden 
betreft, de dagteekening van de geboorte of van 
het overlijden : 

5°. het nummer der akte of het deel en het 
blad van het register, waarop de akte voorkomt. 

6. De vermelding der in het vorige artikel 
genoemde gegevens geschiedt in een register, 
waarvan de bladen zijn ingedeeld in het noodige 
aantal kolommen of, indien een alphabetische 
klapper in kaartvorm wordt gebruikt, op doel
matig ingerichte kaarten. 

7. De jaarlijksche en de vijf- of tienjaarlijk
sche alphabetische registers en de alphabetische 
klapper in kaartvorm behooren tot de archieven 
van de gemeenten en berusten onde1· de bewa
ring van den ambtenaar van den burgerlijken 
stand. De dubbelen der vijf- of tienjaarlijksche 
klappers blijven ter griffie van de arrondisse
ments-rechtbank berusten. 

8. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 
worden over het tijdvak van 1 Januari 1933 tot 
en met 31 December 1940 opgemaakt drie- en 
vijfjaarlijksche of achtjaarlijksche klappers; 
daarna worden vijf- of tienjaarlijksche klappers 
opgemaakt over de volgende vijf- of tienjaar
lijksche tijdvakken. 

Het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 7 
vindt overeenkomstige toepassing. 

9. H et Koninklijk besluit van 15 M.ei 1863 
(Sta.atsblad n°. 60), zooals dit sedert dien is 
gewijzigd, is ingetrokken. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landschc Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad za l worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 12den Januari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gose l ing. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

van Boeyen. 
(Uitgeg. 18 Januari 1938.) 

s. 340. 

26 Januari 1938. BESLUIT, houdende w1Jz1-
ging van het Koninklijk besluit van den 
13den J anuari 1933, Staatsblad N°. 12. 
tot uitvoering van de artikelen 31, 32, 
tweede I id, en 38 der Geldschieterswet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Binnenlandsche Zaken van 5 ovember l 937, 
0

• 11103, Afdeeling Armwezen en van Onzen 
Minister van J ustitie van 13 November 1937, 
le Aîdeeling C, n°. 1140 ; 

Overwegende, dat, ter uitvoering van artikel 
31 der Geldschieterswet, bij Ons besluit van 
13 Januari 1933 (Staatsblad N°. 12} met be
trekking tot het uitleenen van geldsommen in 
den zin van genoemde wet <loor particuliere 
gel clschietbanken, zijn vastgesteld tabel Jen, 
vermeldende de max imumbedragen wegens 
verschuldigden interest; 

Gezien artikel 39 en artikel 45, tweede 1 id , 
der Geldschieterswet, zooals deze is gewijzigd 
bij de wet van 22 April 1937 (Staatsblad N°. 
310}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1937, N°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van Binnenlandsche Zaken 
van 11 J anuari 1938, N°. 13370, afdeeling 
Armwezen; en van Justitie van den 22 Janu
ari 1938, l ste Afdeeling C. , N°. 1116 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
ten aanzien van de tabellen, vermeldende 

de maximumbedragen wegens verschuldigden 
interest, vastgesteld bij Ons besluit van 13 
Januari 1933 (Staa tsblad N °. 12} , te bepa
len het navolgende: 

I. In tabel A 1 vervalt <le clausule luidende: 
,,De maximum-interestbedragen, in deze ta

bel opgenomen, worden met één twintigste 
verlaagd (en de daaruit voortvloeiende wijzi
gingen in kolom 4 aangebracht}, indien in de 
akte van gelduitleening niet eene clausul e is 
opgenomen, waarbij den geldleener, voor het 
geval van vervroegde aflossing, wordt ge
restitueerd een bedrag ten minste gel ijk aan 
zooveel maal 1 % van het bedrag va n iederen 
termijn, -die te vroeg is afgelost, als het aanta l 
geheele maanden, dat deze a floss ing te vroeg 
geschiedt, bedraagt". 

II. In tabel A2 vervalt de clausule luidende: 
,,De maximum-interestbedragen, in deze ta

bel opgenomen, worden met één twintigste 
verlaagd (en de daaruit voortvloeiende wijzi
gingen in kolom 4 aangebracht}, indien in de 
a kte van gelduitleening niet eene clau ule is 
opgenomen, waarbij den geldleener, voor het 
geval van vervroegde a floss ing, wordt ge
restitueerd een bedrag ten minste gelijk aan 
zooveel maal ¼ % van het bedrag van iederen 
t,eimijn, die te vroeg is afgelost, als het aantal 
geheele weken, dat deze a flossing te vroeg 
geschiedt, bedraagt" . 

III. In tabel A 3 verval t de clausule I uidende: 
,,De maximum-in terestbedragen, in deze ta

bel opgenomen, worden met één twinti gste 
verlaagd (en de daaruit voortvloeiende wijzi
gingen in kolom 4 aangebracht), indien in de 
a kte van gelduitleening niet eene clausule is 
opgenomen, waarbij den geldleener, voor het 
geval van vervroegde aflossing, wordt ge
restitueerd een bedrag ten minste gelijk aan 
zooveel maal 3 % van het bedrag van iederen 
termijn, die te vroeg is afgelost, als het aan
tal geheele kwartalen, dat deze aflossing te 
vroeg geschiedt, bedraagt". 

IV. In tabel A 7 vervalt de clausule I uidende: 
" De max imum-interest wordt bij leeningen 

met vooruitbetaalden interest met één twintig
ste verlaagd, indien in de akte van gelduit-
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leening niet eene clausule is opgenomen, 
waarbij den geld leener voor het geval van 
vervroegde a fl ossing, eene vergoed ing wordt 
toegekend, gelijk aan ten minste 2/3 van het 
interest-voordeel, dat voor den ge ldschieter 
uit de vervroegde aflossing voortvloeit". 

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

Soestdijk, den 26sten J anuari 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenland.sche Zaken, 
V a n Bo e yen. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 8 Februari 1938.) 

s. 642. 

21 Januari 1938. BESLUIT, houdende voor
waarden, waaronder een ondernemers
overeenkomst voor het bakkerjjbedrijf te 
Amsterdam algemeen verbindend kan wor
d en verklaard. 

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

Economische Zaken van 23 December 1937, 
N°. 46631 ./J.A., Directie van Handel en 
Nijverheid; . 

Overwegende, dat met inachtneming van het 
bepaalde bij en krachtens artikel 4 der Wet op 
het algemeen verbindend en onverbindend ver 
klaren van ondernemersovereenkomsten 1935, 
door belanghebbenden een verzoek is ingediend 
tot algemeen verbindendverklaring van een 
ondernemersovereenkomst tot verbetering van 
de toestanden in het bakkerijbedrijf te Amster
dam; 

Overwegende, dat op grond van het bepaalde 
in artikel 2, eerste lid, van voornoemde wet, zoo
danige algemeen verbindendverklaring slechts 
kan geschieden onder voorwaarden, door Ons 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen ; 

Gelet op artikel 10 van Ons beslnit van 14 
September 1936, Staatsblad n°. 646, tot uitvoe
ring van artikel 12, tweede en vierde lid, van 
voornoemde wet ; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den E conomischen Raad, bedoeld in artikel 8 
van genoemde wet, ter zake is gehoord ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
11 J anuari 1938, N°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Januari 1938, n°. 
12742 N ./J.A. , Directie van Handel en Nijver
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de ondernemersovereenkomst tot 
verbetering van de toestanden in het bakkerij
bedrijf te Amsterdam, op welke betrekking had 
het verzoek tot algemeen verbindendverklaring 
op 10 F ebruari 1937 door belanghebbenden 
ingediend, onder de navolgende voorwaarden 
algemeen verbindend verklaren: 

a. aan vertegenwoordigers van wederver
koopers van bakkerij-artikelen en van de werk
nemers in het bakkerijbedrijf zal gelegenheid 
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moeten worden gegeven zitting te nemen in de 
organen, welke belast zullen zijn met de uit
voering van de overeenkom t ; 

b. de onder a bedoelde organen zullen zich 
uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan die 
organen bij de overeenkomst opgedragen taak ; 

c. de benoeming en het ontslag van het 
hoofd van het bureau, dat zal medewerken 
aan de uitvoering van de overeenkomst, zullen 
afhankelijk zijn van een verklaring van Onzen 
Minister van Economische Zaken, inhoudende, 
dat bij dezen tegen die benoeming of tegen dat 
ontslag geen bezwaar bestaat ; 

d. het hoofd van het onder c bedoelde bureau 
noch iemand van het overige daarbij werkzame 
per oneel zal belang mogen hebben bij de 
vervaardiging van of den handel in bakkerij
artikelen; 

e. in aangelegenheden van financieelen of 
administratieven aard zal het hoofd van het 
onder c bedoelde bureau moeten worden bijge
staan door een accountant, die niet tevens de 
accountant van een bakker zal mogen zijn ; 

/. het onder c bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de naleving van de overeen
komst betreft, ter beschikking moeten staan 
van de Commissie, bedoeld in artikel 12 der 
Wet op het algemeen verbindend en onverbin
dend verklaren van ondernemersovereenkom
sten 1935; 

g. Onze Minister van Economische Zaken 
zal een vertegenwoordiger zijnerzijds aanwijzen, 
die tot taak zal hebben bij de uitvoering van de 
overeenkomst te waken voor het algemeen 
belang; 

h. de onder g bedoelde vertegenwoordiger 
zal daartoe het recht moeten verkrijgen, alle 
v~_rgaderingen van de onder a bedoelde organen 
b1J te wonen on voorts inzage te nemen van alle 
bescheiden, op de uitvoering van de overeen
komst betrekking hebbende. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Sta.atsblad, waarin het is geplaatst. 

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

tate. 
oe tdijk, den 2lsten Januari 193 . 

s. 643. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

Steenberg he. 
(Uitgeg . 31 Januari 1938.) 

24 Januari 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Cri is-Ansjovisbesluit 1036. 

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

E conomische Zl\ken van 13 Januari 1938, 
n°. 67 , Afdeeling Landbouw-Criqis-Aangele
genheden; 

Gelet op het Crisis-Ansjovisbesluit 1936; 
Gehoord de Centrale Comrni sie, genoemd in 

artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
vl\n 24 December 1937, no. 93); 

Gehoord den Raad van tate (advies van 
18 Januari 1938, n°. 21); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mlnister van 21 Januari 1938, n°. 1348, 
afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
A. Voor het bepaalde in artikel 7 van het 

Crisis-Ansjovisbe luit 1936 wordt het cijfer l 
geplaatst, in het be);laalde in dat artikel wordt 
in plaats van "1938' gelezen " 1939" en aan dat 
artikel worden toegevoegd een tweede en een 
derde lid, luidende : 

"2. Dit besluit kan door Ons te allen tijde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. · 

3. Van het bepaalde in de artikelen 2, 3, 4 
en 5 van dit besluit kan door Ons al dan niet 
onder daarbij te stellen voorwaarden geheel of 
gedeeltelijk ontheffing worden verleend." 

B. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkondi 
ging. 

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

Soestd(Jk, den 24sten Januari 1938. 

s. 644. 

vVILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

teen berg he. 
( Uitgeg. 28 Januari 1938.) 

24 Januari 193 . BE LUIT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisatiebe
sluit 1933 op fabrieksturf. (,,Crisis-Fa
brieksturfbesluit 1938".) 

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

Economische Zaken van 13 Januari 193 , 
n°. 679, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en op het Crisis-Organisatiebe
sluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van 5 Januari 193 n°. 904); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
18 Januari 1938, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voo1·
noemden Minister van 21 Januari 1938, n°. 
1347, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

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

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

"fabrieksturf" : de handgestoken turf zooal 
deze in fabrieken voor brandstof wordt aange
wend, welke in de provinciën Groningen, 
Drenthe en Overijs el wordt geproduceerd; 

"dagwerk" : een hoeveelheid van 45 m3 goed 
gestuwde luchtdroge turf ; 

"produceeren" : het graven, droogmaken en 
scheep laden, met alle bewerkingen, welke 
daarbij noodig zijn; 

"crisis-organisatie" : een door Onzen Minister 
aan te wijzen cri is-organisatie. 
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2. 1. Het produceeren van fabrieksturf is, 
met inachtneming van het bepaalde in de 
navolgende artikelen, slechts toegestaan aan 
hen , die als georganiseerden zijn aangesloten 
bij de crisisorganisatie en in het bezit zijn van 
een schriftelijke toewijzing, als bedoeld in 
artikel 4, lid 1. 

2. Als georganiseerden bij de crisis-organi
satie kunnen slechts worden toegelaten degenen, 
die een veenderij in eigendom of in gebruik 
he bben. 

3. Het produceeren van fabrieksturf is 
slechts toegêstaan tot een hoeveelheid dagwer
ken, waarvan het totaal voor alle georgani
seerden gezamenlijk door Onzen Minister wordt 
vastgesteld. 

4. 1. De in het vorig artikel bedoelde 
hoeveelheid dagwerken wordt door de crisis
organisatie bij schriftelijke toewijzing, waarvan 
het model door Onzen Minister wordt vastge
steld, verdeeld over de in artikel 2 bedoelde 
georganiseerden, waarbij aan ieder hunner op 
hun schriftelijke aanvrage een hoeveelheid dag
werken wordt toegekend, met dien verstande, 
dat deze hoeveelheid : 

a. ten aanzien van hen, die in de jaren 1929, 
1930 en 1931 zelfstandig fabrieksturf hebben 
geproduceerd, overeenkomt met een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage van de 
gemiddelde hoeveelheid, welke in die jaren door 
hen is geproduceerd ; 

b. ten aanzien van hen, die ten genoegen 
der crisis-organisatie aantoonen, dat zij de 
beschikking hebben gekregen over het productie
recht van een ander, rlie gedurende de onder a 
genoemde jaren zelfstandig fabrieksturf heeft 
geproduceerd, en die voornemens zij n in de 
plaats van dien ander het productierecht uit 
te oefenen, overeenkomt met hetzelfde percen
tage, als genoemd onder a, berekend over de 
gemiddelde productie in de jaren 1929, 1930 en 
1931 van dengene, in wiens plaats zij het pro
ductierecht zullen uitoefenen; 

c. ten aanzien van door Onzen Minister 
aan te wijzen personen, die niet voldoen 11,an de 
vereischten, gesteld onder a en b, voor ieder 
hunner door de crisis-organisatie wordt vastge
steld in evenredigheid met de grootte van hun 
bedrijf onder goedkeuring van Onzen Minister. 

2. Indien een georganiseerde in 1937 van 
zijn toewijzing in het geheel niet of slechts 
gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt, vervalt zijn 
recht om in 1938 op een toewijzing aanspraak te 
mogen maken geheel of voor een evenredig 
gedeelte. 

3. Indien na de toewijzing overeenkomstig 
het bepaalde in het eerste lid van dit artikel de 
totale hoeveelheid fabrieksturf, als bedoeld in 
artikel 3, niet ten volle i~ verdeeld, zal de over
blijvende hoeveelheid worden verdeeld onder 
de georganiseerden, genoemd onder a en b van 
het eerste lid van dit artikel, mits zij "bij de 
aanvrage, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, hebben verzocht voor een zoodanige 
extra-toewijzing in aanmerking te mogen komen. 

4. De aanvrage, bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, moet vóór 15 Februari 1938 bij de 
crisis-organisatie worden ingediend. 

5. 1. De georganiseerden mogen slechts 
personeel in dienst hebben of houden, ten einde 
hun bij het produceeren van fabrieksturf be
hulpzaam te zijn, tegen betaling van een door 
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Onzen Minister goed te keuren loon. 
2. De georganiseerden zijn verplicht, indien 

de arbeidsvoorwaarden van hun personeel niet 
bij collectieve arbeidsovereenkomst zijn gere
geld, met dat personeel een schriftelijke arbeids
overeenkomst aan te gaan. Een door den werk
gever en den werknemer geteekend afschrift 
van een zoodanige arbeidsovereenkomst moet 
worden overgelegd bij de aanvrage, genoemd in 
artikel 4 van dit besluit. 

3. Het bepaalde in de vorige leden van dit 
artikel is niet van toepassing op gezinsleden van 
georganiseerden, die in hun bedrijf werkzaam 
zijn. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Crisis-Fabrieksturfbesluit 1938". 

7. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging en is geldig tot 1 Januari 1939. 

2. Dit besluit kan door Ons te allen tiide 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. • 

3. Van het bepaalde in de artikelen 2, 3, 4 
en 5 van dit besluit kan door Ons, al dan niet 
onder daar bij te stellen voorwaarden, geheel of 
gedeeltelijk ontheffing worden verleend. . 

Onze Minister van Economische Zaken 1s 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, d en 24sten Januari 1938. 

s. 680. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

Ste e n her ghe. 
(Uitgeg. 29 Januari 1938.) 

28 Janua"i 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van den dag, waarop voor het seizoen 
1937-1938 de haringvisscherij ter versche 
geacht wordt te zijn geëindigd. 

Vastgesteld op 22 Januari 1938. 

s. 843. 

26 J anuari 1938. BESLUIT tot aanvulling 
van het besluit van 23 Augustus 1924 
(Staatsblad n°. 428), laatstelijk gewijzigd 
bij het besluit van 6 December 1933 
(Staatsblad n°. 661). 

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

Sociale Za ken van 16 December 1937, n°. 
1711 D/doss ier 24, afdeeling Volksgewndheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, n°. 793) en op Ons be
sluit van 23 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 
428), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
6 December 1933 (Staatsblad n°. 661) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Januari 1938 , n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 20 Januari 1938, n°. 
71 D/doss. 24, afdeeling Volksgezondheid: 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het Vleeschextractenbesluit (Staatsblad 1924, 

n°. 428) als volgt aan te vullen: 
Art. I. In arti kei 1, 1 id 4, wordt het woord 

,,Bouillonblokjes" vervangen door ,,Bouillon-
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tabletten, bouillonblokjes" en wordt aan het 
slot tusschen de woorden "tot" en "blokjes" 
ingevoegd "tabletten,". 

Art. II. In artikel 5 wordt het woord 
,,Bouillonblokjes" vervangen door "Bouillon
tabletten, bouillonblokjes". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit bes! uit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschr ift zal worden gewnden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 26sten Januari 1938. 

s. 844. 

WILHELMINA. 
De Minist er van SoriaJ,e Zaken, 

C. P. M. Romme. 
( Uitg eg. 15 J,'ebruari 1938.) 

l Februari 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 17 Mei 1935, 
Staatsblad N° . 287, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 140 der Ziektewet, 
houdende voorschriften in geval van ge
schil tusschen verschillende uitvoerings
organen over de vraag wie tot het doen 
van u itkeering van ziekengeld of tot de in 
artikel 37, zevende lid, der Ziektewet be
doelde uitkeering gehouden is. 

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

Sociale Zaken van 15 D ecember 1937, n°. 
3083, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 140 der Ziektewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 18 

Januari 1938, n°. 24); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 J anuari 1938, n°. 
235, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 17 Mei 1935, 

81.aatsblad n°. 287, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 140 der Ziektewet, houdende 
voorschriften ingeval van geschil tusschen ver
schillende uitvoeringsorganen over de vraag 
wie tot het doen van uitkeering van zieken
geld of tot de in artike l 37, zevende lid, der 
Ziektewet bedoelde uitkeering gehouden is, en 
te bepalen a ls volgt: 

Art. I. In artikel 1 van Ons vorengenoemd 
besluit van 17 Mei 1935 , Staalsblad n°. 287, 
worden de woorden: ,,de ongeschiktheid tot 
werken wegens ziekte" vervangen door de 
woorden : ,.de aanspraak op een der voor
noemde uitkeeringen". 

Art. II. In artikel 2 van Ons vorengenoemd 
besluit worden de woorden: .,zoodra de aan
spraak op ziekengeld terzake van een bepaal
de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte 
door elk van beide uitvoeringsorganen is af
gewezen" vervangen door de woorden: ,,zoo
d ra elk van beide uitvoer ingsorganen zijn aan
sprakelijkheid voor uitkeering van ziekengeld 
tegenover den verzekerde heeft ontkend". 

Art. III. Tusschen de artikelen 3 en 4 van 
Ons vorengenoemd besluit wordt ingevoegd een 
nieuw artikel , luidende: 

"Art. 3a. De Voorzitter van het college 
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van arbitrage is bevoegd aan de door hem 
aan te wijzen partij te bevelen om hangende 
het geschil aan den verzekerde voorloopig 
ziekengeld uit te betalen. De aldus aange
wezen partij is gehouden aan dat bevel te vol
doen.". 

Art. IV. Aan artikel 4 van Ons vorenge
noemd besluit wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende : 

,, 7. De Voorzitter van het college van ar
bitrage is bevoegd zoodra hem ui t anderen 
hoofde bekend is, dat zich het geval , bedoeld 
in artikel 2, voordoet, te bevelen, dat een der 
door hem aan te wijzen bij de aangelegenheid 
betrokken uitvoeringsorganen het geschil bij 
het college aanhangig zal maken. De aldus 
aangewezen partij is gehouden aan dat bevel 
te voldoen.". 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van h et Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, den l sten Februari 1938. 

s. 940. 

WILHELMINA. 
D e Minister van SociaJ,e Zaken, 

C. P. M. R o m m e. 
(Uitgeg. 11 Februari 1938.) 

17 Januari 1938. BESLUIT tot vaststell ing 
van een Aanvullende Plantersregeling en 
tot intrekking van de Ass istentenregeling. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 89, derde lid , van de In

dische Staatsregeling; 
Overwegende: 

dat het noodzakelijk is om ter aanv11lling 
van de voorschr iften, vervat in den zevenden 
titel A van Boek III van het Indisch Burger
lijk Wetboek, en met gelijktijdige int rekking 
van de Assistentenregeling (Indisch Staatsblad 
1921 n°. 334, zooals dit is gewijzi gd en aan
gevuld, laatstelijk bij I ndisch Staatsblad 1931 
n°. 366), eenige bepalingen vast te ste l I en 
voor de arbe idsovereenkomsten van bepaalde 
groepen van pi anters en daarbij bepaal de on
derdeel en van de bevolkingsgroepen der In-
1 anders en der Vreemde Oosterlingen, op 
grond van de bij hen gebleken maatschappe
lijke behoeften, met de Europeanen te onder
werpen aan eenige gemeenschappelijke voor
schriften van privaatrecht ; 

dat omtrent een hiertoe door den Gouver
neur-Generaal aan den Volksraad gezonden 
ontwerp-ordonnantie ook bij hernieuwde be
handeling op den voet van het bepaalde in 
het eerste lid van artikel 89 der Indische 
Staatsregeling geen overeenstemming is ver
kregen; 

dat het derhalve noodzakelijk is de regel ing 
te treffen bij Algemeenen Maatregel van Be
stuur; 

Op de voordracht van Onzen :Mini te r van 
Koloniën van 8 December 1937, l ste afdeel ing, 
n°. 35, 
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Den Raad van State gehoord (advies van 4 
Januari 1938, n°. 27); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voo rnoemden Minister van 7 Januari 1D38 , 
lste afdeel ing, n°. 9; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Met intrekking van de Assistenten

regeling (Indisch Staatsblad 1921 n°. 334), 
zooals deze is gewijzi gd en aangevuld, laatste
lijk bij Indisch Staatsblad 1931 n°. 366, vast 
te stellen de volgende bepalingen. 

Art. 1. Deze ordonnantie verstaat onder: 
1. Onderneming: de onderneming van land

bouw, die voldoet aan de hij 
of krachtens regeeringsveror
dening gegeven omschrijving. 

2. Werkgever: den e igenaar van een onder
neming dan wel de persoon, 
die geheel zelfstandig een aan 
een ander toebehoorende on
derneming drijft; in straf
rechtelijken zin wordt ook 
als werkgever besch,:>uwd de 
vertegenwoordiger in Neder
landsch-Indië van den werk
gever. 

3. Beheerder: de natuurlijke persoon, die 
belast is met de rechtstreek
sche leiding van een onder
neming. 

4. Arbeider: den beheerder eener onder
neming, zoomede dengene, 
di e onder den beheerder be
last is met deskundi ge le i
ding of deskundig toez icht 
op den arbeid in veld , fa. 
briek, werkpl aats of kantoor. 

Voor de toepassing van vo
renstaande bepalingen zul len 
in elk geval arbe iders, in 
den zooeven omschreven zin, 
geacht worden te zijn zij, di e 
zich verbonden hebben in 
dienst van een werkgever re
gelm atig arbe id op een on
dernem ing te verr ichten in 
veld, fabriek , werkplaats of 
kantoor tegen een geldloon 
van ten minste honderd gul 
den per maand, met u itzon
dering van mandoer , tan
dil s, toekangs en Inlandsche 
schrij vers. 

5. Gezien: de echtgenoote, de minder
jarige wettige kinderen en 
de minderjarige wettelijk er
kende kinderen van den ar
beider. 

Art. 2. Ongeacht de landaard of de becloe-
1 ing van partij en, ongeacht ook de plaats, 
waar de overeenkomst is gesloten, zij n op de 
arbeidsovereenkomsten tusschen werkgever en 
arbeiders de bepalingen van deze regel ing van 
toepassing en, voor zoover daarvan bij of 
krachtens deze regeling niet is afgeweken, dp 
bepalingen van den zevenden t itel A van 
Boek III van het Indisch Burgerlijk Wetboek. 

Art. 3. 1. De arbeidsovereenkomsten met 
de a rbe ide rs moeten schriftelijk worden opge
maakt. 

2. De akten van de onderhandsche overeen
komsten moeten in dubbel worden opgemaakt. 
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De werkgever of beheerder doet dadel ij k na de 
totstandkoming het dubbel aan den betrokken 
arbe ider uitreiken. 

3. De kosten der akte van overeenkomst, 
waaronder begrepen die van een authentiek 
afschrift der notarieel aangegane overeen
komst, hetwelk aan den arbeider moet worden 
uitgereikt, en andere bijkomende onkosten, 
komen ten laste van den werkgever . 

4. De werkgever of beheerder is verplicht 
van elke arbeidsovereenkomst en van elke wij
zig ing of beëindiging daarvan mededeeling te 
doen aan het K antoor van Arbeid overeenkom
stig bij regeeringsverordening vast te stellen 
regelen. 

Art. 4. 1. De overeenkomst kan worden 
aangegaan voor bepaalden of onbepaalden tijd , 
met dien verstande, dat de overeenkomst met 
arbeiders, die door de werkgevers buiten 
Nederlandsch-Indië zijn aangenomen of aan
gewor ven, geacht wordt voor den tijd van ten
minste één jaar te zijn gesloten. Een arbeider 
wordt geacht buiten N ederlandsch-Inclië te 
zijn aangeworven, indien aldaar m et hem door 
of namens den werkgever onderhandelingen, 
hetzij schriftelijk, h etzij mondeling zijn ge
voerd, cl an wel toezeggingen zijn verstrekt, 
welke tot het sluiten van een arbeidsovereen
komst in N ederlandsch-Indië hebben gele id . 

Ten aanzien van de voor onbepaalden t ijd 
met deze arbeiders aangegane overeenkomsten 
telt voor de berekening van bedoelden mini
mumduur van één jaar mede de te voren 
reeds in di enst van denzelfden werkgever 
doorgebrachte tijd, de eventueele proeftijd niet 
inbegrepen, voor zoove r de nieuwe overeen
komst daarbij onmiddell ijk aanslui t. 

2. Bij regeeringsverordening kan worden 
bepaald, dat de voorschriften in het vorige lid 
betreffende den minimumcontractsduur van 
één jaar , ook zull en geleien voor in Neder
landsch-Indië aangenomen arbeiders van be
paalde groepen. 

3. Indien een der partijen de voor bepaal
den tijd gesloten overeenkomst bij het verstrij. 
ken van dien termijn wenscht te beëindigen, 
is deze verplicht deze overeenkomst op te 
zeggen met inach tnem ing van den opzeggings
termijn, bedoeld in artikel 1603i van h et 
Indisch Burgerlijk Wetboek, zooals dit artikel 
luidt ingevolge de ordonnantie van 9 Maart 
1932 (Indisch Staatsblad n°. 98). 

4. De overeenkomst kan worden voorafge
gaan door een overeenkomst voor een proef
tijd. Op deze overeenkomst zijn de bepalingen 
van deze regeling, met uitzondering van het 
bepaalde in artikel 3, niet toepasselijk. 

5. I eder beding, strijdig met eenige bepa
lingen van dit artikel, is nietig. 

Art. 5. 1. In de overeen komst moet worden 
bepaald : 

a. de soort van den bedongen arbeid; 
b. de t ij d, waarvoor de overeenkomst wordt 

aangegaan; 
c. het aan den arbe ider verschuld igd geld

loon per maand; 
d. de aan den arbeider toe te kennen bin

nen en eventueel buiten Nederlandsch-Indi ë 
door te brengen verloven, zoomede het loon, 
dat hij gedurende die verloven zal genieten; 

e. het aan den arbeider eventueel toeko
mend aandeel in de w inst der onderneming 
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of ondernemingen van den betrokke n werk
gever (tantième) , en de wijze, waarnp die 
winst wordt berekend ; 

/ . de wijze, waarop eventueel in een pen
sioen of anderen vorm van ouderdomsvoorzie
ning voor den arbe ider wordt voorzien ; 

g. alle andere loonsbestanddeelen, waarop 
de arbeider krachtens de overeenkomst recht 
heeft; 

h. de plaats in of buiten N ederlandsch
Indi ë, waarheen na het eindigen van de over
eenkomst zonder dringende reden de arbe ide r 
en zijn gezin alsmede hun lijfgoederen op kos
ten van den werkgever zullen worden ver
voerd. 

2. Voor zoover de overeenkomst ten aan
zien van punt b, in het vorig I id bedoeld, 
geen bepaling inhoudt, wordt de arbeidsover
eenkomst geacht voor onbepaalden tijd te zijn 
aangegaan. De in het vorige lid onder a en c 
bedoelde punten worden, voor zoover de over 
eenkomst ter zake geen re~eling inhoudt, be
heerscht door het plaatselijk gebru ik en bij 
gebreke van zoodanig gebruik, naar bi llijkhe id 
door den rechter geregeld. 

Art. 6. 1. Een wijziging in ongunstigen 
zi n der arbeidsvoorwaarden, bedoeld in artikel 
5 lid 1 onder b, c, e en / , waarmede de ar
beider heeft ingestemd, kan eerst in werking 
treden na een term ijn , welke in duur ten min
ste gel ijk is aan den voor den werkgever op 
dat oogenbl ik geldenden opzeggingstermijn. 

2. Een wij ziging in ongunstigen zin van de 
a ,·beid voorwaarde, bedoeld in artikel 6 lid 1 
onder d, kan eerst in werking treden nadat, 
aan deze arbeidsvoorwaarde nog éénmaa l is 
voldaan . 

3. I eder beding, strijd ig met d it artikel , is 
nietig. 

Art. 7. 1. De arbeider heeft met behoud 
van het volle loon, recht op minstens vier 
vrije dagen per maand, waarvan twee Zon
dagen, en op een verlof van ten minste 14 
dagen , telkens nada t hij een jaar, de even
tueele proeftijd inbegi-epen, bij denzelfden 
werkgever in dienst is geweest, met di en ver
stande, dat in de cultures, die campagne
periode hebben, dit verlof in geen geva l tij 
dens de campagne behoeft te worden verleend. 

2. Ten aanzien van de vrije dagen kan van 
het bepaalde in het vorige lid worden afge
weken in de gevall en en op de wijze a ls om
schreven in het tweede en derde lid va n a ,t i
kel 1602v van het Indi oh Burgerlijk Wetboek, 
met dien verstande, dat het aantal vrije dagen 
per jaar niet minder mag bedragen dan het 
aanta l, dat krachtens het vorig I id van dit 
artikel moet worden verleend. 

3. H et bepaalde in het vierde en vij fde lid 
van artikel 1602v van het Indisch Burge rlijk 
Wetboek is van overeenkomstige toepass ing. 

4. De dagen , benoodigd voor opkomst voor 
milita iren dienst , mogen niet tot de vrije of 
verlofsdagen, bedoeld in lid 1, worden ge
rekend. 

5. Op de vrije dagen mag de arbeider zich 
vrij e lijk buiten de onderneming begeven. 

6. I eder beding, strijdig met eenige bepa-
1 ing van dit arti kel , is nietig . 

Art. 8. 1. De beheerder is verplicht te zor
gen: 

a. dat het verlof en de vrije dagen , bedoeld 
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in a rti kei 7, op de voorgeschreven wijze aan 
den arbe ider worden verleend; 

b. da t tijdens dat verlof en op die vrije 
dagen door den a rbe ider geen arbeid ten be
hoeve van de onderneming direct of indirect 
wordt verricht ; 

c. dat het door iederen arbe ider genoten 
verlof en de genoten vrije dagen, bedoeld in 
a rtikel 7, worden ingeschreven in een op de 
onderneming aanwezig register, ingericht over
eenkomstig een door het Hoofd van het K an
toor van Arbeid vast te stellen model ; 

d. dat in dit register mede wordt ingeschre
ven uit welken hoofde een afwij king van ar
t ikel 7 lid 1 plaats heeft; 

e. dat het onder c bedoelde register aan de 
ambtenaren der arbe idsinspectie en de ambte
naren belast met het opsporen van overtre
dingen in het a lgemeen, op aanvr age onver
wijl d ter inzage wordt verstrekt; 

/. dat binnen vijf dagen na den I aatsten 
van elke maand de onder c en d bedoelde in
schrij v ingen door zijn handteeken ing worden 
gewaarrner kt; 

2. Voor de toepass ing van dit a rtikel wordt 
onder "arbeider" niet de beheerder begrepen. 

Art. 9. 1. De arbeider, di e door den werk
gever buiten ederlandsch-Indië is aangeno
men of aangeworven in den zin, a ls om, chre
ven in het eerste lid van artikel 4, a lsmede de 
arbe ider, die een gelclloon gen iet van ten 
minste f 350 per maand, h eeft telkens nadat 
hij zeven jaren, de eventueele proeftijd inbe
grepen, bij denzel fden werkgever onafgebroken 
in Nederlandsch-Indië heeft ged iend, recht op 
een in het buitenland door te brengen verlof 
van zes maanden, met behoud van het volle 
ge! dl oon, tenz ij een andere financieel niet on
gunst iger regeling is getrnffen. 

2. Dit verlof kan wegens bij zondere om
standigheden worden uitgesteld, met di en ver
stande, dat ind ien dit uitstel op verzoek van 
den werkgever gesch iedt, het uitstel den t ij d 
van twee jaar niet mag overschrijden, terwijl 
voor ieder uitstel van een half jaar het ver
lof met twee weken wordt verlengd . 

3. W anneer de a rbe ider van zijn rech t op 
ve rlof wen cht gebruik te maken, moet hij 
daarvan den werkgever ten minste één m aand 
v66r den aanvang van het verlof kennis geven. 

4. Ieder beding, strijdig met eenige bepa-
1 ing van di t artikel , is nietig. 

Art . 10. 1. In geval van overplaats ing van 
een arbeider door een vertegenwoord ige r van 
verschillende werkgevers van eene onderne
m ing naar een aan een anderen werkgever 
toebehoorende onderneming, behoudt de arbei
der zijn recht op ve rlof a ls bedoeld in arti kel 
9 lid 1 en word t bij de berekening van zij n 
voor verlof vere ischten diensttijd de gezamen
lij ke tijd, dien hij op die ondernemingen ge
werkt heeft, in aanmerking gebracht. 

2. De uitkeer ing, bedoeld bij artikel 160 3.< 
bis van het Indisch Bu rgerlij k Wetboek kan in 
haa r geheel geëischt worden van den werkge
ver, bij wien de arbe ide r bij het e indi gen van 
de laatste overeenkomst werkzaam was. 

3. In geval van eigendomsovergang va n de 
onderneming kan de a rbeider, die door den 
nieuwen eigenaar in diens dienst wordt overge
nomen, bij de bereken ing van zijn voor verlof 
vereischten diensttijd in aanmerking brengen 
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den reeds door hem bij den vorigen eigenaar 
doorgebrachten diensttijd, tenzij hij door den 
vorigen eigenaar ter gelegenheid van den 
e igendomsovergang 1·eeds is schadeloosgesteld 
op de wijze als bepaald in artikel 1603s bis 
van het Indisch Burgerlijk W etboek. 

Art. 11. Elk beding, direct of indirect ten 
doel hebbende, den arbeider te beletten een 
huwelijk aan te gaan, is ni etig. 

Art. 12. Bij de toepassing van a r t ikel 1602w 
van het Indisch Burgerlijk Wetboek wordt 
onder grove schuld van de n arbeider mede 
verstaan diens handtastelijk optreden tegen 
op de ondernem ing werkzaam personeel. 

Art. 13. 1. D e werkgever is verplicht in
geva l van ziekte of ongeval van den arbeider, 
tenzij deze op het oogenblik, waarop hij ziek 
wordt dan wel door het ongeval wordt getrof
fe n met verlof buite n de o nderneming vertoeft, 
zoolang de dienstbetrekking duurt doch uiter
lijk tot een tij d van dri e m aanden , voor di ens 
behoorl ijke verpleging en geneeskund ige be
handeling zorg te dragen, voor zoover daarin 
niet uit a nderen hoofde wettelijk is voorzien. 

2. Hij is gerechtigd de kosten op de n ar
beider te verhalen, doch voor zooveel betreft 
die der eerste twee maanden alleen da n, wan
neer de ziekte of het ongeval door d iens op
zet, onzedelijkhei d of grove schuld in den zin 
van artikel 12 veroorzaakt of het gevolg is 
van een lichaamsgebrek, waaromtrent de ar
be ider bij het aangaan der overeenkomst den 
werkgever opzettelijk valsche inlichtingen 
heeft gegeven, da n wel wanneer de arbe ider 
de voorsch r iften van den hem behandelenden 
geneesheer niet heeft opgevolgd. 

3. Gelijke verplichting a ls bedoeld in lid 1 
bestaat voor den werkgever ingeval van ziekte 
van het gez in van den arbei der, dat op de 
onderneming verblijf houdt, met d ien ver
stande, dat de daaruit voortvloeiende kosten 
voor ten hoogste de helft op den arbeider kun
nen worden verhaald. ·wanneer de helft van 
deze kosten in één kalenderjaa r meer bedraagt 
dan driemaal het maandel ij ksch geldloon van 
den arbe ider, kan de werkgever ook dit meer
dere op den a rbeider verha len . 

4. Bij overlijden van den arbe ider wordt 
aan diens gezin het door hem laatstelijk ge
noten geldloon per maand uitgekeerd over de 
loopende en de volgende m aand. 

5. Onder verpleging en geneesku ndige be
handeling worden in dit artikel niet verstaan 
med ische bijstand en verpleging bij bevallin
gen en tandheelkundige behandeling. 

6. Elk beding, waardoor de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen van den we rkgever 
zouden worde n uitgesloten of beperkt, is nietig. 

Art. 14. Ten aanzien va n de overeenkom
sten , in deze ordonnantie bedoeld , worden de 
partijen geacht schriftelijk domicil ie te heb
ben gekozen, voor zoove r betreft gewesten op 
J ava en Madoera, ter griffie van het res iden
tiegerecht van de hoofdplaats de r afdeeling 
en, voor zoover betreft de overige gewesten, 
ter griffie va n h et l'es identiegerecht ter hoofd
pl aats van het gewest, binnen welke de on
dernem ing gelegen is en, bij a ldien a ldaar 
een raad van Justitie mocht zijn gevestigd , ter 

• griffie van dien raad. De griffie rs zijn ver
pi icht de te hunnen kantore gedane beteeke
ningen aan te nemen alsmede daarvan ten 
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spoedi gste aan de bel a nghebbenden of aan hun 
vertegenwoord igers, voor zoover dezen in Ne
de r] a ndsch-Indië wonen of a ldaar ve rblij ven 
en hun woonplaats of verblijfpl aats aan den 
griff ier bekend is, kenn is te geven, zonder dat 
dit laatste echter in rechten zal behoeven te 
blijken. 

Art. 15. 1. Overtred ing dwr den werkge
ver o f d en beheer-der van het bepaal de bij a r
t i kei 3 lid 1, 2 en 4 en bij artikel 5 l id 1 sub 
a, b en c en overtreding door den beheerder 
van het bepaalde bij artikel 8 lid 1, zoomede 
waarmerking door hem van een onjuiste op
gave van de door den arbeider genoten vrije 
dagen wordt gestraft m et hech ten is van ten 
hoogste twee maanden of geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. Bij tweede of 
volgende herhaling telkens binnen twee jaren 
nadat de laatste veroordeeling onherroepelijk 
is geworden , kan hechtenis van ten hoogste 
drie maanden worden opgelegd. 

2. Een afzonderlijke straf wordt opgelegd 
voo r elke overtreding ten opzichte van iederen 
arbe ider, met of ten aanzien van wien een 
overtreding is gepleegd van een of m eer der 
in artikel 3 lid 1, 2 en 4 en arti kel 8 lid 1 
genoemde bepalingen, behoudens inach tneming 
van artikel 70 lid 2 van het Indisch Wetboe k 
van Strafrecht. 

3. De bij lid 1 en 2 van dit artikel straf
baar gestelde feiten worden beschouwd als 
overtredingen . 

4. Met de opsporing van in lid · 1 e n 2 van 
dit artikel strafbaar gestelde fe iten zijn, be
ha lve de ambtenaren, belast met het opsporen 
van overtred ingen in het a lgemeen, mede be
last de ambtenaren der arbeidsinspectie. 

Art. 16 . 1. Ten aanz ie n van den werkge
ver, die rechtspersoon is, wordt de str afvervol
g ing ingesteld en de straf ui tgesproken tegen 
de bestuurders. 

2. I s het bestuur van di en rechtspersoon 
opgedragen aan een a nderen persoon dan is 
het bepaal de bij het vor ige lid van toepassing 
op de bestuurders van den besturenden rechts
persoon. 

Art . 17. D eze bepal ingen kunnen worden 
aangehaald onder den titel van " A a nvull ende 
Plantersregeling". 

Overgangsbepalingen . 

A rt. 18 . 1. P artij en, tusschen wie reeds ge
durende drie maanden of langer vóór de in
werkingtreding van deze ordonnantie E-en 
dienstbetrekking heeft bestaan, mogen geen 
overeenkomst voor een proeftijd m eer slui ten. 

2. D e diensttijd, die door den arbeider vóór 
de inwerkingtreding van deze ordonnantie 
werd doorgebracht bij denzelfden werkgever 
of bij denzel fel en vertegenwoord iget· van ver
schil le nde werkgevers a ls bedoeld in lid 1 van 
artike l 10, wordt bij de berekening van den 
voor verlof verei chten d iensttijd mede gere
kend. 

3. De a rbe ider , cl ie krachtens de Assisten
tenregeling wèl doch krachtens de Aanvullen
de Plantersregeli ng géén recht · op bui ten
landsch verlof heeft, behoudt nog voor één
maal recht op buitenlandsch verlof na zes 
j a ren dienst onder behoud van h et voll e geld
loon dan wel een a ndere financi eel n iet on
gunstiger regeling met di en versta nde, dat de 
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bepalingen van lid 2, 3 en 4 van artikel 9 
van deze ordonnantie op dit verlof toepasselijk 
zijn. 

4. De arbe ider, die krachtens de Ass isi.en
tenregeling recht op verlof na zes jaren dienst 
heeft en volgens de Aanvullende Planters
regeling na zeven jaren dienst, behoudt zijn 
recht op verlof na zes jaren nog voor éénmaal 
onder behoud van het volle geldloon dan wel 
een andere financieel niet ongunstiger rege-
1 ing met dien verstande, dat de bepalingen 
van lid 2, 3 en 4 van artikel 9 van deze or
donnantie op dit verlof toepasselijk zijn. 

5. Indien met een arbeider krachtens arti
kel 2 1 id 4 der Assistentenregeling een proef
tijd van vijf maanden is overeengekomen, 
blijft deze in a fwijking van het bepaalde in 
artikel 1603l van het Indisch Burgerlijk Wet
boek van kracht. 

Art. II. Dit besluit treedt in werk ing op 
een door den Gouverneur-Generaal te bepalen 
tijdstip. 

Onze Minister van Koloni ën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
sch rift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Soestdijk, -den 17den J anuari 1938. 

s. 980. 

WILHELMINA. 
De Minister van K oloniën, 

Ch. Wel ter. 
(Uitgeg. 4 Februari 1938.) 

4 Januari 1938. BESLUIT tot intrekking van 
het Kon;nklijk besluit van den 18en Juni 
1923 (Staatsblad n°. 273) en tot toepasselijk
verklaring van het "Reglement op het 
verleenen van verlof naar het buitenland 
aan de officieren en onderofficieren van het 
Koninklijk Nederlandsch-Indische leger" 
en van het "Reglement op het verleenen 
van verlof, na opzending naar Nederland, 
aan milfüüren beneden den rang van onder
officier van het Koninklijk Nederlandsch
Indische leger" onderscheidenlijk op de 
onderofficieren en op de militairen beneden 
dien rang, behoorende tot of gedetacheerd 
bij de troepen in Suriname en Curaçao. 

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

Koloniën van 29 December 1937, Commissari
aat voor Indische Zaken, Afdeeling C, no. 27; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen als volgt : 
Art. 1. Ons besluit van den 18en Juni 1923 

(Staatsblad n°. 273) tot regeling van het ver
leenen van verlof in rederland aan de daartoe 
naar de Koloniale Reserve opgezonden militai
ren, behoorende tot of gedetacheerd bij de 
troepen in Suriname en Curaçao, zooals dit 
besluit is ge:wijzigd en aangevuld bij Onze be
sluiten van den 14en April 1924 (Staatsblad 
n°. 195), van den 23en Maart 1925 (Staatsblad 
n°. 108) , van den 28en April 1927 (Staatsblad 
no. ll8), van den 14en Augustus 1928 (Staats
blad n°. 328) en van den 24en April 1934 
(Staatsblad n°. 213), wordt ingetrokken. 
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2. Behoudens het bepaalde bij de volgende 
artikelen zijn : 

A. het "Reglement op het verleenen van ver
lof naar het buitenland aan de officieren en 
onderofficieren van het Koninklijk Nederlandsch 
Indische leger " met de daarbij behoorende 
overgangsbepalingen, 

B. het " Reglement op het verleenen van verlof 
na opzending naar Nederland, aan militairen 
beneden den rang van onderofficier van het 
Koninklij~_ Nederlandsch-Indische leger" met 
de daarb1J behoorende overgangsbepalingen, 
beide vastgesteld bij de ordonnantie, opgeno
men in Indisch Staatsblad 1937, n°. 640, als
mede de eventueel in die reglementen aan te 
brengen wijzigingen en aanvullingen, mutatis 
mutandis van toepassing onderscheidenlijk op 
de onderofficieren en op de militairen beneden 
den rang van onderofficier, behooren<le tot of 
gedetacheerd bij de troepen in Suriname en 
Curaçao. 

3. De verloven aan onderofficieren worden 
in Suriname en Curaçao verleend door den 
Commandant der troepen, na bekomen machti
ging van den betrokken Gouverneur. 

4. De opzending naar Nederland, om aldaar 
in het genot van verlof te worden gesteld, van 
militairen beneden den rang van onderoffic·ier 
geschiedt door den Commandant der troepen, 
na bekomen machtiging van den betrokken 
Gouverneur. · 

5. Van de beschikkingen op den voet van de 
in artikel 2 van dit besluit genoemde reglemen
ten, genomen door den Commandant der troe
pen, na bekomen machtiging van den betrokken 
Gouverneur, kan de betrokkene in beroep gaan 
bij Onzen Minister van Koloniën, die, indien hij 
daartoe termen aanwezig acht, de beschikking 
doet herzien. 

6. In bijzondere gevallen, waarin dit besluit 
niet voorziet, is Onze Minister van Koloniën 
bevoegd om, voor zoover mogelijk, naar de 
beginselen van de in artikel 2 genoemde regle
menten, te beslissen . 

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

Soestdijk, den 4den Januari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, Oh. Welter. 
(Uitgeg. 14 Januari 1938.) 

s. 1200. 

4 Febrnari 1938. WET, houdende naturali -
satie van K. F. B ecker en 21 anderen. 

Bijl . H and. Il 1931, 543 ; 1931/38, ·190 . 
H and. II 1931/38, bladz. 766-769, 77/i. 
Bijl. Hand. I 1931/38, 190. 
H and. l 1931/38, bladz. 161. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Karl 
Friederich B ecker en 21 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 
3 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in a1·tikel 3 der wet. 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten-
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schap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 
21 Dec. 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Ka,·l Friederich B ecker, geboren te 

Avisterdam (Nooivl,hollcind) den 16 April 1909, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vinci e N oordhollandl ; 

2°. H enri Louis H1tb e1·t Boel, geboren te 
Luik (België) den 20 Februari 1876, arbe ider, 
wonende te Luik (België); 

3°. Jonkvrouwe Paulina El isabeth Clernen
tina Ca,·olina Maria B osch van Drakestein, 
weduwe van Dagobert F,·anz H en,·i von M eng
den, geboren te H engelo (Gelde,·land) den 22 
Febn,ari 1881, zonder beroep, wonende te 
Vo,·den, provincie Gelderland ; 

4°. H enri Armana Ci/iroen, geboren te Pa• 
rijs (Frankiijk) den 4 Januar i 1892, make
laar, wonende te Pwrijs (Frankrijk); 

5°. Arie Dibbet, geboren te Ede (Gelde,·• 
land) den 21 Maart 1890, landbouwer, wonen
de te M eu-Lunteren, gemeente Ede, provincie 
Gelderland; 

6°. Louis François Adolphe Favie1", gebo
ren te M echel en (B elgië) den 11 September 
1880, electricien, wonende te Antwerpen (Bel
gië); 

7° . Elisabeth M eije,·, gebmen te Brussel 
(België) den 23 Maart 1872, zonder beroep, 
weduwe van Aron de Goeije, wonende te 
Ixelles (België); 

8°. Eduardus J ohannes Jansen, geboren te 
Amsterdam (N oordholland) den 6 Maart 1904, 
opzichter, wonende te A msMrdam, provincie 
N 001-dholland; 

9°. Louise Wilhelmina Kuh.l e,neier, gebo
ren te A,nsterdam (Noordholland) den 26 
April 1905, fröbelonderwijzeres, wonende te 
A msterda,n, provincie N oordholland; 

10°. P eter Theodo,· Langeveld, geboren te 
Hasselt ( Pruisen) den 10 Februari 1904, boe• 
renarbeider, wonende te Hönnepel (P,-uisen); 

11 °. E1·nst Erich Pwulussen, geboren te 
München-Gladbach (P,·uisen) den 18 Juni 
1893, bedrijfsleider, wonende te Nijverdal, ge
meente H ellendoorn, provincie Overijssel ; 

12°. H enri Polak, geboren te Pa,ijs (Frank
rijk) den 22 Mei 1901, di amanthandelaar, wo
nende te Pa,-ijs (Frankrijk); 

13°. Fritz Karl Albert Röhrig, geboren te 
Amhem (Gelderland) den 30 October 1901, 
agent van eene electriciteit maatschappij , wo
nende te Poerwokerto, Miiklen-Java (Nede,·
landsch-Indië); 

14°. Arnold Johann P ete1· Spiegelmacher, 
geboren te Aken ( Pruisen) den 5 Februari 
1905, mijnwerker, wonende te Ubach over 
Wo1·1ns, J),l·ovincie Lim,bttrg; 

15° . Karl Konrad Steinwegs, geboren te 
Lobb erich (P.-uisen) den 18 Juli 1909, labora
toriumassistent, wonende te Eindhoven, pro
vincie Noordbm,bant; 

16°. Nicolai Thiessen, geboren te Schön
f eld (Rusland) den 21 October/3 November 
1874, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelde,·land; 

17°. Theodorus Cornelis Nicolaas Wehrfeld, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 5 
Januari 1900, scheepsschilder, wonende te 
Rotterda,n, provincie Zuidholland. 
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2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°. der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), 
wordt bij deze de hoedanigheid van N ederlan
der verleend aan: 

1 °. H einrich B reue,·, geboren te Altona 
(Duitschland) den 19 Maart 1890, incasseer
der, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

2°. Gustav Alfred · Pfeijfe1·, geboren te 
Freiberg (Saksen) den 3 Juni 1878, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

3°. Berna,·dus Antonius Gustaaf Stef fen, 
geboren te Amsterdavi (Noordholland) den 15 
Januari 1898, vertegenwoordiger van buiten
landsche huizen, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet
ten van 21 December 1936 (Staatsbladen nos. 
209 en 913) wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan: 

1 °. Mathilde Thiessen, geboren te J;fo,·go
redjo, Pati (Nederland,sch I ndië) den 9 De
cember 1915, winkeljuffrouw, wonende te 
Apeldoo,·n, provincie Gelderland; 

2°, Johann P ete,· Breuer, geboren te Rot
terdam (Zuidholland) den 22 December 1913, 
vertegenwoordiger voor een handel in stofzui
gers, wonende te Rotterdam, provincie Z·uid
holland. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 4den Februari 

1938. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e l i n g. 
(Uitgeg. 8 Februari 1938 .) 

s. 1360. 

4 Januari 1938. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomsti!l artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het R.-K. gym
nasium "Immaculatae Conceptionis Beatae 
Mariae Virginis", te Venray van de St. 
Franciscnsstichting, gevestigd te Maas/richt 

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

Onderwijs, Kunsten en " 'et enschappen van 
12 November 1937, N°. l 7139rrr, Afdeeling 
VCJorbereidend Honger en Middelbaar Onder
\VJJS j 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Gezien Ons besluit van 23 Mei 1932 (StA.ats

blad N°. 210); 
Den Raad van State gehoord (advies van 21 

December 1937, N°. 35); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 31 December 1937, 
No. 21274, Afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwij s; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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met ingang van 1 Januari Hl38 het R. -K. 
gymnasium "Irnmaculatae Conceptionis Beatae 
Mariae Virginis", te Venray, van de St. Francis
cusstichting te Maastricht opnieuw voor een 
tij dvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende we. 
teJ.ijke voorschriften aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
versitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der hooger-onderwijs
wet vermeld, wordt g11lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschq.ppen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het StaatRblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 4den J,rnuari 1938. 
WILHELMINA. 

De MinistP.r van Onderwijs, 
Kunsten en TV etenschappen, 

J. R. Slotemaker de Bruïne. 
( Uitgeg . 21 Januari 1938.) 

s. 2300. 

24 Januari 1938. BESLUIT tot verlenging 
van de schors ing van een besluit van den 
raad van Tiel betreffende bouwvergun
ning. 

V e,·lengd tot 28 Juli 1938. 

s. 2301. 

26 Januari 1938. BESL IT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
H eerewaarden van 29 December 1937, 
strekkende tot benoeming van A. Brink
man Dzn. tot ontvanger dier gemeente. 

Geschorst tot 1 J uni 1938. 

s. 2340. 

,i Januari 1938. BE LUI'f tot verniet,iging 
van twee besluiten van burgemeester en 
wethouders van Laren (G.), betreffende een 
bouwplan van H. Bats te Barchem .. 

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

Binnenhndsche Zaken van 4 December 1937, 
No. 10586 M/P.F.R. afdecling Volkslrnisvesf-ing, 
betreffende het besluit van burgemeester en 
wethouders van La ren (G.) van 2 September 
1937, waarbij aan H. Bats, te Barchem, ten 
aanzien van een te bouwen woning. ontheffing 
is verleend van het bepaalde in artikel 49, 
eer te lid, van de bouwverordening van Laren 
(G.), zoomede betreffende het besluit van burge
meester en wethouders dier gemeente van 23 
September 1937, waarbij aan H. Bats voor
noemd vergunning is verleend voor den bouw 
van oen "oonhuis met stallin~ ; 

0 . dat vorenbedoelde vriJstelling en ver
gunning verleend zijn voor een plan, volgens 
hf'twelk een te maken muur tusschen een wo
ning en een stal niet hooger dan t,ot zolderbalk
laaqhoogte zou worden opgetrokken, zu lks in 
strijd met genoemd artikel 49, eerste lid, der 
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verordening, v lgens hetwelk een scheidings
wand als bedoeld tot tegen het <lakvlak moet 
doorloopen ; 

dat blijkens het ingestelde onderzoek door
voering van den hierbedoelden eisch der veror
dening in het onderwerpPlijk geval noodzakelijk 
is ter voorkoming van hrandgevaar, waaruit 
volgt, da,t de vrijstelling is verleend in strijd met 
het doel van het voorschrift ; 

dat zoodanig ~ebruik van bevoegdheid tot 
vrijstelling in triJd met het algemeen belang is 
te achten en het besluit van bur~emeester en 
wethouders mitsdien wegens str,jd met dat 
belang behoort te worden vernietigd : 

dat na de vernietiging van het bes luit wt het 
verleenen van vrijstelling de verleende bouw
vergunning niet gehandhaafd kan blijven; dat 
toch die vergunning, bij het ontbrelrnn van vrij 
stelling in strijd komt met artikel 6, tweede lid, 
van de Woningwet, volgens hetwelk bouwver
gunning moet worden geweigerd indien niet 
wordt voldaan aan de voorschriften, bedoeld in 
artikel l van die wet ; 

Gelet op de gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

21 December 1937, N°. 32; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 December 1937, 
N°. 11684 M/P.l3.R. Afdeeling Volkshuisves
ting; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoelde besluiten van burgemeestc>r 

en wethouders van Laren (G.) te vernietigen 
onderscheidenlijk wegens strijd met het a.Jge
meen belang en wegens strijd met de wet. 

Onze Jlfini ter van BinnenJandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit be~luit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Soestdijk, den 4den Januari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van Bo eye n. 

(Uitgeg . 21 Januari 1938.) 

s. 2341. 

28 Januari 1938. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van H eernskerk van 8 April 1937, 
waarbij een bouwvergunning is verleend 
aan F. H uneke,· aldaar. 

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

Binnenlandsche Zaken van 31 December 1937, 
n°. 11015 M/P.B.R., Afdeeling Volkshu isves
ting, betreffende het besluit van burgemeester 
en wethouders van Heemskerk van 8 April 
1937, waarbij aan F . Huneker aldaar vergun
ning is verleend voor het bouwen van wo
ningen; 

Overwegende dat volgens artikel 6, tweede 
lid , van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd, indien niet wordt voldaan 
aan de voorschriften, bedoeld in artikel 1 van 
die wet; 

dat vorenbedoelde woningen zijn ontworpen 
aan een weg, die slechts over een breedte van 
(niet meer dan) drie meter is aange legd; 
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dat hierdoor niet wordt voldaan aan artikel 
9, tweede l id, van de bouwverordening van 
H eemskerk, welk voorschrift bouwen (als re
gel) alleen toelaat aan wegen, die ten minste 
acht meter (of vier meter u it de as van den 
weg aan de zijde der bebouwing) brned zijn 
- dus die over de voorgeschreven minimum
breedte zijn aangelegd) ; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd, en burgemeester en wethouders, haar 
verleenende, in strijd met artikel 6 van de 
Woningwet hebben gehandeld; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
den R aad van State gehoord, advies van 

18 Januar i 1938, n°. 16; 
gezien het nadet' rapport van Onzen genoem

den Minister van 25 J anuari 1937, n°. 616 
M/P .B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van burgemeester en 

wethouders van H eemskerk van 8 April 1937, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
is belast met de uitvoer ing van di t beslui t, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

Soestdijk, den 28sten Janua,·i 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Za ken, 
Van Bo eye n. 
(Uitgeg. 11 Febn,ari 1938.) 

s. 2800. 

26 J anua1·i 1938. BESLUIT tot schorsing van 
een strafverordening van den raad der 
gemeente Oudil01-p, betreffende onder an
deren dansen in het openbaar. 

Gesch01·st tot 1 Mei 1938. 

s. 360. 

4- Januari 1938. BESLUIT tot wijziging van 
artikel 23 van het Reglement voor de Rijks 
hoogere burgerscholen , vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 10 Jul i 1926 
(Staatsblad n°. 231), laatsteli_ik gewijzigd bij 
Koninlilijk besluit van 15 Juni 1932 
(Staatsblad 0 • 299). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minist er van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 November 1937, N°. 18685m, Afdeeling 
VoorbereidendHoogerenMiddelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 23 
van het R eglement voor de Rijks hoogere 
bur&_erscholen, vastgesteld bij Ons besluit van 
10 Juli 1926 (Staatsblad N°. 231), laat.stelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 15 Juni 1932 
(Staatsblad N°. 299), te wijzigen ; 

Den Raad va,n State gehoord (advies van 
21 December 1937, To. 36); 

Gezien het nader rapport va.n Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1937, 

0 • 21272, Afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa,en: 

1938 

Artikel 23 van voornoemd Reglement wordt 
gelezen als volgt : 

Aan leerlingen, die zich aan ernstig wangedrag 
of aan herhaalde ongehoorzaamheid aan de 
reglementaire voorschriften schuld ig maken, 
kan door de vergadering der leeraren, op voor
stel van den directeur, het verder bijwonen van 
de lessen ontzegd worden, behoudens beroep op 
den Minister. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den ~ezonden aan den R aad van 8tate. 

Soestdijk, den 4den Januari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

,T. R. SI otemaker d e B ruïn e. 
(Ditgeg . 21 Ja.nuari 1938.) 

s. 390. 

5 Januari 1938. BESLUIT, houdende wijziging 
van den naam der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen en vaststelling van 
een nieuw reglement. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 December 1937, n°. 6905, Afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1938 
1 °. te bepalen, dat, met wijzii:1ing in zooverre 

van artikel 3 van het Koninklijk besluit van 
26 October 1851, n° . 3, zooals d11,t is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 23 Febru!Lri 1855, n° . 1, 
de naam der Koninlilijke Ak11,demie van Weten
schappen zal luiden Koninklijke Nederlandsche 
Akademie van Wetenschappen ; 

2°. in te trekken het reglement voor de 
Koninlilijke Akademie van Wetenschappen, 
vastgesteld bij Ons besluit van 13 Maart 1924 
(Staatsblad n°. 119A), gewijzigd bij Ons besluit 
van 4 Mei 1928 (Staatshlad no. 143); 

3°. vast te stellen het reglement voor de 
Koninklijke Nederlandsche Akademie van 
Wetenschappen, gelijk dit hierbij is gevoegd. 

Onze Minister van Onderwijs, K un sten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. · 

's-Gravenhage, den 5den Januari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K un.~ten en Wetenschappen, 

,J. R . S l o te m a k e r d e B ruïn e. 
( Uitgeg. 28 ,Jam,ari l!l38.) 

REGLEMENT voor de K oninklijke Nederland
sche akademie van wetenschappen. 

Art. 1. Er is een Koninlilijke ederlandsche 
Akademie van Wetenschappen. 

Zij is gevestigd te Amsterdam . 
Art. 2. De Akademie is best emd tot: 
a. een raadgevend lichaam voor de Regee

ring op het gebied der Wetenschap; 
b-. een middelpunt van ~amenwerking voor 
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de beoefenaars der wetenschap in Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; 

c. een band van vereeruging tusschen de 
geleerden van Nederland en die van andere 
landen; 

d. een instelling tot bevordering van zoo
daruge wetenschappehjke onderzoekingen en 
ondernemingen als slechts door samenwerking 
van de beoefenaars der wetenschap en met 
ondersteuning van de Regeering kunnen tot 
stand gebracht worden. 

Art. 3. Ter bereiking van dit doel zal . de 
Akademie: 

a. verslag doen over zaken, waaromtrent 
de R egeering haar raad inwjnt; 

b. voorstellen tot de Regeering richten be
treffende belangen der wetenschap of landsbe
langen, waarbij de wetenschap betrokken is en 
zich te dien einde, voor zooveel noodig is, 
wenden tot de hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestuur; 

c. uitkomsten openbaar maken van onder
zoekingen harer leden en correspondenten ; 

d. beoefenaars der wetenschap buiten de 
Akademie in de gelegenheid stellen de door hen 
verkregen uitkomsten, wanneer deze bevonden 
worden daarop aanspraak te hebben, in de uit
gaven der Akademie openbaar te maken; 

e. kennis nemen van en beraadslagen over 
wetenschappelijke mededeehngen harer leden 
en conespondenten ; 

/. haar uitgaven aan daarvoor in aantr1erki_ng 
komende buitenlandsche wetenschappeliJke m
stelhngen toezenden, zoo mogelijk in ruil ; 

g. internationale weten chappclijke betrek
kingen onderhouden en aan internationale 
wetenschappelijke organisaties deelnemen ; 

h. steun geven aan handelingen en onder
nemingen, die de bevordering der wetenschap 
beoogen, en samenwerken met derden tot het 
bereiken van dit doel ; 

i. wetenschappelijke, aan haar toevertrouw
de, instellingen en fondsen beheerPn. 

Art. 4. Het vermogen der Akademie be
staat uit: 

a. het jaarlijksch subsidie, haar van Rijks
wege toegekend ; 

b. de tegemoetkomingen, in artikel 24 be
doeld; 

c. de gelden en goederen, haar krachtens 
schenking, krachtens uiterste wilsbeschikking 
of uit anderen hoofde toekomende. 

Art. fi. l. De Akademie bestaat uit twee 
Afdeelingen : een voor de wis- en natuurkundige 
wetenschappen, bij verkorting genaamd Afdee
ling Natuurkunde, en een voor de geschied- en 
letterkundige wetenschappen, bij verkorting 
genaamd -Afdeeling Letterkunde. 

2. Over zaken, de geheele Akademie rakende, 
beraadslagen en besluiten de Afdeelingen in 
vcreenigde vergadering. 

Art. 6. 1. Elk der Afdeelingen telt ten 
hoogste vijftig gewone leden, vijf en twintig 
buitenlandsche leden en twintig corresponden
ten, benevens correspondeerende en rustende 
leden. 

2. Tot gewoon lid zijn benoembaar personen, 
gevestigd in Nederland. Tot buitenlandsch lid 
zijn benoembaar vreemdelingen, gevestigd in 
het buitenland. Tot correspondent zijn benoem
baar personen, gevestigd in Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao, en Nederlandsche 
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onderdanen, gevestigd in het buitenland. 
3. Gewone leden worden, door zich in het 

buitenland te veságen, correspondeerend lid ; 
zij blijven dit, wanneer zij zich weder in Neder
land of wanneer zij zich in Nederlandsch-Indii', 
Suriname of Curaçao vesti~en . Buitenlandsche 
leden blijven dit, wanneer zij zich in Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao vesti- . 
gen. Correspondenten houden op correspondent 
te zijn, wanneer zij niet langer aan de vereischten 
voor de benoembaarheid tot correspondent 
voldoen ; vestigen zij zi<-h daarna oprueuw of 
voor het eerst in Nederland oh-Indië, Suriname 
qf Curaçao, dan treden zij, na kennisgeving 
daarvan, terug in hun hoedanigheid van corres
pondent, ook al wordt daardoor het getal twin
tig tijdeljjk overschreden. 

4. Wanneer een gewoon lid den ouderdom 
van zeventig jaar heeft bereikt, wordt hij rustend 
lid. Op gronden, ter beoordeeling van de Afdee
ling, waartoe hij behoort, kan een gewoon lid, 
dat dien ouderdom nog niet bereikt heeft, op 
zijn verzoek rustend lid worden. 

5. De correspondeerende en rustende leden 
hebben de rechten zonder de verplichtingen der 
gewone leden, met uitzondering, ,oor zooveel 
de buiten Nederland gevestigde correspondee
rende leden betreft, van het bepaalde in het 
derde lid van anákel 23. 

6. Wordt een gewoon lid correspondeerend 
of rustend lid, dan valt zij u plaats als gewoon 
lid open. 

Art. 7. De correspondenten, in ederlandsch
Indië woonachtig, kunnen zich vereenigen tot 
een lichaam, bestemd tot een middelpunt van 
samenwerking voor de beoefenaars der weten
B<'hap aldaar. 

Art. 8. 1. De gewone leden, de buitenlandsche 
leden en de correspondenten vertegenwoordigen 
zooveel mogelijk alle vakken van wetenschap. 

2. Zij worden door hun Afdeeling benoemd. 
3. De verkiezing van gewone en buiten -

landsche leden en van correspondenten ter 
vervulUng van alle of eertige opengevallen 
plaatsen geschiedt in de maand April uit een 
vooraf opgemaakte lijst van <'andidaten, wier 
aanspraken door de leden der Afdeeling worden 
overwogen. 

4. De wijze van verkiezing wordt door het 
reglement van orde voor elke Afdeeling bepaald. 

5. De benoemingen worden aan den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
medegedeeld en door dezen onderworpen aan 
de bekrachtiging des Konings. 

Art. 9. 1. Elke Afdeeling houdt eenmaal 
in de maand, met uitzondering van de maanden 
,Juli en Augustus, een gewone vergadering. Ook 
kunnen buitengewone vergaderingen worden 
belegd. 

2. De gewone vergaderingen worden in het 
openbaar gehouden. De regeling der werkzaam
heden ~eschiedt in het reglement van orde voor 
elke Afdeeling. 

3. De gewone leden hebben recht van 1.itting 
in de gewone vergaderingen van elk der Afdee
lingen. In de Afdeeling, tot welke zij niet be
hooren, kunnen zij alleen een raadgevende stem 
uitbrengen. . 

4. De buitenlandsche leden, alsmede de 
correspondenten bij tijdelijk verblijf in Neder
land, hebben recht van zitting in de gewone 
vergaderingen der Afdeeling, tot welke zij 



behooren, doch zij kunnen aldaar alleen een 
raadgevende stem uitbrengen. 

Art . 10. De Akademie is voor het beheer 
van haar geldmiddelen verantwoording schuldig 
aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. 

Bij dit beheer en bij de administratie der 
Akademü-. worden, ter beoordeeling van den 
Minister, voor zoover mogelijk de algemeene 
comptabele en administratieve regelen van den 
Rijksdienst gevolgd. 

Ambtenaren, daartoe door of vanwege den 
Minister aangewezen, worden door de Akademie 
in de gelegenheid gesteld ter plaatse comptabele 
en administratieve contróle te oefenen . 

Art. ll. De Akademie houdt jaarlijks in de 
maanden Maart of April een vereenigde ver
gadering der Afdeelingen, met gesloten deuren, 
waarin de volgende werkzaamheden plaats 
hebben: 

a. verslag van den staat en de werkzaam
heden der Akademie over het afgeloopen 
kalenderjaar; 

b. rekening en verantwoording ovoc het 
afgeloopen kalenderjaar; 

c. raming der inkomsten en uitgaven voor 
het volgend kalenderjaar; 

d. regeling van algemeene huishoudelijke 
belangen; 

e. benoeming bij vacature van den algP
meenen secretaris-penningmeester der Akademie. 

Art. 12. Elk jaar biedt de Akademie vóór 
16 April aan : 

a. aan den Koning een exemphar van het 
vers lag van den staat- en de werkzaamheden der 
Akademie over het afgeloopen kalenderjaar; 

b. aan den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen: 

1°. een exemplaar van dat verslag; 
2°. een exemplaar van de rekening en ver

antwoording over het afgeloopen kalenderjaar, 
ook van beide Afde<'lingen afzonderlijk, ter 
contróle belegd met alle bewijsstukken; 

3°. een raming der inkomsten en uitgaven 
van de Akademie voor het volgende kalender
jaar. 

Art. 13. 1. Het algemeen bestuur kan, 
zoo dikwijls het dit noodig acht, een vereenigde 
vergadering der Afdeelingen bijeenroepen, al 
dan niet met g"sloten deuren. 

2. Op onbepaalde tijden kan een plechtige 
verecnigde vergadering in het openbaar worden 
gehouden, waarvoor een programma wordt 
vastgesteld en tot welker bijwoning de Koning 
en (of) de leden van het Koninklijk Huis worden 
uitgenood.igd. 

Art. 14. Elke Afdeeling bekleedt bij afwis
seling den voorrang. De overgang heeft plaats 
na afloop van de jaarlijksche vereenigde ver
gadering der Afd eelingen. 

Art. 15. De voorzitter der Afdeeling, die 
tijdelijk den voorrang heeft, is algemeen voor-

. zitter der Akademie en leidt de vPreenigde ver
gaderingen der Afdeelingen. Hij wordt als alge
meen voorzitter vervangen door den ondervoor
zitter zijner Afdeeling. 

Art. 16. 1. Elke Afdeeling benoemt haar 
voorzitter en haar ondervoorzitter voor den 
tijd van één jaar, van Mei tot Mei, en haar 
secretaris-penn;ngmeester voor den t.ijd van vijf 
achtereenvolgende jaren van Mei tot Mei ; allen 
zijn bij hun aftreden herbenoembaar. 
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2. De secretaris-penningmeesters wonen te 
Amsterdam. 

3. De benoemingen worden aan den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
medegedeeld, en door dezen onderworpen aan 
de bekrachtiging des Konings. 

Art. 17. 1. De voorzitters, ondervoorzit
t ers en secretaris-penningmeesters der Afdeelin
gen maken te zamen het algemeen bestuur der 
Akademie uit. 

2. De algemeenc voorzitter der Akademie is 
voorzitter van het algemeen bestuur. 

3. Een der secretaris-penningmeesters is 
algemeen secretaris-penningmeester der Akade
mie. Hij wordt daartoe benoemd door de jaar
lijksche vereenigde vergadering der Afdeelingen 
voor den t ijd, dat hij secreta.ris-penningmeester 
zijner Afdeeling is. Hij wordt als algemeen 
secretaris-penningmeester vervangen door een 
der overige leden van het algemeen bestuur, 
door dit bestuur aan te wijzen. 

Art. 18. 1. De ambtenaren der Akademie 
worden benoemd en ontslagen naar de voor
schriften van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement. Evenwel geschiedt geen benoeming 
of om.slag, alvorens het algemeen bestuur in de 
gelegenheid is gesteld, voorstellen d.ienaangaan
de b~i den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aanhangig te maken. 

2. Vereenigt de Minister zich niet met die 
voorstellen, dan wij kt hij daarvan niet af alvo
rens ze ter nadere overweging aan het algemeen 
bestuur te hebben teruggezonden. 

Art. 19. Het algemeen bestuur is belast 
met al wat tot de algemeene huishouding en de 
regeling van de geldmiddelen der Akademie 
behoort, en met het beheer rler boekerij . 

Art. 20. 1. Het beheer van d.e aan elk der 
Afdeelingen door de vereenigde vergadering 
toegewezen o-elden, zoomede het beheer der 
onder elke Afdeeling behoorende instellingen en 
fondsen, berust bij den secretaris-penningmees
ter der Afdeeling, die voor het beheer aan de 
Afdeeling verantwoordelijk is. 

2. De algemeene secretaris-penningmeester 
beheert het vermogen der Akademie, voor 
zoover het bestaat uit niet aan de Afdeelingen 
toegewezen gelden, benevens de instellingen en 
fondsen, die niet onder een der Afdeelingen in 
het bijzonder behooren. Voor dit beheer is hij 
verantwoordelijk aan de vereenigde vergadering 
der Afdeelingen. 

3. De Afdeelingen zij n aan de vereenigde 
vergadering verantwoording schuldig van het 
beheer der door de vereenigde vergadering te 
harer beschikking gestelde gelden. 

Art. 21. 1. Aangelegenheden, betrekking 
hebbend op de door elk der Afdeelingen uit te 
geven of gesteunde werken, zoomede op de 
onder elk der Afdeelingen behoorende instel
lingen en fondsen, worden beschouwd als 
bijzondere aangelegenheden dier Afdeeling. 

2. De gelden, bestemd voor de eigen uitga
ven der Afdeelingen, worden telken jare voor 
elke Afdeeling als een afzonderlijke post op de 
begrooting der Akademie gebracht. H et, jaar
lij ks voor het in art.ik el 3, onder h, omschreven 
doel door een Afdee.ling uitgetrokken bedrag 
wordt uit dezen post best.reden. 

Art. 22. 1. Het algemeen bestuur wordt in 
het beheer van de boekerij der Akadem.ie bijge
staan door een bibliotheek-commissie. 

3 
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2. Deze comm1ss1e bestaat uit vijf leden, 
twee aangewezen uit en door elk der Afdeelin
gen, benevens een Jid van het algemeen bestuur, 
dat ambtshalve voorzitter is. 

3. De taak en de bevoegdheden der com
missie worden door het algemeen bestuur 
geregeld bij afzonderlijk reglement. 

Art. 23. 1. Het ambt van voorzitter en dat 
van ondervoorzitter is on bezoldigd. 

2. Voor de secretarissen wordt bij de 
jaa.rlijksche raming van de uitgaven der Akade
mie een som van ten minste vijftienhonderd 
gulden uitgetrokken, waarvan twee derde ge
deelten worden toegelegd aan den algemeenen 
secretaris-penningmeester. 

3. De gewone leden hebben aanspraak op 
vergoeding van reis- en verblijfkosten voor de 
vergaderingen, die zij bijwonen. 

Art. 24. De Akademie is bevoegd aan de 
Regeering met redenen omkleede voorstellen te 
doen, ten einde boven haar jaarlijksch subsidie 
te worden tegemoetgekomen voor een bepaald 
door haar aa.ngewezen doel. 

Art. 25. Elke Afdeeling stelt een reglement 
van orde vast, dat onderworpen wordt aan de 
goedkeuring van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

Art. 26. Dit reglement kan worden aange
haald a ls "reglement der Koninklijke Neder
landsche Akademie". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 5 Januari 
1938 (Staatsblad n°. 390). 

s. 12. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderu-ijs, 
[( unsten en Wetenschappen, 

J. R. Slotemaker de Bruïne. 

9 Februari 1938. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 29 Mei 1933 te Rome gesloten verdrag 
tot het vaststellen van eenvormige bepa
lingen in zake conservatoir beslag op 
1 uchtvaartuigen. 

Wij WILHELMI JA, enz.; 
Gezien de Wet van den 4den November 

1937 (Staatsbl ad n°. 33), houdende voorbe
houd van de bevoegdheid tot bekrachtiging 
van het op 29 Mei 1933 te Rome gesloten 
verdrag tot het vaststellen van eenvormige 
bepal ingen in zake conservatoir beslag op 
]uchtvaartu igen, van welk verdrag een af
druk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag door 
Ons is bekrnchtigd, waarbij is verklaard, dat 
het aanvaarden van het verdrag niet ge ldt 
ten aanzien van de Nederlandsche overzeesche 
gebiedsdeelen, en dat Onze akte van bekrach
t iging op 28 Januari 1938 te R ome in de 
archieven van het Ministerie van Buitenland
sche Zaken is nedergelegd; 

Overwegende, dat de hierna genoemde lan
den reeds tevoren hunne akten van bekrach
tiging hebben nedergelegd, te weten : B elgië, 
D"itschlanil, H ongarije, Ital ië, Polen, R oe1ne
nië en Spanje (met inbegrip van de Spaansche 
zone van Ma:rokko en met uitsluiting van de 
Spaansche koloniën) ; 
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Overwegende wijders, dat het verdrag, over
eenkomstig artikel 11, op 28 Apr il 1938 voor 
het Rijk in Eu,·opa zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Buitenlandsche Zaken van den 4den Februari 
1938, Directie van het Protocol, n°. 3843; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

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

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
herµ aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Soestdijk, den 9den Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. P at ij n. 

( Uitgeg. 18 Februa,·i 1938. ) 

Verdrag· tot het vaststellen van eenlge een
vormlg·e bepall ngen Inzake conservatoir 

beslag op luchtvaartuigen. 

( Opsomming van Staatshoofden) 

het nut hebbende erkend om een ige eenvor
mige bepalingen te aanvaarden inzake con
servatoir beslag op luchtvaartuigen, 

hebben tot dat doel ieder hunne Gevolmach
tigden aangewezen, 

die na daartoe behoorlijk te zij n gemach
tigd, het volgende Verdrag hebben gesloten en 
geteekend: 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich de noodige maatregelen 
te nemen teneinde de in dit Verdrag gestelde 
regelen ten uitvoer te brengen. 

Art. 2. 1. Dit Verdrag verstaat onder con
servatoir beslag elke handeling, hoe ook ge
naamd, waardoor een luchtvaartuig ten be
hoeve van een privaat belang door tusschen
komst van justitieele of administratieve amb
tenaren, hetzij ten behoeve van een schuld
eischer, hetzij ten behoeve van den eigenaar 
of den gerechtigde tot een op het l uchtvaar
tuig rustend zakelijk recht, in besl ag wordt 
genomen, zonder dat de beslaglegger beroep 
kan doen op een tevoren, in de gewone proce
dure verkregen, voor tenuitvoerlegging· vat
baar vonnis of een gelijkwaardigen executoria
len titel. 

2. In geval de van toepassing zijnde wet 
aan den schu lde ischer, die h et luchtvaartuig 
zonder toestemming van den houder onder 
zich heeft, een retentierecht toekent, wordt de 
uitoefening van dat recht voor de toepassing 
van dit Verdrag gelijkgesteld met conservatoir 
beslag en door de bepalingen van dit Verdrag 
beheerscht. 

Art. 3. 1. Voor conservatoir beslag zijn 
niet vatbaar: 

a. De luchtvaartuigen, wel ke ui tsluitend 
zijn bestemd voor een tak van staatsd ienst, 
postvervoer daaronder begrepen, doch met 
uitslui ting van handelsvervoer; 

b. De luchtvaartuigen, welke werkelijk in 
dienst zijn gesteld op een geregelde luchtlijn 
van openbaar vervoer en de daarvoor onont
beerlijke reserve-luchtvaartuigen; 

c. Elk ander luchtvaartuig, dat dient voor 



35 

het vervoer van personen of goederen tegen 
betal ing, wanneer het gereed staat voor zulk 
een vervoe r te ve rtrekken , beha lve ingeval 
het beslag wordt gelegd voor een schuld , aan
gegaan ten behoeve van de re is, welke het 
luchtvaartuig op het punt staat te onderne
men, of voor· een vordering, wel ke tijdens de 
reis is ontstaan. 

2. De bepal ingen van dit artikel zijn niet 
van toepassing ten aanzien van conservatoir 
beslag, hetwel k wordt gelegd door den e ige
naar, wien door een onrechtmatige daad het 
bezit van zijn luchtvaartuig is ontnomen. 

Art. 4. 1. Indien het beslag niet verboden 
is of wa nneer , bij omvatbaarheid van het 
luchtvaartuig voor beslag, de houder zich daar
op niet beroept, belet een voldoende zeker
heidstelling h et conservatoir beslag; de zeker
he idstell ing geeft recht op onmiddell ij ke op
heffing. 

2. D e zekerhe idstelling is voldoende, indien 
zij het bedrag der schuldvordering en de kos
ten dekt en uitsluitend is bestemd voor de 
betaling va n den schuldeischer, of ind ien zij 
de waa rde va n het luchtvaa rtuig dekt, inge
val deze geringer is da n het bedrag van de 
schu ld en de kosten. 

A rt. 5. In a ll e gevall en zal door middel 
van een eenvoudigen en snell en rech tsgang 
worden beslist over het verzoek om opheffing 
van het conservatoir beslag. 

Art. 6. 1. Indien is overgegaan tot beslag 
op een luchtvaa rtui g, dat volgens de bepalin
gen van dit V erdrag niet vatbaar is voor be
slag of indi en de schuldenaar zekerheid heeft 
moeten stell en om zoodan ig beslag te verh in
de ren of daarvan opheffing te verkrij gen , is 
de beslaglegger volgens de wet van de plaats 
van den rechtsgang aansprakelij k voor de 
scha de, welke daaru it voor den houder of den 
e ige naar voortspru it. 

2. D ezelfde regel is van toepass ing ingeval 
zonder wetti gen grond conservatoir beslag is 
gelegd. 

Art. 7. Di t V erdrag is niet van toepassing 
op conservatoire maatregelen ter zake van 
fa illi ssement, noch op conservatoire maatre
gelen, welke in geval van overtred ing van 
douane-, stra f- of politievoorschr iften worden 
toegepast. 

Art. 8. Dit V erdrag vormt geen beletsel 
tegen de toepas ing tusschen de Hooge Ver
dragsluitende P artijen van internationale ver
dragen, we lke een ru imere onvatbaarheid 
voor beslag voorzien. 

Art. 9. 1. Dit V erdrag is van toepass ing 
op het g rondgebied van elke der Hooge Ver
dragsluitende Partijen ten aanzien van elk 
luch tvaartu ig, dat binnen het grondgebied van 
een andere H ooge V erdragslui tende Partij is 
i nge ch reven. 

2. De uitdrukking "grondgebied van een 
Hooge Verdragsluitende P artij" omvat elk 
grondgebied, dat is onderworpen aan het sou
verein gezag, de suzere ini te it, het protecto
rnat, het mandaat of het gezag van di e H ooge 
Verdragsluitende Partij, en waarvoor l aatst
bedoel de bij dit Verdrag partij is. 

Art. 10. Dit Verdrag is gesteld in de 
Fransche taal in één enkel exemplaar, dat zal 
bi ij ven berusten in de archieven van het 
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Mi nisterie va n Buitenlandsche Z aken van het 
Koninkrijk Ita l ië en waarvan een voor eens
] u ide nd gewaarmerkt afschri ft door de zorg 
der R egeering van het Koninkrijk I talië aan 
elk der belanghebbende Regeeringen zal wor
den overgelegd. 

Art. l l. 1. Dit V erdrag zal bekrachtigd 
worden. De bekrachtigingsoorkonden zullen 
worden nedergelegd in de arch ieven va n het 
Ministeri e van Buitenlandsche Za ke n van het 
Koninkrij k Italië, dat van die nederl egging 
kennis zal geven aan elke der bel a nghebbende 
R egeeringen. 

2. Zoodra vij f bekrachtigingen zull en zijn 
nede rgelegd, zal het V erdrag tusschen de 
Hooge Verd ragsluitende Partij en, welke het 
hebben be krachti gd, in werking treden op 
den negentigsten dag na de nederlegging van 
de vijfde be krachtig ing. E l ke bekrachtiging, 
waarvan de nederlegging later geschiedt, zal 
negenti g dagen na di e nede rlegging van kracht 
worden. 

3. D e R egeering van het Koninkrij k Ital ië 
zal aan el k der belanghebbende R egeeringen 
kennis geven van den datum van inwerking
tred ing van d it V e1·drag. 

Art. 12. 1. Dit Verdrag za l na zijn inwer
kingtrnding voor toetreding zijn opengesteld . 

2. De toetreding hee ft plaats door een 
kennisgev ing, gericht tot de R egeering van 
het Kon inkrijk Ital ië, wel ke daarvan mede
deel ing zal doen aan el ke der bel a nghebbende 
R egeeringen. 

3. D e toetreding zal van krach t worden op 
den negentigsten dag na de aan de R egeering 
van het Koninkr ijk Ita li ë gedane kennisge
ving. 

Art. 13. 1. Elke der Hooge V erd ragslui
te nde P artijen ka n dit Verdrag opzeggen door 
eene kennisgeving, gedaan aan de R egeering 
van het Kon inkrij k Ita l ië, wel ke daarvan on
middellij k m ededee]ing zal doen aan elke der 
bel a nghebbende R egeeringen. 

2. De opzegging wordt van kracht zes 
maanden na de kenn isgeving van de opzeg
ging en enkel ten aanz ien van de Partij, welke 
daartoe is overgegaan. 

Art. 14. 1. De Hooge Verdragsluitende 
P artij en kunnen ten t ijde van de onderteeke
ning, van de nederlegging van de bekrachti
gi ngsoorkonde of van haar toetreding, verkla
ren, dat het aanvaarden van dit Verdrag niet 
geld t ten aanz ien van het geheel of van een 
gedeel te van hare koloniën, protectoraten, 
overzeesche gebiedsdeelen , m andaatlanden of 
een ig ander geb ied , onderworpen aan hare 
souvere in iteit, gezag of suzereiniteit. 

2. De Hooge Verdragslui tende P artij en 
kunnen later aan de R egeering van h et Ko
ninkrijk Italië kennis geven, dat zij de bedoe-
1 ing hebben dit Verdrag van toepassing te 
doen zijn ten aanz ien van het geheel of een 
gedeelte van hare koloniën , protectoraten, 
overzeescbe gebied deelen, m andaatlanden , of 
een ig a nder gebied , onderworpen aan h aar 
souvereiniteit, gezag, of suzereini te it, dat a l
dus wordt geacht te zijn uitgesloten v a n haar 
oorspronkelijke verklaring. 

3. Zij kunnen op elk oogenbl ik aan de Re
geering van het Koninkrijk Ita lië kenn is 
geven, dat zij de bedoeling hebben de toepas-
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sing van dit Verdrag ten aanzien van het ge
heel of een gedeelte van haar koloniën, pro
tectoraten, overzeesche gebiedsdeelen, man
daatlanden of eenig ander geb ied, onderwor
pen aan haar ouvereiniteit, gezag of suze
reiniteit, te doen ophouden. 

4. De Regeering van het Koninkrijk Italië 
zal e lke der belanghebbende R egeeringen in 
kennis stellen van de kennisgevingen, welke 
overeenkomstig de beide voorafgaande alinea's 
zijn gedaan. 

Art. 15. Elke der Hooge Verdrag !ui tende 
P artijen heeft de bevoegdheid, maar zu lks 
niet eerder dan twee jaar na de inwerking
treding van het Verdrag, het bijeenkomen van 
een nieuwe Internationale Conferentie uit te 
lokken, met het doel de verbeteringen na te 
gaan, welke in d it Verdrag zouden kunnen 
worden aangebracht. Zij zal zich te dien e inde 
wenden tot de R egeering der Rransche R epu
bliek, welke de maatregelen zal treffen nood ig 
om die Conferentie voor te bereiden. 

, Dit Verdrag, gesloten te Rome op den 29ston 
Mei 1933, blijft open voor onderteekening tot 
den l sten J anuari 1934. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben geteekend. 

( V olgen de onderteekeningen.) 

s. 13. 

14 F eb1-uari 1938. WET, houdende goedkeu
ring van de op 6 Mei 1937 te L onden 
gesloten internationale overeen komst, met 
protocol , betreffende de regeling van de 
productie en den afzet van suiker. 

B ijl. Hand. Il 1987/88, 296. 
Hand. Il 1937/88, bl"ruk. 995. 
B ijl. Hand. I 1987/38, 296. 
Hand. l 1937/88, bladz. 267. 

Wij WILHELMlNA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat de internationale overeenkomst betreffen
de de regeling van de productie en den afzet 
van suiker, den 6den Mei 1937 te L onden 
tusschen Nederland., de Unie van Zuid-Afrika, 
het Gemeenebest van A ustmlië, B elgië, B ra
zil ië, het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noordrl erland, China, Cuba, 
Tsjechoslowal.,-ije, de Dominicaansche R epu
bl iek, Frankrijk, Duitschland, H aïti, H onga
rije, B1"itsch-l ndië ( India), P eru, P olen, P o,·
tugaJ,, de Unie der Socu:distische Sowjet R epu
blieken, de V,ereenigde Staten van Amerika, 
en Zuidslavië gesloten, ingevolge artike l 58 
van de Grondwet, de goedkeur ing van de 
Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz . 
Eenig artikel. 

De in a fdruk bij deze wet gevoegde, den 
6den Mei 1937 te L onden tu schen N ede,·land, 
de Unie van Z uidrA/rika, het Gemeenebest 
van AustraJ,ië, B elgië, B razilië, het V er
eenigd Koninkrijk van Groot-B ritannië en 
Noord,-lerland, China, Cuba, T sjechosl owakije, 
de Dominicaansche R epubliek, Frankrijk, 
Duitschland, H aïti, H onga,-ije, Britsch- l ndië 
( India), P eru, P olen, P ortugal,, de Unie der 
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So cu:distische S owjet R epublie ken, de V er
eenigde Staten van A ,nerika en Z uidslavië ge
sloten internationale overeenkomst betreffende 
de regeling van de productie en den afzet van 
suiker en het daarbij behoorend protocol wor
den goedgekeurd. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk den 14den F ebruari 

1938. 
WILHELMINA. 

D e M inis ter van K oloniën , 
C h. W e I te r. 

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

De M inister van B uitenlandsche Zaken, 
J. Pat ij n. 

(Uitgeg. 25 Februari 1938.) 

Engelsche tekst. 

International Agr.eement regardlng the 
Regulatlon or Pro1lnctlon an1l 

l\Iarketlng of Sugar. 

Contents, 

I.- Definitions. 
Preambl e. 
Chapter 
Chapter 
Chapter 

II.-General undertakings. 

Chapter 

Cbapter 
Chapter 

III.- Obligations of countries not 
exporting to theFree Market. 

IV.-Export quotas for the Free 
Market. 

V.-Stocks. 
VI.-Establ ishment of an Interna. 

tional Sugar Council. 
Chapter VII.-Miscellaneous provisions. 

The Governments of-
The Commonwealth of Australia, 
The Union of South Africa, 
Brazil , 
Belg ium, 
The United Kingdom of Great Britai n a nd 

Northern Ireland, 
China, 
The Republic of Cuba, 
Czechoslovakia, 
The Dominican Repub lic, 
France, 
Germany, 
H aïti, 
Hungary, 
India, 
The Netherlands, 
Peru, 
Poland, 
Portugal, 
The Union of Soviet Socialist R epublics, 
The United States of America, 
Yugos lavia, 

In pursuance of the recommendation of the 
World Monetary and Economie Conference of 
1933 that negotiations should continue with 
a view to establishing and ma intaining an 
orderly 1·elationship between the supply and 
demand for sugar in the world market; 

Consider ing that the present situation of the 
sugar market renders it both possible and ne
cessary for the Governments concerned to 
collaborate to this end ; 
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Bearing in mind the principle laid down by 
the above-mentioned Conferenoe that any inter
national agreement for the regul ation of pro
duction and marketing shou]d be equitable 
both to producers and consumers; 

Have agreed as follows:-

Chapter I.- D efinitions. 

Art. 1. For the purposes of the present 
Agreement-

1. ,,Ton" means a metric ton of 1,000 ki
lograms. 

,,Long ton" means a ton of 2,240 Ibs. 
avoirdupois. 

,,Short ton" means a ton of 2,000 Ibs. 
avo irdupois. 

2. ,,Quota year" means the period from 
the 1st September to the 31st August. 

3. ,,Sugar" shall be deemed to incl ude 
sugar in any of its commercial forms, except 
the product sold as final molasses, and also 
except the so-called "Goela Mangkok" sugar 
produced by primitive methods by natives of 
Java for their own account to which sugar the 
Government of the Netherlands East Indies 
does not extend its legislative measures. 

The sugar equivalent of exports of the pro
duct known as " fancy molasses" from Barba
dos shall, however, be charged to the export 
quota of the British Colonial Empire. 

The respective export quotas of sugar re
ferred to in this Agreement shall, in the case 
of cane sugar producing countries, mean and 
refer to the nature and the types of sugar 
heretofore exported by such countries; and, 
in the case of beet sugar producing countries, 
shall mean raw sugar tel quel, white sugars 
of the Jatter countries to be converted to a 
raw basis at the rate of nine parts white to 
ten parts raw. Such quantities shall, in all 
cases, mean net weight excluding the con
tainer. 

4. ,,Net imports" means total impo,·ts after 
deducting total ex ports . 

5. ,,Net exports" means total exports after 
deducting total imports. 

6. ,,Exports to the free market" shall in
cl ude all net exports from the countries to 
which export quotas for the free market are 
or may be allotted under Article 19, with the 
exception of-

a. exports from the R epublic of Cuba to 
the United States of America under any 
import quota a llotted by the United States of 
America to Cuba; provided th at such sugar 
is not re-exported from the United States of 
America to a ny country except Cuba, and 
further provided that any sugar exported 
from Cuba to the United States of America 
under a quota allotted under paragraph a of 
Article 9 shall be included in the exports of 
Cuba to the free market; 

b. exports from any country to the United 
States of America under paragraph c of Ar
ticle 9 of this Agreement ; 

c. exports from the U.S.S.R. to Mongolia, 
Sin Kiang and Tannu Tuva; 

d . exports from French Colonies to Fra nce, 
Algeria and other French Colonies and from 
France to Alger ia, and French Colonies; 

e. exports from the Commonwealth of the 
Philippines to the United States of Amer ica; 

1938 

/. sugar sent from Belgium to Luxemburg, 
which in virtue of the Belga-Luxemburg Eco
nomie Union does not rank as an export. 

7. ,,The Council" means the International 
Sugar Council to be set up under the present 
Agreement. 

Chapter II. -Gene,·al Undertakings. 

Art. 2. · The Contracting Governments agree 
that it is their policy so to di rect the arrange
ments made under the present Agreement as 
a lways to assure consumers of an adequate 
supply of sugar on the world market at a 
reasonable price not to exceed the cost of 
production, including a reasonable profit, of 
efficient producers. 

Art. 3. The Contracting Governments shall 
take a ll the legisl ative or administrative 
measures necessary for the execution of the 
present Agreement. The texts of such measu
res shall be communicated to the Secretariat 
of the Council. 

Art. 4. Wh ile recognising that a ll Govern
ment measures relating to agrarian policy and 
to state assistance to the sugar industry are 
governed by the internal conditions of each 
country and in many cases require the appro
val of P a rliament, the Contracting Govern
ments agree that it is desirable that--

a. If and when prices on the free market 
rise, all necessary steps should be taken to 
prevent the rise in world prices from leading 
on the one hand to an increase of internal 
prices for consumers such as would be likely 
to check consumption, and on the other hand 
to a rise of wholesale prices (beyond the level 
required to secure a fair rnturn for growers 
and producers) to such a point as to stimul ate 
excess production not justified by the require
ments of the rnarket, thus defeating the object 
of the present Agreement; 

b. In sugar exporting countries whose in
ternal prices are not directly affected by a 
rise in the world price of ugar, all neoessary 
steps should be taken to prevent the increase 
in the retm·ns received frorn sugar production 
for ex port frorn causing the sarne difficulty 
by stirnulating excessive and unjustifi ed pro
duction. 

Art. 5. The Contracting Governments agree 
that, as far as possible, favourable considera
tion should be g iven to a ll proposals having 
for their object :-

a. the reduction of di proportionate fi sca l 
burdens on sugar; 

b. the encouragement a nd support of all 
efforts to prornote increased consurnption of 
sugar in countries in which consurnption is 
low by means of suitabl e pub! icity corn paigns 
or by other effecti ve means both on the na
tional and, where considered appropriate, on 
the international pi ane; 

c. appropriate action to check the abuses 
resulting from the substitution for sugar of 
substances ha ving no cornparable food value; 

d . the search for new a nd alternative uses 
for sugar, within the framework of national 
activities . 

Art. 6. The Council shall -
a. make a full study, acting i f it cons iders 

it desirable in conjunction with appropri ate 
international organisations such as the Inter-
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national Institute of Agr icul ture, of the va
rious forms of state assistance in order in 
particular to formulate proposals for carrying 
out the principle laid down in Article 4, tak
ing into account the varying conditions under 
which sugar production is carried on, and, in 
particular, the conditions of agricultural pro
duction ; 

b. enquire into the effect on the free market 
of direct or indirect premiums granted to 
sugar-producing industries in genera!; 

c. exam ine the possibility of promoting 
between white sugar exporting countr ies reci
procal ag reements to respect their national 
markets· 

d. collect available information in regard 
to the matters dealt with in Article 5; 

e. submit the results of enqu iries made in 
regard to the matters dealt with in this Ar
ticle for the consideration of Contracting Go
vernments. 

Art. 7. The Contracting Governments un
dertake to supply all avai lable statistics and 
information requested by the Council or the 
Executive Committee and to comply with a ny 
other reasonable request made by those bod ies 
within the scope and provisions of the present 
Agreement. 

Chapter III. Obligations of Countries not 
expurting to the F1·ee Market . 

Art. 8. In order to contribute, so far as 
they are each concerned, to the maintenance 
and if possible the expansion of the free 
market for sugar the Governments herein
after specified accept for the period of the 
present Agreement the speci fic obligations set 
forth in the succeedi ng Articles of this Chap
ter. 

Art. 9. a. The Government of the United 
States undertakes, with respect to the United 
States, its territor ies and possessions, except 
the Commonwealth of the Philippines, to per
mit during each calendar year a net importa
tion from foreign countries not enjoying pre
ferential duty rates (i.e., the quantity by 
which imports from such countries exceed total 
exports to the world market, it being under
stood that supplies from the Commonwealth 
of the Philippines and re-exports of Cuban 
sugar from the United States are not to be 
included in reckoning net importation) of a 
quantity of sugar which shall be a proportion 
of the quantity needed to meet the require
ments of consumers in continental Unitecl Sta
tes at least equal to the proportion al lotted 
to such foreign countries during the calendar 
year 1937 in accorclance with Genera! Sugat· 
Quota Regulations, Series 4, No. 1, issued by 
the United States Department of Agriculture 
on the 12th December, 1936. If the quota of 
the Commonwealth of the Philippines should 
be reduced below an amount equal to 800 000 
long tons of unrefined sugar pi us 50,000 long 
tons of refi ned sugar, the Government of the 
United States further undertakes to permit 
a net importation (as clef ined above) from 
foreign countries of a net quantity of sugar 
equal to the amount of such reduction. 

b. Furthermore, in the allocation of im
port quotas to foreign countries as provided 
above, the Government of the United States 
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undertakes that the percentage so allottecl to 
countries parties to the present A greement 
shall not in the aggregate be less than the 
percentages allotted to those countries at the 
time of the signature of the Agreement. 

· c. The Government of the Un ited States 
reserves the right to increase the net imports 
of sugar (a defined above) from foreign 
countries not enjoying preferential duty rates 
over and above the minimum import quotas 
to be allocated to them uncler the provisions 
of paragraphs a and b above, such excess not 
to be chargeable to the export quotas of such 
foreign countries and not to be incl uded in 
reckoning the net importation for the purposes 
of paragraph a. 

Art. 10. a. The Government of the Com
monwealth of the Philippines undertakes, so 
long as the Unitecl States maintains a quota 
for Philippine sugar of not Ie s than an 
amount equal to 800,000 long tons of unre
fined sugar plus 50,000 long tons of refinecl 
sugar per calendar yea1·, not to export sugar 
to countries other than the Unitecl States, its 
territories and possessions, unti l acld it ional 
export quotas are allottecl uncler Article 20 of 
the present Agreement. In the event of such 
adclitional quotas being allotted, the Common
wealth of the Philippines will be entitled to 
export to the free market during the period 
for which such aclditional quotas are in force 
an amount qual to 4 per cent of the aggre
gate of such adclitional quotas . 

b. In the event of a reduction in the quota 
for Philippine sugar for irnportation into the 
United States below a quantity equal to 
800,000 long tons of unrefined sugar plus 
50 000 long tons of refinecl sugar per calendar 
year , the Commonwealth of the Philippines 
shall be allotted a basic export quota for the 
free market equal to the quantity by which 
such quota in the United States is reducecl 
plus the 4 per cent. above mentioned. 

c. The Government of the Commonwealth 
of the Phil ippines will not claim any quota 
for export to the free market because of any 
change which may take p lace dur ing the 
period of the present Agreement in the tariff 
conditions uncler which Philippine sugar is 
admitted into the United States, and in return 
the Contracting Governments agree not to 
claim, in virtue of any most-favoured-nation 
rights grantecl to them by the Government of 
the United States, the benefit of any advan
tages with respect to sugar wh ich may be 
accorded to, or agreed npon with , the Philip
pines by the Government of the Unitecl States 
during the period of the present Agreement. 

Art. ll. The Government of the United 
Kingdom unclertakes, subject to the provisions 
of Article 14 be low: 

a. To mainta in in operation during the 
period of the present Agreement those provi
sions of the Sugar Inclustry (Reorganization) 
Act, 1936 , designed to limit the annual pro
duction of sugar in Great Britain to a stan
dard quantity of 560,000 long tons of white 
sugar (i .e., approx imately 618,000 metric tons 
raw value). 

b. That during the period of the present 
Agreement the total exports from the British 
Colonial Empire shall be limi ted to a basic 
figure of 965,254 metric tons pe r quota year. 
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Art. 12. The Government of the Common
wealth of Austral ia undertakes, subject to the 
provisions of Article 14 below, to limit ex
ports from Australia to a basic fi gure of 
406,423 metric tons per quota year during the 
period of the present Agreement. 

Art. 13. The Government of the Union of 
South Africa undertakes, subject to the pro
visions of Article 14 be low, to lim it exports 
from the Union to a basic figure of 209,000 
metric tons per quota year during the per iod 
of the present Agreement. 

Art. 14. a. The Government of the United 
Kingdom, the Government of the Common
wealth of Austra lia and the Government of 
the Union of South Africa reserve the ri ght 
respectively to increase the standard quantity 
for production in Great Britain a nd the basic 
quotas for exports of the Colonial Empire, 
Austral ia and South Africa, specified above, 
proportionately to any increase in require
ments over and above the consumption require
ments for the year encling the 31st August, 
1937, of the United Kingdom plus the aggre
gate of the net import requ irements for that 
year of each of the other parts of the British 
Empire. 

Provided that there shall be reserved for 
exporters to the free market a percentage of 
the increase so calculated not less than the 
percentage of the aforesaid requirements sup
plied by the exporters to the free m arket in 
the year ending on the 31st August, 1937. 

b. The Governments of the United King
dom , the Commonwealth of Australia and the 
Union of South Africa, in consultation with 
the Council, sball determ ine before the com
mencement of each quota year the estimated 
a mount of the increase in requirements as afore
sa id for that year, and the said Govern
ments wi ll thereupon notify the Council what 
amount of such estimated increase will be 
added to the standard quantity referred to in 
Article 11 a above or the export quotas re
ferred to in Articl es 11 b, 12 a nd 13 as the 
case may be, and wh at amount wil! be avail
abl e for exporters to the free market. 

c. The Governments of the Commonwealth 
o f Australia and of the Union of South 
Africa agree not to cla im any increase of 
their basic quotas, as fixed in Articles 12 a nd 
13 respectively, in the year commencing the 
1st September, 1937 , without prejudioe to their 
rights to their full share in the increase in 
future years of the aforesaid requ irements as 
comparecl with the year ending the 31st 
August, 1937, and their shares of the increase 
of requirements in the year commencing the 
1st September, 1937, shall be made avai lable 
for export.ers to the free market. 

,J,. If in any year the actua l increase of 
requirements calculated as a foresa id exceeds 
or falls short of the estimate m ade as pro
vided in paragraph b of th is Article, a cor
rection shall i f necessary be made by deduction 
from or acld ition to the quotas for the next 
succeeding year. 

Art. 15 . The provisions of Articles 22, 23 
and 25 sh all apply to the export quotas fixed 
by Articles 11, 12 and 13 above, and these 
quotas shall a lso be subject to the rules of 
paragraph a of Article 24 regarding notif ica
t ion of inabili ty to utilise quotas, in the same 
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way as if the sa id quotas were quotas for ex
port to the free market. In the event of such 
notification of inability to util ise quotas the 
parts not to be utilised may be redistributed 
among the other territories referred to in 
Articles 11, 12 and 13. 

Art. 16. a. The Government of Ind ia nn
dertakes to prohibit exports of sugar by sea 
elsewhere than to Burma during the period 
of the present Agreement. 

b. In the event of re-export of Indi an 
sugar by sea from Burma rendering the Go
vernment of Indi a' s contribution to the present 
Agreement ineffective, the Government of 
India will take up the matter with the Go
vernment of Burma with a view to reach ing 
arrangements which will rencler the Govem
ment of India's contribution effective. 

Art. 17. The Government of China will use 
its best endeavours, so far as circumstances 
permit, to the end that the sugar import re
qu irements of the Chine e market shal l not 
clecrease during the period of the present 
Agreement. 

Art. 18. The Government of the Nether
la ncls, in respect of its territory in Europe, 
undertakes to refrain from net exports of 
sugar; it reserves the right to cover the re
quirements of its home market by its home 
production and imports frorn other parts of 
the Kingdom. 

The Government of the Netherlands, in re
spect of N etherl ands Guiana, undertakes to 
refrain from net exports of sugar to countries 
outs ide the K ingdom of the Nethedands. 

Chapter IV. - Expo1·t Qiwta.s /or the 
F11ee Market. 

Art. 19. a. The Contracting Governments 
shall have the basic export quotas for the free 
market which are set out below: -

Countries. Basic Quota 
(metric tons). 

Belgium (including Belgian Congo) 20,000 
Brazil ........... ...... ..... . .. ........... ........ 60,000 
Cuba .... ...... .... ........... .. .................. 940,000 
Czechoslovakia .............................. 250,000* 
Dominican Republic .... .. ........... ... . 400,000 
Germany ...... ... .. ...................... .. .... 120,000 
Hait i ........ .......... .... ............ ..... ..... 32,500 
Hungary ...... ............................ ..... 40,000 
Netherlands (including overseas ter-

ritories) .... .... ............................ . 1 ,050,000 
Portugal (including overseas po -

sess ions) ............ ......................... . 
Peru ........ .. .......... ..... ............ ...... .. 
Poland ...... ........... . ...... ..... ... ........ .. 
Union of Soviet Socialist Republics 

(e xcluding exports to Mongol ia, 

30,000 
330,000 
120,000 

Tannu Tuva and Sing-Kiang) ... 230,000 

Total ............ 3,622,500 

* Czechoslovakia wil] receive the following 
extra allotments :-

Year beginning-
September 1, 1937: 90,000 metr ic tons. 
September 1, 1938: 60,000 
September 1, 1939: 25,000 ,, ,, 

i t being understood that Czechoslovakia wi ll 
take steps to reduoe its acreage to correspond 
to those figures . 
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b. It is furthe r provided that 47,500 tons 
for the free market shall be placed in rese rve. 
This reserve quota, if needed, will be a t the 
di sponal of those Governments which, while 
they have no separate quotas, have before 
signing the present A greement, taken mea
sures to balance their production and con
sumption, and have not been ha bitual ex
porters, in order that they may be able in · 
any particul a r year to export an unexpected 
surplus of output. 

Yugoslavia shall in any case have a cla im 
on the reserve up to 12,500 tons during each 
year of the Agreement. 

France will be entitled to place upon the 
free market a possible surplus of production, 
whether home or coloni a l , up to the balance 
of the reserve after deducting any amount 
utilised by Yugosl avia . 

If in any year France does not ut ili se the 
balance of the reserve a fter deducting the 
amount of 12,500 tons avai lable for Y ugosla
via, the exports of Yugoslavia may be in
creased up to a maximum of 15,000 tons. 

c. If the re shall be a l lotted to the Common
wealth of the Philippines, under the provisions 
of Article 10, a basic export quota, that quota 
shal I be subject in all respects to the same 
provisions as the export quotas set out in pa
ragraph a oî this Article. 

d. In the event of a non-signatory Govern
ment acceding to the present A greement in 
accordance with Article 49 a bas ic export 
quota may be assigned to it in agreement 
with the said Government by the Council act
ing by unanim ity of the votes cast. 

Art. 20. If the Counci l sha ll at any t ime 
decide by th ree-fifths ·of the votes cast that, 
having regard to the requirements of the 
market, additional supplies a re des irable, it 
shall a llot additional quotas to a ll the coun
tri es concerned for such period (not exceed ing 
one year} as it may decide, the addi t iona l 
quotas for each country be ing proportional to 
the basic quota of that country. The Council 
sha ll at the same t ime ma ke a correspond ing 
proportionate increase in the reserve quota. 
Yugoslavia shal] have a claim on such in
c rea e in the reserve quota proportionate to 
its claim on the original amount o f the re
serve. F urthermore, the Council sha ll , in ac
cordance with Article 10, a l lot to the Com
monwealth of the Philippines an export quota 
equal to 4 per cent, of the aggregate o f the 
additional q uotas allotted , including the in
crease in the reserve quota . 

Art. 21. a. The Council sha ll be em
powered for the year beginning the 1st Sep
tember, 1937, and/or the year beginning the 
1st September, 1938, to reduce export quotas 
by a uni form percentage not exceedi ng 5 pe r 
cent. if, after a survey of the probable re
quirem ents o f the mar ket for the year in ques
t ion, it decides that such reduction is neces
sa ry. For this purpose export quotas sha ll be 
deemed to be the bas ic quotas after deduct ing 
any part of such quotas released under Ar
ticle 24 a or a dd ing any specia l allocations 
made under Article 24 b for the years in 
question. 

b. In subsequent years, it shall be open 
to the Council to recommend at a ny t ime 
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whether, and to what extent, a reduction 
would be des irable, but such reduction sha ll 
come into [orce only if a ll the members of the 
Council representing countries entitled to bas ic 
quotas or to participation in the reserve, con
sent to it . 

Art. 22. Each Contracting Government to 
which a n export quota has been or may be 
al lotted undertakes to ensure that net exports 
from its territories to the free market for any 
given quota year sha ll not exceed the export 
quota in force for it in that year under the 
provisions of the pre ent Agreement. 

Art. 23. If in any year of the Agreement 
a Contracting Go vernment should not export 
its quota or a ny part of it, it shall not thereby 
acquire any right to an increase of its quota 
in the foll owing year. 

N evertheless, if the Government of Czecho
slovakia proves to the satisfaction of the Exe
cutive Committee that, owing to a low or h igh 
water level or the pre ence of ice on the Elbe, 
Czechoslovaki a has been unable to export her 
full quota in a ny quota year , the Czechoslovak 
Government m ay be permitted to ex port the 
def iciency cluring the first three mon ths of the 
next quota year, in addition to her quota for 
that year. 

Art. 24 . a. Each Contracting Government 
shall noti [y the Counci l, as soon as poss ible, 
if it d oes not propose to make use of its ei<
port quota, or any part of it, in a ny quota 
yea r , so that the quantities wh ich wil! not be 
used may be redistributecl (i} among the othe r 

' Contracting Governments which notify the 
Counci l that they are in a position to use 
them and (ii} to the rese rve quota . Subject to 
paragraph b below, this redistribution sha ll 
be made pro rata according to the basic 
quotas . 

b. The Council shall in any given quota 
year have power to use up to 25 per cent. of 
the quotas ava ilable for redistr ibution o,· up 
to 50,000 metric tons of such quotas, whichever 
shall be the larger amount, to meet pro~ed 
cases of specia l ha rdsh ip. N everthe less, if in 
a particul ar year the amount avai la ble for 
redistribution should be less than 30,000 tons, 
the Council shall have power, should a provecl 
case of special hardship arise, to allot to 
meet the necessities of th a t case a n amount 
up to 30,000 tons . T he excess of thi s amount 
over the amount availabl e for redistribution 
sha ll constitute an increase of the supplies to 
the free market a nd the quotas o[ othe r Con
trncting Governments sha ll not be affected. 

c. The Governments of the fo l lowing coun
tries have g iven notice that during the quota 
year beginning on the 1st September, 1937, 
they wil] not m ake use o [ the parts o f their 
export quotas herein ind icated :-

Belgium 
Germany 
Hungary 
Pol and . 
U.S.S.R. 

T ons. 
5,000 

70,000 
20,000 
20,000 
11,500 

The French Government has given notice 
that during the above-mentioned quota yea1· 
the reserve quota may be recluced by 22,500 
tons . 
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Art. 25. e ither the basic quotas nor the 
exp0t't quotas for a particular year nor any 
additional quotas may be ceded by one Con
tracting Government to another. 

Chapter V.-Stocks . 

Art. 26. a. Whi le the Contracting Govern
ments fully real ise that d ue regard must be 
had to the n~cessity of m a inta ining adeq uate 
reserve supplies to meet unexpected demands 
they agree that it is undesirable that excessiv~ 
stocks of sugar which would weigh on the 
market should be accumulated in their respec
ti ve countries. 

b. Those Contracting Governments to which 
export quotas have been of m ay be al lotted 
under the present Agreement, undertake so to 
regulate their production that the stocks in 
their respective countri es sha ll not exceed, for 
each country! on a fixed date in each year to 
be agreed w,th the Counci l, an amou nt equal 
to 25 per cent. of its a nnual production. 
. c. Nevertheless, the Council may if it con

s~ders that such action is justified by spec ia l 
CJrcumstances a llot to any country a stock in 
excess of 25 per cent. of its production. 

d. On account of its special s ituation in 
connection with exports to the United States 
and the requirements of Contract No. 4 on 
the New York Sugar Exchange, the Republic 
of Cuba may have at the end of each calendar 
year as stocks {1) for the United States an 
amount not to exceed 30 per cent. of its ex
port quota to that country, (2) for the free 
market, an amount not to exceed 300 000 me
trio tons, provided that a system of c~ntrnl is 
m~intained by the Government of the Repu
blio of Cuba, by means of ident ity certificates 
or othenvise, wh ich ensures that such stocks 
are used for those purposes. 

e. H aving regard to the special conditions 
of production in the Netherlands East lndies 
that territory sh a ll be permitted to have ~ 
stock not exceeding 500,000 tons on the 1st 
April in each year. 

/. Hungary sh a ll be permi tted to have a 
stock of 30 percent. of its annual productio11. 

A;rt. 27. Those Contracting Governments to 
wh1ch free market export quotas have been 
a llotted agree in respect of their cane produc
ing territories to regulate sugar production in 
those territories, unless prevented from do ing 
so by drought, flood or other adverse condi
tions, so that stocks shall equal, on a fixed 
date in each year to be agreed with the Coun
c il, an amount not less than 10 per cent. of 
their respective export quotas for such year, 
provided nothing in this Article sha l I be con
strued as requiring any country to produce in 
excess of its basic expo1t quota spec ified in 
Article 19 during either of the years 1937- 38 
or 1938- 39. 

Art. 28. The Council sha ll in due course 
determine what shall be regarded as "stocks 
o f sugar for the purpose of Articles 26 a nd 27 . 

Chapter VI.-Establish,nent of an l nte1·na,. 
tional, St•gar Council. 

Art. 29. The present Agreement shall be 
under the administration of-

a. A Genera! Council, which sha l I be 
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known as the Internationa l Sugar Counc il and 
sha ll be composed of delegates representing 
the Contracting Governments. 

b. An Executive Committee of nine mem
bers. 

Art. 30. The seat of the Council and of the 
Executive Committee shal! be in London. 

Art. 31. Each Contracting Government shall 
appo int a delegation to the Counci l. Each de
legation shall consist of not more than three 
mem_b~rs and its composition may be changed 
by g1v111g fo1mal notice to the chairman of the 
Council. Each delegation may be accompanied 
b_y not more than three adv i ers. Each delega
t,on sha ll appoint one of its members to cast 
the vote of the delegation. • 

Art. 32. The Council sha l! elect from 
amongst its members a Chairma n and a Vice
Chairma_n who shall hold office for uch pe
r1od as 1t m ay determine. 

Art. 33 . The Council shall have the follow
ing powers and duti es :-

a. The genera! administration of the pre
sent Agreement, without pre j udice to the po
wers wh 1ch the A greement gives to the Exe
cutive Committee • 

b. To elect its' Chairman and Vice-Chair
n:ian and any other officers that it m ay con
s1der necessary, determ i ne thei r powers and 
du ties and fix their terms of office· 

c. To e~timate, at least twenty d~ys before 
the begmnmg of each quota year, the require
ments of consumption of the free market for 
that year; 

d. To appoint such permanent or temporary 
comm1ttees as it considers advisable for the 
prnper working and administration of the pre
sent Agreement, a nd to determine their func
tions and du ties· 

e. To apprnv~ the annua l budget of ex
penses and fix the amounts to be contr ibuted 
by each Contracting Government in accordance 
with the principl es la id down in Article 35 · 

/. To obtain such statistics and other dat; 
as it considers necessary for the execution of 
the present Agreement, and to pub] ish such 
information as it may consider des irabl e • 

g. To endeavour to secure the accessio~ of 
n_on-s(gnato r?' Governments whose participa
tion 1t cons1ders desirable • 

h. In genera], to exer~ise all the powers 
• which may be necessary to carry out the pre
sent Agreement. 

Art. 34. The Council shall appoint a Se
cretary and take all other necessary measures 
to establ 1sh a Secretariat which sha l I be 
entirely free and independent of any other 
national or internationa l organisation or in
stitution . 

Art. 35. The expenses of delegations to the 
Council and of the members of the Executive 
Committee shall be defrayed by their respec
t1ve Governments. All other expenses neces
sary for the aclministration of the present 
Agreement, including those of the Secretariat, 
sha ll be met by annual contributions of the 
Contracting Governments made in such man
ner and at such times as the Council shall 
determine, and shall not, except with the 
express consent of all the Contracting Govern
ments, exceed .l: 12,5 00 in any year. The con
tribution of each Government sha ll be pro-
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portionate to the 11umber of votes to wh ich i ts 
delegation is entitl ed . 

Art. 36. a . The Council sball meet at least 
once a year. I t may be convened at any time 
by its Chairman. The Chairman shall imme
diately convene a meeting of the Council if 
e ither the Executive Committee or five Con
tracting Governments so request. otice of a ll 
meetings shall be dispatched so as to ensure 
receipt by the Contracting Governments at 
least twenty days in advance of the date 
fixed for the meeting. 

b. The necessary quorum for a meeting of 
the Council shall be securecl if not less than 
one third of the Contracting Governments are 
represented. One or more Contracting Govern
ments may by a wr itten noti [ication to the 
Chairman appoint the delegation of a nother 
Contracting Government to represent them 
and to vote on their behalf at any meeting 
of the Council. 

c. The Council may take clecisions without 
holding a meeting, by correspondence between 
the Chairman and the delegations of the Con
tracting Governments provicled that no delega
tion makes objection to this procedure. Any 
decision so taken shall be communicated to 
all the delegations as soon as possible, and 
shall be set forth in the Minutes of the next 
meeting of the Council. 

Art. 37. a. The votes to be exercised by the 
respective de legations on the Council shall be 
as follows: 

Exporting Countries: 
Union of South Africa ..... 2 
Austral ia .... ...... .. ..... ...... .. 3 
Belgium .... ...... .. ... ...... ...... 1 
Brazil .............................. 2 
Cu~ . ..... ......... .............. .. 10 
Czechoslovakia ... .... ......... 3 
Dominican Republic ......... 3 
France .. .............. ........ ..... 3 
Germany .......................... 4 
H aiti ............. ...... ............ 1 
Hungary ........... ... ............ 1 

ether! ands .. .. .. .. .. .. .. ... . .. . 9 
P eru .. ........ .. ............. ....... 3 
Philippines .......... ...... .. ... . 1 
Pol and .... .... ... .. .. ............. 2 
Portugal .... ..... ... .............. 1 
U .S.S.R. .... ....... .... ........... 5 
Yugoslavia .... ............. .. ... 1 

Total 

Importing 
China 
Indi a 
United 
United 

................. .. .... 55 

Countries: 

Kingdom .. ... .. ... .. 
States ......... .... .. 

5 
6 

17 
17 

Tota l ................................ 100 

b. In the event of a non- ignatory Govern
ment acceding to the present Agreement in 
accorda nce with the provisions of Article 49 
the Counci l sha ll dec ide what number of votes 
shall be allotted to that Government. 

c. In the event of any Government in the 
group e ither of exporting countries or of im
porting countri es failing to ratify the Agree-
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ment or subsequently withdrawing from it, the 
votes a llotted to the delegation of that Go
vernment hall be redistributed, pro rata, 
between the other countr ies in the same group, 
and if any nonsignatory Government shou lcl 
accede to the Agreement, the votes allotted 
to it shall be deducted pro ,·ata from the other 
countries in the same group, so that the pro
portion of 55 votes for the exporting coun
tries and 45 votes for the importing countri es 
sha l] be maintained. For the purposes of this 
paragraph any acced ing Government to which 
an export quota is not a llotted shall be in
cluded as an importing country. 

Art. 38. Except where otherwise provided, 
decisions of the Council sha ll be taken by a 
simple majority of the votes of the Contract
ing Governments represented at the meeting. 

Art. 39. a. The Executive Comm ittee shall 
cons i t of: 

i. Three representatives of Governments of 
importing countries; 

ii. Three repre entatives of Governments of 
cane sugar producing countries; · 

iii . Three rep resentatives of Governments 
of beet sugar producing countries. 

b. The representatives of the above-men
tioned groups of countries shall , ubject to the 
provisions of paragraph c of th is Article, be 
as follows: 

i. For the importing cou ntries the Govern
ment of the Unitecl Kingdom of Great Brita in 
and orthern Ire land, and the Government of 
the United States of America shall be repre
sented for the whole period of the Agree
ment, and the Governrnents of the other coun
tr ies referred to as importing countri es in Ar
ticle 37 shall select ànnua ll y one of their 
numbe1·, who shall appoint the third member 
for this group. 

ii. For the cane sugar producing countries 
the Government of the R epubli c of Cuba and 
the Government of the N etherlands shall be 
represented for the whole period of the Agree
ment, and the Governments of the following 
countries shall be represented for the years 
indicated: 

Year commencing : 
September 1, 1937: The Commonwealth of 

Australia. 
September 1, 1938: The Dominican R epu

blic. 
September 1, 1939: Peru. 
September 1, 1940: The Un ion of South 

Africa. 
September 1, 1941: Brazil. 

iii. For the beet sugar producing countL·ies 
the Governments of the following countries 
shal I be represented for the periods indicated :-

Year commencing-
September 1, 1937: Czechoslovakia, Germa

ny, the U.S.S.R. 
September 1, 1938: Czechoslova kia , Germa

ny, the U.S.S.R. 
September 1, 1939: Czechoslovakia, France, 

Poland. 
September 1 , 1940: Belgium, Ge1many, the 

U.S.S.R. 
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Six months commencing September 1, 1941 : 
France, Hungary, Poland. 

Six months commencing March 1, 1942; 
France, Poland, Yugoslavi a . 

c. The Chairman of the Counci l sha ll ex 
officio be a member of the Executive Commit
tee and during hi s term of office the Govern
ment of which he is a representative shall not 
be entitled to appoint any further represen
tative on the E xecutive Committee under pa
ragraph b of this Article. 

Art. 40. The Executive Commi ttee ha ll 
exerc ise any powers which the Council may 
delegate to it except-

1. the power of reducing quotas under Ar
t icle 21; 

2. the power of altotting add itional quotas 
under Article 20 ; 

3. the power of determinii1g the cond it ions 
on which any nonsignatory Government may 
accede to the Ag reement under Article 49 ; 

4. the powers to be exercised under Articles 
44 and 51. 

Art. 41. Whenever the Executive Commit
tee considers that the export quotas fixed for 
a quota year are not sufficient to cover the 
requirements of consumption 0 1· that a sudden 
and excess ive rise of price is prnbable, it sha ll 
make to the Council by telegraph such recom
mendations as it thinks nece sa ry for the re
lease of add itiona l quotas under Article 20 
and shall request a decision by telegraph. If 
apprnval of the recommendations is not g iven 
by telegraph within five days by delegations 
exerc ising the necessary majority of votes pro
vided for in Article 20, the Chairman shall 
immed iately surnmon a meeting of the Coun
cil. 

Art. 42. a. The Executive Committee shall 
meet whenever its Chairman considers it ad
visable or whenever the request is made by 
any two members. 

b. The presence of five members shall be 
necessary to constitute a quornm. Decisions 
shall be taken by a major ity of the votes cast . 

c. Each member of the Executive Commit
tee shall have one vote with the exception of 
the representatives of the Governments of the 
United States of America and of the United 
Kingdom, who sha ll have two votes each. 

d. The Chairman of the Committee shall 
have a deciding vote in case of equality of 
votes. 

e. Any member of the Committee may by 
a notification in writing appoint another mem
her to represent him and vote on his beha) f. 

Chapter VII.-Miscellaneous Provwions. 
Art. 43. The present Agreement shal l ap

ply to all the territories of each of the Con
tracting Governments including colonies, over
sea terri tories, protectorates and terri tori es 
under suzera inty or mandate. 

Art. 44. a. If any Contracting Govern
ment alleges that any other Contracti ng Go
vemment has fail ed to comply with the obli
gations of the present Agreement a special 
meeting o f the Council shall be called to 
decide whether any infringement of the Agree
ment has taken place, and, if so, what mea
sures shall be recommended to the Contracting 
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Governments in view of the infringement. If 
the Council shall decide that it is desirable 
that the other Contracting Governments shal 1 
prnhibit or restri ct the import of sugar from 
the country which has infringed the A gree
ment, the taking of such measures shall not 
be deemed to be contrary to any most-favoured
nation rights which the offending Government 
may enjoy. 

b. a ny decision of the Council under thi s 
Art icle shall be taken by three-fourths of the 
votes cast. 

Art. 45. If during the period of the pre
sent Agreement it should be cons idered or 
should be shown that the atta inment of its 
objects was being hindered by countri es not 
party thereto, a special meeting of the Coun
ci l sha l! be ca ll ed to decide what measures 
should be recommended to the Contracting 
Governments. 

A rt. 46. Should the Council at any time 
be satisfied that, as the result of a materia l 
increase in the exportation of use of sugar 
syrups, liquid sugar, ed ible molasses or a ny 
other kind of sugar mixtures, those prnducts 
are taking the place of sugar to such an ex
tent as to prevent full effect given to the 
pur po es of the present Agreement, i t may 
resol ve that such products or a ny or them 
shall be deemed to be sugar, in respect of 
theil- sugar content, for the purposes of the 
Agreement; prnvided that the Cou ncil shall , 
for the purpose of calculating the amount of 
suga r to be charged to the export quota of 
any country, exclude the sugar equivalent of 
any quantity of such products which has nor
mally been exported from that country prior 
to the coming into force of the Agreement. 

Art. 47. The present Agreement shall be 
ratifi ed and the instruments of ratification 
sh·all be deposited as soon as posssible with 
the Government of the United Kingdom of 
Great Britain a nd Northern Ireland which 
will notify the fact of each deposit to the 
Governments which have signed · the Agree
ment. 

Art. 48. a. The present Agreement shal 1 
come into force on the 1st September, 1.937, 
if at that date it has been ratified by all the 
signatory Governments. 

b. If by the above-mentioned date the in
struments of ratification of al l the signatories 
have not been deposited, the Gove rnments 
which have ratified the A greement may decide 
to put it into force among themselves. 

Art. 49. a . The present Agreement shall, 
until the 30th June, 1937, remain open for 
signature on the part of any Government re
presented at the Conference at which the 
Agreement has been drawn up. The right to 
effect such signature a fter this day's date 
shall be dependent on the signatory Govern
ment also signing the Protocol attached hereto. 

b . The present Agreement shall at any 
time a fter its entry into force be open to 
accession by the Government of any metro
politan territory other than a Government 
which has signed the Agreement, prnvided 
that the conditions of such accession sha ll first 
be agreed upon with the Council by the 
Government des iring to effect it. 

Art. 50. a . Subject to the provisions of 
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Article 51, the present Agreement shall re
main in force for a period of five years from 
the date of its entry into force and shall not 
be subject to denunciation. 

b. The Contracting Governments shall de
cide at least s ix months before the expi ,·ation 
of the present Agreement whether it shall be 
continued for a further period and, if so, on 
what terms. In the event of unanimity not 
being attained the Governments which desire 
to maintain the Agreement shall be entitled 
to do so as between themsel ves. 

Art. 51. The Contracting Governments shal! 
have the right to withdraw from the Agree
ment in the following circumstances and sub
ject to the following conditions: 

a. Any Contracting Government may, if it 
becomes involved in hostilitie , apply for 
the suspension of its obligations unde~ the 
Agreement. If the appl ication is denied such 
Government may give notice of withdrawal 
from the Agreement. 

b . If any Contracting Government into 
whose te rritories there is a net import of 
sugar hall a ll ege that, owing to the opera
tion of the present Agreement, there is an 
acute shortage of suppl ies or an abnormal 
r ise in world prices, it may request the Coun
c il to take measures to remedy such situation, 
a nd if the Council declines to do so the Go
vernment concerned may give notice of with
drawal from the Agreement. 

c. If, during the period of the present 
Agreement, by the action of any country 
(whether the Agreement •applies to it or not) 
uch adverse changes occur in relation be

tween supply and demand on the free m arket 
as may substantially diminish the market pos
sibi li t ies of the suppliers of that free market, 
any Contracting Government affected may 
state i ts case to the Council. If the Council 
does not agree that the complaint of that 
Government is well -founded, that Government 
shal! have the right to submit the case to the 
judgment of three arbitrators, subj ects of 
countries not parties to the Agreement, to be 
nominated by the Council at its first meet ing 
af ter the en try i nto force of the Agreement. 
If either the Council or the arbitrators deciare 
the case to be well-founded the Government 
concerned may give notice of withdrawal from 
the Agreement. 

d. Th e Council shall take a decision within 
sixty clays on any matters submitted to it in 
accordance with the preceding paragraphs of 
this Article· fai lure to do so with in that 
time shall give the Government wh ich h as 
snbmitted the matter to the Council the right 
to give notice of withdrawal from the A gree
ment. 

e. In the event of any Government g iving 
notice of withdrawal from the Agreement in 
accordance with the provisions of this Article, 
any of the other Contracting Governments 
shall have the right at any t ime during the 
ensuing three months a lso to give notice of 
withdrawal. 

f. All notices of withdrawal given under 
th is Article shall be sent to the Government 
of the United Kingdom of Great B r itain and 

orthern Irela nd , by whom they will be com
munioated to a ll the other Contracting Go-
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vernments and to the Council ; and with
drawal shall take effect three months after 
the date of receipt of such notice by the Go
vernment of the United Kingdom. 

g. Any decision taken by the Council under 
th is Article shall requi re three-fourths of the 
votes cast. 

In faith whereof the undersigned, duly 
authorised thereto, have signed the present' 
Agreement. 

Done in London this sixth day of M ay, One 
thousand nine hundred and thirty-seven. In 
aocordance with the procedure fo llowed by 
the World Monetary and Economie Conferen
ce, in continuation of which the International 
Sugar Conference was called, the present 
Agreement has been prepared in the French 
and English languages. It will -also be prawn 
up in German and Russian . The four texts 
shall be deposited in the archives of the Go
vernment of the United Kingdom of Great 
Britain and orthern Ireland, by whom certi
fied copies . will be commun icated to all the 
signatory Governments, the four texts being 
equally authentic. 

Pending the signature of the other texts, 
the signatures •appended to the Eng! ish text 
shall take e ffect as from to-day. 

For the Gov·ermnent of the Un.ion of S outh 
Africa: 

C. T. te Water 
F . J. du Toit 

For the Govermnent of the Coni1nonwealth 
of Australia: 

R. G. Ca ey. 
S. M. Bruce. 

For the Government of B elgimn: 
Luc. Beaudu in. 

For the Government of Brazil: 
Decio Coimbra. 

For the Government of the United King:dom 
of Great Britain and Northern Treland: 

J. Ramsay facDonald. 
For the Govermnent of China: 

Quo Tai-chi. 
For the Govermnent of the R epublic of G-uba: 

J. Gornez M . -
Au rel io Portuonclo. 
E. H. F a rrés. 
Arturo Manas. 

Fo,· the Govern1nent of Czechoslovakia: 
Jan Masaryk. 

For the Government of the Dominican R e
public: 

R. P. Pichardo. 
Fo,· the Governnient of F,·ance: 

Ch. Spinasse. 
For the Government of Germany : 

Joach im v. Ribbentrop. 
Dr. Alfons Moritz. 
Ludwig Schuster. 

For the Governnient of Haiti : 
Léon Defly. 

For the Govermnent of H ungary: 
Constantin de Masirevich. 
D r . G. Vinnay. 
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For the Government of India: 
D. Meek. 

For the Govern11Lent of the N etherlc,nds : 
J. van Gelderen. 

Fo,· the Govermnent of P eru: 
Felippe Pardo. 
J . Chamot. 
Al fredo Ferreyros. 

For the Govermnent of P oland : 
The Delegation of the Government of Po

la nd, which is in charge of the foreign aff.airs 
of the Free City of Danz ig in virtue of exist
ing treaties, reserves the right, on beha! f on 
the Government of Pol and, to accede at a 
later date on behalf on the Free City of 
Danzi g. 

Edward R aczynski. 
Fo,· the Government of Portugal: 

Luiz F erreira de Oastro. 
For the Governrnent of the Union of Soviet 

Socialist R epublics : 
It is understood that, in view of the fact 

that the U .S.S.R. is a State governed on a 
planned principle, Chapter 5 of the Agree
ment dealing with stocks and all the other 
Articles in the various Chapters of this Agree
ment which in any manner refer to internal 
production do not -apply to the U.S.S.R. 

N. Bogomolov. 
For the Governm,ent of the United States of 

Arnerica : 
No,man H. Dav is. 

I am instruoted by my Government to state 
that, in the event that its ex isti ng legislation 
imposing quotas upon the importation and 
marketing of suga r lapses within the life of 
thi s Agreement, it will be its policy to main
tain it tariff on full duty sugar at no higher 
rate than that now ex isting. 

( In respect of the C.orn,nonwealth of the 
Phil ippines) : 

Urbano A. Zafra. 
Fo,· the Govern,nent of Yugoslavia: 

V. Mil anoviroh . 

PROTOCOL ANNEXED TO THE 
AGREEME T . 

1. At the moment of signing the Agree
ment regarding the R egul ation of the Pro
duction and M arketing of Sugar of to-day's 
date, the signatory Governments agree that 
the Government of the United Ki ngdom of 
Great Brita in and orthern I reland shall take 
between this date and the assumption of its 
duties by the Provisional Council referred to 
below any steps necessary as transitional 
measures, incl uding the conven ing of the first 
sess ion of the said Provisional Council, which 
shall be held in London as soon as possible, 
the preparation of the agenda for that sess ion, 
and the m aking of a ll necessary arrangements. 

2. The sa id Governments agree to appoint, 
as soon as po sible, representatives who shall 
constitute a Provisional Counci l , which shall 
exerci se all the functions of the International 
Sugar Cou ncil to be set up under that Agree
ment, and which shall be subject in all 
respects to the provisions of Chapter VI of the 
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sa id A greement, provided that no deci ions 
of such a Provisional Council shall be binding 
on the signatory Governments prior to the 
com ing into force of the A greement. 

3. Within a period of forty days from the 
date of its signature of the Agreement, each 
sig natory Government will commun icate to 
the Government of the United Kingdom a 
statement as to its position in rega rcl to rati
fi cation . 

4. If any Government is unabl e for consti
tutional reasons to obta in the necessary parlia
mentary author ity for ratifi cation before the 
1st September, 1937, the signatory Govern
ments agree to accept provisionally as equ iva
lent to ratification for the purposes of bri nging 
the Agreement into force on that date a de
claration by that Government that it wil! 
provisionally accept the obligations of the 
Agreement as from that date and will ratify 
it a soon as po sibl e. Should the ratification 
of uch Government not be deposited before 
the 1st J anuary, 1938, the Contracting Go
vernments shall h ave the right to decicle 
whether or not the Agreement is to be main
tained in force. 

5. Each signatory Government undertake 
to ensure that so far as its territories a re con
cerned the situation as regards production, 
export and import of sugar shall not be mod i
lied in a manner contrary to the a ims of the 
Agreement during the period between the date 
of its signature and the date of entry into 
force of the Agreement. Any infringement of 
this undertaking sh all be equivalent to a vio
lation of the Agreement. 

6. The signatory Governments take note 
of the following decla ration, which was made 
to the Conference by the delegate of the Go
vernment of Canada:-

,,I des ire to make a brief statement re
garding the position of the Government of 
Canada. After an examination of the Con
vention, necessarily hurried, the Govern
ment of Canada regret that they have not 
found it po sible to authorise signature 
at the present t ime. They are, of course, 
sympathetic with the aim of the Confe
rence of averting uneconomic production, 
but the position of Canada at this Con
ference as an importer and consumer of 
suga r is so differen t from that of almost 
all the other countries represented that 
they desire a further period of t ime to 
study the effect of the specific proposals 
of the Convention on that position; and 
in the I ight of that study to decide whe
ther it would be po sible to aocede later. 
At the same t ime, the Government of 
Canada re i tera te the assurance a l ready 
g iven that they do not propose to stimu
late the production of sugar in Canada clur
ing the term of this agreement by subsidy, 
increased protection, special remission of 
taxes, or by any other similar m easu res." 

7. The present Protocol sh all enter i nto 
force for each signatory Government on the 
date of signature. 

In fa ith whereof the unders igned, duly 
author ized thereto, have signed the present 
Protocol. 
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Done in London th is sixth day of M ay, Ni ne
teen hundred and thi rty-seven . I n accoTd
a nce wi th the procedure fo llowed by the 
World Monetary and E conom ie Conference, in 
continuation of wh ich the I n terna t ional Sugar 
Con ference was called , the present Protocol 
h as been prepa red in the French and English 
languages. It wi ll a lso be drawn up in Ger 
man and R uss ian. The four texts sha ll be 
deposited in the a rchi ves of the Government 
of the U ni ted Ki ngdom of Grea t B ri tain and 
N orthern Ireland, by whom cert if ied cop ies 
will be communicated to a ll the signatory 
Governments, the fou r tex ts being equall y 
authent ic. 

P end ing the signature o f the other texts , the 
signatures appended to the Eng! ish text shall 
ta ke effect as from to-day. 

For the Governme,ot of the Union of S outh 
Africa: 

C. T . te W ater. 
F . J . du Toi t 

Fo,· the Go v,ernnient of the Commonwealth 
of A u.stral ia: 

R. G. Casey. 
S . M . Bruce. 

Fo,· the Governmen t of B elgium: 
L uc. Beaudu in. 

Fo,· the Go ve-rnm ent of B ,·azil : 
Decio Coimbra. 

For the Government of the Uni ted K ingdom 
of Great B ritain and Northern l r eland : 

J . R amsay M acDonald. 
For the Goven,ment of China: 

Quo T a i-chi. 
For the Government of the R epublic of Cuba : 

J . Gomez M . 
Aurel io P or tuondo. 
E. H . F arrés. 
A rturo Ma nas. 

For the Gove1~1ment of Czechoslovakia: 
J a n M asaryk. 

Fo,· the Government of the Dominican R e
publir· : 

R. P . Pichardo. 
For the Government of France : 

Ch. Sp inasse. 
For the Governmen t of Ger,nany : 

J oachim v. R ibbentrop. 
Dr. Al fons Mor itz. 
L udw ig Schuste r . 

For the Governmen t of H aiti: 
Léon Defl y. 

For the Governmen t of H ungary : 
Constant in de M asi rev ich . 
D r. G. Vi nnay. 

For the Gover nm ent of I ndia : 
D . Mee k. 

Fo,· the Governm ent of the N etherlands: 
J. van Gelderen . 

Fo,· the Government of P eru : 
F eli ppe P ardo. 
J . Ch amot. 
Alfredo F erreyros . 

For the Gove,-nm ent of P olancl : 
Ed\vard R aczynski. 
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For the Government of P ortugal: 
Luiz Fen-e ira de Castro. 

F or the Gov,e,-nnient of the Union of S oviet 
Socialist R epublics : 

N. Bogomolov. 
F or the Governm ent of the United S tates of 

America : 
Norma n H. Davis. 

( I n respect of the Comnwnwealth of the 
P hil ippin es) : 

Urbano A. Za fra . 
For the Government of Yug oslavia: 

V. Milanovitch . 

s. 14. 

16 F ebruari 1938. BESLU IT, bepalende de 
bekendm aking in het Staats blad van het 
op 27 J anuari 1937 te B ern tusschen 
N ederland en Z witse,·land gesloten ver
drag betreffende ongevall enverzeker ing. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Gezien de Wet van den 3den December 1937 

(Staatsbl ad n°. 38) , houdende goedkeuring 
van het op 27 J a nuar i 1937 te B ern tusschen 
N eil,erland en Z witserland gesloten ve rd rag 
betreffende ongevall enverzekering , van welk 
verdrag een afd ruk en eene vertali ng bij di t 
Beslui t zijn gevoegd ; 

Overwegende, da t de a kten van bekrachti
g ing van genoemd verdrag op 5 Februari 
1938 te B e,-,, zijn ui tgewisseld ; 

Overwegende mede, dat bedoeld verdrag, 
overeenkomstig a rt ikel 11 , op 1 Apri l 1938 
voor het Rijk in E uropa zal in werking tre
den ; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Bui ten landsche Za ken van den l0den Februar i 
1938, Di rectie van het Protocol , n°. 4500 ; 

H ebben goedgevonden en versta an: 
bovengenoemd verd rag, a lsmede de verta

li ng daarvan, te doen bekend maken door de 
plaats ing van dit B esluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
va n Al gemeen B estuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aa ngaat, belast met de uitvoer ing van 
hetgeen te dezen wordt vere isch t. 

Soestd ijk, den 16den F ebrua ri 1938 . 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken , 
J . P at ij n. 

(Ui tgeg. 4 M aart 1938 . ) 

Yerdrag· tusschen N ederlarul en Zwitser
la nd betre ffende On gevallenverzekering. 

H are M ajeste it de K on ing in der Nederl an
den en de Zwi tsersche Bondsraad: 

Gelet op a r t ikel 2 va n het verdra g van 
Genève betreffende de gel ijkhe id van behande
l ing va n v reemde arbe iders en e igen onder 
da nen voor de ongevall enverzeker ing, da t al s 
ontwerp-verd rag door de Internationale Con
fe rent ie van den Arbeid op 5 Juni 1925 in 
ha re zevende z ittin g werd aangenomen en van 
welk verdrag de officieele bekrachtig ingen 
door N ederland en Zwi tserl and op het Secre
tar iaat-Generaal van den Volkenbond onder
scheidenlij k op 13 September 1927 en 1 F e
bruar i 1929 werden ingeschreven ; 
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Hebben besloten de betrekkingen tusschen 
ederland en Zwitserland in zake ongevallen

verzekering te regel en en hebben tot hunne 
gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majeste it de Koningin der Nederlan
den: 

Zijne Excellentie C. Ridder van Rappard, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmacht igd Mi
nister der Nederlanden ; 

De Zwitsersche Bondsraad: 
H. Obrecht, Bond raad, Chef van het Fe

l erale Departement van Economische Zaken; 
die, daartoe behoorlijk gemachtigd, zijn over

eengekomen nopens de volgende bepalingen: 
Art. 1. Op de naar de wetten van beide 

verdragsluitende partijen aan de ongevallen
verzekering onderworpen ondernemingen, welke 
b innen het geb ied van een der partijen ge
vestigd zijn en haar bedrijf ook binnen het 
gebied van de andere partij uitoefenen, is, be
houdens de in de artikelen 2 en 3 gemaakte 
uitzonderingen ten aanzien van de binnen het 
gebied van elk der partijen verrichte werk
zaamheden, uitsluitend van toepa sing de on
geval lenwet van de partij , binnen wier geb ied 
de werkzaamheden verricht worden. 

Art. 2. Voor roover de in artikel 1 bedoel
de werkzaamheden verricht worden door per
sonen, die woonpl aats hebben binnen het 
gebied van de partij, waar de onderneming is 
gevestigd, is de ongevallenwet van die partij 
uitsluitend toepasselijk. 

Art. 3. Ten aanzien van tran portonderne
mingen (l and-, water- en luchtverkeer), welke 
binnen het gebied van eene der beide partijen 
gevestigd zijn en haar bedrijf ook b innen het 
gebied van de andere partij uitoefenen, is op 
het zich bewegend gedeelte der onderneming, 
onafhankelij k van den omvang der werkzaam
heden binnen het geb ied van elk der beide 
partijen uitgevoerd , uitsluitend de ongeval len
wet van de partij, binnen wier gebied de 
onderneming gevestigd is, van toepassing. Aan 
deze ongevallenwet blijft het personeel van 
het zich bewegend gedeelte onderworpen, ook 
voor zoover het in de overige binnen het ge
bied van de andere partij uitgevoerde werk
zaamheden van de transportonderneming werk
zaam is. 

De bepaling van het voorgaande lid is van 
toepassing ten aanz ien van ondernemingen, 
als bedoeld in artikel 1, welke voor de uit
oefening van haar bedrijf uitsluitend ten 
eigen behoeve gebru ik maken van transport
middelen. 

Voor zoover ingevolge de artikelen 1 en 3 
de daar bedoelde ondernemingen aan de onge
vall enverzekering van eene der partijen zij n 
onderworpen, zijn de in die ondernemingen 
werkzame personen aan di e ongevallenverze
kering onderworpen, ook indien zij hunne 
woonplaats niet binnen het geb ied dier partij 
hebben. 

Art. 5. Ter zake van een ongeval, waarop 
de ongevall en wet van eene der partijen toe
passelijk is, kunnen, behalve de op die onge
vallen wet gegronde, geen andere aanspraken 
worden geldend gemaakt dan die, toegekend 
door de wetgeving van de partij , w ier onge
vallenwet toepasselijk is. 

Art. 6. Bij de uitvoering van de ongeval
lenwetten van de eene partij binnen het geb ied 
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van de andere partij verleenen de bevoegde 
administratieve en rechterlijke autor iteiten 
elkander wederkeerig bijstand, a lsmede over
eenkomstig de verdragsbepali ngen, we lke tus
schen de beide partijen in burgerlijke en in 
handelszaken van kracht zijn, hulp in rechts
zaken. In dringende gevall en stell en de autori
teiten, ze l fs ambtshalve, het onderzoek in , dat 
nood ig zou zijn , indien het de uitvoering van 
de wet van het eigen land gold. 

Een en ander evenwel met dien verstande, 
dat de uitvoering eener rogatoire commissie 
geschiedt: 

a. voor zooveel betreft Nederland, door den 
Voorzitte r van den R aad van Beroep voor de 
Ongevallenverzekering, binnen wiens gebied 
de uitvoer ing moet plaats vinden; 

b. voor zooveel betreft Zwi tserland, door de 
national e Zwi tsersche ongevall enverzekerings
kas voor zooveel betreft vraagstukken van 
administratieven aard en voor zooveel vraag
stukken van rechtskundigen aard betreft door 
het kantonnale verzekeringsrecht. 

De wettelijke bepalingen, regelende de be
handeling van zaken door den Raad van Be
roep, vinden overeenkom tige toepa sing bij 
de behandeling van zaken door den Voorzitter. 

Art. 7. De in het gebied van de eene partij 
bestaande voorschriften, volgens welke op het 
gebied der ongevallenverzekering in zake 
zegel- en andere rechten vrijstellingen worden 
verleend, daaronder begrepen de voorschriften 
betreffende het kosteloos opmaken of a fgeven 
van akten , getuigschriften en bescheiden, zijn 
analogisch van toepassing, wanneer in dat ge
bied de ongevall enwetgeving van de andere 
partij moet worden uitgevoerd. 

Art. 8. De bepalingen van de artikelen 5, 
6 en 7 vinden ook toepassing, indi en eene on
derneming, onverschill ig waar zij is gevestigd, 
binnen het gebied van eene der beide partijen 
haar bedrijf uitoefent en a ldaar verzeker ings
plichtig is. 

Art. 9. Wanneer bij de toepassing der on
geva l I en wetten van de eene partij de bereke
ning van een in de munt van de andere partij 
bepaald arbe idsloon noodzakelijk is, gesch iedt 
de omrekening op den grondslag van eene 
vaste waardeverhouding, die door elk der 
beide Regeeringen voor zoover betreft de toe
passing van de wetten van haar land vastge
steld en aan de andere partij medegedeeld zal 
worden. 

Art. 10. Dit verdrag is niet toepasselijk op 
het gebied van het Koninkrijk der Neder
landen, buiten Europa gelegen . 

Art. ll. Dit verdrag zal worden bekrach
t igd en de akten van bekrachtiging zu ll en zoo 
spoed ig mogel ijk te Bern worden uitgewisseld. 

I:let verdrag treedt in werking een maand 
na den eersten dag der maand, volgende op 
die, waarin de uitwisseling der a kten van be
krachtiging plaats heeft. 

Het verdrag kan door elk der beide ver
dragsluitende partijen te allen tijde opgezegd 
worden en houdt a lsdan op van kracht te zij n 
aan het e inde van het op de opzegging vol
gend kalenderjaar. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche Ge
volmachtigden dit verdrag hebben geteekend 
en van hunne zegels voorzien. 
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Gedaan in dubbel te Bern den zeven en 
twintigsten J anuari negentien honderd zeven 
en dertig. 

s. 15. 

(L.S.) C. van R a ppard. 
(L.S. ) Obrecht. 

2 Maart 1938. BESLUIT, b palende de be
kendmaking in het Staatsblad van de Ver
klaring van Genève van 2 October 1937, 
betreffende het geschiedenisonderwij (her
ziening school boeken). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de namens de ederl a nd che Regee

ring op 25 J anuari 1938 onderteekende Ver
klaring van Genève van 2 October 1937, be
tre ffende het geschiedeni onderwijs (herzie
ning schoolboeken), van welke verklaring een 
afdruk en een vertaling bij di t Bestu it zij n 
gevoegd; 

Overwegende, dat deze verklaring op 25 Ja
nuari 1938 voor N ederl and, N ederlandsch
Indi ë, Suriname en Curaçao is in werk ing ge
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 28sten Februari 
1938, Directie van het Protocol, n° . 6941; 

H ebben goedgevonden en ver taan : 
bovengenoemde Verkl a ring, a l mede de ve r

taling daa rvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staat blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereisch t. 

' s-Gravenhage, den 2den Maart 1938. 
WILHELM! A . 

De Minister ·van Buitenlandsche Zaken, 
J. P at ij n. 
(Uitgeg . 11 Maatrt 1938.) 

v .erklarlng· betreffende het geschlctlenls
onderwijs (herzien ing van schoolboeken). 

De onderteekenende gevolmachtigden, in 
naam van hun onderscheidene R egeeringen: 

Verlangend om de goede betrekkingen, die 
cl ze aan a ndere landen verbinden, te verster
ken en te ontwikkelen; 

Overtu igd dat deze betrekkingen versterkt 
zull en worden, indien in ieder land de nieuwe 
generati es een beter inzicht verkrijg n in de 
geschiedenis van andere volken; 

De noodzakelijkheid erkennende om de ge
varen te bezweren welke kunnen ontstaan ui t 
een tendentieuze voorstelling van zekere ge
schiedkundige gebeurten issen in de schoolboe
ken · 

V~rklaren ieder voor zoover hem betreft 
overeen te stemmen omtrent de volgende be
g inselen: 

1. Het is wenschelijk, dat de aandacht van 
de bevoegde a utor iteiten in ieder land evena ls 
die van schrij vers van schoolboeken wordt ge
ve tigd op de raadzaamheid om: 

a. een zoo groot mogelijke plaats in te rui
men aan de geschiedenis van andere vol ken; 

b. bij het onderwijs in de a lgen, ene ge
schiedenis di e feiten naar vo ren te brengen, 
we lke geschikt zijn om een begrip te geven 
van de onderlinge afhankelijkheid der volken. 

2. H et is wenschelijk, dat iedere R egeering 
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nagaat, met welke middelen, in het bijzonder 
voorzoover betreft de keuze van schoolboeken, 
za l kunnen worden bevorderd, da t de school
gaande jeugd op haar hoede zij tegen allerlei 
beweringen en uitleggingen, welke onj ui ste 
vooroo rdeel en tegen andere vol ken zouden 
kunnen opwekken. 

3. Het is wen helijk, dat in ieder land -
door de national e ommi sie voor Intel lec
tueele Samenwerking, indien zooclanige Com
missie bestaat, en met de eventueele samen
werking van andere bevoegde organen - een 
Comité wordt ingesteld , bestaande uit onder
wijzend personeel , met inbegrip van leeraren 
in de gesch iedenis. 

De a ldus samengestelde Cornité's zouden de 
bevoegdheid moeten hebben onderling samen 
te werken en zouden in ieder geval de op
dracht moeten hebben, de vraagstukken be
oogd in deze Verkl aring te bestudeeren en 
oploss ingen voor te stellen aan de bevoegde 
national e autoriteiten of organen. Zij zouden 
met name de bevoegdheid hebben, in geva l 
herziening van schoolboeken hun noodza kelijk 
zou voorkomen, gebru ik te maken van de pro
cedure, voorz ien in de op 29 Juli 1925 door 
de I nternationale omrni sie voor Intellec
tueele Samenwerking op voorstel van den heer 
Casares aangenomen re ol utie, waarvan de 
aanbevel ingen in 1932 en 1933 zijn bekrach
tigd en aangevuld door de Internationale 
Commissie voor Intell ectueele Samenwerking 
en door de Vergadering van den Volkenbond 
zijn goedgekeurd. 

4. Deze Verklaring, waarvan de Fransche 
en de Engelsche te k t beide als authentiek 
zull en gelden, zal de dagteekening dragen van 
heden en zal openstaan voor de onderteeke
ni ng namens ieder Lid van den Volkenbond 
of iederen Staat niet-Lid, aan wien het ont
werp van deze Verkla ring is toegezonden. 

5. Deze Verklar ing za l door den Secreta ris
Generaa l van den Vol ken bond worden gere
g istreerd, wanneer zij twee onderteeken ingen 
zal hebben verkregen; op dezen datum zal zij 
in werking treden. · 

6. De Secretaris-Generaal van den Volken
bond zal aan de L eden van den Volkenbond 
en aan de Staten niet-Leden, bedoeld in alinea 
4, mededeeling doen van de ontvangen onder
teekeningen. 

Gedaan te Genève, den tweeden October ne
gentienhonderd zevenendertig, in één enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het 
archief van het Vol kenbondssecretari aat en 
waarvan voor eens luidend gewaarmerkte af
schr iften zull en worden toegezonden aan a l Ie 
L eden van den Vol ken bond en aan de Staten 
n iet-Leden bedoeld in a linea 4. 

B elgië: 
Bourquin . 

Dominicaanse he R epubliek: 
Ch . Ackermann. 

Chili: 
Enr. Gajardo. 

Unie van Z1tid-A/rika: 
H . T. Andrews. 

Nederland: 
(met inbegrip van ederlandsch-Indië, 

Suriname en Curaçao.) 
A . Loudon. 
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s. 100. 

19 .Januari 1938. WET t.ot verandering in de 
Gl'Ondwet, strekkende tot wijziging en 
aan vuil ing van de bepalingen betreffende 
het inkomen der K roon. 

Bijl. Hand. Il 1931, 495; 1937/38, 26. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 39-57, 61. 
B ijl . Hanil,. I 193"1/38, 26. 
Harul. I 1937/38, bladz . 155- 163. 

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

dat de wet van 9 April 1937 (Staatsblad n° . 
302) heeft verklaard, dat er grond bestaat om 
het daarbij vastgestelde voorstel tot verande
ring in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
en aanvulling van de bepalingen betreffende 
het inkomen der Kroon, in overweging te 
nemen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
§ 1. In artikel 22 der Grondwet worden de. 

volgende wijzigingen gebrach t. 
In het eerste lid wordt in plaats van 

,,f 1 ,200, 000" gelezen: f 1,000,000. 
Hét tweede lid vervalt. 
§ 2. H et eer te lid van artikel 24 der 

Grondwet wordt ge lezen: 
De Koning en de leden van het Koninklijk 

Huis, genoemd in de artikelen 26, 28 en 28a, 
zijn vrij van alle personeele lasten. 

§ 3. Artikel 26 der Grondwet wordt gele
zen : 

De gemaal van eene regeerende Koningin 
geniet uit 's Rijks kas een jaarlij ksch inkomen 
van f 200,000; ruj blijft in het genot van dit 
inkomen na overlijden van de Koning in , zoo
lang hij weduwnaar is en den staat van 
Nederlander behoudt. 

Eene Koningi n geniet, na overlijden van 
den Koning, uit 's Rijks kas een jaarlijksch 
inkomen van f 200,000 gedurende haar we
duwlijken staat. 

§ 4. Artikel 28 der Grondwet wordt gele
zen: 

De Prins van Oranje geniet uit 's Rij ks kas 
een jaarlijksch inkomen van f 200,000, te 
rekenen van den tijd, dat ruj den ouderdom 
van achttien jaren heeft vervuld. 

Dit inkomen wordt gebracht op f 400,000 
na het aangaan van een huwelijk, waartoe bij 
de wet t.oestemming is verleend. 

Na het overl ijden van den Prins van Oranje 
geniet de P rinses-Weduwe uit 's Rijks kas een 
jaarlijksch inkomen van f 200,000 gedurende 
haar weduwlijken staat. 

§ 5. N a artikel 28 der Grondwet worden 
twee artikelen ingevoegd, luidende: 

Art. 28a. De dochter des Konings, die de 
vermoedel ijke erfgenaam is van de Kroon, ge
niet u it 's Rijks kas een jaarlijksch inkomen 
van f 200,000, te rekenen van den tijd, dat zij 
den ouderdom van achttien jaren heeft ver
vuld . 

Indien zij een huwelijk aangaat, waartoe bij 
de wet t.oestemming is verleend, geniet haar 
gemaal uit 's Rijks kas eveneens een jaar
lij ksch inkomen van f 200,000; ruj blijft in 
het genot van dit inkomen na overlijden van 
de Prinses, zoolang hij weduwnaar is en den 
staat van Nederlander behoudt. 

N a het overlijden van haar gemaal geniet 
L . & S. 1938 . 
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de Prinses, zoolang zij ongehuwd blijft, een 
jaarlijksch inkomen van f 400,000. 

De inkomens, bedoeld in dit artikel , blijven 
bestaan, ingeval later een Prins van Oranje 
geboren wordt. 

Art. 28b. De bedragen, vast~steld in deze 
a fdeeling, kunnen worden gewijzigd bij eene 
wet. 

De K amers der Staten-Generaal kunnen het 
ontwerp eener zoodanige wet alsmede het ont
werp eener wet t.ot wijziging of intrekking van 
eene zoodanige wet niet aannemen dan met de 
stemmen van twee derden van het aantal 
leden, waaruit elk der Kamers bestaat. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 19den Januari 

1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inister van Alge11ieene Zaken, 

H . Colijn. 
De Minister van Buitenlaniuche Zaken, 

J . p at ij Il. 

D e Ministe1· van Justitie, C. Gos e 1 i n g. 
D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Van Bo eye n. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o tem aker de B ruïne. 
D e M inister van Financiën, 

J. A. d e W i I d e . 
De Minister van Defensie, van Dij k. 

De Minister van Waterstaat, 
J. v. Buur en. 

De Minister van Econo1nische Zaken, 
Steenberghe. 

D e Ministe1· van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romm e. 

De M inister van Koloniën, 
Ch. W e l ter. 

(Uitgeg. 22 Februari . 1938, des narniddags 
half drie uu1· wettelijken tijd in Nederland). 

s. 101. 

19 Januari 1938. WET tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot wijziging en 
aanvulling van de bepalingen betreffende 
de sch adeloosstelling en het pensioen van 
de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

B ijl. H and. Il 1937, 495; 1937/38, w6. 
H and. II 1937/38, bladz. 39-57, 61 . 
B ijl. Hand. l 1937/38, 26. 
Hand. l 1937/38, bladz. 155-163. 

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

dat de wet van 9 April 1937 (Staatsblad n ' . 
303) heeft verklaard, dat er grond bestaat 
om het daarbij vastgestelde voorstel t.ot ver
andering in de Grondwet, strekkende t.ot wij
ziging en aanvulling van de bepalingen betref
fende de schadeloosstelling. en het pensioen 
van de leden van de Tweede K amer der 
Staten-Generaal, in overweging te nemen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
4 
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§ l. In a rt ikel 90 der Grondwet worden de 
volgende wijzig ingen gebracht. 

In het eerste lid wordt, in plaats van 
,,f 5000", t weemaal gelezen: f 4500. 

H et tweede I id wordt gelezen: 
De in het vorige lid bedoelde schade loos

ste l! ing wordt niet genoten door de leden, di e 
het ambt van Minister bekleeden, noch door 
hen , die gedurende eene geheele zitting a f
wezig bleven, noch ook door hen, die ingevol
ge het reglem ent van order der Kamer zijn 
uitgesloten van het bijwonen harer vergade
r ingen. 

H et derde I id wordt gelezen: 
Aftredende leden ontva ngen een pensioen 

van f 120 's jaars voor elk jaar, gedurende 
hetwelk zij lid der K amer wa ren, tot een 
maximum van f 2800. H et pensioen wordt niet 
genoten, zoo l ang een afgetreden lid het ambt 
van Minister bekl eedt of, na herkiez ing, de in 
het eerste li d bedoelde schadeloosstelling ont
vangt. De wet regelt in welke andere ~eval
len, waar in naast dit pensioen middellijk of 
onmiddell ijk u it eene openbare kas een in
komen of pensioen genoten wordt, het eerst
genoemde pensioen wordt verminderd. 

Aan het artikel worden twee leden toege
voegd, luidende: 

De bedragen, vastgesteld in d it a rtikel , 
kunnen worden gewijzigd bij eene wet. 

De Kamers der Staten-Generaal kunnen het 
ontwerp eener zoodan ige wet a lsmede het ont
werp eener wet tot wijziging of intrekk ing 
van eene zoodanige wet n iet aannemen dan 
met de stemmen van twee derden van het 
aanta l leden , waaruit elk der Kamers bestaat. 

§ 2. N a Addi tioneel Artikel XII der Grond
wet wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Additioneel Artikel X II A. 

H et derde lid van artikel 90 laat de pen
sioenen van reeds afgetreden leden onverkort. 

Aftredende leden ontvangen een pen ioen 
van f 150 's jaars voor el k jaar, gedurende 
hetwelk zij vóór de afkond ig ing van de bepa-
1 ing lid de r K amer waren, tot een max imum 
van f 3000. I s het al dus verkregen bedrag 
lager dan f 2800, zoo wordt voor elk volgend 
jaar f 120 toegevoegd, totdat [ 28 00 is bere ik t. 

De pens ioenen, bedoeld in dit a rtikel , kun
nen worden gewijzigd bij eene wet. 

Het ontwerp dier wet a lsmede het ontwerp 
eener wet tot wijzig ing of intrekking van eene 
zoodani ge wet kan door de Kamers der Staten
Generaal niet worden aangenomen dan met 
de stemmen van twee derden van het aantal 
leden, waaruit elk der K amers bestaat. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdij k, den 19den J a n11ar i 

1938 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algen,eene Za ken, 

H . Co I ij n. 
De Ministe1· van Buitenlandsche Zaken, 

J . Patijn. 
De M inister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 

De M i11iste1· van B innenlaudsche Zaken, 
Van Bo e ye n. 
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De Ministlr 'Van Onderwijs, 
TCunsten en W etenschappen, 

J . R. S I o tem a k e r d e B ruïn e. 
De M inister van Financiën, 

J . A. de W i I d e. 
De M i11is te1· van Defensie, va n Dij k. 

De M iniste,· van Waterstaal., 
J. v. Buur e n. 

De Minister van Economische Z aken, 
S te e n b e r g h e. 

De Minist,e,· van Sociale Zeiken. 
C. P. M. Romme. 

De Ministe,· van K oloniën. 
C h. W e I te r. 

(Uitgeg. 22 Febn,ari 1938, des 11a1niddag.~ 
half d1·ie 1mr weltelijken tijd in N ederland.). 

s. 102. 

19 J,anuari 1938. WET tot verandering in de 
G rondwet, strekkende tot het openen van 
de moge lijkheid, Ministe rs te benoemen, 
niet belast met de leiding van een minis
terieel departement. 

Bijl. H and. 11 19S7, 495 ; 1987/88, 26. 
Tland. Il 1937/88, bladz . 39- 57, 61 . 
Bijl. H ancl. l 1937/38, 26. 
Hand. I 1987/38, bladz. 155- 163. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
A lzoo Wij in ovenveging genomen hebben , 

dat de wet van 9 April 1937 (Staatsblad n°. 
304) heeft verklaard, dat er grond bestaat 
om het daarbij vastgestelde voorstel tot ve l'
andering in de Grondwet, strekkende tot het 
openen van de mogelij kheid , Ministers te be
noemen, n iet belast met de le iding van een 
ministerieel departem ent, in overweging te 
nemen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
§ 1. In het tweede I id van a r t ikel 36 de l' 

Grondwet wordt, in plaats van " hoofden del' 
ministerieele departementen", gelezen: 

m inisters. 
§ 2. In het eerste lid van a rtikel 48 de l' 

Grondwet wordt, in p laats van " hoofden der 
ministerieele departementen" , gelezen : 

ministers . 
§ 3. H et opschrift van de Zevende Afdee

ling van het Tweede Hoofdstuk der Grondwet 
wordt gelezen : 
Van d en Raad van State, d e M inisters en de 

vaste coll e(l,es van advies en bijstand.. 
§ 4. In a rt ikel 77 der Grondwet worden rle 

volgende wijzigingen gebracht. 
H et eel'ste en tweede lid worden ve!'vangen 

door de volgende drie leden: 
De K oning ste lt ministe ri eele departementen 

111. 

Hij benoemt Ministe rs en ontslaat hen naar 
welgeval len . Hij kan Ministers benoemen, 
die niet belast zijn met de le iding van een 
minister iee l departement. 

De Ministers zorgen voor de uitvoering de l' 
G rondwet en der andere wetten , voor zooverre 
die van de Kroon a fh angt. 

H et laatste lid wordt gelezen: 
All e kon inklijke beslu iten en beschikkingen 
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worden door één of meer va n de Ministers 
mede-onderteekend. 

§ 5. In het eerste lid van a rtikel 95 der 
Grondwet wordt, in plaats van " hoofd en der 
min isteri ee le departementen" , gelezen: 

ministers. 
De tweede volzin van het eerste I id word t 

gelezen: 
Zij hebben a ls zoodan ig a ll een eene raad

gevende stem . 
§ 6. In a rtike l 97 der Grondwet worden de 

volgende wijzigingen gebracht. 
In het ee rste lid wordt tusschen de woo,-den 

,,zijn" en "vice-pres ident" ingevoegd: 
Minister,. 

N a het eerste lid wordt een lid ingevoegd, 
luidende: 

Nochtans kan een Minister, öij eene vei.-kie
zing tot 1 id der Staten-Generaal gekozen, ten 
hoogste dri e maanden na zijn toelating a ls lid 
het ambt van Minister en het lidm aatschap 
der Staten-Generaal vereen igen. 

§ 7. In het eerste lid van artikel 165 der 
Grondwet wordt, in plaats van " hoofden der 
min isteri eele departementen" , gelezen: 

m inisters. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 19den Januari 

1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
illinister van Alge,neene Zaken, 

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

J. P at ij n. 
De Minister van J us titie, C. Gos e 1 i n g. 

De Ministe1· van Binnenlandsche Z tiken , 
V an Boe yen. 

D e Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r cl e B r u ï n e. 
De Minis ter van Financiën , 

J . A. cl e W i I d e. 
De Minis te1· van Defensie, van Dij k. 

De ilfinister van Waterstaat, 
J . v. B u u re n. 

De Ministe1· van Economische Zaken , 
Steenbe1· g he. 

D e Minister van Social e Zaken , 
C. P . M. Rom m e. 

De M inister van J(oloniën, 
C h. W e 1 te r. 

(Uitgeg. 22 Februa1-i 1938, des nam·iddags 
half drie uur wettelijken tijd i11 N ed'e,-lrmd). 

s. 103. 

19 J anuari 1938. WET tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot aanvul I ing van 
de bepalingen betreffende het kiesrech t. 

Bijl . Hand. Il 1937, 496; 1937/38, ll6. 
Hand. Il 1937/88, blcuk. 39- 51, 6ll . 
Bijl . H and. l 1937/38, ll6 . 
Hand. l 1937/38, bladz. 155- 163 . 

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

dat de wet van 9 Apri l 1937 (Staatsblad n°. 
305 ) heeft verkl aard, dat er grond bestaat om 
het daarbij vastgestelde voorstel tot verande
ring in de Grondwet, strekkende tot aanvul-
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ling van de bepalingen betreffende het kies
recht, in overweging te nemen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
§ 1. In h et ee rste I id van arti ke i 82 der 

Grondwet worden de woorden " evenredige ver
tegenwoordiging" vervangen door: 

evenredige vertegenwoordiging binnen door 
de wet te stellen g renzen. 

§ 2. In het tweede lid van a rtikel 83 der 
G rondwet worden de woorden "evenredige 
vertegenwoordiging" vervangen door : 

evemedige vertegenwoordiging binnen doo r 
de wet te stell en grenzen. 

§ 3. In artikel 128 der Grondwet wordt de 
volgende wijziging gebracht. 

I n den tweeden zin van het ee rste lid worden 
de woorden "evenredige vertegenwoordig ing" 
vervangen door : 

evenredige vertegenwoordiging binnen doo,
de wet te stell en grenzen. 

§ 4. In a rtikel 143 der Grondwet wordt de 
volgende wijziging gebracht. 

In den tweeden zin van het eerste lid WOl'

den de woorden "evenredige ve rtegenwoordi 
g ing" vervangen door : 

evem edige vertegenwoo,·d igi ng binnen door 
de wet te stellen grenzen. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 19den J anuar i 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Ministe,- van Alge,neene Zaken, 

H . Co I ij n. 
De Minister van Buitenlanclsche Zaken. 

J . P at ij n. 
De Minis ter van J ustitie, C. Go se I i n g. 

De Minister van B innenlandse/te Zaken, 
V an Boe yen. 

De Minis te1· van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. Slotemaker d e Bruin e. 
De Minister van Financiën, 

J . A. d e W i I d e. 
De Ministe,· van Defensie, va n Dij k. 

JJe M inister van l,Jl ate?"Staat, 
J. v. B u u ren. 

De Minister van Econo,nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

De M inister van Sociale Zaken, 
C. P. M. R o m m e. 

D e Minis te,· van J[oloniën. 
Ch. W e l ter. 

(Uitgeg. 22 Februa1-i 1938, des ·11a1niddag.s 
half drie mir w,ttelijken tijd in N ederland). 

s. 104. 

19 J anuari 1938. WET tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot het openen van 
de mogelijkheid, openbare lichamen voo,
beroep en bedrij f in te stel len. 

Bijl. Hand. Il 1931, 495 ; 1937/38, 26. 
Hand. Il 1931/38, bladz . 39-51, 6ll. 
Bijl. Hand. l 1931/38, ll6. 
Hand. l 1931/38, bladz. 155-164 . 

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

dat de wet van 9 April 1937 (Staatsblad n°. 
307) heeft verkl aard, dat er grond bestaat om 
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het daarbij vastgestelde voorstel tot veranda- . 
ring in de Grondwet, strekkende tot het 
openen van de mogelijkheid, openbare lich a
men voor beroep en bedrijf in te stellen, in 
overweging te nemen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
§ 1. Na het Vierde Hoofdstuk der Grond

wet wordt ingevoegd een Vierde Hoofdstuk A, 
luidende: 

Van openbare lichamen voor be,·oep en bedrijf . 
Art. 149a. De wet kan voor bepaalde be

roepen en bedrijven en groepen daarvan, als
mede voor het beroeps- en bedrijfsleven in het 
algemeen, lichamen instellen, ten e inde rege
lend op te treden. 

De samenstelling, inrichting en bevoegdheid 
van deze lichamen worden door de wet ge-
regeld. · 

Art. 149b . De wet J<a_n aan deze lichamen 
verordenende bevoegdheid geven. 

Art. 149c. De besluiten van deze lichamen, 
die mèt de wet of het algemeen belang strij
dig zijn, kunnen worden geschorst en vernie
tigd volgens regels bij de wet te stellen. 

De wet kan bepaalde besluiten dezer licha
men aan goedkeuring onderwerpen, volgens 
door haar te stellen regels. 

§ 2. N a het Vierde Hoofdstuk A (nieuw) 
der Grondwet wordt ingevoegd een Vierde 
Hoofdstuk B, luidende: 

Van andere lichamen met verordenende 
bevoegdheid. 

Art. 149d. De wet kan aan andere dan in 
de Grondwet genoemde lichamen verordenende 
bevoegdheid geven. 

§ 3. In het opschrift van het Negende 
H oofdstuk der Grondwet vervallen de woor
den: 

,,en van bijzondere lichamen met verorde-
nende bevoegdheid". 

Arti·kel 1·94 verval t. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeyen te Soestdijk, den 19den J anuari 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken, 

H. Colijn. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J . Pat ij n. 
D e Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 

De M inûiter van Binnerûandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

D e Minister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
De Minister van Financiën, 

J . A. d e W i I d e. 
D e Minister van Defens ie, va n Dij k. 

De M inister van Waterstaat, 
J . v. Buur en. 

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

D e Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. R o m m e. 

De Minister van Koloniën, 
Ch. We I ter. 

(Ui'tgeg. 22 Februa,'i 1938, des namiddags 
half dne wur wettelijken tijd in Nede,·land). 
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s. 105. 

19 J anuari 1938. WET tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot wijziging en 
aanvulling van de bepalingen van over
gangs1·echt. 

B ijl. H and. Il 1937, 495 ,- 1937/SS, 26. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 89-57, 62. 
Bijl. Hand. I 1931/38, 26. 
Hand. I 1931/38, bladz. 155- 164. 

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

dat de wet van 9 April 1937 (Staatsblad n°. 
309) heeft verklaard, dat er grond bestaat 
om het daarbij vastgestelde voorstel tot ver
andering in de Grondwet, strekkende tot wij
ziging en aanvulling van de bepalingen van 
overgangsrecht, in overweging te nemen; 

Zoo is het, dat W ij , den R aad van State, enz. 
§ 1. Na artikel 199 der Grondwet worden 

twee artikelen ingevoegd, luidende: 
Art. 200. De tekst der herziene Grondwet 

wordt door den Koning bekend gemaakt, na
dat, voor zooveel nood ig, de hoofdstukken, de 
afdeelingen van elk hoofdstuk, en de artikelen 
doorloopend zijn genummerd en verwijzingen 
zijn veranderd. 

Art. 201. De op het oogenblik van de af
kondiging van eene verandering in de Grond
wet bestaande autoriteiten, verbindende wet
ten, reglementen en besluiten blijven gehand
haafd, totdat zij door andere volgens de 
Grondwet zijn vervangen. 

§ 2. De Additioneele Artikelen I , II, IV, 
VI tot en met XI en XIII der Grondwet ver
vallen. 

§ 3. In Additioneel Artikel V der Grondwet 
vervallen de wooi-den : 

,,der Grondwet". 
§ 4. In Additioneel Artikel XII der Grond

wet wordt, in p laats van " laatste", gelezen: 
vierde" 

en vervallen de •~voorden': 
,,der Grondwet". 

§ 5. Aan artikel 152 der Grondwet wordt 
een lid toegevoegd, luidende: 

· Dit artikel is niet van toepass ing op aard
haling, waartoe het recht in 1886 bestond. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdij k, den 19den Januari 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van A.lgem,eene Zaken, 

H. Co I ij n. 
D e Minister van Buiterûandsche Zaken, 

J . P at ij n. 
De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 

De Minister van B innerûandsche Zaken, 
V an Bo eye n. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem a k er de B ruïne. 
_ De Minister va,; Financiën, 

' - J. A. d e W i I d e. 
D e Minister van D efensie, van Dij k. 

De Minister van W ate1·stan.t , 
J . v. B u u ren. 

De Minister van Economische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 
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De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. R o m m e. 

De Minister van Koloniën, 
C h. W e I te r. 

(Uitgeg. 22 Februari 1938, des namiddags 
half drie uur wettelijken tijd in N ederland) . 

s. 180. 

11 Febr,w.ri 1938. PUBLICATIE betreffende 
de plechtige afkondi g ing van de vastge
stelde veranderingen in de Grondwet, 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Aan allen, die deze zullen zien of hooren 

lezen, sa! ut ! 
Overwegende, dat bij zes wetten van 19 

Januari 1938 op de voorgeschreven wijze ver
anderingen in de Grondwet zijn vastgesteld 
betreffende: 

het inkomen der Kroon ; 
de schadeloosstelling en het pensioen van 

de leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal; 

het openen van de mogelijkheid Minis
ters te benoemen, niet belast met de lei
ding van een ministerieel departem ent · 

het kiesrecht ; ' 
het openen van de mogelijkheid open

bare lichamen voor beroep en bedrijf in te 
stellen; 

het overgangsrecht; 
dat ingevolge artikel 199 van de Grondwet 

de vastgestelde veranderingen plechtig moeten 
worden afgekondigd en bij de Grondwet ge
voegd; 

Gezien artikel 1 en artikel 72 van de Grond
wet, artikel 2 van de wet, houdende algemeene 
bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk, 
artikel 95 van de ~ndische Staatsregeling, arti
kel_ 43 van de Surmaamsche Staatsregeling en 
artikel 43 van de Curaçaosche Staatsregeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : ' 

I. D e wetten van 19 J anuari 1938, houden
de vera1:deringen in de Grondwet, worden ge
plaatst m het Staatsblad van het Koninkrijk 
der N ederl anden, in het Staatsblad van N eder
landsch-Indië, in het Gouvernementsblad van 
Suriname en in het Publicatieblad van Cu
raçao, 

De staats-, gouvernements- en publicatiebla
den, waarin de wetten worden geplaatst, wor
den Uitgegeven op 22 Februari 1938, des na
middags half drie uur wettelij ken tijd in 
N ederland. 

II. De wetten worden, op het tijdstip onder 
I genoemd, voorgelPzen: 

a . in Nederland: 
in eene plechtige openbare zitting van 
den Hoogen Raad der Nederlanden , 
van elk der gerechtshoven en der 
a rrondissements-rechtbanken ; 

b. in N ederlandsch-Indië: 
in eene plechtige openbare zitting van 
het Hooggerechtshof van Nederlandsch
Indi ë; 

c. in Suriname: 
in eene plechtige openbare zitting van 
het Hof van Justitie ; 
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d. in Curaçao: 
in eene plechtige openbare zitting van 
het Hof van Justitie. 

Van de voorlezing in de rechterlijke colleges 
wordt proces-verbaal opgemaakt. 

III . Van het t ij dstip af van inwerkingtre
ding van de wetten: 

in Nederland: 
klokslag middernacht tusschen 13 
Maart en 14 Maart 19.38; 

in Nederlandsch-Indië : 
op J ava en Madoera: 
klokslag middernacht tusschen 23 
Maart en 24 Maart 1938 · 
elders: ' 
klokslag middernacht tusschen 1 Juni 
en 2 Juni 1938; 

in Suriname: 
klokslag middernacht tusschen 23 
Maart en 24 Maart 1938; 

in Curaçao: 
klokslag middernacht tusschen 23 
Maart en 24 Maart 1938: 

zijn de vastgestelde bepalingen hij de Grond
wet gevoegd. 

Onze Ministers van Justitie , van Binnen
landsche _Zaken en van K oloniën zijn belast 
met de m tvoermg van deze publicatie, welke: 

zal worden geplaatst in het Staatsblad van 
het Koninkrijk der N ederlanden, het Staats
blad van Nederlandsch-Indië, het Gouverne
mentsblad van Suriname en het Publicatieblad 
van Curaçao; 

op het tij?stip onder I genoemd, zal worden 
afgelezen, _m Nederland: in iedere gemeente 
van de put of voor de deur van het huis der 
gemeente, in N ederlandsoh-Indië : van het 
paleis te Batavia van den Gouverneur-Gene
raal, en in Suriname en in Curaçao: van het 
paleis van den Gouverneur. 

Soestdijk, den llden F ebruari 1938. 

WILHELMINA . 
De Minister van Staat 

Minister van Algemeene Zaken, 
H , Colijn. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
J. Pat ij n . 

De M inister van Justitie, C. Go s e I i n g. 
D e ,lfiniste,· van B innenlandsche Zak~n, 

V a n Boe yen. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SI o tem a ker de B ruïne. 
D e M iniseer van Financiën, 

J . A. de W i Id e. 
De Minister van Defensie, van Dij k. 

D e Minister van Wat er.staat 
J . v. Buur en. ' 

De Ministe,· van Economische Zaken, 
S te e n b e r g h e . 

De Minister van Sociale Zaken 
C. P M. R o m m e. ' 

D e M inis"ter van Kol oniën. 
C h. Welt er. · 

(Uitge g. 14 Februari 1938.) 
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s. 241. 

14 FebruMi 1938. BESLUIT tot nadere wij
ziging van artikel 29 van het Psycho
pathenreglement. 

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

Justitie van 12 ovember 1937, 3e Afdeeling 
D/A, n°. 1196 ; 

Overwegende, dat nadere wijziging van ar
t ikel 29 van het P sychopathenreglement wen
schelijk moet worden geacht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
December 1937, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voo1·
noemden Minister van 9 F ebrna ri 1938, 3e 
Afdeeling D/A, n°. 1145 ; 

Hebben goedgevonden en vei taan: 
Art. 1. Artikel 29 van het Psychopathen

reglement wordt gelezen: 
" A1·t. 29. H et aantal der Rijksasyls wordt 

bepaald op drie. 
Twee asyls zij n bestemd voor mannen , h et 

eene gevestigcl te A verees t, het anclere te 
's-G·ra·venhagr. 

H et clercle asyl is bestemd voor vrouwen: 
het is gevestigd te A ver~est." 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van clen tweeclen clag na clien der cl agteeke
n ing van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van J ustitie is belast met cle 
uitvoer ing van clit besluit, clat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 1 

van State. 
Soe tdij k, den 14den Februari 1938. 

WILHELMINA. 
De lofiniste,· van J ustitie, C, Go s e I i n g . 

(Uitgeg . 21 F ebrua,•i 1938.) 

s. 242. 

25 Febnl,(J,t"i 1938. BESLUIT rot uitvoering 
van a rtikel 19, lid 1, tweeden en derden 
z in, van de Wet op het Levensverzekering
bedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716). 

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

J ustitie, mede namens Onze Mi niste rs van 
Binnen landsche Zaken en van Koloniën, van 
20 December 1937, lste Afdeeling C, n° . 
1131; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ten aan-
. zien van de zekerheid, ingevolge artikel 19 der 
Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922, 
(Staatsblad n°. 716), door in het buitenland 
geve tigde ondernem ingen te ste l !en, verdere 
voorschr iften te geven; 

Ge let op de artikelen 19, 29, 84 en 86 de r 
Wet op het Levensverzekeringbedrij f 1922, 
(Staatsblad n°. 716), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 22 Mei 1937 (Staat sblad n°. 200), 
a lsmede op artikel 3 van laatstbedoelde wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 18 
Januari 1938, n°. 12) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Justitie, mede namens Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en van Koloniën, 
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van 21 Februari 1938, lste Afdeeling C, n°. 
1133 ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
Art. 1. De zekerhe id , bedoeld in artike l 19, 

lid 1, tweeden zin, der Wet op het Levens
verzekeringbedrijf 1922, (Staatsblad n°. 716), 
bedraagt één honderd dui zend gulden. 

2. Deze zekerhe id is uitsluitend aansprake
lijk voor de verbintenissen uit overeenkomsten, 
bedoeld in de artikelen 2 en 30 van Ons be
sluit van 29 J anuari 1924 (Staatsblad n° . 24), 
gewijzigd bij Ons besluit van 25 F ebruar i 1938 
(Staatsblad n°. 243) . 

3. De zekerheid kan slechts worden gesteld 
in de volgende waarden: 

a. ter beurze van Amsterdam genoteerde 
effecten aan toonder; 

b. schatkistpapier, ten laste van het Rijk 
in Europa, met een looptijd van ten minste 
twaalf maanden; 

c. schuldvorderingen op naam der onder 
neming, geen effecten zijnde, in Nederland
sche munt, ten laste van Nederlandsche ban-
ken (deposito's). 

4. 1. Effecten en schatkistpapier, a ls iu 
a rt ikel 3, onder a en b, bedoeld, welke door 
de Verzeker ingskamer zijn goedgekeurd , wor
den in open bewaring gegeven bij één of meer 
door de Verzekeringskame,· aangewezen kan
t.oren van de ederlandsche Bank of van de 
J avasche B ank of van eene andere door de 
onderneming voorgestelde en door de Verze
keringskamer goedgekeurde in het Rijk in 
Europa gevestigde bankinstelling. 

2. Door het enkele feit van deze inbewaar
geving worden deze waarden uitslui tend aan
sprakel ijk voor de verbintenissen uit de in 
artikel 2 bedoelde overeenkomsten va n levens
verzekering. 

3. Die waarden worden binnen het R ijk in 
Europa bewaard. Zonder machtiging van de 
Verzekeringskamer mag de ondernem ing de
ze i ve noch terugontvangen, noch ten aanzien 
daarvan een ige rechtshande ling aangaan. 

4. Tenzij is overeengekomen, dat de bank
instelli ng voor de verzilvering de r coupons en 
dividend bewijzen zal zorg dragen, worden 
deze, mi ts niet vroeger dan veertien dagen 
voor den daarop ve rmei den verva l datt11n , 
respectievelijk voor den datum der betaalbaa,·
ste lling, zonder machtiging van de Verzeke
ringskamer a fgegeven. 

5. Ter verkrijg ing van nieuwe couponbl a
den worden de talons of mantels n iet aan de 
ondernemi ng afgegeven; deze draagt die ver
krijg ing aan de bankinstel ling op. 

6. Indi en de Verzeker ingskamer aan de 
bank instelling heeft kennis gegeven, dat de 
ondernem ing niet ove r de coupons en di vidend
bewijzen kan beschikken, worden deze haar 
n iet afgegeven en ka n zij ten aanzien daarvan 
slechts met machti g ing van de Verzeker ings
kamer eenige rechtshandeling aangaan. 

7. I ndien de bankinstelli ng de overeen
komst van bewaarneming heeft opgezegd en 
de Verzekeringskamer met de ondernem ing 
nog n iet is overeengekomen, bij welke andere 
bankinstelling de bedoelde waarden zu llen 
worden in bewaring gegeven, kan de Verze
keringskamer aan de bankin telling verzoeken 
haar d ie waarden af te geven. Deze waarden, 
we lke de Verzekeringskamer voorloopig onder 
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zich houdt, blij ven a lsdan aansprakelij k uit
si uitend voor de verb intenissen uit de in ar
ti kei 2 bedoel de overeenkomsten van I evens
verzekeri ng. 

8. De acte of brief van bewaarneming be
vat de in de leden 3, 4, 5 en 6 genoemde be
dingen of verwijst daarnaar . 

5. 1. Schuldvorderingen op naam der on
derneming a ls in artikel 3, onder c, bedoeld , 
kunnen door de Verzekeringskamer a ls zeker
heid worden goedgekeurd, mits van de schuld
vorderi ng uit een schriftelijke schuldbeken
tenis bl ij kt en in die schu ldbekentenis of in 
een nadere overeen komst is opgenomen : 

a. dat de overeengekomen a floss ingen en 
rentebetalingen op de overeengekomen ver
va ldagen niet zonder machtiging van de Ver
zeke ringskame r aan de ondernem ing kunnen 
geschieden, wanneer de Verzekeringskamer aan 
den schuldenaar heeft kennis gegeven, dat een 
en ander slechts kan plaats hebben met haar 
machtig ing; 

b. dat extra-aflossingen of vervroegde ren
tebetalingen niet kunnen gesch ieden zonder 
machtiging van de Verzekeringskamer; 

r. dat ten aanz ien van de sch uldvordering 
geenerlei rechtshandeling kan worden aange
g·aan zonder machti g ing van de Verze kerings
kamer · 

d. dat de schuldenaar zich nimmer op com
pensatie zal kunnen beroepen. 

2. De schriftelijke schuldbekentenis wordt 
in open bewar ing gegeven .op de wij ze, als 
voorgesch reven in artikel 4. Door het enkele 
feit van deze inbewaargeving worden de be
trekkelijke schuldvorderingen u itslui tend aan
sprakelijk voor de verbinten issen uit de in 
artikel 2 bedoelde overeenkomsten van levens
verzekering . 

3. Zonder machtiging van de Verzeker ings
kamer m ag de onderneming de chriftelijke 
schuldbe kentenissen noch terugontvangen, noch 
ten aanzien daarvan een ige ,·echtsha ndeling 
aangaan. D e acte of brief van bewaarneming 
bevat deze bedingen of verwijst daarnaar. 

6 . De onderneming legt aan de Verzeke-
1·ingskamer de bewijzen over, dat zij aan de 
in de artikelen 4 en 5 genoemde verplichti n
gen heeft voldaan. 

7. 1. Zoodra de gestelde zekerheid in waar
de beneden f 100,000 is gedaa ld , ve rzoekt de 
Verzekeringskamer de onderneming dezelve 
tot f 100,000 aan te vullen en kan zij ver
lange n, dat de waarden, waarin de zekerhe id 
gesteld is, of een gedee lte daarvan door 
andere worden vervangen. 

2. Insgel ijks kan de V erzeker ingskamer in 
Januari van elk jaar van de ondernem ing 
ve rlangen, dat deze de waarden, waa rin de 
zekerheid gesteld is, of een gedeelte daarvan 
door andere vervangt. 

8. 1. Binnen een maand, nadat de Ver
zekeringskamer haar verlangen daartoe heeft 
kenbaar gemaakt, bewerkstelligt de onderne
ming de in het vor ige artikel bedoelde aan
vul] ingen en ver vangingen in door de Ver
zekeringskame1· goedgekeurde waarden. 

2. De artikelen 4 en 5 zij n h ie rbij van 
overeenkomstige toepassing. 

9. 1. Indien een ondernem ing, die een ze
kerheid, als in dit besluit bedoe ld , gesteld 
heeft, deze n iet overeenkomstig het bepaalde 
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bij de arti kelen 7 en 8 op ve rl angen van de 
Verzekeringskamer aanvult of geheel of ten 
deele vervangt, maakt de Verzekeringskamer 
zulks bekend in de Nederlandsche Staatsco«
,,,a.nt. 

2. Alsdan moeten de bij de onderneming 
loopende verzekeringen, a ls bedoeld in artikel 
2, worden a fgewikkeld en mogen nieuwe over
eenkomsten van levensverzekering met in het 
Rijk in Europa gevestigde personen door de 
ondernem ing niet meer worden gesloten. 

3. Indi en de onderneming later a lsnog de 
door de Verzekeringskamer verlangde aanvul
] ing of vervanging der zekerheid bewerkstel 
li gt, maakt de Verzeker ingskamer zu lks in de 
N ederlandsche Staatscourant bekend, met ver
m elding, dat de onderneming weder nieuwe 
overeenkomsten van levensverzekering met in 
het Rij k in Europa gevestigde personen mag 
sl uiten. 

10 . 1. De onderneming kan de Verzeke
ringskamer ve rzoeken machtiging te verlee
nen , dat de waarden, waarin zij zekerhe id 
gesteld heeft, haar worden teruggegeven . Di t 
verzoek wordt ingewi lli gd, wanneer de Ver
zekeringskamer te hare n genoegen wordt aan
getoond, dat de onderneming geen overeen
komsten van leven verzekering, als bedoeld 
in artikel 2, meer heeft loope n. 

2. a teruggave der bedoelde waarden 
mag de onderneming geen overeen.komsten 
van levensverzekering, a ls bedoe ld in a rtikel 
2, meer sluiten, a lvorens, overee nkomstig de 
voorgaande bepalingen van di t be lu it, op
n ieuw zekerheid gesteld te hebbe n. 

3. Zoowel het verleenen van de in lid 1 
bedoelde machtiging, a ls h et opn ieuw stellen 
van de in lid 2 bedoelde zekerheid, worden 
door de Verzekeringskamer in de N ederland,. 
sche Staatscoumnt bekendgemaakt. 

11. De aankondigingen, welke krachtens di t 
besluit worden opgenomen in de N ederland
se/i e Staatsc.om·ant, worden mede opgegeven 
ter inschrijv ing in het H andelsregister. 

12 . Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 22 Mei 1937 (Staatsblad n°. 
200) tot wijzig ing van de W et op het L evens
verzeker ingbedrij f 1922 (Staatsblad n° . 716}. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van di t beslui t, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift za l worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk , den 25 Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
( Uit geg. 15 M a.art 1938.) 

s. 243. 

25 Feb1'Ua.ri 1938. BESLUIT, houdende wij 
ziging van het Koninklijk besluit van 29 
J anuari 1924 (Staatsblad n° . 24}, tot uit
voering van a rtikel 29 der Wet op het 
Levensverzekeringbedrij f 1922 (Staatsblad 
n°. 716} (Buitenlandsche Verzekerings
maatschappijen.} 

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

Justitie, mede namens Onze Ministe1·s van 
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Binnenlandsche Zaken en van Koloniën, van 
20 December 1937, lste Afdeeling C, N°. 
1132; 

Overwegende, dat wijziging van Ons besluit 
van den 29sten J anuari 1924 (Staatsblad 0 

24) tot uitvoering van artikel 29 der Wet op 
het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad 

0
• 716) (Buitenlandsche Verzekeringsmaat

schappijen) wenschelijk is ; 
Gelet op de artikelen 29, 84 en 86 van de 

wet op het L evensverzekeringbedrijf 1922 
(Staatsblad n°. 716), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 22 Mei 1937 (Staatsblad n°. 200); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Januari 1938, 0

• 13); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Justitie, mede namens Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en van Koloniën, 
van 21 Februari 1937, l ste Afdeeling C, N°. 
1142 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Ons besluit van 29 J anuari 

1924 (Staatsblad N °. 24), tot uitvoering van 
artikel 29 der Wet op het Levensverzekering
bedrijf 1922 (Staatsblad N°. 716) (Buiten
landsche Verzekeringsmaatschappijen) worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. Voor artikel 1 wordt ingevoegd: 

,,HOOFDSTUK I. 

Van het bedfrijf van in het buitenland geves
tigde ondernemingen, niet zijnde het 

spaarkasbedrijf." 

b. In artikel 1 vervalt het cij fer 1 voor het 
eerste lid. Voorts vervalt het tweede lid van 
dit artikel. 

c. In artikel 2, eerste lid, worden de woor
den ,, , met de beperking, genoemd in het 
tweede lid van artikel 1," geschrapt. 

d. Artikel 3 wordt ingetrokken. 
e. Artikel 4 wordt artikel 3. In het eerste 

lid van dit artikel worden de woorden "de 
re ervestaten door de Verzekeringskamer zijn 
ontvangen, stelt deze, al of niet met afwijking 
van de door de onderneming medegedeelde 
grondslagen en van de eindbedragen der 
reservestaten, de bedragen vast" vervangen 
door "de staten, bedoeld in artikel 27 der W et 
op het Leven verzekeringbedrijf 1922, (Staats
blad n° . 716) , door de Verzeker ingskamer zijn 
ontvangen, stelt deze, al of niet met afwij
king van de door de ondernem ing medege
deelde grond lagen en van het ei ndbedrag der 
premiereserve, het bedrag vast", en worden 
de woorden "art. 29 der Wet op het Levens
verzekeringbedrijf 1922, Staatsblad n° . 716," 
vervangen door: ,,artikel 29 der genoemde 
wet" ; voorts wordt het woord "voornoemd" 
geschrapt. 

/. Na artikel 3 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

,,Art. 4. Bij de berekening der premie
reserve heeft voor herver,ekering geen aftrek 
plaats." 

g. In artikel 5, eerste lid , worden de woor
den "drie 1naanden" vervangen door "eene 
maand". 

In artikel 5, derde lid , worden twee maal 
de woorden "eene maand" telkens vervangen 
door ,,twee weken". 

In artikel 6, vijfde lid, worden drie maal 
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de woorden "zes maanden" telkens vervangen 
door "drie maanden". Voorts wordt in plaats 
van "artikel 4" gelezen "artikel 3". 

h. In artikel 6, sub b, wordt achter " wa
terschappen" toegevoegd: ,, veenschappen en 
veenpolders". 

In artikel 6 wordt onder vernummering van 
c en d tot e en f, achter sub b, ingevoegd: 

,.c. schuldvorderingen op naam der onder
neming, geen effecten zijnde, door den Neder
landschen Staat, Nederlandsche provinciën, 
gemeenten, waterschappen, veenschappen of 
veenpolders rechtstreeks en onvoorwaardelijk 
voor rente en aflossing gewaarborgd; 

d. schuldvorderingen op naam der onder
neming, geen effecten zijnde, ten laste van 
maatschappijen, welke Spoorwegen in Neder
land in e igen dom hebben of exploiteeren ; ". 

i. In artikel 8, lid 1, aanhef wordt "en d" 
vervangen door ,, , d, e en / " . 

j . In artikel 10, eerste lid, wordt in plaats 
van "artikel 4" gelezen "artikel 3". Voorts 
wordt in pla~,ts van "drie maanden" gelezen 
.,eene maand . 

k. In artikel 11, eerste lid, wordt in plaats 
van "de artikelen 3, 6 en 10" gelezen "de 
artikelen 5 en 10". 

l. In artikel 12 worden de woorden "arti
kelen 4 en 10" vervangen door "artikelen 3 
en 10", en wordt in plaats van "artikel 4" 
gelezen: ,,a rtikel 3". 

m. In artikel 15, eerste. lid, wordt in plaats 
van "overeenkomnten" gelezen " overeenkom
sten' ' . 

In artikel 15, tweede lid , wordt in plaats 
van "artike 2" gelezen "artikel 2". 

n. Na artikel 15 wordt ingelascht: 

,,HOOFDSTUK II. 

Van het spaarkasbedrijf van in Nede1·land.~ch
l ndië, Suriname of Cwraçao gevestigde 

onde,~ie,ningen. 

Art. 16. Spaarkasovereenkomsten en daar
aan verbonden overeenkomsten van levensver
zekering worden door een onderneming, welke 
gevestigd is in Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao, met hier te lande gevestigde per
sonen slechts gesloten met inachtneming van 
de volgende voorschriften. 

Art. 17. l. Ieder kalenderjaar wordt niet 
meer dan één spaarkas met een looptijd va11 
vij ftien jaren na het openingsjaar gevormd. 
Daarbij wordt de gelegenheid geopend voor 
hier te lande gevestigde personen tot het 
nemen van in Nederlandsche munt zonder 
eenige goudclausule luidende inschrij vingen 
ten bedrage van f 500, welk bedrag moet wor
den gestort in v ijftien jaren, en wel telkens 
bij den aanvang der eerste veertien jaren een 
bedrag van f 33.36 en bij den aanvang van 
het vijftiende jaar een bedrag van f 32.96. Bij 
het sluiten der overeenkomst wordt gelegen
heid gegeven tot sto rting in maandelijksche, 
driemaande lijksche of halfjaarlijksche te rmij 
nen, of tot storting ineens door betaling van 
een bedrag van f 400. Gedurende den loop der 
spaarkas kan een inschrijver, met wien is 
overeengekomen, dat hij in maandelijksche, 
driemaandel ijksche, halfjaarlijksche of jaar
lijksche termij nen za l betalen, verzoeken dat 
de premiebetaling voortaan in één der andere 
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genoemde terrn.ijnen zal geschied n of dat het 
nog verschuldigde ineens zal gestort worden. 

2. Op het leven van één persoon worden 
door een onderneming bij een of meerdere 
kassen tezamen niet meer dan 25 inschrij-vin
gen genomen. 

3. De spaarkaspremie {spaarkasstorting) is 
niet in rechte vorderbaar. 

Art. 18. 1. Bij de spaarkasovereenkomst 
wordt op het leven van den verzekerde voor 
den duur der kas eene overlijdensverzekering 
gesloten voor het bedrag der gedane stortin
gen, en al of niet voor dat der betaalde ver
zekeringspremiën, een en ander al of niet 
aangegroeid met rente. 

2. De premie voor deze verzekering is niet 
in rechte vorderbaar. 

Art. 19. In het spaarreglement worden ge
regeld de gevolgen van niet t ijdige betaling 
der spaarkasstortingen, der verzekeringspre
miën en der voorschotrente. Deze regeling be
hoeft voor iedere kas de goedkeuring der Ver
zekeringskamer. 

Art. 20. 1. Behalve de kosten van stuk
ken, welker overlegging verplicht is gesteld, 
zegelkosten en eventueel een gebruikelijk 
incassoloon, kunnen bij het spaarreglement 
geen andere kosten ten laste der inschrijvers 
worden gebracht dan een doorloopend admi
nistratieloon van f 1.50 per inschrijving per 
jaar gedurende 15 jaren, af te houden van 
iedere eerste storting van elk jaar, en een 
administratieloon van f 27.50 per inschrijving, 
af te houden van de eerste stortingen na af
houding van de eerste f 1.50. 

2. Bij storting .ineen bedraagt het doorloo
pend administratieloon f 1 per inschrijving 
per jaar, de eerste maal af te houden van de 
storting ineens en de volgende jaren te ont
leenen aan de kas, en het administratieloon
ineens f 27.50 per inschrijving, af te houden 
van de storting ineens. 

3. Voor eene beperkte inschrijving als be
doeld in artikel 23 bedraagt het doorloopencl 
administratieloon f 1 per pol is per jaar, te 
ontleenen aan de kas. 

Art. 21. 1. Gedurende den loop der kas, 
doch niet eerder dan nadat de spaarkasover
eenkomst twee jaren heeft bestaan en de 
spaarkasstortingen en verzekeringspremiën 
van de eerste twee jaren betaald zijn, heeft de 
inschrijver {indien de begunstiging door een 
derde is aangenomen slechts met medewerking 
van dien derde) recht op afkoop. De afkoop
waarde is het in de spaarkas gestorte bedrag 
na aftrek van het afgehouden en eventueel 
nog tot den datum van afkoop verschuldigde 
{bij stortingen ineens en beperkte inschrijving 
na aftrek van het afgehouden en aan de kas 
ontleende) administratieloon ; bij afkoop ver
valt de aan de overeenkomst verbonden ver
zekering. 

2. Afkoop van eene beperkte inschrijv ing is 
slechts mogelijk, indien hieraan verbonden is 
eene premievrije verzeker ing als bedoeld in 
artikel 23, tweede lid. 

Art. 22. 1. Gedurende den loop der kas , 
doch niet eerder clan na dat de spaarkasover
eenkomst twee jaren heeft bestaan en de spaar
kasstortingen en verzekeringsprem iën van de 
eerste twee jaren betaald zijn, heeft de in
schrijver (indien de begunstiging door een 
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derde is aangenomen slechts met medewerking 
van dien derde) het recht om een voorschot 
te ontvangen tot ten hoogste het bedrag van 
de afkoopwaarde tegen betaling va n eene 
rente van ten hoogste 5 % per jaar. 

2. Op eene beperkte inschrijving kan slechts 
een voorschot worden gegeven, indien daaraan 
verbonden is eene pr'emievrije verzekering als 
bedoeld in artikel 23, tweede lid. 

A,·t. 23. 1. Gedurende den loop der kas, 
doch niet eerder dan nadat de spaarkasover
eenkomst drie jaren heeft bestaan en de spaar
kasstortingen en verzekeringspremiën van de 
eerste drie jaren betaald zijn, heeft de in
schrijver {indien de begunstiging door een 
derde is aangenomen slechts met medewerking 
van dien derde) recht op een beperkte inschrij
ving, waarvoor - evenals in het geval, be
doeld in artikel 24 - het nominale bedrag 

wordt: A-B 
--- X f 500 

450 

waarin A voorstelt de afkoopwaarde volgens 
a rtikel 21, en B de - naar den rentevoet van 
het spaarreglement berekende - contante 
waarde eener annuïteit van f 1, vervallende 
jaarlijks op 1 Januari en verschuldigd gedu
rende zoovele jaren, a ls de kas nog loopt. 

2. Bij afg ifte van eene beperkte inschrij
ving krachtens dit artikel vervalt de aan de 
overeenkomst verbonden verzekering, tenzij de 
inschrijver verzoekt deze voort te zetten voor 
het dan bereikte verzekerde bedrag, al of niet 
te vermeerderen met rente. Alsdan wordt de 
verzekering voor dit bedrag premievrij ge
maakt, nadat de insch,·ijver heeft voldaan het 
verschil tusschen de netto koopsom voor zulk 
eene verzekering en de reeds aanwezige netto 
reserve, beide op dezelfde grondslagen be
rekend. 

3. Indien krachtens artikel 22 een voor
schot is verleend, ka n eene beperkte inschrij 
ving slechts worden afgegeven, als de verze
kering op de wijze, als hiervoren aangegeven, 
wordt voortgezet. 

A ,·t. 24. 1. I n het spaarreglement wordt 
bepaald, dat, indien de inschrijver zich vestigt 
buiten het Rijk in Euro~a en hij in gebreke 
blijft met de betaling hier te lande van de 
premi ën voor de spaarkas of voor de daaraan 
verbonden verzekering, dan wel van de voor
schotrente, de spaarkasovereenkomst, indien 
zij nog niet twee jaar bestaan heeft, vervalt 
en, zoo zij twee jaren of langer heeft bestaan. 
van rechtswege beperkt wordt. Alsdan vervalt 
de aan de overeenkomst verbonden verzeke
ring, tenzij de inschrijver het verzoek doet, 
deze voort te zetten voor het da n bereikte ver
ze ke rde bedrag, a.1 d an niet te ve1·meeL·deren 
met rente, en hij hier te lande voldoet het be
drag, genoemd aan het slot van artikel 23. 
tweede lid. 

2. Indien een voorschot op de inschrijving 
is ve rl eend, geschiedt de beperking slechts, 
zoo de daaraan verbonden verzekering wordt 
voortgezet, gelijk aan het slot van het vorige 
lid is aan·gegeven. H eeft deze voortzetting niet 
plaats, dan wordt de inschrijving van rechts
wege afgekocht. 

.4 rt. 25. In het spaarreglement wordt be
paald, dat door de onderneming aan het e inde 
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va n het openingsjaar en van de vol gende 
jaren gedurende den loop der kas daaraan 
worat toegekend eene bij het spaarreglement 
te bepalen vaste rente va n ten hoogste 31/2 % 
per jaa r van het spaar tegoed, zijnde het saldo 
van het vorige jaar en de daarna gestorte 
bedragen na aftrek va n het daarna ingehouden 
of aan de kas ontl eende a dministra tieloon en 
van de daarna uitgekeerde bedragen. De rege-
1 ing van deze toekenning behoeft voor iedere 
kas de goedkeuring van de Verzekeringskamer. 

A'rt. 26. In het spaa r reglement wordt be
paald , dat binnen zes maanden na a floop va n 
het vijfti ende jaar na de slui t ing de r kas het 
spaa rtegoed wordt ve rdeeld onder de recht
hebbenden, met dien ve r tande, da t de ve r
dee l ing a ll een pl aats heeft over de inschrij 
vingen, waa rvan de ve rzekerden bij den af
loop van het genoemde jaar nog in leven zijn . 

A ,·t . 27. In het spaarreglement kan wo rden 
bepaald , dat bij de verdeeling door toepass ing 
va n te noemen factoren re kening za l worden 
gehouden met de versch ill ende t ijdstippen, 
waa rop de betalingen zijn geschied. 

Art. 28. In het spaan eglement w01·dt be
paald , op welke wij ze bij de verdee l ing der 
ka rekening gehouden zal worden met het 
verschil in leeftijd der verzekerden. Deze rege
ling behoeft voor iedere kas de goedkeu ri ng 
der Verzekeringskamer. 

Art. 29. Door de onde rnem ing kunnen bij 
de spaarkasovereenkomst met daa raan ve r
bonden levensverzekering geene a ndere bij
komsti ge uitkeeringen worden toegezegd, cla n 
die va n het geheel of een gedeelte van de 
wi nst op de ve rbonden levensverzekeringen. 
Indi en deze toezegging geschiedt, worden de 
berekening en de wijze van toe kenning daa r
van aan de kassen in het spaarregl ement ge
regel cl. Deze regeli ng behoeft voor iede re kas 
de goedkeuring der Verzeker ingska mer. 

A,·t. 30 . Voor de in de a rt ikelen 16-- 29 
bedoelde spaa rkasovereenkomsten en de daar
aan verbonden overeenkomsten va n levensve r
zekering moeten de waa rden tot dekking van 
de premiereserve dier over en komsten - waa r
onder begrepen het spaartegoed - in het Rijk 
in Eu ropa aanwezig zij n, voor zoover die 
spaarkasovereenkomsten en overeenkomsten 
va n levensverzeker ing : 

a. door eene in N ederlandsch-Indi ë, Sur i
name of Curaçao gevesti gde onderneming zijn 
aangegaan ; 

b. va n zulk eene onde rneming zijn overge
nom e n doo r eene ande re aldaar gevestig de 
onderneming. 

A rt . 31. De a r t ikelen 4-10, artike l 11 , 
leden 1, 2 en 4, en de a rt ikelen 12- 14 vinden 
overeenkomstige toepass ing." 

,n, a a rtikel 31 word t ingevoegd: 

,,HOOFDSTUK III. 

Slotb epalingen." 

,,. Art ikel 16 wordt a r t ikel 32. 
o. Artikel 17 wo rdt artikel 33. 
Art. II . Di t bes lu it treedt in werking te 

ge lij k met de wet van 22 Mei 1937 (S taats
blad 0

• 200 ), tot wijzigi ng van de Wet op 
het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad 
N °. 716). 
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Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem be treft, belast met de uitvoering 
van dit be lui t , da t in het Staatsblad zal wor
den gepl aatst en waarvan a fsch r ift za l worden 
gezonden aan den R aad van Sta te . 

Soestdijk, den 25sten F ebrua ri 1938. 

WILHELMINA. 
De M iniste1' van J us ti tie, C. G os e I i n g . 

(Uitge g. 15 Maart 1938 . ) 

s. 244. 

25 Februa,·i 1938. BESLU IT tot wijzig ing 
van het beslui t van den 18den Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335) , houdende a lgemee
nen maatrege l van bestuur, a ls bedoeld bij 
a rt. 27 der Wet op het Levensverze kering. 
bed rijf 1922 (S taatsblad n°. 716 ). 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op voordrach t van Onzen Minister van Ju

stit ie, mede namens Onze Ministers van Bin
nenlandsche Za ken en van Koloniën van 20 
December 1937, l e Afcleeli T)g C, n°. 1133 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, 
met wijzig ing van Ons besluit va n den 18den 
J uli 1925 (Staatsblad n° . 335), de modell en 
der doo r de ondernemingen van levensverze
kering in te vull en staten te wijzigen en aan 
te vull en ; 

Gelet op de a rt ikelen 27, 28, 84 en 86 de r 
W et op het Levensverzekeringbedrijf 1922, 
(Staatsblad n°. 716); 

Den Raad va n Sta te gehoord (adv ies va n 
18 J anuari 1938, n°. 14) ; 

Gezien het na der rapport van Onzen Minis
ter van Justitie, mede namens Onze Ministers 
van Binnen.l anclsche Zaken en van Koloniën 
van 21 Februari 1938, l e Afdeeling C, n°. 
1131 : 

H ebben goedgevonden en ve rstaa n: 
Art . I. In Ons besluit van den 18den Juli 

1925 (Staat.ïblad n°. 335 ), houdende a lgemee
nen maatregel van bestuur, a ls bedoeld bij 
a r t. 27 der Wet op het L evensverzekeringbe
d rij f 1922 (Staatsb lad n° . 716 ), worden de na
vol gende wijzi g ingen aangebracht : 

a. A rtikel 2 wordt gelezen : 
" l '. Van de staten, bedoeld in a rt. 27 der 

genoemde wet, worden hie rbij de volgende 
modell en vastgesteld : 

L 1- 17 (Bijlage I ) 
S 1- 16 (Bijl age II ) 
B 1-11 (Bijl age III ) 
0 1- 7 (Bijl age IV) 
K 1-4 (Bijl age V) 
K S 1 en 4a (Bijl age VI) 
2. De voo r de invulling van de staten aan 

den voet van de hie rboven bedoelde modell en 
gegeven voorsch r iften ma ken dee l u it van dit 
beslui t , doch niet va n den inhoud de r staten." 

b. Artikel 3 wordt gelezen: 
" Voor in het Rijk in Europa gevestigde 

ondernem ingen gelden de vol gende modell en: 
a. voor levensverzekeringmaatschappijen, 

staten L 1- 17 en, indien zij paarkassen be
heeren, bovendien S 3b , 4, 4a, 4 b, 12, 13 en 
14 en, voor zoover toepasselijk voor de be
legg ing der kassen, S 8, 9, 10 en 11 ; 
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b. voor spaarkasondernemingen , staten S 
1- 16 en, voor zoover zij overeenkomsten van 
levensverzekering luiten los van spaarkas
overeen komsten, bovendien L 13, 14 en 17; 

c. voor begrafenisfondsen staten B 1--11 ; 
d. voor omslagfondsen, staten O 1-7 ; 
e. voor vakvereenigingen, coöperatieve ver

eenigingen en dergelijke, met levensverzeke
ringbedrijf, state n B 1- 11 dan we l, ter be
oordeel ing van de Verzeker ingskame r, staten 
L 1- 17· 

/. vo~r herve rze ke ringmaatschappije n, sta
ten L 1- 17." 

c. Arti kei 4 vervalt. 
d. Arti kei 5, wordt a rti kei 4 ; het tweede 

1 iel wordt vervangen door: 
,,2. Ondernemingen, als vakve reenigingen, 

coöperatieve vereenigingen en de rgel ij ke, die 
bij overlijden of leven van haar leden uitkee
ringen doen in geld , hetgeen a ls levensverze
keringbedrijf wordt aangemerkt, en daarnaast 
andere inkomsten e n uitgave n hebben, ver
melde n in de voor haa r voorgeschreven B- of 
L-staten a lle inkomsten e n uitgaven e n alle 
bez ittingen en schul den. 

3. Voor het geval , dat B-state n voor haat· 
zijn voorgeschreven, dienen zij bovendi en sta
ten L 1, 2, 3 en 3a in , en vervalt de ind ie
ning van staten B 1 en 2. 

4. Zij verstrekken in de staten L 3 en 3a, 
behalve de gewone daarbij verlangde toelich
t ingen, in tabellariséhen vorm de voor een 
duidelijk overzich t benoodigde gegevens om
tren t de administratieve onderdeelen der ver 
eeniging. " 

e. Artikel 6 word t artikel 5 en wordt ge
lezen: 

.,1. De V erze keringskamer kan voorschrij
ven, dat een onde rneming, naast de voll edige 
staten, zooals di e voor haar categori e zijn 
voorgeschreven , d a n wel ter vervanging van 
een of meer dier staten , één o [ meer der 
over ige in dit besluit genoemde taten in
di e nt. 

2. D e Verzeke ringskame r kan buiten de 
jaren , waa rvoor indiening van staat L 8 ver
pi icht is, voor een bepaald jaar aan de onde r
nemingen , waarvoor de L-staten va n toepas
sing zij n, voorschrij ven staat L 8 in te d ienen." 

/. Artikel 7 wordt a r t ikel 6 ; het derde lid 
vervalt. 

g. Artikel 8 verva lt. 
11. Art ikel 9 wordt al't ikel 7 e n wordt ge

lezen: 
"1. Voor onde rnemingen, gevestigd buiten 

het Rijk in Eurnpa, N ede rlandsch-Indië, Su
riname en Curaçao, di e hier te la nde het 
l evensverzekeringbedrij f uitoefenen, gelden: 

a. voor de bel gg ingen in N ede rland tot 
dekking van de premiereserve van dat bedrijf, 
de staten K 1 en L 8 (jaarlijks) Sa, Se, 8/, 9, 
9a, en 10 (voor deze staten vervalt het daar
voor in verband met staat L 3b be paalde, ) ; 

b. voor de uitoefening van het bedrijf hier 
te la nde, staten K 2, 3 en 4; 

c. indie n krachtens artikel 19 de r W et op 
het Levensverzekeringbedr ijf 1922 (S taatsblad 
n°. 716) het stell en van een ze ke rhe id voor 
haa r verpl ichtend is, staat K l a. 

2. Zijn voor een onderneming krach tens 
art. 11 , lid 3, van Ons bes lui t van 29 Janua ri 
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1924 (Staatsblad n°. 24) afzonder lijke waar
den voorgeschreven voor overeenkomsten van 
levensverzekering, di e bij het in werking tre
den van bedoeld besluit reeds bestonde n, en 
andere voor de nadien gesloten overeenkom
sten van levensverzekering, zoo worden de in 
het eerste lid voorgeschreven staten, met ui t
zondering van K la, voot· elk dezer g roepen 
afzo nderlij k ingediend. · 

3. D e in dit artikel genoemde staten heb
ben uitsluitend betre kking op de verze ker in
gen, bedoeld in a rtike l 2 van Ons besluit van 
29 J anuar i 1924 (Staatsblad n°. 24) , gewij 
zigd bij Ons bes luit van 25 F ebrua ri 1938 
(Staatsblad n°. 244) ." 

i . Artikel 10 woi·dt artikel 8 en wordt ge
lezen : 

,,1. Voor de in Iederlandsch-Indi ë, Suri
name of Curaçào gevestigde ondernemingen, 
die zoowel aldaar, a ls hier te la nde s lechts 
het levensverzeke ringbedrijf (niet zijnde het 
spaarka bedrijf) uitoefenen, gelden - zool a ng 
bindende voorschr iften omtrent de uitoefe ning 
van het levensverzekeringbedrijf in deze over
zeesche gebiedsdee le n niet bestaan - voor haar 
geheele bedrijf de voor de binnenlandsche on
de rnemingen voorgeschre ve n staten. 

2. Bovendien di enen zij in: 
a. voor haar bed rij [ hier te la nde, taat 

K 1· 
b. ' indien zij krachte ns artike l 29 der Wet 

op het Levensverze keringbedrijf 1922 (Staats
blad n°. 716) waarden tot dekking van de 
p1·emiereserve hier te l ande hebben gedepo
nee rd , staten K 2 en 4 voor de overeen kom
sten, waarop deze premiereserve betrekking 
heeft; . 

c. indi en zij krachten a rtike l 19 di er wet 
verplicht zijn tot het ste ll en van ze ke rhe id, 
staat K l a . 

3. D e in he t tweede lid genoemde staten 
K 1 e n 4 hebben uitsluitend betrekking op de 
ve rzeke ringen, bedoeld in artikel 2 van Ons 
bes! uit van 29 J a nuar i 1924 (Staatsblad n°. 
24) , gewijzigd bij Ons beslui t van 25 F ebruari 
1938 (Staatsblad n° . 244) . 

4. Voor in N ederlandsch-Indië, Su riname 
of Curaçao gevestigde ondernem ingen, di e a l
daa r slechts het levensve rzekeringbedrijf ( niet 
zijnde het spaarkasbedrijf) en hie r te la nde 
zoowel het levensve rzeker ing- als het spaarkas
beclrij[ uitoe fenen, ge lden de in leden l e n 2 
voorgeschreven staten en bovendie n - voor de 
hier te I a nde gevormde kassen - de staten 
KS 1 en 4a, S 3b, 8-12 en 14. In dit geval 
heeft staat KS 1 uitsluitend betrekking op de 
prem ierese rve van het paarkasbedr ijf, waar
onde r mede te verstaan het spaartegoed. 

5. Zoodra in N ederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao bindende voorschriften omt,·ent de 
uitoefen ing van het levensverze ker ingbedrijf 
worden ingevoerd, wordt voor a ldaa1· geves• 
t igde ondernemi ngen, al s bedoe ld in I id 1, 
a rtikel 7, en voor a ldaar gevestig de onderne
mingen, als bedoe ld in ·lid 4, a rtike l 9 van 
toepassing ." 

k. Artikel 11 wordt artike l 9 e n wo ,·d t ge
lezen: 

,,1. Voor de in N ede rl a ndsch -Indië, Suri
na me of Curaçao gevestigde ondernemingen, 
d ie - al dan niet naast he t levensverzeker ing-
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bedrijf - zoowel aldaar als hier te lande het 
paarkasbedrijf uitoefenen, gelden: 
a. voor de beleggingen in ederland tot 

dekking van de premiereserve, waaronder 
mede te verstaan het spaartegoed der hier te 
lande gevormd kassen, staten KS 1 en 4a, 
benevens S 8-11; 

b. voor het spaarkasbedrijf hier te lande, 
staten S 3b, 12 en 14; 

c. voor de overeenkomsten van levensverze
kering, al dan niet aan spaarkasinschrijvingen 
verbonden, staten K 2, 3 en 4; 

d. voor de waarden, krachtens artikel 19 
der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 
(Staatsblad n°. 716) gedeponeerd voor de te 
stellen zekerheid, staat K la. 

2. De in dit artikel bedoelde staten hebben 
uitsluitend betrekking op de overeenkomsten, 
bedoeld in artikelen 2 en 30 van Ons beslui t 
van 29 J anuari 1924 (Staatsblad n°. 24), ge
wijzigd bij Ons besluit van 25 Februari 1938 
(Staatsblad n°. 244)." 

l. Ingelascht worden artikelen 10 en 11, 
luidende: 

,,Art. 10. Voor alle andere in Nededandsch
Indië, Suriname of Curaçao gevestigde onder
nemingen i& - zoo zij hier te lande het le
ven verzekeringbedrijf (niet zij nde het spaar
kasbedrijf) uitoefenen - artikel 7, en - zoo 
zij hier te lande het spaarkasbedrijf, al dan 
niet naast het levensverzekeringbedrijf, uit
oefenen - artikel 9 van toepassing. 

Art. 11. In geval van twijfel tot welke 
categorie een onderneming behoort en welke 
staten dus voor haar van toepassing zijn, be
si ist de Verzekeringskamer" . 

11i. Artikel 12 wordt gelezen: 
" 1. De ondernemingen dienen de staten bij 

de Verzekeringskamer in op de formulieren, 
welke door haar op · aanvrage tegen door haar 
vast te stell en prijs ter beschikking van de 
ondernemingen gesteld worden. 

2. Voor de staten L 8, 9, 9a en 10 kunnen 
ook andere formulieren gebezigd worden, m its: 

a. deze, wat den inhoud betreft, geen af
wijking vertoonen van de off icieele; 

b. de grootte der form ui ieren die der of
ficieele noch in de lengte, noch in de breedte 
overtreft." 

n . Aan artikel 13 wordt een derde lid toe
gevoegd, 1 uidende : 

"3. Tenzij uitdrukkelijk in de modellen 
toegelaten of voorgeschreven, is bijvoeging van 
posten of rubrieken in de taten niet geoor
loofd. Hoofden van posten, die voor de onder
neming niet van toepassing zijn , worden in 
de staten doorgehaald." 

o. In artikel · 15 wordt, zoowel in het eerste 
als in het tweede lid , - inplaats van "L 13, 
14 en 16 (voor spaarkasondernemingen S 4b, 
13, 14 en 16} " - gelezen: 

,,L 13, 14 en 16 (voor spaarkasondernemin
gen S 4b, 13, 14 en 16) K 2 en 4". 

Art. II. Van de bijlagen van Ons be luit 
van den 18en Juli 1925 (Staatsblad n°. 335) 
worden de bijlagen III en V vervangen, ter
wijl wordt toegevoegd een nieuwe bijlage VI 
(zie bijlagen III, V en VI van dit beslu it. ) 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
1 Januari 1939. 

Onze voornoemde Ministers zij n, ieder voor 
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zooveel hem betreft, belast met de uitvoel"ing 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 25sten F ebruari 1938. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Justitie, C. Gos e I i n g. 

(Uitgeg. 15 Maan-t 1938.) 

BIJLAGE III 
behoorende bij Koninklijk Besluit 
van 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 
335), gelijk dit is gewijzi gd bij het 
Koninklijk Besluit van 25 Februari 

1938 (Staatsblad n°. 244). 

BEGRAFENISFONDSEN. 

STATEN 
bedoeld in Artt. 27 en 28 van de Wet op het 

Levensverzekeringbedrijf 1922, (Staatsblad 
n°. 716). 

Staten B 1-11. 

Staat B 1. Totale ontvangsten en uitgaven 
in het jaa1· 19 per kas, giro, 
bank of op welke andere wijze 
ook. 

la. Toelichtingen op B 1. 
2. Balan . 
2a. Toelichtingen op B 2. 
3. amen van houders van niet-

volgestorte aandeelen. 
4. Vaste eigendommen. 
5. Eer te hypotheken. 
5a. Tweede en volgende hypotheken. 
5b. Executies van hypotheken en 

rente-achterstand. 
5c. Opgave van personen , die de 

laatste taxatie hebben verr icht 
van de vaste eigendommen en 
hypothecaire onderpanden de,· 
onderneming. 

6. Effecten. 
7. Leeningen op schuldbekentenis. 
8. Overz icht van de ontwikkeling 

van het bedrijf. 
9. Actuarieel verslag. 

,, 10. Premiereservestaat. 
ll. Vergelijking van de ve ,·wachte 

sterfte met de werkelijke sterfte 
gedurende 19 
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BEGRAFENISFONDSEN. 

1938 

STAAT B 1. 
Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d. 18 J uli 1925 (Staatsbladj n°. 335) , 

gewijzigd bij Koninklijk Besluit d.d. 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244). 

Onderneming: ............ ...... .... ... ........ ......... ..... . te: ........ .. ... .... ... ...... ... ... ... ..... .. .. ... . 

TOTALE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN IN HET JAAR 19 . PER KAS, GIRO, 
BANK OF OP WELKE ANDERE WIJZE OOK. 

A. ONTV ANOSTE 

Saldi begin des jaars : 
Kasgeld . . . . . . . . f 
Postchèque- & girodienst 
Gemeentegirorekening( en) 
Banken ....... . 
Spaarbanken . . . . .. 
Premiën 1 (zonder aftrek van bodeloon, 

doch met inbegrip van pre
miën, die van de uitkeeringen 
zijn afgehouden) . 

Renten, Huren en Pachten : 
Rente van hypotheken 

effecten . . . . . . . . . 
,. leeningen op schuldbeken

tenis. . . . . . . . . 
., ., banken en spaarbanken 

Andere rente . . . . . . . . . 
Huren van huizenbezit (B 4) . . . 
Pachten van landerijenbezit (B 4) _ 
Verkoopen en aff,ossingen van beleggingen : 
Verkochte vaste eigendommen . . . . 
Aflossingen op hypotheken . . . . . . 
Afgeloste en verkochte effecten . . . . 
Aflossingen op leeningen op schuldbeken-

tenis ....... . 
Afgeloste en verkochte andere beleg-

gingen .... . ........ . 
Andere ontvangsten (hieronder te specifi-

ceeren) ............ . . 

Totaal 2 ••••• 

B. U ITGAVEN. 

Uitkeeringen (zonder aftrek van verreken-
de premiën) : 

bij overlijden . . . . . . . . . . . . f 
bij ziekte . . . . . . . . . . . . . . 
Andere uitkeeringen . . . . . . . . . 
(hier te specificeeren) 
Terugbetaalde premiën als winstuitkeering 

(niet in te vullen bij vrijstelling van 
betaling) . . . . . 

Andere winstuitkeering . 
Afkoop . .... .. . 
Rente van opgenomen gelden 
Beleggingen : 
Gekochte vaste eigendommen 
Gesloten hypotheken . . . 
Gekochte effecten . . . . . . . . . . 
Gesloten leeningen op schuldbekentenis " 
Gekochte andere beleggingen . . . . . 
Kosten en belastingen op vaste eigendom-

men .......... · .... . 
Bewaarloon van effecten en andere waarden 
Ko8ten: 
Salarissen en presentiegelden . 
provisie (geen incasso) . . . . 
bodeloon ......... . 
andere incassokosten . . . . . . . 
drukwerk, porti en schrijfbehoeften . . 
kosten van vergaderingen en andere bij-

eenkomsten . . . . 
Andere kosten . . . . . . . . . . . . 
(hier te specificeeren) 
Saldi einde des jaars : 
Kasgeld .... . . 
Postchèq ue- & girodienst. 
Gemeentegi rorekening( en) 
Banken . . . 
Spaarbanken .. . 

Totaal 2 

N.B. In dezen staat opnemen alle ontvangsten en uitgaven, onafhankelijk of deze per kas, giro, 
bank of op welke andere wijze ook hebben plaatsgevonden. 

1 Geen premie opnemen over termiJnen, waarvoor "vrijstelling" is verleend. Onder premiën ook te 
verstaan contributies , heffingen, entreegelden en andere betalingen voor de verzekering. 

2 De beide totalen moeten gelijk zijn. 

STAAT B la. 
Inge, uld met 1nachtnem1ng van Koninklijk Besluit d.d . 18 Juli 1925 (Staatsblad) 11° . 335), 

gewijzigd bij Koninklijk Besluit d.d. 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244). 

011clernem ing: ....... ................ te: ... ...... .... .. .. ......... . 

TOELICHTINGEN OP STAAT B 1. 
(Totale ontvangsten en uitgaven in .het jaar 19 .. .... per kas, g iro, bank 

of öp welke andere wijze ook). 

ln 't kort alle posten cloorloopen en achte~ ieder bedrag tusschen ( ) het bedrag vei-n1elclen 
van den overeenkomstigen post van het vorige jaar. 
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BEGRAFENISFONDSEN. 
STAAT B 2. 

Ingevuld m.~t. inac~.tnemi~g ".~Il Koni!1klij k Besluit d.d. 18 J uli 1925 (Staatsblculj n° . 335), 
gew1J z1gd b1J KomnkhJk Beslui t d.d. 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244). 

Onderneming: . ................... ........... .... te: .. .... .. ... ........... ...... .......... ... . 
BOEKJAAR 19 TAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN OP 31 DECEMBER 19 
BALANS. 

Nog te storten op aandeelen van het maat
schappelijk kapit.1.al (alleen bij naam
looze vennootschappen) Staat 3 . . . 

Nog te storten op aandeelen van het waar
borgkapitaal (Staat 3) . . . . . . . 

Vaste eigendommen (Staat 4) 
a. Landerijen 1 . . . . . . . . . . 

b. Huizen . .. . . ...... . 
Hypotheken (Staten 5 en 5a) 

a. eerste hypotheken op landerijen 1 

(Staat 5) . . . . . . . . . . . . 
b. eerste hypotheken op huizen 

(Staat 5). . . . . . . . . . . . 
c. tweede en volgende hypotheken op 

landerijen 1 (Staat 5a) . . . . . . 
d. tweede en volgende hypotheken op 

buizen (Staat 5a) . . . . . . . . 
Effecten (Staat 6) 
Leeningen op schuldbekentenis (Staat 7) 

a. aan openbare lichamen (provinciën, 
gemeenten en waterschappen) . . 

b. aan a ndere rechtspersonen . . . . 
Andere beleggingen (hieronder te specifi

ceeren) 

Banken, spaarbanken en girorekeningen 
(hieronder met name te specificeereh) 

Kas ... .. ... .. . 
Loopende renten, huren en pachten . 
Nog te ontvangen achterstallige premiën 
Andere bezittingen en vorderingen (hier-

onder te specificeeren) 

Totaal 3 • • • • • f 

A andeelenkapitaal ( a Il een in te vullen 
voor een naamlooze vennootschap) . 

Waarborgkapitaal (alleen in te vullen in
dien aandeelen in het waarborgkapitaal 
zijn uitgegeven) . . . . . . . . . . 

Premiereserve 31 December 19 
Andere reserves( hieronder te specificeeren) 

Extra reserve (alleen voor naamlooze 
vennootschappen en onderlinge maat
schappijen met een waarborgkapitaal) ,, 
R eserve geldbelegging . . . . . . . 

,, dubieuze debiteuren . . . . 
L eeningen ten faste van de onderneming 

(hieronder te specificeeren) 
Leeningen onder hypothecair verband 
van va te goederen der onderneming .. 
Leeningen onder verband va n effecten 
der onderneming . . . . . . . . . 
Leeningen zonder speciaa l onderpand " 

Nog niet betaalde uitkeeringen . . . . . 
Andere schiûden (hieronder te specifi 

ceeren) 

Onverdeeld saldo . . . . . . . . . . . 
Kapitaal, geen aandeelen - of waarborg

kapitaal z~j nde. (in een jaar, waarin 
geen bereken ing der premiereserve 
plaats v indt, dient het ka.eitaal, voor
zoover het onverdeeld saldo daartoe 
niet voldoende is, mede voor aanvul
ling der premiereserve) . . . . . . 

Totaal 3 • • • • • 

N.B. Wijziging van de volgorde der posten is niet toegelaten. P osten, die in het bedrijf van het 
Fonds niet voorkomen, worden niet weggelaten, t erwijl geen andere posten worden bijge
voegd, behoudens die welke dienen ter specificatie van de posten Banken, Spaarbanken e n 
Girorekeningen. Andere bezittingen en Vorderingen, Leeningen en Andere Schulden. 

1 Met inbegrip van boerder.ijen. · 
1 Hier op te geven het jaar, aan het einde waarvan de berekening het laatste is geschied. 
3 De beide tota len moeten gelijk zijn. 

STAAT B 2a. 

Ingevuld met inachtneming van Koninklij k Besluit d.a. 18 Juli 1925 (Staatsblculj n° . 335), 
gewijzigd bij Koninklij k Besluit d.d. 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244). 

Onderneming: .... ... .. .. .......... ... .... ...... ............. te: ... .... ...... .. .. ....... ....... .. .. 

TOELICHTINGE OP DE BALANS. 
In 't kort alle posten doorloopen en achter ieder bedrag tusschen ( ) het bedrag vermelden 

van den overeenkomstigen post van het vorige jaar. 
Behalve de gewone toel ichtingen hier te vermelden, o[ op de onderneming verpl,ichtin r,en 

(b.v. pensioenverplichtingen) rusten, die niet op de balans tot uitdirukking kCYlnen. Reeds in
gegane pensioenen worden in ieder geval voor hun contante waarde in de balans opgenomen 
(zie B 10) . 
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BEGRAFENISFONDSEN. 
STAAT B 3. 

Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d. 18 Jul i 1925 (Staatsblad n° . 335) , 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit d.d. 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244). 

Onderneming: .. ... ........ .. ...................... .. ...... .. te: .. .... .. .... .. ............ .. ............. .. ... . 
BOEKJAAR 19 ...... 

NAMEN VAN HOUDERS VAN NIET-VOLGESTORTE AANDEELEN, 
hetzij in het Aandeelenkapitaal, zoo het een naamlooze vennootschap betreft, hetzij in het 
w(UJJT'borgkapitaal, zoo het een onde,-linge nvaatscha'JYPÏj betreft, die een niet volgestort 

waarborgkapitaal op aandeelen heeft. 

Gezamenlijk 

Aantal nominaal Waarop nog 
Naam. Woonplaats. aandeelen. bedrag der niet gestort . 

niet-volgestorte 
aandeel en. 

1 2 3 4 5 

--
Totaal 

BEGRAFENISFONDSEN. 
STAAT B 4. 

Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d . 18 Juli 1925 (Staatsbla.dJ n°. 335) , 
gewijzigd bij Koninklijk Beslui t d.d . 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244). 

Onderneming: .... .. .. .. ..... ..... ...... ........ .. .. . . .... .. .. te: ........ .. ..... ........ .................. ...... . 
BOEKJAAR 19...... .. VASTE EIGENDOMMEN OP 31 DECEMBER 19__ . 

A. Landerijen. B. Huizen. 

Jaar Laatste taxatie. Pacht 
Toe-of 

van Omschrijving Ligging. Grootte. Aank_oop- Balans- huur lich-
aan- van den aard. PrIJS. waarde. boek- tin -

koop. Bedrag. Datum gen. jaar. 

3 5 6 
- - - - 9- 10 1 2 4 7 8 

1 ha.1 a. 1c. a. 

A. Landerijen. 

B. Huizen. 

Kolom 2. In te vullen : Bouwland, we(]and, tuin land, boerderij, woonhui8, winkelhuis, boom
gaard, bouwterrein, enz. 

3. In te vullen : de gemeente en bovendien voor huizen den straatnaam. 
6. Samen te t ellen afzonderlijk voor A. Landerijen en B. Huizen; daarna beide totalen 

samen t e tellen. 
10. Als het een erfpachtsperceel betreft, dit in deze kolom te vermelden ; in dit geval 

tevens den jaarlijkschen canon te noemen. 



BEGRAFENISFONDSEN. 
STAAT B 5. 

Ingevuld met inachtneming van Ko11ioklijk Besluit d.d . 18 Juli 1925 (Staatsblad, n°. 335), 
gewijzi gd bij Koninklijk Beslu it d.d . 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244). 

Onderneming: te: ·· ·············· ········ ··· ········· ·•·" "''' ' ' 
BOEKJAAR 19 . EERSTE H YPOTHEKEN 31 DECEMBER 19 .. 

A. Landerijen-hyJ)Otheken. · B. Hiiizen-hypotheken. 

No. 1 Datum 
Oor- Datum Bedrag Omschrijving van het onderpand. Laatste taxatie. 

der- spronkelijk van Aflossing R ente- einde 

1 Lig:ing. l 

T oelich-
1 leening. bedrag der afloop. per jaar. voet. boekjaar. Aard. Grootte· Datum. l Bedrag. 

t ingen. 

- 1 1 
leening. 

2 3 4 5 - 6- 7 8 10 11 12 13 

1 1 1 1 1 
h .a. a. c.a. 

1 
A. L anderijen -hypotheken. 

1 

1 

1 
. 

B. H iiizen-hypotlieken. 
' 

. 
1 ' 

1 

' 

Tweede en volgende hypotheken in dezen Staat alleen dan opnemen, indien de onderneming tevens houdster van alle voor
afgaande hypotheken is. 

Kolom 7 totaliseeren voor A. Landerijen -hypotheken en B. H uizen-hypotheken afzonderlijk; daarna beide to talen samentellen. 
,, 8 invullen : Bouwland, wen and, tuinland, boerderij , woonhuis, winkelhuis, enz. 
,, 9 in vullen: Naam van de gemeente; vóor huizen ook den straatnaam. 
,, 13 : hierin bijzonderheden medcdeelen, zoo bijv. omtrent erfpacht, aanvullende waarborgen, enz. 

1 Invullen : dossiernummer, bij gebreke waarvan volgnummer. 

..... 
CD 
c,J 
00 



BEGR . ! 1?.NISFONDSEN. 
STAAT B 5a. 

• • ( • r ·k.r..u. 
Ingevuld met inachtnem ing van Kon ink lijk Besluit d.d. 18 Ju l i 19 25 (Staatsb lad n°. 

gewijzigd bij Koninklijk Bes luit cl.cl. 25 F ebruar i 1938 (Staatsblad n°. 244) . 
335) , 

Onderneming: te: .... .. .. .... . ........ .. .. .......... .. .... ... .. . 

BOEKJAAR 19--· 

.... ? ci) " " ol 
-ooi> ; Ol).;:! :,.i:i. 

No. 
-·== ö~ § s 8 § " l _., 3s ~o~ :,co 
oi - ,,..o .... ~ ol 

A ... (!) 
A 8 "O 

l 1 2 1 3 I 4 1 

-- . 

,. 

TWEEDE EN VOLGENDE HYPOTHEKEN 31 DECEMBER 19 
A. Landerijen-hypotheken. B. Huizen-hypotheken. 

T otaal bedrag ..; 
Omschrijving van h~ .onderpa nd. "' der hypothe-

Afloss ing 
0 · Bedrag 00 :,. 

einde ~ 
ken welke aa n 

(!) 

per jaar. ~ die der onder-

1 Ligging. , 
ra boekjaar P:: 
"' neming voor- Aard . Grootte. P:: afgaan. 

5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 12 

1 1 1 
h.a . a. c.a. 

A. Landerijen-hvpotheken_ 

' 

. . 

B· Huizen-hypotheken. 

1, 

1 
; 

1,. 

. -· 
1 

-

d 
Laatste taxittie "' Ol) 

p 
·.;; 

Datum !Bedrag 

..0 

.~ 
-a; 
0 
H 

13 14 15 

.. 

-- .. . . 

Tweede en verdere hypotheken alleen opnemen, indien de onderneming niet tevens houdster is van de daaraan voorafgaande 
hypotheken . .. 

K olom 7 totaliseeren voQr A. La nder1J en-hypot heken en B. Huizen-hypotheken afzondedijk; daarna beide tota len samentellen. 
,, 10 inv ullen als kolom 8 van Staat B 5 en kolom 11 a ls .kolom 9 van Staat B 5. 

Bij zonderheden , zooals erfpacht. andere waarborgen, enz. in kolom 15 vermelden. 
1 Invu llen : dossiernumme r, bij gebreke waarvan volgnumme r. 



BEGRAFENISFONDSEN . 
STA ATB 5b. 

Ingevuld met inaçhtneming van Koninklijk Beslui t d.d . 18 Juli 1925 (Staatsblad; n°. 335), 
gewijzi gd bij Konin klijk Besluit d.d. 25 Februari 1938 (Staatsblad n° . 244). 

O11qernem i ng: te: .... ........... ...... ... .. .. ... .... .. ... .. .... . 

BOEKJAAR )!) I. EXECUTIES VAN HYPOTHEKEN EN IL RENTE-ACHTERSTAND 19 
1. Executies. 

Omschrijving van het 
geveilde onderpand. 

Bedrag der schuld. Laatste taxatie. 
Kosten op 

Achterata llige Opbrengst den ko1 

Hoofdsom rente en loo- der vallen 
Aa.rd. Ligging. Grootte. per saldo. pende ren te Totaal. veiling. bij eigen Datum. Bedrag. 

tot, den datum inkoop. 
der executie. 

- -1- --2- 3 4 5 6 7 8 9 10 

h.a. a c.a. 

i 1 

1 f . Rente-achterstand 07J H ypotheken. 

Toelich-
t ingen 1• 

11 

Op 31 December 19 .... was van .. .... hypotheken met een uitstaand bedrag van f . . ........ .. ... .. de verschenen ren te, groot f 
nog niet ontvangen. · 
Of . Bij het uitbrengen van het Vers lag was hiervan reeds f betaald . 

· Qp 31 December 19 .. bestond geen achterstand in de rentebetaling der hypotheken. 
1 In deze kolom vermelden : 

a. geheelen of gedeeltelijken inkoop en bij gedeeltelijken inkoop den besteden prijs ; 
b. bij tweede hypotheek der onderneming het bedrag, dat zij a ls opbrengst heeft ontvangen ; 
c. 11.lle andere bijzonderheden, die van belang zijn. 
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BEGRAFE ISFONDSE . 
STAAT B 5c. 

Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Beslui t d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335) , 
gewijzi gd bij Koninklijk Besluit d .d. 25 F ebrua,·i 1938 (Staatsblad n° . 244) . 

Onderneming : .. ..... ..... .... ..... ... .... . .... ........ ...... te: .... ... ..... ... .. .... .. ....... .... ...... ....... . 

OPGAVE VAN DE PERSONEN, DIE DE LAATSTE TAXATIE HEBBEN VERRICHT 
VAN DE VASTE EIGENDOMMEN EN DE HYPOTHECAIRE ONDERPANDEN DER 

ONDERNEMING. 

Directeuren en andere aan de onder-
Taxateurs. neming verbonden personen, die de 

laatste taxaties hebben verricht. 

Naam . 
1 

Beroep. 
1 

Woonplaats. Naam. 
1 

Beroep. j Woonplaats . 

1 

BEGRAFENISFONDSEN. 
STAAT B 6. 

Ingevu ld ·met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staat sblad n°. 335 ), 
gewijzi gd bij Koninklijk Beslui t d.d . 25 F ebruari 1938 (Staatsblad n°. 244). 

Onderneming: ... .... .. . ... ........ ... ...... .... ....... .. ... . te: ..... ...... ........... ..... .. .. . 

BOEKJAAR 19 EFFECTEN OP 31 DECEMBER 19 

Benaming Rente- uitgifte ominaal 
Jaar van ~answaarde . 

der effecten. voet. van bedrag. 1 
____ l _____ 2 __ , obligties. ___ 4___ Bed;ag. 

Totaal . . . . . . j 

Toelich
tingen. 

7 

N.B. Onder de effec ten ook op te nemen inschrijv ingen Grootboek en Staatsschu l<l boekjes. 
Kolom 6 totalisoeren. 

Wijze waarop de helanswaarde is vastgesteld: 
Wijze van bewaring der effec ten : 



-, 
~ ' 

;.: 

.; 

t 

BEGRAFENISFONDSEN. 
STAAT B7. 

Ingevuld met inacht neming van Koninklijk Beslui t d.d. 18 J uli 1925 (S taatsblad,, n°. 335) , 
gewijzi gd bij Koninklijk Beslui t d.d. 25 F ebrua ri 1938 (S taatsblad n°. 244) . 

Onderneming: .... ... .... ........... . .......... .. .. .. .. ... .. . te : .. .... .. : ... ................. .. .. ... ... .... .... . 

BOEKJAAR 19 LEENINGEN OP SCH ULDBEKENTENIS VERSTREKT A. AAN OPENBARE 
LICHAMEN EN B. AAN ANDERE RECHTSPERSONEN, OP 31 DECEMBER 19 

Bedrag op Balanswaarde. Garant ie 
Oorspron-

Datum der Debiteuren. kelijk Duur, 
Bedongen 

jaarlijksche R en te- den laatsten van Rijk 
Provincie, Toelich-

. .,, 

leening. voet. datum van t ingen. bed1·ag. afl oss ing. 
het boekjaar. 

K oers. Bedrag. Gemeen te 

' 
en derg. 

1 2 3 4 5 --6- 7 8 
--9- 10 - 11 

A . A aµ Openbare lichamen. 
,_ , .... ~-~ -

-

- •· 

. 
B . Aan Andere rechtspersonen. 

' ' ; 

1 . , 
< 
~ 

1 

1 

. • 

. R. Onder " Openbarn licha men" hier t e verstaan : Rijk, koloniën; provinciën, gemeen ten, waterschappen. Indien de leening 
wordt gegarandeerd door het Rijk, dan wel door een provincie, gemeente of een a nder openbaar lichaa m in kolom 10 
vermelden " Rrjk ' ' resp. den naam der provincie, gemeente, enz. Kolom 9 totaliseeren voor A en B afzonderljjk, daarna 
beide totalen samentellen. 

... 
co 
~ 

0:, 
c:y:; 
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BEGRAFENISFONDSEN. 
STAAT B 8. 

Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d . 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335), 
gewijzigd bij Koninklijk Beslui t d.d. 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244) . 

Onderneming: te: ... .... .... .. ........................ ..... ... . 

Boekjaar 19 

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJF IN 19 ... 

Aantal Verzekerde 
Omschrijving. ver -

zekeringen. Kapitalen. 

1 

R ente. 

1 

Stand begin van het boekjaar 
Bijgekomen 

Totaal 

Vervallen door overlijden 
,, ,, andere oorzaken 

T otaal 

Stand einde van het boekjaar 
Waarvan herverzekerd 

N.B. 1. Wanneer het verzekerd bedrag met 
het bereiken van een hoogeren leeftijd 
of met een langeren duur van het lid
maatschap stijgt, wordt voor ieder per
soon het hoogste bedrag aangenomen 
als verzekerd bedrag. 

BEGRAFENISFONDSEN. 

2 

STAAT B9. 

3 4 

\ 
-

1 . . 

2. Fondsen, die al.leen loopende over
eenkomsten van levensverzekering af
wikkelen, deelen onder aan dezen Staat 
mede, sedert welken datum zij zulke 
overeenkomsten niet meer sluiten. 

.. 
Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1°925 -:'. (Staatsblad n°. 335), 

gewij zigd bij Koninklijk Besluit d.d. 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244). 

Onderneming: ..... . te: ··· ·· ····· ·· ···· ······· ····· ·· ····· ····· 

ACTUARIEEL VERSLAG OVER 19 ..... . 
met vermelding van: 

1. Een korte, maar nauwkeurige uiteenzet
ting van de gevolgde methode van be
rnkening der reserve. 

2. De wijze van vaststelling der prem ie, 
welke als bate bij de reserveberekening 
in rekening is gebracht. Is deze bij de 
berekening der baten als jaarpremie be
schouwd ? Zoo niet, hoe is dan gehandeld? 

3. De wijze, waarop leeftijden en duren zijn 
bepaald. 

4. Eene mededeeling, of a l dan n iet en, in
dien wel, hoe rekening is gehouden met 
uitkeering onm iddell ijk na overlijden. 

5. Eene mededeeling hoe, indien de methode 
het in rekening brengen van onverdiende 
premie, premietegoed of (bij lijfrenten) 
verschuldigde rente meebrengt, deze groot
heden zijn berekend. 

6. De wijze van voorziening in de toekom
stige onkosten voor verzekeringen tegen 
koopsom , voor premievrije verzekeringen, 

en in de toekomstige onkosten na afloop 
der premiebetaling voor verzekeringen, 
waarbij de duur der premiebetaling korter 
is dan de duur der verzekering. 

7. Eene opgave van het bedrag der .nega
tieve reserve, hetwelk c.q. op nul 1s ge
steld, eventueel van het in de wiskundige 
reserve opgenomen bedrag tot dekking 
van het verlies door royement. 

8. De methode van groepeering, indien zoo
danige methode is gevolgd. 

9. Eventueele afwijking van de ten vorigen 
ja re gebezigde methoden en/of gronds! a
gen, met nauwkeurige opgave van den 
invloed dier verandering op het bedrag 
der reserve, hetzij berekend voor het 
begin, hetzij voor het einde van het boek
jaar. 

10. De behandeling in de reserveberekening 
van de overlijdensverzekeringen van kin
deren. 



BEGRAFENISFONDSEN. · 
STA A T '13 10. 

Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d . 18 Juli 19 25 (Staatsblad n°. 335), 
gewijzi gd bij Koninklijk Besluit ël.d.' 25 .Febl'uari 1938 (Staatsblacl n°. 244). 

Ondel'neming: te: ......... .............. ..... .. .. ... ... ... .... . .. 

BOEKJAAR 19. PREMIERESERVE OP 31 DECEMBER 19 

Verzekerde Premie voor Premiën Sterftetafels, Aantal ziekterisico, 
Groep. Tarief. eventueel Rente- verzekerin- JaarJjjksche begrepen in bedoeld in Premie-

Ziektetafels. voet . 
kapi : Ien. l bruto premièn. de ~remie Staat 9, reserve 2 • gen. renten. 

uit ko om 8 1• 
sub 2. 

- 1- 2 3 --4- 5 7 8 9 10 11 

.. -
Totaal 
Af : Herverzekering (Op dezelfde 

grondslagen) 
Blijft : Eigen risico 

1 1 1 1 

, 

1 l 1 1 1 1 

N.B. Indien voor een groep verzeker ingen uiteenloopende grond8lagen voor de prem iereserveberekening zijn gebezigd, wordt 
de premiereserve in dezen Staat gesplitst opgegeven. 

Te brengen onder: · 
Groep I : de overeenkomsten voor levenslange verzekering bij overlijden met levens lange p1·emiebeta.ling. 

II: de overeenkomsten voor l evenslange verzekering bij overlijden met tijdelijke premiebetaling, waarvoor de premie-
betaling nog niet is afgeloopen. 

Ifo: de overeenkomsten voor levenslange verzekering bij over lijden, die premievrij zijn gemaakt of geworden. 
UI : de overige overeenkomsten (naar tarieven te splitsen). 
JV : loopende lijfrenten en pensioenen. 
V : uitgestelde ouderdomspensioenen. 

VI : uitgestelde weduwenpensioenen. 
1 Voor zoover het extra risico bij de berekening der reserve niet in aanmerking is genomen. 
2 Met inbegrip van onverdiende premiën en verschuldigde rente en onder aftrek van premie te goed. ....:J 

0 
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BEGRAFE ISFONDSE. 
S T A A 'l' B ll. 

Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Be I uit d.d. 18 J ui i 1925 (Staatsblacl n°. 335) . 
gewijzi gd bij Koninklijk Besluit d.d. 25 Februari 1938 (Staatsblad n°. 244) . 

Onderneming: ....... ........ .... ...... .. ......... ...... ... . . te: .... .. .. ... ... .. .. .. ... .. .. .. ... ..... ...... .... . 

VERGELIJKING VAN DE VERWACHTE STERFTE MET DE WERKJ<JLIJKl<.. STERFTE 
GEDURENDE 19 

Aantal Aantal terfgcvallen. 
Sterfte. 

Aard dor verzekeringen . ta.fel. Leeftijden. waar• 

1 

Waar-nemingen. Berekend. genomen. 

1 2 ;; 4 5 6 

Kapitaal - en renteverze- beneden 1 
overlijden. leeftijd 1 keringen bij 

1 

N.B. 

1- 9 
l 19 
20-29 

enz. 1 

. 
1 

a. H ier aang ven of " p rsonea-", dan we l " verzekeringen -"sterfte is waargenomen. 
b. Door ondernemingen met driejaarlijksche reserveberekening wordt de staat alleen in
gediend, als ook de premiereserve berekend wordt,. Hij moet dan betrek"king hebben op 
het boekjaar en de beide voorafgaande boekjaren, zoodat voor gelijke waa rnemingsleef. 
tijden de aantallen voor de drie jaren moeten worden samengevoegd. 
Kolommen 4, 5 en 6 totaliseeren. 

BIJLAUE V. 
behoorende bij Koninklijk Beslui t 
van 18 Juli 1925 (Staatsblad 11°. 
335), gelijk dit is gewijzigd bij het 
Koninklijk Besluit van 25 Februari 

1938 (Staatsblad n°. 244) . 

BUITENLANDSCHE ONDERNEML GEN. 

STATEN 
bedoeld in Artt. 27 en 28 van de Wet op het 

Levensverzekeringbedrij f 1922 (Staatsblacl 
n°. 716). 

Staten J{ 1- 4. 

Staat K 1 . Waarden i11 ederlancl tot dek
king van de premiereserve van 
het levensverzekeringbedrij [. 

,, la. Waarden in ederland tot de k
king van de zekerheid , bedoe ld 
in art. 19 dier Wet. 

, . 2. Overzicht van de ontwikkeling 
van het Nederl andsche leven ver
zekeringbedrij f. 

3. Actuar ieel verslag van den ve1·
zekeri ngswiskundige. 

4. Pl'erniereserve. 



BUITENLANDSCHE ONDERNE:MlNGEN . 

STAAT Kl. 

Onderneming: ....... ....... . . 

aam v. d. ve rtegenwoordi ger i11 Nederl a nd : ......... ......... ................ ..... ........ ... ..... ... . Adres: .. .... .. .... .... .... .. .... ....... .... ........... ,. 

WAARDEN IN NE DERLAND TOT DEKKING DER PREMIERESERVE VA J HE T 
LEVENSVERZEKERINGBEDRIJ.F'. 

ai December 19 

HoU . guldenslEng. 5::. IAin. s. l Fr. fr. l B. fr. lzw. fr.J 
1 1 1 

Splitsing naar de valuta's Premie- 1 

re8erve . f 5:: s F. fr . B. fr . Z. fr . 
- - - --- - - - ------ - -----

Wisselkoers voor de herleiding in 
guldens 1 • • • • . . . . . • 

--- - - - --- - --------

Toelichtingen. 

Totaal in guldens 
Premiereserve, herleid in gu ldens 1 f f f f f f f 

--------- - - - --- - --
Polisbeleeningen en voorschotten 

naar de valuta's . f :t F . fr . B. fr. z. fr. 
---- --- - - - - -- - - - - - - - --

Totaal in guldens 
ldem in yuldens her leid 1 • f f f f f f f 

--- ------------ - --
Premie reserve verminderd met Totaal in guldens 

polisbeleeningen en voorschotten f f f f f f f 
------ - - - - -- - -----

Waarden, tot dekking der premie- Totaal in g uldens 
reserve ter voldoening aan art. 
29 der Wet op het Lev.bedrijf • 

a . Effecten 
1. Binnenland scbe obligaties en 

f f pa ndbrieven (L 9) . . . . . . f f f f f f f 
2. Buitenlandsche obligaties en 

pandbrieven (L 9) 
" 

,, ,, ,, 
" 

,, ,, 
" 

,, ,, 
a. Aandeolen (L 9) . 

" 
,, 

" " " " " 
,, ,, 

" --- - - - --- --- --- - --
m , , 

' ' ' ' ' ' ' ' 

.... 
~ 
00 

-:i 
t:-o 



(LS) .......... f f f f f f f f f f 
2. l ste Hypotheken op huizen (L 8) 

" " " " " " " " " 
,, 

--- - -------- - -----
Totaal f f f f f f f f f f / --- - -- - -- - ----- - -- - --

/ c. Leeningen op schu/,dbekentenis 
aan openbare lichamen (L 10) f f f f f f f f f f 

d. Deposito's 
" " " " " " " " " " - - - - -- -~---- ----- -

Totaal der waarden f f f f f f f 1 f f f 

De waarden liggen in bewaring bij . . . . . . . . 
met de bepaling, dat hierover niet dan met t oest emming der Verzekeringskamer kan worden beschikt. 
De deposito's zijn gesteld bij . . . . . . . . . . 
met de bepaling, dat hierover niet dan met toestemming der Verzekeringskamer kan worden beschikt. 
Alle guldens bedragen în dezen staat zijn in guldens naar beneden afgerond. 
Deze staat heeft geen betrekking op spaarkasbedrijf, waaronder hier wordt verstaan spaarkasinschrijvingen incl. hieraan 

verbonden verzekeringen. 

1 Herleiding in guldens met behulp van den op den laatsten beursdag van het boekjaar te A'dam officieel vastgestelden 
wisselkoers. 
De waarden in vreemde valuta in guldens opgeven. Voor effecten. geschiedt de waardebepaling in guldens volgens de 
Amsterdamsche beursnoteering van den laatst en beursdag van het boekjaar. Voor de overige waarden geschiedt de 
herleiding in guldens volgens. 1 

BUlTENLANDSCHE ONDERNEMINGEN. 

STAAT Kla . 
Onderneming: .. ............... ......... ... .... ..... .. .. . 

Naam v. d. vertegenwoordiger in Nederland: 

Waarden in Nederland tot dekking van de 
ze kerheid, bedoeld in art. 19 der Wet op het 

Levensverzekeringbedrij f. 
31 December 19 ... .. . 

B innenlandsche obligaties en pand
brieven 

Deposito's . 
Andere beleggingen 

'l.'otaal 

Adres: .... ... .. ... ... . ... ....... .. ..... •·•·•·········· 

De waarden li ggen in bewaring bij ..... ... ... . , 
....... ... .. ... ... .... ............. met de bepaling, dat 
hierover slech ts met toestemming der Verze
keringskamer ka n worden besch ikt. 

De deposito's zijn gesteld bij ....... ................ . 
.. .. .... ... .. .. ... ............ .. .. . met de bepaling, dat 
hierover slechts met toestemming der Verze
keringskamer kan worden beschikt. 

Voor all e effecten wordt de waarde bepaa l cl 
volgens de Amsterclamsohe beursnoteering van 
den l a.atsten beursdag van het boekjaa1·. 



. 

BUITENLANDSCHE 
1,EVENSVERZEKERING 

MAATSCHAPPIJEN. 

Onde l'lleming : ...... .............. .. ........ . . 

, 

STAAT K 2. 

aa m v. d. vertegenwoordi ge1· in Nederl n11d : ........ ..... ......... .. ..... ...... ........ . ..... Adres: ...... .......... ...... ..... ..... ..... ..... .. ........ ..... .. 

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HET NEDERLANDSCHB LEVENSVERZEKERI Gl3EDRIJI? 
IN HET BOEK,TAAR 19 

BEDRAGEN I N GULDENS.* (Zonder aftrek van in herverzekering gegeven bed ragen.) 

Verzekerd kapitaal Verzekerde jaa r!. rent e Mede-
Aantal met met verzekerde 

premie- premievrij . premie- premievrij. invalidi-
betaling. 1 betaling. 1 teitsrente. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Vermeerdering door : 
A 1 Nieuwe verzekeringen 

2 Prem ievrij gemaakte verwkoringen 3 • 

3 Overgenomen portefeuilles . . . . . 
4 Verhoogingen uit winst 
5 lngesane invalidite itsrente 2 • • 

6 Wijz iging (incl. her leiding vreemde munt) 
7 H erstel . .. 
8 Overbrenging op Nederlandsche administratie 

Totaa l A 

B Wegens afloop der premie betaling 4 

Totaal A + B{I) 
--

Il . Vermindering door : 
Al Overlijden 

2 Afloop der verzekering . 
3 Ingang der in validi teitsrente" 

Totaal A 

Bl Premievriimaking 5 

- 1 
~ 

1 - 1 



"~ v• ~• -o _0 ..., 1" a,u .... .., .. .... .. ., .... . 11 u, •. .., M•~ · · -

Totaal B 

C Afloop der premie betaling 6 

Totaal A + B + C (II) 

Saldo vermeerdering (I- U). 
,, vermindering (II- I) . 

Stand einde vorig boekjaar 
Stand einde boekjaar 

Waarvan afkomstig uit nie uwe verzekeringen 

Splitsing in verzekerde bedragen met !)Il zonder recht op aandeel in de winst. 

Met recht op aandeel Zonder recht op aan- Totaal 
in de winst deel in de winst 

met 
1 premievrij . 

met 
1 premievrij . 

met 
1 premievr(j. 

Totaal. 
premie- premie- premie-

bet aling. betaling. betaling. 

Verzekerd kapitaal 
Gekapitaliseerde verzekerde rente t 

Totaal 

1 De kolommen "met premiebetaling" hebben uitsluitend betrekking op verzekeringen tegen termijnpremiën, waar van 
de betaling nog niet is afgeloopen ; .verzekeringe11 tegen koopwm komen dade~jl, in rle rubriek "premievrij ". 

2 Kolom 7 heeft uitsluitend betrekking op nog niet ingegane invaliditeitsrente : ingegane invaliditeitsrente wordt als rente
verzekering behandeld . De in het boekjaar ingegane invaliditeitsrente wordt ingevoerd in ko lom 6 en afgevoerd in kolom 7. 

• Onder "premievrijmaking" op te nemen de bed ragen der premievrij e verzekeringen, die in het boekj aar p remievrij zijn 
geworden door staking der premiebetaling. 

4 De bedragen in de daarbii passende rubrieken t e vermelden in de kolom "premievrij " . 
5 Het volle verzekerde bedrag op te nemen van de verzekeringen, die in het boekjaar premievrij zij n gemaakt wegens staking 

der premiebetaling. . 
6 De verzekerde bedragen van verzekeringen , waar bij de duur der premiebetaling korter is dan de duur der verzekering 

en waarvoor in het boekjaar de premiebetaling afliep, in de daarb ij passende rubrieken te vermelden in de kolom " met 
premie betaling". Bedrag 6 = bedrag 4. . 

* Voor de herleiding van vreemde valuta in guldens moet gebruik gemaakt worden van de officieele Amsterdamsche wissel
koersen op den laatsten beursdag v·an het boekj aar. 
= 10 maal de jaarlijksche rente. Niet ingegane invaliditeitsrente hierin niet begrepen. 

Aan den voet van den staat kunnen toelicht ingen worden gegeven. ... 
?E 
00 



BUITENLANDSCHE LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJEN .. STAAT K 4. 
Onderneming: .. ......... .... . Naam v. d. vertegenwoordiger in N ederland: .. .......... .. . .. .. Adres: ............... . .... . .. ... . 

PREMIERESERVE OP 31 DECEMBER Hl IN GULDENS* (zonder aftrek van herverzekering) . 

Sterftetafels 
., 

Nettopremiën 
Verzekerde Mede-

..d 
Premiën (eventueel Aanta l op de grond-

R ente- verzekerde ] B-~ bedoeld in Premie-Groep. Tar ief. lnvaliditei ts- voet. 
polis-

Kapi;alen. 1 

invalidi teits- 3::, S staat K 3 sl,en ver- reserve. 2 
en Ziekte- ~~ f mei in kolom-~en. R enten. rnnte. 1 sub 2. tafels). "' p.. men 3 en 4. >-:, --- - 4-1 2 3 5 7 8 9 10 ll 12 

I i 

II 
Ila 

III 
enz. 

- -- ---
'f otaal 

Toeslag 
8 

• • 1 

Totale premie-
reserve . . 

N.B. a. Indien voor een groep verzekeringen uiteenloopende grondslagen voor de berekening der premiereserve gelden. wordt 
zij gesplitst in ondergroepen, die intern geen verschillen in grondslagen vertoonen. 

b. Verzekerde kapitalen en renten op te nemen inclusief verhoogingen door winst. 
Te brengen onder : 

Groep I. de overeenkomsten van verzekering bij overlijden met levenslange premiebeta.ling (zonde r premievrije verzekeringen ). 
Il. de overeenkomsten van verzekering bij overlijden met tijdelijke premiebetal ing (zonder premievrije verzekeringen) . 

Ila. de overeenkomsten van verzekering bij overliJden , die premievrij zijn gemaakt, dan wel door afloop der premiebetaling 
premievrij zijn geworden. 

III. de overeenkomsten van gewone gemengde verzekering. 
I V. de overeenk omsten van tijdelijke verzekering bij overlijden. (Hier ook op te voeren contra-verzekeringen van 

spaarkassen; h iervoor het bedrag der inschrijving als verzekerd bedrag nemen, als de uitkeerrng bij overlijden 
afhankelijk is van de gestorte bedragen). 

V. de overige al dan niet met een rente-uit keering gecombineerde overeenkomsten van kapitaalverzekering voorzoover 
ze n iet behooren bij groep Vl. 

VI. de overeenkomsten van verzekering bij leven. 
VII. de overeenkomsten van loopende lijfrente (incl. loopende invalid iteitsrente). 

VIII. de overeenkomsten van uitges telde lijfrente (al dan niet gecombineerd met inva liditeitspensioen ). 
IX. de overeenkomsten van overlevingsrente. 

X. de overige overeenkomsten van renteverzekering (gesplitst naar den aard der tarieven). 
1 Loopende inva liditeitsrenten moeten worden opgenomen in kolom 7 (groep VII). 
2 Met inbegrip van onverdiende p remie en verschuld igde rente (zie staat K 3 onder 5) en onder aftrek pre mie te goed. 
3 Zie staat K 3 sub L. 
.* Voor de herleiding van vreemde valuta in guldens moet gebruik gemaakt worden van de officieele Amsterdamsche 

wisselkoersen o den laat6ten beursdag van het boekjaar. 
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BUITENLANDSCHE 
LEVENSVERZEKERING

MAATSCHAPPIJEN. 

S TA AT K 3. 

Ondernemi ~g : 

N aam v. d. ve rtegenwoordi ger in N ederl and: 

Arl res: 

ACTUARIEEL VERSLAG VAN DEN 
VERZEKERINGSWISKU NDIGE 

, beva t tende : 

1. E en korte maar nauwkeurigJ' uiteenzetting 
van de gevol gde methode van berekening 
der reserve. _ 

Indien de berekende premiereserve worrlt 
verhoogd met een toeslag, een kor te ui t
eenzetting van de wijze van berekening 
van dezen toesl ag. 

2. Een omsch rijv ing van wat a ls lasten is 
beschouwd, a lsmede de wijze van vast 
stell ing va n de premie, welke a ls ba te bij 
de reservebereken ing is in rekening ge
bracht. 

3. E en mededeeling omtrent de bepaling van 
leeftijden en c.q. duren . 

4. E en mededeeling, of a l dan niet rekening 
is gehouden met uitkeering onmiddellijk 
na overlijden . 

5. De wijze waarop " onverdiende premie" en 
,,premietegoed" zij n bere kend ; hoe gehan
deld wordt met het deel de r rente-ui tkee
r ingen, da t loopt van den laatsten verval
dag tot 31 December van het boekjaar, 
gewoonlijk " verschuldigde rente" genoemd. 

1938 

6. De wijze va n voorziening in de toe komstige 
beheerskosten voo r verzekeringen tegen 
koopsom, voor premievrije verzekeringen 
en in de toe komstige behee rskosten na 
afloop der p remiebetaling voor verzeke
r ingen, waa rbij de duur der premiebeta
l ing korter is dan de duur der ve rzekering. 

7. E ventueele a fwijki ng van de ten vorigen 
ja re gebezigde methode en/of gmndslagen , 
en een opgave van den invloed der a fwij
king op het bedrag der premierese rve. 

8 . Een mededeeling of, en zoo ja; welke toe
voeging aan de reserve heeft plaatsgehad 
wegens ext ra r isico ( oorlogs-, t ropen-, in
va lidi teitsri sico) of wegens toe komstige 
winstuitkeeringen . 

BIJLAGE VI 
behoorende bij Koninklijk Beslui t 
van 18 J u li 1925' (S taatsb lad n°. 
335 ) , gelijk di t is gewijzigd bij het 
Kon inklijk Beslui t van 25 F ebruari 

1938 (Staatsb lad n°. 244). 

KOLONIALE 
SPAARKASONDERNE MINGEN 

STATEN 
bedoeld in Artt. 27 en 28 van de Wet op het 

Levensverzekeringbedrijf 1922, Staatsb lad 
n°. 716. 

Staten K S 1 en 4a. 

Sta a t K S 1. 

4a. 

Ove1·zicht van de ingeschreven 
en verzekerde bedragen, va n 
de prem iereser ve en de dek
king hiervan. 
R ekening en ve ra ntwoording 
der spaa rkassen. 



KOLONlALE SP AARKASONDER EMl, GE . 

Onderneming: ..... ... ......... ..... ... Naam v. d. vertegenwoordiger in ede rland : . .... .... . ............ ... . 

TAATK S l 

Ad res: 

KOLONIALE SP AARKASONDERNEMINGEN. 
Oi·ernicht van de in(leschreven en verzekerde bedragen , van de premiereserve en de waarden tot dekking hiervan. 

3 I December 19 · 

Verzekerd bedrag. 
1 

Premiereserve. j Toelicht ingen. 
A. 8 paarkasbedrij f. 

1 
J. Spaarkasinschrijvingen (Staat K S 4a ) f l f 2 

2. Ver1.eker ingen, hieraan ver bonden 
" " 

Tot aA.l A - f 

R. Levensverzekerin(lbedrij f. 
(verzekeringen los van spaarkasinschrij vingen.) 
1. K apitaalverzekeri ng . 3 f f 
2. Renteverzekering . . 3 • " 

,. 

Totaal B 3 f f 

Totale Pi'emiereserve A + B - f 
·--- -

V oorschotlen. 
0 . op paarkasinschr ijvingen (Staat K s 4a) f 
b. op verzekeringen los va n spaarkasinschrijvingen • 

" 
Totaal voorschotten f 

1 

Totale premiereserve, verminderd met voor sr.hotten f 1 

Waarden tot dekking der premiereserve, hier te lande aanwezig ter voldoening aan art. 29 der Wet op het levensverzekeringbeàrij /. 

Effer·ten (S 9) . . . 
HJ potbeken (S 8) . 
Schuldbekentenissen 10) 
Deposito 's 

Totaal 

De waarden liggen in bewaring bij 
der Verzekeringskamer kan worden beschikt. 
. De deposito's zijn gesteld bij 
Verzekeringskamer kan worden beschikt. 

Waarde. Toelichtingen . 

met de bepa ling, dat hierover niet dan met toestemming 

met de bepaling, dat hierover niet da n met toestemming der 

Alle bedragen zijn naar beneden in guldens afgerond. 
1 In eschreven bedrag. 2 f,l?aar teli\o_ed . 3 Niet invullen, als K l voor de onderneming is voorgeschreven. 

-1 

00 



KOLO IALE SPAARKAS-
0 DERNEMI GEN. 

Ondernem ing : .......... ... .... . ........ ..... .. .. ...... ..... . 
STAAT K S fo. 

Naam v. d. vertegenwoordiger in Nederland: ..... .. .. ... ..... ................... . Adres : ... .. .. .. .. ... .. ....... .. ..... .. ... .. ................ ... . 

REKENING EN VERANTWOORDING DER SPAARKASSEN BOEKJAAR 19 . 

~ é ~ . Stand einde àJ . BATEN. LASTEN. àJ ,_; ~ .;, § 
] j t> §' boekjaar. ~.9 ~ ..:. g j ..:, é " · ] 0 Adrninistraticloon. g. " · " ci .; ci &i~ ~ ~ ·;;..W 
~~~~Aantal Inge- ~ÎÎ .8~ ~ ~~.S ~$ ..... .s , ________ o ~j ~~ ~i ~-~Î iS

8
~:~ 

~ ~ · ' vingen. bedrag. ~ "° ·~ P:. ::>- ~ .... - H .o Ineens. Periodiek. ::;i <11.S p ·,:: H ..$ ~ .o >.., 1j o ,.. ~ c11 inschrij- schreven c11 o rn ~ - ;;: c11 Jl ..9 il! o "' 

1 

..e: o "' .-e o o "' ., 0 " 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 14 ~ 16 - 17- ----rs---

Totaal 

N.B. 

1 

1n dezen Staat mede op te nemen de kas(sen), waarvan de duur is afgeloopen en die in het boekjaar geheel of gl'
deelte L(jk zijn uit.gekeerd. 

.... 
C0 

~ 



1938 

s. 280. 

25 Februa,·i 1938. BESLUI T tot vaststell ing 
van den da tum van inwerking treding van 
de wet va n den 4den ovem ber 1937 
(Sta,atsblad n°. 207) , houdende aanvu l-
1 ing va n het Wetboek van Burgerl ij ke 
R ech tsvordering met het oog op beslag op 
luchtvaa rtui gen. 

lnwe,·kingtreding 28 April 1938. 

s. 300. 

25 '/l'e bn ,ari 1938. BESLUIT ter bekendm a
ki ng va n den tekst der herziene G rondwet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze M ini te r van 

Binnenl andsche Za ken en van K olon iën va n 
21 F ebruar i 1938 , n°. 177 K abinet, en va n 
22 Februari 1938, Afdeel ing K abinet n°. 1 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst de r herziene Grondwet, gelij k di e 

bij di t beslui t is gevoegd, bekend te maken 
door plaats ing van dit beslui t in het Staa ts
blad va n het Konink rij k de r N ederla nden, 
het Staa tsblad van N ederla nd ch-lndië, het 
Gouve rnementsblad va n Suriname en het P u
b] icati ebl ad van Curaçao. 

Onze M iniste rs van Binnenl andsche Zaken 
en van K oloniën zij n belast met de u itvoer ing 
van di t bes luit. 

Soestdijk, den 25sten F ebrua ri 1938 . 
WILHELMINA. 

D e M inister van B innenlandsche Z aken , 
V a n B oe ye n. 

De M iniste,· van K ol nnië11 . 
C h. W e lt e r. 

( Uitgeg. 1 M a,ar/ 1938.) 

GRONDWET VOOR HE'l' 
KONINJ{RIJK DEU NEDERLANDEN. 

EERS'l'E HOOFD ST l{. 

Van het Rijk en zijn e In won er s. 

Art. l. H et Koninkrijk der ede rl a nden 
omvat het g rondgebied va n N ederl a nrl , Ne
derl andsch-lndi ë, Suriname en Curaçao. 

Art. 2. De Grondwet is all een voo ,· het 
Rijk in Europa verbindende, voor zoover niet 
het tegendeel daa ruit blijkt . 

W aar in de vo lgende a rt ike len het Rij k 
wordt genoemd, word t a ll een het Rijk in 
Europa bedoeld . 

Art. 3. De wet kan provinciën en gemeen
ten vereeni gen en spli tsen en nieuwe vormen. 

De g renzen va n het R ij k, van de provinc iën 
en van de gemeenten kunnen door de wet wor
den veranderd . 

Art. 4. Allen d ie zich op het g rondgebied 
van he t R ij k bevi nden, hebben gelijke aan
spraak op bescherming van persoon en goede
ren. 

De wet regelt de toelating en de ui tzetting 
van vreemdel ingen en de a lgemeene voor
waarden, op wel ke ten aanzien van hunne uit• 
levering ve rd ragen met vreemde Mogendheden 
kunnen worden gesloten. 

Art. 5. I ede r ederl a nder is tot e lke la nds
bed ieni ng benoembaar. 

80 

Geen vreemdel ing is hiertoe benoemba a r . 
dan volgens de bepa l ingen der wet. 

Art. 6. De wet ve rklaa rt wie N ederla nders 
en wie ingezetenen zij n . 

N atura l isatie ge chied t door of krachtens de 
wet. 

De wet regel t de gevolgen der naturalisat ie 
ten aanzien van de echtgenoote en minder 
jarige kinderen van den genatura liseerde. 

Art. 7. Niema nd heeft voorafgaand ve r lof 
noodi g, om door de dr ukpers gedachten of 
gevoelens te openba ren, behoudens ieders ve r
antwoordelij khe id volgens de wet. 

Art. 8. l eder heeft het recht om verzoeken, 
mits schr iftelij k, aan de bevoegde mach t in 
te dienen. 

E lk ve rzoek moet door den ve rzoeker on
derteekend zij n . Onderteekening uit naam van 
anderen kan alleen gesch ieden krach tens 
schriftelijke bij het verzoek overgelegde vol
mach t. 

Wettig bestaande lichamen kunnen aan de 
bevoegde macht verzoekschriften ind ienen, 
doch a lleen over onderwerpen tot hun bepaal 
den werkkring behoorende. 

Art. 9. H et rech t de r ingezetenen tot ver
eenig ing en vergadering wordt e rkend. 

De wet regelt en beperkt de u itoefening va n 
dat rech t in het belang de r openba re orde. 

·rwEEDE HOOFDSTUK. 

Van fl en J(onlng·. 

E E RSTE AFDEEL! G . 

V an de troono pvolgin11. 

Art. 10 . De Kroon der N ederlanden is en 
bl ij ft opgedragen aan Zij ne Majeste it Will em 
Freder ik, Prins van Oranje.N assa u, om door 
H em en Zij ne wett ige nakomelingen te worden 
bezeten erfelijk, overeenkomstig de navolgende 
bepa lingen. 

Art. ll . De K roo n gaat bij er fop vo lg ing 
over op Zij ne zonen en ve rdere mannelij ke u it 
mannen gekomen na kornel ingen bij recht van 
ee rstgeboorte, me t d ien ve rstande, dat bij 
vóórover lijden va n een · rech thebbende di ens 
zonen of ve rdere ma,n ne lij ke ui t mannen ge
komen nakomel ingen op gelij ke w ij ze in Zijne 
pl aats t reden en de K roon noo it in eene 
jongere I ijn of een jongeren tak overgaat, zoo-
1 ang er in de oudere lij n o f den ouderen tak 
zoodan ige na komeling wordt gevonden. 

Art . 12. Bij ontstenteni s van opvolgers in 
he t voorg aande a rtikel aangewezen, gaat de 
K roon over op de oudste in leven zijnde doch
ter van den laatstoverleden K on ing. 

Art. 13. B ij ontstenteni s ook van dochte rs 
ui t den laatsto ve rleden K oning gaat de K roon 
over o p de oudste in leven zijnde dochter van 
den oudste n zij ne r voo rove r! eden zoons, van 
wie dochters in leven zijn ; bij ontstentenis 
va n zoodani ge doch te rs o p den oudsten in 
leven zijnden zoon van de oudste zijner voor
overl eden dochte rs, van wie zoons in leven 
zij n, en bij ontstentenis ook van zooda ni ge 
zoons op de oudste in leven zijnde dochter 
van de oudste zij ne r vooroverl eden dochte rs, 
van wie dochters in leven zijn . 

Art . 14. Bij on tstentenis va n een opvol ger , 
krachtens een de r dri e voorgaande artikelen 
tot de K roo n ge rech t igd, gaat deze over op 
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den man of de vrouw, die den laatstoverleden 
Koning, in de lijn der afstamming van H are 
Majeste it Koningin Wilhelmina, Prinses van 
Oranje-Nassau, het naast, doch niet verder 
dan in den de rden graad van bloedverwant
schap, bestaat. 

Bij gelijken graad van bloedverwantschap 
hebben mannen boven vrouwen en heeft daar
na de eerstgeborene den voorrang . 

Art. 15. Afstand van de Kroon heeft ten 
opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als 
overlijden. Behoudens het bepaalde in het 
volgend artikel zijn na den a fstand geboren 
kinderen van de erfopvolging uitgesloten. 

Art. 16. H et kind, waarvan eene vrouw 
zwanger is op het oogenblik van het over
lij den des Konings, wordt ten opzichte van het 
recht op de Kroon als reeds geboren aange
merkt. Dood te r wereld komende wordt het 
geacht nooit te h ebben bestaan. 

Art. 17 . V an de erfopvolg ing, zoowel voor 
zich zelve a ls voor hunne nakomelingen, zijn 
uitgesloten a l Je kinderen, geboren uit een 
huwelijk aangegaan door een Koning of eene 
Koningin buiten gemeen overleg met de 
Staten-Generaal , of door een Prins of Prinses 
van het regeerend Stamhuis buiten de bij de 
wet ve rl eende toestemming. 

Zoodan ig hu wel ijk aangaande, doet eene 
Koning in afstand van, en verliest eene Prinses 
h aa r recht op de Kroon. 

Wanneer de Kroon, hetzij door erfopvolg ing, 
hetzij ingevolge artikel 18 of 19 in een ander 
Stamhuis is overgegaan, ge lden deze bepa
lingen a ll een voor de huwelijken, na het t ijd
stip van d ien overgang ges loten. 

Art. 18 . Wa nneer vooruitzicht bestaat, dat 
geen bevoegde opvolger naar de Grondwet 
aanwezig zal zijn, kan deze worden benoemd 
bij eene wet, waarvan het ontwerp door den 
Koning wordt voorgedragen. 

De Staten-Generaal, daartoe in dubbelen 
geta le bijeengeroepen, beraadslagen en be
slui ten daarover in vereeni gde vergadering. 

Art. 19. Wa nneer bij overl ij den des Ko
nings geen bevoegde opvolger naar de Grond
wet bestaat, worden de Staten-Generaal binnen 
v ier maanden na het overlijden door den 
R aad van State in dubbelen getal e bijeenge
roepen, ten e inde in vereenigde vergadering 
een Koning te benoemen. 

Art. 20. Al de bepalingen omtrent de erf
opvolging worden op de na komelingen van 
den Koning, op wien krachtens een der ar
tikelen 12, 13, 14, 18 of 19 de Kroon over
gaat, van toepassing, in dier voege, dat het 
nieuwe Stamhuis ten opzichte van die op
volging van hem ~ijn oorsprong neemt op 
gelijke wijze en met dezelfde gevolgen a ls het 
Huis van Oranje.N assau dit volgens artikel 10 
doet uit wijl en Koning Willem Freder ik, Prins 
van Oranje-Nassau. 

Art. 21. De Koning ka n geene vreemde 
Kroon dragen . 

In geen geval kan de zetel der R egeering 
buiten het Rijk worden verp laatst. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van het inkonien de,· K roon. 

Art. 22. Beh alve het inkomen uit de do
meinen, door de wet van 26 Augustus 1822 

L. & S. 1938. 

1938 

afgestaan en in 1848 door wijl en Koning 
Willem II tot Kroondomein aa n den Staat 
te ruggegeven, geniet de Koning een jaa rlijksch 
inkomen ten laste va n 's Rijks kas van 
f 1,000,000. 

Art. 23. Den Koning worden tot deszelfs 
gebruik, zomer- en winterverblijven in gereed
he id gebracht, voo1· welker onderhoud echter 
niet meer dan f 100,000 jaarlijks ten laste van 
den Lande kunnen worden gebracht. 

Art. 24. De Koning en de leden van het 
Koninklijk Huis, genoemd in de artike len 26, 
28 en 29, zijn vrij van a lle personeele lasten. 

Geen vrijdom van eenige andere belast ing 
wordt door hen genoten. 

Art. 25. De Koning richt zijn Huis naar 
e igen goedvinden in. 

Art. 26. De gemaal van eene regeerende Ko
ningin geniet uit 's Rijks kas een jaa rlijksch 
inkomen van f 200,000; hij blijft in het genot 
van dit inkomen na overlijden van de Ko
ningin, zoolang hij weduwnaar is en den staat 
van ederl a nder behoudt. 

E ene Koningin gen iet, na overlijden van 
den Koning, uit 's Rijks kas een jaar lij ksch 
inkomen van f 200,000 gedurende haa r we
duwlijken staat. 

Art. 27. De oudste van des K onings zonen, 
of verdere mannelij ke nakomelingen, die de 
vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, is 
des Konings eerste onderdaan, en voert den 
titel van Prins van Oranje. 

Art. 28. De Prins van Oranje geniet uit 
's Rijks kas een jaarl ij ksch inkomen van 
f 200,000, te rekenen van den tijd , dat hij 
den ouderdom van achttien jaren heeft ver
vu ld . 

Dit inkomen wordt gebracht op f 400,000 
na het aangaan van een huwelijk, waartoe bij 
de wet toestemming is verleend. 

N a het overlijden van den Prins van Ora nje 
gen iet de Prinses-Weduwe uit 's Rijks kas een 
jaarlijksch inkomen van f 200,000 gedurende 
haar weduwlijken taat. 

Art. 29 . De dochter des Koni ngs, di e de 
vermoedelijke erfgenaam is van de K roon, 
geniet uit 's Rijks kas een jaarlijksch inkomen 
van f 200,000, te rekenen van den t ij d, dat zij 
den ouderdom van achttien jaren heeft ver
vuld. 

Indien zij een huwelijk aangaat, waa rtoe bij 
de wet toestemming is verleend, geniet haar 
gemaal uit 's Rijks kas eveneens een jaar
lijksch inkomen van f 200,000; hij blijft in het 
genot van dit inkomen na overlijden van de 
Prinses, zoolang hij weduwnaar is en den 
staat van Neder! ander behoudt. 

N a het ove rlijden van haar gemaal geniet 
de Prinses, zoolang zij ongehuwd blijft, een 
jaarlijksch inkomen van f 400,000. 

De inkomens, bedoeld in dit a rtikel, blijven 
bestaan, ingeval I ater een Prins van Ora nje 
geboren wordt. 

Art. 30. De bedragen, vastgesteld in deze 
afdee ling, kun nen worden gewijzigd bij eene 
wet. 

De K amers der Staten-Generaa l kunnen het 
ontwerp eener zoodanige wet a lsmede het ont~ 
we rp eener wet tot wijziging of intrekking 
van eene zoodanige wet niet aannemen dan 
met de stemmen van twee derden van het 
aantal leden, waa ruit elk der Kamers bestaat. 

6 
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DERDE AFDEELING. 

Van d e voo gdij des Konings. 

Art. 31. De Koning is meerderjarig als zij n 
achttiende jaar vervuld is. 

Hetzelfde geldt van den Prin van Ora nje 
en van de dochter des Konings, di e de ver
moedelij ke erfgenaam is van de Kroon, in
geval deze Regent worden . 

Art. 32. De voogdij van den minderjarigen 
Koning wordt geregeld en de voogd of voog
den worden benoemd bij eene wet. 

Over het ontwerp d ier wet beraadslagen en 
beslu iten de Staten-Generaa l in vereen igde 
vergadering. 

Art. 33. Deze wet wordt nog bij het leven 
van den Koning, voor het geval der minder
jarigheid zij ns opvolgers, gemaakt. Mocht dit 
niet zij n geschied, zoo worden, is het doen
lijk, eenige der naaste bloedverwanten van 
den m inderjarigen Koning over de regeling 
der voogdij gehoord. 

Art. 34. A lvorens de voogdij te aanvaar
den, legt elke voogd, in eene vereenigde ver
gadering van de Staten-Generaal, in handen 
van den Voorzitter, den volgenden eed of be
lofte af: 

,,I k zweer (beloof) trouw aan den Ko
,,ning; ik zweer (beloof) al de pl ichten, 
,,wel ke de voogdij m ij oplegt, heilig te ver
"vullen, en er mij bijzonder op te zullen 
"toeleggen, om den Koning gehechtheid 
"aan de Grondwet en liefde voor Zijn 
,,volk in te boezemen. 

,,Zoo waarlij k helpe mij God almach
,,tig !" (,,Dat beloof ik!") 

Art. 35. Ingeval de Koning buiten staat 
geraakt de Regeering waar te nemen, wordt 
in het nood ige toez icht over zij n persoon voor
zien naar de voorschriften, <:>mtrent de voogdij 
van een m inderjarigen Koning in artikel 32 
bepaald. 

De wet bepaalt den eed of de belofte door 
de hiertoe benoemde voogd of voogden af te 
leggen. 

VIERDE AFDEEL! G. 

Van het regentschap. 
Art. 36. Gedurende de minderjarigheid van 

den Kon ing wordt het Koninkl ijk gezag waar
genomen door een R egent. 

Art. 37. De Regent wordt benoemd bij eene 
wet, die tevens de opvolging in het regent
schap, tot 's Konings meerder jarigheid toe, 
kan 1·egel en . Over het ontwerp d ier wet be
raadslagen en besluiten de Staten-Generaal 
in vereen igde vergader ing. 

De wet wordt nog bij het leven van den 
Koning, voor het geval der minderjarigheid 
zij ns opvolgers, gemaakt. 

Art. 38. Het Koninklijk gezag wordt mede 
aan een Regent opgedragen, ingeval de Ko
ning buiten staat geraakt de regeering waar 
te nemen. 

W anneer de ministers, in rade vereenigd, 
oordeelen dat dit geval aanwezig is, geven zij 
van hunne bevinding kennis aan den Raad 
van State met uitnoodiging om binnen een 
bepaalden termijn advies u it te brengen. 

Art. 39. Blijven zij na afloop van den ge
stelden termijn bij hun oordeel , dan roepen 
zij de Staten-Generaa l in vereenigde vergade-
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r ing bijeen, om hun, onder overlegging van 
het advies van den Raad van State, zoo d it is 
ingekomen, van het voorhanden geval verslag 
te doen. 

Art. 40. Zijn de Staten-Generaal in ver
eenigde vergadering van oordeel, dat het in 
artikel 38, eerste lid, omschreven geval aan
wezig is, dan verklaren zij dit bij een be lu it , 
dat op last van den in artikel 111, tweede li d, 
aangewezen Voorzitter wordt afgekondigd en 
dat op den dag der afkondiging in werking 
treedt. 

Bij ontstentenis :van dezen Voorzitter wordt 
door de vergader ing een Voorzitter benoemd. 

Art. 41. In het geval van artikel 40 is de 
Prins van Oranje of de dochter des Kon ings, 
die de vermoedelijke erfgenaam is va n de 
Kroon, wanneer zij hun achttiende jaar ver
vuld hebben, van rechtswege Regent. 

Art. 42. Ontbreekt een Prins van Oranje 
en eene dochter des Konings, die de vermoede
lij ke erfgenaam is van de K roon, of hebben 
zij hun achttiende jaar niet vervuld, dan 
wordt in het regentschap voorzien op de wijze, 
in artikel 37 bepaald ; in het laatste geva l 
tot aan het tijdstip, waarop zij hun achttiende 
jaar vervuld hebben. 

Art. 43. H et Koninkl ij k gezag wordt mede 
waargenomen door een Regent, ingeval de 
Koning krachtens eene wet, waarvan het ont
werp door hem is voorgedragen, t ijdelijk de 
u itoefening van het Koninkl ijk gezag heeft 
neergelegd. Over het ontwerp d ier wet, welke 
tevens in de benoeming van den Regent voor
ziet, beraadslagen en beslu iten de Staten
Generaal in vereenigde vergadering. 

Art. 44. Bij het aanvaarden van het re
gentschap legt de Regent in eene vereenigde 
vergadering van de Staten-Generaal in handen 
van den Voorzi tter den volgenden eed of 
belofte af: 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan den K o
"ning; ik zweer (beloof), dat ik in de 
,,waarneming van het K oninklij k gezag, 
,,zoolang de Kon ing minderjarig is (zoo
" lang de Koning bui ten staat blijft de 
" R egeering waar te nemen of zoolang de 
" uitoefening van ~et K on inklij k gezag is 
"neergelegd), de Grondwet steeds zal 
,,onderhouden en handhaven. 

,,Ik zweer (beloof ), dat ik de onafhanke
"lijkheid en het grondgebied van den 
,,Staat met al mijn vermogen zal verded i
"gen en bewaren ; dat ik de algemeene 
"en bij zondere vrijhe id, en de rechten van 
"alle des Konings onderdanen en van e lk 
,,hunner zal be chermen en tot instand
,,houd ing 'en bevordering van de a lge
,,meene en bij zondere welvaart alle mid
"delen aanwenden, welke de wetten te 
"mijner beschikk ing ste ll en, gel ij k een 
"goed en getrouw Regent schuldig is te 
,,doen. 

,,Zoo waarlijk helpe M ij God almachtig!" 
,, (,,Dat beloof Ik!") 

Art. 45 . W anneer een Regent buiten staat 
geraakt het regentschap waar te nemen, zij n 
de artikelen 38, tweede lid, 39 en 40 toepas
sel ijk. 

I s de opvolging in het regentschap niet ge
regeld, dan wordt artikel 37, eerste lid, toe-
gepast. ' 
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Art. 46. H et Koninkl ijk gezag wordt waar
genomen door den Raad van State: 

1 °. bij het overlijden des Konings, zoolang 
niet in de troonopvolging volgens arti kel 19 
is voorz ien, voor den minderjarigen Troon
opvolger geen Regent is benoemd, of de Troon-· 
opvolger of R egent afwezig is ; 

2°. in de gevall en van de artikelen 40 en 
45, zoola ng de Regent ontbreekt of afwez ig 
is; en bij overlij den van den Regent, zoolang 
zijn opvolger niet benoemd is en het regent
schap aanvaard heeft; 

3°. ingeval de troonopvolg ing onzeker is en 
de R egent ontbreekt of afwezig is. 

Deze waarneming houdt van rech tswege op, 
zoodra de bevoegde Troonopvol ger of R egent 
zijne waardigheid heeft aanvaard. 

W anneer in het regentschap moet worden 
voorzien, d ient de Raad van State het daartoe 
strekkend ontwerp van wet in: 

in de gevall en, onder 1 °. en 2°. vermeld, 
binnen den tijd van eene maand na de aan
vaarding der waarneming van het Koninklijk 
gezag; 

in het geval , onder 3°. vermeld, binnen den 
t ijd van eene maand nadat de troonopvolg ing 
heeft opgehouden onzeker te zijn . 

Art. 47. Eene wet bepaalt, bij de benoe
ming van den Regent of bij de aanvaard ing 
van het regentschap door den Prins van 
Oranje of door de dochter des Konings, di e 
de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, 
de som, die op het jaarl ijksch inkomen van 
de Kroon zal worden genomen voor de kosten 
van het regentschap. 

Deze bepaling kan gedurende het regent
schap niet worden veranderd. 

Art. 48. Zooclra het in artikel 38 omschre
ven geval heeft opgehouden · te bestaan, wordt 
dit door de Staten-Generaal in vereenigde 
vergadering verkl aard bij een be lui t, dat op 
last van den Voorzitter, in arti kel 40 ver
meld, wordt afgekondigd. 

Art. 49. Di t besluit wordt genomen op 
voorstel van den Regent of van ten minste 
twintig leden der Staten-Generaal. 

Deze leden dienen hun voorstel in bij den 
Voorzitter der Eerste Kamer, die de beide 
K amers onmiddellijk in vereenigde vergade-
ring bijeenroept. .. 

I s de zitting der Kamers gesloten , dan z1Jn 
di e leden bevoegd de oproeping zelf te doen. 

Art. 50 . De ministers en de voogd of voog
den zijn persoonlijk gehouden aan de Kamers 
der Staten-Generaal, zoo dikwerf dit wordt 
gevraagd, omtrent den toestand van den Ko
ning of van den Regent verslag te doen. 

Artikel 97, derde l iel, is te dezen ook op de 
voogden toepas elijk. 

Art. 51. Onmiddellij k na a fkondi ging van 
het in artikel 48 omschreven besluit herneemt 
de Koning de waarneming der Regeering. 

VIJFDE AFDEELING. 

Van de inhuldiging des Konings. 

Art. 52. De K oning, de Regeering aan
vaard hebbende, wordt zoodra mogelijk plech
t ig beëed igd en ingehuldi gd binnen de stad 
Amsterdam, in eene openbare en vereerngde 
vergadering der Staten-Generaal. 

Art. 53. In deze ve rgader ing wordt door 
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den Koning de volgende eed of belofte op de 
Grondwet afgelegd : 

,,Ik zweer (beloof) aan het N ederland
"sche volk, dat I k de Grondwet steeds zal 
,,onderhouden en handhaven. 

,,Ik zweer (beloof) dat '.rk de onafhanke
" lij kheid en het grondgebied van den 
,,Staat met a l Mijn vermogen zal verdedi
"gen en bewa1·en: dat Ik de a l gemeene 
"en bijzondere vrijhe id en de rechten van 
"all e Mijne onderdanen zal beschermen, en 
"tot instandhouding en bevorder ing van 
"de algemeene en bijzondere welvaart a ll e 
,,middelen zal aanwenden, · welke de wet
"ten te Mijner beschikking stell en, zooals 
,,een goed Koning schuldig is te doen. 

,, Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!" 
,, ( ,,Dat beloof Ik ! ") 

Art. 54. N a het afl eggen van dezen eed of 
belofte wordt de Kon ing in dezelfde vergade
ring gehuldigd door de Staten-Generaal , wier 
Voorzitter de volgende plechtige verklaring 
uitspreekt, di e vervolgens door hem en elk 
der leden, hoofd voor hoofd, beëedigd of be
vestigd wordt: 

"Wij ontvangen en huldi gen, in naam 
"van het Iederlandsche volk en krachtens 
"de Grondwet, U a ls Koning ; wij zweren 
,,(beloven), dat wij Uwe onschendbaarheid 
,,en de rechten Uwer Kroon zullen ha nd
"haven; wij zweren (beloven) all es te 
"zull en doen wat goede en getrouwe 
,,Staten-Generaal schuldig zijn te doen." 

,,Zoo waarlijk helpe ons God almachtig !" 
(,,Dat beloven wij! ") 

ZESDE AFDEELING. 

Van de 1nacht des Konings . 

Art. 55. De Koning is onschendbaar; de 
ministers zijn verantwoorde lijk, 

Art. 56 . De u itvoerende m acht berust bij 
den Kon ing. 

Art. 57. Door den Koning worden alge
meene maatregelen van bestuur vastgesteld. 

Bepalingen, door straffen te handhaven, 
worden in die maatregelen n iet gemaakt, dan 
krachten de wet. 

De wet regelt de op te leggen straffen. 
Art. 58. De Koning heeft het opperbestuur 

der buitenlandsche betrekkingen. 
Art. 59. De Koning tracht geschi ll en met 

vreemde Mogendheden op te lossen door 
rechtspraak en andere vreedzame midde len. 
Hij verklaart geen oorlog dan na voorafgaan, 
de toe temm ing van de Staten-Generaal. 

Art. 60. De Koning sluit en bekrachtigt 
a lle verdragen met vreemde Mogendheden. 

T enzij de Koning zich de bevoegdheid tot 
het bekrachtigen van het verdrag bij de wet 
heeft voorbehouden, wordt een verdrag niet 
bekrachti gd, dan nadat het door de Staten
Generaal is goedgekeurd. 

Toetreding tot en opzegging van verdragen 
geschiedt door den Koning alleen l<rachtens 
de wet. · 

Andere overeenkomsten met vreemde Mo
gendheden worden zoo spoed ig mogelij k -aan 
de Staten-Generaal medegedeeld . 

Art. 61. De Koning heeft het oppergezag 
over zee- en landmacht. 

De mi li taii·e off icieren worden door hem be-
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noemd. Zij worden door hem bevorderd, ont
slagen of op pens ioen gesteld , volgens de re
ge ls door de wet te bepalen. 

De pensioenen worden door de wet geregeld. 
Art. 62. D e K oning hee ft het opper bestuu r 

over N ede rl a ndsch-Indië, Suriname en Cu ra
çao. 

Voor zoovee l niet bij de Grondwet of bij de 
wet bepaalde bevoegdheden aan den Koning 
zijn voorbehouden, wordt het algemeen be
stuur in naam des K onings uitgeoefend in 

ederlandsch-Indië door den Gouverneur
Generaal e n in Surina me e n Curaçao door de 
Gouverneurs, op de wij ze door de wet te 
regelen. 

De Koning doet jaarlijks aan de Staten
Generaal een omstandig verslag geven van be
stuur en staat van N ederlandsch-Indië, S uri 
name en Curaçao. 

Art. 63 . D e staats inrichti ng van N eder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao wordt 
door de wet vastgesteld ; andere onderwerpen 
worden door de wet geregeld, zoodra de be
hoefte daaraan blijkt te be taan. Behoudens 
bij de wet te bepalen uitzonderi ngen wordt, 
op de wijze bij de wet te regelen, het ver
tegenwoordigend lichaam van het betrokken 
geb ied gehoord. 

Onverminderd het bepaalde in het ee rste 
l id van dit artikel wordt de regel ing van de 
inwendige aangelegenheden van N ederl a ndsch
Indi ë, Suriname en Curaçao overgelaten aan 
al daa r gevestigde organen, op de wijze bij de 
wet vast te stel Jen, tenzij bij de wet de be
voegdheid tot regeli ng van bepaalde onder
werpen of voor bepaa lde gevall en aan den 
Koning i voorbehouden. 

Art. 64. D e verordeningen, vastgesteld door 
de in het tweede l id van het vorige artikel 
bedoelde organen, kunnen op grond van strijd 
met de Grondwet, met de wet of met het 
a lgemeen belang bij de wet worden vern ietigd. 

Zoodanige verordeningen kunnen door den 
Koning worden geschorst op de wijze bij de 
wet te be pa l en. 

Art. 65. De Koning heeft het opperbe tuur 
van de a lgemeene geldmiddelen. Hij regelt de 
bezo ldi g ing van alle colleges en ambtenaren, 
die uit ' s Rijks kas worden betaald . 

De wet r egelt de bezoldiging van den Raad 
van State, van de Algemeene R eke nka me r en 
van de rech terlijke macht. 

De Koning brengt de bezoldi g ingen op de 
begrooting der Rij ksu itgaven. 

De pensioenen der ambtenaren wo rden door 
de wet geregeld . 

Art. 66. D e Koning heeft het recht van 
de munt. Hij vermag zijne beelteni s op de 
muntspeciën te doen stell en. 

Art . 67. D e K oning verleent adeldom. 
Vreemde adeldom ka n door geen N ederl a n

der worden aangenomen. 
Art. 68. Ri dderorden worden door eene wet, 

op het voorstel des Konings, ingesteld. 
Art. 69. Vreemde orden, waaraan geene 

verplichtingen verbonden zij n, mogen worden 
aangenomen door de n K on ing en, m et zij ne 
toestemming, door de Prinsen van zijn Huis. 

In geen geval mogen a nde re N ede rl anders, 
of de v reemde] ingen, die in N ederl a ndschen 
staatsdi enst zij n, vreemde ordeteekenen, tite ls, 
rang of waardigheid aannemen, zonde r bijzon-
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der verlof van den Koning. 
A rt. 70. D e K on ing hee ft het recht van 

gratie van straffen door rechterlijk vonnis op
gelegd. 

Hij oefent dat recht uit na het advies te 
hebben ingewonnen van den rechter daartoe 
bij a lgemeenen m aatregel van bestuur aange
wezen. 

Amnestie of abolitie worden nie t dan bij 
eene wet toegestaan. 

Art. 71. Dispensatie van wetsbepa lingen 
kan door den Koning slech ts worden ve rl eend 
met machtiging van de wet. 

D e wet, welke deze machtiging verleent, 
noemt de bepa lingen, waa rover de bevoegd
he id tot di spensatie zich uitstrekt. 

Dispensatie van bepalingen van algemeene 
m aatregelen van bestuur is toegela ten voor 
zoover de Koning zich de be voegdhe id daartoe 
bij den maatregel uitdrukkelijk heeft voo rbe
houden. 

A rt. 72. D e geschillen tusschen provinciën 
onderling; provinciën en gemeen ten; gemeen
ten onder! ing ; a lsmede tusschen provinc iën o f 
gemeenten e n waterschappen, veenschappen en 
veenpolders; niet behoorende tot di e, verme ld 
in artikel 160 of tot di e, waarvan de bes li s
sing krachtens artike l 161 is opgedragen aa n 
d en gewonen rerhter of aan een col lege, met 
adm inistratieve i-ech ts praak be last, worden 
door den K oning beslist. 

Art. 73. D e Koning draagt aan de State n
Generaal ontwerpen van wet voor en doet hun . 
zoodanige andere voorste ll en a ls hij noodig 
acht. 

Hij heeft het recht de door de Staten-Gene
raal aangenomen wetsontwerpen a l of niet 
goed te keuren. 

Art. 74. D e wijze van afkondi g ing der wet
ten en der algemeene maatregelen van be tuur 
en het tijdstip waarop zij aanvangen ve rbin
dende te zijn, worden door de wet gerege ld. 

Het formulier va n a fkondi g ing der wetten 
is het volgende: 

,,Wij enz. Koning der Nederlanden , enz. 
"All en, di e deze zu ll en zien of hooren 

,, lezen, sa I u ut ! doen te weten : 
,,Alzoo Wij in ove rweging genomen heb

"ben, dat enz. (De beweegredenen der 
,,wet) . 

" Zoo is het, dat Wij , den R aad va n 
"State gehoord, en met gemeen over leg 
,,der Staten-Generaal, h ebben goedgevon
"den en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
,,en verstaan bij deze" enz. 

(D~, inhoud der wet. ) 
,,Gegeven , enz. 

Ingeval eene Koning in regeert of het Ko
ninklijk gezag door een R egent of do0t· den 
R aad van State wordt waa rgenomen, wordt de 
daardoor noodi ge ivij zig ing in dit form ui ier 
gebracht. 

Art. 75. D e Koning heeft het recht om de 
K amers der Staten-Generaal, elke afzonder
lijk of beide te zamen, te ontbinden. 

H et besluit, waardoor die ontbinding wordt 
u itgesproken, houdt tevens den last in tot het 
verkiezen va n nieuwe X a mers binnen veertig 
dagen, en tot het samenkomen der nieuw ver
kozen K amers binnen drie maanden . 

D e wet kan voor de na eene ontb inding ge
kozen Kame rs een a nderen zittingduur dan 
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in de artikelen 88 en 94 is bepaald, vaststel
len. 

De R aad van State, het Koninkl ijk gezag 
waarnemende, oefent het recht van ontbinding 
niet uit. 

ZEVENDE AFDEELING. 

Van den Raad van State, de M ini.sbers en de 
vaste colleges van advies en bijstand. 

Art. 76. Er is een Raad van State, welks 
samenstelling en bevoegdheid worden geregeld 
door de wet. 

De K oning is Voorzitter van den Raad, en 
benoemt de leden. 

De Prins van Oranje en de dochter des 
Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is 
van de Kroon, hebben, nadat hun achtt iende 
jaar is vervu ld, van rechtswege zitt ing in den 
R aad. 

Art. 77. De Koning brengt ter overweging 
bij den Raad van State alle voorstell en door 
hem aan de Staten-Generaal te doen of door 
deze aan hem gedaan, alsmede a ll e a lgemeene 
maatregelen van bestuur . van het Rijk en van 
Nederlandsch-Indi ë, Suriname en Curaçao. 

Aan h et hoofd der uit te vaardigen beslui
ten wordt melding gemaakt dat de Raad van 
State deswege gehoord is. 

De Koning hoort wijders den Raad van 
State over a ll e zaken, waarin h ij dat nood ig 
oordeelt. 

De Koning a ll een beslui t en geeft telkens 
van zijn genomen beslui t kenn is aan den Raad 
van State. 

Art. 78. De wet kan aan den Raad van 
State of aan eene a fdeeli ng van dien R aad 
de ui tspraak over geschill en opdragen. 

Art. 79. De K oning stelt minister ieele de
partementen in. 

Hij benoemt Ministers en ontslaat hen naar 
welgevallen. Hij kan Ministers benoemen, di e 
niet belast zijn met de le iding van een mi 
nisterieel departement. 

De Ministers zorgen voor de uitvoering der 
Grnndwet en der andere wetten, voor zooverre 
die van de Kroon afhangt. 

Hunne verantwoordelijkheid wordt geregeld 
door de wet. 

Bij het aanvaarden van hunne betrekking 
leggen zij in h anden van den K oning den vol
genden eed of belofte af: 

" Ik zweer (beloof) getrouwheid aan den 
" K oning en aan de Grondwet; ik zweer 
,, (beloof) al de plichten , welke het minis
"terambt mij oplegt, getrouw te zullen 
,,vervull en.'' 

,, Zoo waarlij k helpe mij God a lmachtig!" 
(,,Dat beloof ik!"). 

Al vorens tot dien eed of die be lofte te wor
den toegelaten, leggen zij den volgenden eed 
(verklaring en belofte) van zu iver ing a f : 

" Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot 
" Ministe r te worden benoemd, directelijk 
"of indirectelijk, aan geen persoon, onder 
"wat naam of voorwendse l ook, een ige 
.,giften of gaven beloofd of gegeven heb. 

,,I k zweer (beloof ), dat ik om iets hoe
"genaamd in deze betrekking te doen of 
" te laten, van niemand hoegenaamd eenige 
,,beloften of geschenken aannemen zal, 
,,directelijk of indirecte lijk." 
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,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,,D at verklaar en beloof ik !" ) 

Alle koninklijke beslui ten en beschikkingen 
worden door één of meer van de Ministers 
mede-onderteekend. 

Art. 80. De instelling van vaste coll eges 
van advies en bijstand aan de Regeering ge
schiedt krachtens de wet, die tevens regelen 
inhoudt omtrent hunne benoeming, samen
steil ing, werkwijze en bevoegdheid. 

DERUE HOOFDSTUK. 

Van 1le Staten-Generaal. 

EERSTE AFDEELING. 

Van de sameruJbelling der Stat en- GeneraoJ . 

Art. 81. De Staten-Generaal vertegenwoor
digen het geheele N ederlandsche volk. 

Art. 82. De Staten-Generaal zijn verdeeld 
in eene Eerste en Tweede Kamer. 

Art. 83. De leden der Tweede K amer wor
den rechtstreeks gekozen door de ingezetenen, 
tevens Nederlanders of door de wet als Ne
derlandsche onderdanen erkend, di e den door 
de wet te bepalen leeftijd , welke niet beneden 
drie en tw in t ig jaren mag zijn, hebben be
reikt. I eder kiezer brengt slech ts ééne stem 
ui t. 

De wet bepaalt, in hoeverre de ui toefen ing 
van het kiesrecht wordt geschorst voor de 
milita iren bij de zee- en de landm acht voor 
den tijd, gedurende welken zij zich onder de 
wapenen bevinden. 

Van de uitoefening van het ki esrech t zijn 
uitgesloten zij , wien dat recht bij onherroepe
lij ke rech terlijke uitspraak is ontzegd; zij di e 
rech tens van hunne vrijhei d zij n beroofd; zij 
die krachtens onherroepelijke rechterl ij ke uit
spraak wegens krankzinnigheid of zwakheid 
van vermogens, de beschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben verloren en zij 
die van de ouderlijke macht of de voogdij over 
een o f meer hunner kinderen ontzet zijn . Aan 
onherroepelijke veroordeeling tot eene vrij 
he idsstraf van meer dan een jaar of wegens 
bedelarij of land looperij , zoomede aan meer 
clan twee, binnen een door de wet te bepalen 
t ij dperk vall ende, onherroepelijke rechterl ij ke 
uitspraken openbare dronkenschap vaststel 
lende, verb indt de wet tijdelijk of blijvend 
verlies van ki esrech t . 

Art. 84. De Tweede K amer bestaat uit 
honderd leden, gekozen op den grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging binnen door de 
wet te stellen g renzen. 

Alles wat verder het kiesrecht en de wijze 
van verkiez ing betreft, wordt door de wet 
geregeld. 

Art. 85. De Eerste Kamer bestaat uit vij f
tig leden. 

Zij worden verkozen door. de leden van de 
Staten der provinciën op den grondslag van 
evenredi ge vertegenwoord ig ing binnen door de 
wet te stell en grenzen. 

Art. 86. W anneer de Staten-Generaal in 
dubbelen getale worden bijeengeroepen, wordt 
aan de gewone leden van elke Kamer een 
ge lijk getal buitengewone leden toegevoegd, 
op dezelfde wijze als de gewone te verkiezen. 

Het beslu it de r bijeenrneping wijst tevens 
den dag der verkiez ing aan. 
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TWEEDE AFDEELING. 

Van de T weede Kamer der Staten-Genemal. 

Art. 87. Om lid der Tweede K amer te kun
nen zij n wordt vereischt, dat men Nederlan
der of door de wet als Nederlandsch onder
daan erkend zij , den ouderdom van dertig 
jaren vervuld hebbe, niet van de verkiesbaar
he id ontzet zij , noch van de uitoefen ing van 
het kiesrecht zij uitgesloten krachtens de daar. 
omtrent ingevolge artikel 83, derde I id, ge
troffen regeling, met u itwndering van ge
rechtelijke vrijheidsberooving en veroordeel ing 
tot eene vrijheidsstraf anders dan wegens be
de larij of landlooperij of wegens een fe it, 
waaruit openbare dronkenschap blijkt. 

Art. 88. De leden der Tweede Kamer wor
den gekozen voor vier jaren, 

Zij treden tegelijk af en zijn dadel ij k her
kiesbaar. 

Art. 89. De leden stemmen zonder last van 
of ruggespraak met hen, die benoemen. 

Art. 90. Bij het aanvaarden hunner be
trekking leggen zij den volgenden eed of be
lofte a f: 

" Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
,,Grondwet. 

,, Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat beloof ik!") 

Alvorens tot dien eed of die belofte te wor
den toegelaten, leggen zij den volgenden eed 
(verklaring en belofte) van zuivering af: 

" Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot li d 
,, der Staten-Generaal te worden benoemd, 
,,d irectelijk of indirectelijk, aan geen per
"soon, onder wat naam of voorwendsel 
"ook, eenige giften of gaven beloofd of 
,,gegeven heb. 

,,Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoe
"genaamd in deze betrekking te doen of 
"te laten, van niemand hoegenaamd 
"eeni ge beloften of geschenken aannemen 
,,zal , d irectel ijk of indirectelijk. 

,, Zoo waarlij k helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik!") 

Deze eeden (beloften en verklaring) worden 
afgelegd in handen van den Koning of in de 
vergadering der Tweede Kamer in handen 
van den Voorzitter, daartoe door den Koning 
gemachtigd. 

Art. 91. De Voorzitter wordt door den Ko
ning benoemd voor het tijdperk eener zitting, 
uit eene door de K amer aangeboden opgave 
van drie leden. 

Art. 92. De leden ontvangen eene schade
loo tell ing van f 4500 's jaars, benevens, 
volgens regels door de wet te stellen, vergoe
ding voor reiskosten . Aan den Voorzitter wordt 
bovendien eene toelage van f 4500 's jaars 
toegekend. 

De in het vorige li d bedoelde schadeloos
stelling wordt n iet genoten door de leden, d ie 
het ambt van Minister bekleeden, noch door 
hen, die gedurende eene geheele zitting af
wezig bleven, noch ook door hen, die ingevol
ge het reglement van orde der Kamer zij n 
uitgesloten van het bijwonen harer vergade
ringen. 

Aftredende leden ontvangen een pensioen 
van f 120 's jaars voor elk jaar, gedurende 
hetwelk zij lid der Kamer waren, tot een 
maximum van f 2800. Het pensioen wordt 
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niet genoten, zoolang een afgetreden lid het 
ambt van Minister bekleedt of, na herkiezing, 
de in het eerste lid bedoelde schadeloosstelling 
ontvangt. De wet regelt in welke andere ge
vallen, waarin naast dit pens ioen middell ijk 
of onmiddellijk uit eene openbare kas een in
komen of pensioen genoten wordt, het eerst
genoemde pens ioen wordt verm inderd. 

Aan weduwen en weezen van Kamerleden 
of gewezen Kamerleden wordt pensioen ver
leend volgen regels door de wet te stell en. 

De bedragen, vastge teld in dit arti kel, kun
nen worden gewijzigd bij eene wet. 

De K amers der Staten-Generaal kunnen het 
ontwerp eener zoodanige wet a lsmede het ont
werp eener wet tot wijziging of intrekking van 
eene zoodanige wet niet aannemen dan met 
de stemmen van twee derden van het aantal 
leden, waaruit elk der Kamers bestaat. 

DERDE AFDEELING. 

Van de E ente Kam e-r der Staten- Generaal. 

Art. 93. Om lid der E erste Kamer te kun
nen zijn, moet men voldoen aan dezelfde ver
e ischten als voor het lidmaatschap der T weede 
Kamer zijn ge teld. 

Art. 94. De leden der Eerste K amer wo,·
den gekozen voor zes jaren. Artikel 89 is op 
hen van toepassing. 

Zij leggen bij het aanvaarden hunner be
trekking gelijke eeden (beloften en ve rklaring) 
af, als voor de leden der Tweede K amer zij n 
bepaald, hetzij in handen van den Koning, 
hetzij in de vergadering der Eerste Kamer in 
handen van den Voorzitter, daartoe door den 
Koning gemachtigd. 

Zij genieten reis- en verblijfkosten volgens 
de wet. 

De helft treedt om de dri e jaren af. De uit
vallende leden zijn dadelij k herkiesbaar. 

Art. 95. De Voorzitter wordt door den Ko
ning uit de leden benoemd voor het t ij dperk 
eener zitting. 

VIERDE AFDEELING. 

B eschikkingen aan beide Kaniers ge1neen . 
Art. 96. Niemand kan tegelijk lid der 

beide K amers zijn. 
Die tegelij k tot lid van beide K amers is 

gekozen, verklaart welke dier benoemingen 
hij aanneemt. 

Art. 97. De ministers hebben zitting in de 
beide K amers. Zij hebben a ls zoodanig a lleen 
eene raadgevende stem. Zij kunnen zich in 
de vergadering doen bijstaan door de ambte
naren, daartoe door hen aangewezen. 

Zij geven aan de Kamers, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, de ver langde inlichtingen, 
waarvan het verleenen niet strijdig kan wor
den geoordeeld met het belang van den Staat. 

Zij kunnen door el ke der Kamers worden 
uitgenoodigd om te dien einde ter vergade
r ing tegenwoordig te zij n. 

Art. 98. Beide Kamers hebben, zoowel 
ieder afzonderlijk als in vereen igde vergade
ring, het recht van onderzoek (enquête) , te 
regelen door de wet. 

Art. 99. Een lid van de Staten-Generaal 
kan niet tegelijkertijd zijn Minister, vice-presi
dent of 1 id van den R aad van State, presi-
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dent, vice-president of lid van of procureur
generaal of a dvocaat-generaal bij den Hoogen 
Raa d, noch president of lid van de Al gemeene 
R ekenkamer, noch Commis ar is des Konings 
in eene prov incie. 

Nochtans kan een Minister, bij eene verkie
zi ng tot l id der Staten-Generaal gekozen , ten 
hoogste dri e m aanden na zijne toelating als 
lid het ambt van Ministe r en het lidmaatschap 
der Staten-Generaal vereenigen. 

De wet regelt voor zooveel noodig de ge
volgen van de vereeniging van het lidmaat
schap van eene der beide Kamers met andere 
dan de in het ee rste lid uitges loten, uit 
's Lands kas bezoldi gde ambten. 

Krij g·slieden in werke lijken dienst, het lid
maatschap van eene der beide Kamers aan
vaardende, zijn gedurnnde dat lidmaatschap 
van rechtswege op non-activiteit. Ophoudende 
!id te zijn , keeren zij tot den werkelijken 
dienst terug. 

Art. 100. De leden der Staten-Generaal, 
a lsmede de ministers, de commissarissen be
doeld in artikel 113, tweede I id, en de amb
tenaren, bedoeld in artikel 97, ee rste lid , zijn 
niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij 
in de vergadering hebben gezegd of aan haar 
schriftelij k hebben overgelegd. 

Art. 101. Voor zoover de wet niet anders 
bepaalt, onderzoekt elke K amer de geloofs
brieven ha rer nieuw inkomende leden, en 
beslist de geschillen, welke aangaande die 
geloofsbrieven of de verkiezing ze] ve oprijzen, 
volgens regels door de wet te stellen . 

Art. 102. Elke Kamer benoemt haar grif
fier. 

Deze mag niet tegelijk lid van eene der 
Kamers zijn . 

Art. 103. De Staten-Generaal komen ten 
minste eenmaal 's jaars te zamen. 

Hunne gewone zitting wordt geopend op den 
derden Dinsdag in September. 

De Koning roept eene buitengewone zitting 
bijeen, zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt. 

Art. 104. De a fzonderlijke verga deringen 
der beide K amers en evenzoo de vereenigde 
vergaderingen worden in het openbaar gehou
den. 

De deuren worden gesloten, wa nneer een 
tiende gedeelte der aanwezige leden het vor
dert of de Voorzitter het noodig keurt. 

De vergadering beslist, of met gesloten deu
ren zal worden beraadslaagd. 

Over de punten in besloten vergadering be
handeld, kan daarin ook een beslui t worden 
genomen. 

Art. 105. Is bij overlijden des Konings of 
bij afstand van de Kroon de zitting gesloten, 
dan vergaderen de Staten-Generaal zonder 
voorafgaande oproeping. 

Deze buitengewone zitting wordt op den vijf
den dag na h et overlijden of na den afstand 
geopend. Zij n de Kamers ontbonden, dan 
vangt deze termijn aan van den a floop der 
nieuwe verkiez ingen. 

Art. 106. De zitting der Staten-Generaal 
wordt in vereenigde vergadering der beide 
Kamers door den Koning of door eene com
missie van zij nentwege geopend. Zij wordt 
op dezelfde wijze gesloten, wanneer hij oor
deelt, dat het belang van den Staat niet vor
dert haar te doen voortduren. 
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De gewone jaarlijksche zitting duurt ten 
minste twintig dagen, tenzij de Koning ge
bruik m ake van het recht in artikel 75 om
schreven. 

Art. 107. Bij ontbinding van eene der Ka
mers of van beide sluit de Koning tevens de 
zitting der Staten-Generaal. 

Art. 108. De K amers mogen noch afzonder
lijk noch in vereen igde vergadering beraad
slagen of besluiten, zoo niet meer dan de helft 
der leden tegenwoordig is. 

Art. 109. All e besluiten over zaken worden 
bij volstrekte meerde rheid der stemmende le
den opgemaakt. 

Bij staken va n stemmen wordt het nemen 
van het beslui t tot eene vol gende vergade ring 
uitgesteld. 

In deze, en evenzoo in eene voltallige ver
gader ing, wordt, bij staken van stemmen, het 
voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

De stemming moet geschieden bij hoofdelij ke 
oproeping, wanneer één der leden dit verlangt 
en a lsdan mondeling. 

Art. 110. De stemming over personen voor 
de benoemingen of voordrachten in de Grond
wet vermeld, geschiedt bij besloten en onge
teekende brief jes. 

De volstrekte meerderheid der stemmende 
leden beslist ; bij staken van stemmen beslist 
het lot. 

Art. 111. Bij eene vereenigde vergadering 
worden de beide Kamers a ls slechts ééne be
schouwd en nemen h are leden, naai· will ekeur, 
door elkander plaats. 

De Voorzitter der Eerste Kamer heeft de 
leiding der vergadering. 

VIJFDE AFDEELING. 
Van de wetgevende ,nacht. 

Art. 112. De wetgevende macht wordt ge
zamenlijk door den Koning en de Staten
Generaal uitgeoefend. 

Art. 113. De Koning zendt zijne voorste l
len, hetzij van wet, he tzij andere, aan de 
Tweede Kamer bij eene schriftelijke bood
schap of door eene commiss ie. 

Hij kan aan bijzondere door hem aangewezen 
commissarissen opdragen de ministers bij he t 
behandelen van die voorstellen in de verga
deringen der Staten-Generaal bij te staan. 

Art. 114. Aan de openbare beraadslag ing 
over eenig ingekomen voorstel des Konings 
gaat a l tijd een onderzoek van dat voorstel 
vooraf. 

De K amer bepaalt in haa r Reglement van 
Orde de wijze, waarop dit onderzoek zal wor
den ingesteld. 

Art. 115. De Tweede K amer a lsmede de 
vereenigde vergadering der Staten-Generaal 
heelt het recht wijzigingen in een voorstel des 
Konings te maken. 

Art. 116. W anneer de Tweede Kamer tot 
aanneming van het voorstel, hetzij onveran
derd, hetzij gewijzigd, besluit, zendt zij het 
aan de E erste Kamer met het volgende for
mulier: 

" De 'l'weede Kamer der Staten-Generaal 
,,zendt aan de Eerste Kamer het hier
" nevens gaande voorstel des Konings en 
" is van oordeel, dat het, zooals het daar 
" ligt, door de Staten-Generaal behoort te 
,,worden aangenomen.' ' 
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Wanneer de Tweede Kamer tot het niet
aannemen van het voorstel bes! uit, geeft zij 
daarvan kennis aan den Koning met het 
volgende formulier: 

" De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
"betui gt den Koning haa r dank voor Zijn 
" ijver in het bevorderen van de be langen 
,,van den Staat en verzoekt H em eerbie
,,dig het gedane voorstel in nadere over
, ,weging te nemen. " 

Art. 117. De E erste K amer overweegt, met 
inachtneming van artikel 114 het voor tel zoo
danig a ls het door de Tweede Kamer is aan-
genomen. . 

Wa nneer zij tot aanneming van het voorstel 
bes! uit, geeft zij daarvan kennis aan den 
Koning en aan de Tweede K amer met de 
volgende formulieren: 

,,A an den K oning. 
,,De Staten-Generaa l betuigen den K o

" ning hun dank voor Zijn ijver in het 
"bevorderen van de belangen va n den 
,,Staat en vereenigen zich met het voor
,,ste l zooals het daar li gt." 

,,Aan de Tweede Kamer. 
" De E erste K amer der Staten-Generaal 

"geeft aan de Tweede K amer kennis, dat 
"zij zich heeft vereenigd met het voorstel 
,, betrekkelijk ...... ... .. .... , op den .. .. ...... .. , .. 
,,aan ha~,r door de Tweede K amer toege-
1,zonden. 

Wanneer de E erste K amer tot niet-aanne
ming van het voorstel bes luit, geeft zij daar
van ke nnis aan den Koning en aan de Tweede 
K amer met de volgende formulieren: 

,,Aan den Koning. 
" De Eerste Kamer der Staten-Generaal 

" betui gt den Koning haa r dank voor Zijn 
" ijver in het bevorderen van de belangen 
,,van den Staat, en verzoekt H em ee rbi -
,, <li g het gedane voo, tel in nadere over-
1,weging te nemen.'' 

,,Aa n de Tweede Kamer. 
" De Eerste K amer der Staten-G neraal 

"geeft aan de Tweede K amer kennis, dat 
"zij den K oning eerbiedig heeft verwcht 
,,het voorstel betrekkelijk .. ... ... .. .......... . , 
"op den ....... .............. aan haar door de 
"Tweede K amer toegezonden, in nadere 
,,overweging te nemen.'' 

Art. 118. Zoolang de Eerste Kamer nog 
niet heeft besli st, blijft de Koning bevoegd 
het door hem gedaan voor tel , weder in te 
t rekken. 

Art. 119. De Staten-Generaal hebben het 
recht voorstellen van wet aan den Koning te 
doen. 

Art. 120. De voordracht daartoe behoort 
uitslui tend aan de Tweede Kamer , di e het 
voor tel overweegt op ge lijke wijze a l zulks 
ten aanzien van 's Konings voorste ll en is be
paald, en, na aannem ing, aan de E e rste K a
mer verzendt met het volgende formulier: 

,,De Tweede Kamer der taten-Gene
,,raal zendt aan de Eerste K amer het hier
,, nevensgaande voorstel, en i van oordeel , 
"dat de Staten-Generaal daarop 's K onings 
,,bewilliging behooren te verzoeken." 

Zij is bevoegd aan een of meer van hare 
leden de schri ftelijke en mondelinge ve rdedi
g ing van haar voorstel in de E erste Kamer 
op te dragen. 
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Art. 121. W anneer de Eerste Kamer, na 
daarover op de gewone wijze te hebben be
raadsl aagd, het voorstel goedkeurt, zendt zij 
het aan den Koning met het volgende formu
lier: 

" De Staten-Generaal , oordeelende dat 
"het nevensgaande voorste l zou kunnen 
"strekken tot be~orclering van de belangen 
,,van den taat, verzoeken eerbiedig claar
,,op ' Konings bewilliging." 

Voorts geeft zij daarvan kennis aan de 
Tweede Kamer met het volgende formulier: 

" De E erste Kamer der Staten-Generaal 
"geeft kennis aan de Tweede K amer, dat 
"zij zich heeft vereen igd met het van 
" haar op den ........ .... .... .. ...... ontvangen 
"voorstel betrekkelijk .. ...... .. .. ..... ....... en 
,,daa rop namen de Staten-Generaa l ' s Ko
,,nings bewilliging heeft verzocht." 

Wanneer de Eerste K amer het voorstel niet 
goedkeurt, zoo geeft zij daarvan kennis aan 
de Tweede K amer met het vol gende formu
lier: 

" De E erste Kamer de ,· Sta ten-Generaa l 
" heeft geene genoegzame reden gevonden 
,,om op het hiernevens teruggaande voor
,,stel 's K onings bewi lli g ing te verweken." 

Art. 122. Andere voord rachten , dan voor
stell en van wet, kunnen door elke K amer a f
zonderl ijk aan den Koning worden gedaan. 

A rt. 123. De K oning doet de taten-Gene
raal zoo spoedig mogelijk kennis dragen, of 
hij een voorstel van wet, door hen aangeno
men, a l da n niet goedkeurt. Die kenni geving 
geschiedt met een de r volgende formulieren : 

,,De K oni ng bewilli gt in het voorstel." 
of: 

,,De K on ing houdt het voorstel in over-
1,weging.'' 

Art. 124 . All e voorstell en van wet, door de 
Staten-Generaal aangenomen en door den 
Koning goedgekeurd, verkr ijgen kracht van 
wet en worden door den Koning afgekondi gd. 

De wetten zijn onsch endbaa r. 
Art. 125. De wetten zijn a ll een voor h et 

Rijk verbindende, voor zoover daar in niet is 
uitgedrukt dat zij voor N ederlandsch-Indi ë, 
Suriname en uraçao verb indend zijn. 

ZE DE AFDEELING. 

Van d e begroot-i11g. 

Art. 126. Door de wet worden de begroo
ti ngen van a ll e ui tgaven des Rijks vastgesteld , 
en de middelen tot dekking aangewezen. 

Art. 127. De ontwerpen der algemecne be
grootingswetten worden doo l' den Kon ing hij 
de Tweede K amel' ingediend dadelijk na het 
openen der gewone zitting van de Statcn
Generaal, vóór den aanva ng van het tijclpel'k , 
waarvoor de begrootingen moeten dienen. Dat 
t ijdperk mag niet langer zijn clan twee jaar. 

A rt. 12 . Geen hoofdstuk der begrooting 
van uitgaven ka n meer cl an di e voo1· een de
partement van a lgemeen bestuur behelzen. 

I eder hoofd tuk wordt in één o f meer ont
werpen van wet vervat. 

Door zooclanige wet kan overschrijving wor
den toege taan. 

Art. 1 29. De verantwoording van de Rijks
uitgaven en -ontvangsten over el ken dienst 
wordt, onder overl egging van de door de 
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Rekenkamer goedgekeurde rekening, aan de 
wetgevende macht gedaan naar de voorschrif
ten van de wet. 

VIERDE HOOFDSTUK 

Van de Provinciale Staten en de 
Gemeentebesturen. 

EERSTE AFDEELING. 

Van de sarnenstelli-ng der Provinciale Staten. 

Art. 130. De leden der Provinciale Staten 
worden voor vier jaren rechtstreeks gekozen 
door de ingezetenen der provincie, tevens Ne
derlanders, of door de wet als Nederlandsche 
onderdanen erkend, die den door de wet te 
bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en 
twintig jaren m ag zijn, hebben bereikt. De 
verkiez i!"'g geschiedt op den grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging binnen door 
de wet te stell en grenzen. 

De 1 aatste zinsnede van het eerste I id, het 
tweede en derde lid van artikel 83 zijn van 
toepassing. 

Zij treden tegel ij k af en zijn dadelijk her
kiesbaar. 

Om lid der Provinciale Staten te kunnen 
zijn wordt vereischt, dat men Nederlander of 
door de wet als Nederlandsch onderdaan er
kend en ingezeten der provincie zij , den ouder
dom van vijf en twintig jaren vervuld hebbe 
niet van _de verkiesbaarheid ontzet zij, noch 
van de mtoefening van het kiesrecht zij uit
gesloten krachtens de daaromtrent ingevolge 
artikel 83, derde lid, getroffen regeling, met 
u1tzondermg van gerechtel ijke vrijheidsberoo
ving en veroordeeling tot eene vrijhe idsstraf 
anders dan wegens bedelarij of landlooperij 
of wegens een feit, waaruit openbare dronken
schap blij kt. 

De verkiezing van de leden der Provincia le 
Staten heeft plaats op de wijze door de wet 
te regelen. 

Art. 131. De leden der Staten leggen bij 
het aanvaarden hunner betrekking den vol
genden eed of belofte af: 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan de Grond
,,wet en aan de wetten des Rijks." 

,,Zoo waarlij k helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat beloof ik!") 

Zij worden tot dien eed (belofte) toegelaten 
na a lvorens te hebben afgelegd gel ij ken eed 
(verkla ring en belofte) van zuiver ing als hier
boven in artikel 90 voor de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is be
paald . 

Art. 132. De Staten vergaderen zoo dik
werf in het jaar als de wet bepaalt, en boven
dien wanneer zij door den Koning bu iten
gewoon worden bij eengeroepen. 

De vergaderingen zijn openbaar, met het
ze! fde voorbehoud a ls ten aanzien van de ver
gadering der Kamers van de Staten-Generaal 
is bepaald in artikel 104. 

Art. 133 . De leden der Staten stemmen 
zonder last van of ruggespraak met hen die 
benoemen . 

Art. 134. Omtrent het beraadslagen en 
stemmen gelden de regels in de artikelen 108, 
109 en 110, eerste lid, ten aanzien van de 
K amers der Staten-Generaal voorgeschreven. 
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TWEEDE AFDEELING. 

Van de 1nacht der Provinciale Staten. 
Art. 135. Het gezag en de macht van de 

Staten worden door de wet geregeld met in
achtneming van de voorschriften in de vol
gende artikelen dezer afdeeling vervat. 

Art. 136. Aan de Staten wordt de regeling 
e~ het bestuur van de huishouding der pro
v111c1e overgel aten. 

Zij m~ken de verordeningen, die zij voor. 
het provmctaal belang noodig oordeelen. 

Die verordeningen behoeven de goedkeur ing 
des Konings; deze kan niet worden geweigerd 
dan bij een met redenen omkleed beslui t, den 
Raad van State gehoord . 

Art. 137. Wanneer de wetten of de a lge
meene maatregelen van bestuur het vorderen, 
ver!eenen de Staten hunne medewerking tot 
uitvoer ing daarvan. 

Art. 138. Elk besluit der Staten tot het 
invoeren, wijzigen of afschaffen van eene 
provinciale belasting, behoeft de goedkeuring 
des Konings. 

De wet geeft algemeene regels ten aanzi en 
van de provinciale be lastingen. 

Deze belastingen mogen den doorvoer, den 
uitvoer naar en den invoer uit andere prov in
c iën n iet belemmeren. 

Art. 139 . De begrooting der provinciale in
komsten en uitgaven, jaarlij ks door de Staten 
op te maken, behoeft de goedkeuring des 
Konings . 

De wet regelt het vaststellen van de provin
cia le rekening. 

Art. 140. De Staten kunnen de belangen 
v3:n hunne provinciën en van hare ingezetenen 
btJ den Koning en bij de Staten-Generaal voor
staan. 

Art. 141. De Staten benoemen uit hun 
midden een college van Gedeputeerde Staten, 
waaraan, volgens de regels door de wet te 
stellen, de dage lijksche leiding en uitvoering 
van zaken worden opgedragen, en zu lks hetzij 
de Staten zijn vergaderd of niet. 

Art. 142. De macht des Konings om de 
besluiten van Provinciale Staten of van Ge
deputeerde Staten, di e met de wet of het 
a lgemeen bel ang strijdi g zij n, te schorsen en 
te vernietigen, wordt bij de wet geregeld. 

Art. 143. De Koning stelt in e lke provin
c[~ een Commissaris aan met de uitvoering 
ztJ ner bevelen en met het toez icht op de ver
richtingen der Staten bel ást. 

Deze Commissaris is Voorzitter van de ver
gadering der Provincia le Staten en van di e 
der Gedeputeerde Staten en heeft in laatst
genoemd coll ege stem. 

Zijne jaarwedde en de kosten zijner woning 
worden op de begrooting der Rijksui tgaven 
gebracht. De wet beslist of andere uitgaven 
van het provinciaal bestuur ten I aste van het 
Rijk komen. 

DERDE AFDEELING. 

Van de Ge1neentebestu1·en . 
Art. 144. De samenstelling, inrichting en be

voegdheid der gemeentebesturen worden door 
de wet geregeld met inachtneming der voor
schriften in de volgende artikelen dezer af
deeling vervat. 

Art. 145. A an het · hoofd der gemeente 
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staat een raad, welks leden recht;itreeks voor 
een bepaald aantal jaren worden gekozen 
door de ingezetenen der gemeente, tevens Ne
derlanders of door de wet al Tederlandsche 
onderdanen erkend, die den door de wet te 
bepalen leeftijd , welke niet beneden drie en 
twintig jaren mag zijn, hebben bereikt. De 
verkiezing gesch iedt op den grondslag van 
evenredi ge vertegenwoordiging binnen door de 
wet te stellen grenzen. 

De I aatste zinsnede van het eerste I id, het 
tweede en derde lid van artikel 83 zijn van 
toepassing. 

Om lid van den raad te kunnen zijn wordt 
vereischt, dat men Nederlander of door de 
wet als Nederlandsch onderdaan erkend en 
ingezeten der gemeente zij, den ouderdom van 
drie en twintig jaren vervuld hebbe, niet van 
de verkiesbaarheid ontzet zij, noch van de 
uitoefen ing van het kiesrecht zij uitgesloten 
krachtens de daaromtrent ingevolge artikel 83, 
derde lid, getroffen regeling, met uitzonde
ring van gerechtelijke vrijheidsberooving en 
veroordeeling tot eene vrijheidsstraf anders 
dan wegens bedelarij of landlooperij of wegens 
een feit, waaruit openbare dronkenschap 
blijkt. 

De verkiezing van den raad heeft plaats 
op de wijze door de wet te regelen. 

De Voorzitter wordt door den Koning, ook 
buiten de leden van den raad, benoemd en 
door hem ontslagen. 

Art. 146. Aan den raad wordt de regeling 
en het bestuur van de huishouding der ge
meente overgelaten. Hij kan in te bepalen 
gevallen, met inachtneming van te stell en 
regels, onder zijn toezicht het bestuur van te 
bepalen takken van de huishouding der ge
meente geheel of ten deele aan andere organen 
opc!J:agen. 

Hij maakt de verordeningen, di e hij in het 
belang der gemeente noodig oordeelt. 

Wanneer de wetten, algemeene maatregelen 
van bestuur of provinciale verorden ingen het 
vorderen, verleenen de gemeentebesturen hun
ne medewerking tot uitvoering daarvan. 

Wanneer de regeling en het be tuur van de 
huishouding eener gemeente grovelijk w0t·den 
verwaarloosd, kan eene wet de wijze bepalen, 
waarop in het bestuur dier gemeente, met 
afwij k ing van het eerste en tweede lid van 
dit artikel, wordt voorzien. 

De wet bepaalt, welk gezag het gemeente
bestuur vervangt,' wanneer dit in gebreke 
blijft in de uitvoering der wetten, der n lge
meene maatregel en van bestuur of der pro
vinc iale verordeningen te voorzien. 

Art. 147. De macht des Konings om de be
slui ten van gemeentebesturen, die met de wet 
of het algemeen belang strijdig zijn, te schor
sen en te vernietigen, wordt bij de wet ge
regeld. 

Art. 14 . De besluiten der gemeentebestu
ren, rakende zoodanige be chikking over ge
meente-eigendom of zoodanige andere burger
lijke rechtshandelingen als de wet aanwijst, 
alsmede de begrootingen van inkomsten en 
uitgaven, worden aan de goedkeuring der 
Gedeputeerde Staten onderworpen. 

Het opmaken der begrootingen en het vast
stellen der rekeningen wordt door de wet 
geregeld. 
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Art. 149. De be luiten der gemeentebestu
ren rakende het invoeren, wijzigen of afschaf
fen van eene plaatselijke belasting behoeven 
de goedkeuring de Konings. 

De wet geeft algemeene regels ten aanzien 
der plaatselijke belastingen. 

Deze belastingen mogen den doorvoer, den 
uitvoer naar en den invoer uit a ndere gemeen
ten niet belemmeren. 

Art. 150. De gemelde besturen kunnen de 
belangen van hunne gemeenten en van hare 
ingezetenen voorstaan bij den Koning, bij de 
Staten-Gèneraal en bij de taten der provin
cie waartoe zij behooren. 

Art. 151. De wet regelt de voorz iening in 
zaken, belangen, inrichtingen of werken, bij 
welke twee of meer gemeenten zijn betrokken. 

VIJFDE HOOFDS'rUK. 

Van openbare lichamen voor beroep 
en be1lrijf. 

Art. 152. De wet kan voor bepaalde be
roepen en bedrijven en groep n daarvan, a ls
mede voor het beroeps- en bedrijfsleven in 
het algem n, lichamen inste llen, ten einde 
regelend op te treden. 

De samenstelling, inrichting en bevoegd
heid van deze lichamen worden door de wet 
geregeld. 

Art. 153. De wet kan aan deze lichamen 
verordenende bevoegdheid geven. 

Art. 154. De besluiten van deze lichamen, 
die met de wet of het algemeen belang strijdig 
zijn, kunnen worden geschorst en vernietigd 
volgens regels bij de wet te stellen. 

De wet kan bepaalde besluiten dezer licha
men aan goedkeuring onderwerpen, volgen 
door haar te stellen regels. 

ZE DE HOOJ<'DSTUK. 

Van andere lichamen met verordenentle 
bevoegtlheld. 

Art. 155. De wet kan aan andere dan in de 
Grondwet genoemde lichamen verordenende 
bevoegdheid geven. 

ZEVE ' DE HOOFD TUK. 
Van de Ju stitie. 

EERSTE AFDEEL! G. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 156. Er wordt a lom in het Rijk recht 
gesproken in naam des Konings. 

Art. 157. Het burgerl ij k en handelsrecht, 
het burger lij k en mi li ta ir strafrecht, de rechts
pleging en de inrichting der rechterlijke macht 
worden bij de wet geregeld in algemeene wet
boeken, behoudens de bevoegdheid der wet
gevende macht om enkele onderwerpen in af
zonderlijke wetten te regelen. 

Art. 158. Onteigening ten a lgemeenen nutte 
kan niet plaats hebben dan na voorafgaande 
verklaring bij de wet, dat het algemeen nut 
onteigening vordert en tegen vooraf genoten 
of vooraf verzekerde schadeloosstelling, een 
en ander volgen de voorschriften der wet. 

De wet bepaalt de gevallen in welke de 
voorafgaande verkl aring bij de wet niet wordt 
vereischt. 
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H et vereisch te, dat de verschuldi gde schade
loosstelling voora f betaald of verzekerd zij , 
geldt niet, wanneer oorlog, oorlogsge vaar, op
roer , brand of watersnood eene onve rwijlde 
inbezi t neming vorde rt. 

Dit a rtikel is . niet van toepass ing op a ard
ha ling, waa rtoe het recht in 1886 bestond. 

Art . 159. W aa r in het al gem een bel a ng 
e igendom door het openbaa r gezag moet wor
den vernietigd of, hetzij voortdurend , hetzij 
t ijdelij k, moet worden onbruikbaar gemaakt, 
geschiedt dit tegen sch adeloosstelling, t enzij 
de wet het tegendeel bepaalt. 

Het gebruik van eigendom tot het voorbe
re iden en het stellen van milita ire inundat iën, 
wa nnee r dit wegens oorl og of oorlogsgevaar 
wordt gevorderd , wordt bij de wet geregeld. 

Art. 160. Alle twistgedingen over e igen
dom of daaruit voortsprui tende rechten , over 
schuldvordering en a ndere bu rge rlijke rech ten 
behooren bij uitslui t ing to t de kenni sneming 
va n de rech terlijke macht. 

Art . 161. D e wet ka n de beslissing van 
twistgedingen , ni et behoorende tot di e, ve r
meld in a rtikel 160, hetzij aan den gewonen 
rechte r, hetzij a a n een college m et administr a
t ieve rechtsp1·aak bel ast , opdragen ; zij r egelt 
de wijze van behandeling e n de gevol gen der 
bes\ iss ingen. 

Art. 16 2. De r ech terlijke mach t word t a l
leen uitgeoefend door r ech ters, welke de wet 
aanwijst. D e wet ka n bepa len, dat aan de be-
1·.echting van door haar aan te wij zen gedingen 
a ls in a rtikel 160 bedoeld m ede wordt deelge
nomen door ni et tot de rech terlijke m acht be
hoorende persone n. 

Art. 163. Niem a nd kan tegen zijn wil wor
den afgetrokken va n den rechte r , di en de wet 
he m toekent. 

D e wet regelt de wijze , waa ro p geschillen 
over bevoegdhe id , tusschen de administratieve 
en rechte rlijke m acht ontstaa n, worden be
sli st . 

Art. 164. Buite n de gevalle n in de wet 
be paald, m ag niema nd in hech teni s worden 
genome n, d a n op een bevel van den rechte r, 
inhoudende de rede nen der ged a ne aanhou
ding . Di t bevel moet bij , o f zoo spoedig mo
gelijk na de aanhouding b,etee kend worden 
aan dengene, tegen wien het is gericht . 

D e wet bepaalt de n vorm van dit bevel en 
den tijd binnen wel ken a lle _ aa ngehoudenen 
moeten worde n verhoord. 

Art. 165. H et binnentreden in eene woning 
tegen de n wil van den bewoner is all een ge
oorloofd in de gevallen bij de wet bepaald, 
krachtens een bijzonderen of al gemeenen l ast 
van eene macht door de wet aangeweze n. 

D e wet regel t de vormen , waara an de ui t
oe fe ning v a n deze bevoegdhe id gebonde n is. 

Art. 166. H et geheim de r aan de post of 
ande re openbare instelling van ve rvoer toe
vertrouwde br ieven is onschendbaar, beha lve 
op last des rechters, in de gevall en in de wet 
omschreven. 

Art. 167. Op geen m isdrijf m ag a ls straf 
gesteld wo rde n de al gemeene ve rbeurdve rkl a
ring der goederen, den schuldi ge toebehoo
rende. 

Art . 168. Alle vonnissen moeten de gronden 
waa rop zij r usten , inhouden en in strafza ken 
de wettelijke voorschriften , waarop de ver 
oordeel ing rust , aanwijzen. 
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D e ui tspraa k geschiedt m et open deuren. 
Behoudens de ui tzonder ingen door de wet 

bepaald zijn de terech tzittingen openbaar . 
De rechter ka n in het bela n g der openbare 

orde en zedelijkheid van dezen regel a fwijken . 
Voor de door de wet aa n te wij zen stra fbare 

feiten ka n ook va n het bepaalde in het eerste 
en in het tweede lid worden a fgeweken . 

TWEEDE AFDEELING . 

Van de .rechterlijke 1nacht. 

Art. 169. Er bestaat een opperste ge rech ts
hof onder den naa m van H ooge R aad der 
N ederl a nden , waa rvan de leden door den 
Koning overeenkomstig het volgende a rtikel 
wor den benoemd. 

Art . 170. V a n eene voor geval Jen vacature 
wo1·dt door de n Hoogen Raad aan de Tweede 
K a mer der S taten-Generaal kennis gegeven 
d ie, ter vervulling daarva n, eene voordracht 
van dri e personen a a n den Koning aanbiedt , 
ten einde daa rui t eene keuze te doen . 

D e K oning benoem t den president en den 
vice-pres ident uit de l eden van den Hoogen 
R aad. 

Art. 171. D e leden der Sta. ten-Generaal , de 
ministers, de Gouverneur -Gene raa l van N e
derl a ndsch-Indië en de Gouverneurs va n S u
r iname en van Curaçao, de leden va n den 
Raad van S tate, e n de Commissari ssen des 
K o nings in de p rovinciën staan wegens a mbts
misdrijven in di e betrekkingen gepl eeg d, ook 
na hunne a ftreding, terecht voor den H oogen 
R aad ter vervolg ing hetzij van 's Konings 
wege, hetzij va nwege de Tweede K amer. 

De wet kan bepa len, dat nog a ndere ambte
na ren e n leden va n hooge colleges wegens 
ambtsmisdr ijven voor den Hoogen Raad te
rech t staa n. 

Art. 172. D e Hooge R aad heeft he t toe
zicht op den geregelden loop en de a fdoening 
va n · r echtsgedingen, a lsm ede op het nakomen 
der wetten door de leden der rech terlijke 
m acht en door de personen , bedoeld aan het 
slot va n a rtikel 162. 

Hij ka n hunne ha ndelingen, beschikkingen 
en vonnissen, wa nneer die m et de wetten st rij 
dig zijn, ve rni eti gen e n buiten we rking stellen 
volgens de bepaling door de we t daaromtrent 
te m a ken , en behoudens de door de wet te 
stell en uitzonder ingen . 

D e ove ri ge bevoegdheden va n den H oogen 
R aad worden geregeld bij de wet. 

Art. 173 . D e leden van de rech terlijke 
m acht worden door den Koning aangesteld. 

D e leden va n de rechterlij ke macht, m et 
rechtspraak belast , en de procure ur-gene raal 
bij den Hoogen R aad worden voor hun leven 
aangesteld. 

D e we t kan bepa le n, da t hun m et het be
r eiken van een bepaalden leeftijd ontslag 
wordt verleend . 

Zij kunnen worden a fgezet of ontslagen 
door u itspraa k van den H oogen R aad in de 
gevall e n bij de wet aa ngewezen. 

Op e igen ver zoek kunne n zij doo r den Ko
ning worden ontslagen . 

Ind ien een college belast word t met a dmi
nist ratieve rech tspraak in het hoogs te ressort 
voor het Rijk, zijn h et eerste, tweede, derde 
en vijfde lid va n di t a rtikel op de leden 
daa rvan toepasselijk. 



1938 

Zij kunnen worden afgezet of ontslagen op 
de wijze en in de gevall en, bij de wet aan
gewezen. 

Dit artikel is niet toepasselijk op hen die 
uitsluitend belast zijn met rechtspraak over 
personen, behoorende tot de zee- of land
macht of tot eenige a_ndere gewapende macht, 
of met de beslis ing van disciplinair~ zaken. 

ACHTSTE HOO}' DSTUJL 

Van den God sdienst. 
Art. 174. I eder belijdt zijne godsdienstige 

meeningen met volkomen vrijheid, behoudens 
de bescherming der maatschappij en harer 
leden tegen de overtreding der strafwet. 

Art. 175. Aan alle kerkgenootschappen in 
het Rijk wordt gelijke bescherming verleend. 

Art. 176. De belijders de r ondersche idene 
godsdiensten genieten allen dezelfde burger-
1 ij ke en burgerscha psrech ten, en hebben ge
lijke aanspraak op het bekleeden van waar
di gheden, ambten en bedieningen. 

Art. 177. All e openbare godsdienstoefening 
binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt 
toegelaten, behoudens de noodige maatregelen 
ter verzekering der openbare orde en rust. 

Onder dezelfde bepaling blijft de openbare 
godsdi en toefening buiten de gebouwen en 
besloten plaatsen geoorloofd , waar zij thans 
naar de wetten en reglementen is toegelaten. 

Art. 178. De traktementen, pensioenen en 
andere inkomsten, va n welken aa rd ook, thans 
door de ondersche idene godsdienstige gezind
heden of de1·zel ver leeraars genoten wordende, 
blijven aan dezelve gez indheden verzekerd. 

Aan de leeraars, welke tot nog toe ui t 
's Lands kas geen, of een niet toereikend trak
tement genieten, kan een traktement toege
legd , of het bestaande vermeerderd worden. 

Art. 179. De Koning waakt, dat a ll e ke rk
genootschappen zich houden binnen de pal en 
van gehoorzaamheid aa11 de wetten van den 
Staat. 

Art. 180. De tus chenkom t der R egeering 
wordt niet vereischt bij de briefwi seling met 
de hoofden der onderscheidene kerkgenoot
schappen, noch, behoudens verantwoordel ijk
he id vo lgens de wet, bij de afkondi gi ng van 
kerkelijke voorschriften . 

NEGENDE H OO}'DS'l'U1'. 

Van de Financiën. 
Art. 181. Geene belastingen kunnen ten be

hoeve van 's Rijks kas worden geheven, da n 
uit kracht van eene wet. 

Deze bepaling is ook toepasselij k op hef
fingen voor het gebruik van Rijkswerken en 
-inrichtingen, voor zooveel de regeling van 
die heffingen niet aan den Kon ing is voor
behouden. 

Art. 182. Geene privilegiën kunnen in het 
stuk van belastingen worden verleend. 

Art. 183. De verbintenissen van den Staat 
jegens zijne schuldeischers worden gewaar
borgd . De schuld word t jaa rlijks in overwe
ging genomen ter bevordering der belangen 
van de schuldeischers van den Staat . 

Art. 184. H et gewicht, het gehalte en de 
waarde der muntspeciën worden door de wet 
geregeld. 
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Art. 185. H et toezicht en de zorg over de 
zaken van de munt, en de beslissing der ge
sch ill en over het a llooi , essaa i en wat dies 
meer zij , worden door de wet geregeld. 

Art. 186. Er is eene A lgemeene R eken
kamer, welker samenstelli ng en taak door de 
wet worden geregeld. 

Bij het openvallen eener p laats in deze 
K amer zendt de Tweede Kamer der Staten
Generaal eene voordracht van drie personen 
aan den Koning, die daaru it benoemt. 

De leden der Rekenkamer worden voor hun 
leven aangesteld . 

H et derde, vie rde en vijfde I iel van a rtike l 
173 is op hen van toepassing. 

TIENDE HOOFDSTUK. 

Van de Defensie. 
Art. 187. All e Nederlanders daartoe in 

staat, zij n verplicht mede te werken tot hand
hav ing der onafhankelijkheid van het Rij k en 
tot verdediging van zij n grondgebied. 

Ook aan ingezetenen die geen N ederlanders 
zijn, ka n die plicht worden opgelegd. 

A rt. 188. Tot bescherming de r be langen 
van den Staat is er eene zee- en eene I and
macht, bestaande uit vrijwilli g dienenden en 
uit di enstplichti gen. 

De wet regelt den verp lichten krij gsd ienst. 
Zij regelt. ook de verplichtingen die aan hen, 
die niet tot de zee- of la ndmacht behoo.-en, 
ten aanzien va n 's Lands verdediging opge
legd kunnen worden. 

Art. 189. Bij de we t worden de voorwaar
den genoemd, waarop wegens ernstige gewe
tensbezwaren v1·ij stelling van den krijgsdi enst 
wordt verleend. 

Art. 190. Vreemde troepen worden niet clan 
krachtens eene wet in di enst genomen. 

Art. 191. De dienstp lichtigen ter zee zijn 
bestemd om te di enen in en buiten Europa. 
Aan den dienst, door hen in ederland ch
Indië, Suriname en Cu raçao te vervull en, 
worden door de wet voordeelen verbonden. 

A rt. 192. De dienstpl ichtigen te land mo
gen niet dan met hunne toestemming naar 
N ederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
worden gezonden. 

Art. 193. 'Wa nneer in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden de dienstplichtigen die niet in wer
kelijken dienst zijn, door den Koning gehee l 
of ten cleele buitengewoon onder de wapenen 
worden geroepen, wordt onverwijld een voor
stel van wet aan de Staten-Generaal gedaan, 
om het onder de wapenen blij ven de r dienst
plich t igen zooveel noodi g te bepalen. 

Art . 194 . Al de kosten voor de legers van 
h et Rijk worden uit 's Rijks kas voldaan. 

De inkwartie ringen en het onderhoud van 
het krijgsvolk, de transporten en leverantiën 
van wel ken aard ook voo r de legers of ver
dedig ingswerken van het Rijk gevorderd , kun
nen niet clan volgens a lgemeene rege ls bij de 
wet te ste ll en en tegen schade loosstelling ten 
laste van een of meer inwoners o f gemeenten 
worden gebracht. 

De ui tzonderingen op die a lgemeene regels 
voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstand igheden worden 
bij de wet vastgesteld. 
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Of e r oorlogsgevaar in den zin, waarin dat 
woord in 's Lands wetten voorkomt, aanwezig 
is, beslist de K oning. 

Art. 195. T er handh a ving van de uit- of 
inwendige veili gheid ka n door o f vanwege 
den Koning e lk gedee lte van het g rondgebied 
des Rijks in staat van oorlog of in staat van 
beleg verklaard worden. De wet bepaalt de 
wijze waarop en de gevall en waarin zulks ge
schieden kan en regelt de gevolgen. 

Bij die regeling kan worden bepaald, dat 
de grondwettelijke bevoegdheden van het bur
gerlijk gezag ten opzich te van de openbare 
orde en de pol itie gehee l of ten deele op het 
mili ta ir gezag overgaan, en dat de burger
lijke overheden aan de militaire ondergeschikt 
worden. 

Daarbij kan wijders a fgeweken worden van 
de artikelen 7, 9, 165 en 166 de r Grondwet. 

Voor het geval van oorlog ka n ook van 
artikel 163, ee rste lid , worden a fgeweken. 

ELFDE HOOFDSTUK 

Van den Waterstaat. 
Art. 196. De wet geeft regels omtrent het 

waterstaatsbestuur, het oppertoezicht en toe
zicht daa ronder begrepen, met inach tneming 
der voorschr iften in de volgende a rtikelen 
van dit hoofdstuk vervat. 

Art. 197. De Koning heeft het oppertoe
zicht over al les wat den waterstaat betreft, 
zonder onderscheid of de kosten daarva n wor
den betaald uit 's Rijks kas of op eene andere 
wij ze gevonden. 

Art. 198. De Staten der provinc iën hebben 
het toezicht op a ll e waterstaatswerken, wa
te rscha ppen, veenschappen en veenpolders. 
Nochtans kan de wet het toezicht over be
paalde werken aan ande ren opdragen. 

De Staten zijn bevoegd, met goedkeur ing 
des Konings, in de bestaande inrichtingen en 
reglementen de r waterschappen, veenschappen 
en veenpolders veranderingen te ma ken, wa
terscha ppen, veenschappen en veenpolders op 
te heffen, nieuwe op te richten en nieuwe 
reglementen voor zoodanige instellingen vast 
te stellen. Tot verandering van de inrichtin
gen of reglementen kunnen de besturen va n 
die instellingen voorste ll en aan de Staten der 
provincie doen. 

Art. 199. De besturen van waterschappen, 
veenschappen en veenpolders kunnen volgens 
regels, door de wet te stell en, in het hui s
houdel ijk be lang van die instellingen veror
deningen maken. 

TWAALFDE HOOFDSTUK. 

Van liet Onderwijs en liet Armbestuur. 
Art. 200. H et onderwijs is een voorwerp 

van de aanhoudende zorg der R egeering. 
H et geven van onderwijs is vrij , behoudens 

het toezicht de r Overhe id , en bovendien, voor 
zoover het algemeen vormend zoowel lager als 
middelbaar onderwijs betreft, behoudens het 
onderzoek naar de bekwaamheid en de zede-
1 ijkhe id van den onderwijzer, een en a nder bij 
de wet te regel en. 

H et openbaar onderwijs wordt, met eerb ie
dig ing van ieders godsd ienstige begrippen, 
bij de wet geregeld. 

1938 

In elke gemeente wordt van Overheidswege 
voldoend openbaa r al gemeen vormend lage r 
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen. Volgens bij de wet te ste llen regels 
kan afwijking van deze bepaling worden toe
gelaten, m its tot het ontvangen van zoodanig 
onderwijs gelegenhei d wordt gegeven. 

De e ischen van deugdelijkheid, aan het ge
heel of ten deele u it de openbare kas te be
kostigen onderwijs te stell en, wo rden bij de 
wet geregeld, met inachtneming, voor zoover 
het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid 
van inrich t ing. 

Deze e ischen worden voor h et a lgemeen 
vormend lage r onderwij zoodanig geregeld, 
dat de deugdelijkhe id van het geheel uit de 
openbare kas bekostigd bijzonder onderwij s 
en van het openbaar onderwijs even afdoende 
wordt gewaarborgd. Bij di e regeling wordt 
met name de vrijheid van het bij zonder on
de rwij s betreffende de keuze der lee rmiddelen 
en de aanstelling der onderwijzers geëerbie
digd. 

Het bijzonder algemeen vormend lager on
derwijs, dat aan de bij de wet te stell en voor
waarden vo ldoet, wordt naar denze l fden maat
staf a ls het openbaar onderwijs uit de open
bare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaar
den vast, waarop voor het bij zonder a lgemeen 
vormend m iddelbaar en voorbereidend hooger 
onderwijs bijdragen uit de openbare kas wor
den verleend . 

De Koning doet jaarlij ks van den staat van 
het onderwijs aan de Staten-Generaal verslag 
geven. . 

Art. 201. H et armbestuur is een onder
werp va n aanhoûdende zorg der R egeering, en 
wordt door de wet geregeld . De Koning doet 
van de verrichtingen dienaangaande jaa rlij ks 
een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal 
geven. 

DERTIENDE HOOFD STUJ{. 

Van Veranderingen. 
Art. 202. Elk voorstel tot verandering in 

de Grondwet wijst de voorgestelde verande
ring uitdrukkel ij k aan. De wet ve rkl aart dat 
e r grond bestaat om het voorstel, ,zooa ls zij 
het vaststelt, in overwegi ng te nemen. 

Art. 203. N a de afkondiging dezer wet 
worden de K amers ontbonden. De nieuwe K a
mers overwegen dat voorstel en kunnen niet 
clan met twee derden der uitgebrachte stem
men de aan haar overeen komstig voornoemde 
wet voorgestelde verandering aannemen. 

Art. 204. De verander ingen in de Grond
wet , door den Koning en de Staten-G,::neraa l 
vastgeste ld, worden plechtig a fgekondi gd en 
bij de Grondwet gevoegd. 

Art. 205. De te kst der herz iene C ronclwet 
wordt door den Koning bekend gemaa kt, 
nadat, voor zooveel noodi g, de hoofdstukken, 
de afdeel ingen van elk hoofdstuk, en de ar
t ikelen doorloopend zijn genummerd en ve r
wijzingen zij n ve randerd. 

Art. 206. De op het oogenbl ik van de af
kondiging van eene verandering in de Grond
wet bestaande autoriteiten, verbindende wet
ten, reglementen en beslui ten blijven gehand
haafd, totdat zij door andere volgen de 
Grondwet zijn vervangen. 
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ADDITIO EELE AR'rIKELEN. 

Art. I. De heerl ijke rechten betreffende 
voordracht of aanstell ing van personen tot 
openbare of kerkelijke betrekkingen zijn a f-
geschaft. .. 

De opheffing der overige heerhJke rechten 
en de schadeloosstell ing der eigenaren kunnen 
door de wet worden vastgesteld en geregeld. 

Art. II. H et eerste lid van artikel 159 
blijft buiten toepassing, totdat de wettelijke 
rege ling omtrent de gevallen waarin ~eene 
schadeloosstell ing in geval van vem1et1ging 
of voortdurende of tijdel ijke onbruikbaarma
king van eigendom verleend wordt, zal zijn 
in werking getreden. . 

Art. III. De in het vierde lid van artikel 
92 bedoelde wet kan geen pensioen verzekeren 
aan weduwen en weezen van gewezen Kamel'
leden die vóór 1 Januari 1921 afgetreden of 
overleden zijn. 

Art. IV. H et derde lid van artikel 92 laat 
de pensioenen van reeds a fgetreden leden on
verkort. 

Aftredende leden ontvangen een pensioen 
van f 150 's jaar voor elk jaa r, gedurende 
hetwelk zij vóór de afkondiging van de _bepa
ling lid der K amer waren, tot een maximum 
van f 3000. Is het a ldus verkregen bedrag 
lager dan f 2800, zoo wordt voor e lk volgend 
jaar f 120 toegevoegd, totdat f 2800 1_s bere ikt. 

D pens ioenen, bedoeld in dit artikel, kun
nen worden gewijzigd bij eene wet. 

Het ontwerp dier wet alsmede het ontwerp 
eener wet tot wijziging of intrekking van eene 
zoodanige wet kan door de Kamers der Staten
Generaal niet worden aangenomen dan met de 
stemmen van twee derden van het aantal le
den, waaruit elk der K amers bestaat. 

B ehoort bij Koninklijk besluit van 25 F e
bruar i 1938, (Staatsblad n°. 300) . 

Mij bekend, 
D e M inister van Binnenlandse/i e Zaken, 

Van Boe yen. 

s. 341. 

16 F ebruari 1938. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Radio-reglement 1930. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 December 1937, 
N°. 6, H oofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Gelet op artikel 3ter van rle Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad N°. 7)_,. zooal.~ 
deze laatstelijk is aangevuld en gew1Jz1 gd b1J 
de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad N°. 169); 

Gelet op ,de bepalingen van Hoofdstuk VI_~ 
van het Radio-reglement 1930, vastgesteld b1J 
het Koninklijk B eslui t ;van 9 Mei 1930 (Staats
blad N°. 159) zooals dit laatstel ijk is gewij
zigd en aange~uld bij het Koninklij k Besluit 
van 28 J uli 1937 (Staatsblad 0

• 353); 
D en Raad van State gehoord (advies van 

11 J anuari 1938, N°. 29); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 10 Februari 1938, N °. 
7 Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Tel efonie; 
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H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het vierde lid van artikel 66 
van het Radio-reglement 1930 worden de 
woorden: ,, vaartuig, waarin" vervangen door : 

vervoermiddel, waaraan, waarin of waarop". 
" Art. II. Artikel 67 van het R adio-regl e
ment 1930 wordt gelezen a ls volgt: 

" Aangifte als bedoeld in het tweede l id van 
artikel 66 is niet vereischt voor het ten ge
bruike gereed aanwezig hebben of het ge
bruiken van ontvanginrichtingen, waarvan 
houders zijn niet-ingezetenen des Rijks, die 
hier te lande niet langer dan drie achtereen
volgende maanden verblijf houden, mits de 
ontvanginrichtingen voorzien zijn van een 
bewij van aangifte of van een vergunning, 
afgegeven door of vanwege de R egeering van 
het land, waartoe de houder van de inrich t ing 
behoort." 

Art. III. De bepalingen van dit beslu it tre
den in werking op den tweeden dag na d ien 
der dagteekening van het Staatsblad, waar111 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenl a ndsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Alge
meene R ekenkamer. 

Soestdijk, den 16den Februari 1938 . 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlaniuche Z aken, 
V an Bo e yen. 

( Uitgeg. 4 Maart 1938.) 

s. 342. 

21 Februari 1938. BESLUIT tot wij ziging en 
aanvulling van het · B ezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (St1iats
blad 1933, n°. 783), laatstelijk gewijzi gd 
bij Koninklijk besluit van 27 November 
1937 (Staat.sblad n°. 357). 

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

Staat, Minister van Algemeene Zaken, Voor
zitter van den Raad van M inisters van 21 
Januari 1938, n°. 37, Kabinet M.R.; 

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

Overwegende, dat het wenschel ijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlij ke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vu l
len· 

D'en Raad van State gehoord (advies van 8 
Februari 1938, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Justitie, wnd. Voorzitter van den 
Raad van Ministers van 15 F ebruari 1938, n°. 
63, Kab inet M.R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldig ingsbe

sluit de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aan te brengen: 

I. Gerekend van 1 September 19116 : 
In bijl age A I : 



!:15 

In schaal 61, afdeeling "Eeonomlsche Za- ' 
ken", wordt onder het onderdeel "Voorlich
tingsdienst ten behoeve van den Vezelhandel 
en de Vezelnij1J,erheid" na de bestaande in
schrijving opgenomen: 
Laborant. 

II. Gerekend van 24 November 1936: 
In bijl age A I: 
In schaal 90, a fdeeling "Blnnenlandse.he 

Zaken", wordt na het onderdeel " Inspectie 
Burgerwachten" en hetgeen daaronder is ver
meid, opgenomen: 

I nspectie voor de bescherming van de 
bevolking tegen luchtaanvallen. 

Ambtenaar van administratie. 

III. Gerekend van 1 Januari 1937: 
In bijlage A I : 
In de schalen 1, 10 en 51, afdeeling "Wa

terstaat", vervalt het onderdeel "Rijksstudie
dienst voo,· de luchtvaart" met hetgeen daar
onder is vermeld, terwijl het onderdeel "Lucht
va11J1·tdienst" met hetgeen daaronder is ver
meld naar de daardoor openkomende plaats 
wordt OVE!rgebracbt. 

In schaal 10, afdeeling "Blnnenlandsche 
Zaken", wordt onder het onderdeel "Krank
zinnigenwezen" vóór de bestaande inschrijving 
opgenomen: 
Schrijver bij het Rijkskrankzinnigengesticht te 

Woensel. 
In de schalen 33, 92 en 151, afdèeling 

,,Waterstaat", vervalt het onderdeel "Rijks
studieilienst voor de luchtvaart" met hetgeen 
daaronder is vermeld. 

In de schalen 36, 60, 79, 107, 138 en 212, 
afdeeling ,,,iv aterstaat", wordt in plaats van 
het onderdeel "Rij ksstudiedienst voor de lucht-
vaart" gelezen: Luchtvaartdienst. · 

In schaal 72 vervalt de afdeeli ng "Water
staat", met hetgeen daaronder is vermeld. 

In de schalen 90 en 142, afdeeling "Wa
terstaat", wordt het onderdeel "Luchtvaart
dienst" en hetgeen daaronder is vermeid ver
plaatst in d ier voege, dat het onmiddellijk 
volgt op het onderdeel "Rijkswaterstaat" en 
hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal 93, afdeeling "Waterstaat", 
wordt als eerste insch1':ijving opgenomen: 

Luchtvaartdien,st. 
Teekenaar le klasse. 

In schaal 167, afdeeling "Waterstaat", 
wordt na het onderdeel " Rijkswaterstaat" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 

Technisch ambtenaar l e klasse. 
In de schalen 184 en 215, afdeeling "Wa

terstaat", wordt het onderdeel "Luchtvaart
dienst" en hetgeen daaronder is vermeld ver
plaatst in dier voege, dat het onmiddellijk 
volgt op de vermelding der afdeeling. 

In schaal 243, afdeeling "Waterstaat", 
wordt onder het onderdeel ,-,Luchtvaa,·tdienst" 
na de bestaande inschrijving opgenomen: 
Hoofdingenieur, 
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terwijl dit onderdeel met hetgeen daaronder 
is vermeld wordt verplaatst in dier voege, 
dat het onmiddellijk volgt op het onderdeel 
"Rijkswaterstaat" en hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In schaal 247, afdeeling "Waterstaat", 
vervalt het onderdeel "Rijksstudiedienst voor 
de luchtvaart" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt in plaats daarvan opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 
Directeur van den voormaligen Rijksstudie

dien t voor de luchtvaart, thans gedetacheerd 
bij de Stichting Nationaal Luchtvaartlabora
torium. 

In bijl age B I: 
In groep 1, afdeel ing "1Vaterstaat", wordt 

het onderdeel "Luchtvaartdienst" en hetgeen 
daaronder is vermeld verplaatst in dier voege, 
dat het onmiddellijk volgt op het onderdeel 
"Rijkswaterstaat" en hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In de groepen 2, 4a en 5, afdeeling "Wa
terstaat", wordt in plaats van het onderdeel 
,,R ijksstudiedienst voor de luchtvaart" gele
zen: Luchtvaartdienst. 

In groep 2a, afdeeling "Waterstaat", ver
vallen de onderdeelen "Rijksstudiedienst voor 
de l.uchtvaart" en "Luchtvaartdienst" met het
geen daaronder is vermeld en wordt als eerste 
inschrijving opgenomen: 

Bode. 
Portier. 

Luchtvaa1·tdienst. 

In groep 4, afdeeling "Waterstaat", wordt 
onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" na 
,,Rijkswachthouder-kanaalwachter te Vrees
wijk" opgenomen: 
Sluis- en stuwknecht-schipper. 

In groep 6, afdeeling "Waterstaat", wordt 
in plaats van het onderdeel ,,Rijksstudiedicnst 
voor de luchtvaart" gelezen: Luchtvaartdienst, 
terwijl in plaats van het daaronder voorko
mende ambt " Timmerman-modelmaker le 
kla e" wordt gelezen: Timmerman-model
maker. 

I n groep 6a, afdeeling "Waterstaat", wordt 
vóór het onderdeel "Koninklijk Nederlandsch 
M eteorologisch Instituut" en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 
Windtunnel-assistent. 

IV. Gerekend van 1 Jull 1937: 
In bijlage A I: 
In de schalen 1 , 10, 33, 51 en 112, afdee

ling "Defensie", wordt na het ondereeel 
,,Loodswezen, betonning, bebakening en ve1·
lichting" en hetgeen daaronder is vermeld, 
respectievel ij k opgenomen: 

Genie. 
Machineschrijver/Schrijver 2e klasse/Teekenaar/ 
Schrijver le klasse/le Teekenaar. 

In schaal 8 vervalt onder de afdeel i ng 
,,Defensie" het onderdeel "Genie" met het
geen daaronder is vermeld. 
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In schaal 93, afdeeling "Defensie", wordt 
na het onderdeel "Hydrografie" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

Genie. 
Teekenaar le klasse. 

In bij lage B I: 
I n groep 2, afdeeling "Defensie", wordt 

a ls eerste inschrijving opgenomen: 
Genie. 

Lichtdrukker. 

V. Gerekend van 1 September 1937: 
In bij lage A I: 
In schaal 250, afdeeling "Blnnenlandsche 

Zaken", onderdeel "Staatsbedrijf der Poste
rijen, T el egrafie en T elefonie", komt de noot, 
behoorende bij "Inspecteur in algemeenen 
d ienst", te luiden als volgt: 

Indien belast met de functie van directeur 
van het telegraafkantoor te Amsterdam of van 
het postkantoor te 's-Gravenhage of Rotter
dam, wordt toegekend het maximum rang
salaris. 

Indien belast met de functie van directeur 
van het postkantoor te Amsterdam, wordt toe
gekend het maximum rangsalaris + f 450. 

VI. Gerekend van 1 October 1937: 
In bij lage E: 
Onder het hoofd "Tweede klasse" wordt in 

plaats van "Soesterberg (gemeente Soest}" 
gelezen: Soest, terwijl onder het hoofd "Der
de klasse" wordt geschrapt: ,,Soest (over ig 
deel} U.". 

VII. Gerekend van 1 Januari 1938 : 
In bijlage A I: 
In de schalen 3, 73, 101 en 132, afdeeling 

,,Waterstaat", wordt in plaats van het on
derdeel "Berichtendienst voor de luchtvaart" 
gelezen : Luchtvaartdienst, en wordt in plaats 
van " R( r}adio-telegrafist" gelezen: R(r}adio
telegrafist. 

In schaal 72 wordt onmiddellijk na de ver
melding der schaal opgenomen: 

Waterstaat. 
Luchtvaartdienst. 

Teekenaar. 
In schaal 83, afdeeling "Waterstaat", 

wordt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
vóór de bestaande inschrijvingen opgenomen: 
SI uismeester bij de dubbele schutsluis van het 

Amsterdam-Rijnkanaal te Vreeswijk_ 
In schaal . 92, afdeeling "Waterstaat", 

wordt in plaats van het onderdeel "Berichten
dienst voor de luchtvaart" gelezen: Lucht
vaa,·tdienst. 

In schaal 138, afdeel ing "Waterstaat", 
vervalt het onderdeel "Berichtendienst voor 
de luchtvaart" en hetgeen daaronder is ver
meld. 

I n de schalen 138 en 167, afdeeling "Eco
nomische Zaken", wordt als eerste inschrij
ving respectievel ij k opgenomen: 

Technische Voorlichtingsdienst ten behoeve 
van de Nijve,·heid. 

Technisch ambtenaar 2e klasse/Techn isch amb
tenaar le klasse. 
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In schaal 219 wordt na de afdeel ing "ne
fensle" en hetgeen daaronder is vermeld, op-
genomen: 

Waterstaat. 
Luchtvaartdienst. 

Referendaris. 
In schaal 233, afdeeling "Waterstaat", 

wordt na het onderdeel "Rijkswaterstaat" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Luchtvaao-tdienst. 
Hoofdinspecteur. 

In schaal 243, afdeel ing "Waterstaat", 
vervalt onder het onderdeel "Luchtvaartdienst" 
het ambt van " Directeur". 

In schaal 247, afdeel ing "Waterstaat", 
wordt onder het onderdeel "Luchtvaartdienst" 
vóór de bestaande inschrijving opgenome : 
Directeur. 

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

valt het onderdeel "Berichtendienst voor de 
luchtvaart" met hetgeen daaronder is vermeld. 

VIII. 
In bijlage A I: 
In de schalen 1, 10, 33, 51, 77, 90, 142 en 

236 vervalt onder de afdeeling "Economische 
Zaken" het onderdeel "Domeinbehe,er" met 
hetgeen daaronder is vermeld . 

In de schalen 50, 61, 80, 92, 108, 121, 139, 
169, 179, 192, 194, 195, 198, 205, 206, 220 
en 248 wordt onder de afdeeling "Financiën" 
in plaats van het onderdeel " Directe belaäin
gen, invoerrechten en accijnzen" gelezen: B e
lastingdienst. 

In de schalen 4, 6, 25, 128 en 168 wordt 
onder de afdeeling "Financiën" in plaats van 
het onderdeel "Directe belastingen, invoer
recht~n en accijnzen" gelezen: B elastingdienst, 
terwijl aan de daaronder vermelde ambten 
van Kommies te water 2e klasse, Hulpkom
mies, Kommies te water l e klasse, Kommies
verificateur en Verificateur wordt toegevoegd: 
der invoerrechten en accijnzen. 

In de schalen 35 , 84 en 112 wordt onder de 
afdeel ing "Finan ciën" in plaats van het on
derdeel "Directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen" gelezen: B elastingdienst, terwij l 
aan de daaronder vermelde ambten van Kom
mies, Assistent en Hoofdkommies wordt toe
gevoegd: der directe belastingen, invoerrnch
ten en accij nzen. 

In de schalen 11, 33, 79, 81 en 153 wordt 
onder de afdeel ing "Financiën" in plaats van 
het onderdeel "Registratie en Domeinen" ge
lezen : Belastingdienst. 

In de schalen 36, 61, 78, 87 en 93 wordt 
onder de afdeel ing "Flnancfën" in plaats van 
het onderdeel "Regist,·atie en Domeinen" ge
lezen : Domeinen. 

In schaal 28 vervalt onder de afdeel ing 
,,Financiën" het onderdeel " Directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt in plaats daar
van opgenomen : 

Belastingdienst. 
Concierge bij het Rij ksbelastinggebouw aa.n de 

Zuid-Binnensingel te 's-Gravenhage, 
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terwijl onder het onderdeel "Rijksgebouwen
dienst" a ls eerste inschrijving wordt opgeno
men: 

Concierge bij het Oost-Indisch Huis te Am
sterdam. 
In schaal 48 vervalt de afdeeling "Flnan• 

clën" met hetgeen daaronder is vermeld. 
In schaal 71 vervalt onder de afdeeling 

"Financiën" het onderdeel " R egistratie en 
Do1neinen" en wordt in plaats daarvan opge
nomen: 

Dorneinen. 
Opziener-teekenaar. 

In schaal 77 wordt na de afdeeling ,,Justi 
tie" en "hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen : 

Financiën. 
Dorneinen. 

Opziener Ze klasse in de rentambten. 
In de schalen 8, 12, 15 , 47, . 90, 140, 146. 

170, 184, 196, 212, 225 , 245 en 250 vervallen 
onder de afdeeling "Financiën" de onder
deelen "Directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen" en "Registratie en Do1neinen" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt in 
plaats daarvan opgenomen: 

(schaal 8) B elastingdienst . 
Concierge. 

(schaal 12) B elastingdienst. 
Rijksklerk der directe belastin

gen, invoerrechten en accijnzen 
(zonder vakexamen) . *) 

Rijksklerk der registratie en do
meinen (~ondêr vakexamen). * ) 

(schaal 15) B elastingdienst. 
Surnumerair der directe belas

tingen, invoerrechten en ac
cijnzen (met vakexamen). 

Surnumerair der registratie en 
domeinen {met vakexamen) . 

(st;haal 47) B elastingdienst. 
Rijksklerk der directe belastin

gen, invoerrechten en accijn
zen (met vakexamen) . **) 

Rijkskl erk der registratie en do• 
meinen (met vakexamen). **) 

(schaal 90} B elastingdienst. 
Adjunct-commies der directe be

lastingen, invoerrechten en ac. 
cijnzen. 

Adjunct-commies der 1·egistratie 
en domeinen . *) 

Administratief ambtenaar Ze 
klasse ter directie der Staats
loterij. 

Chef-fotograaf van het kadaster . 
D01neinen. 

Adjunct-commies. 

(schaal 140) B elastingdienst. 
Adjunct-controleur der grondbe

lasting. 
Commies der directe belastingen, 

invoerrech ten en accijnzen. 
Comm ies der registratie en do

meinen. 
L. & S. 1938. 
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(schaal 146) B elastingdienst. 
Controleur van het buitenge

woon zegel. 
Ontvanger der directe belastin

gen, invoerrechten en accijn
zen aan een kantoor der 6e 
kl asse. 

Ontvanger der registratie en do
me inen aan een ka'ntoor der 
6e klasse. 

(schaal 170) B elastingdienst. 
Ontvanger der directe belasti n

gen, invoerrechten en accijnzen 
aan een kantoor der 5e klas
se; hieronder is begrepen de 
ontvanger dier middelen, di e 
met ontheffing van het beheer 
van zijn kantoor, met behoud 
van den ambtstitel, wordt be
last met andere werkzaamhe
den. 

Ontvanger der registratie en do
meinen aan een kantoor der 
5e klasse. 

(schaal 184) B elastingdienst . 
Hoofdcommies der directe belas

tingen, invoerrechten en ac
cij nzen. 

Do1neinen. 
Hoofdopziener. 

(schaal 196} B elastingdienst. 
Bewaarder van de hypotheken, 

het kadaster en de scheepsbe
wijzen aan een kantoor der 4e 
klasse. 

Ontvanger der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen 
aan een kantoor der 4e klasse; 
hieronder is begrepen de ont
vanger dier middelen, die met 
ontheffing van het beheer van 
zijn kantoor, met behoud van 
den ambtstitel , wordt belast 
met andere werkzaamheden en 
9 jaren de bezoldiging van 
ontvanger aan een kantoor der 
5e klasse heeft genoten, dan 
wel 20 jaar bij de administra
tie heeft gediend. 

Ontvanger der registratie en do
mei nen aan een kantoor der 
4e kl asse. 

(schaal 212) B elastingdienst . 
Ingenieur bij de Rijksdriehoeks

meting. 
Scheikundige aan het laborato

rium van het Departement van 
Financiën. 

Dorneinen. 
Bacteriologisch onderzoeker bij 

het bestuur der Visscherijen 
op de Zeeuwsche stroomen. 

Ingenieur. 
(schaal 225) B elastingdienst. 

Bewaarder van de hypotheken, 
het kadaster en de scheepsbe
wijzen aan een kantoor der 3e 
klasse. 
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(sch!\al 245) 

Ontvanger der directe hela tin
gen, invoerrechten en accijnzen 
aan een kantoor der 3e ki a se. 

Ontvanger der registratie en do
meinen aan een kantoor der 
3e klasse. 

Ontvanger der regi stratie en do
meinen, tevens bewaarder van 
de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen aan een 
kantoor der 3e klasse. 

B elastingdienst. 
Hoofdinspecteur der directe be

lastingen, invoerrechten en ac
cijnzen. 

Hoofdinspecteur der registratie 
en domeinen bij den Buiten
dienst. 

(schaal 250) B elastingdienst . 
Directeur van 's Rijks hela tin

gen. 
Directeur der directe belastin

gen, invoerrechten en accijnzen. 
Directeur der registratie en do

meinen. 
I n de schalen 1, 10, 51, 102, 124, 142, 204, 

236, 238, 242 en 243 vervalt onder de afdee
l ing "Financiën" het onderdeel " R egistratie 
en Domeinen" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt in plaats daarvan opgenomen: 
(schaal 1) B elastingdienst. 

Machineschrijver der directe be
lastingen, invoerrechten en ac
cijnzen. 

Machineschrijver der registratie 
en domeinen. 

Domeinen. 
Machineschrijver. 
Machineschrijver bij het bestuur 

der Visscherijen op de Zeeuw
sche stroomen. 

(schaal 10) B elastingdienst. 
Schrijver 2e klasse der directe 

belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. *) 

Schrijver 2e klasse der registra
tie en domeinen. *) 

Domeinen. 
Schrijver 2e klasse. 
Schrijver 2e klasse bij het be

stuur der Visscherijen op de 
Zeeuwsche stroomen. 

terwij l aai) den voet van de betreffende 
bladzijde een noot wordt opgenomen, lu idende : 

*)De ·standplaatsaftrek blijft voor dit ambt 
beperkt tot 4 tl)n honderd. 
(schaal 51) B elastingdienst. 

Schrijver le klasse der directe 
'' belastingen, invoerrechten en 

accijnzen. *) 
Sèhrijver le ki asse der registra

tie en domeinen. *) .. 
-,· Domeinen. 
Schrijver le k I asse. 
Schrijver le klasse bij het be

stuur der Visscherijen op de 
Zeeuwsche stroomen. 
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terwijl aan den voet van de betreffende 
bladzijde een noot wordt opgenomen, luidende: 

*) De standplaatsaftrek blij ft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd . 

(schaal 102) B elastingdienst. 

(schaal 124) 

Teekenaar van he t kadaster. 

B elastingdienst. 
Commies ter directie der regi 

stratie en domeinen. 

(schaal 142) B elastingdienst. 
Boekhouder ten kantore van de 

hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen. 

Domeinen. 
Hoofdopziener der Visscherijpo-

1 itie op de Zeeuwsche stroo-
men. 

Opziener. 
Opziener le klasse in de rent

ambten. 

(schaal 204) B elastingdienst . 
Landmeter van het kadaster. 

(schaal 236) Domeinen. 
Rentmeester. 

(schaal 238) B elastingdienst. 
Inspecteur der registratie en do

meinen . 
Domeinen. 

Inspecteur. 

(schaal 242) B elastingdienst . 
Ingenieur-verif icateur van het 

kadaster. 

(schaal 243) B elastingdienst . 
Hoofdinspecteur aan het Depar

tement van Financiën. 
Inspecteur van de hypotheken 

en het kadaster. 
Domeinen. 

E erstaanwezend-ingen ieur bij de 
1 andaanw inningswerken. 

Hoofdingenieur. 

In de schalen 189, 190, 222, 237 en 247 
vervalt onder de afdeeling ,,}"Jnanclën" het 
onderdeel "Directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt in plaats daarvan opgenomen: 
(schaal 189) B elastingdienst. 

Adjunct-accountant bij den R ijks
accountant dienst. 

(schaal 190) B elastingdienst. 
Adjunct- inspecteur der d irecte 

belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

(schaal 222) B elastingdienst . 
Accountant bij den Rijksaccoun

tantsd ienst (geen hoofd van 
een bureau). 

Inspecteur der directe belasti n
gen, invoerrechten en accij n
zen (geen hoofd van een in
spectie). 
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(schaal 237) B elastingilienst. 
Accountant bij den Rijksaccoun

tantsdienst (hoofd van een bu
reau). 

Inspecteur der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen 
(hoofd van een inspectie), hier
onder mede begrepen de in
specteurs dier middelen aan 
het Departement van Finan
ciën en de inspecteur, die 
krnchtens bijzondere aanwij
zing den titel voert van plaats
vervanger van den hoofd
inspecteur der directe hela -
tingen te Amsterdam. 

l e Secretaris der TarieJcommis
sie, bedoeld bij artikel 7 der 
Tariefwet 192_4 (St(UJ,tsblad n°. 
668). 

(schaal 247) B elastingdienst. , 
Inspecteur bij de_n Rijksaccoun

tantsdienst. 
In schaal -70 wordt na de a fdeel ing "Econo~• 

mlsche Zaken" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Inspectie V ol ksgezondheid. 

Controleur voor de destructoren van vleesch 
en vleeschwaren. 

Schaal 161 komt met hetgeen daa ronder i 
vermeld te vervallen. 

In schaal 182 wordt vóór ·de afdeeling 
,,Onderwij s, Kun sten en Wetenschappen" 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Justitie. 
Rijkspolitie . 

Commissaris van Rij kspolit ie, ambtenaar bij. 
het R ijksbureau betreffende de bestrijding 
van den handel in vrouwen en kinderen en 
van den handel in ontuchtige uitgaven. 

In bijl age A II: 
Onder de bezoldigingsbedragen "f 1080 vast", 

,,f 3600 ten hoogste" en "f 1800 ten minste, 
f 6400 ten hoogste" wordt onder de afdeel ing 
" F inanciën" in plaats van het onderdeel 
,,Directe belastingen, invoerrechten en accijn
zen" g lezen: B elastingdienst . 

Onder het bezoldigingsbedrag "f 4320 ten 
hoogste" wordt onder de afdeeling "Finan
ciën" in plaats van het onderdeel "Registratie 
en Domeinen" gelezen: Do1neinen. 

Onder het bezold igingsbedrag "f 4680 vast" 
wordt onder de afdeeling "Financiën" in 
plaat van het onderdeel " R egisfratie en Do
meinen" gelezen: B elastingdienst. 

Onder de bezoldigingsbedragen "f 1260 vast" 
en "f 6300 vast" vervallen onder de afdeeling 
,,Financiën" de onderdeelen " Directe belas
tingen, invoerrechten en accijnzen." en "Re
gistratie en Domeinen" met hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt in plaats daarvan op
genomen: 
( f 1260 vast) B elastingdienst. 

Surnumerair der directe be las
tingen, invoerrechten en ac-
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cijnzen (zonder vakexamen), 
gedurende ten hoogste 33 
maanden. 

Surnumerair der registratie en 
domeinen (zonder vakexamen), 
gedurende ten hoogste 33 
maanden. 

(f 6300 vast) B elastingdienst. 
Bewaarder van de hypotheken, 

het kadaster en de scheepsbe
wijzen aan een kantoo r der 2e 
klasse. 

Ontvanger der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen 
aan een ka ntoor der 2e ki asse. 

Ontvanger der registratie en do
meinen aan een kantoor der 
2e klasse. 

Ontvanger der registratie en do
meinen, tevens bewaarder van 
de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen aan een 
kantoor der 2e ki asse. 

Onder de bezoldi gingsbed ragen "f 1440 vast" 
en "f 6480 vast" verval t onder da afdeeling 
"Financiën" het onderdeel " R egistratie en 
Domeinen" met hetgeen daaronder is vermeld 
en wordt in pl aats daarvan opgenomen: 

(_f 1440 vast) B elastingdienst. 
Adspirant-landmeter van het ka. 

<laster. 
( f 6480 vast) B elastingdienst. 

Bewaarder van de hypotheken. 
het kadaster en de scheepsbe
wijzen aan een ka ntoor der l e
klasse. 

Ontvanger der registratie en do
meinen aan een kantoor der l e 

•- klasse. 

Onder het bezoldigingsbedrag "r 6760 vast" . 
vervalt onder de afdeeling "Financiën" het 
onderdeel " Directe bel astingen, invoerrechten 
en accijnzen" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt in plaats daarvan opgenomen: 

B elastingdienst. 
Ontvanger der directe belastingen, invoer

rechten en accijnzen aan een kantoor der 
l e kla se. 

In bijlage B I: 
In groep 1 wordt onder de afdeeling "1<'1 -

nanciëu" in plaats van het onderdeel " Directe 
belastingen, invoerr.echten en accijnzen" ge
lezen: Belastingdienst . 

In de groepen 3, 3a, 5, 5a en 6 wordt onder 
de a fdeeling "Flua u clë n" in plaats v'.ln het 
onderdeel " Registratie en Domeinen" gelezen: 
Domeinen. 

In de groepen 2a en 4 vervallen onder de 
a fdeeling "Financiën" de onderdeelen "Di
recte belastingen, invoerrechten en accijnzen" 
en " R egistratie en Domeinen" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt in plaats daar
van opgenomen: 
(groep 2a) B elastinydienst. 

Bode. 
P ortier. 
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(g roep 4) B elastingdienst. 
Assistent van den waarborg en 

de belasting der gouden en 
zilveren werken . 

Fotograaf van het kadaster . 
Stempelaar van het buitenge

woon zegel. 
Domeinen. 

Onderopziener. 
"\,Vaardsman. 

In groep 2 vervalt onder de afdeel ing "Fi
nanciën" het onderdeel "Registratie en Do
m einen" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt in pl aats daarvan opge_nomen: 

B elastingdienst. 
Meetarbeider van het kadaster. 

In groep 3 vervalt onder de afdeel ing "Fi 
nanciën" het onderdeel "Directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt in plaats daarvan 
opgenomen: 

B el astingdienst. 
Laboratoriumbediende bij het laboratorium 

van het Departement van Financiën. 
Verwarmings toker-vakman. 

In bijl age E: 
Onder het hoofd "Tweede klasse" wordt in 

plaats ·van "Bildt (de)" gelezen: Bilt (de ). 
Onder het hoofd "Derde klasse" wordt in 

plaats van " H eilo N. H ." gelezen: H eiloo 
N. H . en in plaats van "Koudekerk Z. H .": 
Koudekerk aan den Rijn Z. H. 

2. Te bepalen, dat de in artikel 1, sub 
VIII, hiervoren vermelde aanvulling van de 
schal en 1, 10 en 51 van bijlage A I met de 
functies van Machineschrijver, Schrijver 2e 
ki asse en Schrijver l e klasse der directe be
lastingen, invoerrechten- ·en accijnzen en der 

. registratie en domeinen geacht wordt te zij n 
ingegaan op 1 J anuari 1938. 

Onze Ministers , hoofden der Departementen 
van Al gemeen B estuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de u itvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

Soestdijk, den 21sten Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van Algemeene Z aken, 

Voorzitter van den Raad van Ministe,·s, 
H. CO I ij Il. 

(Uitgeg. 4 Maart 1938.) 

s. 343. 

28 Februar·i 1938. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 43 der gemeentewet, artikel 
70/ der provincia le wet en artikel 108 
der kieswet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

B innenlandsche Zaken van 24 December 1937, 
n°. 39320, a fdeeling Binnenl andsch Bestuur; 

Gelet op de artikelen XIV, LXXVI en 
XCIII der wet van 22 April 1937 (Staatsblad 
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n°. 311), tot wijzig ing van de gemeentewet, de 
provinciale wet en de kieswet en intrekking 
van de Gemeente-borgtochtenwet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
18 J anuar i 1938, n°. 17) ; 

Gezien het nader 1·apport van Onzen voor
noemden Minister van 19 F ebruari 1938, 11° . 
4366, afdeeling Binnenl andsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Ter uitvoering van artikel 43 der 
gemeentewet, woals di t a rtikel luidt inge
volge artikel XIV der wet van 22 April 1937 
(Staatsbla d 11°. 311), wordt voor de mede
deelingen, bedoeld in de a rtikelen 17 , eerste 
l id, tweeden volzin, 20, tweede lid , 40, tweede 
lid, en 41, vierde lid, van eerstvermelde wet, 
vastgesteld het bij dit bes! uit gevoegd mode l 
A . 

2. Ter uitvoering van artikel 70/ der pro
vinciale wet, zooa!_s dit artikel luidt ingevol ge 
artikel LXXVI der wet van 22 Apr il 1937 
(Staatsbla d n°. 311), wordt voor de mede
deelingen, bedoeld in de artikelen lla, eerste 
lid, tweeden volzin, llb, derde lid, 70d, twee
de lid, en 70e, derde lid, van eerstvermelde 
wet, vastgesteld het bij · dit besluit gevoegd 
model B. 

3. Ter uitvoering van artikel 108 der kies
wet, zooals dit artikel luidt ingevolge artikel 
XCIII der wet van 22 April 1937 (Staatsbl a d 
n°. 311), wordt voor de mededeelingen, be
doeld in de artikelen 130, eerste lid, tweeden 
volzin, 137, tweede lid, 141, derde lid , en 
142, derde lid , van ee rstveonelde wet, vast
gesteld het bij dit beslui t gevoegd model C. 

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

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
is belast met de uitvoering van dit bes luit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 
· 's-Gravenhage, den 28sten Februari 1938. 

WILHELMINA. 
De M inister van B innenl andse/i e Zaken, 

Van Boe yen. 
(Uitgeg. 15 Maart 1938.) 

MODEL A (artikelen 17, ee rste lid, tweede 
volzin, 20, tweede lid , 40, tweede 
lid, en 41, vierde lid , der ge
meentewet) . 

Aan 
den voonitter van het hoofds tem 
bureau, aangewezen in a,·tikel 84 , 
tweede lid, der kieswet, als centraal 
stembu,·eau voo,· de ve,·kiezing van d e 
l eden van den raad der gemeente 

De ondergeteekende ............ ... ........ ........... . . 
(naam, voorletter(s) en woonplaats) deelt 
hierbij me"de, dat hij voor benoeming tot Jid 
van den raad der gemeente .......... .. .. . 
niet in aanmerking wenscht te komen. 

Deze rnededeeli ng ge ldt 
1) uitsluitend ten aanzien van de ,·ervu 1-



101 

ling van de plaats van .......... ............. .... .. . .. . 
(aan te duiden met naam en voorletter(s)). 

óf 
2) ten aanz ien van de vervu lli ng van alle 

plaatsen, welke zullen openvall en op of a ls
nog zull en worden toegekend aan lijst/lijsten 
. .... ... .... ... ... . . .. .. (aan te duiden met nummer 
en kieskring). 

... .. ...... .. . den .. ... . ... ..... ... .... .. . 
.. .... . .......... . ... ..... (handteekening) 
(Legalisatie der handteekening door 
den burgemeester der woonplaats van 
den candidaat.) 

1) en 2) N aar gelang van de bedoeling 
van den candidaat een dezer formules te 
bezigen. 

2) Indien de verklaring sub 2 betreft het 
raadslidmaatschap eener niet in kiesk ringen 
verdeelde gemeente, komt de aandu iding met 
kieskring te vervall en. 

Behoort bij K on inklijk besluit van 28 Fe
bruari 1938 (Staatsblad 11°. 343). 

Mij bekend, 
De M iniste1· van B innenlanilsche Zaken, 

Van Boey e n. 

MODEL B (artikelen lla, eerste lid, tweede 
volzin, llb , derde li d, 70d, twee
de Jid en 70e, derde lid, der 
provincia le wet) . 

Aan 
tien voo1·zitt er van het hoofdstern
bureau, aangewezen in artikel 34, eer
ste l id, der kieswet, als centraal stern
bureau voor de verkiezing van cle letien 
der P rovinciale Staten van .............. . , 
te .............. . 

De ondergeteekende ........ .......... .. . 
(naam, voorletter(s) en woonplaats) deelt 
hierbij mede, dat hij voor benoeming tot Jid 
der Provincia le Staten van ........ ...... ..... .. . 
n iet in aanmerking wenscht te komen. 

Deze mededeeling geldt 
1) uitsluitend, ten aanzien van de vervui-

ling van de plaats van ... ........ ..................... . 
(aan te duiden met naam en voorletter(s) ). 

óf 
2) ten aanzien van de ve1:vulling van alle 

plaatsen, welke zull en openvall en op of alsnog 
zu llen worden toegekend aan lijst/lij ten ........ . 

.... ... ...... (aan te duiden met nummer en 
kieskr ing). 

... .. ...... .. ..... ....... den ............. ......... .. . 
........... ...... .. .... ... . (ha nd teeken ing ) 
(Legalisatie der h andteekening door 
den burgemeester der woonplaats van 
den cand idaat.) 

1) en 2) N aar gelang van de bedoeling van 
den candidaat een dezer formules te bezigen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 F e
bruari 1 938 (Staatsblad n°. 343) . 

Mij bekend, 
De M iniste,· van B innenlandsche Za ken, 

V an Bo e y e n. 
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MODEL C (artikelen 130, eerste Jid , tweede 
volzin, 137, tweede lid, 141, der
de lid, en 142, derde 1 id, der 
kieswet). 

Aan 
den voorzitter van het Cent1•aal ste,n
bureau, be<Zoeld in artikel 32 der kies. 
wet , voor tie verkiezing van de l etien 
van de T weede Karn er der Staten· 
Generaal , te 's-Gravenhage. 

De ondergeteekende ....... .. .. .. .... ... ....... ... ..... . 
(naam, voorletter(s) en woonplaats) deelt 
hierbij mede, dat hij voor benoeming tot lid 
van de Tweede K amer der Sta ten-Generaal 
niet in aanmerking wenscht te komen . 

Deze mededeeling geldt 
1) uitsluitend, ten aanzien van de vervul-

ling van de plaats van ...... .. .... .. ...... .. .. ..... ... . 
(aan te duiden met naam en voorletter (s)). 

óf 
2) ten aanzien van de vervulling van all e 

plaatsen, welke zullen openvallen op of a lsnog 
zullen worden toegekend aan lijst/lij sten ........ . 
.................. (aan te duiden met nummer en 
kieskring ). 

. ... ...... .... ...... ... .. den ... .... .. .. ....... .. .. .. . 
.. ........... .... ....... .. . (ha11dteekening) 
(Legal isatie der h andteekening door 
den burgemeester der woonpl aats van 
den candidaat.) 

1) en 2) N aar gelang van de bedoeling van 
den candidaat een dezer formules te bezigen. 

Behoort bij K oninklijk besluit -. an 28 F e
bruari 1938 (Staatsblad n°. 343 ). 

Mij bekend, 
De M inister van Binnenlandsche Zaken, 

V a n Bo e yen. 

s. 345 . 

7 April 1938. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 1 2 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 691), sedert ge
wijzigd, tot uitvoer ing van artikel 32 der 
kieswet. 

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

Binnenlandsche Zaken van 19 F ebruar i 1938. 
n°. 4992, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op artikel 32 der kieswet en op Ons 
besluit van 12 December 1917 (Staatsblad 11° . 
691), sedert gewijzigd; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
15 Maart 1938, N °. 21) ; 

Ge let op het nader rappo rt va11 Onzen M i
nister van Binnenl a ndsche Zaken van 2 Apr il 
1938, N °. 8741 , a fdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I . In artikel 11, ee r te l id, van Ons bes luit 

van 12 December 1917 (Staatsblad n°. 691 ), 
sedert gewijzigd, tot uitvoeri ng van al'tikel 
32 de r kieswet, verva lt de laatste volzin , lui
dende : ,,Zij hebben hun vaste woonplaats te 
's-G-ravenhage.". 
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II. Dit besluit t1·eedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

' s-Gravenhage, den 7den April 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innemanilsche Zaken, 
Van Bo e yen. 

( Uitge g. 29 April 1938.) 

s. 361. 

2 Maart 1938. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 23 April 1929 
(Staatsblad n°. 175) tot regeling van h et 
examen ter verkrijging eener a kte van 
bekwaamheid voor school- en huisonder
wijs in handenarbeid, bedoeld in artikel 
136, tweede I id , der Lager-onderwijswet 
1920. 

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

Onderwïjs, Kun~ten on Wetenschappen van 1 
F ebruari 1938, N °. 8213,- Afrlee ling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in 
verband met het vervallen door arti kei XLII 
van de wet van 22 Mei 1937 (Staatsblad N °. 
323) van artikel 137 der Lager-ondenvijswet 
1920, voor deelneming aan het examen ter 
verkrijging, eener akte van bekwaamheid· voor , 
school - en huisonderwijs in handenarlieid be
taling van examengeld te vorderen ; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
22 F ebruari 1938, N°. 24; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Februari 1938, N°. 
2644, Afdeel ing Lager Onderwijs ; 

. Hebben goedgevonden en verst1tan : 
in Ons besluit van 23 April 1929 {Staats

blad N °. 175) de volgende aanvul ling aan te 
brengen: 

Tusschen de artikelen 4 en 5 wordt inge
voegd een nieuw artikel, luidende : 

Ar·t. 4bis . 1. Alvorens tot het a fl eggen van 
het examen te worden toegelaten, doet de 
adspirant een som van t ien gu lden aan den 
voo l'zitter toekomen vóór een door dezen te 
bepalen datum. 

2. De voorzitter stort deze gelden zoo spoe
dig mogelijk na dien datum in 's Rijks schat
kist en doet daarvan rekening en verantwoor
ding aan Onzen voornoemden Minister in den 
rloo r dezen vast te stell en vorm. 

Onze Minister va n Onderwijs, · Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van di t besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State . 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SI o tem aker d e B ruïne. 
(Uitgeg . 14 A'[fr'il 1938. ) 
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s. 362. 

9 M aart 1938. BESLUïT tot w1Jzig1ng van 
de t!\bel voor de hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus A, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 27 Mei 1937 (Staats
blad n° . 364). 

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

Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 10 
F ebruari 1938, N°. 2119 IV, Afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middel baar Onderwijs; 

0. dat het wenschelijk is de tabel voor de 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
A, vastgesteld bij Ons besluit van 27 Mei 1937 
(Staatsblad N °. 364), te wijzigen; 

Den R aad van State gehoord {advies van 1 
Maart 1938, N °. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Maart 1938, N° . 
3800, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepa len, dat in de tabel D, geldende voor 

de hoogere burgerschool met vijfj arigen cur
sus A , vastgesteld bij Ons voornoemd besluit, 
achter ,,/. de staatsinrichting van Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao" in 
plaats van "2" zal worden gelezen "3" en 
achter "k. de wiskunde" in plaats van " 16" 
zal worden gelezen " 18". 

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

's-Gravenhage, den 9den Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 22 Maart 1938.) 

s. 363 . 

9 Maart 1938. BESLUIT, waarbij met i11-
trekking van het Koninklij k Besluit van 
19 Maart 1931 {Staatsblail N°. 116) wor
den vastgesteld een reglement en pro
gramma's voor de examens, vermeld in 
artikel 55, tweede lid, der Middelbaa r
onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten. en Wetenschappen van 31 
J anuari 1938, N°. 1129 IV, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat nieuwe voor chriften noo. 
dig zijn ter uitvoering van artikel 55, tweede 
lid, der Middelbaa r-onderwijswet, zooals dit 
is gewijz igd bij de wet van 22 April 1937 
{Staatsblad N°. 320) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 1 
Maart 1938, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Maart 1938, N °. 3799, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel-
baar Onderwijs; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. in te trekken Ons Be lui t van 19 Maart 
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1931 (Staatsblad N°. 116}, zooals dit laatst.e
lijk is gewijzigd bij Ons besluit van 29 Decem
ber 1936 (Staatsblad N°. 378}; 

2°. vast te st.ellen het navolgende regle
ment en de navolgende programma's voor de 
examens, bedoeld in artikel 55, tweede lid , 
der Middelbaar-ondenvijswet. 

Reglement voor de examens, bedoeld In 
artikel óó, twee<le lld, der l\Uddelbaar

onderwljswet. 
Art. 1. De examens, bedoeld in artikel 55, 

tweede lid, der Middelbaar-onderwijswet, wor
den onderscheiden in: 

A. een examen, overeenkomend met het 
eindexamen der openbare hoogere burger
school A, nade1· aan te duiden "Staatsexamen 
hoogere burgerschool A" ; 

B. een examen, overeenkomend met het 
eindexamen der openbare hoogere burger
school B, nader aan te duiden "Staatsexamen 
hoogere burgerschool B". 

I. Van het Staatsexamen hoogere 
burgerschool A. 

Art. 2. H et examen omvat: de Nederland
sche taal en letterkunde, de Fran che taal en 
letterkunde, de Engelsche taal en letterkunde, 
de Hoogduitsche taal en letterkunde, de han
delswetenschappen, de staathuishoudkunde, de 
aardrijkskunde, de gesch iedenis, de Staats
inrichting, de wiskunde, de natuurkunde, de 
scheikunde, de plant- en dierkunde, het hand
t.eekenen en de lichamelijke oefening. 

Art. 3. Het schrift.elijk examen omvat: 
a. de Nederlandsche taal; 
b. de Fransche taal ; 
c. de Engelsche taal; 
d. de Hoogduitsche taal; 
e. de handelswetenschappen, t.w.: 

1. de bedrijfshuishoudkunde en het 
boekhouden ; 

2. de organisatie en techniek van den 
handel en het handelsrekenen; 

/. de wiskunde; 
g. het handt.eekenen. 
Art. 4. Een mondel ing examen wordt af

gelegd in de ederlandsche taal en letter
kunde, de Fransche taal en letterkunde, de 
Engelsche taal en letterkunde, de Hoogduit
sche taal en letterkunde, de handelsweten
schappen, voor ·zooveel betreft het recht van 
het maatschappelijk verkeer, de staathuishoud
kunde, de aardrijkskunde, de geschiedenis, de 
staats inrichting, de natuurkunde, de scheikun
de en de plant- en dierkunde, behoudens het 
bepaalde in het derde lid, in de onderdeelen, 
genoemd onder e van artikel 3 en in de wis
kunde. 

Het mondeling examen duurt voor elk van 
de drie onderdeelen der handelswetenschappen 
ten hoogste twintig minuten, voor elk der 
over ige vakken ten hoogste een half uur. 

Van een mondeling examen in de in artikel 
3 genoemde onderdeelen der handelsweten
schappen en in de wiskunde is vrijgesteld hij, 
d ie in zulk een onderdeel of in dat vak voor 
het schriftelijk werk niet minder dan het cij fer 
7 heeft verkregen. 

Geeft hij ech ter aan den voorz itter der com
m iss ie den wensch te kennen om toch het mon-
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deling examen af t.e leggen, dan wordt hij 
daartoe in de gelegenheid gest.eld . 

Bovendien wordt examen afgelegd in de 
1 ichamelijke oefening. 

Bij de hiervoor te stellen eischen wordt zoo
veel mogelijk reken ing gehouden met de phy
sieke geschiktheid der candidaten, hun leef
tijd en de gelegenheid, welke zij hebben gehad 
om het onderwijs in dat vak te volgen. ! 

Candidaten, die een verklaring overleggen, 
onderteekend door twee geneeskundigen, waar
uit blijkt, dat zij het laatste jaar voor het 
examen ongeschikt waren het onderwijs in de 
lichamelijke oefening, gelijk dat in de hoogste 
klasse eener hoogere burgerschool wordt ge
geven, te volgen, kunnen door den voorzitter 
der examencomm iss ie van een onderzoek in 
dat vak worden vrij gesteld. 

II. Van het Staatsexamen hoogere 
burgerschool B. 

Art. 5. Het examen omvat: de Nederland
sche taal en letterkunde, de Fransche taal en 
letterkunde, de Engelsche taal en lettei;kunde , 
de Hoogduitsche taal en letterkunde, de han
delswetenschappen, de staathuishoudkunde, de 
aardrijkskunde, de geschiedenis, de staats
inrichting, de wi kunde, de mechanica, de 
natuurkunde, de scheikunde, de plant- en 
dierkunde, de cosmographie, het handt.eekenen, 
het rechtlijnig teekenen en de lichamelij ke 
oefening. 

Art. 6. Het schriftelijk examen omvat: 
a. de Nederl andsch taal; 
b. de Fransche taal; 
c. de Engelsche taal; 
d. de Hoogduitsche taal; 
e. de handelsweten chappen; 
/ . de wiskunde; 
g. de mechanica; 
h. de natuurkunde; 
k. de scheikunde; 
l . het handteekenen; 
m. het rechtlijnig teekenen. 
Ter keuze van de candidaten wordt óf voor 

de handelswetenschappen de examenstof be
perkt tot de in het algemeen leerplan der 
openbare hoogere burgerscholen vermelde leer
stof van de derde klasse, óf voor het hand
en rechtlijnig teekenen tot de leerstof van de 
vierde klasse. 

At·t. 7. Een mondeling examen wordt afge
legd in de Nederlandsche taal en letterkunde, 
de Fransche taal en letterkunde, de Engelsche 
taal en letterkunde, de Hoogduitsche taal en 
letterkunde, de staathuishoudkunde, de aard
rijkskunde, de geschiedenis, de staats inrich
ting, de plant- en dierkunde, de cosmographie 
en, behoudens het bepaalde in het derde lid , 
in de wiskunde, de mechanica, de natuur
kunde, de scheikunde en de handelsweten
schappen. 

H et mondeling examen duurt voor mecha
nica, cosmographie, staathuishoudkunde en 
staatsinrichting ten hoogst.e twintig minuten , 
voor elk der beide afdeelingen der wiskunde 
en voor elk der overige vakken ten hoogste 
een half uur. 

Van een mondeling examen in de beide in 
artikel 14 genoemde afdeelingen der wiskun
de, de mechanica, de natuurkunde, de schei
kunde, en de handelswetenschappen is vrijge-
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steld hij , die in zulk een afdeeling of in dat 
va k voor het schriftelij k werk niet minder 
dan h et cij fer 7 heeft verkregen. 

Geeft hij echter aan den voorzitter der com
missie den wensch te kennen, om toch het 
monde ling examen af te leggen, dan wordt h ij 
daartoe in de gelegenheid gesteld. 

Bovendien wordt examen a fgelegd in de 
lichamelijke oefening, waarvoor hetzelfde geldt 
a ls ten aanzien van dit vak in artikel 4 is 
geregeld. 

III. Bepalingen, geldende voor beide 
examens. 

Art. 8. De dagen door Onzen voornoemden 
Minister voor het schriftelijk examen aa nge
wezen, worden door den voorzitter der com
missie aan de candidaten medegedeeld. H et 
schriftelijk examen wordt ieder jaar zoodanig 
geregeld, dat aan de candidaten op denzel fden 
dag dezelfde opgaven worden voorgelegd als 
aan de leerl ingen _der openbare hoogere bur
gerschol en A en B. 

Het examen in het handteekenen kan in den 
voor het mondeling examen bestemden tijd 
worden afgelegd. In dat geval wordt voor elke 
groep een andere, in moeilijkheid overeen
komende, opgave gekozen. 

De plaats, waar het examen wordt a fgeno
men, wordt jaarlijks vóór 1 April door Onzen 
voornoemden Minister aangegeven. 

Art. 9. J aarlijks benoemen Wij vóór 1 Mei 
een commiss ie, d ie de examens zal afnemen. 

De Commissie benoemt een h arer leden tot 
secretaris. 

Art. 10. Zij , di e aan een der examens wen
schen deel te nemen, melden zich vóór 1 
Apri l aan bij den voorzitter der comm issie. 

Art. ll . De candidaten maken het schrifte
lij k werk onder toez icht van den voorzi tter en 
een of meer andere leden der examencommis
sie, met dien verstande, dat de voorzitter voor 
den geregelden gang van zaken verantwoorde
lijk is en dat steeds in elk lokaal , waar dit 
werk ·gemaakt wordt, ten minste twee leden 
der commissie tegenwoordig zijn, overeenkom
stig de voorschriften, geldende voor de e ind
examens, bedoeld in artikel 57, onder b, der 
middel baar-onderwijswet. 

Art. 12. Vóór den aanvang van het mon
del ing examen vergadert de examencommissie 
ter vaststelling van de cijfers voor het schrif
telijk werk der candidaten. 

Indien er meer dan 60 candidaten zij n, is de 
voorzitter gemachtigd, zoo nood ig, twee ver
gaderingen te beleggen. Onmiddellij k na deze 
vergadering(en) worden aan de candidaten 
a ll e cijfers medegedeeld , als ook de vrijstel
l ingen, waarop zij ingevolge artikel 4, derde 
lid, of artikel 7, derde l id, aanspraak hebben. 

A rt. 1 3. De regel ing van het mondeling 
examen geschiedt door den voorz itter, met 
dien verstande, dat de candidaten in groepen 
van 30 worden opgeroepen. 

I ndien het aantal canclidaten van elk der 
in artikel 1 genoemde examens niet juist een 
veelvoud van 30 is, wordt door het overge
bleven getal candiclaten eveneens een groep 
gevormd. Desgewenscht ku nnen aan deze laat
ste groep candidaten uit vorige groepen wor
den toegevoegd. 

H et mondel ing examen loopt voor eiken 
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candidaat in drie dagen af en wordt, voor 
zoover het m annelij ke candidaten betreft, in 
het openbaar gehouden. 

Art. 14. H et oordeel over de kennis en de 
ontwikkeling der candidaten in elk der vak
ken, waa rin examen wordt afgelegd, wordt 
zonder verdere aanwijzing of ondervecdeeli ng 
uitgedrukt door één der cij fers 1 tot 10, aan 
welke de volgende beteeken i is te hechten: 

1 . zeer slecht. 6. voldoende. 
2. !echt. 7. ruim voldoende. 
3. gering. 8. goed. 
4. onvoldoende. 9. zeer goed. 
5. bijna voldoende. 10. uitmuntend. 

Met afwijking van het bovenstaande worden 
bij het Staatsexamen hoogere burgerschool A 
voor het vak handelswetenschappen twee cij 
fe rs toegekend; één voor de in artikel 3, 
onder e, genoemde onderdeelen tezamen en 
één voor het recht van het maatschappelij k 
verkeer; bij het Staatsexamen hoogere burger
school B worden voor het vak wiskunde twee 
cijfers toegekend: één voor de afdeel ing reken
en stelkunde en driehoeksmet ing en één voor 
de a fdeel ing stereometri e en beschrijvende 
meetkunde. 

Art. 15. a afloop van het examen van 
een groep wordt een vergadering gehouden, in 
wel ke de comm iss ie over den uitslag besl ist. 

Aan den candi daat, bij wien het gemiddelde 
van al de e indcij fers 6 of meer bedraagt, die 
geen enkel eindcij fer heeft lager da11 5 en 
niet meer clan twee vijven, wordt het getuig
schrift van voldoend afgelegd examen uitge
reikt. De cand idaat, bij wien het gemiddelde 
van al de e indcijfers 51/2 of minder bedraagt, 
1s afgewezen . 

In alle andere gevall en wordt naar aanlei
ding van de verkregen cij fers over den u itslag 
beraadslaagd en beslist. 

Alle leden der commissie nemen aan de 
stemming deel. Blanco stemmen is niet ge
oorloofd. 

Bij staking van stemming wordt de candi 
daat geacht te zijn geslaagd. 

Art . 16. De voorz itter zendt na afloop van 
de examens een a fschrift van de puntenl ijst , 
waarop ook de ui tslag der eventueel gehouden 
stem1;11ingen vermeld wordt, benevens een lij st, 
waarm naam, voornamen, plaats en datum van 
g_~boorte der geslaagden nauwkeur ig moeten 
ZIJ n vermeld, aan Onzen voom oemden Mi 
nister. 

Bij die lijsten wordt een kort vers] ag ge
voegd, onderteekend door den voorzitter en 
den secretaris. 

Art. 17. H et schriftelijk werk der candi da
ten wordt gedurende drie maanden bewaard 
door den voorzitter, ter inzage voor de be
langhebbenden. 

Art. 18. De examens worden afgenom en 
volgens de programma's, aan dit besluit ge
hecht. 

I. P rogramma voor het Staatsexamen 
hoogere burgerschool A. 

a. De N ederl andsche taal en le tterkunde. 
De candidaat moet zoowel schr iftelij k a ls 

mondel ing zich juist en vaa rdig kunnen ui t
drukken, o.a. in den vorm van een opstel en 
een verslag of een brief, zonder taal - en spel-
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fouten kunnen schrijven, goed kunnen lezen 
en het gelezene kunnen verstaan, bekend zijn 
met de hoofdtrekken der Nederlandsche letter
kunde, enkele van de voornaamste voortbreng
selen dier letterkunde hebben gelezen en die 
in verband weten te brengen met den t ijd, 
waarin zij ontstonden. 

Bij de bepaling van het cijfer voor het 
schriftelijk werk voor de Nederlandsche taal 
wordt ook rekening gehouden met het Neder
landsch van de schriftelijke vertalingen uit de 
Fransche, de Engelsche en de Hoogduitsche 
taal. 

b, c en d. De Fransche, de Engelsche en 
de Hoogduitsche taal en letterkunde. 

De candidaat moet blijk geven: 
l. vaardigheid te bezitten in het overbren

gen van Fransch, Engelsch en Hoogduitsch 
proza in goed Nederlandsch ; 

2. vaardigheid te bezitten in het schriftelijk 
gebruik van de vreemde taal, blijkende uit het 
stellen van een verslag of een brief naar aan
leiding van zakelijke gegevens ; 

3. een stuk proza of poëzie in de vreemde 
taal goed te kunnen lezen en verklaren; ken
nis te bezitten van enkele door hem gelezen 
belangrijke werken van de vreemde letter
kunde uit verschillende perioden, in verband 
met den tijd, waarin deze ontstonden. Bij dit 
onderzoek moet de candidaat mede bl ijk geven, 
vaardigheid te bezitten in het spreken van 
de vreemde taal. 

e. De handelswetenschappen. 
De candidaat moet blijk geven, kennis te 

bezitten van de leerstof, welke volgen het 
algemeen leerplan, bedoeld in artikel 20 der 
middelbaar-onde1:wijswet, in de hoogste twee 
klassen der openbare hoogere burgerschol en A 
moet worden behandeld, zoowel voor de onder
deelen, in dat leerplan genoemd onder a en b, 
als voor dat, genoemd onder c. 

/. De staathuishoudkunde en de statis
tiek, en 

g. De aardrijkskunde. 
De candidaat moet blijk geven kennis te 

bezitten van de leerstof, welke volgens het 
algemeen leerplan, bedoeld in artikel 20 der 
middelbaar-onderwijswet, in de vierde en vijf
de klasse der hoogere burgencholen A moet 
worden behandeld. 

h. De geschiedenis. 
De candidaat moet naar aanleiding van 

vragen over bijzondere onderwerpen uit de 
economische alsmede uit de cul tureele geschie
denis toonen inzicht te hebben in den ontwik
kelingsgang der volken; hij moet tevens de 
hoofdzaken kennen uit de politieke geschiede
nis van het Weener Congres af, vooral van 
den jongsten tijd. 

k. De staatsinrichting van Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao. 

De candjdaat moet kennis hebben van de 
gemeente-, provinciale en staatsinrichting van 
Nederland en van haar ontwikkeling, alsmede 
van de staatsinrichting van Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao. 
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l. De wiskunde. 
De candidaat moet blijk geven : 
l. kennis te bezitten van de beginselen der 

algebra en der planimetrie; 
2. vaardigheid te bezitten in het oplossen 

van niet ingewikkelde vraagstukken en in het 
gebruik maken van grafieken en rente-tafels; 

3. met financieele rekenkunde vertrouwd te 
zijn. 

m . De natuurkunde. 
De candidaat moet blijk geven, kennis te be

zitten van de beginselen der natuurkunde, als 
genoemd onder de leerstof voor de tweede en 
derde !liassen in het algemeen leerplan voor 
de openbare hoogere burgerscholen. 

n. De scheikunde. 
De candidaat moet blijk geven kennis te 

bezitten van de beginselen der scheikunde, 
voor zooveel betreft de leerstof van de hoog
ste twee klassen in het leerplan der openbare 
hoogere burgerschool A. 

o. De plant- en dierkunde. 
De candidaat moet blijk geven: 
l. kennis te bezitten van het menschelijk 

lichaam; 
2. kennis te bezitten van de grondbegrippen 

van bouw, levenswijze, levensverrichtingen en 
levensverhoudingen van gewervelde dieren en 
bloemplanten. 

p. Het handteekenen. 
Het examen omvat het maken van een een

voudige handteekening !)aar de natuur. 

r. De lichamelijke oefening. 
De candidaat behoort te kunnen uitvoeren: 

houdingsoefenjngen, len igheidsoefeningen, even
wichtsoefeningen, behendigheidsoefeningen zon
der en met toestellen. 

De mannel ijke candidaat behoort bovendien 
te kunnen uitvoeren: klimoefeningen in palen 
en in touwen en springoefeningen, ook over 
bok en paard. 

Voorts behoort hij blijk te geven, dat hij 
1 ichte athletiek en sportspelen heeft beoefend. 

II. Programma voor het Staatsexamen 
hoogere burgerschool B. 

a. De Nederlandsche taal en letterkunde. 
De candidaat moet bewijzen , dat hij zich in 

de Nederlandsche taal zoowel schriftelijk als 
mondeling juist en vaardig kan uitdrukken, 
dat hij die zuiver kan spellen, dat hij goed 
kan lezen en het gelezene verstaat. Bovendien 
moet de candidaat bij het mondeling examen 
de bewijzen geven, dat hij enkele van de voor
naamste voortbrengselen van de letterkunde 
uit verschillende perioden met vrucht heeft 
gelezen, dat hij die in verband weet te bren
gen met den tijd, waarin zij ontstonden, en 
dat hij bekend is met eenige der voornaamste 
figuren uit onze letterkunde. 

Bij de bepaling van het cijfer voor het 
schriftelijk werk voor de Nederlandsche taal 
wordt ook rekening gehouden met het Neder
landsch van de schriftelijke vertalingen uit 
de Fransche, de Engelsche en de Hoogduitsche 
taal. 
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b, c en d. De Fransche, de Engelsche en 
de H oogdu itsche taal en lett.erkunde. 

H et schriftelijk gedeelt.e van het examen 
bestaat in het vertalen van een stuk eenvoudig 
proza uit de vreemde taal in goed eder
landsch. 

B ij het mondeling onderzoek wordt geëischt, 
dat de candidaat toont een hem voorgelegd, 
te voren niet behandel d, stuk in die talen 
go d te begrijpen, dat hij zich in de vreemde 
taal redelijk goed weet uit te drukken, eenige 
idiomatische kennis bezit en een behoorlijke 
uitspraak heeft. 

H et onderzoek in de letterkunde blijft be
perkt tot een bespreking van eenige werken, 
d ie de candidaat in de vreemde taal gelezen 
heeft, uit twee harer hoofdtijdperken . 

e. De handelswetenschappen. 
H et examen omvat: 
a. de leerstof genoemd in het algemeen 

leerplan voor de openbare hoogere burger
schol en voor de derde klasse; 

b. de leerstof genoemd in het algemeen 
leerplan voor de openbare hoogere burger
school B voor de vijfd<i klasse. 

/. De staathuishoudkunde. 
H et examen omvat: 
voortbrenging, verdeeling, omloop en ver

brui k der goederen; een en ander uit de 
geschiedenis der staathuishoudkunde. 

g. De aardrijkslnmde. 
H et examen in de aardrijkskunde bepaalt 

zich tot de hoofdzaken uit de econom ische 
aardrijkskunde van N ederland, ederlandsch
Oosf;. en West-Indië, en betreft dus de be
staansmiddelen vooral in verband met klimaat, 
bodem, ligging en de trap van ontwikkeling 
der bevolking. 

Voor de natuurkundige aardrijkskunde wordt 
gevraagd de kennis van die verschijnselen uit 
de atmosfeer en de h ydrosfeer, die van invloed 
zijn op het klimaat. 

h . De geschiedenis. 
H et examen omvat de kennis van het ver

loop en het onderling verband der gebeurte
ni sen van het begin der Fransche revolutie 
a f vooral van den jongsten tijd en met inbe
grip van den Volkenbond en zijn beteekenis. 

k. De staatsinrichting. 
H et examen omvat: een overzicht van de 

geschiedenis der N e de rl a ndsch e staats inr ich 
ting; het bestuur van den Staat, de provincie 
en de gemeente. 

l. De wiskunde. 
a. de reken- en st.elkunde; 
b. de driehoeksmeting; 
c. de stereometrie; 
d. de beschrijvende meetkunde. 
a. Het examen in reken- en stelkunde om

vat de reken- en meetkundige reeksen, de 
logarithmen, de samengestelde interestreke
ning, de zonder "kunstgrepen" op te los en 
vergelijkingen van den eersten en den tweeden 
graad met een en meer onbekenden en de 
oploss ing van vraagstukken, die daartoe aan
leiding geven, eenvoudige grafi sche voorstel
lingen. 
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De onbepaalde vergelijkingen worden niet 
gevraagd. 

b. Het examen in driehoeksmeting strekt 
zich uit over de goniometrische betrekking van 
een of meer hoeken en de toepassingen van 
deze onderwerpen op meetkundige vraagstuk
ken. 

E envoudige goniometrische vergelijkingen. 
c. H et examen in stei-eometrie eischt: in

zicht in ruimtefiguren en bekendheid met de 
eigen chappen van den drievlakshoek, de een
voudigste veelvl akken en omwentelingslicha
men. 

K ennis van de eigen chappen van den bol
driehoek wordt niet geëischt. 

d. Bij de be chrijvende meetkunde wordt 
eenige vaardigheid bij het uitvoeren van de 
voornaamste werkstukken verlangd. 

Toepassingen betreffende onderwerpen, waar
op de bovengenoemde teunen of die daarmede 
in onmiddellijk verband staan, zijn niet uit
gesloten. 

m. De mechanica. 
H et examen omvat: de eerste beginselen 

van de leer der bewegingen en der krachten ; 
de eenparige en de eenparig veranderlijke 
bewegingen en de leer der samenstelling van 
die bewegingen; de kogelbaan ; de dynamische 
grondbegrippen met toepassing op eenvoudige 
gevall en van beweging, ook van verbonden 
lichamen; eenhedenstelsels ; de samenstelling 
van krachten en koppels; de momentenstel
ling; de leer van het zwaartepunt en zijn 
plaatsbepaling voor enkele zeer eenvoudige 
lichamen; eenvoudige gevallen van even
wicht, ook met inachtneming van de wrijving 
(géén tapwrijving) ; de leer van arbeid en 
arbeidsvermogen met toepassing op eenvoudi ge 
gevall en van beweging. 

De candidaat behoort zoowel door het be
antwoorden van vragen over onderwerpen, die 
in de theorie behandeld zijn, als door het op
lossen van vraagstukken t.e toonen, dat deze 
onderwerpen zijn eigendom geworden zijn . 

n. De natuur1.-unde. 
H et examen omvat de proefondervindelijke 

natuurkunde en de belangrijke toepassingen. 
De candidaat behoort bekend te zijn met een
voudige natuurwetten; hij moet de wis1.-undige 
uitdrukking dier wetten kunnen toepassen op 
eenvoudige vraagstukken. 

Inzonderheid wordt gewicht gehecht aan een 
juist begri p van het verband, dat tusschen de 
verschillende groepen van verschijnselen be
staat, meer dan aan een uitvoerige kennis van 
bijzonderheden. 

o. De scheikunde. 
H et examen omvat de hoofdbeginselen der 

anorganische en der organi che scheikunde en 
enkele belangrijke toepassingen. 

p . De plant;. en dierkunde. 
De candidaat moet blijk geven: 
1. kennis te bezitten van den bouw en 

de levensverr ichtingen van het menschelijk 
lichaam ; 

2. kennis te bezitten van eenige hoofdstuk
ken uit de algemeene biologie; 

3. kennis t.e bez itten, zooveel mogelijk op 
eigen aanschouwing gegrond, van een zestal 



107 

belangrijke, niet te nauw verw~nte plante~: 
fami l ies, ter keuze van den cand1daat, waarb1J 
deze blijk moet geven de voornaamste daartoe 
behoorende inheem che planten te kennen. 
Aan deze kennis behoort bekendheid met de 
hoofdzaken der vormleer en met de hoofd
indeel ing van het plantenrijk ten grondslag 
te liggen. (Bij het examen moet niet in de 
eerste plaats een onderzoek worden ing~~teld 
naar een grondige kennis van de vergel!Jken
de morphologie, maar wel naar de geoefend
heid van het waarnemingsvermogen, de kennis 
van inheemsche planten en haar econom ische 
beteekenis); . . 

4. kennis te bezitten van de stof wissel mg 
der plant en van haar anatomischen bouw, 
voor zoover deze tot goed begrip hiervan 
noodig is; . 

5. kennis te bezitten van een overzicht van 
het dierenrijk, in hoofdzaak wat in de vierde 
klasse der hoogere burgerscholen B van dit 
onderwerp is behandeld. .. 

Deze kennis behoort zooveel mogehJk te 
berusten op een door eigen aanschouwing ver
kregen bekendheid met de organisatie van 
vertegenwoordigers der behandelde hoofdaf
deel ingen. 

,.. De cosmographie. 
Het examen omvat: enkele hoofdstukken, 

ter keuze van den candidaat; waarneming 
van sterrenbeelden en van de beweging 
der hemellichamen, vorm en beweging der 
aarde, het planetenstelsel , kometen en vaste 
sterren. 

s. H et handteekenen. 
Het examen omvat het maken van een tee

kening naar de natuur. 

t. H et rechtlijnig teekenen. 
Het examen omvat het maken van een vlak

versiering op meetkundigen grondslag. 

v. De lichamelijke oefening. 
De candidaat behoort te kunnen uitvoeren : 

houdingsoefeningen, lenigheidsoef~ningen, even
wichtsoefeningen, behendigheidsoefeningen zon
der en met toestellen. 

De mannelijke oandidaat behoort bovendien 
te kunnen uitvoeren: klimoefeningen in pa
len en in touwen en springoefeningen, ook 
over bok en paard. 

Voorts behoort hij blijk te geven, dat hij 
1 ichte athletiek en sportspelen heeft beoefend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit be luit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S 1 o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 15 Maart 1938.) 
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s. 364. 

17 Maart 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 10 September 
1923 (Staatsblad n°. 433) tot regeling van 
het examen ter verkrijging van de a kte 
van bekwaamheid als onderwijzer. 

Wij WILHEL 1I A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en \Vetenschapp~n van 17 
Februari 1938, n°. 1718 III, Afdeel,ng Lager 
Onderwij ; .. 

Overwegende, dat in verband met het b1J 
artikel XLVIII der wet van 22 Mei 1937 
(Staatsblad n°. 323) gewijzi gde artikel 210te1· 
der Lager-onderwijswet 1920 wijziging wen
schel ij k is van Ons besluit van 10 September 
1923 (Staatsblad n°. 433); 

De afdeeling van den Onderwijsraad vom· 
het algemeen vormend lag r onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 4 
Februari 1938, n°. 15940; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
8 Maa rt 1938, n°. 23; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Maart 1938, n°. 
3289, Afdeeling Lager Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit van 10 September 1923 

(Staatsblad n°. 433), zooals het is gewijzigd 
bij Onze besluiten van 16 ovember 1926 
(Staatsblad n°. 376), 6 Juni 1930 (Staatsblad 
n°. 225), 26 J anuar i 1934 (Staatsbl ad n°. 25), 
9 Mei 1934 (Staatsblad n°. 238), 28 Augustus 
1934 (Staatsblad n°. 486) en 13 Mei 1935 
(Staatsblad n°. 284) de volgende wijziging 
aan te brengen: 

Tusschen de artikel en 6 en 7 wordt een 
nieuw artikel ingevoegd, lu idende: 

Art. 6bis. 1. Tot het afleggen van het 
mondeling gedeelte van het examen wordt 
slechts toegelaten de adspirant, die het bewijs 
overlegt van onmiddellijk aan het schriftelijk 
gedeelte van het examen voorafgaande w~rk
zaamheid gedurende ten minste een half Jaar 
en ten minste vier uren per week onder toe
zicht en leiding van onderwijzers aan één of 
meer daarvoor door een inspecteur aangewezen 
scholen voor gewoon lager onderwijs. 

2. Dit bewijs moet zij n afgegeven door het 
hoofd der school, of de hoofden der scholen, 
waaraan de werkzaamheid heeft plaats gehad. 
Het moet door den inspecteur voor "gezien" 
zij n onderteekencl en zijn ingericht overeen
komstig het door Onzen Minister vastgeste ld 
model. 

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

's-Gravenhage, den 17den Maart 1938. 
WILHELM! A. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem a k er de B ruïne. 
(Uitgeg. 29 Maa·rt 1938.) 
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s. 366. 

22 M aart 1938. BESLUIT tot w1Jz1g ing van 
het K on inklijk beslui t van 23 Augustus 
1933 (Staatsblad N°. 456 ), laatstelijk ge
wijzigd bij het K on inklijk beslu it van 6 
October 1936 (Staatsblad N °. 374). (Sub
sidieering van kweekschol en.) 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Februar i 1938, N°. 18423, Afdee l ing La
ger Onderwijs; 

Overwegende, dat Wij Ons bij artikel 214bis 
der gewijzigde Lager-onderwijswet 1920 heb
ben voorbehouden, met inachtneming van de 
begin elen, neergelegd in de artike len 210 
tot en met 214 dier wet, in de a lgemeene 
maatregelen van bestuur betreffende de on
derwijzersople iding de wijzigingen aan te 
brengen, welke door het di enstbel a ng gevor
derd worden; 

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

D n R aad van State gehoord , advies van 
15 Maart 1938, 0

• 22; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 18 M aart 1938, Jo 

3574, Afdeel ing Lager Onderwijs; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de volgende wijzigingen in 
Ons voornoemd besluit worden aangebracht: 

Art. I. In het eerste I id van artikel 9 
wordt in plaats van "90" gelezen: 75, en in 
het tweede lid wordt in plaats van "90", 
,.1/90" en " 90", ondersche idenlijk gelezen ·: 
75, 1/75 en 75. 

Art. II . H et zevende lid van a rtikel 30 
wordt gelezen: 

" 7. Voor de toepassing van dit artikel 
gelden voor de niet gesubsidieerde kweek
scholen de e ischen, welke in artikel 1 3, vie r
de en vijfde lid en in artikel 14 geteld zijn , 
niet". 

Art. III. Di t besluit wordt voo r zooveel 
Arti kel I betreft, voor de eerste maal toege
past bij de vaststell ing van de bijdragen over 
het school jaar 1937- 1938. 

Ollze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsbl ad zal 
worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, d e n 22sten Maart 1 938. 
WILHELM! A. 

D e M inis te1· van Onderwijs, 
J[unsten en W etenschappen, 

J . R. S I o te m a k er de Bruin e. 
{Uitg eg . 1 Ap,·il 1938.) 

s. 369. 

5 April 1938. BESLUIT tot nadere wijzig ing 
van het K oninklijk bes lui t van 10 Sep
tember 1923 {Staatsblad n°. 435) . tot re
geling van het examen ter verkrijg ing 
•,an de akte van bekwaamheid a ls hoofd
onderwij zer. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordrach t van Onzen :Minister van 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 
Maart 1938, n°. 30443, Afdeeling L ager On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschel ijk is het be
drag der voor de deelnemi ng aan het examen 
ter verkrijg ing van de akte van bekwaamheid 
als hoofdonderwijzer verschuldi gde examen
gelden te verminderen; 

De afdeeli ng van den Onderwijsraad voor 
het a lgemeen vormend l ager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 21 
Maart 1938, n°. 162 20; 

D en Raad van State gehoord , advies van 
29 Maart 1938, n°. 17 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ter van 1 Apri l 1938, n° . 4097, 
Afdeel i ng Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons beslu it van 10 September 19 23 

(Staatsblad n°. 435) , laatstel ij k gewijzigd bij 
Ons besluit van 28 Apri l 1936 (Staatsblad n °. 
363), de volgende wijzigingen aan te brengen : 

In het eerste lid van artikel 6 wordt ge
lezen "tw intig gulden" in plaat,g van " dertig 
gulden". 

H et tweede lid vervalt. 
Het derde lid wordt tweede lid. 
Onze Mini ter van Onderwijs, Kunsten en 

Weten chappen i belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad za l 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State 

's-Gravenhage, den 5den Apr il 1938. 
WILHELM! A. 

D e M iniste,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o te m, a k e r d e B r u ï n e . 
( Uitgeg . 14 Ap,·il 1938.) 

s. 380. 

14 Februari 1938. BESLUIT tot yervroe
ging in 1938 van den wettelijken t ij d, 
bedoeld in artikel 1 der wet. van 23 J ul i 
1908 {Staatsblad n°. 236). 

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

Binnenl andsche Zaken van 10 Februari 1 938, 
n°. 4278, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 {Staats-
blad n°. 165) , gewijzigd bij de wet van 22 
Maart 1922 (Staatsblad n°. 130); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in 1938 de verv roeging m et 

één uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
a rt ikel 1 der wet van 23 Ju l i 1908 {Staats
blad n° . 236), zal aanvangen, den vij ftienden 
Mei en zal e indi gen den tweeden October. 

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

Soestdijk, den 14den Februari 1938. 
WILHELM! A. 

De :Minister van B innenlandsc h.e Zaken, 
Van Boe yen. 
{ Uitgeg. 28 F ebn,ari 1938.) 
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s. 400. 

14 Feb,·uari 1938. WET, houdende definitieve 
afschaffing van de schatt ingscommiss iën 
voor de inkomstenbelasting. 

B ijl . Hand. Il 1937/38, 359. 
Hand. Il 1937/38, bladz . 1113. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 359. 
Hand. l 1937/38, bladz. 267. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is, de sehattingscommis
s iën voor de inkomstenbelasting def in itief af 
te schaffen; . 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz.· 
Art. I. In de Wet op de Inkomstenbelas

ting 1914 worden de volgende wijzigingen ge
bracht: 

A. Van Hoofdstuk IX (Aanslag) verval t 
onderdeel B (Schattingscommissiën). 

B. Van artikel 69 vervalt het tweede lid . 
C. Artikel 70 wordt gelezen: 
De inspecteur kan dengene, di e eene aan

g ifte heeft gedaan, uitnoodigen om monde
ling of sch r iftelijk nadere inlichtingen te 
geven. 

De aangever die ingevolge de wet verplich t 
is boek te houden is, desgevraagd, gehouden 
den inspecteur of een of meer door den inspec
teur aangewezen ambtenaren inzage te verlee
nen van boeken of andere bescheiden di e tot 
staving der aangifte of zijner nadere bewerin
gen kunnen dienen. 

De aanslagen woroen zoo noodig m et af-
wij king van de gedane aangifte vastgesteld. 

D. De artikelen 11 en 72 vervall en. 
E. Artikel 74 wordt gelezen: 
Op de bezwaarschriften wordt uitspraak ge

daan door den inspecteur. 
Indien de reclamant het ve rl angen daartoe 

heeft te kennen gegeven, wordt hij door of 
vanwege den inspecteur nopens zijne bezwaren 
gehoord. Hij kan ook ambtshal ve worden op
geroepen tot het verstrekken van inlichtingen 
of om de overwegingen te vernemen die bij de 
vaststell ing van den aanslag hebben gegolden. 
Alle oproepingen worden gedaan op een ter
mijn van ten minste vijf dagen. 

De reclamant kan zich door een gemachtig
de doen vertegenwoordigen. Om geldige rede
nen · kan de inspecteur de vertegenwoordiging 
door een bepaalden gemachtigde weigeren. 
De inspecteur heeft het recht te vorderen, dat 
de reclamant zijn gemachtigde vergezel t . 

D e recl amant is, desgevraagd, gehouden den 
inspecteur of een of meer door den inspecteur 
aangewezen ambtenaren inzage te verleenen 
van boeken of andere bescheiden die tot sta
ving zijner beweringen kunnen dienen. 

F . Artikel 78 vervalt. 
G. H et tweede lid van artikel 79 vervalt. 
H. H et tweede lid van a rtikel 80 vervalt. 
I. In artikel 81, voorlaatste lid, vervalt 

hetgeen volgt na "vastgesteld" . 
J . H et eerste lid van artikel 109 wordt 

gelezen: 
Onjuiste aanslagen kunnen door den inspec

teur ambtshalve worden verminderd. 
K. In artikel 119 vervalt onder 1 °. ,, , de 

schattingscommissie" en onder 2°. ,,den voor
zitter der schattingscommiss ie," . 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk den 14den Februari 

1938. 

s. 401. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 

J . A. de W i I de. 
(Uitgeg. 28 Februari 1938.) 

14 Februari 1938. WET, houdende goedkeu
r ing van het Koninklijk besluit van 24 
F ebruari 1937, n °. 26, tot heffing van 
e,en invoerrecht op zinkwit, lithopone en 
andere met zink bereide witte verfstoffen. 

Bijl. H and. Il 1937, 509; 1937/38, 169 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1114. 
Bijl. Hanro. I 1937/38, 169 . 
H and. I 1937/38, bladz. 267. 

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

dat ingevo lge a rt ikel 2, vierde lid , der Ta
r iefmachtigingswet 1934 , na het in werk ing 
treden van Ons krachtens artike l 2, eerste 
lid, van genoemde wet genomen besluit van 
24 Februa ri 1937, n°. 26 (Ne.derlandsche 
Staatscourant van 25 Februari 1937), onver
wijld een voorstel van wet tot goedkeuring 
van het in Ons voornoemd besluit bepaalde 
aan de Tweede Kamer de r Staten-Generaal 
moet worden toegezonden; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig a rtikel. 

De bepalingen van Ons besl uit van 24 F e
bruari 1937, n°. 26, tot heffing van een in
voerrech t op zinkwit, lithopone en andere met 
zink bereide witte verfstoffen , opgenomen in 
de N ederlandsche Staatscourant van 25 F e
bruari 1937, worden goedgekeurd. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 14den Februari 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
J. A. d e W i I de. 

De Minister van Economische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J . Pat ij n. 

(Uit geg. 4 Maa,·t 1938.) 

s. 402. 

14 Februari 1938. WET, houdende goedkeu
r ing van het Koninklijk bes luit van 30 
September 1937, n °. 27, tot het tijdelijk 
buiten werking stellen van het invoer
recht op ruw sp iegelglas . 

Bijl . Hand. 11 1937/38, 376. 
Hand. Tl 1937/38, bladz. 1114. 
B ijl. Hand. I 1937/38, 376. 
Rand. l 1937/38 , bladz . 267. 

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

dat ingevolge artikel 2, vierde I id, der T a
riefmachtigingswet 1934, na het in werking 
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treden van Ons krachtens artikel 2, ee l'ste lid, 
van genoemde wet genomen besluit van 30 
September 1937, n°. 27 (Ned. Staatscou,·ant 
van 4 October 1937) , onverwijld een voorstel 
van wet tot goedkeuring van het in Ons voor
noemd beslui t bepaalde aan de Tweede K a
mer der Sta ten-Generaal moet worden toe
gezonden; 

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

De bepalingen va n Ons besluit van 30 Sep
tember 1937, n°. 27, tot het tijdelijk buiten 
werking stell en van het invoerrecht op ruw 
spiegelglas, opgenomen in de Nederlandsche 
St.aatscourant van 4 Octobel' 1937, worden 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 14den F ebruari 

1938. 
WILHELM! A. 

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

De M inister van Econ01nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

De M inister van B uitenlandse/i e Zaken, 
J . P at ij n. 
(Uitgeg . 4 M aa,·t 1938.) 

s. 403. 

31 Maart 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het Koninkl ij k be luit van 4 Augu -
tus 1937, n°. 32, tot verlaging van het 
invoerrecht op versch of gekoeld rund
vleesch. 

B ijl. Hand. Il 1981/88, 884. 
H and. il 1931/88, bladz. 1160/1. 
B ijl. Hand. l 1981/88, 834 . 
Hand. l 1987/88 , bladz. 468. 

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

dat ingevolge artikel 2, viel'de lid , der Ta
ri efmacht igingswet 1934, na het in wel'k ing 
treden van Ons krachtens artikel 2, eerste I id, 
van genoemde wet genomen beslui t van 4 
Augustus 1937, n°. 32 (Nederlandsche Staats
courant van 12 Augustus 1937) , onverwijld 
een voorstel van wet tot goed kemi ng van het 
in Ons voornoemd besluit bepaalde aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal moet wor
de n toegezonden e n da t voorts de in genoemd 
besluit vastgestelde verlaging van invoerrecht 
voor versch of gekoeld rundvleesch ook na 
het verstrij ken van den in dat besluit genoem
den termijn nader wettel ijke regeling behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De be palingen van Ons beslu it van 

4 Augustus 1937, n°. 32, tot verlaging van het 
invoerrecht op versch of gekoeld rundvleesch, 
opgenomen in de Netl.erlanilsche Staatscourant 
van 12 Augustus 1937, worden goedgekeurd. 

2. De bij Ons in artikel 1 genoemd besluit 
vastgestelde verl aging van invoerrecht blijft, 
tenzij de intrekk ing eerder heeft p laats ge
vonden, na a floop van het •in dat bes! uit ge
noemde t ijdva k van kracht, totdat zij door 
Ons zal zijn ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te ' s-Gravenhage, den 31sten Maa ,·t 
1938. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van Financiën, 

J. A. de W i 1 d e. 
De M inister van E cono,nische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
De Minister van B uitenlanilsche Zaken, 

J . P a t ij n. 
(Uitgeg . 14 Arrril 1938.) 

s. 440. 

8 M aart 1938. BESLUIT tot toepassing va n 
artikel 3 van het Algemeen Rijksambte
narenreglement op de buitengewoon-land
meters van het ka daster en tot wijzi g ing 
van artikel 4, sub a, van het Koninklij k 
besluit van 26 Apr il 1922 (Staatsblad n°. 
226) . 

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

Financiën van 3 F ebrua l'i 1938, n°. 206, af
deel ingen Organisatie van den Belastingdienst 
en P erson·eel van den Belastingdi enst; 

Overwegende, dat het wenschel ij k is, toe te 
staan dat werkzaamheden van den landmeet
kundigen dienst van het kadaster worden ve r
richt door buiten bezwaar van den lande aan
gestelde buitengewoon-landmeters van het ka
daster en de bepalingen van het Al gemeen 
Rijksambtenarenreglement niet van toepassing 
te verklaren op de buitengewoon-landmeters 
van het kadaster; 

Den R aad van State gehoord (advies van 22 
F ebruari 1938, n°. 26) ; 

Gelet op de wet van 3 April 1922 (Staats
blad n°. 166) , tot herziening van de tarieven 
voor verrichtingen aan de bewaringen van de 
hypotheken, h et kadaster en de scheepsbewij
zen, alsmede op artikel 3 van Ons beslu it van 
12 Juni 1931 (Staatsblad n°. 248); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Financiën van 4 Maart 1938, n°. 188, 
a fdeelingen Organisatie van den Belast ing
dienst en P ersoneel van den Belast ingd ienst; 

H ebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. De bepalingen van het Al gemeen 

Rijksambtenarenreglement zijn op de buiten
gewoon-landmeters van het kadaster niet van 
toepassing. 

2. In Ons besluit van 26 April 1922 (Staats
blad n °. 226) wordt de volgende wijziging ge
bracht: 

De aanhef van artikel 4 wordt gelezen: 
Voor andere, dan in de voorgaande arti kelen , 
in de wet van 3 April 1922 (Staatsblad n°. 
166) , of in andere daarop gegronde besluiten, 
getarifieerde kadastrale verrichtingen van door 
het Rij k bezoldigde landmeters en teekenaars 
is door belanghebbenden verschuldigd: 

a. enz. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten Maart 1938. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën , 
J . A . d e W i 1 d e. 

(Uitgeg. 18 Maart 1938. ) 
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s. 480. 

16 Feb1-uari 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van een instructie voor de Rijkscommissie 
van Advies voor het Werkloosheidssubsi
diefonds. 

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

Financiën van 24 J anuari 1938, n°. 126, Ge
nerale Thesaurie, van Onzen Minister van 
Bini1enlandsche Zaken van 6 Februari 1938, 
n°. 1610, afdeeling Binnenlanclsch Bestuur en 
van Onzen Minister van Sociale Zaken van 
11 Februari 1938, n°. 262-6457, afdeeling 
·werkverschaffing en Steunverleening ; 

Gelet op artikel 9bis, eerste lid, der wet 
van 4 Maart 1936 (Staatsblad n° . 76), gewij
zigd bij de wet van 11 September 1936 (Staats
blad n°. 402); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende instructie der 

Rijkscommissie van Advies voor het Werk
loosheidssubsidiefonds: 

Art. 1. 1. De Rijkscommissie van Advies 
voor het Werkloosheidssubsidiefoncls, hier ver. 
der genoemd "de commissie" vergadert, zoo 
dikwijls de voorzitter het noodig oordeelt of 
ten minste drie leden het schriftelijk, met op
gave van redenen, verzoeken. 

2. Plaats en tijd der vergadering worden 
door den voorzitter bepaald. 

3. De leiding van de vergaderingen berust 
bij den voorzitter. Bij verhindering of ont
stentenis wordt hij vervangen door het oudste 
aanwezige lid. 

Art. 2. 1. De commissie neemt geen be
si uiten, zoo niet meer dan de helft der leden 
tegenwoordig is. 

2. Alle besluiten over zaken worden bij 
meerderheid van stemmen genomen. Bij sta
king van stemmen beslist de stem van den 
voorzitter. 

3. Over personen wordt schriftelij k gestemd. 
H et lot beslist, zoo de stemmen staken. 

Art. 3. 1. Alle van de commissie uitgaan
de stukken worden door den voorzitter en den 
secretaris onderteekend. 

2. De commissie kan rle afdoening van 
spoedeischende zaken van gering belang aan 
den voorzitter overlaten. 

3. De voorzitter vraagt zoo noodig over 
spoedeischende zaken schriftelijk het gevoelen 
der leden. 

Art. 4. De hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestuur of door hen aangewezen 
vertegenwoordigers zijn bevoegd de vergade
ringen van de commiss ie, waarin onderwer
pen, tot den werkkring van hun Departe~ent 
behoorende, in behandeling komen, b1J te 
wonen. 

Art. 5. 1. De commissie kan de voorberei
ding van de door haar uit te brengen adviezen 
aan een sub-commissie opdragen. 

2. De voorzitter en de leden van de sub
commissie worden door de commissie uit haar 
leden aangewezen. Zij kan deze aanwijzing 
aan den voorzitter overlaten. 

3. De secretaris der commissie is, tenzij de 
commissie anders besluit, belast met het secre
tariaat der sub-commissie. 

Art. 6. 1. De comm issie is bevoegd bij den 
betrokken Minister inlichtingen in te winnen 
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aangaande de financiering van werkloosheids
uitgaven. 

2. Zij kan, indien dit voor haar werkzaam
heden noodig is, aan een of meer leden of 
den secretaris opdragen een onderzoek ter 
plaatse in te stellen, mits zij zich vooraf van 
de medewerking van de(n) betrokken Minis
ter(s) heeft verzekerd. 

Art. 7. De commissie stelt zoo noodig een 
reglement van orde voor haar werkzaamheden 
vast. Zij doet hiervan mededeeling aan Onze 
Ministers, met de uitvoering van de wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 76) belast. 

Art. 8. De commissie brengt jaarlijks vóór 
1 Juli aan Ons verslag uit van haar werk
zaamheden in het afgeloopen jaar. 

Art. 9. 1. De commissie wordt bijgestaan 
door een secretaris, die door Ons wordt be
noemd en ontslagen, en die, indien hij geen 
lid _der commissie is, daarin een raadgevende 
stem heeft. 

2. De secretaris geniet uit 's Rijks kas een 
door Onzen Minister van Financiën te be
pal en vergoeding. 

Art. 10. 1. De leden genieten geen bezol
diging. 

2. Zij ontvangen, voorzoover zij niet be
hooren tot de bezoldigde burgerlijke en mili
taire landsdienaren een vacatiegeld tot een 
bedrag van f 5 voor eiken dag, waarop zij een 
vergadering hebben bij gewoond van de com
missie of van de door de commissie benoemde 
sub-commissie, als bedoeld in artikel 5. 

Art. ll. De leden en de secretaris genieten 
vergoeding voor reis. en verblijfko ten over
eenkomstig de bepalingen van het "Reisbe
slui t 1916" wegens reizen, door hen ten be
hoeve van de commissie of van een sub-com
miss ie gemaakt. 

Onze Ministers van Financi ën, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Za ken zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 16den Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, J. A. de Wilde. 
De Mini.ster van Binnenlandsche Zaken, 

Van Boe yen. 

s. 500. 

D e Mini.st.e,· van Sociale Zaken, 
C. P. M . Romme. 

( Uitgeg . 8 Maart 1938.) 

21 Februari 1938. WET tot wijziging van de 
Dienstpl ichtwet. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 279. 
B and. 11 1987/88, bladz. 598-620, 628-

649, 652-696, 708-720, 764/5. 
B ijl. Hand. 1 1937/88, 279 . 
Hand. 1 1987/88, bladz. 299-815, 817-841, 

348-364. 

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

dat het noodzakelijk is, maatrngelen te ne
men zoowel oot vergrooting van de sterkte 
aan geoefende di enstplichtigiin bij de land
macht als tot verbetering van de geoefend
heid van een groot gedeelte der dienstplich-
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t igen en dat de Dienstplichtwet hiertoe, a ls
mede om andere redenen , wijziging behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. De Di enstplichtwet (Staatsblad 

1922, n°. 43), laatstel ijk gewijzi gd bij de wet 
van 22 April 1937 (Staatsblad n°. 500) , wordt 
gewijzigd als volgt: 

A,·t . 1. E erste lid. De kommapu nt aan 
het e inde van punt i wordt vervangen door 
een punt. 

Punt j vervalt. 
Vijfde l id. In dit lid vervalt: voor zoo-

ver het tegendeel niet blijkt,". 
Art. 2. T weede lid. In di t I id vervalt: 

,,de loting," . 
Derde lid. In dit I id vervalt: ,, , de voor

z itter van de commissie, door welke de lo
ting geschiedt," . 

Art. 3. l' ierde lid. In de plaats van 
"wordt voor de toepass ing van de Milita ire 
Weduwenwet 1922 en van de Invalidi teitswet" 
wordt gelezen: wordt, voor zoover het tegen
deel niet blij kt, voor de toepassing van deze 
wet en van andere wetten. 

H oofdstuk III vervalt. 
Art. 1 2. E erste lid. Punt a wordt ge let

terd f met vervanging van de aan het slot 
van di t zinsdeel voorkomende kommapunt 
door een punt. 

De punten b, c, d, e en / worden onder
scheiden] ijk geletterd a, b, c, d en e met ver
vang ing van de aan het slot van laatstbe
doeld zinsdeel voorkomende punt door een 
kommapunt. 

Tweede lid. Dit lid wordt gelezen a ls 
volgt : 

2. H et verleenen van vrijstelling geschiedt : 
a. voor zooveel betreft de onder a-e ge

noemde redenen, door den minister of, in ge
val van beroep, door Ons; 

b. voor zoovee l betreft de onder / genoem
de reden, door den Commissaris de r Kon ing in 
of, in geva l van be roep, door Ons. 

Derde l id. De eerste volzin wordt laa tste 
volzin met vervanging van "a" door / . 

In den tweeden (nieuw eersten) vo lzin wordt 
in de p laats van "b, c en d" gelezen: a, b 
en c. 

In den derden (nieuw tweeden) volzin wordt 
in de plaats van "e en /" gelezen: d en e. 

Vierde lid. In den eersten volzin word t in 
de plaats van "a, b en c" gelezen : a, b en /. 

In den tweeden volz in wordt in de plaats 
van ,,/" gelezen: e. 

Vijfde lid. I n den eersten volzin wordt in 
de p laats van "b en c" gelezen : a en b. 

In den tweeden volzin wordt in de p laats 
van "d", tweemaal voorkomende, beide kee
ren gelezen : c. 

Art. 13 wordt art. 17a . 
Eerste lid. Tusschen 11 wordt" en "ver

l eend" wordt ingevoegd : , behoudens het be
paalde in het tweede lid,. 

Tusschen het ee rste en het tweede I id wordt 
een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende a ls 
volgt : 

2. De vrijstelling wordt voor e lke lichting 
verleend aan zoodan ig getal pei onen, a ls het 
verschil bedraagt tusschen het getal van de
genen, die moeten worden ingelij fd , en het 
getal personen, te bestemmen tot gewoon 
dienstplichtige, welk verschil wordt vermin-
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derd met het geta l van hen, di e reeds om 
een andere reden zij n vrijgeste ld of krach tens 
een vrijwillige verb inten is tot de land- of de 
zeemacht of tot de overzeesche weermacht be
hooren. Voor deze vrij telling komen vóór 
a nderen in aanmerking zij , van wie de meeste 
broeders verkeeren in een der geva ll en, be
doeld in het eerste lid , en van dezen zij , die 
behooren tot de gez innen met de meeste kin
deren. 

De leden 2, 3 en 4 worden ondersche idenlijk 
genummerd 3, 4 en 5. 

Derde (nieuw vie rde ) l·iii. Onder a word t 
in de p laats van "tweede I id" gelezen: de rde 
l id . 

V ienle (nieuw vij fde) lid. In de plaats van 
., tweede lid" wordt gelezen: de rde lid . 

H et v ijfde lid (oud) verval t . 
Art. 16. I n den aanhef wordt in de p laats 

van "d" gelezen : c. 
Art. 26. E erste lid. In de p laats van "aan

gewezen voor inlijving bij de land- of de 
zeemacht" wordt gelezen: bij de land- of de 
zeemacht ingelijfd . 

T weede l id. In de p laats van " Voor in
lij v ing wordt niet aangewezen hij :" wordt ge
lezen: Niet wordt ingel ij fd hij: . 

I n punt b wordt in de p laats van "e" ge
lezen : d. 

De,·de l id. In de plaats van "voor inlij 
ving is aangewezen" wordt ge lezen: zou moe
ten worden inge lijfd. 

I n de p laats van " deze aanwijzing komt te 
vervall en" wordt gelezen : de inlij vi ng ach te r
wege blijft. 

H et onderwerp, naast het artikel vermeld , 
wordt gelezen: Wie worden ingelijfd . 

Art. 27. E erste l id. In den aanhef word t 
in de plaats van " de voor in lijving aange
wez n personen" gelezen: degenen, di e moe
ten worden ingelijfd,. 

In den aanhef wordt in de plaats van 
,,vijfde lid" gelezen: v ie rde lid . 

I n den aanhef wordt in de plaats van 
,,19 500" gelezen: 27 500 . 

H et vierde en het vijfde I id verval Jen. 
A ,·t. 28 wordt gelezen a ls volgt : 

B estemming tot gewoon en tot 
bui tengewoon dienstpl icht ige. 

1. Behoudens het bepaalde in a rt. 27 wordt 
tot gewoon dienstplichtige bestemd iede r , di e 
moet worden ingelijfd en niet van den dienst
plicht is vrijgesteld , noch krnch tens een vl' ij 
wi ll ige verb inte ni s tot de land- of de zee
macht of tot de overzeesche weel'mach t be
hoort. 

2. I eder, die moet worden inge lijfd en ni et 
tot gewoon dienstplichtige wordt bestemd, 
wordt bestemd tot bui tengewoon dienstpl ich
tige. 

3. Ind ien aan iemand, di e tot gewoon 
dienstplichtige bestemd werd, vrij stelling van 
den d ienstplicht wordt ve rl eend, wordt hij 
buitengewoon dienstplichtige. De minister kan 
ook anderen, die tot gewoon di enstplich t ige 
werden bestemd, nader tot bu itengewoon 
dien tplichtige bestemmen. 

4. Hij , die ten gevolge van verleende vrij 
steil ing van den d ienstplicht of van een vrij 
wi lli ge verbintenis bu itengewoon d ienstpl ich
t ige is geworden, wordt gewoon dienstpl ich-
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tige, zoodra de vrij stell ing of de verbintenis 
een einde neemt. 

Art. 31. Derde l id. In de plaats van "d" 
wordt gelezen: c. 

Art. 32. E e1·ste lid. Punt a. In de plaats 
van " vijf en een halve maand" wordt gelezen: 
elf maanden. 

Punt b vervalt. 
Punt c wordt punt b. In dit punt vervalt: 

"voor hen, di e na hun inlijving in opleiding 
zijn genomen tot officier,". 

Tusschen punt b (oud c) en punt d wordt 
een nieuw punt ingevoegd, luidende a ls volgt: 

c. ten hoogste veertien maanden voor hen , 
die na hun inlijving in ople iding zijn genomen 
tot officier ; . 

H et tweede lid vervalt. 
De leden 3, 4, 5 en 6 worden ondersche iden-

lijk genummerd 2, 3, 4 en 5. 
A rt . 46. Eerste li;J,. In punt b wordt: 
in de plaats van "e" gelezen : d; 
in de plaats van " f" , tweemaal voorkomen

de, be ide keeren gelezen : e. 
Art. II. 1. Voor de lichting 1938 kan het 

door Ons bepaalde getal tot gewoon dienst
pi ichti ge te bestemmen personen nader wor
den bepaald op ten hoogste het getal perso
nen, bedoeld in art. 27, eerste lid, der Dienst
pi ichtwet, zooa ls dit lid luidt krachtens de 
bij deze wet daarin aangebrachte wijzi g ingen. 

2. Voor zoover het tot het bere iken van het 
nader vastgestelde getal noodig is om tot 
buitengewoon di enstplichtige bestemde perso
nen nader tot gewoon dienstpl ichtige te be
stemmen, geschiedt dit naar door Ons te stel
len regelen. Voor zoover aan de hierbij be
trokken pe rsonen vrijstelling wegens broeder
dienst is ve rl eend, kan deze verva ll en worden 
verklaard. 

3. Voor de I ichtingen 1939, 1940, 1941, 
1942 en 1943 wordt in den aanhef van art. 
27, eerste I id , der Dienstpl ichtwet voor 
,, 27 500" gelezen: 32 000. 

4. Voor de I ichting 1939 mag de vermeer
dering, bedoeld in art. 27, eerste lid , der 
Dienstplichtwet, bedragen een getal , dat zich 
tot het getal van de in dat lid bedoelde ver
meerdering verhoudt a ls 32 000 tot 19 500. 

5. Voor zoover het noodig is om ingeschre
venen voor de lichting 1939, aan wie vrijste l
ling wegens broederdienst is verleend, te be
stemmen tot gewoon dienstplichtige, wordt 
de verleende vrijstelling vervall en verklaard , 
met di en verstande, dat, voor zoover de aan 
ingeschrevenen verleende vrij ste Il ing wordt 
gehandhaafd, dit geschiedt naar de regelen, 
vervat in art. 17a, tweede lid. 

6. Voor de lichting 1940 mag de vermeer
dering, bedoeld in art. 27, eerste lid , der 
Dienstpli chtwet , bedragen een getal, 4/3 maal 
het geta l, dat de vermeerdering volgens dat 
lid zou bedragen. 

Art. III. De te kst van de Di enstplichtwet, 
zooa ls deze met inachtneming van de aange
brachte wijzig ingen luidt, wordt met den 
tekst van de artikelen II, III en IV van deze 
wet in het Staatsblad bekendgemaakt, met 
dien verstande, dat de hoofdstukken IV en V 
van plaats verwisselen, dat zoowel de hoofd
stukken als de artikelen in een ona fgebroken 
reeks worden genummerd en ook de aanha
ling van nieów genummerde hoofdstukken en 
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artikelen met de nieuwe nummer ing in over
eenstemm ing wordt gebracht. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 21sten F ebruari 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Def ensie, v·a n Dij k. 
De Minister van B innenlanilsche Zaken, 

Van Bo e yen. 
(Uitgeg. 4 Maart 1938.) 

s. 501. 

l Maart 1938. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst va n de Dienst
pl ichtwet (Staatsblad 1922, n°. 43), zoo
a ls deze luidt na de daarin, laatste lijk bij 
de wet van 21 F ebruari 1938 (Staatsblad 
n°. 500), gebrachte wijzigingen, en van 
de artikelen II, III en IV van laatst
genoem de wet. 

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

Defensie en van Binnenlandsche Zaken van 
26 F ebruari 1938, VIIe Afdeeling, N °. 229H ; 

Gelet op art. III de r Wet van 21 F ebruari 
1938 (Staatsblad 0

• 500) ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

De te kst van de Dienstplichtwet (Staats
blad 1922, N°. 43) , zooals deze luidt na de 
daarin , laatstelij k bij de we t van 21 F ebruari 
1938 (Staatsblad N °. 500), gebrachte wijzi 
g ingen en de tekst van de artikelen II, Ill 
en IV van laatstgenoemde wet worden, over
eenkomstig het bepaalde in vermeld a rt. UI, 
in het Staatsblad bekendgemaakt door bijvoe
g ing van die. teksten bij dit beslui t. 

Onze Ministers va n Defensie en van Bin
nen I andsche Zaken zijn , ieder voor zoovee l 
hem aangaat, belast met de ui tvoe ring van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst . 

's-Gravenhage, den l sten Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, v a n Dij k. 
De Minister van B innenl andsche Zaken. 

Van Bo e yen. 
(Uitgeg. 4 ~Afaart 1938.) 

TEKST VAN DE DIENSTPLICH'l'WE1: 
Wet van 4 Februari 1922 (Staatsbla1l n °. 
43), gewijzigd bij de wetten van: 
2 ,Tull 1923 (Staatsblad 11 °. 310), 

29 Juni 1925 ( ,, ,, 308), 
21 Juli 1928 ( ,, 255), 
12 necember 19211 ( ,, ,, 580), 
29 November 1935 ( ,, ,, 685), 
22 April 1937 ( ., 500) eu 
21 Februari 1938 ( ,, ,, 500) . 

HOOFDSTU K I. 

Alge,neene bepalingrn . 
Verklaring uitdrukkingen. 

Art. 1. 1. In deze wet wordt verstaa 11 : 
a. onder "rniniste1·' ' Onze ministe1· van de

fensie; 
s 
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b. onder " landmacht" de la ndmacht van 
het rijk met inbegrip van het rese rvepersoneel 
van deze landmacht; 

c. onder "zeemacht" de Koninklij ke ma
rine met inbegr ip van het korps marin iers en 
va n de Koninklij ke ma rine- reserve; 

d. onder "overzeesche weermacht" het leger 
in ederla ndsch-Indië met inbegrip van de 
koloniale reserve en het reservepersoneel van 
dat leger, de troepen in Suriname en Cura
çao, de inl andsche schepeli ngen bij de Ko
ninklij ke marine, het reservepersoneel va n de 
zeemacht in N ederl a ndsch-Indië, en de groep 
van hen, di e dienstplich t ig zijn krach ten voor 
Nederl andsch-Indië geldende bepalingen ; 

e. onder "wettelij ke vertegenwoordiger" 
degeen, die de ouderlijke m acht, de voogd ij 
of de curateele uitoefent ; 

/. onder "woonplaats" - voor zooveel be
treft hen, die geen vrijwillige woonplaats heb
ben - de p laats, waar zij werkelij k wonen 
en, zoo deze ontbreekt, de plaats van ver
blij f; 

g. onder " ingezetene" hij , die in N eder
land woonplaats heeft en d ie of wiens wet
telij ke vertegenwoordiger gedurende de voor
a fgaande achttien maanden in ederland , 

ederl a ndsch-Indië, Suriname of Curaçao 
woonplaats gehad heeft; 

h. onder "broeder" de wettige broeder of 
wettige half broeder ; 

i . onder "dienstplichtige" - voor zoover 
het tegendeel niet blijkt - hij, die krachtens 
deze wet tot de land- of de zeemacht behoort. 

2. Onder de ingevolge deze wet voo r den 
dienstplicht in te schrijven pe rsonen worden 
uitsluitend ma_nnelijke personen begrepen. 

3. W aar in deze wet wordt gesproken over 
pe rsonen , di e ongeschikt verklaard, van den 
dienstplicht vrijgesteld of van den di enst uit
gesloten zij n of te wier aanzien een rechter
lijke uitspraa k heeft plaats gehad, worden 
h ieronder - voor zoo ver het tegendeel niet 
blijkt - uitsluitend begrepen diegenen, om
trent wie de desbetreffende uitspraak onher
roepelij k is geworden. 

4. Waar in deze wet wordt gesproken van 
het roepen of het komen in werkel ij ken 
dienst, wordt daaronder ten aanzien van hen, 
d ie zich reeds in werke lij ken di enst bevinden, 
verstaan het houden o f blijven in werkelijken 
d ienst. 

5. Waar in deze wet wordt gesproken van 
den rang van onderofficier, wordt di e van 
korporaa l daaronder niet begrepen. 

Verplicht ingen autori -
teiten enz. 
Art . 2. 1. De autoriteiten, co ll eges en 

ambtenaren, daartoe door Ons o f door den 
minister aangewezen, zij n verplicht tot het 
ve rstrekken van opgaven, in lichtingen en ad
viezen en het verleenen van medewerking in 
verband met de uitvoering van deze wet. 

2. De vertrekken, meubelen en sch,ij fbe
hoeften, nood ig voor de ve rgaderi ngen van 
den keur ingsraad en van den herkeurings
raad, voor het bij deze raden te verrichten 
onderzoek, voor de inl ij ving, het onderzoek 
va n ver lofgangers en de uitreik ing en in
levering van milita ire goederen van verlof
gangers, worden beschikbaar gesteld va nwege 
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de gemeente, waar deze verrichtingen p laats 
hebben, tenzij daarin op a ndere wijze wordt 
voorzien. Voor den keur ingsraad en den he r
keuringsraad wordt bovend ien een plaats voor 
het bewaren van bescheiden en van bij den 
raad benoodigde voorwerpen beschikbaar ge
steld vanwege de door den daarbij betrokken 
voorzitter aan te wijzen gemeente. 

Bevoegdheden autoriteiten. 
3. De voorzitter van den keur ingsraad, de 

voorzitter van den herkeuringsraad en de 
autoriteiten, belast met de inlijving, het on
derzoek viin verlofgangers of het in ontvangst 
nemen van in te leveren goederen van verlof
gangers, zijn bevoegd om, naar door den 
minister te stell en regelen, tot h andhav ing 
van de orde bij de door hen of onder hun 
le iding plaa ts hebbende verrichtingen de hu lp 
van de politie of van de militaire macht in te 
roepen. 

Vrijdom legee en,. 
4. Alle stukken, die in verband met de be

palingen van deze wet of van de te harer uit
voering gegeven voorschr iften worden gevor
derd, ingediend, overgelegd of uitgere ikt, zij n 
v rij van legesheffing, van kosten van legal i
satie en van griffiekosten. 

Vrijwillige verbinteni sen. 
Art. 3. 1. Hij , die voor den di enstplich t 

is ingeschreven, kan niettemin, ook a l is hij 
a ls dienstpl ichtige ingelij fd , overeenkomst ig 
de daaromtrent bestaande voorschriften wor
den toegelaten tot een vrijwillige verbinteni 
bij de la ndmacht, bij de zeemacht of bij de 
overzee che weermacht. 

2. Hij , di e zoodan ige verb inteni s heeft aan
gegaan, wordt geacht, zood ra zij n verplichte 
diensttijd een aanvang neemt, of, indien h ij 
reeds ingelijfd was, zoodra de verbi ntenis is 
ingegaan, den verplichten dienst te ge lij k 
met den vrijwilligen di enst te vervul len tot 
den tijd, waarop een van beide e indigt. 

3. Overigens zijn de bepal ingen van deze 
wet gedurende den tijd der vrijwil l ige verbin
tenis slechts van toepassing, indien en voor 
zoover de ministe r di t bepaalt. 

4. Hij , wiens uit een verb inten is voort
sp rui tende verpl ichtingen in hoofdzaak over
eenkomen met die, welke op een gewoon 
di enstpli chtige rusten - te beoordeelen door· 
den ininister -, wordt, voor zoeve1· het tegen
deel niet b lijkt, voor de toe pass ing van deze 
wet en van ande re wetten niet a l s v rijwil l ige1·. 
maar a ls di enstplich tige beschouwd. 

Dienstplicht igheid in Indië. 

Art. 4. 1. Zool ang een dienstplichtige ook 
in N eder la ndsch-Indië aan den clienstpl icht 
onderworpen is , zij n de bepal ingen va n de 
hoofdstu kken VII en VIII, voor zoover het 
tegendeel niet blijkt of de min ister niet an
ders bepaalt, niet op hem van toepassing. 

Vertrek nnar I ndië. 

2. Hij , die tot gewoon di enstplichtige be
stemd ol a ls zoodanig reed ingel ijfd is, geeft, 
a ls hij zi ch naar ederlandsch-Indië begeeft, 
hiervan vóór zij n vertrek daarheen kenn is aa n 
den burgemeester der gemeente, waa r h ij voor
den dienstp licht staat ingeschreven of, zoo hii 
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groot ve rlof geniet, waar hij laatstelijk over
eenkomstig deze wet opgaaf van zij11 adres 
deed . Hij geeft daarbij op naa r welke plaats 
en voor we lk doel hij zich daarheen begeeft. 

Verlaten van Indië. 
3. De in het vor ig lid bedoelde persoon, 

di e N ederl a ndsch-Indi ë verlaat, zendt hi erva n 
vóór zijn vertrek, met voll edi ge opgaa [ va n 
zijn nieuw adres, bericht aan den burgemees
ter de r in het -vorig lid bedoelde gemeente. 
V e rtre kt hij naar ederland, dan zend t hij dit 
be richt binne n vee rti en dagen na aankomst 
in eclerl a nd. 

Uitvoering der wet. 
Art. 5. De bepalingen, nooclig ter uitvoe

ring van deze wet, worden door Ons vastge
steld. 

HOOFDSTUK II. 

I nschrijving. 

Wie moeten worden inge
schreven. 
Art. 6. 1. B ehoudens de bepaling van het 

tweede li d wordt voor den dienstplicht inge
schreven: 

a. de N ede rl a nde r, die op het doo,· Ons te 
be pa len tijd tip van het j aar, waarin hij 18 
jaar oud wordt, in Nederland woonplaats 
heeft, o[ wiens wettelijke vertegenwoordiger 
op dat tijd tip a ldaar woonplaats heeft ; 

b. de niet-N ederlander , di e op dat tijdstip 
ingezetene is. 

Wie niet wordt ingeschreven. 
2. Voor de n dienstplicht wordt ni et inge

schreven de ingezetene, niet-Nederlander, di e : 
a. is gebore n in N ederla ndsch -Indië, Suri

na me of Curaçao; 
b. blijkt te behooren tot een Staat, waar 

de Nede rlanders ni et aan verplichten krij gs
dienst zijn onde rworpen of waar ten aanzien 
van den cli enstpl icht het beginsel van wecler
keerighe id is aangenomen. 

Inschrijving na den gewonen 
tij d. 
Art. 7. 1. Voor den dienstpli cht word t ook 

of wordt opnieuw ingeschreven - voor zoover 
hij niet reed ingevolge art. 6 is inge chre
ven - : 

a. de N ederl a nder, die na het in art. 6, 
eerste lid, onder a bedoeld t ijdstip en vóór l 
J anuar i van het j aar, waar in hij 25 jaar oud 
wordt, zijn woonplaats in ederland hee [t ge
vestigd of wie ns wettelij ke vertegenwoordiger 
in da t tijdva k zijn woonplaats a ldaar heeft 
gevest igd ; 

b . hij , di e in becloelcl t ijdvak ecl r lnnclo,· 
of opnieuw eclerlancler is geworden, ind ien 
hij of zijn wettelijke ve rtegenwoordi ge r in 
Nederland woonplaats heeft; 

c. de niet- ederl a nder, die in bedoe ld tijd
vak ingezetene of opnieuw ingezetene is ge
worden· 

d. cl~ ingezetene, ni et-1 ederlande r, die in 
bedoeld tijdvak ophoudt te behooren tot een 
Staat, a ls bedoeld in art. 6, tweede lid , 
onder b. 

2. M et betre kking tot het bepaalde onde r 
c geldt art. 6, tweede I iel. 
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A 011rHte ter imc I i · 1 1 . 

A rt. 8. 1. B ehoudens de door Ons vast te 
stell en uitzonderingen geschiedt de inschrij 
ving voor den di e nstplicht op aangifte bij 
den burgemeeste r der door Ons aan te wijzen 
gemeen te. 

2. D e aangifte geschiedt door den in te 
sch rijven persoon zelf, bij zijn ve rhinde ring 
door zijn wettelijken vertegenwoord iger. I s een 
rech tspersoonlijkheid bezittende ve reeniging, 
een stichting of een instelling van we ldad ig
he id wettelijk ve rtege nwoordiger, dan rust de 
verp lichting tot aangifte bij verh indering op 
de bestuurders. 

3. D e aangi fte ka n geschiede n door tus
schenkomst va n een daartoe schrifte lijk ge
machtigde. 

4. De aang ifte geschiedt binnen den door 
Ons te be palen t ijd . 

Inschrijvingsregister. 
Art. 9. 1. Voor elke lichting wordt een 

afzonder] ijk inschrijvingsreg ister gehouden. 
2. B ehoudens de door Ons vast te stel Jen 

uitzonde ringen geschiedt d inschrijving voor 
de lichting van het jaar, waarin de in te 
chrijven persoon 20 jaar oud wordt. 

3. H et inschrijvingsregi te r wordt met een 
daa ruit opgemaakt a l phabetisch register ge
durende tien dagen op de secretar ie der ge
meen te voor een iede r te r inzage gelegd . Te
gen deze registers kan binnen dien tij d bij 
een met redenen omkleed verzoek chrift be
zwaar worden ingebracht. H et verzoekschrift 
wordt ingediend bij den burgemeester der 
daarbij betrokken gemeente. D eze zendt het 
aan den Commissari s de r Koning in, di e be
si ist bij een met redenen om kleed bes luit. 

4. Zoodra de t ijd , gedurende we lken de 
reg isters ter inzage hebben ge legen, is ver
streken of, indi en bezwaa r is ingebracht, zoo
dra daaromtrent ui tsp raa k i gedaan, worden 
zij geacht voorgoed te zijn vastgeste ld , behou
d ens het bepaa lde in het vo lgend lid. 

5. V a n het inschrij vings register en, zoo 
nooclig, mede van het al phabetisch reg ister, 
wordt a fgevoe rd de ingeschrevene, omtrent 
wien vóór het door Ons te bepalen tijdstip is 
gebleken, da t hij: 

a. is overleden; 
b. heeft opgehouden 1ederlander te zij n 

e n ook geen ingezetene is ; 
c. als niet- ederlande r heeft opgehouden 

ingezetene te zijn ; 
d. verkeert in het geva l, in art. 6, tweede 

1 id, onde r b, ve rme ld ; 
e. terecht in een a ndere gemeente is inge

schre ven; 
/. ten onrech te is ingeschre ven . 

HOOFDSTUK III. 

K euring. 
Redenen van ongeschikt heid. 

Art. 10. 1. D e ge chikthe id of ongeschikt
heid voor den dienst in verband met lichaams
lengte of met ziekte n en gebreken wordt be
oordeeld naar door Ons te stell en regele n. 

2. D e uitspraa k omtrent geschiktheid of 
onge chi ktheid geschiedt in het a lgemee n door 
keuringsraden en een of meer he1·keurings
raden. 
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3. De uitspraken van deze raden worden in 
het openbaa r medegedeeld. 

Herkeuring. 
Art. ll. 1. E en nieuw geneeskundig on

de rzoek van een ingeschrevene, omtrent wien 
door den keuringsraad uitspraak is gedaan, 
kan - uiterlijk den ti enden dag na den dag, 
waarop de ui tspraak in het openbaar is mede
gedeeld - worden aangevraagd door den in
geschrevene. wien de uitspraak geld t, door 
elk der over ige voor dezelfde gemeente en 
voor dezelfde lichting ingeschreven personen 

. of door den wette lijken vertegenwoordiger. 
2. De aanvraag moet op aannemelijke in 

het verzoekschrift omschreven gronden be rus
ten. 

3. De aauvrager dient het verzoeks,,hrift 
in bij den burgemeester der gemeente, waa r 
de persoon, wien de uitspraak geldt, voor 
den dienstplicht ingesch reven is. De burge
meester zendt het verzoekschrift aan den he r
keuringsraad, die omtrent de aanvraag be
slist. 

4. Verschijnt de ingeschrevene niet voor 
den herkeuringsraad, clan wordt de aanvraag, 
indien zij is gedaan door den ingeschre vene, 
wien de uitspraak geldt, of door zijn wette
lijken vertegenwoordiger, a ls vervallen be
schouwd, behoudens de door Ons vast te stel
len uitzonderingen. 

5. Indien het vanwege den herkeuringsraad 
te houden onderzoek niet mocht kunnen plaats 
hebben, wordt de ingeschrevene voor geschikt 
gehouden . 

Keuringsplicht. 
Art. 12 . 1. Voor zoover de minister het 

noodig acht, is ieder ingeschrevene ver pi ièht 
zich te onderwerpen aan een onderzoek tot 
het beoordeelen van zijn geschiktheid voor 
den dienst in het a lgemeen en tot het ve rkrij 
gen van gegevens voor zijn na dere bestem
ming en daartoe te verschijnen op plaats en 
t ijd, welke hem worden aangewezen. 

2. Op den ingeschrevene, die tijdelijk on
gesch ikt i verklaard, rust de in het vorig 
lid omschreven verplich t ing nogmaals in het 
jaar, vol gende op dat, waarin deze uitspraa k 
gesch iedde, tenzij hij inmiddels geschikt o f 
voorgoed ongeschikt is verklaard of van den 
dienst is uitgesloten. 

Verplichtingen genees-
kundigen. 
Art. 13. E lke voor het o nde rzoe k van in

geschrevenen opgeroepen geneeskundige is 
ve rp l icht de hem door den voorz itter van den 
keurings- of van den herkeuringsraad opge
dragen werkzaamheden te verrichten. 

Afkeuring enz. door bedroir. 
Art. 14. 1. Bestaat er naa r het oo rdee l 

van den ministe r gegrond vermoeden, dat 
iem and voorgoed ongesch ikt is verkl aa t'd a ls 
gevolg van bedrog, da n wordt de desbetref
fende ui tspraak door den minister vervallen 
verklaard en wordt de persoon, wien het 
ge ldt, geplaatst in de verhouding tot den 
dienstplicht, waarin hij zou hebben verkeerd , 
ind ien hij niet ongeschikt verklaard was. 

2. Tegen elke bes\ iss ing, krachtens het ee r
ste lid genomen, kan - uitterl ijk den t ienden 
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dag na den dag, waarop zij ter kennis van 
den ingeschrevene is gebrach t - deze of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger in beroep ko
men. Art. 21 is, met uitzondering van den 
eersten volzin van het eerste I id, hierbij va11 
toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

Vrijstell ing. 

Redenen van VTijstelling. 
Art . 15. 1. Vrijstelling van den dienst 

plicht wordt verleend wegens: 
a. kostwi nnerscha p ; 
b. persoonlijke onmisbaarhe id; 

. c. het bekleeden van een geestelijk of een 
godsdienstig-menschlievencl ambt of opleiding 
tot zoodanig ambt ; 

d. verdrag; 
e. aanwez igheid van een bijzonder geval ; 
f. broederdienst. 

Wie vrijstelling verleent. 
2. Het verl eenen van vrijstelling gesch iedt : 
a. voor zooveel betreft de onder a-e ge

noemde redenen, door den min ister of, in ge
val van beroep, door Ons; 

b. voor zooveel betreft de onder / genoem 
de reden, door den Commissaris der Koning in 
of, in geval van be roep, door Ons. 

Duur der vrijstelling. 
3. De vrijstelling om een de r redenen, ge

noemd- onder a, b en c, wordt aanvankelijk 
voor een jaar verleend ; bi ijkt ook bij de 
daa rna te nemen beslissing nog grond voot· 
vrij ste lling aanwez ig, dan wordt de vrijste l
ling voorgoed verleend , behoudens het geval, 
voorzien in den tweeden volzin van het vijfde 
1 id. De vrijste Il ing om een de r redenen , ge
noemd onder d en e, wordt hetzij voorgoed , 
hetzij voor een bepaalden duur verleend. De 
vrij stelling om de reden , genoemd onder /. 
wordt uitsluitend voorgoed verl eend. 

4. De vrij steil i ng om een der redenen, ge
noemd onder a, b en / , ge ldt niet in ge va l 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden, om het even of zij 
voorgoed of voor een bepaalden duur is ve r
leend. Voor zoo ver dit bij het ve rleenen van 
de vrij stelli ng wordt bepaald, is hetzelfde van 
toepassi ng ten aanzien van de vrijste lling orn 
de reden, genoemd onder e. 

5. De t ijdelijke vrij stelling om een der 
rede ne n, genoe1nd o ade r a e n b, k an door d e n 
geen, die haar verleende, worden ingetrokken . 
indien bl ijkt, dat de grond voor de vrijste l
l ing niet meer bestaat. De v rijstelling om de 
reden, genoe~_d onder c, houd t op te gelden, 
zoodra de vrtJ geste lde ophoudt te verkeeren 
in een geval, a ls onder c is bedoeld . 

K ostwinner;:;. 

Art. 16. 1. Vrijstelling wegens kostwinne1·
schap wordt verleend aan hem, door wiens 
ve rblijf in werkelijken di enst voo r eerste 
oefeni ng voldoende middelen tot levensonder
houd aan a ndere personen ontbreken of zou
den komen te ontbreken. 

2. Onder de pe rsonen, in het vor ig lid be
doeld , worden uit.si uitend begrepen: 

a. de echtgenoote va n den i ngesch re vene; 



11? 

b . zij n b loed- en aanverwanten in de rechte 
linie; 

c. zijn a ndere bloed- en aanverwa nten in 
den tweeden g raad ; 

d. zijn p leegouders; 
e. degenen, in wier onderhou d de inge

schrevene ingevolge rechterlij k vonnis moet 
voorzi en. 

3. Geldt he t iema nd , die reeds is ingelij fd , 
clan wordt de vrijstelling niet ver leend , zoo 
de bela ngen van den dienst het wenschel ijk 
ma ken haar niet te verl eenen. 

Persoonlijke onmisbaarheid. 
Art. 17. Vrij steil ing wegens persoon lijke 

onmisbaarhe id wordt verleend aan hem, cloór 
wiens verblijf in werkelij ken dienst voor eer
ste oefening onoverkomel ij ke bezwa ren zouden 
ontstaan voor de instandhoud ing der m iclclelen 
van bestaan va n personen, a ls in art. 16 , 
tweede I iel , bedoel cl. 

Geestelij ken enz. 

Art. 18. Vrijstelli ng om de reden, genoemd 
in art. 15, ee rste l id , onder c, wordt met in
achtneming van door Ons vast te ste ll en be
pal ingen verl eend: 

a. aan den geestelij ke, den bed ienaar van 
den goclsclien t, den zenclel ing, den broecler
cli akoon va n een godsdienstige vereeniging en 
den roomsch-kathol ie ken ordebroeder; 

b. aan den tuclent in de goclge leerclhe icl 
en den zencle l ing-kweekel ing, d ie tot geeste
lijke, tot bedienaar van den godsdienst of 
tot zendeling wordt opgele id , en aan den 
proefbroede r, di e tot broecler-cli a koon van een 
godsdienstige vereeni g ing wordt opgele id . 

Verdragen. 
Art. 19. Vrij stelling wegens verdrag wordt 

verleend aan hem, die bl ijkt ingevolge een 
verdrag met een vreemden Staat niet tot 
krij gsdi enst verpl icht te zijn. 

Broederdienst. 

Art . 20. 1. Vrijstelling wegen broeder-
dienst word t, behoudens het bepaalde in het 
tweede lid, verleend aan den ingeschrevene, 
wiens broeder tot gewoon cli enstpl ichtige be
stemd is of wel di ent of gediend heeft bij de 
landmacht, bij de zeemacht of bij de over
zeesche weermacht. 

2. De vrij stelling WOl"clt voor e lke lich t ing 
verleend aan zooclanig getal pe r onen , a ls het 
ve rschil bed raagt tnsschen het geta l van de
genen, di e moeten worden inge lijfd , en het 
getal personen, te bestemmen tot gewoon 
d ienstplichti ge, welk verschi l wordt verm in
derd met het getal van hen, d ie reeds om een 
andere reden zijn vrijgesteld of k rachtens een 
vrijwilli ge verbi ntenis tot de land- of de zee
macht of tot de overzeesche weermacht be
hooren. Voor deze vrijstelling komen vóór 
anderen in aanmerking zij, van wie de meeste 
broeders verkeeren in een der gevall en, be
doeld in he t eerste lid, en van dezen zij , di e 
behooren tot de gezinnen met de meeste kin
de ren. 

3. De vrijstel I ing wordt slech ts verleend, 
indien de broeder op het door Ons te bepalen 
tijdstip verkeert in een der volgende ge val 
len: 

a. tot gewoon dienstpli cht ige bestemd is, 
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voor zoover de voor zijn inlijving bepaalde 
datum nog niet is aangebroken; 

b. als gewoon clienstpl ich t ige of a ls vrij
wil liger tot de land- of de zeemacht behoort; 

c. 30 dagen in werke lijken dienst is ge
weest; 

· d . mili tair pensioer:i gen iet of hee ft geno-
ten ; 

e. gedu rende zijn wer kelijken di enst 1s 
overl eden . 

4. Door Ons word t bepaald: 
a. in hoever de tijd, gedurende den wer

kel ijken di enst met verlof doorgebracht, en in 
welke gevallen dienst a ls vrijwilli ger voor de 
toepassi ng van het derde I id bui ten aanmer
king bi ijft; 

b. welke groepen van personen moeten 
worden geach t di en t te hebben vel"Vuld van 
zoocl a nigen aard , dat deze a ls broederdienst 
buiten aanmerking blijft. 

5. Al s werkelijke dienst, bedoeld in het 
derde lid onder c en e, wordt ook beschouwd 
de dienst van hem, die op grond van ge
wetensbezwaren is te werk gesteld bij een 
burgerlijken tak van Staatsdienst. 
Beroep. 

Art. 21. 1. T egen elke omtrent vrij stelling 
gedane uitspraak kunnen - uiterlij k den 
tienden dag na den dag, waarop de uitspraak 
ter a lgemeene kennis is gebracht - in beroep 
komen àe ingeschrevene, wieo de ui tspraak 
geld t, elk der overige voor dezelfde gemeente 
en voor dezelfde li ch t ing ingeschreven pe rso
nen of de wettelijke vertegenwoordiger. In
dien de ingeschrevene, wien de uitspraak 
gel dt, in het buitenl and woonplaats heeft, 
kan, voor zoover het door dezen in te stell en 
beroep betreft, met • ove1·schrijdi11g van den 
termijn van t ien dagen genoegen wo1·clen ge
nomen. Zoolang omtrent zooda nige overschrij 
ding geen besli ss ing is genomen, wordt de 
uitspraak na het ve rloop van den term ijn van 
t ien dagen als onherroepelij k beschouwd. 

2. H et verzoekschrift, dat met redenen om
kleed moet zij n, wordt ingeclieocl bij den 
burgemeester der gemeente, waar de persoon. 
wien de uitspraak geld t, voor den di enst
p licht ingeschreven is. De burgemeeste r zendt 
het verzoekschrift aan Ons door. 

3. Nadat de R aad van State, afdeeling 
voor de geschill en van bestuur, is gehoord , 
wordt door Ons op het beroep besl i t bij een 
met redenen omkleed bes lui t. 
Vrijstelling door valsch-

heid enz. 
Art. 22. 1. Blijkt, dat iemand ten onrechte 

van den clienstpl icht is vrij gesteld doordat 
het bewijsstuk of een der bewijsstukken, waar
op de vrijstelling is ver leend, va lsch of ver
va lsch t is, een onvoll edige of met de waar
heid strijdige verkl a1·ing, getui gen is of opgaaf 
bevat, of een ander ge ldt cl a n hem, -op wien 
het beschouwd werd betrekking te hebben, 
dan wordt de desbetreffende ui tspraak doo1· 
den minister verva ll en verklaard en wordt de 
persoon, wien het geldt, geplaatst in de ver
ho uding tot den clienstpl icht, waarin hij zou 
hebben verkeerd, indi en hij niet vrij gestel cl 
was. 

2. Tegen elke besli ssing, krach tens het 
ee rste Jid genomen, kan - uiterl ijk den t ien-



1938 

den dag na den dag , waarop zij ter kennis 
van den ingeschrevene is gebracht - deze o f 
zij n wet telij ke ver tegenwoordiger in beroep 
komen. Art. 21 is, m et ui tzondering van den 
eersten volzin van het eerste lid , hierbij van 
toepass ing . 

HOOFDSTUK V . 

Uitsluitin g. 

Redenen van ui tsluiting. 
Art. 23. 1. V a n den dienst wordt uitge

slo ten hij , die: 
a. b ij rech terlijke ui tspraak in N ederl a nd , 

in N eder la ndsch-Indië, Surina me of Curaçao 
of in het bu itenl a nd is veroor deeld tot een of 
meer stra ff en, zwaarde r of te zam en zwaarder 
da n N ede r] andsche gevangenisstraf van zes 
maanden; 

b. vóór zij n inlijving a ls d ienstplich t ige bij 
rech terl ij ke ui tspraa k , hetzij ontslagen is ui t 
den m il ita iren di enst met of zonder ontzet
t in g va n de bevoegdhe id om bij de gewa pende 
macht te d ienen , hetzij in N ederl a nd of in 
N ederl a ndsch-Ind ië, Surina me of Curaçao van 
het recht om ooit weder bij de gewa pende 
m acht te di enen, ontzet , o f van den mi l ita iren 
stand of van de betrekking van m il ita ir ge
employeerde vervall en verkl aard is ; 

c. vóór zij n inlijv ing a ls dienstplichtige 
bij wijze va n kr ijgstuch telij ken m aatrege l ui_~ 
den d ienst bij de land- of de zeem ach t o f b1J 
de overzeesche weermach t is weggejaagd . 

2. Voor de toepass ing van het eerste l id 
wordt hij , d ie g rat ie heeft ve rkregen , geach t 
slech ts te zij n veroordeeld tot de stra f , wel ke 
k rach tens de gratie op hem bi ij ft r usten of 
komt te rusten. 

3. In bij zonde re gevall en ka n de ui ts lu it ing 
ach terwege worden gelaten. 

Besli ssing. 
4. D e uitslu it ing geschiedt door de n m i

ni ster . 
5. Tegen elke om t rent ui tslu it ing geda ne 

ui tspraak ka n - u iterlijk den t ienden dag na 
den dag, waarop de u itspraak ter ken n is v~n 
den ingeschrevene is gebrach t - deze of z1J n 
wettelij ke vertegenwoordiger in beroep komen. 
A rt. 21 is, met uitzonderi ng van den eerste n 
volzin va n het eerste l id , hierbij va n toepas
sing . 

HOOFDSTUK V I. 

Inl ijving. 
Wie worden ingelijfd. 

Art . 24. 1. B ehoudens de bepali ng van 
het tweede lid worden a lle voor den di enst
pl icht ingeschreven personen bij de la nd- of 
de zeemacht ingelij fd. 

2. N iet wordt ingelijfd hij : 
a. d ie voor den di enst voorgoed ongeschikt 

is verklaard ; 
b. d ie van den d ienstplicht is vrijgesteld 

om de reden, genoemd in art. 15 , eerste lid , 
onde r d; 

c. die van den d ienst is ui tgesloten ; 
d . van wien bekend is, dat hij is overl eden . 
3. B lij kt dat iem and voor meer da n één 

gemeente ;ou moete n worden ingelijfd, da n 
bepaal t de m inister voor wel ke gemeente of 
gemeenten de inlijving ach terwege blijft. 

Lich tingsterkte gewone 
dienstplichtigen. 
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Art. 25. 1. Van degenen , d ie moeten wor
den ingelij fd , worden - behoudens het be
paalde in a rt. 26, v ierde l id - tot gewoon 
d ienstplichti ge bestemd ten hoogste 27 500 
m a n vermeerderd m et het geta l va n hen, di e 
na hun bestemming tot gewoon dienstpl ich
tige in een vor ig, door Ons aangewezen ja ar: 

a. in gebreke zijn gebleven aan de ver
pl ich t ing tot opkomst voor eerste oefen in g te 
voldoen ; 

b. van de n di enstpl ich t zij n vr ijgesteld; 
c. voor den di enst voorgoed ongesch ikt zij n 

ve rklaard ; 
d. van den d ienst zij n uitgesloten ; 
e. ui t den di enst zijn ontslagen ; 
/ . door den m in ister zij n e rkend als te be

hooren tot groepen, di e in geva l va n oorlog 
of oorlogsgevaar niet of voorloopi g n iet in 
werkelij ke n d ienst kom en ; 

g. in N ederla ndsch -Indië aan d en di enst 
p licht onderworpen zij n of ui tstel va n eerste 
oefen ing hebben ontvangen in verba nd met 
hun vesti g ing of voorgenomen vestig ing in 
N ederlandsch-Indië; 

h. zij n overleden . 
2. Onder de personen , bedoeld in het eerste 

lid onder b, c, d, e, g en h, worden u itsl u i
tend persone n begrepen, di e de eerste oefeni ng 
nog niet hebben volbracht. 

3. V an de gewone di enstplich t igen worden 
per lich t ing bestemd : 

a. voor de zeemach t t en hoogste 1000 m a n, 
ve rmeerderd met het geta l va n_ hen, die na 
hun bestemming tot gewoon di enstplicht ige 
en hun toewijzing aan de zeem acht in het in 
h et eerste l id bedoeld jaa r zijn komen te ver
keeren in een der gevallen , in het eerste lid 
onder a- h vermeld ; 

b. de overigen voor de l a ndmach t. 
Bestemming tot gewoon en 
tot buitengewoon dienst
plicht ige. 

Art. 26. 1. B ehoudens het bepaalde in a r t . 
25 wordt tot gewoon di enstplich t ige bestemd 
ieder , d ie m oet worden inge lij fd en niet van 
den dienstpl icht is vrijgeste ld, noch krach 
tens een vrijwill ige verb inteni s tot de l and
of de zeem acht of tot de over zeesche weer
m acht behoort. 

2. I ede r, die m oet worden ingelijfd en niet 
tot gewoon di enstplichtige word t bestemd, 
wordt bestemd tot bu iten gewoon dienstplich
t ige. 

3. Indien aan iem a nd , d ie tot gewoon 
dienstplich t ige bestemd werd , vrij ste ll ing va n 
d en dienstplich t wordt verleend, wordt hij 
buitengewoon d ienstplichtige . D e m ini ster ka n 
ook a ndere n, die tot gewoon d ienstplich t ige 
werden bestemd , nader tot buitengewoon 
d ienst pl ichtige bestemmen. 

4. Hij , di e ten gevolge van ver leende vrij
stell ing van de n d ienstpl icht of va n een vr ij 
willige verbinten is bu itengewoon d ienstplich 
t ige is geworden, wordt gewoon d ienstpl ich 
ti ge, zoodra de vrijstell ing of de verbinten is 
een e inde neemt. 

Tijd van inlijving. 
A rt. 27. D e inlij v ing gesch iedt in den regel 

in het jaar der licbting. Zij kan echter ook in 
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het jaar te voren of in een later jaar plaats 
hebben. 

Niet-opkomst ter inlij ving. 
Art. 28. 1. Hij , die ter inlij ving heeft moe

ten opkomen en op tijd en plaats, voor zijn 
verschij_n ing bepaald, niet is verschenen, 
meldt zich zoodra mogelijk aan bij de door 
Ons aan te wij zen a utori teit . 

2. De · in a rt. 49 bedoelde personen en 
ambtenaren kunnen den in het eerste lid be
doelden persoon voor de daar bedoelde auto
riteit brengen en hem daartoe aanhouden en, 
voor zooveel noodig, in verzekerde bewar ing 
houden . Zij hebben toegang tot elke plaats , 
ten aanzien waarvan zij vermoeden, dat hij 
zich daar kan bevinden, en kunnen, indien 
de toega ng hun wordt geweigerd, zich dezen 
verschaffen, zoo noodig met inroeping van 
den sterken arm. I s de plaats een woning of 
a ll een door een won ing toeganke lijk, dan 
treden zij deze niet tegen den wil van den be
woner binnen dan op bijzonderen schriftelij
ken last van het hoofd van pl aatselijke poli t ie 
of in tegenwoordighe id van dezen. Van dit 
binnentreden maken zij een proces-verbaal 
op, dat binnen tweemaal vier en twintig 
uren aan den bewoner in a fschrift wordt mede
gedeeld. 

3. De min ister kan gevall en aanwijzen, 
waarin toepass ing van het eerste I id achter
wege blijft. 

HOOFDSTUK VII. 

W erkelijke dienst . 

Verplichting tot werkelij ken 
dienst-. 

Art. 29. 1. De gewone dienstplichtigen 
zijn - behalve in andere bij de wet voorziene 
gevallen - verplicht tot het vervu llen van 
werkelijken dienst: 

a. voor eerste oefening; 
b. voor herhalingsoefeningen ; 
c. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 

andere buitengewone omstandigheden. 
2. De bui tengewone di enstplichtigen zijn -

behalve in andere bij de wet voorziene geval
len - a ll een verplicht tot het vervull en van 
werkelijken dienst in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden. 

3. Voor hem, aan wien vrijstelling van den 
dienstpl ich t is verleend om de reden , genoemd 
in art. 15, eerste lid, onder c, gelden de in 
het eerste en het tweede lid omschreven ver
p i ich t ingen slechts nadat hij heeft opgehouden 
te verkeeren in een geval , a ls in eerstgenoem
de bepal ing is bedoeld. 

Duur eerste oefening . 
Art. 30. 1. De duur der eerste oefening 

bedraagt: 
Landm acht. 

a. ten hoogste elf rnaanden voor de on
beredenen, behoudens het bepaalde onder b 
en c · 

b. 'ten hoogste twaalf maanden voor de 
onberedenen, d ie na hun inlijving in opleiding 
zijn genomen tot onderoff icier, voor de dienst
pi ichtigen van den l uchtvaartd ienst en voor 
de beredenen der artillerie; 
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c. ten hoogste veertien maanden voor hen, 
d ie na hun inlijving in ople iding zijn geno
men tot officier; 

d. ten hoogste vij f tien maanden voor de 
cavalerie, uitgezonderd zij, die na hun inlij 
ving in opleiding zijn genomen tot officier ; 

Z eemacht. 

e. ten hoogste elf 1naanden voor hen, di e 
na hun inlijving in ople iding zijn genomen 
voor den dienst bij de m arine-kustwacht ; 

f . ten hoogste een en. twintig maanden 
voor de over ige dienstplich t igen van de zee
macht . 

2. Behoudens de uitzonderingen, uit deze 
wet of uit door Ons vast te stell en bepalingen 
voortv loe iende, wordt de eerste oefen ing ter
stond na de inlijving aangevangen. 

3. Wie ter vervulling van de eerste oefe
ning in werkelijken dienst komt bui ten een 
tijdvak van inlijving voor de groep, waartoe 
hij behoort, wordt geacht deze oefen ing aan 
te vangen in het eerstvol gend zoodan ig tijd
vak, tenzij de m inister anders bepaal t . 

4. Naar door Ons te stellen regelen kan 
de dienstpl ich t ige worden verpl icht de eerste 
oefening bij gedeelten in twee of meer niet 
aanslu itende tijdvakken te vervu ll en. 

5. Naar door Ons te stell en regelen kan 
geheele of gedeeltelijke vrij stelling van de 
eerste oefening worden verleend. 

Herhalingsoefeningen. 

Art. 31. 1. De duur der herhalingsoefenin
gen bedraagt ten hoogste 40 dagen. Deze 
oefeningen kunnen over twee of meer tijdvak
ken worden verdeeld. 

2. Voor zooveel noodig, duurt voor de on
deroffi cieren elke herh al ingsoefening zeven 
dagen langer dan voor de andere dienstplich
t igen. 

3. De dienstplichtigen van den luchtvaart
d ienst zij n vrij van herhalingsoefeningen. 

4. Naar door Ons te stellen regelen kan 
ook aan anderen geheele of gedeeltelijke vrij
stelling van de herh alingsoefeningen worden 
ve rl eend. 

Buitengewone opkomst. 

Art. 32. 1. I n geval van oorlog, oorlogs
gevaar of a ndere buitengewone omstandighe
den heeft buitengewone oproeping in werke
lijken dienst van di enstplichtigen plaats, voor 
zoover Wij dit noodig achten. 

2. Wordt een bevel tot oproeping, a ls in 
het eerste lid bedoeld, gegeven ter handha
ving of tot herstel van de openbare rust of 
orde , tot uitvoering van wettelijke voorsch ri f
ten of om andere overwegende redenen, dan 
geschiedt dit zoodani g, dat , voor zoover een 
groep van dienstplich t igen niet in haar ge
geheel wordt opgeroepen, de oproeping van 
dienstpli chtigen eener jongere lichting aan de 
oproeping van die der daarop volgende oudere 
lichting vooraf of daarmede gepaard gaat. 

3. Door Ons kunnen groepen van dienst
plich t igen worden aangewezen, die in geval 
van een buitengewone oproeping, als in het 
eerste I id bedoeld, niet of voorloop ig niet in 
werkelij ken dienst komen . 
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Vrijwillige opkomst. 

Art. 33 . A a n dienstplichti gen, die in wer
kelijken dienst wenschen te komen buiten den 
tijd , welken zij in werkel ijken dienst moeten 
doorbrengen , kan di t naar door den minister 
te stellen regelen worden vergund. 

Verlenging werkelijken diem;t. 
Art. 34. 1. De di enstpli cht ige kan , a ls hij 

voor groot verlof in aanmerking komt, in wer
kelijken di e nst worden gehouden: 

a. zoola ng hij den graad va n geoefendhe id, 
di e n h ij bij het einde van den oefeningstij d 
had moeten bezitten, n iet heeft bereikt; 

b. gedurende evenveel dagen a ls hij door 
het ondergaan van straf, door ongeoorloofde 
a fwez ighe id of door dese rt ie niet aan den 
dagelijkschen di enst heeft dee l genomen ; 

c. zoolang dit noodig is tot het onde,-gaan 
van straf of voor het onderzoek omtrnnt een 
strafbaar feit of een krijgstuchtelijk vergrij p, 
waarvan hij verdacht of beklaagd wordt; 

d. zoolang hij de gelde lijke sohuld, di e in
gevol ge administratieve bepalingen op hem 
rnst ter zake van zijn aansprakelijkhe id voor 
militaire goede ren, niet heeft aangezuiverd; 

e. zoo lang hij ziek is, voor zoover hij zei f 
verlangt in werkelijken dien t te bl ij ven en 
zijn toestand dit wenschelijk maakt; 

/ . zool ang het vertrek met groot verlof 
gevaar zou opleveren voor verspre iding van 
in de kazerne of aan boord heerschende of 
geheerscht hebbende besmettelij ke ziekte. 

2. D e dienstplichtige, die n iet in werke
lij ken di e nst is, kan ter zake van de in het 
eerste l id onder c omschreven reden in wer
kelij ken d ienst worden geroepen. 

Dienst buitenslands . 
Art. 35. 1. D e dienstplichtigen van de 

landmach t worden niet dan met hun toestem
mi ng naar N ededandsch -Indië, Suriname o f 
Curaçao gezonden. 

2. D e di en tplichtigen van de zeemacht 
kunnen worden bestemd voor diensten bu iten 
Europa: 

a. ingeval zij daartoe hun toestemming 
hebben gegeven; 

b. in geval van oorlog of oorlogsgevaar ; 
c. in geval van andere buitengewone om

standigheden op door On te verleenen mach
tiging; 

d. in gewone tijden, indien het te verwach
ten is, dat de voor hen bepaalde oefenings
tijd daa rdoor niet zal worden overschreden. 

3. Ingeval onvoorziene omstandigheden -
niet inbegrepen de gevall en , bedoeld in het 
tweede lid onder b en c - verhinderen, dat 
di enstplich t igen van de zeemacht, di e in ge
wone t ijden voor diensten buitensland in 
Europa of krach tens het bepaal de in het 
tweede I id onder d voo,- di ensten bu iten 
Europa zijn bestemd, vóór het einde van den 
voor hen bepaalden oefeningstijd in N eder
land terugkeeren, kan hun verblijf in we rke
lijken di enst, zonder hun toestemming, met 
n iet meer dan vier maa nden worden ver
len gd. 

4. D e dienstplichtigen, di e tusschen de 
keerkringen di enen, gen ieten de voordeelen, 
aan vrijwillig di enende militairen aldaar toe
gekend. 
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Koetwinnersvergoeding. 

1 

A rt. 36. 1. H eeft het verplicht verblijf in 
werkelijken d ien t van een dienstplichtige ten 
gevolge, dat voldoende middelen tot levens
onderhoud ontbreke n of zouden komen te ont-
breken aan personen, a ls in a r t. 16, tweede 
l id , bedoeld, en wordt hem om redenen van 
di enstbela ng geen vrijstelling van den d ienst
plicht of van den werkelijke n di enst verleend, 
da n wordt naar door Ons te stell en regelen 
aan bedoelde personen op hun verzoek een 
vergoeding uit 's Rij ks kas toegekend. Ook in 
andere gevall en kan ter zake van ve rblijf in 
werkel ij ken dien t zoodanige vergoeding wor
den toegekend . 

2. W anneer in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandi ghe
den de dienstplich t igen - hetzij all en, hetzij 
voor een deel - buitengewoon in werkel ij ken 
dienst zij n geroepen, worden de gelden , be
noodigd voor de uitbetaling van de in dit ar
tikel bedoelde vergoeding, voorgeschoten uit 
de gemeentekas, tenzij de minister dit niet 
noodig ach t. B ij de regelen , omtrent het ver
leenen va n het voorschot te stellen, ka n va n 
de bepalingen der Gemeentewet in zake het 
doen van betalingen u it de gemeentekas wor
den a fgeweken. 

HOOFDSTUK VIII. 

Groot verlo f . 

Verleenen groot verlof. 
Art. 37. 1. Zoodra voor een di enstplich

t ige een tijdva k aanbreekt , waarin hij niet in 
werkelijken di enst is, noch in werkelij ken 
dienst behoeft te zijn, treedt hij in het genot 
van groot verlof. 

2. Voor de toepassing van de volgende al"
t ikelen wordt onder groot-verlo fganger ver
staan de gewone di enstpl ichti ge , van het tijd
stip, waarop het groot verlof ingaat, tot het. 
t ijdstip, waarop hij daarna in werkel ijken 
di enst komt. 

Ûp!!aaf van ad res. 
A rt. 38. 1. D e groot-ve rl ofganger doet 

binnen veerti en dagen na de n dag, waa rop 
hem na den aanvan g van de eerste oe fe ning 
voor de eerste m aal groot verlof is verleend , 
volledige opgaaf van zijn a dres aan den bur
gemeester eener ederlandsche gemeente. Hij, 
di e, na a ls vrijwilli ger te hebben gediend, als 
di enstpli chtige met groot verlof vertrekt, doet 
zoodanige opg,iaf binne n vee rtien dagen na 
den dag, waarop het verlof is verleend. 

2. De opgaaf geschiedt in de gemeente, 
waarin de verlofg-anger gevestigd is of zich 
vestigt. Indie n hij niet in ederland µ-eves 
tigd is of zich vest igt, zoomede ind ien hij zich 
bij ve rtrek met groot verlof t ij delij k bu iten 
N ederland begeeft, doet hij de opgaa f in de 
gemeente zijne ,· keuze. 

3. D e groot-verlo fganger, di e van adres 
verande rt, doet b innen veertien dagen daarna 
vol ledige opgaa f van zijn n ieuw adres aa n den 
bu rgemeeste r der gemeente, waar h ij l aatste
lijk als groot-verlo fganger werd ingeschreve n . 
I s deze gemeente hem niet bekend, dan doet 
hij de opgaaf aan den burgemeester der ge
meente, waa r hij voor den di enstplicht werd 
ingeschreven. H eeft hij zi ch in een a ndere ge-
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meente in Nederland gevestigd, dan doet hij 
zoodanige opgaaf b innen veertien dagen na 
de vestiging tevens aan den burgemeester van 
laatstbedoelde gemeente. 

4. De groot-verlofganger, wien een zak
boekje is uitgereikt, legt dit over zoowel bij 
de eerste a ls bij elke latere opgaaf van adres. 
In geval van vestiging in een a ndere gem een
te in N ede.rland geschiedt deze overlegging 
a lleen in de gemeente, waa rin de n ieuwe 
woonp laats is ge legen. In geva l van verande
ring van adres in het buitenl a nd behoeft de 
overlegging niet plaats te hebben . 

5. Tot het doen van de opgaaf verschijnt 
de verlofganger ter secretarie der gemeente 
op de daa rvoor bestemde plaats . Onder ver
antwoordelijkhe id van den verlofganger kan 
de opgaaf ech ter, met overlegging van het 
zakboekje, namens hem door een ander of 
schriftelij k door hem zelf geschieden. 

6. Naar door den minister te stell en rege
l en en behoudens de daarbij vast te steil en 
uitzonderingen en afwijkingen, geeft de groot. 
verlofganger, op gelijken voet a ls in het 
derde lid omschreven, ke nni s van vertrek naar 
e n terugkee r uit het buitenland ter zake van 
de uitoefening van de zeevaart of de zeev is
scherij. 

Uitru sting. 
Art. 39 . 1. De groot-verlofganger is ver

p licht de tot zij n uitrusting behoorencle goe
deren, voor zoover deze hem zijn uitgereikt of 
door hem zelf zijn aangeschaft, naa r behoOl"en 
te bewaren en te onderhouden, zoomede te 
zorgen , dat zij niet worden gebruikt buiten 
de gevall en, door den m inister aangewezen. 

2. D e grnot-verlofganger is verplich t om 
in de gevall en e n naar de voorschriften, door 
den ministe r vast te stell en, goederen in ontr 
vangst te nem en of in te leveren . 

3. Voor zoover de minister het nooclig 
acht, is de g root-ve rlofga nger verp lich t zich 
el k jaar eenmaal te onderwerpen aan een 
onderzoek. Hij verschijnt daarbij in uniform 
gekl eed en bovend ien voorzien van de over ige 
in het eerste lid bedoelde goederen. 

4. D e groot-verlofganger, di e een de r in 
het tweede en het derde I id omschreven ver
pi icht ingen niet nal eeft of wiens goederen 
bij de inl ever ing of bij het onderzoek blijken 
niet in den vereisch ten staat te verkeeren, 
kan nogmaals worden verplicht tot gelijke 
ha ndelingen, als in ·genoemde bepalingen 
omschreven. 

5. D e groot-verlofganger staat bij het on
de rzoek, in het derde I id bedoel cl, en zoo l an g 
hij ter gelegenheid van het onderzoek in uni 
form gekleed is, a lsmede zool a ng hij aanwezig 
is bij de inl ever in g van goederen, onder de 
bevelen van de autoriteit , di e het onde rzoek 
houdt of met het in ontvangst nemen van 
goederen bel ast is. 

Straffen. 
Art. 40. 1. Hij , di e niet voldoet aa n een 

ingevo lge art. 38 of art. 39 op hem rustende 
ve rplichting, kan voor den tij d van ten hoog
ste twee maanden in werkelijken dienst wor
den geroepen. D e minister bepaalt de n duur 
van dezen werkelijken di enst. H ij , die in N e
derla ndsch -Indi ë verblijft, kan worde n ver-
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plicht dezen werkelijken di enst a ldaar te ver
vull en . 

2. D e dienstplichtige, di e zich niet onder
werpt aan een hem opgelegde straf of n iet 
voldoet aan een oproeping voor den we rke
lijken di enst, kan door de in art. 49 bedoelde 
personen en ambtenaren worden aangehouden 
en naar de plaats va n bestemming worden 
overgebrach t. Art . 28, tweede lid , tweede, 
de rde en vierde volzin , is hi e rbij van toepas
s ing. 

Schadevergoeding rij ks
goederen. 
Art. 41. 1. In geval van beschadig ing, 

zoekra ken of verloren gaan van aan een 
dienstplichtige toevertrouwde rij ksgoederen is 
deze, onverm inderd de over ige daaraan ver
bonden gevolgen, verplich t de deswege ont
stane schade aan het rij k te vergoeden, tenzij 
h ij aantoont of a lth ans aannemelij k m aakt, 
dat de schade niet aan zijn schuld is te wij ten. 

2. D e verplicht ing tot het vergoeden van 
de sch ade en het bedrag der vergoed ing wor
den vastgesteld en de betaling ge chiedt naar 
regelen, · door Ons te stell en . 

3. Heeft de betaling , in h et vorig lid be
doeld, niet binnen den daarvoor be paalden 
tijd p laats gehad, dan maant de door den 
minister aan te wijzen autor ite it den nalati
gen dienstplich t ige schri ftelijk aan om a lsnog 
b innen tien dagen na de clagteekening van de 
aanman ing het vastgestelde bedrag te beta len. 
Vol gt op deze aanmaning de betal ing binnen 
den gestelden termij n niet, dan vaa rdigt be
doelde autori teit een dwangbevel uit, mede
brengende het recht om de roerende en on
roerende goederen van den di enstplich t ige 
1,0nder vonnis aan te tasten. 

4. H et dwa ngbevel wordt door de zo rg van 
den daarbij aangewezen ontvangel' der directe 
belastingen beteekend en voorts ten uitvoe r 
gelegd op de wij ze, bij het Wetboek va n 
Burgerlijke R ech tsvorde ring ten aanzien van 
vonnissen en a uth enti e ke akten voorgeschre
ven , behoudens dat , met a fwijking van art. 
440, derde lid , en art. 450, tweede lid , van 
dat wetboek, bij inbeslagnem ing van roerende 
goederen de daarm ede belaste ambtenaar zich 
desverkiezende niet door getu igen of door 
slechts één getu ige behoeft te doen bijstaan 
en die ambtenaar bevoegd is de n persoon, 
tegen wien het beslag is gedaa n, ook zonder 
diens bewill iging tot bewaarder aan te stel
l en. H et dwangbevel kan in het geheele rijk 
worden ten ui tvoer gelegd. D e beteeken ing 
e n de ·tenuitvoerlegging van dwangbevel e n, 
a ls in di t lid bedoeld , gesch ieden door de 
deurwaarders der directe belastingen . 

5 . a de beteeken ing kan ui ts lui tend WOl'-

den betaald te n ka ntore van d en in het dwang
bevel aangewezen ontvanger of , bij inbes lag
neming, in ha nden van den deurwaa rder. 

6 . D e kosten van vervolg ing worden be
rekend volgens de bepalingen betreffende de 
kosten van vervolg ing ter zake van directe 
belastingen. H et recht, om de goederen van 
den dienstplich tige zonder vonnis aan te tas
ten, trekt zich uit tot deze kosten. 

7. Verzet tegen de tenui tvoerlegging van 
het dwa ngbevel kan n iet ger icht zijn tegen 
de r echtm atighe id van de besli ss ing, houdende 
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vaststel! ing van de verplichting tot het ver
goeden van de schade of van het bedrag der 
schadevergoeding, noch gegrond zijn op de 
bewering, dat de aanman ing tot betaling den 
dienstplichtige niet heeft bereikt. 

8. De toereken ing en afschrijving van de 
betalingen van den dienstplichtige gesch ieden 
in de volgende orde: 

a. op de kosten van vervolging, zoo die 
verschuldigd zijn; 

b. op het bedrag der schadevergoeding. 
9. Indien het vergoeden van schade, a ls in 

het eerste lid bedoeld, niet heeft plaats gehad 
vóór het tijdstip, waarop de dienstplichtige 
uit den dienst wordt ontslagen, zijn de bepa
lingen van de vorige leden ook ten aanz ien 
van den ontslagene van toepassing. 

Verhaal op loon, en,. 
Art. 42. l. Alle personen of lichamen, die 

aan een dienstplichtige arbe idsloon dan wel 
bezoldiging, pensioen, wachtgeld of andere 
per iodieke uitkeeringen wegens ambten of be
dieningen verschuld igd zijn, zijn verplicht, op 
daartoe gedane vordering van den overeen
komstig art. 41 , vierde lid, aangewezen ont
vanger, voor zoover de door hen verschu ld igde 
gelden strekken, de ten laste van den dienst
pi ichtige vastgestelde schadevergoeding voor 
diens rekening aan den bedoel den ontvanger 
te betalen, tenzij onder hen beslag gelegd, 
verzet gedaan of op andere wijze verhaal ge
nomen is ter zake van inschulden, waaraan 
voorrang is verbonden. De kwitantiën der be
taalde schadevergoed ing moeten hun in reke
ning worden geleden. 

2. Zoo lang het in de vordering . genoemde 
bedrag niet ten volle is voldaan, gaan, de in 
het eerste lid bedoelde schuldenaren met de 
betaling voort, naar gelang zij arbe idsloon of 
wel bezoldig ing, pensioen, wachtgeld of an
dere periodieke uitkeeringen wegens ambten 
of bedien ingen verschuldigd worden. 

3. Indien de in d it artikel bedoelde schul 
denaren in gebreke bl ijven aan de vordering 
van den ontvanger te voldoen, worden zij bij 
executoriaal beslag vervolgd op de wijze, bij 
het 2de boek, 2den titel , 2de afdeeling, van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
bepaald. De kosten van vervolging kom en in 
dat geval voor hun rekening, zonder dat zij 
te dier zake een ig verhaal op den dienst
pi ichtige kunnen uitoefenen. 

4. De bepal ingen van de vorige leden zijn 
s lechts van toepassing, voor zoover het ar
beidsloon, de bezoldi ging, het . pens ioen, het 
wachtgeld of de andere period ieke uitkeerin
gen vatbaar zijn voor bes! ag. Gage wordt ,te 
dezen als gewoon arbeidsloon behandeld. 

5. Art. 41 , negende lid, geldt ook met 
betrekking tot de -vol'ige leden van dit artike l. 

HOOFDSTUK IX. 

Ontslag . 

Algemec11e diensteindiging. 
Art. 43. 1. De dienstplichtigen worden 

behoudens het bepaalde in het tweede lid 
uit den di enst ontslagen: 

a. voor zoover zij den rang van onderoffi
cier of dien van offic ier niet bekleeden, met 
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ingang van 1 October van het jaar, waarin 
zij 40 jaar oud worden; 

b. voor zoover zij den rang van onderoffi
cier of dien van off icier bekleeden, met in
gang van 1 October van het jaar, waarin zij 
45 jam· oud worden. 

2. De dienstplichtigen van de zeemacht, die 
a ls vrijwilliger bij de zeemacht worden ge
pen~ionneerd en als zoodanig krachtens andere 
wettel ij ke bepalingen in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden kunnen worden opgeroepen, worden 
op den datum van hun pens ionneering tevens 
als dienstplichtige uit den di enst ontslagen. 

3. Behoudens de door Ons vast te ste il en 
uitzonderingen behooren zij , di e a ls dienst
plichtigen van de landmacht in opleiding zijn 
genomen tot officier, van den dag, waarop 
hun eerste oefening is geëindigd, tot het 
reservepersoneel der landmacht voor den t ijd , 
dien zij als dienstplichtige nog hebben te 
dienen. 

4. De dienstplichtigen, die vóó1· de e indi 
g ing van hun dienstplicht zijn of worden ont
slagen als vrijwilliger bij de zeemacht en niet 
behooren tot de dienstplichtigen, bedoeld in 
het tweede lid, behooren van dat ontslag af 
tot aan het tijdstip, waarop hun dienstplicht 
eindigt, tot de Koninklijke marine-reserve, 
indien en voor zoolang zij te begrij pen zijn 
onder een van de door Ons aan te wijzen 
categorieën. 

5. Het ontslag, bedoeld in het eerste lid, 
kan worden opgeschort zoolang de dienst
plichtige krachtens art. 34 in werkelijken 
dienst behoort te blijven en zoo l,mg hij den 
ingevolge een andere wettelijke bepal ing te 
vervullen werkelij ken dienst nog niet heeft 
volbracht. 

Tusschentijdsch ontslag. 
Art. 44. l. Met afwijking van de bepalin

gen van het vorig artikel wordt, behoudens 
de gevallen van ontslag, in andere wetten 
voorzien, zoo spoedig mogelij k uit den dienst 
ontslagen de dienstplichtige: 

a. die wegens te geringe lichaamslengte of 
wegens ziekte of gebreken blijkt voorgoed on
geschikt te zijn voor den dienst; 

b. die van den dienstplicht wordt vrij ge
steld om de reden, genoemd in art. 15, eerste 
lid, onder d of onder e; wat e betreft, voor 
zoover bij het verleenen van de vrijstelling 
niet is bepaald, dat zij niet geldt in geval 
van oorl og, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden; 

c. die van den dienst wordt uitgesloten; 
d. die bij wijze van krijgstuchtelijken maat

regel uit den dienst moet worden weggejaagd; 
e. wien tijdelijk het recht is ontzegd om 

bij de gewapende macht of a ls m ili ta ir geëm
ployeerde te dienen, of die tijdelijk van dat 
recht is of wordt ontzet, met dien verstande, 
dat hij alleen in bij zondere gevallen, ter be
oordeeling van den minister, opnieuw wordt 
ingelijfd, mits de ontzegging of de ontzetting, 
hetzij door het verstrijken van den daarvoor 
bepaalden termijn, hetzij ten gevolge van ver
leende gratie een einde heeft genomen · 

/. die bij rechterl ij ke uitspraak in Neder 
land of in Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao van het recht om ooit weder bij de 
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gewapende macht te dienen , ontzet, of van 
den militairen stand of van de betrekking 
van militair geëmployeerde vervall en ver
klaard is; 

g. die op grond van gewetensbezwaren 
wordt te werk gesteld bij een burgerlijken tak 
van Staatsdienst. 

2. T en aanzien van den onder e bedoelden 
persoon blij ft toepassing van het eerste lid 
achterwege, indie n de ontzegging of de ont
zetting voorwaardelijk is uitgesproken en 
geen last tot tenuitvoerlegging is gegeven, en 
kan zij achterwege worden gelaten, indien de 
ontzegging of de ontzetting, hetzij door het 
verstrijken van den daarvoor be paalden ter
mijn, hetzij te n gevolge van ve rl eende gratie 
reeds een e inde heeft genomen. 

Schorsing ontslag. 
Art. 45. 1. In geval van oorlog, oorlogs

gevaar of a nde re buitengewone omstandighe
den kunne n Wij di enstplichtigen langer in 
dienst doen houden dan is bepaald in a rt. 43. 

2. N adat van deze bevoegdheid is gebruik 
gemaakt, wordt onverwijld een voorstel van 
wet aan de Staten-Generaa l gedaan, om het 
langer in di enst houden zooveel nood ig te be
palen. 

HOOFDSTUK X. 

Strafbepalingen. 

Nalatigheid inschrijving, 
opgaven en keuring. 
Art. 46. 1. M et hechtenis van ten hoogste 

veertiendagen of geldboete va n ten hoogste 
honderd vijftig gulden wordt gestraft: 

a. hij , di e niet voldoet aan een ingevolge 
a rt. 4, tweede of derde lid , art. 8, tweede lid, 
of art. 12 op hem rustende verpli chting; 

b. degene, die de in verband met deze wet 
van hem gevraagde opgaven niet of niet naa r 
waarheid verstrekt. 

2. M et gevange nisstraf van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gul den wordt gestraft hij, di e op
zettelijk een der in het eerste lid bedoelde 
feiten pleegt. 

Nalatigheid inlijving. 
Art. 47. 1. M et hechtenis van ten hoogste 

een maa nd of geldboete van ten hoogste drie
honde rd gulden wordt gestraft : 

a. hij , di e ingevolge deze wet ter inlij ving 
moet opkomen en niet versch ijnt op tijd en 
plaats, voor zijn verschijning be paald, tenz ij 
blijkt, dat voor zijn niet-verschijning een gel
dige reden bestond ; 

b . hij , di e ni et voldoet aan de ingevol ge 
a rt. 28 , eerste 1 id , op hem rustende verpl ich
ting. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
t ien maa nden of geldboete va n ten hoogste 
drie duizend g ulden wordt gestraft hij , die op
zettelijk een de r in het eerste lid bedoelde 
feiten pleegt. 

Overtredingen en misdrijven. 
Art. 48. D e fe iten, bij deze wet strafbaar 

gesteld , worden als overtredingen beschouwd, 
met uitzondering van d·ie, strafbaar gesteld 
bij art. 46 , tweede lid, en bij a rt. 47, tweede 
lid , welke a ls misdrijven worden beschouwd. 
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0 psporing strafbare fci ten. 
Art. 49. Met de opsporing van de fe iten , 

bij deze wet strafbaar gesteld, zijn, behalve de 
in art. 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen personen, belast de mare
ch a ussee, de militairen de r politietroepen e n 
de ambtenal'en van rij ks- en gemeentepolitie. 

HOOFDSTUK XI. 

Overgangs- en slotbepalingen. 
In,,eschrevenen li ch
ting 1923. . 

Art. 50. 1. Zij , die voor de I ichting der 
mi li ti e van 1923 zijn ingeschreve n, worden 
geacht voor den dienstplicht te zijn ingeschre
ven overeenkomstig de bepalingen van deze 
wet. 

Venuimde inschrij ving. 
2. Zij , die vóór het in we rking treden va n 

deze wet voor de militie ha dden moeten wor
den ingeschreven, dooh wier inschrijving niet 
heeft plaats gehad, worde n voor den dienst
p licht ingeschreven, zood ra het verzuim blij kt. 

Toepassing bepalingen 
op lichting 1922 en 
vroegere lichtingen. 
3. Door Ons wordt bepaald in hoever de 

wet telijke bepalingen, die laatstelijk vóór het 
in we rking treden van deze wet golden, na 
dat in werking t reden nog worden toegepast 
ten aanz ien van de lichtingen van 1922 en 
vroegere j a ren en . in hoever de bepal ingen 
van deze wet niet voor di e lichtingen gelden. 

Tijdelijk vrijgeetelden. 
4. Zij , die bij het in werking treden van 

deze wet in het genot zijn van t ijdelijke vrij
stel! ing van den di enst bij de militie of van 
ontheffing van den werke lij ken dienst bij de 
landweer, worden , totdat de duur van deze 
vrij stelling of onthe ffing zal zijn geëindigd, 
geacht vrijstelling van den dienstp l icht te ge
nieten overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet. 

Ter inlij ving bPstemden. 
5. Zij , die bij het in werking treden van 

deze wet ter inlijving bij de m ili t ie bestemd 
zijn, worden geacht overeenkomstig de bepa
lingen van deze wet tot gewoon dienstp lich
tige bestemd te zijn, met dien verstande, dat 
een deel van hen , di e voor de li chting van 
1922 ter inlijving zijn bestemd, alsnog tot bui 
tengewoon d ienstplichtige kan worden be
stemd. 

Ter inlijving opgeroepenen. 
6. Zij , die vóór he t in werking treden van 

deze wet ter inlijving bij de militie zijn op
geroepen, maar nog niet zijn ingelijfd, worden 
geacht overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet ter inlijving te zijn opgeroepen. 

Ingelijfden militie en land-
weer. 
Art. 51. 1. Zij , d ie bij het in werking 

treden van deze wet bij de militie of als 
di enstplichtige bij de l a ndweer dienen, wor
den geacht overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet tot gewoon dienstplichtige bestemd 
te zij n. 
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Landweer-nijwilligers. 

2. Zij , die bij het in werking treden van 
deze wet tot de l andweer behooren k rachtens 
een bij het reservepersoneel der landmacht 
aangegane verbinten is, volbrengen de uit deze 
verbintenis voortspruitende, bij de landweer 
te vervullen, verplichtingen na h et in werking 
treden van deze wet bij de landmacht. 

Landstonnplichtigen. 

3. Zij , die bij het in werking treden van 
deze wet als dienstplichtige behooren tot den 
la ndstorm , worden beschouwd a ls buitenge
wone di enstplichtigen in den zin van deze 
wet. Voor zooveel zij , hetzij vóór, hetzij na 
den aan vang van den landstormplich t, in wer. 
kelijken di enst zij n geweest, zij n de artikelen 
37- 40, met uitzondering van het derde lid 
van art. 39, op hen van toepassing. Echter 
geld t voor hen, die bij de zeemacht hebben 
ged iend , het bepaalde in art. 39, eerste lid, 
slech ts ten aanz ien van u itrustingsgoederen , 
di e zijn ui tgerei kt of aangeschaft na het in 
we rk ing treden van deze wet. De minister kan 
groepe n van dienstplichtigen aanwijze n, voor 
wie het bepaalde in den tweeden volzin niet 
geldt. 

Vrijizestelden eigen vrij
wi llige dienst. enz. 

4. Zij, die vóó r het in werking treden van 
deze wet een vrijwilli ge verb inten is hebben 
aangegaan, niet bij de militie zijn ingelijfd 
en niet tot den I andstorm behooren, worde n 
eveneens beschouwd als buitengewone di enst
pi ich tigen in den zin van deze wet, voor zoover 
het in art. 43 bedoelde tijdstip te hunnen 
aanzien nog niet is verstreken en de vrij 
willi ge di enst niet is geëindigd om een reden , 
a ls bedoeld in a r t. 44. Ten aanzien van di e
ge nen hunner, wier v rijwilli ge dienst bij het 
in we rking treden van deze wet nog ni et is 
geëindi gd, wordt de bepaling van den vorigen 
volzin eerst toegepast van het tijdstip a f, 
waal'Op zij den vrijwi ll igen dienst verlaten. 

Landstorm. vrijwilligers. 

5. Zij , die bij het in werking treden van 
deze wet tot den I andstorm behooren krach 
tens een daarbij aangegane verbintenis, vol
brengen de uit deze verbinte ni s voortspruiten
de verp lichtingen na het in werking treden 
van deze wet bij een onderdeel van de land
mach t of bij de zee1nacht. 

Dienstplichtige res.· ofTi -
ciPren . 

6. Zij , die bij het in werk ing treden van 
dez wet krachtens art. 79, vijfde li d, de ,· 
Mili t iewet of krnchtens a rt. 16, vi erde lid , 
de r L andweerwet tot het reservepersoneel der 
landmacht behooren, blij ven daartoe behooren 
tot het tijdstip, waarop hun dienstplicht vol
g-en art. 43 zou eindigen, tenzij hun volgens 
de geldende wettelijke bepalingen eerder ont
lag wordt verleend. Gedurende den t ij d, dien 

zij krachtens deze bepali ng dienen na het 
t ij dstip, waarop zij volgens de Mili t iewet of 
de L a ndweerwet zouden zijn ontslagen, zijn 
zij ni et verplicht voor oefeningen in werkelij
ken dienst te komen . 
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Militie-officieren. 
7. De wet van 6 Juni 1905 (Staatsblad 

n°. 178) is niet van toepass ing op hen , di e na 
1 Maart 1912 uit de militie tot officier zijn 
benoemd. 

Gewezen vrijwilligers zee
macht. 
8. De dienstplichtigen van de zeemacht, 

di e als vrij wi lliger bij de zeem acht zijn ont
sl agen of di e a ls zoodan ig worde n ontslagen 
voordat de wettelij ke voorz ieningen ter uit
voering van het bepaalde in art. 43 , vierde 
lid, in werking zullen zijn getreden, komen 
eerst met ingang van den datum van die in
werkingtreding tot de Koninklijke marine
reserve te behooren . 

Werkelijke dienst. 
9. Zij , die bij het in we rking treden van 

deze wet den werkel ijken dienst, di en zij in
gevolge een vroegere wet te vervullen had
den, nog niet hebben volbracht, zij n verplicht 
d ien dienst nog te volbrengen, tenzij de mi 
nister a nders bepaalt. 

10 . Voor hen, die vóór het in we rking 
treden van deze wet ter inlijving bij de militie 
bestemd zijn en hun eerste oefening nog niet 
hebben volbracht, duurt deze oefening niet 
langer dan zij volgens de Mi li t iewet zou heb
ben geduurd. Hierbij wordt het in art. 79 , 
zesde lid , der Mili t iewet bedoeld verl engd 
verbl ijf in werkelijken di enst van di enstplich
t igen, die tot onderoffi cier worden opgele id, 
gerekend tot de eerste oefen ing te behooren . 

Lichtingsterkte 1()23 en 1924. 
A rt. 52. V oor zooveel de lichtingen van 

1923 en 1924 betreft, ka n ten aanzien van 
het getal tot gewoon dienstplich t ige te be
stemmen personen worden a fgeweken van 
art. 25, eerste I id , m et di en verstande, dat op 
het e inde van het l ichtingsjaa r het getal van 
deze tot de l a nd- of de zeemach t behoorende 
personen voor elk der genoemde li chtingen 
niet meer dan 19 500 mag bedragen. 

Titel. 
Art. 53. D eze wet kan worden aangehaald 

onder den titel van " Di enstplichtwet". 

Inwerkingtreding. 
Art. 54. 1. D eze wet treedt in werking 

met ingang van 1 Maart 1922. 
2. Alsdan vervallen de M ili tiewet (Staats

blad 1912 , n°. 21) , de Landwee rwet (Staats
blad 1901 , n°. 660 ) en d e Landstormwet 
(Staatsblad 913, n°. 149) m et de in di e wetten 
gebrachte wij zig ingen, zoomede de wet van 
16 Februari 1921 (Staatsblad n° . 61). 

TEKST van 1le artikelen II, III en IV van 
de Wet van 21 Februari 1038 (Staats 
blad n ° . 500), tot wijziging· van de 
Dlenst1illcbtwet. 

Artikel II. 
1. Voor de lichting 1938 kan het door Ons 

bepaalde getal tot gewoon dienstplichtige te 
bestemm en personen nader worden bepaald 
op ten hoogste het getal personen, bedoel d in 
art. 25 , eerste lid , der Dienstplichtwet, zooal s 
di t lid luidt krachtens de bij deze wet daarin 
aangebrachte wijzig ingen. 
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2. Voor zoover het tot het bereiken van het 
nader vastgestelde getal nood ig is om tot bui
tengewoon dienstplichtige bestemde personen 
nader tot gewoon dienstplichtige te bestem
men, geschiedt dit naar door Ons te stell en 
regelen. Voor zoover aan de hierbij betrokken 
personen vrijstelling wegens broederdienst is 
verleend, kan deze vervallen worden ver
klaard. 

3. Voor de lichtingen 1939, 1940, 1941, 
1942 en 1943 wordt in den aanhe f van art. 26, 
ee rste lid , dor Dienstplichtwet voor "27 600" 
gelezen : 32 000. 

4. Voor de l ichting 1939 mag de vermeer
dering, bedoeld in art. 26., eerste lid , der 
Dienstplichtwet, bedragen een getal , dat zich 
tot het getal van de in dat l id bedoelde ver
meerdering verhoudt a ls 32 000 tot 19 500 . 

5. Voor zoover het noodi g is om inge
schrevenen voor de lichting 1939, aan wie 
vrijstelli ng wegens broederdienst is verleend, 
r.e bestemmen tot gewoon dienstplicht ige, 
wordt de verleende vrijstelling vervallen ver
klaard, met dien verstande, dat, voor zoover 
de aan ingeschrevenen verleende vrijstelling 
wordt gehandhaafd , dit geschiedt naar de 
regelen, vervat in art. 20, tweede lid. 

6. Voor de lichting 1940 mag de vermeer
dering, bedoeld in art. 25, eerste lid, der 
Dienstplichtwet, bedragen een getal, 4/3 maal 
het getal, dat de vermeerder ing volgens dat 
lid zou bedragen. 

Art ikel III. 
De tekst van de Dienstplichtwet, zooals 

deze met inach tnem ing van de aangebrachte 
wijzigingt)n luidt, wordt met den tekst van de 
arti kelen II , III en IV van deze wet in het 
Staats blad bekend gemaakt, met dien ver
stande, dat de hoofdstukken IV en V van 
plaats verw isselen, dat zoowel de hoofdstuk
ken a ls de a rtikelen in een onafgebroken reek 
worden genummerd en ook de aanhaling van 
nieuw genummerde hoofdstukken en arti kelen 
met de nieuwe nummering in overeenstem
ming wordt gebracht. 

Artikel IV. 
Deze wet treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tijdstip. 

Dienstpl ichtwet 
Hoofdstuk I. 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X . 

XI. 

INHOu D. 
Artikelen 

Al gemeene bepali ngen 1- 6 
Inschrij ving ... ..... ...... 6- 9 
K euring .... ..... ..... .. .. . 10- 14 
Vrijstelling ...... ..... .... 15- 22 
Uitsluiting ......... ........ 23 
Inlijving ........ ..... ... ... 24- 28 
Werkelijke di enst ..... 29- 36 
Groot verlof ........ ..... . 37- 42 
Ontslag .. .... ..... .......... 43- 45 
Strafbepalingen ........ 46- 49 
Overgangs- en slotbe-

palingen ................ 50- 54 

Tekst van de arti kelen II, III en IV van de 
wet van 21 Februari 1938 (Staatsblad n°. 
500 ), tot wijziging van de Dienstp lichtwet. 

1938 

s. 5 02. 

24 Maart 1938. WET, houdende intrekking 
van de Wet van den 3den December 1874, 
tot regeling van het beheer der gelden, 
bestemd voor de voltooijing van het ves
t ingstelsel (Staatsblad n°. 193) . 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 390. 
Hand. Il 1937/38, blailz . 1306. 
B ijl. Hand. I 1937/38, 390. 
Hand. I 1937/38, bladz. 466. 

Wij WILHELM!N A, enz. . .. doen te weten : 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat geen aanleiding bestaat dat verdere uit
voering zal worden gegeven aan de Wet van . 
den 3den December 1874, tot regeling van het 
beheer der gelden, bestemd voor de vo ltooijing 
van het vestrngstelsel (Staatsblad n°. 193}; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa d van State, enz. 
Art. 1. De wet van den 3den December 

1874, tot regel ing van het beheer der gelden, 
bestemd voor de voltooijing van het vesting
stelsel. (Staatsblad n°. 193) is ingetrokken , 
met d ien versta nde, dat deze wet laatstelij k 
toepassing zal vinden met betrekking tot de 
ui tgaven van den dienst 1938. 

2. H et batig sa ldo van de reken ing van 
ont:vangst en uitgaaf wegens de, ingevolge 
a rt ikel 1 van genoemde Wet voor den dienst 
1938, vastgestelde a fzonderlijke begrooting zal 
ten bate van 's Rijks middelen worden ge
bracht. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maart 

1938. . 
WILHELMINA. 

D e M inis ter van D efensie, van Dij k. 

s. 503. 

D e M inister van Financiën, 
J. A . d e W i l d e. 
(Uitgeg. 5 April 1938. ) 

24 Maa:rt 1938. WET, houdende wijzig ing 
van de W et van den 14den Juni 1918 tot 
afs lui t ing en droogmaking van de Zuide,·
zee (Staatsblad n°. 354) . 

B ijl, H and. Il 1937/38, 393. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1806. 
B ijl. H and. I 1937/88, 393. 
Hand. l 1937/88, bladz. 466. 

Wij WILHELM! A , enz .... doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de pl annen voor de drnogmaking van de 
tha ns afgesloten Z uiderzee, voor zoove,· van 
invloed op de landsverdedi g ing, nog niet een 
zoodan ig vasten vorm hebben aangenomen, 
dat reeds nu een deugdel ijke grondsl ag aan
wezig is voor het vaststell en van de in ver
band daarmede noodige maatregelen en wer
ken in het belang van de landsverdediging, 
en uit dien hoofde de termijn van twintig 
jaren, vastgesteld in de tweede alinea van ar
tikel 2 der Wet van den 14den Juni 1918 
(Staatsblad n°. 354), gewijzi gd bij de Wet 
van den 2den Juli 1923 (S taats blad n°. 325), 
de Wet van den 25sten Mei 1926 (Staatsblad 
n°. 150) , de W et van den 21sten Jul i 1928 
(Staatsblad n°. 258) en de wet van den 8sten 
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Jul i 1932 (Staatsblad n°. 341), behoort te 
worden verlengd; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van Sta te, enz. 
E enig artikel. 

In de 2e a linea van artikel 2 van de Wet 
van den 14den J uni 1918 (Staatsblad n°. 
354), gewijzigd ingevolge de Wet van den 
2den Juli 1923 (Staatsblad n°. 325), de Wet 
van den 25sten M ei 19 26 (Staatsb lad n° . 150), 
de Wet van den 21sten Juli 1928 (Staatsblad 
n°. 258) en de Wet van den 8sten Juli 1932 
(Staatsblad n°. 341), wordt de in de laatste 
zinsnede genoemde termijn van "twint ig jaar" 
gewijzigd in " dert ig jaar" . 

In verba nd daarmede wordt in de 2e alinea 
van a rtikel 6 dier Wet, gewijzi gd a ls voren , 
het jaartal " 1939" gewijzigd in " 1949". 

L asten en bevelen, enz.; • 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maart 

1938. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Defensie, va n D ij k. 

s. 540. 

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

De Minister van Wat erstaat, 
J. v. Buur en. 
(Uitgeg . 5 April 1938. ) 

21 F ebruari 1938. BESLUIT tot wijzi g ing 
van het Koninklij k Beslui t van 6 Augus
tu 1910 (Staatsblad n°. 247) houdende 
rege ling betreffende de onder! i nge rangs
en standsverhouding der officieren en 
der mi li tairen beneden den rang van of
fi cier, behoorende tot de K oninklij ke Ma-
1· i ne, het L eger hie r te I ande, en het 
Leger in N ede1·landsch-Tndië, zooals dit 
is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 13 
Augustus 1923 (Staatsblad n°. 404). 

Wij WILHEL 1I TA , enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers va n Defensie en van K olo
niën van 6 December 1937, Ile Afd. B., 0 

172· 
o ;erwegende dat de wenschelijkhe id is ge

bl eken wij ziging te brengen in Ons Be lu it 
va n 6 Augustus 1910 (Staatsblad N °. 2_47), 
houdende regeling betreffende de onderlinge 
rangs- en standsverhouding der officieren. en 
der mili tairen beneden den rang van off,mer, 
behoorende tot de K oninkl ijke M a ,·ine, het 
Leger hier te lande en h_et Le~~r in N_eder
landsch-l ndië, zooa ls d ,t 1s gew1J z1gd btJ Ons 
Beslui t van 13 Augustus 1923 (Staatsblad N °. 
404); . . 

Overwegende voorts , dat zJCh h ,e r een ge
va l voordoet van spoedeischenden aard, a ls 
voorzien in den aanhef van artikel 70 der 
Indische Staatsregel ing; 

den R aad van State gehoord (advies van 
den 4 J anuari 1938, N °. 25) ; 

Gezi en het nader rapport van Onze Minis
ters van Defensie en van K oloniën van 12 
Februari 1938, U e Afdeeling B. , N °. 98 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons Beslu it van 6 Augustus 1910 (Staats

blad N°. 247), zooals dit is gewij zigd bij Ons 
Besluit van 13 Augustu 1923 (Staatsblad N °. 

126 

404), de volgende wijzigingen aan te brengen. 
De " Noot bij punt 19, 20 en 21" wordt ge

lezen a ls volgt: 
Noot bij punt 19, 20 en 21. 
Hoewel de sergeant de r lste klasse van de 

Koninklijke landmacht en de bij die land
macht met dien rang ge lijkgestelde of ge lij k 
te stellen militairen in rang staan boven den 
sergeant van die landmacht en ~!3 met dezen 
rang in genoemde landmacht gehJkgestelde of 
gelijk te stell en mil itairen ,_ worden nochta~s 
be ide categor ieën onderoff icieren geacht ,n 

rang gelijk te staan met den sergeant der 
Koninklijke Marine en den sergeant van het 
Koninklijk N ederlandsch-Indische leger. 

Overi gens blijft, bij de verge lijki ng der ran
gen en standen, de indeel i ng daarvan in 
klassen buiten beschouw ing. 

Di t Besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien , waarop het in het Staats
blad zal zijn geplaatst. 

Onze Ministers van Defensie en van K olo
niën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsbl_a.d zal worden ge
plaatst en waarvan afsch rift za l worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Soestdijk, den 21sten F ebruari 1938. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Defensie, van Dij k. 
De M inister van K oloniën, 

C h . Welt er. 
(Uitge g. 8 Maart 1938.) 

s. 560. 

25 Februari 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Bijzonder reglement J ui ianaka
naal en Maas bij M aa.stricht, vastgeste ld 
bij Koninklijk besluit van 20 Mei 1935 
(Staatsbwil, n°. 295) en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 17 December 1935 
(Staatsblad n°. 710) . 

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

W aterstaat van 28 J anuari 1938, n°. 430, af
deeling W aterstaatsrecht; 

Gel et op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad 11°. 69) en op het A lgemeen regle
ment van poli t ie voor rivieren en Rijkska
nalen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
15 F ebruari 1938, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemde n Minister van 22 Februari 1938, n° . 
424, a fdeel ing Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, da t in a rtikel 3, lid 1, van het 

Bijzonder reglement Jul ia na kanaal en M aas 
bij Maastri cht, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 20 Mei 1935 (Staatsblad n°. 295) 
en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 17 
December 1935 (Staatsblad n°. 710), in plaats 
van: 

"voor het verbind ingskanaal te 
St. Pieter .............. .. .. .. 

zal worden gelezen: 
"voor het verbindingskanaal te 

St. Pieter: 
aan de riv ierzijde van de slu;s 
overigens .. .. ..... ........................ .. 

1.90 m" 

2.20 m 
1.90 m". 
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Onze Min ister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl ad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Soestd ijk, den 25sten Februari 1938. 

s. 561. 

WILHELM! A . 
De M inister van Waterstaat, 

J. v. Buu ren. 
( Uitgeg. 15 Maart 1938.) 

3 Maart 1938. BESLUIT tot wijzi g ing van 
het bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal van A msterda1n naar de M er
wede, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 8 October 1913 (Staatsblad n°. 383) 
en het laatst gewijzigd bij Kon inklijk be
sl uit van 3 J anua,· i 1935 (Staatsblad n° . 
2). 

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

Waterstaat van 9 F ebruari 1938, n°. 437, af-
deeling Waterstaatsrncht; . 

Gelet op de wet van 28 F ebruar i 1891 
(Staatsbl ad n°. 69) en op het Al gemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
ka nalen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1938, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Februari 1938, n°. 
431, afdeeling Waterstaatsrecht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het bijzonder reglement 

van politie voor het kanaal van Amsterdam 
naar de Merwede, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 October 1913 (Staatsblad n·0 • 

383) en het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 3 Januari 1935 (Staatsblad n°. 2) 
de volgende wijzigingen worden aangebracht : 

a. In artikel 1 vervalt de punt achter 
,,Nigtevecht" en wordt daarachter het vol
gende toegevoegd: ,,en die tusschen den 
Vaa rtsch en Rijn beoosten Jutphaas en · de 
L ek beoosten Vreeswijk.". 

b. Het laatste lid van artikel 2 wordt ge
lezen als volgt: 

" Vergunningen, als bedoeld bij a rtikel 66 
lid 3 van het Algemeen reglement van pol itie 
voor rivieren en Rijkskanalen , moeten ten 
minste drie dagen te voren schriftelijk worden 
aangevraagd, voor het kanaal benoorden de 
Le k bij den hoofdingenieur-directeur van den 
Rijkswaterstaat in de directie Utrecht, te 
Utrecht en voor het kanaa l bezuiden de Lek 
bij den hoofdingenieur-directeur van den 
Rijkswate rstaat in de directie Zuid-Holland, 
te 's-Gravenhage.". 

c. Het laatste lid van artikel 7 wordt ge
lezen als volgt: 

"Vergunningen, als bedoeld bij artikel 73 
lid 2 van het Algemeen reglement van po
litie voor rivieren en Rijkskanalen, moeten 
ten minste dri e dagen te voren schriftelijk 
worden aangevraagd, voor het kanaal benoor
den de L ek bij den hoofdingenieur-directeur 
van den Rijkswaterstaat in de directie 
Utrech t, te Utrecht en voor het kanaal be
zuiden de Lek bij den hoofdingenieur-direc-
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teur van den Rijkswaterstaat in de d irectie 
Zuid-Holland, te 's-Gravenbage.". 

d. Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 11. De eerste twee volz innen van ar

tikel 16 van het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen zijn ook 
van toepassing bij het naderen van in over
vaart zijnde ponten of veerwagens. 

Een veerwagen voert de lichten, voor veer
ponten voorgeschreven in artikel 15 lid 1 van 
het Binnenaanvaringsreglement. 

De schipper van een vaartuig moet door 
het geven van een aangehouden stoot (dum· 
10 seconden of langer) op de stoom- of lucht
flui t, of op den misthoorn, waarschuwen, zoo
dra zijn vaartu ig een rij dend veer op een af
stand van 600 m genaderd is. Deze afstand 
is door een bord aangegeven. 

Het is verboden de in overtocht zijnde veer
wagen voorb_ij te varen, tenzij daarop wordt 
getoond des daags een g1'0en-witte vlag en 
des nachts twee groene I ich ten boven el kan der 
en dan slechts aan die zijde van den veer
wagen, waar deze vlag of deze beide groene 
l ichten worden getoond. De in overtocht zijnde 
veerwagen, die niet de groen"witte vlag of de 
groene I ichten toont, mag niet worden gena
derd op een af tand van minder dan 100 m. 

Zoodra op een in overvaart zijnde pont of 
veerwagen des daags een roode vlag en des 
nachts een roo,d I icht wordt g·ezwaaid of aan
gehouden stooten (duur 10 seconden of lan
ger) op den misthoorn worden geg-even, moet 
een naderend vaartuig onmiddellijk tot stil 
stand gebracht worden. 

Bij slecht zich t wordt op den in overtocht 
zijnden veerwagen met tusschenpoozen van 
niet meer dan 30 seconden een sein gegeven, 
bestaande uit één langen stoot (duur van 4 
tot 6 seconden) gevolgd door 4 korte stooten 
( duur van elk dier stooten ongeveer één se
conde). 

De op ponten betrekking hebbende bepa
lingen van de artikelen 22, 49, lid 1 onder 
1 ° en 88 onder 8° van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rij kskana
len zijn van toepassing op de ,·ijdende veren.". 

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

's-Gravenhage, den 3den Maart 1938. 

s. 562. 

WILHELMINA. 
De ilfiniste1· van Waterstaat, 

J. v. Buur en. 
(Uitgeg. 18 Maart 1938.) 

15 Maart 1938. BESLUIT tot nadere w1Jz1-
ging van de bepalingen omtrent de me
ting van binnenvaartuigen. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 Februari 1938, La. I , Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 22 December 1919 
(Staatsblad n°. 880); 

Overwegende, dat het wenschelijk is eenige 
nadere wijzigingen aan te brengen in het 



1938 

Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1927 (Staats
bi ad n°. 200), het laatst gewijzigd bij Ko
ninklij k besluit vari 30 October 1937 (Staats
blad n°. 579 G) ; 

Den Raad van State gehoord (Advies van 
8 Maart 1938, n°. 28) ; 

Gezien het nader ra pport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Maart 1938 , La. D, 
Afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

. Art. 1. In het Metingsbesluit B innenvaar
tuigen 1927 (Staatsbl a d n°. 200), zooals dit 
luidt na Ons besluit van den 30sten October 
1937 (Staatsblad n°. 579 G), worden de vol
gende wijzigingen gebracht: 

1 °. Artikel 21 (oud 23) vervalt. 
2°. Artikel 22 (nieuw) wordt artikel 21; 

23 22. 
2. D it besluit treedt in werking met ingang 

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

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

's-Gravenhage, den 15den Maart 1938. 

s. 563. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat , 

J . v . B u u r e n. 
( Uitgeg. 22 Maa1·t 1938.) 

21 Maart 1938. BESLUIT tot nadere w1Jz1-
ging van het Koninklijk besluit van 15 
October 1885 (Staatsblad n:0

• 187), hou
dende vaststelling van voorschr iften om
trent het vervoer, den in-, uit- en door
voer, verkoop en opslag van buskruit en 
andere ontplofbare stoffen. 

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

Waterstaat van 8 F ebruar i 1938, L a. AA, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen, van Onzen 
Minister van Defensie van 30 December 1937, 
IVe Afd. B , n°. 9, van Onzen M inister van 
Justi t ie van 18 J anua ri 1938, N °. 1129, 5e 
Afd. en van Onzen Minister van Financiën 
van 2 7 J a nuari 1938, n°. 215 , Afd . Invoet·
!"eChten; 

Overwegende, dat het wenschelij k is het K o
n ink lij k besluit va n 15 October 1885 (Staats
blad 0

• 187), houdende vaststelling van 
voorschr iften omtrent het vervoe r, den in-, 
-uit- en doorvoer, verkoop en opslag van bus
krui t en andere ontplofbare stoffen, het laatst 
gewijzigd bij Ons besluit van cl n 22sten 
Augustus 1936 (Staatsblad N °. 575), nader te 
wijzigen; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 26 April 
1884 (Staatsblad N°. 81); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 F ebruari 1938, 0

• 30); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Waterstaat van 28 Februari 1938, 
L a . I. , Afdeeling Vervoer- en Mij nwezen, van 
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Defens ie van 5 Maart 1938, IVe Afd. B , N °. 
84, van Justitie van 11 Maart 1938, 5e Af
deeling, 0

• 1188, en van Financiën van 18 
Maart 1938, N°. 140, afdeeli ng Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en : 
I. dat in artikel 64 van het Kon inklijk be

slui t van 15 October 1885 (Sta atsblad N °. 
187) , houdende vaststel] ing van voorschr iften 
omtrent het vervoer, den in-, u it- en door
voer, verkoop en opslag van buskruit en 
a ndere ontplofbare stoffen, het I aatst gewij 
zigd bij Ons besluit van den 22sten Augu tus 
1936 (S taatsblad N °. 575), in plaa ts van 
,,2000 kg" wordt ge lezen " 3000 kg". 

II. dat di t besluit in werking treedt met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Waterstaat, van Defen
sie, van Justitie en van Financiën zijn be l ast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad geplaatst en in a fschrift aan 
den R aad van State medegedee ld za l worden. 

's-Gravenhage, den 21sten Maart 1938. 
WILHELM! A . 

De M -iniste,· van Wat erstaat , 
J. v. Buu r e n. 

De M inister van Defensie, van Dij k. 
De Mi11istc1· van J ustitie, C. Gos e I i n g. 

s. 580. 

De Minister van Financiën, 
J. A. d e W i Id e. 

(U iiger,. 29 Maart 1938.) 

22 Februari 1938. BESLUI T , houdende wij
ziging van de bij Kon ink lij k Besluit va n 
4 Mei 1933 (Staatsblad n°. 246) gegeven 
voorschriften te r uitvoer ing van de, sedert 
gewijzigde, wet van 23 Me i 1899, Staats
blad n°. 128. (Staat van Oo1·log en B el eg.) 

Wij WILHEL MINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Defensie van 15 F ebruari 1938, Geheim Litt . 
A 39 · 

Gezien de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
n°. 128), zooals deze sedert is gewijzigd; 

Gel et op het Koninklijk Beslui t van 4 Mei 
1933 (Staatsblad n°. 246), zooals dit sedert 
is gewijzigd; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in de 
bij laatstgenoemd Koninklij k Besluit gegeven 
voorschriften wijziging te brengen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig a rtikel. 
Het Kon inkl ij k Besluit van 4 Mei 1933 

(Staatsblad n° . 246) wordt gewijzigd a ls volgt: 
I . In artikel 1, onder A , na punt 4 in

voegen: 
5. De Commandanten van een divisiegroep, 

een divisie en een brigadle, voor zoover recht
streeks gesteld onde,• de bevel en van één der 
in punt 4 bedo elde Commandanten, in het 
operatiegebied van het onder bevel van een 
van laatstbedoelde Commandanten staande on
derdeel van Zee- en Landmacht. 
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II. Het gestelde in artikel 1, onder B , 2, 
wordt gelezen: 

2. a. De Comma:ndanten, onderscheidenlijk 
van de I e, de lle, de Ille en de I Ve (vredes)
Divisie, tevens Bevelhebbers in de Je, de l:!e, 
de Se en de 4e Mil ita,ire afdeeling, onder
scheidenlijk in het gebied van de le, de 2e, 
de 3e en de 4e Militaire afdeeling, uitgezon
derd het gedeelte van het grondgebied des 
Rijks door Oos aan den Commandant der 
Stelling van den Helder toegewezen. 

b. D e Com1nandant der Stelling van den 
H elder in het gedeelte van het grondgebied 
des Rijks door Ons aan dien Stellingco=an
dant toegewezen . 

III. De voor! aatste en I aatste regel van 
het gestelde in artikel 1, onder B, 3, worden 
gelezen: 

onderscheidenlijk in elk der onder a t/m q 
genoemde gemeenten of groepen van gemeen
ten. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan Onze Minis
ters van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, 
van W aterstaat en van Economische Zaken, 
en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 22sten Februari 1938. 
WILHELM! A. 

D e Minister van D efensie, van Dij k. 
(Uitg eg. 15 Maa,·t 1938.) 

s. 581-

1 Maart 1938. BESLUIT, betreffende de 
inwerkingtred ing van de wet van 21 
Februari 1938 (Staatsblail n°. 500), tot 
wijziging van de Dienstplichtwet. 

l nwe1·kingtreding 5 Maart 1938. 

s. 582. 

7 Maart 1938. BESLUIT, betreffende de 
sterkte der I ichting 1938. 

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

Defensie van 3 Maart 1938, VIIe afdeel ing, 
n° 201 H· 

Gezien a'rt. II, eerste en tweede I id , de r 
wet van 21 Februari 1938 (Staatsblad n°. 
500) en Ons be I uit van 20 Mei 1937 (Staats
blail n°. 582) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de lichting 1938 wordt het 

getal tot gewoon dienstplichtige te bestemmen 
pe rsonen nader bepaal cl op 30 517. 

Art. 2. 1. '.rot het bere ik n van het in 
art. 1 vermelde getal worden, behalve de 
reeds tot gewoon di enstplichtige bestemde 
personen, daartoe a lsnog bestemd achtereen
volgens de buitengewone dienstplichtigen van 
de lichti ng 1938, te wier aanzien zich vóór 
16 Februari 1938 een der volgende gevallen 
voordeed: 

a . zonder voorbehoud schriftel ijk hebben 
verklaard , een bestemm ing tot gewoon di enst
pi ichtige op prijs te zull en stell en en wier 
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wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft 
verklaard, hiermede in te stemmen; 

b. tot buitengewoon dienstplichtige zijn be
stemd uitsluitend op grond van het hun ten 
deel gevallen lotingsnummer en niet reeds be
hooren tot de onder a bedoelde personen; 

c. van den dienstplicht zijn vrijgesteld 
wegens broederdienst en niet reeds behooren 
tot de onder a bedoel de personen. 

2. De in het eerste I id onder c bedoelde 
personen worden slechts tot een zoodanig ge
tal tot gewoon dienstplichtige bestemd als 
noodig is tot het bereiken van het in art. 1 
vermei de getal. 

3. Bij de toepassing van het eerste lid 
blijven buiten aanmerking degenen, omtrent 
wie vóór 16 Februari 1938 bij Onzen commis
saris in de provincie bekend ,vas, dat zij : 

a. voorgoed ongeschikt voor den dienst zijn 
verklaard· 

b. beha'.lve wegens broederdienst, ook om 
een · andere reden van den dienstplicht zijn 
vrijgesteld; 

c. van den dienst zijn uitgesloten ; 
d. krachtens een vrijwi lli ge ve rbinten is tot 

d"e 1 and- of de zeemacht of tot de overzeesche 
weermacht behooren; 

e. zijn overl eden. 
Art. 3. 1. De aandeelen, door de provin

ciën en door de gemeenten of groepen van 
gemeenten te dragen in het getal , dat inge
volge het eerste l id , lette r c, van art. 2 met 
inachtneming van het tweede lid van dat ar
t ikel tot gewoon dienstplichtige moet worden 
bestemd , worden bepaald in evenred ighe id tot 
de getall en der wegens broederdienst vrijge
stelde personen, bedoeld in art. 2, ee rste lid, 
onder c, en niet behoorende tot de personen, 
bedoeld in art. 2, derde lid. 

2. Het bepal en van de aandeelen, in het 
ee rste I id bedoeld, geschiedt voor de provin
c iën door Onzen Ministe r van Defensie en 
voor de gemeenten of g roepen van gemeenten 
door Onzen comm issar is in de provincie. 

3. Indien blijkt, dat personen, bedoeld in 
art. 2, eerste lid , onder a, verkeeren in een 
geval, bedoeld in het derde lid van dat arti
kel , wordt hiermede bij het bepalen van de 
aandee len geen re kening gehouden. 

Art. 4. 1. Onze commissaris in de provin
c ie wijst de personen aan, die ingevolge art. 2 
tot gewoon dienstplichtige worden bestemd. 
Voor zoover aan deze personen vrijste lling 
wegens broederdienst is verleend, verklaart 
hij deze vrijstelling vervallen. 

2. Ten aanzien van de in art. 2, eerste lid, 
onder c, bedoelde personen geschiedt deze be
stemming in de volgorde van de loting num
mers, te beginnen bij het laagste der aan deze 
personen ten deel gevall en loti ngsnummers. 
Bij deze bestemming bl ij ven buiten aanmer
king de personen, bedoeld in art. 2, derde lid. 

Onze Minister van Defensie is bel ast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den Niaart 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defen1Jie, van Dij k. 
( Uitge g . 10 Maa1·t 1938.) 
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s. 583. 
14 Maart 1938. BESLUIT, betreffende het 

getal voor de zeemacht te bestemmen ge
wone dienstplichtigen der lichting 1938. 

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

Defensie van 9 Maart 1938, Vlle Afdeeling, 
n° 366 Z · 

Gezien 'Onze besluiten van 20 Mei 1937 
(Staatsblad, n°. 582) en 7 Maart 1938 (Staats
blad, n°. 582); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voor de lichting 1938 wordt het getal voor 

inlijving bij de zeemacht te bestemmen ge
wone dienstplichtigen nader bepaald op 930. 

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

Soestdijk, den 14den Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, van Dij k. 
(Uitgeg. 18 Maart 1938.) 

s. 600. 

4 Februari 1938. WET, houdende nieuwe be
palingen nopens het waarborgen van be
paalde e igenschappen en hoedanigheden 
van uitgevoerde voortbrengselen van het 
landbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivel
bedrijf. (,,Landbouwuitvoerwet l 1938".) 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 362; 1987, 36ll; 
1937/38, 11 8. 

lland. II 1937/38, bladz. 580/1. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 11 8. 
Hand. I 1937/38, bladz . 167. 

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

dat het wenschelijk is nieuwe bepalingen vast 
te stellen nopens verbod van uitvoer van be
paalde voortbrengselen van het landbouw-, 
tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf, voor zoo
ver deze niet aan bepaal de eischen van her
komst, hoedanigheid en verzorgink voldoen ; 

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

§ 1. Inleidende bepaling. 

Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
1 °. ,,Onze Minister" : Onze met de zaken 

van den landbouw belaste Minister; 
2°. ,,Uitvoercontrólebesluit": eene alge

meene maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 2 ; 

3°. ,,Algemeene Voorwaarden": de Alge
meene Voorwaarden, bedoeld in artikel 8. 

§ 2. Regeling van den uitvoer. 

2. Het is verbodèn: 
1. boter, 2. kaas, , 3. al dan niet geconden

seerde melk, 4. room, 5. karnemelk, 6. a l dan 
niet gecondenseerde ondermelk, 7. melkpoeder, 
8. blolnnelk; 

9. kippeneieren, 10. eendeneieren; 
11. bacon; 
12. karwijzaad, 13. maanzaad, 14 . mo terd

zaad; 
15. aardappelen, 16. uien ; 
17. aardbeien, 18 .' a ppelen, 19. bessen, 20. 

druiven, 21. frambozen, 22. kersen, 23. kruis-
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bessen, 24. peren, 25. perziken, 26. pruimen ; 
27. and ijvie, 28. asperges, 29. augurken, 30. 

kool, 31. in groenen toestand geoogste boonen, 
32. doperwten, 33. peulen, 34. komkommers, 
35. koolrapen, 36. kroten , 37 . meloenen, 38. 
peen, 39. peterselie, 40. postelein, 41. prei, 
42. raapstelen, 43. rabarber, 44. radijs, 45. 
schorseneeren, 46. selderij, 47 . sla, 48. spina
zie, 49. tomaten, 50. witlof; 

51. bollen van bloemgewassen, 52. knollen 
van bloemgewassen; 

53. snijbloemen; 
uit te voeren, te pogen uit te voeren of ten 
uitvoer aan te bieden, indien deze voort
brengselen niet voldoen aan bij of krachtens 
a lgemeenen maatregel van bestuur te stellen 
eischen van herkomst, hoed~igheid en ver
zorging en indien hunne verpakking, vorm of 
afwerking niet voldoen aan bij of krachtens 
dien algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen eischen van hoedanigheid en verzor
ging, een en ander onverminderd andere met 
betrekking tot den uitvoer van die voort
brengselen geldende wettelijke voorschriften. 

3. H et stellen van eischen, als bedoeld in 
het vorige artikel , geschiedt niet dan na over
leg met organisaties van daarbij rechtstreeks 
belanghebbenden. Dat overleg wordt gepleegd 
door Onzen Minister; deze wijst daartoe de 
organisaties aan. 

4. In een Uitvoercontrólebesluit kan wor
den bepaald, dat de uitvoer der voortbrengse
len, waarop het betrekking heeft, is verboden 
langs andere dan de door Onzen Minister in 
overleg met Onzen Minister van Financiën 
aangewezen laatste kantoren. 

5. In een Uitvoercontrólebesluit kan wor
den bepaald, dat voortbrengselen en hunne 
verpakking, vorm of afwerking slechts dan 
zullen worden geacht te voldoen aan de bij 
of krachtens dat bes! uit gestelde e ischen, in
dien zij daartoe aan een keuring zijn onder
worpen en daarbij zijn goedgekeurd. 

6. Door Onzen Minister kunnen merken, 
teekenen of bewijsstukken worden vastgesteld 
of erkend a ls uitsluitend bestemd om door of 
vanwege den daartoe gerechtigde op voort
brengselen of op hunne verpakking te worden 
aangebracht of bij die voortbrengselen te wor
den gevoegd ten bewijze, dat zij aan eene 
keuring, als bedoeld in het vorige artikel, zijn 
onderworpen geweest en daarbij û jn goedge
keurd. 

7. Onze Minister kan regelen vast stellen 
betreffende het vervaardigen, voorhanden 
hebben en afleveren van merken, teekenen of 
bewijsstukken, a ls bedoeld in het vorige ar
tikel , en van cliché 's, stempels en andere 
werktuigen tot vervaardiging of aanbrenging
van die merken, teekenen of bewijsstukken. 

8. In een 'Uitvoercontrólebesluit kunnen een 
of meer rechtspersoonlijkheid bezittende instel
] in gen, welke aan bij a lgemeen en maatregel 
van bestuur te stell en Algemeene Voorwaar
den voldoen, met het toezicht op de naleving
der bij of krachtens dat bes! uit gestelde 
eischen hela t worden, alsmede met de keu
ring, bedoeld in artikel 5, of met het toezicht 
daarop en kunnen die instellingen, met in
achtneming van het te dien aanzien in de 
Algemeene Voorwaarden bepaalde, worden be. 
voogd verklaard tot het uitreiken van merken, 
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teekenen of bewijsstukken, a ls bedoeld in ar
tikel 6. 

9. In een Uitvoercontrol.ebesluit kan wor
den bepaald, da t instellingen, welke daarin 
krachtens het vorige artikel bevoegd zijn ver
kl aard tot het uitreiken van merken, teekenen 
of bewijsstukken, als · bedoeld in artikel 6, en 
welke aan daartoe in de Algemeene Voorwaar
den te stellen regelen voldoen, die merken, 
teekenen of bewijsstukken slechts mogen uit
reiken aan of ten behoeve van bij hen aan
geslotenen. 

10. De Al gemeene -Voorwaarden houden 
mede voorschriften in nopens : 

a. het beroep van beslissingen der in ar
t ikel 8 bedoelde instellingen ; 

b. de berekening en het verhaal van de bij 
keuring, beroep of andersz ins bij de toepas
sing van deze wet werkelijk gemaakte kosten; 

c. het doen stell en van zekerheid voor de 
richtige nakoming van uit deze wet voort
vloeiende verplichtingen. 

11. Onze Minister regelt de wijze, waarop 
de keuring, het uitreiken en aapwenden der 
merken, teekenen of bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 6, en het toezicht van Rijkswege 
op deze verrichtingen zullen geschieden. 

12. 1. Indien in een Uitvoercontrölebeslui t 
geene instelling, als bedoeld in artikel 8, is 
bevoegd verklaard of indien door Ons tot 
schorsing of intrekking van zoodanige verkla
ring is besloten, bepalen Wij in die beslui ten, 
welke artikelen <ler Algemeene Voorwaarden 
van overeenkomstige toepassing zull en zijn. 

2. I n de gevall en, bedoeld in het vorige 
lid, regelt Onze Minister, met inachtneming 
van de krachtens dat lid toepasselijk verklaar
de artikelen der Al gemeene Voorwaa1·den, de 
verschill ende bevoegdheden, welke anders aan 
eene instelling, als bedoeld in artikel 8, zou
den zijn toevertrouwd. 

13. H et in artikel 2 gestelde verbod is niet 
van toepassing ten aanzien van voortbrengse
len , welke: 

1 °. zich bevinden in spoorwegrijtui gen, in 
luchtvaartuigen, op schepen of op vlotten en 
bestemd zijn voor verbrui k van de daar in of 
daarop verblijvende personen ; 

2° . in hoeveelheden, welke een door Onzen 
Minister vast te stell en maximum niet over
schrijden, worden uitgevoeixl ten behoeve van 
de voorziening in het grensgebied; 

3° . in hoeveelheden, welke een door Onzen 
Minister vast te stellen maximum niet over
schrijden, worden uitgevoerd in den vorm van 
monsters zonder of met geringe handelswaar
de· 

4°. u it het l;mitenland afkomstig zij n en, 
met inachtnem ing van de met betrekking tot 
zoodan igen uitvoe r door Onzen Minister te 
stell en voorwaarden, worden ten uitvoer .aan
geboden of uitgevoerd na hier te lande al dan 
niet eene bewerking te hebben ondergaan. 

14. In bijzondere door hem te beoordeelen 
gevallen of groepen van gevallen kan door 
Onzen Minister, a l dan niet onder door hem 
daarbij vast te stell en voor.vaarden, onthef
fing worden verleend van het in artikel 2 ge
stelde verbod. 

15. l. Door Ons kunnen, gehoord de be
sturen der door Ons ingevolge artikel 8 be
voegd verklaarde instellingen, een of meer 
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Commissiën van Advies worden benoemd, 
welke tot taak hebben de R egeering desge
vraagd of e igener beweging van adv ies te die
nen over maatregelen ter uitvoering van deze 
wet. 

2. 0nze Minister is bevoegd aan deze Com
missiën adviseerende leden toe te voegen. 

3. De werkzaamheden dezer Commiss iën 
worden door Ons geregeld . 

§ 3. Strafb e-palingen. 

16. 1. Hij, die handel t in strijd met een 
der bij of krachtens deze wet vastgestelde 
voorschriften of met voor.vaarden, als bectueld 
in de artikelen 13 en 14, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoogste ti enduizend gulden. 

2. Indi en t ijdens het plegen van het fe it 
nog geen jaar is verloopen, sedert een vroe
gere veroordeeling van den schuldi ge wegens 
een strafbaar feit, bedoel d in het vorige lid , 
onherroepelijk is geworden, worden de in het 
vorige lid genoemde maxima verdubbeld . 

3. De in. dit artikel strafbaar gestelde fei 
ten worden beschouwd als overtredingen. 

4. De rechter kan de openbaarmaking van 
zij ne ui tspraak gelasten. 

17. Op fe iten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepa lingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

18. De ondernemer van een openbaar mid
del van vervoer wordt a ls zoodan ig niet ver
volgd, indien de naam en de woonplaats van 
den afzender van de voorwerpen, waarmede 
de overtreding is gepleegd, bekend zijn of op 
eerste aanmaning van dên ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie binnen een door dezen 
te bepalen termijn door den ondernemer wor
den bekendgemaakt. 

19 . Met het opsporen van. de fe iten, bij 
deze wet strafbaar gesteld , zijn b~last, ,behalve 
de bij artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen ambtenaren: 

1 °. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

2°. de ambten<1ren der invoerrechten en ac
cijnzen; 

3°. zij , die daartoe door . Onzen Minister 
zijn aangewezen. 

20 . Wij stellen algemeene regelen vast be
trbffende de wijze van beëedig ing van krach
tens het bepaalde onder 3°. van het vori ge 
artikel aangewezen ambtenaren ; Onze M inis
ter stelt voor hen eene instructie vast. 

21. l. De in artikel 19 bedoelde ambtena
ren zijn te a ll en tijde bevoegd ter inbeslag
nem ing de uitlevering te vorderen van alle 
voorwei·pen, die kunnen d iimen om de waar
h e id aan den dag te brengen. 

-2. Zij kunnen ie a ll en tijde inzage _vorderen 
van · a lle bescheiden, die op zood ani ge voor
werpen betrekking hebben. 

3. Bij hun onderzoek kunnen zij vorderen, 
dat de emballage der goederen worde ge
opend. 

4. Zij zijn bevoegd elke plaats, daaronder 
begrepen besloten lokalen, erven en woningen , 
bim;ien te treden. 
. 5. Indien dit binnentreden gesch iedt tus
schen zonsonder- en zonsopgang, wordt door 
hen een proces-verbaal opgemaakt, dat binnen 
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tweemaal vier en twintig uren aan den'gene, i~ 
wiéns lokaal of erf is binnengetrnd~n, in af-
schrift wordt medegedeeld, !' 

6. Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm, 

7, In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op vertoon 
van een schriftelijken, bijzonderen last van 
den comm issaris van politie, en in gemeenten, 
waar geen commissaris van politie is, van den 
burgemeester. V an dit binnentreden wordt 
door hen een proces-verbaal opgemaakt, dat 
binnen tweemaal vier en twintig uren aan 
dengene, in wiens woning is binnengetreden, 
in afschrift wordt medegedeel d. 

22, 1. De in artikel 19, onder 2°. en 3°. , 
bedoelde ambtenaren zijn, voor zooveel zij 
niet reeds uit anderen hoofde de bevoegdheid 
daartoe bezitten , bevoegd tot het nemen van 
monsters tegen betaling van de marktwaarde 
daarvan. 

2. Onze Minister geeft nadere voorschriften 
met betrekking tot de monsterneming, de ver
zegeling, de verzending, het onderzoek der 
monsters en het toevoegen van bederfwerende 
middelen. 

23. Voorwerpen, door middel van overtre
ding verkregen of waarmede eene overtreding 
is gepleegd, worden in beslag genomen en 
kunnen bij veroordeeling worden verbeurd 
verklaard; indien zij zijn verkocht, kan de 
geldelijke opbrengst worden ver!>eurd ver
klaard , Middelen van vervoer J.,:-,.mnen alleen 
worden verbeurd verkl aard, ;ndien zij den 
veroordeelde toebehooren. 

24, 1. In beslag genot".,m voorwerpen kun
nen op machtiging van den ambtenaar van 
het openbaar Ministerie worden verkocht. 

2. De geldelijke opbrengst blijft onder be
rusting van den griffier, totdat de zaak bij 
rechterlijk gewijsde is afgedaan. 

25. Indien in beslag genomen voorwerpen 
in bederf dreigen over te gaan, worden zij , 
na te zijn gewaa-rdeerd, op bevel van den 
ambtenaar van het , Openbaar Ministerie ver
nietigd. 

26 . Indien in beslag genomen, niet ver
beurd verklaarde voorwerpen niet meer aan
wezig zijn of bedorven zijn, bepaalt de rechter 
bij het vonnis of en, zoo ja, tot welk bedrag 
de eigenaar zal worden schadeloos gesteld. 

27. 1. Indien de zaak niet wordt voort
gezet, worden de in beslag genomen voorwer
pen op bevel van den ambte naar van h et 
Openbaar Ministerie aan den eigenaar terug
gegeven. 

2. Indien in het geval, bedoeld in het vo
rige li d, de in beslag genomen voorwerpen 
niet meer aanwezig zijn of bedorven zijn, wordt 
de eigenaar op bevel van den ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie, hetwelk hem bij ex
ploit wordt beteekend, tot een door dien amb
tenaar te bepalen bedrag schadeloos gesteld. 

28. 1. De in de artikelen 26 en 27 be
doel de schadeloosstelling wordt door 9en ont
vanger der registratie, in wiens kring de 
rechter of de ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie zetelt, die het bevel heeft _gegeven, 
op quitantie of een geldig bewijs van den 
rechthebbende voldaan. 

2. De vordering vervalt door verloop van 
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vijf jaren, nadat- het -vonnis onherroepelijk i; 
geworden of het in het tweed!) lid v.an het 
vorige artikel bedoelde bevel ' van den ambte
naar van het Openbaar Ministerie is betee
kend. 

§ 4. Slotbepalingen , 

29. Met ingang van het tijdstip, waarop 
een Uitvoercontrölebesluit in werking treedt 
ten aanzien van eenig voortbrengsel, tot dan 
toe in een van de navolgende wetten of wets
deel en of van Onze navolgende besluiten ge
regeld, wordt die wet, dat wetsdeel of dat 
besluit ten aanzien van dat voortbrengsel bui
ten werking gesteld : 

de artikelen 1 tot en met 7 der Landbouw
uitvoerwet 1929; 

de wet van den 18den Juli 1930, Staa,tsblad 
n°. 294, tot regeling van den uitvoer van 
uien, zooals zij is gewijzigd bij de wet van den 
7den Augustus 1933, Staatsblad n° . 433; 

de artikelen 1 tot en met 6 van de wet van 
den 29sten November 1930, Staatsblad n °. 
441, tot regeling van den uitvoer a lsmede wij
ziging en aanvulling van de bepalingen be
treffende den in- en doorvoer van kippen- en 
eendeneieren, zooals zij zijn gewijzigd bij de 
arti lcelen I tot en met V van de w1,t van den 
8sten April 1932, Staatsblad n°. 148; 

de wet van den 19den December 1930, 
Staatsblad n°. 482, tot regeling van den uit
voer van melkproducten en van gepasteuriseer
de en gesteriliseerde melk en room; 

de wet van den 31sten December 1931, 
Staatsblad n°. 575, houdende regeling van den 
uitvoer van bloembollen ; 

de wet van den 15den December 1932, 
Staatsblad n°. 608, tot regeling van den uit
voer van pootaardappelen; 

Ons besluit van den 15den Maart 1934, 
Staatsbl_ad n°. 107, tot toepassing van artikel 
8 der Landbouwuitvoerwet 1929 met betrek
king tot andere dan gepasteuriseerde en ge
sterili seerde melk en room, alsmede onder
melk en karnemelk; 

Ons besluit van den 16den September 1936, 
Staatsblad n°. 772, tot toepassing van de ar
tikel en 8 en 11 der Landbouwuitvoerwet 1929 
met betrekking tot groenten en fruit ; 

Ons besluit van den 14den Januari 1937. 
Staatsblad n °. 741, tot toepassing van de ar
tikelen 8 en 11 der L andbouwuitvoerwet 1929 
op den uitvoer van tulpenbloemen naar Groot
Britannië en I erland. 

30. 1. M e t ingang v an h e t t ijdstip, waarop 
alle in het vorige artikel genoemde wetten 
en wetsdeelen en al Onze in dat artikel ge
noemde besluiten ten aanzien van alle voort
brengselen, waarop zij betrekking hebben , 
buiten werking zijn gesteld, vervalt de L and
bouwuitvoerwet 1929. 

2. De wijzigingen, bij artikel 24 van de 
Landbouwuitvoerwet 1929 aangebracht in de 
artikelen 66 , 69 en 70 van de Veewet, be
houden kracht van wet. 

31. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: ,.Landbouwuitvoerwet" , met ver
melding van het jaartal van het St(J)(J,tsblad, 
waarin zij is afgekondigd. 

32. 1. Artikel 2 van deze wet treedt in 
werking met ingang van een door Ons te 
bepalen tijdstip, dat voor elk der daarin ge-

., 
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noemde voortbrengselen. of ·soorten daarvan 
en voor den uitvoer naar verschill ende landen 
verschillend kan worden gesteld. 

2. De overige artikelen van deze wet treden 
in -,werking met ingang van èie_n dag na dien 
harer afkond ig ing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. ; , 
Gegeven te Soestdijk, den 4den Februari 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 25 Februari 1938. ) • 

s, 601. 

4 Februari 1938. WET tot regeling van den 
irivoer van paarden en slachtpaarden. 

Bijl. H and. II 1937/38, 341. 
H an.à. 11 1937/38, bladz. 735. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 341. 
H and. l 1937/38, bladz. 167. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij beslui t van 18 October 1937, 
N°. 30 (N ede,·la11Jdsche Staatscourant van 21 
October 1937, N° . 203) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535 ), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N·0 • 596), de invoer van 
paarden en slachtpaarden wederom aan eene 
t ijdelijke beperking is onderworpen en dat ar
t ikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodani g geval een voorste l van wet tot voor
zien ing van het in dat besluit geregeld ver
bod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bu iten land of na vooraf
gaanden opslag in entrepot. 

2. .,Onze Minister", de Ministe r van Eco
nomische Zaken. 

3. ,,paarden" , paarden van 3 jaar en ou
der, welke ten m inste éénmaal hebben ge
wisseld en een schofthoogte hebben van 1.45 
m. en daarboven, benevens paarden, welke 
nog . niet hebben gewisseld en jonger zijn dan 
3 jaar, met uitzondering van dekhengsten en 
si achtpaarden. 

2. 1 . Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 November 1937 en eindi
gende 31 October 1938, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald , is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. paarden, voor zoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het aantal 
stuks, hetwelk gemiddeld per 12 maanden in 
de jaren 1931, 1932 en 1933 uit dat land aan 
paa rden is ingevoerd; 

b. slachtpaarden, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 20 ten honderd van het aantal 
stuks, hetwelk gem iddeld per 12 maanden in 
de jaren 1931 en 1932 uit dat land aan 
slachtpaarden is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit na der door hem aan te wijzen 
landen. 
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3. Indien ,e,r in zoover.re ,op den dag, waar
op deze · wet in werking treedt, bijzondere 
contingeriten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken,- zull en voor het 
nog niet v'lrstreken geçleelte ,van dien termijn 
de bij zonder\) cont ingerüe_l/c .in_ de plaats treden 
van de in het eerste li d bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld eer,, lij st van paarden c. q. slachtpaar
den , welke n iet vall en onder de in het eerste 
lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het i,n het vorig arti kei 
genoemde tijdvak zal de invoer van paarden 
en slachtp!!~rden slechts •zijn toegestaan met 
inachtneming van door Ons op voordracht 
van Onzen Ministe r te stell en rngelen en 
voorwaarden. 

2. Door Ons kunne,n op voo,rdracht van 
Onzen Minîster re·gelen ,yorden gesteld be
treffende de vasts teil i ng van bedragen, welke 
ter bestrijding van kosten, aan de u itvoering 
van dat beslui t verbonden, aan belanghebben
den worden in rekening' gebracht. 

3. In een beslui t, als in het vor ig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwij kingen toe te 
staan . . . · 

4. Een besluit, a ls in di t artikel bedoeld, 
wor dt in de N ederlandsche Staatscourant be-
kendgemaakt. . 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Min iste1· · bepalingen vaststellen betref
fende het leveren van b,:nvijs van herkomst 
en/of oorsprong van ten invoer aangegeven 
paarden en slachtpaat'den. 

2. Invoer, in strijd met het bepaal de krach
tens het vorig I id, is· verboden . 

5. 1. Hij , die opzettelijk paarden of slach t
paarden invoert in strij d met het bepaalde in 
en krachtens de artikelen 2, 3 en 4, wordt 
gestraft met gevangen isstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
f 10,000, terwijl de paarden of slach tpaarden, 
waarmede of ten aanz ien waarvan de over
treding plaats had, kunnen worden verbeurd 
verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
d ie eenig paard of slachtpaard verkoopt, te 
koop aanbiedt, a fl evert of ten verkoop of ter 
a fl ever ing in voorraad heeft, waarvan hij 
weet, dat het is ingevoerd in strijd met een 
verbod, uitgevaardigd bij of krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6 . Met h et opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij o f 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambte naren der invoenechten en 
accijnzen . 

7. Op fe iten, vall ende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voo rschr iften zijn de a.rti ke-
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len 5, 6 en 7 der "Cri sis invoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 ovember 1933 (Staatsblad N°. 596), 
van overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgendè op dien der afkond i
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 4den F ebruari 

1938. 
WILHELMI A. 

De Minister van Economische Za ken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 4 Maart 1938.) 

s. 602. 

4 Februari 193&. WET tot regel ing van den 
invoer van sloten. 

B ijl . Hand. Il 1981/88. 810. 
H and. Tl 1931/88, blaxk. 1114. 
B ijl. H and. 1 1981/38, 310 . 
H and. 1 1931/38, bladz. 161. 

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

dat door Ons bij besluit van 22 October 1937, 
N°. 29 (N ederla'ndsche Staatscourant van 25 
October 1937, N °. 205) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N° . 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 ovember 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van 
sloten wederom aan eene tijdelij ke beperk ing 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoem
de wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer,,, invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaa nden opslag in entrepot. 

2. ,,Onze Minister", de Minister van E co
nom ische Zaken. 

3. ,,sloten", sloten en onderdeel en daar
van, met uitzondering van hangsloten en met 
uitzondering van meubelsloten met een netto
gewicht van minder da n 150 gram. 

2.. 1. Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 November 1937 en ei n
digende 30 April 1938, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Min iste r 
za l worden bepaald, is de invoer uit ieder 
la nd verboden van sloten , voor wover deze 
meer bedraagt dan · 25 ten honderd van het 
bruto-gewich t, hetwelk gem iddel d pe r 6 
maanden in de jaren 1932 en 1933 uit dat 
land aan sloten is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig I id bepaalde contingenten 
hijzondere contingen ten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op rleze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van krach t zijn, waarvan de te r
mij n nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van d ien termijn 
rle bij zondere cont ingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast-
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gesteld een lij st van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vori g artike l 
genoemde tijdva k za l de invoer der a ldaa r ge
noemde goede·ren niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daa rtoe door 
of vanwege Onzen M iniste ,· afgegeven ver-
gunning. , 

2. Door Ons kunnen op voordracht van 
Onzen Minister regelen worden gesteld be
treffende de voorwaarden, krachtens welke en 
de wij ze waarop eene vergunning, in het vorig 
lid bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betref
fende de vaststelling van bedragen, welke ter 
bestrijding van kosten, aan de u itvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
" 'orden in rekening gebracht. 

3. In een bes] uit, als in het vorig l id be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstand igheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste I id afwijkingen toe te 
staan. ' 
, 4. Een beslui t, a ls in dit artikel bedoeld . 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing deze r wet ka n 
Onze Minister bepalingen vaststell en betref
fende het leveren van bewijs van herkomst 
en/of oorsprong van ten invoer aangegeven 
goederen, a ls bedoeld in deze wet. 

2. Invoer, in strijd m et bet bepaalde 
krachtens het vor ig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, di e opzettel ijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krach tens de 
artikel en 2, 3 en 4, word t gestra ft met. ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste f 10,000, terwij l 
de goederen , waa rmede of ten aanzien waar
van de overtreding plaats had, kunnen wor
den verbeurd verklaa'rd. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten ve rkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod, uitgevaar
digd bij of krachtens het bepaalde in de a rti
kelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet. 
wo rden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaa r 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der R ijks- en gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepa 
ling dezer wet, zij n n iet van toepassi ng de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betr-ekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschr iften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Cri isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 ovember 1933 (Staatsblad N °. 596) . 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afkondi 
g ing. 



135 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 4den · Februari 

1938. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 4 Maart 1938.) 

s. 603. 

4 F ebruari 1938. WET tot regeling van den 
invoer van gelaschte en naadlooze buizen. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 375 . 
Hand. Il 1937/38, bl!ldz. 1114. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 375. 
Hand. I 1937/38, blad,z. 167. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 October 1937, 
N°. 42 (N ede1·landsche Staatscourant van 28 
October 1937, N°. 208) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van ge
laschte en naadlooze buizen wederom aan eene 
tijdelijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, d a t 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorzien ing van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden· gedaan ; · 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
ATt. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in en trepot. 

2. ,,Onze Minister", ·de Minister van Eco
nomische Zaken . 

3. ,,gelaschte buizen", gelaschte buizen of 
pijpen van ijzer en staal (zoowel met zich t
bare als niet zichtbare lasch) , met een uit
wendige doorsnede tot en met 61 mm. 

4. ,,naadlooze buizen", naadlooze buizen of 
pijpen van ij zer en staal , met een uitwendige 
doorsnede van 20 t/m 61 mm. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 November 1937 en e in
digende 31 October 1938, of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Mi
nister zal worden bepaald, is de invoer uit 
ieder land verboden van 

a. gelasch te buizen , voor zoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van het twee
voud van het bruto-gewicht, hetwelk geduren
de het t ijdvak van 1 J anuari 1935 tot 1 Juli 
1935 uit dat land aan gelaschte buizen is 
ingevoerd ; · 

b. naadlooze buizen, voor zoover deze meer 
b e draagt dan 60 ten h ond erd van het bruto
gewicht, hetwelk in het jaar 1934 uit dat 
la nd a-an naadlooze buizen is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in .zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
m ijn nog n iet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
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de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke n iet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(De ·artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan 
die van Staatsblad N°. 602.) 

Lasten en · bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 4den F ebrua ri 

1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitgeg. 4 Maart 1938.) 

s. 604. 

24 Maart 1938. WET tot regeling van den 
invoer van draadnagels en draadkram
men, spijkers, getrokken ij zer- en staal
draad en van prikkel- en puntdraad. 

Bijl . H and. II 1936/37, 371. 
Bijl. Hand. Il 1937/38, 119. 
Hand. Il 1937/38, blad,z. 1422. 
B ijl. Hand. l 1937/38, 119. 
Hand. f 1937/38, bladz. 466. 

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

dat door Ons bij besluit van 24 Februari 1937 , 
N °. 28 (N ederlandsche Staatscourant van 
26/27 F ebruari 1937, N°. 39) ingevolge a rti
kel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N °. 535), gewijzigd bij de wet van 17 No
vember 1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer 
van draadnagels en draadkrammen, spijkers, 
getrokken ijzer- en staaldraad en van prikkel • 
en puntdraad wederom aan eene tijdelij ke be
pe rking is onderworpen en dat a rtikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorste1 van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in · het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot. 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 m aan
den, aanvangende 1 Maar t 1937 en eindigen
de 31 Augustus 1937, of zoov·eel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald; is de invoer uit ieder 
land verboden van: •· ·· 

a. draadnagels en draad krammen i 
b. spijkers (geknipt uit plaat) ; 
c . getrokken ijzer- en staaldraad, zoowel 

bl an k als gegloe id of gegalvaniseerd, al dan 
niet omkleed met onedele metalen en al dan 
niet omwikkeld en/of omsponnen, in l engten 
niet korter dan 50 o.m. ; 

d. prikkel- en puntdraad; 
te lkens voor zoover deze meer bedraagt dan 

40 ten honderd van het bruto-gewicht, het
welk gemi ddeld per 6 m áanden in de· jaren 
1931 en 1932 uit dat land aan di e goederen ' 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
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bij zondere contingenten vast te stellen ·voor 
den invoer ui t nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. I ndien en in zoóverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
c9ntingenten van krach t zijn , waarvan de te r
mijn nog n iet is verstreken, zu ll en voor het 
nog niet ve rstreken gedeelte van d ien termij n 
de bij zondere contingenten in de pl aats treden 
~an de in het ee1·ste I id bedoelde cont ingenten. 

4. Door Onzen Mi nister kan worden vast
geste ld een lij st van goederen , welke n iet 
val fen onder de in het eerste l id bedoelde. 

( D e arti kel en 3- 9 zij n gel ijkluidend aan 
die van Staatsblad N °. 602.) 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maart' 
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D e 

s. 605. 

WILHELMI NA. 
Minis te1· van. E conom,ische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Ui tg eg . 12 A pril 1938.) 

24 M aart 1938. WET tot regeling va n den 
invoer van petten en baretten. 

B ijl . H and. Tl 1936/37, 372. 
B ijl . H and. ll 1937/3 8, 120. 
H and. Tl 1937/38, bladz . 1422. 
B ijl . H and . 1 1937/38, 120. 
H and. 1 1937/38, bladz. 466 . 

Wij WIL HELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij jn o.ve(weg ing genomen hebben, 

dat dcior Ons bij besluit van 24 F ebrua ri 1937, 
N °. 29 (N ed erlanll.s ch e Staatscou,·ant-: van 
26/27 F ebruari 1937, N °. 39) ingevolge a r
t ikel 2 der " Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N °: 535) gewijzigd bij de wet va n 17 
November 1935 (Staatsblad N °. 596 ), de in
voer van petten en baretten wederom aan 
eene tij de! ij ke beperk ing is onderworpen en 
da t a rtikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geva l een voorste l van wet 
tot voorziening van het in da t beslui t ge
regeld ve rbod van invoer za l worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtst reeks u it het 'buitenl a nd of na vooraf
gaanden opslag in entrepot. 

2. ,,Onze Min ister", de Mi nister va n E co
nom isch e Z a ke n . 

2. 'l . Gedurende het t ijdvak van 9 maan
den, aanvangende 1 M aart 1937 en e ind igen
de 30 N ovember 1937, of zoovee l ee rder als 
door Ons op voordrach t van Onzen M inister 
zal wor den bepaald, is de invoer u it ieder 
land verboden van petten en baretten, voor
zoover deze meer bedraagt clan 35 ten hon
derd van het bruto-gewicht , hetwelk gemid
de ld per 9 maanden in de ja ren 1931 en 1932 
u it da t I a nd aan pet ten en baretten is inge-
voerd. \· . c,, 

2. Onze M iniste r is bevoegd om bóven de · 
ingevólge het vori g l id bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te ste il en voor 
den invoer u it nade ,· door hem aan te wij zen 
la nden. 

3. Indi en en in zoover re op den dag , waa r-
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op deze wet in wer king treedt, bij zondere 
cont ingenten va n krach t zijn, waarvan de ter
m ijn nog n iet is ve rstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedee lte van dien termij n 
de bij zondere contingenten in de· plaats treden 
van de in het eerste l id bedoelde cont ingenten. 

4. Door Onzen Min ister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke n iet 
vallen onder de in het eer te lid bedoelde. 

( D e artikel en 3- 9 zijn gelijkl widend acin 
d ie van Staatsblad N ° . 602.) 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-G ravenh age, den 24sten M aa rt 

1938. 
WILHELMINA. 

D e ilfinister van E cono1nisch e Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Ui tg eg . 12 April 1938.) 

s. 606. 

24 Maart 1938. WE T tot regeli ng van den 
invoer van geëma il lee rde, gegoten closet
reservoirs . 

B ijl . Hand. 11 1936/3 7, 381. 
B ijl. H and . ll 1937/38, 126. 
H and.. Tl 1937/3 8, bladz . 1422. 
B ijl . Ha,nd. l 1937/38, 126. 
H and. l 1937/38 , bladz . 466 . 

W ij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij beslui t van 24 F ebrua ri 
1937, N °. 30 (Ned erlandsc he S taatscouran t van 
26/27 F ebruari 1937, 0

• 39) ingevolge ar
t ikel 2 de r " Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N °. 596), de in
voer va n geëma ill eerde, gegoten closetrese r
voirs wederom aan eene tij delijke beperk ing is 
onderworpen en dat artike l 3 van genoem de 
wet voorschr ij ft, da t in zoodani g geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat beslui t geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van Sta te , enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks ui t het bu itenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot. 

2. ,,Onze M in ister", de Min iste l' van Eco
nomische Za ken . 

3. ,,Geëm a ill eerde, gegoten closeti·eservoi rs", 
de gie tij zere n b a kke n, a l d a n n ie t v oo t·z ien 
va n de benood igde onderdeelen. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 6 m aan
den, aanva ngende 1 M aart 1937 en e indi gende 
31 Augustus 1937, of zooveel ee rde r a ls door 
Ons op voord racht van Onzen M inister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van geëmaillee rde, gegoten closet
reservoirs, voor zoover deze meer bedraagt 
da n 20 ten honderd van bet aantal stuks, bet
wel k gemiddel d per 6 maa nden in de jaren 
1932 en 1.933 ui t dat land aa n die goederen is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig li d bepaalde con t ingenten 
bijzondere contingen ten vast te stell en vom· 
den invoer u it nader door hem aan te wijzen 
landen . 
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3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet ve1·streken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

( D e artikel en 3-9 zijn gelijkluitlend aan 
rli e van Staatsbla,d N° . 602. ) 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maart 

1938. 
WILHELMINA. 

De Jlfiniste,· van Econo,nisc"he Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 12 Api·il 1938.) 

s. 607. 

24 Maa,·t 1938. WET tot regeling van den 
invoer van steenkolen. 

Bijl. Hand. 11 1936/3 7, 399. 
B ijl. H and. II 1937/38, 129. 
Hand. Tl 1937/38, bladz. 1422. 
B ijl. Hand . l 1937/38, 129. 
Hand. l 1937/38, bladz. 466. 

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

dat door Ons bij besluit van 18 Maart 1937 
N °. 18 (N ederlandsche Staatscourant van 22 
Maart 1937, N°. 55) ingevolge a rtikel 2 der 
.,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staats blad N °. 596) , de invoer van steen
kol en wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoem
de wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet oot voorziening van het in 
da t beslu it geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

1·ech tstreeks ui t het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot. 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan. 
den, aanvangende 1 April 1937 en e indigende 
30 Juni 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister za l worden 
bepaald , is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. huisbrandkol en ; 
b. industrie kol en; 
c. cokes en cokes-gru is; 
d. steenkoolbriketten , 
telkens voorzoover deze meer bedraagt dan 

60 ten honderd van het brnt.o-gewicht hetwelk 
gemiddeld per 3 maanden in het jaar 1933 
uit dat land aan die goederen is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar-
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op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn , waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zu ll en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van di en termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde cont ingenten . 

4. Door Onzen Minister ka n worden vast 
gesteld een lij st van goederen, welke niet 
vall en onder de in het eerste lid bedoelde. 

5. Door Onzen Minister wordt bepaald , wat 
onder huisbrandkolen en industriekolen, als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, sub a en b, 
zal worden verst aan. 

( D e artikelen S-9 zijn gelijkluidend aan 
die van Staatsbla,d N°. 602.) 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten M aart 

1938. 
WILHELMINA. 

D e Minist er van E cono,nische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 12 Api·il 1938.) 

s. 608. 

24 M aart 1938. WET tot regeling van den 
invoer van naadlooze buizen. 

B ijl . Hand. II 1936/37, 402. 
Bijl. Hand. Il 1937/3 8, 132. 
Hand. Il 1937/38, bladz . 1422. 
B ijl. H and. l 1931/38, 132. 
Hand. l 1931/38, blad-2 . 466. 

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

da t door Ons bij besluit van 30 Maar t 1937 
N °. 36 (Ned erlandsch e Staatscourant van 31 
Maart 1937, n° . 60) ingevolge artikel 2 de r 
,.Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) , 
gewijz igd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596) , de invoer van naad
looze buizen wedernm aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artike l 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zooda ni g 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit gerege ld verbod van 
invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, da t Wij, den R aad van Sta te, enz. 
Art . 1. In deze wet is te ve rstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bui tenl and of na voo raf
gaanden opslag in entrepot. 

2. .,Onze Minister", de Minister van E co
nomische Zaken . 

3. .,naadlooze buizen", naadl ooze buizen of 
p ijpen van ijzer en staal , met een ui twendi ge 
doorsnede van 20 tjm 60 m .m. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 7 maan
den , aanvangende 1 April 1937 en eindigende 
31 Oct.obe r 1937, o f zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van naadlooze buizen, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 60 ten honderd van 
het bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 7 
maanden in het jaar 1934 uit dat land aan 
naacllooze buizen is ingevoerd. . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vori g lid bepaa lde contingenten 
bijzondere contingenten vast te ste ll en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 
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3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst. van goederen, welke niet 
vallen onder. de În het eerste I id -bedoelde. 

( D e artikel en 3-9 zijn gelijkluidend aan 
die van Staatsblad N°. 602.) 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maart 

1938. 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitg eg. 12 Ap,·il 1938. ) 

s. 609. 

24 Maart 1938. WET tot regeling van den 
invoer van toiletzeep. 

Bijl. Hand. Il 1986/81, 411. 
B ijl. Hand. Il 1987/38, 133. 
Hand. II 1987/88, bladz. 1422. 
Bijl. Hand. l 1931/38, 138. 
Hand. I 1931/38, bladz . 466. 

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

dat door Ons bij besluit van 25 Maart 1937 
N°. 7 (Nederlandsche Staatscoumnt van 30 
Maart 1937, n°. 59) ingevolge artikel 2 der 
,,Cris isinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. · 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596 ), de invoer van toilet
zeep wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodariig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat beslui t geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, da t Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,,Invoer" 1 invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bui tenl and of na voora f
gaanden opslag in entrepot. 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

3. ,,to il etzeep", geparfumeerde zeep, trans
parantzeep en medicinale zeep, een en ander 
in blok-, staaf- of tabletvorm , geparfumeerde 
zeeppoeder, alsmede geparfumeerde zachte en 
vloeibare zeep. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den , aanvangende 1 April 1937 en eindigende 
30 September 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van toi letzeep voor zoover deze meer 
bedraagt cl an 60 ten honderd van het netto
gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 maanden in 
het jaar 1935 uit dat land aan to il etzeep is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 
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3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werk ing treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(D e artikel en 3- 9 zijn gelijkluidend aan 
die van Staatsblad N°. 602.) 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maart 

1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uit geg. 12 April 1938.) 

s. 610. 

24 Maart 1938. WET tot regeling van den 
invoer van calciumhypochloriet, natrium
hypochloriet en gecomprimeerd ch loorgas. 

B ijl. H and. Il 1936/37, 424. 
B ijl . Hand. Il 1931/38, 137. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1422. 
Bijl. Hand. l 1987/38 , 137. 
Hand. I 1937/88, bladz. 466. 

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

dat door Ons bij besluit van 8 April 1937, 
N °. 11 (Nederlandsche Staatscourant van 9/10 
Apr il 1937, N°. 67) ingevolge artikel 2 de r 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N° . 535), 
gewijzi gd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van calcium
hypochloriet, natriumhypochloriet en gecom
primeerd chloorgas wedeTom aan eene tijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot. 

2. ,,Onze Minister", de Minister van E co
nomische Zaken. 

2·. 1. Gedurende h et tijdva k van 8 m aan. 
den, aanvangende 1 Mei 1937 en eindigende 
31 December 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer ui t ieder land 
verboden van 

a. calciumhypochloriet (chloorkalk), voor 
zoover deze meer bedraagt dan 60 ten hon
derd van het bruto-gewicht, hetwelk gem id
deld per 8 maa nden in de jaren 1932 en 193-3 
uit dat land aan chloorkalk is ingevoerd ; 

b. natriumhypochloriet (natronchloorbleek
loog) , voor zoover deze meer bedraagt dan 
60 ten honderd van het netto-gewicht, het
welk gemiddeld per 8 maanden in het jaar 
1933 uit dat land aan natronchloorbleekloog 
is ingevoerd; 

c. gecomprimeerd chloorgas, waamnder 
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vloeibaar chloor, voor zoover deze meer be
draagt dan 60 ten honderd van het netto
gewicht, hetwelk gemiddeld pe1' 8 maanden 
in · het jaa r 1933 ui t dat land aan gecom
primeerd chloorgas is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer üit _nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indiep en in zoo-.rerre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingen ten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zull en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van di en termijn 
de bijzondere contingenten in de p laats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lij st van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

( D e a1·tikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan 
di e van St.aatsblad N°. 602.) 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten M aart 

1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van E conomische Z aken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uit geg. 12 Ap1·il 1938.) 

s. 311. 

24 Maa,·t 1938. WET tot regeling van del) 
invoer van paarden en slachtpaarden. 

B ijl. H and. Il 1936/37, 449. 
Bijl. H and. Il 1937/38, 145. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1422. 
Bijl. Hand,. I 1937/38, 14 5. 
Hand. I 1.937/38, bladz. 466. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 April 1937, 
N°. 60 (N ederlandsch,e Staatscourant van 30 
April/1 Mei, N°. 82 ) ingevolge artikel 2 der 
,,Cr isisinvoerwet" 1931 (Staatsb lad N°. 535), 
gewijzi gd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596), de invoer van paarden 
en slachtpaarden wederom aan eene t ijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
•1an genoemde wet voorschrijft, dat in zooda
nig geval een voorstel van wet tot voorzie-
11ing van het in dat beslui t geregeld verbod 
van invoer za l worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A rt. 1. In deze ,yet is te verstaan onder ; 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland o[ na vooraf
gaanden opslag in entrepot. 

2 . ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

3. ,, paarden", paarden van 3 jaar en ou
der, welke ten minste éénmaal hebben gew is
seld en een schofthoogte hebben van 1.45 m 
en daarboven, benevens paarden, welke nog 
n iet hebben gew isseld en jonger zijn dan 3 
jaar met uitzondering van dekhengsten en 
si achtpaarden. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 Mei 1937 en eindigende 
31 October 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Ministe r zal 

1938 

worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van ' 

a. paarden, voorzoover deze meer bedraagt 
dan 100 ten honderd van het aantal stuks, 
hetwelk gemiddeld per 6 maanden in de jaren 
1931 , 1932 en 1933 uit dat land aan paarden 
is ingevoerd ; 

b. slachtpaarden, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 20 ' ten honderd van het aantal 
stuks, hetwelk gemiddeld in 6 maanden ·in de 
jaren 1931 en 1932 uit dat land aan slacht
paa-rden is .ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vori g lid bepaalde contingenten 
bijrondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem 'aan te wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking t reedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zull en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bij zondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van paarden c. q. slachtpaar
den, welke niet vallen onder de in dat eerste 
lid bedoelde. 

( De artikelen 3-9 zijn gelijkluitl,end aan 
die van Staatsbla,d N° . 601 .) 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten M aart 

1938. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 12 April 1938.) 

s. 612. 

24 M aart 1938. WET tot regeling van den 
invoer van schoeisel en leestkl aar schoen
werk. 

Bijl. H and. II 1936/37, 450. 
B ijl. Hand. Il 1937/38, 146. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1422. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 146 . 
H and. I 1937/38, bladz . 466. 

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

da t door Ons bij beslui t van 23 April 1937, 
N °. 59 (N ederlandsche Staatscourant van 27 
April 1937, N °. 79) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N •. 596), de invoer van schoeise l 
en leestkl aar schoenwerk wederom aan eene 
t ijdelij ke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voo,·stel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit ge regelrl 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden o pslag in entrepot. 

2. .,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijd vak van 6 maan
den, aanvangende 1 Mei 1937 en eindigende 
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31 October 1937, of z0<,veel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
wo rden bepaald, is de invoer u it ieder land 
ve rboden van: 

a. schoenen, 1 aarzen en pan toffe ls, geheel 
of voor het grootste deel van leder, voo rzoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van het aantal paren, hetwel k gem iddeld per 
6 maanden in 1934 uit dat land aan die goe
de ren is ingevoerd; 

b. schoenen, laarzen en pantoffels, zonder 
of niet voor het grootste deel van leder, 
caoutcho uc, gomelastiek of rubber, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 70 ten honderd van 
het aanta l paren, hetwelk gem iddel d per 6 
maanden in 1934 uit dat land aan d ie goede
ren is ingevoerd; 

s. schoenen, 1 aarzen en panto ffe ls, geheel 
of voor het grootste deel van caoutchouc, 
gomelastiek of rubber, voorzoover deze meer 
bedraagt clan 35 ten honderd van het aantal_ 
paren, hetwelk gem iddeld per 6 maanden in 
1934 ui t dat I and aan die goederen is inge
voerd· 

d . Îeestkl aa r schoenwerk, alsmede gestanste 
zolen, a l dan niet met aangezetten hak en 
gestanste hakken, voorzoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het aantal 
paren, hetwelk gemiddeld per 6 maanden uit 
dat land aan d ie goederen is ingevoerd . 

2. Onze Mi nister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig l id bepaalde contingenten 
bijzonde re contingenten vast te stellen voor 
den invoer ui t nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werk ing t reedt, bij zondere 
conti ngen ten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog n iet is verstreken, zu ll en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van di en termijn 
de bij zonde re cont ingenten in de p laats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten . 

4. Door Onzen M inister kan worden vast
geste ld een lijst van goederen, welke niet 
vall en onder de in het eerste l id bedoelde. 

(D e artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan 
die van Staatsblad N°. 602 .) 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 24sten Maart 

1938 . 
WILHELMINA. 

D e M inister van Econ01nisc he 7,aktn , 
S t e e n b e r g h e . 

(Vitgeg. 12 April 1938.) 

s. 613. 

24 M aart 1938. WET tot regeling van den 
invoer van dwei len. 

B ijl . H a1od. ll 1936/37, 461 . 
B ijl . H and. ll 1937/88 , 151. 
H and. lI 1987/38, bladz. 1422. 
B ij l . H and. 1 1937/38 , 151. 
H and. l 1937/88, bladz. 466. 

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

dat door Ons bij bes luit van 28 Apri l 1937, 
N° . 37 (N ederlandsche St,aa,tscourant van 30 
April/1 Mei 1937, N °. 82) ingevolge a r t ikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (S taatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
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1933 (Staatsblad 596) , de invoe1· van 
dwe il en wede rom aan eene tijdel ij ke be pe r
ki ng is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschr ijft, dat in zoodanig ge
val een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat beslu it ge regeld verbod van in voe r 
zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1 invoer" invoer in het vrije verkeer 

rechtst~eeks ui't het bui ten ! and of na vooraf
gaanden opslag in ent repot. 

2. .,Onze M in iste r", de M inister van Eco
nom ische Zaken. 

2 . . 1. Gedurende het t ijdvak va n 6 maan-. 
den, aanvangende 1 Mei 1937 en eindi gende 
31 October 1937, of zoovee l ee rder als door 
Ons op voordrach t van Onzen Min iste1· za l 
worden bepaald, is de invoer ui t iede r land 
verboden van cl wei I en, voor zoove r deze meer 
bedraagt dan 80 ten honderd van het b ruto
gewicht, hetwel k gemiddeld per 6 maanden in 
het tijdvak van 1 Mei 1934 tot 1 Mei 1935 
u it dat land aan dwe il en is ingevoerd . 

2. Onze Ministe r is bevoegd om hoven de 
ingevolge het vorig li d bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer u it nader door hem aan te wij zen 
landen . 

3. I nd ien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van krach t zijn, waarvan de te r
mijn nog . niet is verstreken, zull en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere cont ingenten in de p laats t reden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Min ister kan worden vast
gesteld een lij st van goederen, we lke niet 
va llen onder de in het eerste li d bedoelde. 

( D e artikelen 3- 9 zijn gel ijkluidend aan 
die van Staatsblad N° . 602.) 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-G ravenhage, den i 4sten Maar t 

1938. 
WILHE LMINA . 

De M in-ister van Econorn-ische Z cLken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitg eg. 12 Api·-il 1938 . ) 

s. 614. 

24 il:taart 1938. WET tot regel ing van den 
invoer van geïsoleerde elect ri cite itsgele i
cli ngen. 

B ijl . H and. Il 1937, 528. 
B ijl . Ha,.d. Il 1937/38, 182 . 
H and. 11 1937/38, bladz. 1422. 
B ijl . H and. I 1937/88, 182. 
H and. I 1937/38 , bladz. 466. 

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

dat door Ons bij beslui t van 16 J uni 1937 
N°. 25 (Nederland.se /i e Staatscoumnt van 21 
Juni 1937, N °. 116) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535 ) 
gewij zigd bij de wet van 17 N ovembe r 1933 
(Staatsblad N° . 596) , de invoer van geïso
leerde e lectriciteitsgele id ingen wede rom aan 
eene tijde lijke beperki ng is onderworpen en 
da t a rtikel 3 van genoemde wet voo rschrij ft, 
dat in zooda ni g geval een voorstel va n wet 
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tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan• 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van St;te, enz. 
Art. 1. In deze wet is te vers taan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije ve rkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden op lag i11 entrepot. 

2. .,Onze Min ister", de Minister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedur nde het t ijdvak van 6 maan• 
den, aanvangende 1 Juli 1937 en eindigende 
31 December 1937, is de invoer uit ieder land 
verboden va n: 

I. geïsoleerde e lectriciteitsgeleiclingen, bil· 
staande uit koper, alum inium of een koper
en/of a lumini umhoudende all iage zonder lood
mantel: 

a. geïsoleerd met caoutchouc, voor zoover 
deze meer bedraagt clan 40 ten honderd van 
het bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 
maanden gedurende de jaren 1931 en 1932 
uit dat land aan die goederen is ingevoerd; 

b. geïsoleerd met geïmpregneerde katoen
omvlechting {o. a. zuur- en weerbestend ig 
draad), voo r zoover deze meer bedraagt clan 
40 ten honderd van het bruto-gewicht, het
welk gemiddeld pe r 6 maanden in de jaren 
1931 en 1932 uit dat land aan die goederen 
is ingevoerd; 

II. geïsoleerde electriciteitsgele iclingen met 
loodmantel: 

c. geïsolee rd met caoutchouc, voo,· zoover 
deze meer bedraagt clan 40 ten honderd van 
het bruto-gewicht, hetwelk gem iclclelcl pe r 6 
maanden in de ja ren 1931 en 1932 uit dat 
1 and aan die goederen is ingevoerd; 

d. geïsoleerd door omspinning met katoen 
en/o f zijde over al clan niet geëmailleerde ker. 
nen, alsmede e lectriciteitsgeleiclingen, waarvan 
per draadgele iding de a l dan niet geëmai l
lee rde kem eerst is geïsoleerd met papier en 
dan is geïsol e rd met katoen en/of zijde, het 
geheel voorzien van een loodmante l, voor zoo
ver deze mee r bedraagt clan 40 ten honderd 
van het bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld pe r 
6 maanden in het jaar 1934 uit da t land aan 
die goederen is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader cloo1· hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zoovene op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn , waa rva n de ter
mijn nog niet is verstreken, zu l Jen voor het 
nog niet verstreken gedee lte van di en te rmij n 
de bijzondere contingenten in de pl aats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. D oor Onze n Ministet· kan worde n vast
geste ld een lij st van goederen, welke niet 
val len oncle1· de in het eerste lid bedoelde. 

( De artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan 
die van, taatsblad N°. 602.) 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24 ten l\1aart 

1938. 
WILHELMI A. 

D e Af·inister van Econcnnische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

{ Uitgeg. 12 April 1938. ) 

1938 

s. 615. 

24 Maart 1938. w ·ET tot rngeling van den 
111voer van benzol. 

Bijl . Rand. Il 1937, 534. 
Bijl . Hand. Il 1937/88, 185. 
Rand. Il 1937/38, bladz. 1422. 
Bijl . Hand. l 1937/38, 185. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 466. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 Juni 1937' 
0

• 26 (Nederlandsche Staatswurant van 3Ó 
Juni 1937, 0

• 123) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535) 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933 
(Staatsblad 0

• 596), de invoer van benzol 
wederom aan eene t ijdel ijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in wodanig geval een voor
ste l van wet tot voorziening van het in dat 
bes luit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanclen opslag in entrepot. 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

3. ,,benzol" , benzol en alle in hoofdzaak 
daarnit bestaande met of ronder bewerking 
of vermengmg als motorbrandstof geschikte 
vloeistoffen. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van één maand, 
aanvangende 1 Juli 1937 en eindigende 31 
Jul i 1937, is de invoer uit ieder land verbo
den van benzol, voorzoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het netto
gew ich t, hetwelk gemiddeld per maa nd ge
durende het t ijdvak 1 October 1934 tot en met 
31 October 1935 uit dat la nd aan benzol is 
ingevoerd. 
. 2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
111gevolge het vorig I id bepaal de contingenten 
bijzondere contingenten vast te ste ll en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zij n, waarvan de ter
mijn nog niet is verst,·eken, zullen voor het 
nog _niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de b1J zonclere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Min iste r kan worden vast
gesteld een lijst va n goederen, welke niet 
va ll en onder de in het eerste lid bedoelde. 

( D e artikelen 3- 9 zij n y elijklttidend aan 
die van Staatsblail N° . 602.) 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenbage, den 24sten Maart 

1938. 
WILHELMINA. 

De Afinister van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 12 April 1938.) 
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s. 616. 

24 Maart 1938. WET tot regeling van den 
invoer van steenkolen. 

B ijl. Hand. II 1937, 557. 
B ijl. H and. lI 1937/38, 198 . 
Hand. II 1937/38, blcuk. 1422. 
Bijl . H and. I 1937/38, 198. 
Hand. I 1937/88, blcuk . 466. 

W ij WI L H ELMINA, enz .... doen te weten: 
Alroo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 26 J un i 1937 
N°. 28 (Nederlandsc/i.e Staatscoura_nt van 30 
Jun i 1937 N° . 123) ingevolge artikel 2 der 
,,Cri sis invoerwet" 1931 (Staatsb lad N°. 535 ) 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad "N°. 596) de invoer van steenkolen 
wederom aan eene tijdelijke beperk ing is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrij ft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

recht treeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot. 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 Juli 1937 en eindigende 
31 December 1937, of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordrncht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van 

a. h uisbrandkolen 
b . industriekolen 
c. cokes en cokesgruis 
d. steenkoolbriketten 
voor zoover deze meer bedraagt dan 60 ten 

honderd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
m iddeld per 6 maanden in het jaar 1933 ui t 
dat land aan die goederen is ingevoerd. 

2. Onze Minjster is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
b ij zondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. I ndien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van kracht zij n, waa ,·van de ter
mij n nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste I id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, wel ke niet 
vall en onder de in het eerste lid bedoelde. 

(De artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend acm 
die van Staatsblad N°. 602.) 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maart 

1938 . 1 

WILHELMINA. 
D e Minister van Econ01nische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg . 12 April 1938.) 

142 

s. 6 17. 

24 Maart 1938. WET tot wettelijke voorzie
ning naar aanle iding van het K oninklijk 
besluit van 9 J uli 1937 (Staatsb lad n°. 
141), tot opheffing van het Ministerie van 
Landbouw en Visscherij en tot wijzig ing 
van den naam van het M inisterie van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart . 

B ijl. Hand. II 1987/38, 405 . 
Hand. lI 1937/38, bladz. 1423. 
B ijl. Hand. l 1937/38, 405 . 
H and. I 1937/38, bladz. 466. 

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

dat het noodig is wettelijke voorz ien ingen te 
treffen naar aan le id ing van Ons bes] uit van 9 
Juli 1937 (Staats'blad n°. 141); 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Alle bij bestaande wetten aan On

zen Minister van Landbouw en Visscherij toe
gekende bevoegdheden en opgelegde verpl ich
tingen, de zaken betreffende, waarvoor aan 
dezen de zorg was opgedragen, gaan over op 
Onze Ministers van Econom ische Zaken en 
van Financiën, ieder voor zooveel betreft de 
zaken, voor welke hem bij Ons besluit van 9 
Juli 1937 (Staatsblad, n° . 141) de zorg is op
gedragen. 

2. All e bij bestaande wetten jegens Onzen 
Minister van Landbouw en V isscherij opge
legde verplichtingen, de in artikel 1 bedoelde 
zaken betreffende, worden na het in werking 
treden van deze wet geacht te zijn opgelegd 
jegens Onze andere in artikel 1 genoemde 
Ministers op den in dat artikel bedoelden 
voet. 

3. All e Ministerieele beschikkingen, aan
wijzingen en andere beslissingen , de in artikel 
1 bedoelde zaken betreffende, welke vóór het 
in werking treden van deze wet krachtens 
eenige wet of krachtens een ig Koninklij k be
sluit zijn genomen of gedaan, worden geacht 
te zijn gehandhaafd door Onzen Minister, 
wien de zorg voor die zaken bij Ons in ,dat 
artikel aangehaald besluit is opgedragen. 

4. B ij de uitvoering van overeenkomsten, 
waarin Onze Minister van Landbouw en Vis
scherij als vertegenwoordiger van den Staat 
is opgetreden, zal de Staat worden vertegen
woord igd door een Onzer andere in artikel 1 
genoemde Ministers op den in dat ar ti kel be
doel den voet. 

5 . Wanneer in akten van opr ich ting vatt 
naamlooze vennootschappen, in statuten van 
vereenigingen of in stichtingsbrieven aan den 
Staat eenige bevoegdheid is toegekend of 
eenige medewerking van den Staat als ver
e ischte is gesteld en daarbij Onze M inister 
van L andbouw en Visscherij a ls vertegen
woordige r van den Staat is aangewezen, za l 
bij de toepassing van de desbetreffende be
pal ingen de Staat worden vertegenwoordigd 
door een Onzer andere in artikel 1 genoemde 
Ministers op den in dat artikel bedoelden 
voet. 

6. Alle bij bestaande wetten aan Onzen 
Minister van Handel, N ijverhe id en Scheep
vaart toegekende bevoegdheden en opgelegde 
verp licht ingen , de in Ons in artikel 1 aange
haal d besl uit, onder V , genoemde zaken be-
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treffende, gaan over op Onzen Minister van 
Waterstaat. 

7. Alle bij bestaande wetten jegens Onzen 
Minister van H andel , Nijverheid en Scheep
vaart opgelegde verplichtingen, de in artikel 
6 bedoelde -zaken betreffende, worden na het 
in werking treden van deze wet geacht te 
zijn opgelegd jegens Onzen Minister van Wa
terstaat. 

8. Alle Ministerieele beschikkingen, alm
wijzingen en andere besli ss ingen, de in ar
tikel 6 bedoelde zaken betreffende, welke 
vóór het in werking treden van deze wet 
krachtens eenige wet of krachtens eenig Ko
ninklij k besluit zijn genomen of gedaan, wor
den geacht te zij n gehandhaafd door Onzen 
Minister van Waterstaat. 

9. Bij de uitvoering van overeenkomsten, 
waarin Onze Minister van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart a ls vertegenwoordiger van 
den Staat is opgetreden, zal de Staat worden 
vertegenwoordigd door Onzen Minister van 
Waterstaat, indien en voor zoover de overeen
komst betreft zaken, bedoeld in artikel 6. 

10. Wanneer in akten van opr ichting van 
naamlooze vennootschappen, m statuten van 
vereenigingen of in stichtingsbrieven aan den 
Staat eenige bevoegdheid is toegekend of 
een ige medewerking van den Staat a ls ver
eischte is gesteld en daarbij Onze Minister 
van H andel, ijverheid en Scheepvaart a ls 
vertegenwoordiger van den Staat is aange
wezen, zal bij de toepassing van de desbetref
fende bepalingen de Staat worden vertegen
woordigd door Onzen Minister van Water
staat, indien e n voor zoover het betreft zaken, 
bedoeld in artikel 6. 

11. 1. H et beheer van de hoofdstukken X 
en XI der Rij ksbegrooting voor d\l di enstjaren 
1935 en 1936 wordt zonder eenige beperking 
uitgeoefend door Onzen Minister van Econo-
mische Zaken. · 

2. De posten, zooals die bij de begrootings
wet van het dienstjaar 1937 zijn vastgesteld 
onder Hoofdstuk X, artikelen 37 en 38, wor
den onder den naam van oud-hoofdstuk X met 
de bijbehoorende benam ing van de onder
a fdeeling beschouwd deel uit te maken van 
hoofdstuk IX voor het dienstjaar 1937. 

3. De posten, zooals die bij de begrootings
wet voor het dienstjaar ·1937 zij n vastgesteld 
onder •hoofdstuk XI, artikelen 42 tot en met 
46, worden onder den naam van oud-hoofd
stuk XI met de bijbehoorênde benaming van 
de onderafdeeling beschouwd deel uit te ma
ken van hoofdstuk VII B voor het di en t jaar 
1937. 

4. D e posten , zooa ls die bij de begrootings
wet voor het di enstjaar 1937 zijn of nader 
zullen worden vastgesteld onder hoofdstuk XI 
worden met uitzondering van die, bedoe ld in 
het vorig lid , onder den naam van oud
hoofdstuk XI met de bij behoorende benamin
gen van de a fdeelingen, c.q. onderafdeelingen, 
paragrafen e n onderdeelen van paragrafen, 
beschouwd deel u it te maken van hoofdstuk 
X voor het dienstjaar 1937. 

5. Van het bedrag ad f 109,400, uitgetrok
ken onder artikel l:5 van hoofdstuk X, dienst 
1937, worden overgebracht naar de artikelen 
99 en 100 van oud-hoofdstuk XI bedragen 
van respectievelijk f 88,400 en f 21,000, welke 
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arti kelen mitsdien worden verhoogd tot respee
tievelijk f 468,000 en f 108,000, terwijl artikel 
65 voornoemd wordt vastgesteld op nihil. 

6. H et bedrag ad f 1970, uitgetrokken on
der artikel 105 van hoofdstuk XI, dienst 1937, 
wordt overgebracht naar artikel 57 van hoofd
stuk X, dienst 1937, welk artikel m itsdien 
wordt verhoogd tot f 18,365, terwijl artikel 
105 voornoemd wordt vastgesteld op nihi l. 

12. D e artikelen II, III en IV, zooals deze 
in de wet tot vaststelling van hoofdstuk XI 
der Rijksbegrooting voor 1937 voorkomen, 
blij ven voor zooveel noodig van kracht ten 
aanzien van hoofdstuk X (oud-hoofdstuk XI), 
in het vorig artikel genoemd. 

13. 1. Ten gevolge van het bepaalde in 
artikel 11 dezer wet worden de hoofdstukken 
VII B , IX· en X en oud-hoofdstuk XI der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937 . ge
wijzig d als in bijgevoegden staat is aange
geven . 

2. De ingevolge het eerste lid van dit ar
t ikel overgeschreven kredieten strekken voor 
de behoeften over het di enstjaar 1937. 

14. Ter p laatse waar in wette lijke maat
regelen, met uitzondering van die betreffende 
de zaken, bedoeld onder V van Ons in artikel 
1 aangehaald besluit, Onze Minister van 
Handel, Nijverhe id en Scheepvaart wordt ge
noemd, wordt daaronder verstaan Onze Mi
nister van Economische Zaken. 

15 . D eze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 15 Juli 1937. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 24sten Maart 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
D e Ministe,· van Financiën, 

J . A. de W i I cl e. 
De M iniste,· van Waterstaat, 

J. v. B u u ren. 
(Uitgeg. 26 A-pril 1938.) 

S taat van w ijzig in gen Ju de hoofdstukken 
VII B, IX en X e n 0011-hoofdstuk XI de r 
Jtijksbegrootlng voor het dienstjaar 1937 
In gevolge artikel 11, 2de tot en met 6ile lid, 
van de wet van 24 Maart 1938 (Staatsblad 

N°. 617) . 

a. HOOFDSTUK VII B. 

Titel A. Gewone Dienst. 

Onder den naam "Oud-Hoofdstuk XI" wordt 
het hoofdstuk aangevuld met de poste n, zoo
a ls deze naar dit hoofdstuk overgaan, met de 
bijbehoorende benaming van de onderafdee-
1 ing. 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel A. Gewone dienst verhoogd met f 127,413 
de geheele dienst verhoogd met ..... . 127,413 

b. HOOFDSTUK IX. 

Titel A. Gewone Dienst. 

Onder den naam " Oud-Hoofdstuk X" wordt 
het hoofdstu k aangevuld met de poste n, zooa ls 
deze naar dit hoo fdstuk overgaan, met de bij 
behoorende benam ing van de onderaf deel i ng_ 
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Ten gevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel A. Gewone dienst verhoogd met f 205,200 
de geheele dienst verhoogd met .... .. 205,200 

c. HOOFDSTUK X. 

'l'itel A. Gewone Dienst. 

Afdeeling II. 
Onderafdeeling XIII verva lt. 
Art ikel 57 wordt verhoogd met .. .. .. f 1,970 
Artikel 65 wordt verminderd met ... 109,400 

Onder den naam "Oud-Hoofdstuk XI" wordt 
het hoofdstuk aangevuld met de po ten, zooals 
deze naar dit hoofdstuk overgaan, met de 
bij behoorende benamingen der afdeel ingen, 
c. q. onderaf deel ingen, paragrafen, onderdee
l en van paragrafen en artikelen: 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt: 
Ti tel A. Gewone dienst verhoogd met f 7,733,434 
Titel B . Kapitaaldienst verhoogd met 200,000 
de geheele dienst verhoogd met ... 7,933,434 

d. OUD-HOOFDSTUK XI. 

'l'ltel A. Gewon e Dienst. 

Afdeeling II. 
Onderafdeeling VI vervalt. 
Afdeeling IV. 
Artikel 99 wordt verhoogd met ..... . 
Artikel 100 wordt verhoogd met ..... . 
Afdeel ing VI. 
Artikel 105 wordt verminderd met .. . 

88,400 
21,000 

1,970 
Ten gevolge van het vorenstaande wordt: 

Titel A. Gewone dienst verminderd 
met ........... .. .. .... .. .. ..... .... ............. 19,983 

de geheele dienst verminderd met ... 19,983 
Ons bekend, 

De Ministe1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

s. 640. 

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

De Minister van Waterstaat, 
J. v. B u u ren. 

4 J anuari 1938. BESLUIT tot nadere WJJZI

ging van het Bijzonder Visscherijreglement 
voor de afgesloten Zuiderzee (Staatsblad 
1932, 0 . 315) . 

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

Economische Zaken van 25 Novemb r 1937, 
No. 6771, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
No. 410); 

Den Raad van State gehoord (Advies van 21 
December 1937, No. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1937, 
No. 7305, Afdeeling Visscherij en ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Artikel 7a, lid 2 en 3, van het Bijzonder 
Visscherjjreglement voor de afgesloten Zuider
zee (Staatsblad 1932, N°. 315), zooals dit 
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laatstelijk is gew:ijzigd bij Ons Besluit van 28 
O0tober 1935 (Staatsblad N°. 629), wordt 
gelezen als volgt : 

,,2. Het is verboden te visschen met spie
ringnetten van 1 Mei tot 31 Mei en met den 
dwarskuil, den kwakkuil en het aalkornet van 
,,1 November tot 31 Maart. 

"3. Geen gesloten tijd wordt vastgesteld 
"voor den aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, den 
"aalzak, den aaldobber, de aalkamer, het 
,,aalhoekwant, de peur, het kruisnet, den won
"derkuil en de wijm, voor zoover het visschen 
"met de laatste twee vi chtuigen vergund is 
,,ingevolge het bepaalde in artikel 5, letter c, 
,,van dit reglement." 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het taatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Soestdijk, den 4den J anuari 1938. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
Steenberg h e. 
( UitglJ{I. 21 .Januari 1938.) 

s. 641. 

17 Januari 1938. BESLUIT tot wtvoering 
van artikel 1, eerste en tweede lid, en 
artikel 3, eerste lid , van de Vestigingswet 
Kleinbedr ijf 1937. (,, Vestigingsbesluit S la
gersbedrijven 1938.") 

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

E conomische Zaken van den 9 December 1937, 
N°. 45646 J.A. /M., Directie van Handel er. 
Nijverheid; 

Overwegende, dat op grond van het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 1 en in artikel 4 der 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 door de rechts
persoonlijkheid bezittende vereenigingen van 
ondernemers. 

De Nederlandsche R. -K. Hanzebond van 
Slagerspatroons te oordwijk aangesloten bij 
den Nederlandschen R.-K. Middenstandsbond; 

De Nederlandsche Bond van Paardenslagers 
te Alkmaar aangesloten bij den Koninklijken 
Nederlandschen Middenstandsbond; 

De ederlandsche Slagershond te Utrecht ; 
De Coöperatieve Vereeniging Amsterdamsche 

Huidenclub G.A. te Amsterdam ; 
De Algemeene Bond van DorpsslagerR te 

Maassluis; 
alle aangesloten bij de rechtspersoonlijkheid 

bezittende Vereeniging de "Centrale Vereeni
ging tot behartiging van de belangen van den 
Vleesch- en Veehandel en aanverwante bran
ches" te Utrecht; 

verzoeken zijn ingediend tot toepassing van 
deze Wet ten aanzien van onderscheidenlijk het 
runder-, het varkens-, het paarden- en het 
lamsslagersbedrijf; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, tot 
zoodanige toepassing over te gaan ; 

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, en 3, 
eerste lid van bovengenoemde wet ; 
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Overwegende, dat de Middenstandsraad t e 
dezer za ke is gehoord ; 

Den R aad van State gehoord (advies van den 
11 Januari 1938, N°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist er van den 12 Januari 1938, 
N°. 12689 J.A./M., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Dit besluit verstaat onder : 
uitoefening onderscheidenlijk van het runder

slagersbedrij f, van het varkensslagersbedrij f, van 
het paardenslagersbedrijf, van het lamsslagersbe
drij f, het in voorraad hebben anders dan voor 
eigen gebruik, het voor aflevering aan het 
publiek geschikt maken, of het aan het pu_bliek 
verkoopen van versch, gekoeld of bevroren 
v leesch onderscheidenlijk van runderen , van 
varkens, van paarden en van schapen en geiten, 
een en ander behoudens het bepaalde in het 
tweed e lid; 

vleesch, en vleeschwaren, datgene, wat artikel 2, 
eerste lid, van de Vleeschkeuringswet , Staat s
blad 1919, N°. 524, daaronder verstaat ; 

Wet, d e Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister, de Minister van E conomische 

Zaken. 
2. Onder uitoefening van het runder-, het 

varkens-, het paarden- of het lamsslagersbedrijf 
verstaat dit besluit niet het in voorraad hebben, 
het voor aflevering aan het publiek geschikt 
maken, of het aan het publiek verkoopen van 
vleesch van in nood gedoode slachtdieren in den 
zin van artikel 3 der Vleeschkeuringswet, 
Staatsblad .1919, N°. 524, mits, in het geval 
onder a van dit artikel bedoeld, uit een verkla 
ring, afgegeven door of vanwege den burge
meest er van de gemeente, waarbinnen het 
ongeval plaat s had, blijkt, dat de aanleiding t ot 
het in nood dooden t e goeder trouw is ontstaan. 

2. H et is verboden een inrichting, bestemd 
of mede bestemd voor de uitoefening van het 
runder-, het varkens-, het paarden- of lamssla 
gersbedrijf, voorzoover die uitoefening betreft, 
t e vestigen zonder daartoe van de K amer van 
Koophandel en F abrieken verkregen vergunning. 

3. De minimum-eischen van credietwaar
digbeid bed oeld in artikel 3 der Wet bestaan 
voor het runder -, het varkens-, het paarden-, het 
lamsslagers bedrijf in : . 

a. het beschikken over voldoende geldmid
d elen om: 

1. gedurende een jaar de inrichting t e 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen in 
verband met plaatselijke toestanden en verhou
dingen ; 

2. daarenboven van de t ot ale kost en van 
het installeeren der inrichting tenminste . de 
helft contant t e kunnen betalen ; 

b. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet binnen 
twee jaar opeischbaar zijn. . 

4. De minimum-eiscben van handelskenms 
bedoeld in artikel 3 der Wet omvatten voor het 
runder -, het varkens-, het paarden-, het Jams
slagersbedrijf : 

a. boekhouden. 
vaardigheid in het opzetten en voeren van 

een eenvoudige administratie volgens d e 
m ethode van het uitgebreid enkel boekhouden; 

b. techniek van den handel. 
L. & S. 1938. 
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1. eetiige kennis omtrent de gebruiken bij 
in- en verkoop van goederen, alsmede omtrent 
de organisatie van den ha ndel in het algelT)een; 

2. eenige kennis omtrent het ba nk- en 
credietwezen, in het bijzonder omtrent het 
middenstandsba nkwezen, al smede omtrent het 
l;>innenla ndsch betalingsverkeer ; 

3. eenige kennis omtrent het transpor t- en 
verkeerswezen ; . . 

4. eenige kennis omtrent verzekeringen, 
welke voor het bedrij fs leven van belang zijn ; 

5. kennis van de op middensta ndsgebied 
bestaande organisaties, instellingen en offi 
cieele lichamen ; 

c. handel srekenen. 
kennis van en vaardighe id in eenvoudige 

verricht ingen, welke met de onder a en b ge
noemde onderwerpen samenhangen, met name· 

1. berekeningen in den goederenhandel ; 
2. kostprijsberekening; 
3. het lezen van een rekening-coura nt; 
4. het omrekenen van buitenl a ndsch geld ; 
5. enkelvoudige in terestberekening; 
d. rechts- en wetskennis . 
1. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent de 
meest voorkomende overeenkomsten in het 
bijzonder; . 

2. eeni ge kennis omtrent de voor het rnid
denstandsbedrij f va n bela ng zij nde belasting
wetten ; 

3. eeni ge kennis omtrent de vennootschaps
vormen en omt rent het wezen van coöpera
tieve- en andere vereenigingen ; 

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, preferen
tie en het recht van terugvordering; 

5. eenige kennis omtrent de wettelijke be- ,, 
pa lingen inzake fa illissement en surséance van 
betaling en omtrent de verschil lende soorten 
van handelspa pier ; 

6. eeni ge kennis omtrent de voornaamste 
wet telijke bepalingen en regelingen, welke 
voor den deta ilhandel en het ambacht in het 
a lgemeen van beteekenis zijn ; 

7. kennis va n de wet telijke bepalingen en 
regelingen, welke meer in het bijzonder be
t rekking hebben op den deta ilh a ndel en het 
ambacht ; 

e. N ede,·landsche taal en handelscon·es71on
dentie. 

1. eeni ge vaardigheid in het stellen rnn 
eenvoudi ge ha ndelsbr ieven ; 

2. kennis van de Nederlandsche taal , blij 
kende ui t het zonder grove fou ten opnemen 
van dictée. 

f. grondbeginselen van de moderne bedrijfsleer. 
1. eenige kennis omtren t de algemeene 

begrippen ; 
2. eenige ke nn is omtre nt 1·ec]ame e n ve1·

koopkunde. 
2. H et voldoen aan de in het v.orige lid 

bedoelde eischen kan blij ken uit het bez it van : 
a. hetzij het Middenstandsdi p loma Al ge

meene Handelskennis, afgegeven door één der 
Nederlandsche Middenstandsbonden met name 
den Koninklijken N ederlandschen Middenstands
bond, den Nederlandschen Roomsch-Katholie 
ken Middenstandsbond en d en Christelijken 
Middenst andsbond in Nederland, voor zoover 
dit de handteekening draagt van den gecom 
mitteerde van Onzen Minister ; 

10 
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. b. hetzij een ander door Onzen Minister aan 
te wijzen diploma ; bij de aanwijzing kan worden 
bepaald, dat het diploma aan de onder a ge
noemde voorwaarde moet voldoen. 

c. hetzij een door Onzen Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

3. Van een aanwijzing, als in het vorige lid, 
onder b bedoeld, geschiedt mededeeling in de 
N ederlandsche Staatscourant. 

5. De mini.mum-eischen van vakbekwaam-
heid in artikel 3 der Wet omvatten: 

I. Voor het runderslagersbedrij/: 
a. Vee- en vleeschkennis. 
1. kennis van den inkoop van slachtrunde

ren en kalveren ; 
2. het bepalen van de kwaliteiten van een 

levend- en van een geslacht rund en kalf; 
3. kennis van het verliespercentage aan 

beenderen van verschillende soorten runderen, 
zooals ossen, koeien, vaarzen, stieren, vette en 
nuchtere kalveren, alsook het op het eerste ge
zicht kunnen vaststellen, of een achtervieren
deel afkomstig is van een stier, os, koe of vaars, 
met vaststelling van kwaliteit en schatting van 
het gewicht ; 

4. kennis van de meest voorkomende ziekten 
bij runderen ; 

5. kennis van de behandeling van runderen 
vóór- en van rundvleesch na het slachten ; 

6. kennis van de aanwendingsmogelijkheden 
en van de voedingswaarde van rundvleesch; 

b. slachten en verwerken. 
1. het volledig slachten van rund en kalf ; 
2. het verdeelen en uitbeenen van rund en 

kalf · 
3. ' het volledig klaarmaken van bestellin~en 

en daarbij op zoo voordeelig mogelijke wijze 
aanwenden van de verschillende deelen van 
rund en kalf ; 

4. eenige kennis omtrent de verwerking van 
slachtafvallen in het runderslagersbedrijf; 

c. vet- en vleeschwarenbereiding. 
1. het bereiden van de meest gangbare 

worstsoorten en gangbare vleeschwaren; 
2. kennis van de zouterij en de rookerij in 

het slagersbedrij f ; 
3. het smelten van rundvet ; 
4. eenige kennis omtrent de bij de vleesch 

warenbereiding benoodigde ingrediën ten ; 
d. algemeen. 
1. kennis van het etaleeren in het runder

slagersbedrijf ; 
2. kennis van de meest voorkomende ge

reedschappen en machines in het runderslagers
bedrijf; 

3. eenige kennis omtrent eenvoudige koel
techniek; 

4. kennis van de gebruiken van de slacht
veeverzekering ; 

5. kennis van de Vileeschkeuringswet, Staats
blad 1919, N°. 524, van de wetgeving nopens den 
accijns op het geslacht van de werking der 
K euringsdiensten. 

IL Voor het varkensslagersbedrijf: 
a. vee- en vleeschkennis. 
1. kennis van den inkoop van varkens ; 
2. het bepalen van de kwaliteiten van een 

levend- en van eèn geslacht varken ; 
J. kennis van het verliespercentage aan 

beenderen bij het slachten van een varken, 
alsook van het vaststellen van kwaliteit en van 
schatten van het gewicht; 
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4. kennis van de meest voorkomende ziek
ten bij varkens ; 

5. kennis van de behandeling van varkens 
vóór- en van varkensvleE>sch na het slachten ; 

6. kennis van de aanwendingsmogelijkheden 
en van de voedingswaarde van varkensvleesch ; 

b. slachten en verwerken. 
1. het volledig slachten van een varken ; 
2. het verdeelen en uitbeenen van een var

ken; 
3. het afsnijden van een varken en het klaar

maken van het spek voor de zouterij ; 
4. het volledig klaarmaken van bestellingen 

en daarbij op zoo voordeelig mogelijke wijze 
aanwenden van de verschillende deelen van 
een varken; 

5. eenige kennis omtrent de verwerking van 
slachtafvallen in het varkensslagersbedrijf ; 

c. vet- en vleeschwarenbereiding. 
1. het bereiden van de meest gangbare 

worstsoorten en gangbare vleeschwaren ; 
2. kennis van de zouterij en de rookerij in 

het slagersbedrijf; 
3. het smelten van reuzel ; 
4. eenige kennis omtrent de bij vleesch 

warenbereiding benoodigde ingrediënten ; 
d. algemeen. 
1. kennis van het etaleeren in het varkens

slagers bedrijf ; 
2. kennis van de meest voorkomende ge

reedschappen en machines in het varkensslagers
bedrijf; 

3. eenige kennis omtrent eenvoudige koel
techniek; 

4. kennis van de gebruiken bij de slachtvee
verzekering ; 

5. kennis van de Vleeschkeuringswet, Staats
blad 1919, 0 • 524, van de wetgeving nopens den 
accijns op het geslacht, en van de werking der 
Keuringsiliensten ; 

III. Voor het paardenslagersbedrij/. 
a. vee- en vleeschkennis. 
1. kennis van den inkoop van slachtpaarden; 
2. het bepalen van de kwaliteiten van een 

levend en van een geslacht paard ; 
3. kennis van het verliespercentage aan 

beenderen van slachtpaarden en van het schat
t en van het gewicht; 

4. kennis van de meest voorkomende ziekten 
bij slachtpaarden ; 

5. kennis van de behandeling van slacht
paarden vóór- en van paardenvleesch na het 
slachten ; 

6. kennis van de aanwendingsmogelijkhe
den en de voedingswaarde van paardenvleesch; 

7. het kunnen bepalen van den leeftijd van 
een slachtpaard beneden de zes jaren; 

b. 8lachten en verwerken. 
1. het volledig slachten van een slachtpaard; 
2. het verdeefen en ui tbeenen daarvan ; 
3. het volledig klaarmaken van bestellin$,en 

en daarbij op zoo voordeelig mogelijke WJjze 
aanwenden van de verschillende deelen van een 
slachtpaard; 

4. het kunnen afsnijden van een paard en 
de deelen behoorlijk kunnen klaarmaken voor 
rie zouterij ; 

5. eenige kennis omtrent de verwerking van 
• slachtafvallen in het paardenslagers bedrijf; 

c. vet- en vleeschwarenbereiding. 
1. het bereiden van rook- en kookworst van 

paardenvleesch ; 
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2. kennis van de zouterij en de rookerij in 
het paardenslagersbedrijf ; .. 

3. eenige kennis omtrent de b1J de vleesch
warenbereiding benoodigde ingrediënten ; 

d. algemeen. 
1. kennis van het etaleeren in het paarden

slagersbedrijf; 
2. kennis van de meest voorkomende gereed

schappen en machines in het paardenslagers-
bedrijf; . 

3. eenige kennis omtrent eenvoudige koel
techniek; 

4. kennis van de gebruiken bij de slachtvee
verzekering ; 

5. kennis van de V!eeschkeuringswet Staats
blad 1919, No. 524, van de wetgeving nopens 
den accijns op het geslacht, en van de werking 
der K euringsdiensten. 

IV. Voor het lamsslagersbedrijf: 
a. vee- en vleeschkennis. 
1. kennis van inkoop van schapen, lammeren 

en geiten; 
2. het bepalen van de kwaliteit van "'.en 

levend- en van een geslacht lam, schaap of geit; 
b. slachten en verwerken. 
het slachten en uitsnijden van schapen; 

lammeren en geiten en het kunnen gereed 
maken van lamsbout, lamsrug en lamscotelet
ten; 

c. algemeen. 
1. kennis van het etaleeren in het lamssla

gers bedrijf ; 
2. kennis van de meest voorkomende ge

reedschappen en machines in het lameslagers-
bedrijf; . 

3. eenige kennis omtrent eenvoudige koel
techniek; 

4 . kennis van de gebruiken bij de slachtvee
verzekering ; 

5. kennis van de Vleeschkeuringswet Staats
blad 1919, No. 524, van de wetgeving nop~ns 
den accijns op het geslacht, en van de werkmg 
der Keuringsdiensten. 

2. H et voldoen aan de in het vorige lid 
bedoelde eischen kan blijken uit het bezit van: 

a. hetzij het einddiploma afgegeven door de 
slagersvakschool te Utrecht, uitgaande van de 
Vereenigin~ tot bevorder~g van het slag"'.rs
vakonderw1js, voorzoover dit de handteekenmg 
draagt van den gecommitteerde van Onzen 
Minister; .. 

b. hetzij een ander door Onzen . Mm1ster 
aan te wijzen diploma; voorzoover dit aan de 
onder a genoemde voorwaarde_ ,:oldoet; 

c. hetzij een door Onzen M1mster ter zake 
afgegeven verklaring. . . 

3. Van een aanwijzing, als in het vorige lid, 
onder b bedoeld geschiedt mededeeling in de 
N ederlandsche Staatscourant. 

6. Als gemef'nte te!' aanzien_ waarvan het 
bepaalde in het eerste hd van artike l 1 der Wet 
geen toepassing zal vinden, wordt aangewezen 
de gemeente Baarle-Nassau. 

7. Dit besluit kan worden aan~ehaald als 
Vestigingsbesluit Slaaersbedrijven' , met ver

~elding van den jaargang van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. . . . 

8. Dit besluit treedt m werkmg met mgal?g 
van 1 Februari 1938, behoudens het bepaalde m 
artikel 5, I, sub b, l , II, sub b, 1 en UI, sub b, l, 
hetwelk in werking treedt met mgang van 
1 Januari 1940. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den l 7den Januari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
St ee n b e rghe. 

( Uitgeg. 25 Januari 1938.) 

s. 645. 

1 FebT'!tari 1938. BESLUIT tot wijziging 
Crisis-Tarwebesluit 1936 II. 

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

Economische Zaken van 13 J anuari 1937, 
N°. 219, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op artikel 15 van het Crisis-Tarwe
besluit 1936 II, zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd bij Ons besluit van 15 December 1U37 
(Staatsblad , N°. 671); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 13 December 1937, N °. 889); 

Gehoord den Raad van State (advies van 18 
J a nuar i 1938 N°. 23}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Januari 1938, 0 

1390, Afdeeling Landbouw-Cr isis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Cri sis-Tarwebeslui t 1936 II te wijzi

gen in dier voege, dat artikel 15 wordt ge
lezen als volgt: 

"Art. 15. De verbodsbepal ing, vervat in 
artikel 14, geldt ten aanzien van ta rwemeel 
A en tarwebloem A niet voor hem, die als 
georgan iseerde is aangesloten bij de Cen
trale."; 

II. dit besluit in werking te doen treden 
met ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondig ing . 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsbl ad zal worden g<:ip l aatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Soestdijk, den lsten Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
Steenberghe. 
( Uitgeg. 18 Februa,·i 1938.) 

s. 646. 

16 Februa,·i 1938. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisatie
besl uit 1933 op waddenzeeharing. (,,Crisis
W addenzeeharingbesluit 1938. ") 

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

Economische Zaken van 20 Januari 1938, N°. 
993, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aa ngelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 der La ndbouw
Crisiswet 1933 en op het Crisis-Organisatie
bes luit 1933; 
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Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 14 J anuar i 1938, N°. 906); 

Gehoord den R aad van State (advies van 8 
Februar i 1938 , 0

• 26); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 F ebruari 1938, N°. 
2914, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

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

logie van artikel 1 van het Crisis-Organi atie
besl uit en verstaat voorts onder: 

,.crisis-organisatie" : een door Onzen Mi nis-
ter aan te wijzen crisis-organisatie; 

.,Waddenzee": de wateren, genoemd in ar
tikel 1, lid 1 en lid 2, va n het W addenzee
vi scherij reglement 1932 (Staatsblad N°. 316) ; 

"waddenzeeharing": de haring, welke in de 
Waddenzee is bemachtigd; 

"waddenzeehar ingv isscher": een ieder, die 
a ls georganiseerde is aangesloten bij de c ri sis
organisatie en als zoodanig is toegelaten tot 
de groep " waddenzeeharingvisschers"; 

" waddenzeeharinghandelaar": een iede r, di e 
a ls georganiseerde is aangesloten bij de cri is
organisatie en als zoodanig is toegelaten tot 
de groep "waddenzeeharinghandelaars". 

2. 1. H et aanvoeren van waddenzeeharing 
is slechts toegestaan aan waddenzeeharing
visschers. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
1 id van di t artikel is het aanvoeren van wad
denzeeharing slechts toegestaan met vaartui
gen, welke in eigendom toebehooren aan of 
ter beschikking staan van waddenzeeharing
vi schers en ten aanzien waarvan door de 
cr isis-organisatie een aanvoervergunning is 
verstrekt. 

3. De aanvoervergunning, genoemd in het 
tweede li d van dit artikel , wordt niet ver
strekt, da n nadat de aanvr ager ten genoegen 
van de cr isis-organisatie heeft aangetoond, da t 
de aanvoervergunning wordt aangevraagd 
hetzij ten aanzien van een vaartu ig, hetwelk 
hem vóó,· 1 Juni 1937 reeds in e igendom 
toebehoorde of ter beschikking stond en waar
mede hij het visschen op en het aanvoeren 
van waddenzeeha ring in het tijdvak van 1 
J anuar i 1935 tot 1 Juni 1937 daadwerkelijk 
hee ft uitgeoefend, hetzij ten aanzien van een 
vaartuig, dat d ient ter vervanging van een 
vaartui g, als hiervoor genoemd. 

4. D e aanvoervergunning, genoemd in het 
tweede l id van dit artikel , wordt eveneens 
verstrekt ten aanz ien van door Onzen Minister 
aan te wijzen vaartuigen, welke niet behooren 
tot de vaartuigen, genoemd in het derde lid 
van di t artikel. 

5. Onverminderd het bepaalde in de voor
gaande leden van di t a rtike l kan het aanvoe
re n van haring, welke in de Waddenzee is be
machtigd met een kui lnet , gedurende door 
Ons te bepalen t ij dvakken worden verboden. 

3. 1. Het afl everen van waddenzeeharing 
door waddenzeeharingvisschers is slech ts toe
gestaan onder de volgende voorwaarden: 

·a. dat de a fl evering geschiedt voor of 
boven door Onzen Ministe r vast te stell en 
minimum-prijzen, welke prijzen ve ,·schill end 
kunnen worden vastgesteld voor ve rschill ende 
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soorten en voor verschillende t ijden des jaars; 
b. dat de waddenzeeharing, welke wordt 

a fgeleverd, is verkocht over den afsl ag te 
H arlingen, Den H elder, Den Oevei· (gem. 
Wieringen), Makkum (gem. Wonseradeel), 
Zoutkamp (gem. Uh'um) en ande re door Ons 
aangewezen a fslagpl aatsen; 

c. dat de a flevering plaats vindt onder 
controle van een door of vanwege Onzen Mi
nister aan te wijzen persoon; 

d. dat de ter a fl everi ng aangeboden wa d
denzeeharing voor menschelijke consumptie 
gesch ikt is. 

2. Waddenzeeharing, welke niet voor men
schelij l<e consumptie geschikt is, alsmede de 
waddenzeeharing, welke bij verkoop over den 
afslag niet den minimumprijs, genoemd in het 
onder a bepaalde van het eerste lid van di t 
artikel, opbrengt, moet terstond aan de crisis
organisatie tegen een door Onzen Minister te 
bepalen prij s in eigendom worden overgedra
gen of vern ietigd. 

3. De koopprijs van de waddenzeeharing, 
genoemd in het tweede lid van dit artikel , 
wordt door de cris is-organisatie betaald aan 
den onder c van het eerste I id van dit artikel 
genoemden persoon. 

4. 1 . Het verhandelen van waddenzeeha
ring, met uitzondering van het verkoopen in 
het klein aan verbruikers, is slechts toege
staan aan waddenzeeharinghandelaars, d ie in 
het bezit zijn van een door of vanwege Onzen 
Minister voor een door hem te bepalen tijdvak 
af te geven vergunning. 

2. De houder eener vergunning, a ls ge
noemd in het eerste lid van dit artikel , is ver
plicht: 

a . slech ts waddenzeehar ing van waddenzee
haringvi schers te betrekken, indien bij de 
a fl evering de voorwaarden, in artikel 3 ge
steld, zijn in acht genomen; 

b. den koopprij s van de door hem betrok
ken waddenzeeharing te betalen aan den in 
het eerste li d van artikel 3 onder c genoem
den persoon. 

5. 1. De koopsommen van de door wad
denzeehari ngvisschers afgeleverde of aan de 
crisis-organisatie overgedragen partijen wad
denzeeharing worden in de bij of krachtens 
a rtikel 3 aangewezen afslagplaatsen door den 
in het onder c bepaalde van het eerste lid 
van artikel 3 genoemden persoon verdee ld , 
onder de waddenzeeharingvi schers, die gedu
rende het tijdvak, waarop de verdeeling be
trekking heeft, waddenzeeharing ter plaatse 
hebben aangevoerd. 

2. De verdeeling, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel , geschiedt in ieder der bij of 
krachtens artikel 3 aangewezen a fslagplaat
sen overeenkomstig het a ldaar ge ldende p laat
se lij k geb ruik. 

6. Het model van de aanvoerve rgunning, 
genoemd in het tweede lid van artikel 2 en 
het model der vergunning, genoemd in het 
eerste lid van artikel 4, worden door Onzen 
Minister vastgesteld. 

7. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: .,Crisis-Waddenzeeharingbesluit 
1938". 

8. 1. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
a fkondi g ing en is geldig tot 15 Mei 1938. 
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2. Dit besluit kan door Ons te allen tijde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

3. Va n het bepaalde in de artikelen 2, 3, 
4 en 5 van dit besluit kan door Ons, al dan 
niet onder daarbij te stellen voorwaarden, 
geheel of gedeel telijk ontheffing worden ver
leend. 

·Onze Ministe1· van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en in a fschrift gezonden aan den Raad van 
State. 
· Soestdijk, den 16den Februari 1938. 

WILHELMINA. 
D e M iniste,· van Economische Zaken , 

S te e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 1 Maa,·t 1938.) 

s. 647. 

21 F ebmari 1938. BESLUIT tot intrekking 
van het Crisis-Huisbrandturfbeslui t 1937 
en tot toepassing van de artikelen 9 en 13 
der Landbouw-Crisiswet 1933 en het Cri
sis-Organ isatiebesl ui t 1933 op huisbrand
turf. (,,Grisis-H uisb'randturfbesluit 1938" .) 

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

Econom ische Zaken van 29 J anuar i 1938, n°. 
1750, a fdee l ing L andbouw-Cri sis-A a ngelegen
heden; 

Gel et op de artikelen 9 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisatie. 
besluit 1933, a lsmede op het Cr isis-Huisbrand
turfbesluit 1937; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 {ad
vies van 14 J anuari 1938, n°. 905); 

Gehoord den R aad van State (advies van 8 
Februari 1938, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
11oemden Minister van 16 Februari 1938, n°. 
2913 , a fdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. in te trekken het Cr isis-Hu isbrandtu d 

besluit 1937; 
B. te bepal en: 
Art. 1. Dit beslu it neemt over de termino, 

logie van a rtikel 1 van het Crisis-Organ isatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder : 

" huisbrandturf": met behulp van machines 
i II de provinciën Drenthe en Overijssel gepro
duceerde turf, te weten bagger- en persturf; 

;,prnd uceeren": het gravèn, 'drnogmaken en 
scheepsladen, met alle bewerkingen, welke 
daarbij noodzakelijk zijn; 

,,crisis-organisatie" : een door Onze n Mi
niste i- aan te wijzen crisis-organisatie. 

2. l. H et prnduceeren van huisbrandturf 
is, met inachtneming van het bepaalde i11 de 
11avolgende artikelen, slechts toegestaan aan 
hen , die als georganisee1'den zijn aangesloten 
bij de crisis-organisatie en in het bezit zijn 
van een schriftelijke toewijzing, als bedoeld in 
art ikel 4, lid l. 

2. Als georganiseerden bij de cri sis-o rgani
satie kunnen slechts worden toegelaten dege
nen, die een veenderij in e igendom o [ in ge
hl'llik hebben. 
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3. H et produceei-en van elk der beide soor
ten huisbrandturf is slech ts toegestaan tot een 
hoeveelheid, waarvan het totaal door Onzen 
Minister wordt vastgesteld. , 

4. l. De in het vorig artikel bedoelde 
hoeveelheden worden door de crisis-organisatie, 
bij schriftelijke toewijzing, waarvan het model 
door Onzen Minister wordt vastgesteld, ver
deeld over de in artikel 2 bedoelde georgani
seerden, waarbij aan ieder hunner op hun 
schriftel ijke aanvraag een hoeveelheid van 
een of ieder der beide soorten huisbrandturf 
wordt toegewezen, met dien verstande, dat 
deze hoeveelheid: 

a. ten aanzien van ben, die in de jaren 
1934 en 1936 zelfstandig huisbrandturf heb
ben geproduceerd, overeenkomt met een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage van 
de gemiddelde hoeveelheid , welke in die ja
ren door hen is ge'produceerd; 

b. ten aanz ien van hen, di e ten genoegen 
der cr isis-organ isatie aantoonen, dat zij de be
schikking hebben gekregen over het productie-
1·echt van een ander, di e gedurende de onder a 
genoemde jaren zelfstandig huisbrandturf 
heeft geproduceerd , en die voornemens zijn in 
de plaats van dien ande1· het productierecht 
uit te oefenen, overeenkomt met hetzelfde per
centage, als genoemd onder a, berekend over 
de gemiddelde productie in de jaren 1934 en 
1936 van dengene, in wiens plaats zij het 
productierecht zullèn uitoefenen; 

c. ten aanzien van door Onzen Minister 
aan te wijzen personen, die niet voldoen aan 
de vereisohten, gesteld onder a en b, voor 
ieder hunner door de ·crisis-organisatie wordt 
vastgestel cl in evenredigheid met de grootte 
van hun bedrijf onder goedkeuring van Onzen 
Minister. 

2. Indi en een georgan iseerde in 1937 van 
zijn toewijzing in het geheel niet of slechts 
gedeel telijk gebruik heeft gemaakt, vervalt 
zijn recht om in 1938 op een toewijzing aan
spraak te mogen m aken• •geheel of voor een 
evenred ig gedeelte. 

3. Indien na de toewijzing overeenkomstig 
het bepaalde in het eerste lid van dit arti kel 
de totale hoeveelheid huisbrandturf, als be
doeld in artikel 3, niet ten volle is verdeeld , 
zal de overblijvende hoeveelhei d worden ver
deeld onder de geo.rganiseerden, genoemd 
onder a en b van het eerste lid van dit artikel , 
mits zij bij de aanvrage, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel , hebben verzocht voor een 
zoodanige extra-toewijzing in aanmerking te 
mogen komen. 

4. De aanvrage, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel , moet vóór 15 Februari 1938 
bij de cris is-organ isatie worden ingediend. 

5. Dit beslui t kan worden aangehaald on
der den titel "Crisis-Huisbrandturfbeslui t 
1938". 

6. 1. Dit besluit t,·eedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging en is geldig tot 1 J anuari 1!)39. 

2. Dit besluit kan door Ons geheel of ge
deeltelijk worden ingetrokken. 

3. Van het bepaalde in de artikelen 2, 3 . 
en 4 van · dit besluit kan door Ons, al dan 
niet onder daarbij · te steil en voorwaarden, 
geheel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschr ift gezonden aan den Raad van 
State. 

Soestdijk, den 21sten Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economische Zaken, 
Steenberghe. 
( Uitgeg. 26 Ji'eb1'Uari 1938.) 

s. 648. 

28 Februari 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Mosselbeslui t 1936. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 22 Januari 1938, n°. 
1310, afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen-
heden · -

Gel;t op artikel 5 van het Cris is-Mosselbe
sluit 1936; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Lanclbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 4 J anuari 1938, ·n°. 902); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
15 Februar i 1938 , n°. 16) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 F ebruari 1938, n°. 
3534, afcleel ing Landbouw-Cris is-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. artikel 5 van het Crisis-Mosselbèsluit 

1936 te wijzigen, zoodat het wordt gelezen als 
volgt : 

,,1. Onverminderd het bij tractaat bepaal
de, is het ve rvoeren van een hoeveelheid con
sumptie-mosselen van meèr clan 20 kg. netto, 
u itgezonderd het vervoeren buiten de in het 
volgende lid van dit artikel genoemde gebie
den, en het uitvoeren van consumptie-mosse
len slechts toegestaan aan degenen, die in het 
bezit zijn van een door of vanwege Onzen 
Minister af te geven vervoer- en/of uitvoer
vergunning. 

2. De geb ieden, beclöelcl in het eerste lid 
van dit artikel zijn: 

a. de provincie Zeeland en het eiland 
Goeree en Overflakkee, alsmede het op een 
afstand van ten hoogste 15 K .M . daarvan 
gelegen gebied; 

b. het niet afgesloten gedeelte van de Zui
derzee en de Waddenzee, alsmede het op een 
afstand van ten hoogste 15 K.M. daarvan 
gelegen gebied. 

3. H et vervoeren van mosselen, met uit
zondering van consumptie-mosselen en van 
mosselen, welke afkomstig zijn u it de Wad
denzee en bestemd voor eendenvoer en land
bemesting, 11aar plaatsen aan de Weste r
Schelde, gelegen ten Zuiden van de lfjn, gaan
de van Hansweert naar V I iss ingen, is slechts 
toegestaan aan · degenen, di e in het bezit zijn 
van een door of vanwege Onzen Minister af te 
geven vervoervergunning. 

4. Een vergunn ing, als bedoeld in een der 
vorige leden van d it art ikel , wordt aan den 
aanvrager slech ts uitgereikt, indien deze ten 
genoegen van de cr isis-organisatie heeft aan
getoond, dat het vervoer en/of de uitvoer van 
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de partij , waarvoor de vergunn ing wordt aan
gevraagd, niet nadeeli g is voor het Neder
landsche mosselbedrijf. 

5. Hoeveelheden van minder dan 20 kg. 
netto, welke naar het oordeel van de cris is
organisatie deel uitmaken van een grootere 
partij , worden, voor de toepass ing van het 
eerste lid van dit artikel , geacht gezamenlijk 
een partij te vormen." 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkond ig ing. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van E cono,nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 9 Maart 1938.) 

s. 649. 

3 Maart 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het W acldenzeevisscherijreglement (Staats-
blad 1932, 0

• 316). 

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

Economische Zaken van 3 Februari 1938, N°. 
754, afd . Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
N°. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 F ebruari 1938, N°. 32}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Februari 1938, N°. 
1064, a fd. Visschel'.Ïjen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 7 van het Waddenzeevis

scherijreglement (Staatsblad 1932, N°. 316}, 
wordt gelezen als volgt: 

"A,·t. 7. Oesters en wul ken, welke van 1 
,,April tot 30 September worden gevangen, 
"anders dan op een in uitslui tend gebruik 
"gegeven plaats, moeten onmiddellijk nadat 
"zij zijn opgehaald, weder te water worden 
,,geworpen.'' 

2. Artikel 8, lid 1, letter b, van voornoemd 
reglem ent wordt gelezen a ls volgt: 

" b. van 1 April tot 30 September met 
"oester- of wul kenvischtuigen a nders dan op 
,,een in uitsluitend gebru ik gegeven plaats." 

3. Dit besluit treedt in werk ing met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 3den Maart 1938. 
WILHELMINA . 

De Minister van Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 11 Maa;rt 1938.) 
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s. 650. 

29 Maart 1938. BESLUIT tot wtJzt gmg van 
het Crisis-Me] kbesluit 1936. 

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

E conomische Zaken van den l0den Maart 
1938, afdeel ing Landbouw-Cris is-Aangelegen
heden, N°. 5139 ; 

Gelet op het Cr isis-Melkbeslui t 1936 ; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

a rtikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 17den F ebruar i 1938, N °. 
909); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 15den Maa rt 1938, N °. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 M aart 1938, N °. 
5805, afdeel ing L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. H et Crisis-Melkbesluit 1936 te wijzigen 

in dier voege, dat: 
I . de indeeling in paragrafen komt te ver

vall en; 
II. artikel 1 wordt gelezen a ls volgt: 
" A,·t. 1. In dit besluit wordt . verstaan 

onder: 
,,consumptiemelk": melk, a lsmede door On

zen Minister aangewezen producten , verkre
gen door be- of verwerking van melk, kenne
l ijk bestemd om al dan niet rechtstreeks te 
worden afgeleverd, hetzij aan a fnemers voor 
hun eigen huishoudelijk gebruik, hetzij a nders 
dan voor verwerking tot zuivelproducten of 
voor andere dan door Onzen Minister aange
wezen doele inden."; 

III. de artikelen 2 en 3 komen te verval
len; 

IV. de art ikelen 4 en 5 worden vernum
merd in 2 en 3; 

V. het bepaalde onder 1, a, b, c, d , e, /, 
g en h van a rtikel 3 wordt gelezen als volgt: 

a. voor wat betreft het voorhanden heb
ben, verhandelen, a fl everen en vervoeren, in
dien dat geschiedt door een handelaar of een 
onder dien verantwoordelijkhe id werkenden 
persoon, aan welken handelaar, onderschei
denlijk aan wel ken persoon, zulks door een 
door Onzen Minister erkende organisatie van 
handel aren is toegestaan ; 

b. voor wat betreft het voorhanden heb
ben, verhandelen, a fl everen en vervoeren, in
dien da t geschiedt door een melkveehouder, 
aan wien zulk door een door Onzen Minister 
e rkende organisatie van melkveehouders is 
toegestaan en voorzoover het betreft consump
tiemelk, welke gewonnen is van diens eigen 
vee; 

c. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, a fl everen en vervoeren, indien 
dat geschiedt door een zelfslij tend melkvee
houder of een onder diens verantwoordelijk
he id werkenden persoon, aan wel ken melk
veehouder, onderscheidenlijk aan wel ken per
soon, zulks door beide organisaties, bedoeld 
onder a en b, is toegestaan; 

d. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, a fl everen en vervoeren, indien 
dat geschiedt door of vanwege een der onder 
a of b bedoel de organisaties; 
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e. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, a fl everen en VEJrvoeren, indien 
dat geschiedt voor gebruik ter pl aatse van 
verkoop in locali teiten, waarvoor krachtens 
de Drankwet (Staatsblad 1931, N° . 476) ver
gunning of verlof is verl eend, of in consump
tietenten of andere dergelijke verkoopgelegen
heden en voorzoover dit geschiedt door den 
exploitant of een onder diens verantwoorde
lij khe id werkenden persoon;"; 

VI. ingetrokken zijn beh alve ten aanzien 
van reeds begane stra fbare fe iten de a rtikelen 
6, 7, 8,, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 
19, 20, 21 en 22. 

B. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
a fkondiging. 

Onze Minister van E conomische Za ken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
a fschrift zal worden toegezonden aan den 
R aad van State. 

's-Graven.hage, den 29sten Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van E conomische Zaken, 
St ee nb erg h e. 

(Uitgeg. 1 April 1938. ) 

s. 651. 

1 A pril 1938. BESLUIT tot w1Jz1 g mg van 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 en het 
Cris is-Akkerbouwgroepenbesluit 1936. 

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

E conomische Zaken van 18 M aart 1938, n°. 
5770, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aa ngelegen
heden; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en op het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934 en het Cris is-Akkerbouwgroepenbesluit 
1936, zooals deze zij n gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 15 December 1937 (Staatsblad n°. 
671) ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 2 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 17 Maart 1938, n°. 914); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
22 Maart 1938, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Maart 1938, n°. 
6392, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden e'n verstaan: 
I. het Crisis-Akkerbouwbesl uit 1934 te wij

zigen in dier voege, dat in artikel 29 voor het 
daaronder bepaalde wordt geplaatst het cijfe-r 
" 1" en aan dat a rtikel wordt toegevoegd een 
n ieuw Jid, luidende als vol g t: 

"2. Onverminderd het bepaalde in het 
voorgaande lid, is het bereiden van glucose 
slechts toegestaan aan de in het voorgaande 
1 id bedoelde georganiseerden, die tevens zijn 
ingedeeld in een door Ons aan te wij zen 
groep van georganiseerden van de in het voor
gaande lid bedoelde Crisis-Organisatie."; 

II. het Crisis-Akkerbouwgroepen bes] uit 1936 
te wijzi gen in die r voege, dat na artikel 6 
worden ingevoegd een nieuw in t itulé en twee 
nieuwe artikelen, luidende a ls volgt: 
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,,§ 3a. Van het 'bereiden van glucose. 
Art. 6a. De groep van georganiseerden, als 

bedoeld in artikel 29 lid 2, van het Besluit, 
is: de groep van fabrikan ten van g lucose. 

Art. 6b . . In de in artikel 6a van dit be
sluit bedoelde groep kan slechts worden inge
deeld die georganiseerde, die op 1 Februari 
1938 · zijn beroep of bedrijf maakte van het 
bereiden van glucose,"; 

III. te bepaien, dat dit besluit in werking 
treedt m et ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 1 April 1938. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 8 April 1938.) 

s. 652. 

11 April 1938. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 95), houdende vaststelling 
van bepalingen betreffende de promotiën 
en .de .examens aan de Landbouwho.oge
school. 

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

E conomische Zaken van 28 Februari 1938, 
Directie van den L andbouw, N °. 13530, ee rste 
afdeeling; · 

Overwegende, dat aanvulling van Ons be
sluit van 4 Maart 1935 (Staatsblad 0

• 95) , 
houdende vaststelling van bepalingen betref
fende de promotiën en de . examens aan de 
Landbouwhoogeschool, wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies va n 
29 Maa rt 1938 N °. 22); 
. Gezien het nadere rapport van Onzen voor

noe!llden 1inister van 6 April 1938, Directie 
van den Landbouw, N°. 3808, eerste afdee-
li ng ; . . 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 10 van Ons besluit van 

4 Maart 1935 (Staatsblad 0
• 95), wordt: 

a. onder lid (1) c., na " de plantenanatomie 
of -physiologie", ingevoegd: 

,.de plantensystematiek en -geographie;" 
,. de erfelijkheidsleer ;" 
b: onder lid (1) c. , na " de boschgeschiede

nis" , ingevoegd: 
,.de economische geogràphie ; " 
c. onder l id (2), na " boschgeschiedeni ", 

ingevoegd: 
,,economische geographie",; 
d. onder I id ( 2). na " de pi antenphysiolo-

gie;" ingevoegd : 
.,de plantensystematiek en -geographie; " 
,.de erfelijkhe idsleer ; ". 
Art. II. In artikel 12 van Ons voornoemd 

besluit wordt: 
a. onder lid (1) d., na " de plantensyste

matiek en -geographie", ingevoegd: 
·,.de erfelijkheidsleer;" 
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b. onder lid (1) d. , na " de boschgeschiede
nis", ingevoegd: 

.,de economi che geographie;" 
c. onder lid (2) , na "de boschgeschiedenis" , 

ingevoegd: 
.,de economische geograph ie;" 
d.- onder lid (2), na " de plantensystema

tiek en -gëographie", ingevoegd: 
,.de e rfelijkheidsleer;". 
Onze Mini ter -van Economi che Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenh age, den llden Apr il 1938 . 
WILHELMINA. 

De M inister van Econom.ische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 29 April 1938. ) 

s. 653 . 

26 April 1938. BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 9, 10 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en het Cris is-Organisatie
besluit 1933 op mosselen. 

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

Economische Zaken van 1 April 1938 , n°. 
6876, Af de.el ing Landbouw-Crisis-Aangelegen. 
lieden; 

Gelet op de artikelen !l, 10 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisatie. 
besluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 de r Landbouw-Crisiswet 1933, / 
(advies van 18 Maart 1938, 0

• 915); 
Gehoord den Raad van State (advies van 

12 April 1938 , N°. 24) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden M inister van 19 April 1938; n°. 8122, 
Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

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

logie van a rti kei 1 van het Cris is-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

.,mosselen": all e soorten mosse len, met uit
zondering van halfwasmosselen, mo selzaad en 
van mosselen, afkomstig uit de Waddenzee en 
bestemd voor eendenvoer of landbemesting, 
met dien verstande, dat een partij , welke 
40 % of minder mosselen bevat van 50 m.m. 
en daarboven, wordt aangemerkt als een 
partij halfwasmosselen; 

,.crisis-organisatie" : een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie; 

" Verkoopkantoor": de Stichting Centraal 
Verkoopkantoor van Mosselen , gevestigd te 
Bergen op Zoom ; 

,.mos el vi sschers en mossel kwee kers": zij , 
die met inachtneming va n het in artikel 2 
bepaalde a ls georganisee1·den zijn aangesloten 
bij de cr is is-organisatie en als zoodan ig zijn 
toegelaten tot de groep " mosselvisschers en 
mossel kwee ke rs" ; 

,.mosselhandelaren": zij, die met inachtne
ming van het in artikel 5 bepaalde als ge
organiseerden zijn aangesloten bij de cris is
organisatie en als zoodanig zijn toegelaten tot 
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de groep ;,mosselhandelaren"; 
,,mo elexporteurs": zij, die als georgani

_seerden zijn aangesloten bij de crisis-organisa
t ie en als zoodanig zijn toegel a ten tot de groep 
11mosselexporteurs" ; 

,,mos elzaadvisschers en mosselzaadhandela
ren": zij , die met inachtneming van het in 
artikel 10 bepaalde als georganiseerden zij n 
aangesloten bij de cris is-organisatie en als 
zoodan ig zijn toegelaten tot de groep ,.mos
selzaadvisschers en mosselzaadhandelaren'' . 

2. 1. H et uitzaaien en kweeken van, zoo
mede het visschen op mossel en, ha lfwasmosse
len en mosselzaad is slechts toegestaan aan 
mosselvisschers ·en mosselkweekers, die in het 
bezit zijn van een door of vanwege Onzen 
Ministe r voor een door hem te bepal en tijd
vak af te geven vergunning. 

2. Tot de groep " mosselvisschers en mos
sel kweekers" kunnen door de cr is is-organisatie 
slechts worden toegelaten zij , die in het tijd
vak van 1 Juni 1934 tot 1 Maart 1938 het 
v is chen op en/of het kweeken van mosselen 
regelmatig als bedrijf hebben uitgeoefend , of 
te wier aanzien door Onzen Minister is be
paald, dat zij a ls zoodani g zull en worden 
toegelaten. 

3. Door Ons kan worden bepaald, dat het 
uitzaaien en/of kweeken van mosselen slechts 
is toegestaan tot een door Onzen Minister 
voor iederen mosselvisscher en mossel kweeker 
te bepalen hoeveelheid, welke verschillend 
kan worden vastgesteld voor verschillend 
soorten mos elen. 

3. 1. H et is aan mosselvisschers en mossel 
kweekers verboden de door hen gekweekte 
en/of gevischte mosselen te verkoopen aan 
anderen dan aan het Verkoopkantoor. 

2. De mosselvisschers en mosselkweekers 
zijn verplicht bij de levering der mosselen , 
afkomstig van hun perceelen of van de pu
blieke visscherij, aan het Verkoopkantoor, in 
acht te nemen de voorwaarden, welke daar
voor door het Verkoopkantoor zijn vastgesteld. 

4. 1 . H et Verkoopkantoor betaalt aan de 
mosselvisschers en mos elkweekers voor door 
hen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 
ge leverde mosselen ten minste een door Onzen 
Minister vast te stellen prij s uit, welke prijs 
verschi ll end kan worden vastgesteld voor ver
schillende soorten en/of kwaliteiten van mos
selen, voor verschi ll ende plaatsen en voor ver
schillende tijden des jaars . 

2. Indien de ter levering aangeboden soort 
of kwaliteit afwijkt van den gestelden eisch, 
kan, in afwijking van het bepaalde in het 
ee1·ste lid van dit artikel, de desbetreffende 
partij worden geweigerd, of de aankoopprijs 
worden verlaagd tot een door Onzen Minister 
vastgestel den prijs. 

5. 1. Behoudens zijn bevoegdheid tot le
vering van mosselen aan mosselvisschers en 
mo selkweekers, is het Verkoopka ntoor ver
plicht de krachtens het bepaalde in arti kel 3 
gekochte consumptie-mosselen te verkoopen 
aan daarvoor in aanmerking komende mossel 
handelaren . 

2. Tot de groep " mosselhandelaren" kun
nen door de crisis-organisatie slechts worden 
toegelaten zij , di e in het tijdvak van 24 Juni 
1985 tot 1 Maart 1938 consumptie-mosselen 
hebben gekocht van het Verkoopkantoor of te 
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wier aanzien door Onzen Minister is bepaald, 
dat zij als zoodanig zullen worden toegelaten . 

3. De mosselhandela ren zijn verplicht de 
voor hun h andel benoodigde mosselen slechts 
van het Verkoopkantoor te betrekken en 
daarbij de voorwaarden, vastgesteld door h et 
Verkoopkantoor, in acht te nemen. 

4. Het in het vorige lid van dit artikel 
bepaalde vindt geen toepass ing, indien de 
mosselen van een mosselhandelaar worden 
betrokken. 

6. 1. · H et vervoeren va n een hoeveelhe id 
mosselen van meer dan een door Onzen Mi
nister te bepalen· aantal kilogrammen, uitge
zonderd het vervoeren buiten de in het vol
gènde lid van dit artikel genoemde gebieden, 
is •slechts toegestaan aan degenen, die in het 
bezit zijn van een door of vanwege Onzen 
Minister af te geven vervoervergunning. 

2. De gebieden, bedoeld in het eerste lid 
van dit a rtikel zijn: 

a. de provincie Zeeland en het e il and Goe
ree en Overflakkee, a lsmede het op een af
stand van ten hoogste 15 km. daarvan ge
legen gebied; 

b. het niet afgesloten gedeelte van de Zui
derzee en de W addenzee, alsmede het op een 
afstand van ten hoogste 15 km . daarvan ge
legen gebied. 

3. H et vervoeren van ha lfwasmosselen en 
mosselzaad naar pl aatsen aan de vVester
Schelde, gelegen ten Zuiden van de lijn, gaan
de van Hansweert naar Vliss ingen, is slechts 
toegestaan aan degenen, die in het bezit zijn 
van een door of vanwege Onzen Minister af 
te geven vervoervergunning. 

7. Onverminderd het bij tractaa t bepaal de 
,s het uitvoeren van mos elen slechts toege
staan aan mossel exporteurs, die in het bez it 
zijn van een door of vanwege Onzen Minister 
af te geven uitvoervergunning. 

8. E en vergunning, als bedoeld in de ar
tikelen 6 en 7 wordt aan den aanvrager 
slechts uitgere ikt, indien deze ten genoegen 
van de cri sis-organ isatie heeft aannemelijk ge
maakt, dat ten aanzien van de pa rtij, waar
voor de vergunni ng wordt aangevraagd, ge
handeld is en zal worden met inachtneming 
van het bepaalde bij of krachten di t besluit 
en dat het vervoer, onderscheiden] ijk de uit
voer niet nadeelig is vool' het N ederlandsche 
mossel bedrijf. 

9. Onverminderd het bepaalde in a l'tikel 7 
is het uitvoeren van mosselen beneden een 
door Onzen Ministe r vast te stell en maat ver
boden. 

10. 1. H et visschen op hal fwasmosselen en 
mosselzaad is, met inachtneming van het be
paalde in artikel 2, bovendien toegestaan aan 
mosselzaadv isschers, die in het bez it zijn van 
een door of vanwege Onzen Minister voor een 
door hem te bepalen tijdva k af te geven ver
gunning. 

2. H et verhandelen van halfwasmossel en 
en mosselzaad is slech ts toegestaan aan mos
selzaaclhandelaren, di e in het bezit zijn vnn 
een door of vanwege Onzen Minister voor een 
door hem te bepalen tijdvak a f te geven ve r
vergunning. 

3. Tot de groep " mosselzaaclvisschers en 
mossel zaadhandelaren" kunnen door de crisis
organisatie slechts worden toegelaten mossel-



1938 

visschers en mosselkweekers, a lsmede de door 
Onzen Minister aan te wij zen personen. 

4. Voor het a fgeven eener vergunn ing, als 
genoemd in het eerste en tweede lid van dit 
a rtikel , kunnen door Ons voorwaarden worden 
gesteld. 

11. H et model der ve rgunning, genoemd in 
a ,·tikel 2, l id 1, a r t ikel 6, l id 1 en 3, a rtikel 
7 en a rt ikel 10, l id 1 en 2, wordt door Onzen 
Minister vastgesteld. 

12 . Di t beslui t kan worden aangeh aald 
onder den t itel : ,,Crisis-Mosselbesluit 1938" . 

13. 1. Dit beslui t t reedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na d ien van zij n 
afkond ig ing en is geldig tot 1 Mei 1939. 

2. Dit beslu it kan door Ons te a llen t ijde 
geheel of gedeel telijk worden ingetrokken. 

3. V an h et bepaalde in de a rtikelen 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9 en 10 kan door Ons, a l dan n iet 
onder daarbij te steil en voorwaarden, geheel 
o f gedeeltelijk ontheffi ng worden verl eend. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de ui tvoering van di t beslui t, het
wel k in het Staatsbl a d zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden aan den R aad van 
Sta te . 

H et L oo, den 26sten April 1938 . 
WILHELMI A. 

De Minister van Econamische Z aken, 
S te e n b e r g h e . 

(Uitge g. 29 April 1938. ) 

s. 654. 

26 A pril 1938. BESLU IT tot toepass ing van 
de a rtikelen 9, 13 en 14 der L a ndbouw
Cr isiswet 1933, het Crisis-Organisat iebe
slu it 1933 en het Cri sis-Heffingsbes lu it 
1933 op h aring. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht va n Onzen M inister van 

E conomische Zaken van 1 Apri l 1938. N° . 
6878, a fdeeling L a ndbouw-Cri sis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de a r t ikelen 9, 13 en 14 der L and
bouw-Cri siswet 1933, het Cr isis-Organisatie
beslu it 1933 en het Cr isis-H effingsbeslui t 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 de r L ancl bouw-Cri siswet 1933 
(adv ies van 18 Maart 1938, n°. 917); 

Gehoord den R a ad va n State (a dvies van 12 
Apri l 1938, n°. 26) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 April 1938, n°. 
8124 , afcleeling L a ndbouw-Cr isis-A angelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaa n : 
te be palen : 
Art . 1. Dit besl ui t neemt over de term ino

logie van artikel 1 va n het Crisis-Organ isatie
beslui t 1933 en van a rt ikel 1 van het Cr isis
H eff ingsbesl uit 1933 en verstaat voo rts onder: 

,,cris is-organisatie" : een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie ; 

" har ing" : ha ring, welke in of zeewaarts 
va n de territori ale wateren des R ij ks is ge
vangen ; 

" pekelhar ing" : gekaakte ha r ing, welke door 
zouten in tonnen is verduurzaamd ; 

154 

"steurha ring" : oogekaakte ha r ing, welke 
door zouten in tonnen is verduurzaamd ; 

,, r eeders": reeders van haringdrij fnetvis
schersvaartu igen, di e als georganiseerden zijn 
aa ngesloten bij de crisis-organisat ie en met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 2 
a ls zooda nig zijn toegelaten tot de groep 
,,reeders van h ar1ngdrijfnetv isschersva artu i
gen" . 

2. Tot de g roep " reeders van h aringdrij f
netvisschersvaart ui gen" kunnen door de crisis
organ isatie slech ts worden toegelaten degenen, 
die in het jaar 1937 bij haar tot deze groep 
zijn of waren toegelaten, alsmede degenen, 
die hiertoe door Onzen M in ister zijn toege
laten. 

3. 1. De aanvoer van h ar ing in Nederland 
met Nederl andsche visschersvaartu igen is 
slech ts toegestaan aan reeders en met vaar
tu igen, welke aan hen in e igendom toebe
hooren of te r beschikking staan en ten aan
zien waarvan door de cri sis-organisatie een 
aanvoervergunning is verstrekt voor een door 
of vanwege Onzen M in ister te bepalen t ij d
va k. 

2. De aanvoervergunningen, genoemd in 
het vo rige l id va n dit a rtikel , worden aan 
iederen reeder slech ts verstrekt voor zoovel e 
vaartuigen, als overeenkomt met het aantal 
vaartuigen, waarmede hij ingevolge de bij be
sch ikking van Onzen Minister van den 18den 
October 1937 , n°. 25410, afd ee l ing Landbouw
Crisis-Aange legenheden, goedgekeurde verdee
l ing gedurende het se izoen 1937 te r h a r ing
vangst mocht u itvaren, met di en ve rstande, 
da t in de gevall en, waarin eigendomsover
drach t of huur en verh uur van in genoemde 
verdeeling begrepen vaartu igen heeft plaats 
gevonden, di t aantal ten aanzien van de be
trokken reeders d ienovereenkomst ige wijziging 
ondergaat. 

3. De cri sis-organisatie verstrekt de aan
voervergunningen, genoem d in het eerste l id 
van dit a r t ikel eveneens ten aa nzien van door 
Onzen Mi niste r aan te wijzen vaartuigen, 
welke n iet - in het in het vor ige li d van di t 
artikel bedoelde aanta l begrepen zijn. 

4. De reeders zijn ver pi ich t de v isschers
vaartuigen, ten aanz ien waarvan hun een 
aanvoerverg unning, a ls genoemd in het vorige 
artikel , is verstrekt, ter haringvangst te doen 
ui tva ren n iet eer dan op door Onzen Minister 
te bepalen tijdstippen en met een vleet van 
eveneens door dezen te bepalen speerreep- en 
zij peeslengte, welke verschill end kan worden 
vastgesteld voor verschi llende t ijden des jaa rs 
en naar gelang van de visscherij , waarbij deze 
vleet wordt gebezigd, met di en verstande, da t 
tusschen twee opeenvolgende re izen van elk 
vaartui g, hetwelk aan de ha ri ngvisscherij 
deelneemt, tel)rnns een door Onzen Minister 
te bepalen tijdsru imte moet zijn verloopen . 

5. 1. De aanvoer van pekelhar ing en/of 
steurhar ing in N ederl and met vaartu igen, a ls 
genoemd in het eerste I iel van artikel 3, is 
slech ts toegestaan voor het t ijdvak, aanvan
gende 16 Mei 1938 en eindigende op een 
nader door Ons te bepalen tij dstip, hetwelk 
versch ill end ka n worden vastgesteld voor ver
schillende vaartu igen. 

2. Degenen, wien ·een verg un ni ng, a ls ge
noemd in het eerste l id van artikel 3, is ui t-
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gereikt, zijn verplicht de aan boord van hun 
vaartuigen tot pekelharing en/of steurharing 
verwerkte haring in Nederland aan te voeren. 

6. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen 3 en 5 kan door Ons worden bepaald, 
dat de aanvoer van door Ons aan te wijzen 
soorten van haring slechts is toegestaan tot 
een door Onzen Minister voor iederen reeder 
te bepalen hoeveelheid en/of met dezelfde 
schepen , aan boord waarva n de haring is ver
werkt en/of tegen betaling ten behoeve van 
het Fonds aan de cris is-organisati e als verte
genwoordigster van het Fonds van een door 
Onzen Minister te .bepalen bedrag. 

7. H et aantal vaartuigen, hetwelk op door 
Onzen Minister te bepal en tijdstippen ter ha
ringvangst mag uitvaren, word t onder goed
keuring van Onzen Minister door de crisis
organisatie voor elk der tijdstippen onder de 
reeders verdeeld. 

8. 1. Het gebru iken van zout ter verduur
zaming van haring is gedurende door Ons te 
bepalen tijdvakken verboden, tenzij het ge
bruiken van zout geschiedt krachtens een door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning, welke slechts wordt uitgereikt aan hen, 
die a ls georganiseerden zijn aangesloten bij 
de cr isis-organ isatie en onder voorwaarde, dat 
het gebrui ken van zout geschiedt, hetzij ui t
si uitend ter voorkoming van bederf tijdens het 
vervoer, hetzij in een rookerij, inleggerij of 
soortgelijke inrichting, voor zoover aldaar 
noodzakelijk voor de uitoefening van deze be
drijven. 

2. H et is den houder eener vergunning, als 
genoemd in het vorig lid van dit artikel, ver
boden h aring in tonnen te verpakken. 

3. H et in voorraad hebben van haring, 
waarvoor in strijd met het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel zout is gebruikt, is 
verboden. 

9. H et model van de vergunning, genoemd 
in het ee rste lid van artikel 3 en in het eerste 
1 id van artikel 8, wordt door Onzen Minister 
vastgesteld. 

10. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den t itel: Cri sis-Haringbeslui t 1938. 

11. 1. Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, na dien van zijn 
afkondiging en is geldig tot 1 Mei 1939 ... 

2. Dit besluit kan door Ons te a ll en tIJde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

3. Va n het bepaalde in de artike len 3, 4, 5 
en 8 van dit beslui t kan door Ons a l da n niet 
onder daarbij te stellen voorwaarden geheel 
of gedeeltelijk ontheffing worden verleend. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschri ft gezonden aan den R aad van 
State. 

H et Loo, den 26sten April 1938. 

WILHELMINA. 
De M inister van E conornische Zaken, 

S te e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 29 À.pril 1938.) 

1938 

s. 681. 

7 F ebruari 1938. BESLUIT ter uitvoering 
van a rtikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923. 

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

Economische Zaken van 3 F ebruari 1938, Di
rectie van den Landbouw, Afdeeling Ila, N° . 
1095 ; 

Gezien artikel 1, derde lid, der J achtwet 
1923; . 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. De fazanten zullen worden gere

kend te behooren tot het wild in het geheele 
Rijk, met uitzondering van de navolgende 
gebieden, te weten de gemeenten Egmond
Bi nnen, Egmond aan Zee en Castricum. 

2. Dit besluit wordt herzien vóór 1 Maart 
1939. 

3. Door dit besluit vervalt Ons besluit van 
19 Februari 1937 (Staatsbl a d N °. 781), ter 
uitvoering van artikel 1, derde lid , der Jacht
wet 1923, met uitzondering van artikel 3 van 
laatstgenoemd besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 7den Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econ01nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 4 Maart 1938.) 

s. 682. 

3 Maart 1938. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van het 
Tuinbouwuitvoerbesluit ten aanz ien van 
augurken, enz . 

inwerkingtreding 14 Maart 1938. 

s. 683. 

1 April 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 15den 
Maart 1934, Staatsblad n°. 112, houdende 
wijze van samenste lling van de vaste com
missiën van den Economischen R aad. 

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

Economische Za ken van 29 Maart 1938, N ° . 
24230 J .A., Directie van H andel en Nijver
he id ; 

Gelet op artikel 5 van de Wet op den E co
nomischen R aad 1932, Staatsb la,d N °. 346; 

Gelet op Ons beslui t van den 15den Maa rt 
1934, Staatsblad N °. 112, houdende de wij ze 
van samenstelling van de vaste commi siën 
va n den Economischen Raad ; .. 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Ons hesl uit van den 15den Maart 

1934, Staatsblad N°. 112, worden de navol
gende wij zig ingen aangebracht: 

1. In het eer te lid van art ikel 2 wordt in 
pl aa ts van: ,,tenminste drie", ,, ten hoogste 
twaalf", en "tenminste een derde" onder
scheidenl ijk gelezen: ,,tenminste vier", ,, ten 
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hoogste zestien" , en "tenm inste een v ierde." 
2. In het tweede 1 id van artikel 2 wordt 

in pl aats van: ,,drie jaren" gelezen : ,,twee 
jaren". 

3. H et derde lid van a rtikel 2 wordt als 
volgt gelezen : 

Hij , die a ls· l id van den R aad zitting heeft 
in een vaste commiss ie, verli est het lidmaat
sch ap dezer commissie, wanneer hij ophoudt 
lid van den R aad te zijn. 

4. A an a r t ikel 3 wordt een nieuw l id toe
gevoegd, luidende a ls volgt : 

De vergaderingen eener vaste commiss ie 
zull en eveneens mogen worden bijgewoond 
doo r daar toe door den R aad aan te wij zen 
leden van den R aad, welke n iet in deze com
mis ie zitting hebben; deze leden hebben 
daarin een raadgevende stem. 

A rt.' II. Di t beslui t treedt in werking met 
inga ng van den tweeden dag na dien der dag
tee kening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst . 

Onze Minister van Economische Zaken is 
be last met de u itvoering van d it be lu it, het
wel k in het Staats blad zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den lsten A pril 1938 . 
WILHELM! A . 

D e M inister van E con01nische Z aken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitgeg. 14 A pril 1938.) 

s. 800. 

24 M aart 1938. WET tot wettel ij ke voorzie
ning naar aanle id ing van het K oninkl ijk 
beslui t van 9 Juli 1937 (Staats blad N °. 
141) tot opheffing van het Mi nisteri e van 
Landbouw en V isscherij en tot wijziging 
van den naam van het Ministerie van 
Handel , Nijverheid en Scheepvaa rt. 

Bijl . H and. ll 1931/38, 408 . 
H and . Il 1fl31/38 , bladz. 1423 . 
Bijl . H and. l 1931/38, 408. 
Hand . l 1-937/38, 1Jladz. 466. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t het noodig is wettelijke voorzieningen te 
t reffen naar aan le iding van het K oninkl ijk 
besluit van 9 Juli 1937 (Staatsb lad N° . 141 ), 
voor wat betreft de overd racht van de zorg 
voor de zaken betreffende ge volkshu isvesting 
van het H oofd van het Depar tement va n 
Socia le Za ken naar het H oofd van het De
pa r tement van Binnenlanclsche Za ken; 

Zoo is het. dat Wij , den R aad van State, enz. 
A rt. 1. All e bevoegdheden en verplicht in

gen, onderwerpen betreffende, genoemd onder 
IV van Ons bes lu it van 9 J uli 1937 (Staats
blad N °. 141 ) en bij bestaa nde wetten opge
dragen aan Onzen Minister van .Socia le Za
ken, gaan over op Onzen M inister van Bi n
nen] andsche Zaken. 

2. All e verplicht ingen, de in artikel 1 be
doe l de onderwerpen betreffende, welke bij be
staande wetten aan derden tegenover Onzen 
Minister van Social e Zaken zijn opgelegd, 
worden na het in werking t reden van deze 
wet geach t te zijn opgelegd tegenover Onzen 
Mi nister van Binnenl andsche Zaken. 

3. Alle Mini teri eele beschikkingen, aan-
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w1J zmgen en andere besl iss ingen, di e vóór het 
in werking t reden van deze wet krach tens 
eeni ge wet of eenig K oninklijk beslui t zij u 
genomen of gedaan bet reffende onderwerpen, 
onder IV van het in a rt ikel 1 aangehaa lde 
beslui t genoemd, worden geacht te zij n ge
h andh aafd door ·Onzen Minister van Binnen
la ndsche Zaken. 

4. Bij de ui tvoering van overeenkomsten, 
waarin Onze Mini ter van Socia le Za ken a ls 
vertegenwoordiger van het R ijk is opgetre
den, zal het Rijk voor zooveel betreft de za
ken , onder I V van het in artikel 1 aange
haalde besluit genoemd, worden vertegen
woordigd door Onzen Min iste r van Binnen
landsche Zaken . 

5. Wanneer in akten van o pr icht ing va n 
naamlooze vennootschappen, in statuten va n 
vereeni g ingen of in st icht ings brieven aa n het 
R ij k eenige bevoegdheid is toege kend of 
eenige medewerk ing van het Rijk a ls ver
e isch te is gesteld , en daa rbij Onze M iniste r 
van Socia le Zaken a ls vertegenwoord iger van 
het R ij k is aangewezen, zal bij de toepa sing 
van die bepa lingen het R ijk, voor zooveel be
treft de zaken, onder IV van het in artikel 1 
aangehaalde beslu it genoemd, worden verte
genwoordi gd door Onzen M inister van B in
nenlandsche Za ken. 

6. 1. H et beheer van H oofdstuk XII der 
Rijksbegrooting voor de dienst ja ren 1935 en 
1936 wordt zonder eeni ge beperking uitge
oefend door Onzen Minister van Socia le Za
ken. 

2. De posten, zooals die bij de begrootings
wet voor het di enstjaar 1937 zij n of nader 
zull en worden vastgesteld onder H oofdstuk 
XII, artike len 2, 4 en 5 respectievel ij k tot 
een bedrag van f 60,701 , f 13,200 en f 3122, 
105 tot en met 110 en 138 tot een bed rag van 
f 25 77, worden onder den naam " Oud-H oofd
stuk X II" met de bij behoorende benamingen 
der afdeeli ngen beschouwd deel ui t te ma ken 
van H oofdstuk V voor het di enstjaar 1937. 

3. De bevoegdheid tot a f- en overschrij v ing 
ui t den post voor onvoorziene ui tgaven, toe
gekend bij de wet tot vaststel I ing van H oofd
tuk X II der Rijksbegroot ing voor het di enst

jaar 1937, wordt ten aa nzien van de in het 
tweede li d van dit art ikel genoemde begroo
t ingsar t ikelen u itgeoefend op den post voor 
onvoorziene u itgaven va n Hoofdstuk V der 
R ijksbegrooting voor het dienstjaar 1937. 

7. 1. T engevol ge van het bepaalde in ar
t ikel 6 deze r wet worden de H oofdstukken V 
en XII der Rijksbegrooting voo r het d ienst
jaar 1937 gewijzigd a ls in bijgevoegden staat 
is aangegeven. 

2. De ingevol ge het eerste lid van dit ar
t ikel overgeschreven kred ieten strekken voor 
de behoeften over het d ienstjaar 1937. 

8. Deze wet wordt geach t in werking te zij,{ 
getreden met ingang van 15 Juli 1937 . 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maa rt 

1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Sociale Zaken, 
C. P . M. R o m m e. 

D e M inÛlter van B innenlandsche Za ken, 
Van Bo e ye n. 

(Uit geg. 14 A pril 1938.) 
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Staat van wijzigingen In de Hoofdstukken 
V en XII der Rijksbegrootlng voor het 
dienstjaar 1937, In gevolge artikel 7, eerste 

lid, van de wet van 24 Maart 1938 
(Staatsblad n°. 800) . 

a. HOOFDSTUK V. 

'fltel A. Gewone dienst. 

Onder den naam " Oud-Hoofdstuk XII" 
wordt het hoofdstuk aangevuld met de hier
navolgende afdeelingen en a rtikelen van 
Hoofdstuk XII. 
Afdeeling I. 

Artikel 2 tot een bedrag van 
Artikel 4 " 
Artikel 5 . ,, 

Afdeeling V . 
Afdeeling IX. 

Artikel 138 tot een bedrag van f 

60,701 
13,200 

3,122 

2,577 
Ten gevol ge va n het vorenstaande wordt : 

Ti tel A. Gewone dienst verhoogd 
met ...... ... .. .... ............. .... .... .. .. f 12,561,737 

de Geheele dienst verhoogd met 12,561,737 

b. HOOFDSTUK XII. 

Titel A. Gewone dienst. 

Afdeel ing I . 
Artikel 2 wordt verminderd met 
Artikel 4 
Artikel 5 

Afdeeling V vervalt. 
Afdeeling IX. 

Artikel 138 wordt ve rminderd 
met ..... ......... ....... ........... .. .. . 

60,701 
13,200 

3,122 

2,577 
Ten gevol ge van het vorenstaande wordt : 

Titel A. Gewone dienst vermin-
derd met . ... ..... ... .... ... .. ...... .... f 12,561,737 

de Geheele di enst verminderd met 12,561 ,737 
Ons bekend : 

De Minister van S ociale Zaken, 
C. P . M. R o m me. 

De Minist e,· van B innenl aruuche Zaken, 
V a n Bo e ye n. 

s. 840. 

4 Januari 1938. BESLUIT tot vaststelling ten 
aanzien van de verzekerden, werkzaam in 
het bouwbedrijf, van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel 6, lid 5, en artikel 145 der Ziektewet. 

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

Sociale Zaken van 18 November 1937, N°. 2851, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid en 145 der 
Ziektewet; 

Den R aad van State gehoord (advies van den 
21 December 1937, 0 • 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 December 1937, 
No. 3279, afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen als volgt : 
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Art. 1. Voor de arbeiders in de bouwbedrij
ven gelden met betrekking tot de ziekengeld
uitkeering en het dagloon de volgende bepalin
gen. 

Voor de toepass ing van dit besluit worden 
onder "bouwbedrijven " verstaan te bedrijven, 
in artikel 3 van het Koninklijk besluit van 16 
April 1925, Staatsblad N°. 145, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 29, eerste lid, der Ongevallen
we, 1921, genoemd onder de nummers 31, 33, 
36, 37, 40, 46, 48, 50, 51, 56, 57, 59, 63, 65, 68, 
71 en 72. 

2. Voor de arbeiders, wier loon is vastgesteld 
per uur en die werkzaam zijn in een gemeente 
en een beroeP', waarvoor het uurloon is geregeld 
bij een collectieve arbeidsovereenkomst, be
draagt het ziekengeld over de eerste 42 dagen 
na den aanvang der ongeschiktheid tot werken : 

a. voorzoover die dagen zijn gelegen binnen 
het tijdvak van 15 Februari-16 November, 
80 t en honderd van het bedrag, dat wordt ge
vonden door het product van 48 maal het voren 
bedoelde uurloon te deelen door 6 ; 

b. voorzoover die dagen zijn gelegen binnen 
het tijdvak van 16 November-15 Februari, 
80 t en honderd van het product, dat wordt 
gevonden door het product van 43 maal het 
vorenbedoelde uurloon te deelen door 6. 

Voor de arbP-iders, die werkzaam zijn op een 
werk, waarvoor in het bestek de uurloonen zijn 
vastgesteld, treden die uurloonen in de plaats 
van de uurloonen volgens de collectieve arbeids
overeenkomst. 

3. Voor de in artikel 1 bedoelde arbeiders, 
wier uurloon ntet is geregeld op een der wijzen, 
als in artikel 2 omschreven, voor jeugdige 
arbeiders en voor arbeiders, die tengevolge van 
lichamelijke of vakkundige omstandigheden 
niet het op een der in artikel 2 bPdoelde \rij zen 
geregelde uurloon verdienen, wordt het zieken
geld over de eerste 42 dagen na den aanvang der 
ongeschiktheid tot werken berekend overeen
komstig het bepaalde in artikel 2, letters a en b, 
met dien verstande, dat als uurloon geldt : 

1°. indien de arbeider bij den aanvang der 
ongeschiktheid tot werken reeds ten minste 
gedurende 4 weken in de onderneming van den 
werkgever werkzaam was, het door hem in de 
periode waarin hij werkzaam was, doch ten 
hoogste in de laatste 13 weken, gemiddeld ver
diende uurloon ; 

2°. indien de arbeider bij den aanvang der 
ongeschiktheid tot werken korter dan 4 weken 
in de onderneming van den werkgever werkzaam 
was, het in de 13 weken, voorafgaande aan den 
dag, waarop de ongeschiktheid tot werken 
aanving, gemiddeld per uur verdiende loon door 
aan den verzekerde gelijksoortige arbeiders, die 
w el r eed s 4 wek en in d ezelfde of in een gelijk
soortige ondernemwg in dezelfde of een naburige 
gemeente gewerkt hebben. 

4. 1. Ingeval de ongeschiktheid tot werken 
wegens ziekte langer duurt dan 42 dagen, be
draagt het ziekengeld over dien langeren duur 
per dag 80 ten honderd van het bedrag, dat 
wordt gevonden door het loon, dat in de 13 
weken, voorafgaande aan den aanvang der 
arbeidsongeschiktheid door den arbeider is ver
diend, te deelen door 78. Het ziekeng<Jld P<'· 
draa~t echter niPt meer dan het bedrag van het 
ziekengeld, waarop de arbeider overeenkomstig 
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het bepaalde bij de artikelen 2 en 3, over de 
eerste 42 dagen na den aanvang van de onge
schiktheid tot werken, aanspraak had. 

2. Indien het in de periode van 13 weken, 
bedoeld in het vorig lid, door den arbeider ge
middeld per week verdie.nde loon tengevolge 
van werkloosheid minder bedraagt dan 32 maal 
het uurloon, dat overeenkomstig de artikelen 2 
en 3 voor de vaststelling van het ziekengeld 
over de eerste 42 dagen na den aanvang van de 
ongeschiktheid tot werken heeft gegolden, 
wordt de arbeider geacht per week te hebben 
verdiend een bedrag van 32 maal vorenbedoeld 
uurloon . 

5. 1. In aiwijking van het bepaalde in de 
artikelen 2, 3 en 4 bedraagt het ziekengeld voor 
den arbeider, die krachtens het bepaalde bij 
artikel 55 der Ziektewet aanspraak heeft op 
ziekengeld, 0 ten honderd van het bedrag, dat 
wordt gevonden door het loon, dat in de 13 
weken, voorafgaande aan den aanvang van de 
ongeschiktheid tot werken, door den arbeider 
is verdiend, te deelen door 78. Het ziekengeld 
bedraa<Yt echter niet meer dan het bedrag van 
het zie\engeld, waarop de arbeider overeen
komstig het bepaalde bij de artikelen 2, 3 en 4 
aanspraak zou hebben gehad, indien die artike
len van toepassing waren. 

2. Het bepaalde in het tweede lid van artikel 
4 vindt overeenkomstige toepassing. 

6. Voor arbeiders, w:er loon is vastgesteld 
naar een tijdsruimte van een week of van een 
maand, bedraagt het ziekengeld, ongeacht den 
duur van de ongeschikth13id tot werken, per dag 
het l /6de, onderscheidenlijk het 1/25ste gedeelte 
van dat week-onderscheidenlijk maandloon. 

7. Dit besluit treedo in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minfater van Sociale Zaken is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
~al worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdij k, den 4den Januari 1938. 

s. 841. 

WILHELMINA. 
De }Il inister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 21 Januari 1938.) 

8 Januari 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 17 Januari 1930 
(Staatsb lad N°. 16), tot uitvoering vau de 
artikelen 17a en 17/ van de wet van 4 
December 1872 (Staatsblad N°. 134) hou
dende voorzieningen tegen besmettelijke 
ziekten, gewijz igd bij de artikelen 35 en 
36 van de Besmettelij ke-Ziektenwet (Staats
blad 1928 N°. 265) en bij de wet van 30 
December 1929 (Staatsblad N°. 589). 

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

Sociale Zaken van 25 November 1937, 0 • 

2519 H /Dossier 9, Afdeeling Volksgezondheid; 
Gelet op Ons besluit van 17 Januari 1930 

(Staatsblad N°. 16), tot uitvoering van de 
artikelen 17a en 17/ van de wet van 4 December 
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1872 (Staatsblad N°. 134) houdende voorzie
ningen tegen besmettelijke ziekten, gewijzigd 
bij de artikelen 35 en 36 van de Besmettelijke
Ziektenwet (Staatsblad 1928 N°. 265) en bij de 
wet van 30 December 1929 (Staatsblad N°. 589); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1937, N°. 44; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 4 J anuari 1938, N°. 
2805 H /Dossier 9, Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan ; 
in Ons bovengenoemd besluit de navolgende 

wijzigingen aan te brengen : · 
Art. I. In artikel 1 wordt in plaats van "de 

Hoofdinspecteur en de Inspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten" gelezen: de geneeskundig Hoofdin
specteur en de geneeskundig Inspecteur van 
het Staatstoezicht op de Volk gezondheid. 

Art. II. Artikel 6 wordt gelezen als volgt : 
De verklaring omtrent het met goed gevolg 

ondergaan hebben van de inenting tegen variola 
major (pokken), bedoeld in a rtikel 17, eerste lid, 
van de wet, of omtrent het eenmaal ondergaan 
hebben van de inenting tegen variola major 
(pokken) zonder goed gevolg, bedoeld in artikel 
17, tweede lid, van de wet, wordt afgegeven, 
volgens het bij dit besluit behoorende model 

, No. 1 (zie blz. lli9, 1e kolom). 
Art. III. Artikel 9 vervalt. 
Art. 1 V. In artikel 13 en artikel 15, eerste 

lid, wordt in plaats van "6-12" gelezen: 
6-8 en 10- 12. 

Art. V. Artikel 14 wordt gelezen als volgt : 
Exemplaren van het bij artikel 6 van dit 

besluit vastgestelde model zijn voor genees
kundigen kosteloos verkr:ii,gbaar bij den Hoofrl-
1nspecteur. ~ 

Exemplaren van de bij de artikelen 7 en 8 
en 10-12 van dit besluit yastgestelde modellen 
zijn voor geneeskundigen en belanghebbenden 
kosteloos verkrijgbaar bij don burgemeester 
van hunne woonplaats. 

Art. VI. In artikel 19, eerste lid, wordt in 
plaats van "6 tot en met 12" gelezen: 6- 8, 
10- 12, en in plaats van " 15 tot en met 18" : 
15- 18. 

Art. VIL In artikel 22, e01·ste en tweede lid, 
wordt in plaats van "6- 9" gelezen : 6-8. 

Art. VIII. De bij Ons besluit van 17 Janu
ari 1930 (Staatsblad N°. 16) behoorende model
len N°. 1 en N°. 4 vervallen en worden vervangen 
door het bij dit besluit behoorende model No. 1. 

Art. IX. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad. waarin het is 
geplaaust. 

Onze Minister· van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staa,tsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. , 

's-Gravenhage, den Ssten Januari 1938. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M'. Romme. 
( U,'tgPg, 25 Jynuari 1938. ) 
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s. 842. 

11 J anuari 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit op vaste melkproducten (S taats
blad 1932, N°. 57), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 31 October 1934 
(Staatsblad N°. 556). 

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

Sociale Zaken van 2 October 1937, N°. 1294 
D/dossier 31, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 1-i, 15 en 16 der WA.ren-
wet (Staatsblad 1935, N°. 793 ); 

Gezien het besluit op vaste melkproducten 
(St-aatsblad 1932, N°. 57), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 31 October 193-i (Staatsblad 
N°. 556); 

Gelet op het advies der Commissie, bedoeln. 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1935, 
N°. 793) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
November 1937, n° . 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale 7,aken van 6 Januari 1938, n°. 
15-53 D/doss. 31, afdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
in het besluit op vaste melkprodurten (Staats

blad 1932, N°. 57), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 31 Ortober 1934 (~tAatsblad N°. 
556), de navolgende wijzigingen aan te brengen : 

Art . 1. Artikel 1 wordt gelezen als volgt : 
,,In dit besluit worden onder vaste melkpro

ducten verstaan: 
a. de producten, verkregen door melk, room, 

geheel of gen.eeltelijk afgeroomde melk, of 
men~sels van deze grondstoffen door waterout
trekking, en al of niet ouder toevoeging van 
zuurbindende stoften, tot poeder of in eenigen 
anderen vasten vorm te brengen, alsmede 
mengsels vftn aldus verkregen producten 
onderling; 

b. mengsels der in de vorige alinea bedoelde 
producten met andere stoffen, welke vóór, 
tijdens of nà de wateronttrekking zijn toege
voegd, voorzoover het gehalte dezer mengsels 
aan melkbestanddeelen, behalve water, ten 
minste 25 % bedraagt." . 

Art. II. Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
"Waren, die in aard of samenstelling ~elijken 

op de waren, in artike' 1 bedoeld, of die ten 
doel zouden kunnen hebben deze te vervangen, 
mogen niet dan met Onze toestemming en onder 
door Ons te stellen voorwaarden worden aange
duid met namen, waaruit de aard en de samen
stelling niet, of niet voldoende blijken.". 

Art. III. In het eerste lid van artikel 3 
wordt tusschen "moeten worden aangeduid" en 
,,met één der navolgende namen" ingevoegd : 
,, , behoudens het in de volgende leden van dit 
arti kei bepaalde,". 

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

Soestdijk, den llden Januari 1938 . 
WILHELMINA. 

De Jl1 inister v. Sociale Zaken, C. P. M. Rom me. 
(Uitgeg . 25 J anuari 1938.) 
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s. 845. 

7 Februari 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Reglement voor de R ij kskweekschool 
voor Vroedvrouwen te Rotterdam, vast
gesteld bij Koninklijk beslu it van 9 Ja
nuari 1933 (Staatsblad N°. 7), zooals dat 
is gewijzigd bij Koninklijk bes luit van 25 
October 1935 (Staatsblad N°. 620). 

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

Socia le Zaken van 8 December 1937, N° . 586 
C/Dossier 3, afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
R eglement voor de Rijkskweekschool voor 
Vroedvrouwen te R otterdam, vastgesteld bij 
Ons besluit van 9 Januari 1933 (Staat.sblad 
N°. 7), zooals dat is gewijzigd bij Ons bes luit 
van 25 October 1935 (Staat.sblad N°. 620) te 
wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 J anuari 1938, N°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 31 J anuari 1938, 
N °. 44 C/Doss. 3, afdeel ing Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. te bepalen: 
In het Reglement voor de Rijkskweekschool 

voor Vroedvrouwen te Rotterdam, vastgesteld 
bij Ons beslu it van 9 J anuari 1933 (Staats
blad N °. 7), zooals dat is gewijzigd bij Ons 
be luit van 25 October 1935 (Staat.sblad 
620), vervalt artikel 10. 

II. va t te stellen de navolgende Over
gangsbepaling. 

Zij , d ie bij de inwerkingtreding van d it be
sluit gebonden zijn door de verklaring, dat 
zij zich gedurende den t ijd van twee jaren 
volgende op het tij dstip, waarop zij de be
voegdheid van vroedvrouw verkregen zu ll en 
hebben, beschikbaar stellen om benoemd te 
worden tot gemeentevroedvrouw in de ge
meente of gemeenten, door den Minister van 
Socia le Za ken aan te wijzen, tegen ee·n vaste 
bezoldig ing van tenminste zoodan ig bedrag 
als naar het oordeel van genoemden M inister 
in d ie gemeente of gemeenten naar den a l
daar geldenden levensstandaard nood ig moet 
worden geacht en die twee borgen hebben 
gesteld voor het betalen zoo noodig van een 
som van f 600, welke zij bij niet nakomen 
van d&Le verb intenis binnen een door den 
M in ister van Sociale Zaken te bepalen tijd, 
aan den Staat der ederlanden verschuldigd 
zij n, worden van deze verbintenis ontslagen. 

Onze M inister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit bes luit, dat in het 
Staat.sblad zal worden geplaat.st, en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestd ij k, den 7den Februari 1938. 

WILHELMI NA. 
De Ministe,· van Sociale Zaken, 

C. P. M. R o m m e. 
( Uitgeg. 25 Februari 1938.) 
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, s. 846. 

11 Februari 1938. BESLUI T tot w1J z1g tng 
van het Meelbesluit (Staatsblad 1924, N °. 
313), l aat.stelij k gewijzigd bij Kon ink lijk 
besluit van 14 September 1935 (Staatsblad 
N°. 575). 

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

Sociale Zaken van 27 December 1937, N°. 
1696 D/dossier 26,. afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, N°. 793) en op het 
Meelbesluit (Staatsblad 1924, N°. 313), laat
stelijk gewijzigd bij Ons beslu it van 14 Sep
tember 1935 (Staatsblad N°. 575) ; 

Gezien het advies van de Commiss ie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (S taatsblad 
1935, N°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 J anuari 1938, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen M inis
ter van Sociale Zaken van 3 Februari 1938, 
n°. 138 D/dossier 25, afdeel ing Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Meelbeslu it (Staatsblad 1924, N °. 

313) de navolgende wijzig ingen aan te bren
gen: 

Art. I. In artikel 7, onder 2, vervalt de 
punt aan het slot en wordt toegevoegd "en een 
onschadelijke kleurstof.". 

Art. II. In artikel 12bis, wordt in p laats 
van "artikel 7, onder 1" gelezen "artikel 7, 
onder 1 en 2" . 

Art. III. In artikel 17 vervallen de woor
den "behalve aan den eisch, vervat in artikel 
12bis" zoomede de komma vóór en ach ter deze 
woorden. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van d it beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaat.st en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdij k, den llden Februari 1938. 

s. 847 . 

WILHELM! A. 
De M inister van Sociale Zaken, 

C. P . M. R o m m e. 
(Uitgeg. 4 M aart 1938.) 

1 Maa,·t 1938. BESLUI T, houdende wijziging 
van het Kon in klijk Besluit van 11 Decem
ber 1937, St=tsblad N°. 866, tot nadere 
wijziging van het Kon inklij k Besluit van 
28 J anuari 1931 (Staatsblad N°. 24 ), tot 
vaststell ing van een algemeenen maat
regel van bestuur, a ls bedoeld in artikel 
26, eerste lid, der Ziektewet. 

Wij WI LHELM! A, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 17 J anuari 1938, N °. 148, 
afdeel ing Arbeidersverzeker ing; 

Gelet op artikel 26, eerste lid , der Ziekte
wet · 

O~erwegende, dat het wenschelijk is een 
tweetal on ju istheden in Ons beslu it van 11 
December 1937 (Staat.sblad N °. 866) te her
stellen; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
den 15den Februari 1938, N°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Februari 1938, N°. 
480, afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Januari 1938 dat bes luit • 

te wijzigen in dier voege, dat artikel I ver
valt en uit artikel II vervallen de daarin 
tweemaal voorkomende woorden: 

,, ingevolge het bepaalde". 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den l sten Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romme. · 

( Uitgeg . 11 Maart 1938.) 

s. 848. 

14 M(L(JJT't 1938. BESLUIT tot vaststelling 
ten aanzien van de verzekerden, werkzaam 
in de bedrijven van vervaardigen van 
aardewerk en porcelein, van pannenbak
kers, buizenbakkers en estrik- of plavui
zenbakkers, van vervaardigen van tegels 
en van vervaardigen van chamotte, van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 6, lid 5, en artikel 
145 der Ziektewet. 

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

Sociale Zaken van 31 Januari 1938 No. 271, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, en 145 
der Ziektewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Maart 1938 N°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Maart 1938, N°. 
606, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. In afwijking van hetgeen in artikel 

6, derde lid, der Ziektewet is bepaald, worden 
de dagloonen der verzekerden in de bedrijven 
van vervaardigen van aardewerk en porcelein, 
van pannenbakkers, steenbakkers, buizenbak
kers en estrik- of plavuizenbakkers, van ver
vaardigen van tegels en van vervaardigen van 
chamotte telkens vastgesteld op het loon, dat 
in de kalenderweek, waarover het ziekengeld 
wordt uitgekeerd, gem iddeld per dag wordt 
verdiend door gelijksoortige arbeiders in het. 
zelfde of in een gel ijksoortig bedrijf, in de
zelfde of in naburige gemeenten. 

2. Voor arbeiders in ondernemingen met 
een seizoenbedrijf, behoorende tot de in artikel 
1 genoemde bedrijven, die uitsluitend voor den 
duur van den seizoentijd of een gedeelte daar
van zijrt in dienst genomen, wordt het dagloon 
over binnen dén seizoen tijd vallende kalender
weken gerekend te bedragen een zesde ge
deel te van hetgeen gemiddeld per kalender
week in den seizoentijd verdiend wordt door 
gelijksoortige arbeiders in hetzelfde of in eeu 
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gel ijksoortig bedrijf, in dezelfde of nabur ige 
gemeenten. Over buiten den seizoentijd val
lende kalenderweken wordt het dagloon ge
rekend te bedragen een driehonderdste ge
deel te van het loon, dat gedurende het jaar, 
dat aan den aanvang der ongeschiktheid tot 
werken wegens ziekte voorafging, gemiddeld 
is verdiend door gelijksoortige arbeiders, die 
eveneens uitsluitend voor den duur van den 
seizoentijd of een gedeelte daarvan in het 
bedrij f, waa rin de verzekerde laatstelijk heeft 
gearbeid, werkzaam zijn. 

3. De Raad van Arbeid, onderscheidenlijk 
de erkende bedrijfsvereeniging is bevoegd een 
lijst vast te stellen van de bedragen welke als 
dagloon zullen gelden voor de verzekerden, 
werkzaam in de in artikel 1 genoemde be
drijven of voor bepaalde groepen van die 
verzekerden. De in die lijst voorkomende dag
loonen kunnen verschillend zijn : 

a. voor verschillende perioden van het jaar ; 
b. naar de plaats waar het bedrijf wordt 

uitgeoefend; 
c. naar den aard van den verrichten arbeid. 
Is zoodanige l ijst vastgesteld, dan geldt a ls 

dagloon van de betrokken verzekerden telkens 
het dagloon, vastgesteld overeenkomstig de 
vorenbedoelde lijst, in de week waarover de 
uitkeering wordt verleend. 

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

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

Soestdijk, den 14den Maart 1938. 

s. 849. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. R o m m e. 
(Uitgeg . 29 Maart 1938. ) 

22 Maart 1938. BESLUIT tot nadere w1Jz1 -
g ing van het "Tariefbesluit V. 0. V.", 
zooals dit laatstelijk werd gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 25 Oot.ober 1937, 
(Staatsblad n°. 860) . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 17 Februari 1938, n°. 456, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de artikelen 5, 10, 18, eerste en 
tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, 
tweede lid, der Ouderdomswet 1919 en artikel 
XX van de wet van 19 Mei 1922 (Staatsblad 
n°. 352); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
15 Maart 1938 n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Maart 1938, no. 716, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te mjzigen het "Tariefbesluit V. O. V." 

(Ons besluit van 17 April 1923, (Staat blad n°. 
146), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
25 October 1937, (Staatsblad n°. 860) en te be
palen als volgt : 

11 
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Art. I. De artikelen 55 tot en met 67s (Hoofd
stuk IX, IXa en DCb) met de daarbij behooren
de bijlagen van Ons vorenbedoeld gewijzigd 
Tariefbesluit V. 0 . V. worden vervangen door 
de navolgende artikelen en bijlagen : 

,,HOOFDSTUK IX. 

Van de berekening der premie en der rente voor 
de ouderdomsverzekering, de verzekering van 

uitkeering bij overlijden en het beding 
vau premierestitutie. 

Art. 55. 1. De in dit hoofdstuk voorkomende 
symbolen hebben de beteekenis, welke in het 
vierde lid van dit artikel bij elk hunner is aan
gegeven. 

2. H et cij fer 1 links boven aan een symbool 
beduidt, dat dit op de renteverzekering betrek
king heeft, het cijfer 2, dat het de wederverze
kering der bruto-premie, het cijfer 3, dat het 
de verzekering van de vaste uitkeering bij over
lijden betreft. 

3. De aanduiding A, B, 0, F, G, K of L, tus
schen haken achter een symbool geplaatst, 
bet eekent, dat de berekening van de waarde 
van dit symbool berust, onderscheidenlijk: 

A op een der sterftetafels, aan dit besluit 
toegevoegd als bijlagen I en II en op een rente
voet van 4 % 's-jaars; 

B op een der sterftetafels, aan dit besluit 
totlgevoegd als bijlagen III en IV en op een 
rentevoet van 4 % 's -jaars; 

0 op de sterftetafel, aan dit besluit toegevoegd 
als bijlage V en op een rentevoet van 4 % 
's-jaars; 

F op een der sterftetafels, aan dit besluit toe
gevoegd als bijlagen VII en VIII en op een 
rentevoet van 3¾ % 's-jaars; 

G op de sterftetafel , aan dit besluit toegevoegd 
als bijlage IX en op een rentevoet van 331. % 
's-jaars; 

K op een der sterftetafels, aan dit besluit 
t oegevoegd als bijlagen VII en VIII en op een 
rentevoet van 31/. % 's-jaars; 

L op de sterftetafels, aan dit besluit toege
voegd als bijlage IX en op een rentevoet van 
31/. % 's-jaars. 

4. I. Algemeene symbolen. 

x1 is de leeftijd van een verzekerde bij afslui
ting der verzekering. 

x2 is de leeftijd van een verzekerde bij staking 
der premiebetaling. 

x3 is de leeftijd van· een verzekerde bij herstel 
der verzekering. 

x is de leeftijd van een verzekerde op een 
nader te omschrijven tijdstip. 

1; i de leeftijd, waarop de rente ingaat. 
t1 ,2 = X2-X1 

t1,s = X3-X1 
t1 = X -X1 
n l = 1; -X1 

n2 = 1; -x2 
n3 =1;-x3 
n = 1; -x 
r1 is het bedrag der verzekerde jaarrente op 

den leeftijd x1. 

r~ is het bedrag der premievrije jaarrente op 
den leeftijd x~. 

r is het bedrag der verzekerde jaarrente op 
den leeftijd x. 

. 
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u 1 is het bedrag der vaste uitkeering bij over
lijden, op den leeftijd x1• 

u2 is het bedrag der premievrije uitkeering 
bij overlijden, op den leeftijd x2• 

II. B ijzondere symbolen. 
a. Bruto-premiën , waarua.n bij de berekening 

gebruik wordt gemaakt. 

" bil ::::: 
·g.S " "a -"Ó"Ó ~ 

..... 
e.s,-4..,.:,..Q 0 

fr.§ ~:3] ..... "" 0 

~-a a "" "" "" 
il:1. 

"6~~~-~. 
.pO,~S ~ ::s. 2 1> 2, !!: I> 
i:'I '=' .. .. 

,J:J ii., è, 

i;~ 
~I ö 

'""" As • 
Il ~ .. 
~ 

Cl)~ ·S ..... 
~ 

0 

·g;..:r Cl) ~ ..... "'< 
e~~"O 0 il:1. 
P.. .1 Ul A 

"" ;.. . ,...,.!:id:~-.-1 
~ F,,a ;.:r..o 'ëë "" ~ ::s. - ~ ~ a> ~ ~ .se~ ~..o 

~ "' ., ce ~'=' "' ::><~ ~! g ~ 
,J:J .s ~ e;. 

.:. .:. 6 S · 
.... ,:: . .:. ~ ,g §< ce A 

: ~~..9 . ce >~ ce bil· ~ • 

-
--( 
: 

~ 

:) 

' 
< 

( 

: 
' 

·.-. :o~~ . .s SM : :;:::? 

ál"" ,:: ce A :, e e: ~] "Cl~"·- A 
., 

a "O "Ó ~ ~..9 -~ > ,..... ,...:g"'C CD :, 0 .... .s SoJ.l ~ öl '§' "3 N <C 0 
~:~ 0 I> bil !,-~~ I> ,,, :~ ~;_5)~.g f - > 6,:: t:;A 

bil " -.9 .cl A "A " P. A S= · ..... ~ !; ~ " ce"CI A ,_. ce ... Ul l> 'E' ~ i:i' ~ I> 15 ,É, :E ~ J.l a bil 1>,.,-~ bil ~ "" 
Cl)'E:; 

" 0 A..=i ·- ~ .s " 0 P. ~as N -~" "Oa - .!:id Cl) "'O ;..i ce~ .... :, as"~ .... 
" 

., ~~] ~ ],; > 1{~ ~§< 
~,, Q) ce .,..... ,,..., 

~~--~~ ~~ " ,:: 
~ Q) Q ce ... > " > ,_. N-~M ~ .... E, ,J:J P-; -o, ::l" 

0 - "" M z 
b. Netto-reserve per eenheid van verzekerde 

rente, onderscheidenlijk van verzekerde uit-
keering: 

voor verzekeringsvorm 1 
1 
t Vx (A, B, F of 

1 K) 
2 

2 t
1 
V x (B, F of K) 

3 
3 t

1
Vx (0, GofL) 

c. Nog niet geamortiseerde eerste onkosten 
per eenheid van verzekerde rente 

t1cx.x (A, B, F of K) 

d. r1 {( l + ~). t1 Vx-t1cx.x}+u1 •
3 Vx= 

1 ~ 

1 2 . } 
t V x + t V x -· t1ocx + 
1 1 

+u1 .fVx=~ Wx 
1 1 
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(3 is gelijk aan 0,03 indien de grootheid { V x 
1 

berust op een der grondslagen A of B, 

(3 is gelijk aan 0,02, indien de grootheid j V x 
1 

berust op een der grondslagen F of K. 
e. Bruto-koop om voor een premievrije ren

teverzekering, ingaande op leeftijd ç en voort
komende uit een geëindigde verzekering, per 
eenheid van premievrije rente : 

nlä' x = 1,04. nläx + 0,02. lnäx (K) 
waarbij 
lnäx is de waarde eener onmiddellijk ingaande, 
in weektermijnen betaalbare, tijdelijke lijfrente, 
groot 1 per jaar, gedurende n jaar en 
nläx is de waarde van een n jaar uitgestelde, in 
weektermijnen betaalbare lijfrente, groot 1 per 
jaar. 

/ . Bruto-koopsom voor een premievrije ren
teverzekering, in~aande op leeftijd ç, als hulp
grootheid bij wiJziging eener verzekering 

nlä•x = 1,02. nläx + 0,01. lnäx (K) 
g. Koopsom voor een tijdelijke verzekering 

van uitkeering bij overlijden ten bedrage van 
de eenheid, eindigende op den leeftijd ç : lnAx-

5. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 
tarief a : de verzekering van een rente, in

gaande bij het bereiken van een vooruit vast 
te stellen leeftijd, tus chen 55 en 65 jaar, de 
beide genoemde leeftijden inbegrepen, benevens 
de verzekering van een uit keering bij overli.iden 
ten bedrage van f 100 of zooveel minder als 
reeds krachtens de Ouderdomswet 1919 ver
zekerd was; 

tarief b : de verzekerin~ van een rente en van 
een uitkeering bij overlijden, als bij tarief a 
omschreven, met het beding van een uitkeering 
bij overlijden vóór het bereiken van den leeftijd, 
waarop de rente zou ingaan, ten bedrage van 
alle betaalde jaarpremiën op één jaarpremie na. 
Onder jaarpremie wordt hierbij verstaan 
r X P'x. 

56. Leeftijden kleiner dan ç-5 jaren worden 
naar boven afgerond in maanden ; leeftijden 
grooter dan ç-5 jaren worden naar boven afge
rond in weken. 

Voor zoover grootheden alleen voor leeftijden, 
bestaande uit een geheel aantal volle jaren, 
gegeven zijn en bepaling van die grootheden 
voor tusschengelegen leeftijden noodig is, ge
geschiedt deze door rechtlijnige interpolatie. 

Een geïnterpoleerd getal moet evenveel deci
malen bevatten als dat van de beide getallen, 
waar tusschen wordt geïnterpoleerd, dat het 
kleinste aantal decimalen bevat. 

Interpolatie gaat steeds vooraf aan de ver
menigvuldiging met coëfficiënten. 

Bij de bepaling van een verschuldigde premie 
wordt deze in centen naar boven afgerond. Bij 
de bepaling van rentebedragen en u itkeeringen 
bij overlijden worden deze in centen afgerond 
tot het naastbijliggend geheele aantal centen. 

57. De premie voor een verzekering, als be
doeld in art. 3, le lid, sub a, van dit besluit 
(renteverzekering), bedraagt per week per 1 
gulden verzekerde weekrente P' x{ 52 ) (K). De 
waarde van deze grootheid voor verschillende 
waarden van x is aangegeven in bij lage X van 
dit besluit. 

De premie voor een verzekering, als bedoeld 
in art. 3, l e lid, sub a, van dit besluit, vermeer-
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derd met die voor een verzekering, als bedoeld 
in art. 3, l e lid, sub c, van dit besluit (rente
verzekering met tijdelijke wederverzekering 
van premiën bij overlijden), bedraagt per week 
per 1 gulden verzekerde weekrente P 'x(52) (K). 
De waarde van deze grootheid voor verschil
lende waarden van x is aangegeven in bijlage Xl 
van dit besluit. 

De premie voor een venekering, als bedoeld 
in ar t . 3, l e lid, sub b, van dit besluit (levens
lange verzekering van uitkeering bij overlijden), 
bedraagt per week per 100 gulden uitkeering 

100 
52,18 X 1P 'x(62 ) (L). De waarde van deze 

grootheid voor verschillende waarden van x 
is aangegeven in bij la~e XII van dit besluit. 

Premiën voor leeftijden, hooger dan die, 
welke in de genoemde bij lagen voorkomen , 
worden op verzoek van den Raad van Arbeid 
door het bestuur der Bank aan den Raad op
gegeven. 

58. Wordt, overeenkomstig het in artikel 
15 bepaalde, de premie per maand, kwartaal, 
halfjaar of jaar bij vooruitbetaling voldaan, 
dan wordt de mqand-, kwartaal-, halfjaar- of 
jaarpremie gevonden door de weekpremie te 
vermenigvuldigen met onderscheidenlijk 4.35, 
13.04, 26.09 en 52.18. 

Bij premiebetaling in grootere termijnen dan 
één week worden de .navolgende disconto's 
toegestaan : 

bij betaling van maandpremie 9 % ; 
bij betaling van kwartaalpremie 12 % ; 
bij betaling van halfjaarpremie 13 % ; 
bij betaling van jaarpremie 14 %-
Ingeval van overlijden vóór het eind van een 

tijdvak, waarover premie werd betaald, wordt 
de premie over het aantal volle weken na het 
overlijden gerestitueerd. Het bedrag dezer 
re titutie wordt berekend in evenredigheid 
tot de betaalde termijnpremie. 

59. De premiebetaling kan bij den aanvang 
der verzekering en de verdere premiebetaling 
kan te allen tijde worden afgekocht door beta
ling van een bedrag, groot 0,87 X 52,18 X 
x P . lnäx waarbij P voorstelt de premie per 
week, welke voor de verzekering verschuld.igd 
is of zou zijn en x de leeftijd op het tijdstip, 
waarop de premiebetaling voor het eerst achter
wege blijft. De grootheid lnäx berust op den 
grondslag K. 

59a. De afkoopsom van alle verzekeringen 
wordt verhoogd met rente à 4 % 's jaars over 
den tijd, liggende tusschen het tijdstip, waarop 
de premiebetaling voor het eerst achterwege 
blijft, en het tijdstip van betaling der afkoop
som. Indien de betaling tien weken na het eerst
genoemde tijdstip nog niet heeft plaats gehad, 
wordt de afkoopsom opnieuw berekend voor 
een later tijdstip. Tot aan dit latere tijdstip 
behoort dan premie te worden betaald. 

De rechten, voortvloeiende uit een verzeke
ring, waarvan de premiebetaling is afgekocht, 
zijn dezelfde als die, voortvloeiElllde uit een 
overigens aan de eerste gelijke verzekering, 
waarop voortdurend weekpremie werd betaald. 

Bij afkoop der premiebetal_ing dient steeds 
mede te worden afgekocht de premiebetaling 
op de verzekering voor de ttitkeering bij over
liJden ingevolge art. 12 der Ouderdomswet of 
- zoo deze verzekering deel uitmaakt van de 
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verzekering gesloten krachtens art. 24 der 
Ouderdomswet - de premiebetaling op de 
verzekering krachtens ar t. 24. 

59b. De premiebetaling kan op den in het 
vorig artikel aangegeven voet gedeeltelijk wor
den afgekocht, met dien verstande, dat het 
buiten den afkoop blijvende deel der premie 
tenminste gelijk is aan de premie voor de ver
zekering van een rente van 3 gulden per week, 
in):laande op den leeftijd 1;, gesloten op het 
tiJdstip, waarop ook de werkelijke verzekering 
gesloten werd. 

60. De verzekerde, door of voor wien de 
premiebetaling voor een of meer verzekeringen 
op grond van artikel 20 of artikel 21 der Ouder
domswet 1919 is geëindigd, ontleent aan die 
verzekeringen onder de hierna te noemen voor
waarden de daarbij aangegeven rechten. 

I. Verzekering volgens tarief a : 
a. Indien de som der grootheden t1' 2 W "'• 

voor de verzekeringen, waarvan de premiel:ieta
ling gelijktijdig geëindigd werd, minder be
draagt dan f 30,-, wordt aan den verzekerde 
uitgekeerd een bedrag, gelijk aan twee derden 
van de som der grootheden t1, 2 Wx,. 

b. Indien de som der grootheden t" 2 W "'• voor 
de verzekeringen, waarvan de premiebetaling 
gelijktijdig geëindigd werd, f 30,- of meer 
bedraagt, heeft de verzekerde uit elk dier ver
zekeringen recht op een premievrije rente bij 
het bereiken van den leeftijd, waarop het recht 
op rente bij ongewijzigde premiebetaling zou 
ingaan, ten bedrage van 

r, = t1, 2 W "'•: n 2lä' x2 per jaar. 

II, Verzekering volgens tarief b : 
a. Indien de som der grootheden tv/ W "'• 

voor de verzekeringen, waarvan de premiebeta
ling gelijktijdig geëindigd werd, minder be
draagt dan f 30,-, wordt aan den verzekerde 
uitgekeerd een bedrag, gelijk aan twee derden 
van de som der grootheden ti,/ W x

2
, 

b. Indien de _som der grootheden t1,,CWx2 
voor de verzekerrngen, waarvan de premiebeta
ling gelijktijdig geëindigd werd, f 30,- of meer 
bedraagt, heeft de verzekerde uit elk dier ver
zekeringen recht op : 

1°. een premievrije uitkeering bij overlijden 
vóór het bereiken. van de_n !eeftijd, waarop het 
recht op rente b1J ongewiJz1gde premiebetaling 
zou ingaan, ten bedrage van 
U, = (t1,2 -1) P'.,1 . r1 of, zoo dit kleiner 
mocht zijn, van_ U'.~ = tl',C W xi.: 1,1. /n2Ax2 ; 

2°. een premievnJe rente b1J het bereiken 
van den leeftijd, waarop het recht op rente 
bij ongewijzigde premiebetaling zou ingaan, 
ten bedrage van 

r2 = {t1,,CWx2 - 1, l (t1 , 2 -1) 

P' x1 • r, . /n.Ax,} : n 2/ä' x2 
Negatieve waarden van r2 worden door 0 

vervangen. 
61. De in artil,el 22 der Ouderdomswet 1919 

bedoelde inkoopsom bij herstel eener verzeke
ring wordt voor verschillende gevallen hieron
der aangegeven. 

I. Verzekering volgens tarief a. 
De inkoopsom bedraagt 

ti, 3 W x3 - r2 , n3 là' x3 

II. Verzekering volgens tarief b. 
De inkoopsom bedraagt 
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t",CWx0 -1,1. u,. ln0Ax0 - r,. n0 /ä'x, 
Te rekenen van den dag, met ingang waar

van het herstel der verzekering plaats had, is 
de premie verschuldigd, welke voor de oor
spronkelijke verzekering verschuldigd zou zijn, 
voor zoover betreft de renteverzekering, op den 
grondslag onder K, voor zoover betreft de 
levenslange verzekering van uitkeering bij 
overlijden, op den grondslag onder L in het 
derde lid van artikel 55 aangegeven. 

Indien op de inning van de inkoopsom on
kosten vallen, wordt de inkoopsom met het 
bedrag dezer onkosten verhoogd. 

Indien de grootheid t, •~ W x, onderscheiden
lijk t,,."Wx2 negatief was, wordt herstel der 
verzekering geweigerd. 

62. Bij verlaging van het verzekerd rente
bedrag r1 tot het bedrag r gelden de volgende 
regelen. 

I . Verzekering volgens tarief a. 
a. Indien de grootheid t

1 
W x negatief is, 

bedraagt de premie zooveel als voor een nieuwe 
verzekering van r gulden jaarrente en voor een 
uitkeering bij overlijden groot u1, op het tijd. 
stip van de verlaging gesloten, verschuldigd 
zou zijn. 

b. Indieu de grootheid t1 W x positief is, ge
schiedt de verlaging aldus, dat de bestaande 
verzekering wordt vervangen door een premie
vrjje verzekering voor een rentebedrag p en 
t egelijkertijd een nieuwe verzekering wordt 
gesloten voor een rentebedrag r - p en voor 
een uitkeering bij overlijden groot u" 

De grootheid p wordt berekend volgens de . 
formule 

p = t1 W x : nlä" x 

II . Verzekering volgens tarief b. 

a. Indien de grootheid t/Wx negatief is, 
bedraagt de premie zooveel als voor een nieuwe 
verzekering van r gulden jaarrente met tijde
lijke wederverzekering van premiën bij over
lijden en voor een uitkeering bij overlijden 
groot u i' op het tijdstip van verlaging gesloten, 
verschuldigd zou zijn. 

b. Indien de grootheid t1 cw" positief is, 
geschiedt de verlaging aldus, dat de bestaande 
verzekering wordt vervangen door een premie
vrije tijdelijke verzekering voor een uitkeering 
bij overlijden ten bedrage van U en een premie
vrije verzekering voor een rentebedrag p en 
dat tegelijkertijd een nieuwe verzekering met 
tijdelijke wederverzekering van premiën bij 
overlijden wordt gesloten voor een rentebedrag 
r - p en voor een uitkeering bij overlijden 
groot u,. 

De grootheid U wordt berekend volgens de 
formule 

, U = t,. P' x,. r, 
De uitkeering van het bedrag U geschiedt 

bij overlijden vóór het bereiken van den leef
tijd 1;. 

De grootheid p wordt berekend volgens de 
formule 

p = {t,CWx- U. jnAx}: njä•x 
Indien p negatief is, blijft de tijdelijke verze-
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kering voor een uitkeering van U achterwege. 
In dit geval wordt de waarde van U in de laatst
genoemde formule op O gesteld. 

63. Behoudens het bepaalde in artikel 71a, 
wordt omzetting eener verzekering in een ver
zekering met anderen leeftijd van ingang der 
rente of volgens ander tarief slechts toegestaan 
in een der drie na te noemen. vormen : 

1. omzetting van een verzekering volgens 
tarief a in een verzekering volgens tarief a 
met hoogeren of !ageren leeftijd van ingang der 
rente; 

2. omzetting v;an een verzekering volgens 
tarief b in een verzekering volgens tarief a ; 

3. omzetting van een verzekering volgens 
tarief b in een verzekering volgens tarief b 
met hoogeren of !ageren leeftijd van ingang der 
rente. 

De omzetting geschiedt aldus, dat de bestaan
de verzekering wordt vervangen door een pre
mievrije verzekering met rentebedrag p en 
dat tegelijkertijd een nieuwe verzekering wordt 
gesloten voor een rentebedrag r - p en voor 
een uitkeering bij overlijden groot u1. Indien p 
negatief is, komt de omzetting niet tot stand. 

De berekening van de grootheid p geschiedt 
voor de verschillende vormen van omzetting 
volgens de hieronder vermelde formules, waarin 

x voorstelt den leeftijd op het tijdstip der om
zetting; 

, r , ,, het 
n =/; - x. 

van ingang der ren te 
volgens de bestaande 
verzekering ; 
van ingang der rente 
volgens de gewijzigde 
verzekering ; 

gewijzigd rentebedrag ; 

Omzettingsvorm 1. De premievrije verzekering 
geeft recht op een rente, ingaande op den leef
tijd 1;', groot 

p = t1 W x : n1 làu x 

Omzettingsvorm 2. De premievrije verzekering 
geeft recht op een uitkeering bij overlijden vóór 
het bereiken van den leeftijd 1;, groot 

U = (t1 - 1) P'x1 • r1 

en op een rente, ingaande op den leeftijd 1;', 
groot 

p = (t, 0Wx- U. !nAx) : 1,'jänx 
Omzettingsvorm ;i. lJe premievrije verzekering 

geeft rech t op een uitkeering bij overlijden 
vóór het bereiken van den leeftijd 1;, groot 

U = t1 • P' x 1 . r 1 

en op een rente, ingaande op den leeftijd 1;', 
groot 

p = (t/ Wx- U. j;Ax) : n'läux 
De premie, na de omzetting verschuldigd voor 

de verzekering van een uitkeering bij overlijden 
groot u1, bedraagt u1• 3P'x(52) en is verschul 
digd tot het bereiken van den leeftijd /;'. 

64. Wordt een reeds vroeger verlaagde of 
omgezette verzekering op den leeftijd x' _op
nieuw verlaagd of omgezet onder wijziging 
van den leeftijd van ingang der rente van 
1;' in i;u, dan wordt de premievrij e rente p ver
vangen door de rente 

p. n.'lä"x': n"l i ,.,x' 
waarbij n' = l;' - n' en n1r = l;" - x' 
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De l?remievrije verzekering voor een uitkee
ring bij overlijden vóór het bereiken van den 

· leeftijd 1; blijft zoowel ten aanzien van het 
bedrag als van den duur der verzekering onge
wijzigd. 

De verzekering voor een rentebedrag groot 
r - p wordt volgens de voor een eerste verla
ging of omzetting gegeven regelen behandeld. 

Wordt de premiebetaling geëindigd van een 
verzekering, waarin tens.evolge van een vroegere 
wijziging een premievrije rente p is begrepen, 
dan wordt p vervangen door 

p . n2làu x2 : n.2 lä' x,. 
65. Wordt krachtens artikel 20, tweede lid, 

sub b, der Ouderdomswet 1919, in plaats van 
de rente een som ineens uitgekeerd, dan wordt 
het bedrag van deze som bepaald op 

52,18. r. äi; 
In deze uitdrukking stelt r voor het weke

lijksch bedrag der premievrij e rente. De groot
heid ä1; berust op den onder A in het derde 
lid van artikel 55 aangegeven grondslag, in
dien de premievrije rente r uitsluitend op dezen 
grondslag is vastgesteld. In alle andere geval
len geschiedt de berekening o:p den grondslag, 
waarop de grootheid ti2 là' x, bij de vaststelling 
der premievrije rente r is gebaseerd. 

66. Voor zoover de grondslagen der bereke
ning van de verschillende in dit hoofdstuk ge
noemde grootheden niet of niet ondubbelzinnig 
bij die grootheden zijn aangegeven, gelden de 
volgende regelen. 

De berekening der in de artikelen 60, 62 en 
63 optredende grootheden, voor welke in artikel 
55 de aanduiding A, B, F of K onderscheiden
lijk 0, G of L is gegeven, geschiedt steeds op 
den grondslag. waarop de premie vóór de in 
eerstgenoemde a rtikelen aangegeven wijziging 
berustte. 

De berekening der bij de uitwerking van arti
kel 61 optredende grootheden, voor welke in 
artikel 55 de aanduiding A , B, F of K onder
scheidenlijk 0 , G of L is gegeven, ~eschiedt op 
den grondslag K, onderscheidenliJk L. 

De berekening der grootheden ln,Ax,,I n3Àx3 

en lnAx, resp. optredende in artikel 60, artikel 
61 en in de artikelen 62 en 63, geschiedt op den 
grondslag K. 

67. Bedragen, berekend op grond van een 
der artikelen 59, 60, 61, 62, 63, 64 of 65, worden 
door den Raad van Arbeid niet vastgesteld 
dan na ontvangst van een desbetreffenûe op
gave, welke het bestuur der Bank op verzoek 
van den Raad verstrekt.'' 

,,HOOFDSTUK I Xa. 
Van de bereken ing der premie en der rente voor de 
verzekering van een overleve ringsrente aan den 

echtgenor,t. 
67a. 1. De in dit hoofdstuk voorkomende 

symbolen hebben de beteekenis, welke in het 
4e lid van dit artikel bij elk hunner is aange
geven. 

2. Onder grondslag D wordt verstaan de 
combinatie van de sterftetafel, aan dit besluit 
toegevoegd a ls bijlage VI voor den verzekerde 
en van de sterftetafel, aan dit besluit toege
voegd als bijlage I V voor den verzorgde en van 
een rentevoet van 4 % 's jaars. 
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Onder grondslag E wordt verstaan de com
binatie van de sterftetafel, aan dit besluit toe
gevoegd als bijlage V voor den verzekerde en · 
van de sterftetafel, aan dit besluit toegevoegd 
als bijlage IV voor den verzorgde en van een 
rentevoet van 4 % 's jaars. 

Onder grondslag H wordt verstaan de com
binatie van de sterftetafel, aan dit besluit toege
voegd als bijlage IX voor den verzekerde en 
van de sterftetafel, aan di~ besluit toegevoegd 
als bijlage VIII voor den verzorgde en van 
een rentevoet van 3¾ % 's jaars. 

Onder grondslag lil wordt verstaan de com
binatie van de sterftetafel, aan dit besluit toe
gevoegd als bijlage IX voor den verzekerde en 
van de sterftetafel, aan dit besluit toegevoegd 
als bijlage VIII voor den verzorgde en van een 
rentevoet van 3'/, % 's jaars. 

3. J. Algemeene symbolen. 
x is de leeftijd van den verzekerde op een 

nader te om.schrijven tijdstip. 
y is de leeftijd van den verzorgde op een 

nader te oms'lhrijven tijdstip. 
Toevoeging van het cijfer l, 2 of 3 recht onder 

aan de letters x en y, wijst als tijdstip, waarop 
de leeftijden betrekking hebben, aan: 

1. het tijdstip van aanvang der verzeke
ring ; 

2. het tijdstip van staking der premiebeta
ling ; 

3. het tijdstip van herstel der verzekering. 
!; is de leeftijd van den verzekerde, op welken 

de premie-betaling afloopt. 
De sym.bolen t1, 2, ti, 3, t1 , ni, n2, n3, n, r1, r2 en 

r hebben de beteekenis, omschreven in artikel 
55 vierde lid. 

Il . Bijzondere symbolen. 
a. Bruto-jaarpremie, betaalbaar in wekelijk

sche termijnen bij vooruitbetaling voor een 
overlevingsrente groot 1 galden per jaar. 

p'(52 l (D, E, H of M) xjy 
b. Bruto-jaarpremie bij vooruitbetaling voor 

een overlevingsrente groot l gulden per jaar 
' '(52) · 

Pxly = 0,86 X P xly (D, E, Hof M) 

-c. Netto-reserve voor de verzekering van 
een overlevingsrente groot 1 gulden per jaar 

1,Vxiy (D, E, H of Af) 
d. Nog niet geamortiseerde eerste onkosten 

per eenheid van verzekerde overlevingsrente 

t,,rxxy (D, E, H of M) 
e. 1'1 { U + 13). t1 Vx/y- t,rxxy} = 11 Wx 1y 
(3 is gelijk aan 0,03, indien de grootheid 

t1 Vxjy berust op een der grondslagen D of E; 
(3 is gelijk aan 0,02, indien de grootheid 

t1 V x jy berust op een der grondslagen B of M. 
/. Bruto-koopsom voor een premievrije over

levingsrente voortkomende uit een geëindigde 
verzekering voor overlevingsrente : 

ä'xjy = 1,04. äxjy + 0,02 äxy (M) 
waarbij • 

äx/y is de waarde eener in weektermijnen 
betaalbare overlevingsrente, groot 1 per jaar en 

äxy is de waarde eener in weektermijnen be
taalbare verbindingsrente, groot 1 per jaar. 

g. Bruto-koopsom voor een premievrije 
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overlevingsrente, als hulpgrootheid bij wijziging 
eener verzekering : 

ä*x/y = 1,02. äx1y + 0,01 äxy (Af) 
67b. Leeftijden x worden naar boven afge

rond in maanden. De absolute waarde van een 
leeftijdsverschil x-11 wordt, indien het ver
schi l zelf positief is, naar boven en indien het 
negatief is, naar beneden afgerond m geheele 
jaren. 

Het tweede, derde, vierde en vijfde lid van 
artikel 56 is van toepass ing. 

67r.. De premie voor een verzekering van 
overlevingsrente bedraagt per week per 1 gulden 

'(52) verzekerde weekrente P x/y (M). De waarde 
van deze grootheid voor verschillende waarden 
van x en x-y is aangegeven in bijlage XIII 
van dit besluit. 

Premiën voor leeftijden of leeftijdsverschillen, 
welke niet in de genoemde bij lagen voorkomen, 
worden op verzoek van den Raad van Arbeid 
door het bestuur der Bank aan den Ra.ad opge-

gev67end. I di d . d' . d . b t i · . n en oor em 1gmg er premie e a. mg 
of door verlaging van het verzekerd rentebedrag 
het bedrag van een ouderdomsrente daalt be
neden het bedrag der overlevingsrente, voor 
welke op grondslag D premie werd betaald, 
wordt de overlevingsrente-verzekering omgezet 
of geëindigd overeenkomstig de in dit beslui t 
voor de omzetting resp. eindiging der overle 
vingsrenteverzekering gegeven voorschriften. 

67e. Artikel 58 is van toepassing op de ver
zekering voor overlevingsrente. 

67/. Behoudens het bepaalde in het tweede 
lid kan, nadat een verzekering ten minste drie 
jaren heeft bestaan, de verdere premiebetal)ng 
ten allen tijde worden afgekocht door betalmg 
van een bedrag, groot 0.87 X 52,18 X P. /näxy, 
waarbij P voorstelt de premie per week, welke 
voor de verzekering verschnldigd is, en x en y 
de leeftijden op het tijdstip, waarop de _premie
betaling voor het eerst achterwege blûft. De 
grootheid /nä:ry berust op den gronds lag M. 

De verdere premiebetaling voor een verzeke
ring, waarvan de premie berust op den grond
slag D, kan slechts worden afgekocht, indien 
op de gelijktijdig loopende verzekering voor 
onderdomsrente geen premiën meer verschul
digd zijn. 

Het eerste lid van artikel 59a is van toepas
sing. 

67g. De premiebetaling kan op den in het 
vorige artikel aangegeven voet gedeeltelijk 
worden afgekocht, met dien verstanae, dat het 
buiten den afkoop blij vende deel der premie 
tenminste gelijk is aan de premie voor de ver
zekering van een overlevingsrente van 3 gulden 
per week met premiebetaling tot den leeftijd 1;, 
gesloten op_ het tijdstip, waarop ook de werke-
fijke verzekering gesloten werd. . . 

67h. Aan verze1rnringen voor overlevi.ugs
rente, voor welke de premiebetaling op grond 
van artikel 20 of artikel 21 der Ouderdomswet 
1919 is geëindigd, ontleent noch de verzekerde 
noch de verzorgde eenig recht op uitkeering, 
indien de som der grootheden t1 , . W x2 [y. voor 
de verzekeringen, waarvan de prëmiebëta.ling 
gelijktijdig geëindigd werd, minder bedraagt 
dan f 30,-. Bedraagt de genoemde som f 30,
of meer, dan heeft behoudeils het bepaalde 
in artikel 48a na het overlijden van den verze-

---- --------
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kerde de verzorgde recht op een rente uit elk 
der verzekeringen ten bedrage van 

r2 = 11, 2 W x,1Y, : ä' x2 1y2 per jaar. 
67i. Een verzekering, voor welke de premie

betaling werd geëindigd, kan slechts worden 
hersteld, indien bij een door den Raad van 
Arbeid in te stellen geneeskundig onderzoek geen 
bezwaar t egen het herstel blijkt te bestaan. 

De kosten van het geneeskundig onderzoek 
komen voor rekening van dengene, die herstel 
der verzekering vraagt. 

De in ar tikel 22 der Ouderdomswet 1919 
bedoelde inkoopsom bij herstel eener verzeke
ring bedraagt 

li,s Wx3IY3 - r, · ä'xs lY2 
Te rekenen van den dag, met ingang waarvan 

het herstel der verzekering plaats had, is de 
premie verschuldigd, welke voor de oorspron
kelijke verzekering verschuldigd zou zijn op den 
grondslag, onder M in het 2e lid van artikel 67a 
aange~even. 

Indien op de inning van de inkoopsom onkos
ten vallen, wordt de inkoopsom met het bedrag 
dezer onkosten verhoogd. 

Indien de grootheid li,2 W x,IY• negatief was, 
wordt herstel der verzeli:ering ·geweigerd. 

67i. Bij verlaging van het verzekerd rente
bedrag r1 tot het bedrag r gelden de volgende 
regelen. . 

Indien de grootheid I W x1y negatief is, be
draagt de premie zoove€1 als voor een nieuwe 
verzekering van r gulden jaarrente, op het tijd
stip van de verlaging gesloten, verschuldigd 
zou zijn. 

Indien de grootheid 11 W XI!/ positief is, ge
schiedt de verlaging aldus, dat de bestaande 
verzekering wordt vervangen door een premie
vrij e verzekering voor een rentebedrag p en 
tegelijkertijd een nieuwe verzekering wordt ge
sloten voor een rentebedrag r - p. 

De grootheid p wordt berekend volgens de 
formule 

p = 11 Wx 1y: ä 'x1y 
67k. Een verzekering, waarop premie ver

schu)djgd is tot het bereiken van den leeftijd !;, 
kan worden omgezet in een verzekering, waarop 
premie verschuldigd is tot het bereiken van 
den leeftijd !;', waarbij !;' gelijk aan, grooter of 
kleiner kan zijn dan · !; en met handhaving 
van het rentebedrag r1 of met verlaging van dat 
bedrag tot een bedrag r. Wanneer de omzet
ting volgens den na te noemen regel leidt tot 
een premie, die per eenheid van verzekerde 
rente lager is dan de premie voor de ongewij
zigde verzekering, wordt de omzetting slechts 
toegestaan, indien bij een door den Raad van 
Arbeid in te stellen geneeskundig onderzoek 
geen bezwaar tegen de omzetting blijkt te be
staan. 

De kosten van het geneeskundig onderzoek 
komen voor rekening van den verzekerde. 

De wijziging gaat in op den dag van de in
diening der mededeeling of indien degene, die 
de premie verschuldigd is, een lateren dag aan
wijst, op dezen dag. 

De Raad van Arbeid bepaalt, welke premie 
voor de gewijzigde verzekering verschuldigd is. 

De Raad van Arbeid doet van zijn beslissing 
mededeeling aan dengene, die de premie ver
schuldigd is en, is deze niet de verzekerde, 
tevens ·aan den verzekerde. 
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Mededeeling van den inhoud der beslissing 
geschiedt voorts maandelijks aan het bestuur 
der Bank op de bij artikel 9 voorgeschreven 
wjjze. 

De omzetting geschiedt aldus, dat de bestaan
de verzekering vervangen wordt door een pre
mievrije verzekering ten bedrage van 

p = 11 Wx1y: ä'xty 
en een nieuwe verzekering wordt gesloten voor 
een rentebedrag groot r - p met premiebetaling 
tot den leeftijd !;'. 

Indien 11 W x1y negatief is, wordt p = 0 ge
steld. 

671. Wordt een reeds vroeger verlaagde of 
om.gezette verzekering opnieuw verlaagd of 
omgezet, dan gelden de in de artikelen 67i en 
67k gegeven voorschriften voor dat deel" der 
verzekering, waarover premie wordt betaald. 

Wordt de premiebetaling geëindigd van een 
verzekering, waarin tengevolge van een vroe
gere wijziging een premievrije rente p is begre
pen, dan wordt p vervangen door 

P. ä•x21Y,: ä' x,tY, 
De bepaling van artikel 48a is op een ver

laagde of om.gezette verzekering van toepassing 
gedurende den tijd, dat zij op de ongewijzigde 
verzekering nog van toepassing zou zijn ge
weest. 

67m. Wordt krachtens artikel 20, tweede lid, 
sub b, der Ouderdomswet 1919, in plaats van 
de rente een som in eens uitgekeerd, dan wordt 
het bedrag van deze som bepaald op 

r2 • äy 
In deze uitdrukking stelt y voor den in maan

den naar boven afgeronden leeftijd van den. 
rentetrekker op het tijdstip van den afkoop. 
De grootheid äy berust op den ·grondslag, 
waarop de grootheid ä' x21y

2 
bij de vaststelling 

der premievrije rente r2 1s gebaseerd. 
670. Bedragen, berekend op grond van een 

der artikelen 67/, 67h, 67i, 67i, 67k of 67l, 
worden door den Raad van Arbeid niet vast
gesteld dan na ontvangst van een desbetrefi;ende 
opgave, welke het bestuur der Bank op verzoek 
van den Raad van Arbeid verstrekt. 

67p. Voor zoover de grondslagen der bereke
ning van de verschillende in dit hoofdstuk ge
noemde grootheden niet of niet ondubbelzinnig 
bij die grootheden zijn aangegeven, gelden de 
volgende regelen. 

De berekening der in de artikelen 67h, 67j 
en 67k optredende grootheden, voor welke in 
artikel 67a de aanduiding D, E , H of ]Jf is 
gegeven, geschiedt steeds op den grondslag, 
waarop de premie vóór de in eerstgenoemde 
artikelen aangegeven wijziging berustte. 

De berekening der bij de uitwerking van ar
.kei 67i optredende grootheden, voor welke in 
artikel 67a de aanduiding D, E, H of M is 
gegeven, geschiedt op den grondslag M. 

HOOFDSTUK IXb. 

Van de heffing der extra-premie voor de verzekering 
van een overlevingsrente aan den echtgenoot. 
67q. Boven ae volgens het voorafgaande 

hoofdstuk te hell;en premiën voor de verzekering 
van een overlevingsrente aan den echtgenoot 
zjjn in nader te noemen gevallen, onderscheiden-
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lijk onder nader aangegeven omstandigheden , 
extra premiën verschuldigd. 

67r. De in het voorafgaande artikel bedoelde 
gevallen, onderscheidenlijk omstandigheden, 
zijn: 

I. het verblijven van den verzekerde in 
Nederlandsch Oost- of West-Indië; 

II. het door den verzekerde, anders dan als 
pleizierreiziger, regelmatig ondernemen van 
of deelnemen aan vliegtochten ; 

III. het direct onderworpen zijn van den 
verzekerde aan oorlogs risico, hetzij als actief 
dienend mili tair, dan wel in eenige andere 
functie. 

67s. Voor het geval, bedoeld in artikel 67r 
sub I , wordt de extra-premie per week en per 
één gulden verzekerde jaa:rrente gevonden door 
de premie, in de laatste tabel van bij lage XIII 
vermeld voor de leeftijden van verzekerde en 
verzorgde bij toetreding tot de verzekering, 
onderscheidenlijk bij vertrek naar Nederlandsch 
Oost- of West-Indië in geval dit vertrek na de 
toetreding tot de verzekering plaats vindt, af 
te trekken van de premie, die onder overigens 
gelijke omstandigheden zou worden verkregen, 
indien de leeftijd van den verzekerde met acht 
jaar, de leeftijd van den verzorgde met één jaar 
werd verhoogd. 

Voor het geval, bedoeld in artikel 67r sub 
II, bedraagt de extra-premie de helft van de 
verzekerde jaarrente per jaar, bij vooruitbeta
ling per jaar te voldoen. 

Voor het geval, bedoeld in artikel 67r sub III, 
bedraagt de extra-premie éénmaal de verzeker
de jaarrente per jaar, bij vooruitbetaling per 
jaar te voldoen. 

De extra-premie is verschuldigd zoolang ver
zekerde en verzorgde beiden leven, de premie
betaling niet op grond van artikel 20 of 21 
der Ouderdomswet 1919 beëindigd is en de in 
artikel 67r genoemde omstandigheid, welke tot 
het heffen van extra-r.remie aanleiding gaf, 
voortduurt. In dit geva , genoemd in artikel 67r 
sub I, is de extra-premie bovendien verschul
digd gedurende één jaar nadat de daar bedoelde 
omstandigheid heeft opgehouden te bestaan. 

Restitutie van extra-premie wordt niet ver
leend op grond van eindiging der in artikel 67r 
genoemde omstandigheid, welke tot het heffen 
van de premie aanleiding gaf, ingetreden vóór 
het verstrijken van den termijn, waarover zij 
is geheven.'' 

Art. II. Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van den eersten dag van de tweede 
m.aa.nd volgende op de maand, waar in het be
sluit in het Staatsblad werd gepla.a.tst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
m.èt de uitvoering van di t besluit, hetwelk in 
het S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raa.d 
van State. 

' s-Gravenhage, den 22sten Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, C. P. M. RoMME. 

(Uitge,g. 25 Maart 1938.) 
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BI.TLAGE 1. 

MANNEN 
6de ambtenarentafel 

Leer· 1 St.erfteka.ne tijd 1 Leer-1 tijd Sterfte kaná j Lee<· \ 
1 tijd S4.eritekana 

0 0.0 188 " 0.0034 68 0.0437 
l 0.0 144 30 0.0035 69 0.0483 
2 0.0 109 36 0.0037 70 0.0533 
3 0.0082 37 0.0038 71 0.0589 
4 0.0062 38 0.0040 72 0.0649 
6 0.004 7 39 0.0042 73 0.07 16 

• 0.0036 40 0.0046 74 0.0788. 
7 0.0028 " 0.0049 70 O.OS62 
8 0.0023 42 0.0053 76 0.0940 
9 0.0020 '3 0.0057 77 0. 1020 

10 0.0019 .. 0.006 1 78 0. 1095 
Il 0.0019 46 0.0066 79 0. 11 67 
12 0.0020 46 0.007 1 80 0. 124 
13 0.0022 ., 0.0077 81 O,J33 
14 0.0025 48 0.0084 82 0. 143 
16 0.0027 49 0.0092 83 0 .154 
16 0.0029 00 0.0100 84 0. 167 
17 0.0032 Ol 0.0110 85 0. 18 1 
18 0.0034 62 0.0119 86 0. 194-
19 0.0034 03 0.0128 87 0.2 10 
20 0.0035 04 0.0138 88 0.225 
21 0.0037 .. 0.01•9 89 0.237 
22 0.0037 .. 0.0160 90 0.254 
23 0.0037 67 0.0172 91 0.271 
24 0.0038 .. 0.0 184 92 0.297 
20 0.0034 59 0.0199 93 0.3 18 
26 0.0033 60 0.02 16 94 0.346 
27 0.0031 61 0.0235 95 0 .37◄ 
28 0.0030 62 0.0258 96 0.409 
29 0.0030 63 0.0282 97 o.«9 
30 0.0030 .. 0.0308 98 0.499 
31 0.0031 .. 0.0336 99 0.565 
32 0.0032 66 0.0364 100 1~ 
33 0.0032 67 0.0398 

Behoort. bij Koninklijk be.luit. un 22 Maart. 1938 (Staoublad n•. 849) . 

BIJLAGE Il. 

Loof-
1 

Bterftekana t.ijd 

0 0.0188 
l 0.0 1 ◄◄ 
2 0.0109 
3 0.0082 
4 0.0062 
6 0.0047 
6 0.0036 
7 0.00:!8 
8 0.0023 
9 0.0020 

10 0.0019 
Il 0.00 19 
12 0.0020 
13 0.0022 
14 0.0025 
JO 0.0027 
16 0.0029 
17 0.0032: 
18 0.0034 
19 0.0034 
20 0.0034 
21 0.0035 
22 0.0036 
23 O.OO!l6 
24 0.003 i 
26 0.0038 
:6 0.0039 
27 0.0041 
28 0.0042 
29 0 .004◄ 
30 0.0045 
3 1 0.0047 
32 0.0048 
33 0.0050 

Mij bekend, 
De MinUUr t.<an Sociale Zabn, 

C. P. M RO N.M E , 

VROU W EN. 
'cle weduwent.a!el. 

i Leef., tijd Sterftekam 

34 0.0052 
36 0.0053 
36 0.005" 
37 0.0066 
38 0.0058 
39 0.0050 
40 0.006 1 

" 0.0064 ., 0,0066 
43 0.0060 .. 0.007 2 
46 · 0.0075 
46 0.0078 
47 0.0083 
48 0.0088 
49 0.0002 
50 0.0097 .. 0.0102 
62 0.0 108 
63 0.0 11 4 .. 0.0 12 1 .. 0.0 129 
66 0.01 37 
57 0.0 145 
68 0.0157 
69 0.0171 
60 0.0 189 
6 1 0.0206 
62 0.0227 
63 0.0253 
64 0.0282 
6' 0.031 5 
66 p.0345 
67 , 0.0375 

i Loof tijd St-erftek.Rna 

68 0.0404 
69 0.0◄ 3◄ 
70 0.0468 
71 0.05 11 
72 0.0560 
73 0.06 14 
74 0.0673 
76 0.0720 
76 0.0785 
77 0.0848 
78 0.0HJ 
79 {). 1006 
80 U.111 3 
8 1 0. 122 
82 0.133 
83 0.1 44 
84 0. 165 
86 0. 187 
86 0. 119 
87 0. 19 1 
88 O.:!O◄ 
89 0.2 18 
90 0.234 
9 1 0.253 
92 0.275 
93 0.297 
94 0.3 18 
95 0.342 
96 0.372 
97 OA l 2 
98 0 ..& 72 
00 0.586 

100 1.-

&boort bij Koninklijk boeluit. VB.11 22 Ma.a.rt 1038 (Siaatdbtad n•, 8•9J. 

Mij bokenrl, 
Da Mini,ter ean So,::iat, ZaUn, 

C. P. M. Ro:wMc 
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BIJLAOE lll. 

MA NN E K 
Ie V. 0 . v. T i,.rel 

Leer- Sterftek1ms llt-r Sterftekftn.11 j Leer Sterftekans 
liJ<l t.ijd tijd 

0.0 111 3' 0 .002 1 

li 
6• 0.037:. 

o.oos:, 35 0 .0022 69 0 .040S 
U.0064 36 0.(I02:! 70 u.044 7 
0 .004 8 37 0.0023 71 0.050t 
0 .0037 38 0.00:!3 72 0 .0565 
0 .0028 3!1 0.0025 

1 
73 0 .0634 

0 .002 1 40 0 .002li 74 0.070~ 
0 .00 17 41 0.0027 75 0 .078 1 
0 .00 14 42 0 .00:lu 76 0.0845 
0.00 1:! 43 0.0033 77 0.092:! 

10 0.00 11 " 0 .0030 78 U. 100 1 
Il 0 .0011 45 o.oo:rn 70 0 . 1082 
12 0 .00 l 'l 46 0.0042 80 U. 11 70 
13 0 .00 13 47 0.0047 •1 0 . 1:!6 1 
I ◄ 0 .0014 48 O.OOSl! ., 0 . 1384 
15 0 .00 16 40 0.0057 83 0 . 1523 
16 0.0017 50 0.0063 8◄ 0 . 1658 
17 0.00 10 5 1 0 .0071 .. 0. 1 79◄ 
18 0.0020 52 0 .0079 86 0. 198á 
19 0.0021 53 0.0088 87 0.2 10 1 
,o 0.0021 .. 0.0096 88 0 22 1:! 
21 0.0021 55 0 .0103 89 0.239:! .. 0 .0021 56 0 .0 11 3 90 0 .246 1 
23 0.0020 5 7 0.0125 91 0 .2529 
24 0 0020 08 0.0 139 92 0 .2U4 
2.; 0 .00l!J 59 0.0 151 93 0.3 118 
,6 O.OO IU 60 0 .0 167 94 0 .3057 
:!i 0.0020 61 0 .0 187 95 0 .4197 
28 0.0020 62 0 .0208 96 0 .460:-l 
2" 0.0020 63 0 .0232 97 0.6480 
30 0 .0020 64 0.025,) 98 U.6200 
31 0 .0020 65 0 .0271-1 99 0.7420 
3Z 0 .0021 66 0.0301 100 ) .. -
33 0 .002 1 67 0.0339 

Behoort b•J Koninklijk bo,Jluil. van :!:! Murl. l !..138 (S1aatablaJ n". 849). 

BIJLAGE IV. 

Leef, 
Sterftekans tijd 

0 0 .0122 
1 0.0093 

0.0071 
3 0.0053 

• 0.0040 
5 0.0030 
6 0.0023 
7 0 .0018 
8 0 .0015 
9 0.0013 

10 0.0012 
Il 0.0013 
12 0.0013 
13 0.0014 
14 0 .0016 
15 0.0018 
16 0.0010 
17 o.oo2i · 
18 0.0022 
19 0.0023 
20 0 .0023 
2 1 0.0023 
22 0 .0023 
23 0.0022 
2 4 0 .0022 ,. 0.0021 
26 0 .002 1 
27 0.0022 
28 0.0022 
29 0.002 1 
30 0 .0022 
3 1 0.0023 
32 0.0024 
33 0.0024 

Mij bekend. 

De Mini.fier oon SocKlle ZaJ.-en, 
C. P. M. R o M)I~;. 

VROUWEN 
Ie V. 0 . V. Tafel 

!Leef-1.ijd 
Sterlt.ek.a.na 

34 0.0025 
35 0.0027 
36 0.0027 
37 0.0029 
38 0.0030 
39 0.0031 
40 0.0032 
41 0.0034 
42 0.0036 
43 0.0038 
44 0 .0030 
45 0 .0043 
46 0.0047 
41 0.00-1!) 
48 0.0053 

◄ 9 0.0058 
00 0 .006 1 
5 1 0 .0070 
52 0 .0077 
03 0.0079 .. 0.0086 .. 0.0092 
56 0.0099 ., 0 .011 0 

•• 0 .0120 
09 0.0 136 
60 0.0160 
6 1 0.0 166 
62 0.0 186 
63 0.0201 

6◄ 0.0222 
60 0.0250 
66 0 .0279 
67 0 .0304 

Leef-
St.erftekfUl$ 

t ijd 

68 0.0345 
60 0 .037 1 
70 0.0401 
7 1 0.0465 
72 0 .0624 
73 0.058 1 ,. 0.0048 
75 0.072 1 
76 0.078S 
77 0.0856 
78 0.0929 
79 0.0996 
80 0. 1073 
8 1 0 . 1174 
82 0 . 1327 
83 0 . 1422 
84 0 . ) 620 
85 0.1~8 
86 0. 1780 
87 0 . 1887 
88 0 .2006 
89 0.2 16:! 
90 0 .2~04 
0 1 0 .2292 
92 0.244 8 
93 0.2813 

•• 0 .3276 
96 0.3 748 
96 0 .4036 
97 0.4 795 
98 0 .65 11 
99 0 .6678 

100 1.-

Behoort. t,;j K oninklijk bealu1L van 22 Ma.e.n. 1938 (Staatablad n 849). 

Mij bek.end, 
De M inUkr van• Sociale ~akel't,, 

C. P . M Roxt11z . 

1938 

BIJLAGE V. 

MANNEN 
Su1rl t.eLBfol d er gehoole bevo lk in~ l!J00-1909 

LPef • 

1 
Sterltek 1:t.1 1.A ! Leer 

1 
Sterftekans 

Leer -

1 
Ste rfte kans 

l1Jd t.iJtl Lijd 

0 0 . 140.iO 3◄ 0 .005 18 68 0.0-170 1 
1 0 .0:J.i:.>.j 3 ."1 0 .00537 69- 0 O!l!5J 

O 01665 36 0 .00559 70 0 .05H 3 , U.OOU l6 :r, 0 .00584 71 l}IJG:? 11 

' O.OOG:>4 31) 0 .006 11 72 0 .067()[, 
r, 0 .00"96 :m 0.006-15 7iJ l1 ,07 .i!J7 
t; 0.00396 ,o 0 .00679 ,. n.{18 18 1 

' 0 .00:I:W " 0.0117 10 75 tl .OS!l:? I 
s 0.00:!RO " 0 .00742 76 tl 0975 1 
!l H.UO:.'.ii 43 0 .00783 77 11. 100 1 

1\) 0.'10'.?;!6 44 0 .00~ 11 78 U. I l.i :'.', 
Il U.lllt:!08 45 O.W898 79 O. l :!J 4 
12 0 00:! 'lf 4H 0.000.iu 80 0 . 1:170 
13 U.O()'.?t1-; 47 O.OOU!J4 

1 " o. 1.i s 1 
14 0.II0:!28 4R t).01001 8! 0. 15U~ 
15 11.00:.'60 49 U.UI 11 ~ 83 0 . 1735 
l ü 0 ()1):IU I 

' 
50 0 .01 177 84 0. ISRJ 

17 u .003;'.; t 5 1 U.0 1!46 85 0 .20-1 
18 O.lNl-)16 á2 0 .01329 86 Il 2 17 

'" O.OOli!'i !i3 U.0 1-138 87 0 .229 
20 0.00.'\07 54 0 .0ICiG I 88 U.2H 

" 11.005 14 5 ;, 0 .0 1080 89 O.:!GO 
22 0 .00.", I I 56 U.0 1807 90 U.!9 
'.?3 tU)()fJflS 57 0 .0l!lH 0 1 0 .35 
:! -1 0 ,00:;ll:! .", lól U.0:?000 92 0 .41 
:!5 tUl{).rnt /lU û .02:!47 93 0 . 17 
'.?6 U CNl-1~1 60 0.021:!9 °' 11 .• n 
:!7 0.0t).1'i6 61 0 .0:!,'i\J:t 95 U.6 
28 U.00176 6! U.028:!G 06 o.; 
29 0 .00479 63 u .u:Jt:!0 97 (J ~ 

30 U.00-&7ä ü4 0 .0:1:rns 98 0 fJ 
31 0 .00-&G ti 6~ 0 .03720 99 1 -
3' 0.00-1 72 66 U.04073 
Jl 0.00-105 67 0 .04405 

1 

Behoor!. bij K onmkl,jk besluit va.n 22 Maart rn38 (S 1-aalablad n °. 849) . 

BIJLAGE Vl 

Mij bekond. 

De M i"Uter van Socialt Zake", 
C P M. R o MY 1t,. 

MA NNEN 
8terftetare l dor gehoolo bovolking 1910- 1920. 

t-r- S t.-rltekarnc 1~r Stcrltt•kans j Leer Storftekans UJrl t1Jd tijd 

0 0 . 10 184 34 0 .00◄ 98 68 0 .0-157 5 
1 0 .028 '4 :I 35 0 .00505 69 O.Ot987 .. 0.0 11 ,'i :! :16 0 .00600 70 0 .0,iH :! 
3 O.OOi:!4 37 U.00505 71 0 .05928 . 0.00.'il S ,. 

0.005:!I ,, 0 .06537 
5 0 .004 14 l!I U.00553 73 0.072 16 
6 U.00338 40 0 .00574 74 0 .0787!) 
7 0 .0027fi 41 0 .00587 75 0 08621 • 0 .00:?3 7 .i:! 0 .006 11 76 0 .0933!) • 0 .002 11 1 

4:1 ' 0 .00656 77 0 . 102-1 

"' 0 .00:lOO " 0 .00711 78 U. 1113 
I l 0 .00 192 ,.-, 0 .1.10-;'-IG 70 0. 1:!2,t 
I:! 0 .00 185 •• 0 .00771 80 0. 1336 
1:t 0 .00 19 1 " 0 .0083 1 8 1 0 1-131 

" U.002 18 

i 
•• O.OOSR7 8:! 0 . 1548 

l !i 0 .00:!6:! .. 0.009.i !'i 83 tl l G!I'.! 
16 0 .0030t !"il) U.OIOO!J 80 u . 1s3:, 
17 0 .00348 " 0 .0 100 1 "" 0 . 19!..I:! 

" tJ .OfNO~ fi:! 0 .01 IH6 86 O.:! l !H 
19 U.00460 53 0.0 1309 87 0.2!\36 
:!IJ tJ .00-1 66 " 0 01-11.i •• 0 .:!51 
:! I U.OO IG7 sr. 0 .0 1.", l :t 89 O.:li4 
:.':! 0.0(>-t6!J 5ll 0 Ulfll7 90 o.:rno 
:?3 0 .00-t6:: ., U.Ul7H 91 0 .3:! 
:.'4 o .00-l iti ,. 0 .0 111 -I K 92 O.:Jfo 
2.", 0 .01,-110 ' !",!J 0 .0208 1 ., 0.4 1 
26 O.QO.IOG 6/l 0 .0:!266 •• 0.0 
:!7 0 .00-167 61 H.OtH:t !)!'i O.!'iG 
:!8 U.00458 li:! 0 .0:!667 90 0 .65 ,. 0.00-1 65 60 0 .H:.'H."'15 97 0.8 
30 0.00-163 64 0 .03 1!Jh .. O.!I 
3 1 0 .004;";8 60 o.o:1•-11 99 1. -
3:! 0 .0()469 66 u.0:11 1:1 

11 

3' 0 .00'480 07 0 .U I l-1 :I 

Behoor! b•J K onm kl ,Jk beslui t van :!:! :'ll 11u r1 1938 (SU.1a1 /lblml u ~ S-1 :1J 

Mij bekend. 
De .\.1i"1ater ~'<111 So<:tafe za,·r11. 

C. P. M. H o.,1ME. 



1938 

BIJLAGE VII. 

Leo{. 

1 
Sterftekana 

t.ijd 

1 
0 o.0083 
1 0.0064 
2 0 .0048 
3 0.0036 

• 0.0028 
5 0.002 1 
6 0.001 6 
1 0.0013 
8 0.0011 
9 0.0009 

10 0.0008 
Il 0.0008 
12 0.0009 
13 0.00 10 
14 0 .00 11 
15 0.0012 
16 0.0013 
17 0.0014 
18 0.0015 
19 0.00 16 
20 0.00 16 
2 1 0 .00 16 
2 2 0.00 16 
23 0.00 15 
24 0.0015 
25 0.00 14 
:26 0 .00 14 
21 0.00 15 
28 0.00 15 

•• 0.00 N 
30 0 .00 14 
31 0 .0015 
32 0 .00 15 
33 0.00 16 
34 0 .00 15 

MANNEN 
ide V . 0 . V . Tafel 

1 Leo/-tijd 
SlAlrftekans 

30 0.00 16 
36 0 .00 17 
37 0.00 18 
38 0.0018 
39 0.0018 
40 0.0019 

" 0.0020 .. 0.0022 
43 0.0024 .. 0 .0026 
45 0.0029 
46 0.0032 
47 0.0034 
48 0.0039 
49 0.0044 
50 0.0049 
5 1 0 .0056 
52 0.0062 
53 0.0068 
54 O.OOi ~ 
56 0.008 1 
56 0.0092 ., 0.0 103 
58 0.0 11 3 
00 0 .0 124 
60 0.0 138 
6 1 0.0 154 
62 0.017 2 
63 0.0 192 
64 0.02 15 
65 0.0238 
66 0.0 259 
6 1 0.029 1 
68 0.0320 
69 0 .0348 

Leo/ - St.erf tekaos 
t ijd 

70 0.0388 
71 0.0441 
12 0 .0493 
73 0.054'1 
74 0.0607 
76 0.0680 
76 0.0753 
11 0.082:! 
78 0 .0884 
79 0.0055 
80 0 .104 3 
8 1 0. 1133 
,2 0. 1232 
83 0 . 1370 
84 0. 15 14 
85 0 . 16 10 .. 0. 1778 
67 0. 1942 
88 0.2029 
89 0.2 11 8 
90 0.2200 
9 1 0.2276 
92 0.2350 
93 0 .2400 
94 0 .2476 
95 0.2576 
96 0 .267 ü 
97 0.2775 
98 0.2875 
90 0.3000 

100 0.3 125 
JOi 0 .3250 
10 2 0 .3400 
103 0 .3560 

llelioort b iJ Koninklijk bes.luit van !2 Ma.art 1938 (Stooul,lad n ° 8 19 ). 

BIJLAGE VIII. 

Le,,f . 
1 11jd 

S terftektul.8 
1 

0 0 .0083 
1 0 .0063 

- 0 .0048 
3 0 .0036 

' 0 .0027 
á 0 .0020 
6 0 .0016 
1 0 .00 12 
8 0 .0010 

• 0 .0009 
10 0.0008 
Il 0.0009 
12 0 .0000 

" 0 .00 10 
14 0 .00 11 ,. 0 .0012 
IG 0 .0013 
17 0 .0014 
16 0.00 15 

'" 0 .00 16 
:!O 0 .00 16 
:2 1 0 .0016 

-- 0 .0016 
:!3 0 .0015 
'2 ◄ o.oorn 
25 0.0014 
:?6 0 .00 14 
:!i 0 .00 15 
28 0 .001:, 
29 0 .0015 
30 0 .0016 
3 1 0 .0016 
32 0 .0017 
33 0 .0018 
34 0 .00 18 

Mij bekend. 

Ik Minuter wn Sociale Za .hsn, 
C. P. M. R o riuu:. 

V ROUWE N 
2de V. 0 . V. Ta(el 

Il Leef-1 1 tijd 
Sterftekans 

35 0 .0019 
36 0 .0020 
37 0 .002 1 
38 0.002 2 
39 0 .002:1 
40 0 .0023 

" 0 .0025 .. 0 .002; 
43 0 .0028 .. 0 .0029 
45 0 .003 1 
46 0 .003 f 
47 0 .003 2 .. 0 .003:J 
49 0 .0035 
50 0 .00:18 
5 1 0 .0043 
52 0 .0047 
5 3 0.005 1 
54 0 .0055 
55 0 .0059 
56 0 .0065 
5 7 0 .007 1 .. 0 .0077 
59 0 .0086 
00 0 .0095 
0 1 0 .0 105 
62 0 .0 119 
63 0.0 13 1 
64 0 .0 146 
65 0 .0162 
60 0 .0 179 
67 0 .0200 
68 0 .022 1 
69 0.0240 

i Leef-
tijd St.erlt.ekaoa 

70 0 .0 270 
71 0 .0 325 
72 0 .0 375 
73 0 .0450 ,. 0 .0600 
75 0 .0575 
16 0 .0650 
11 0 .0725 
78 0.0 800 
70 0 .0882 
80 0 .0959 
81 0 . 104 7 
82 0 . (1 4 2 
83 0 . 1259 .. 0 . 1380 

85 0 . 1482 
86 0 . 16 19 
87 d . 1166 
88 0 . 1877 
89 0 . 1970 
90 0 .2075 
9 1 0 .2160 
92 0 .2250 
93 0 .2325 
94 0 .242(, 

•• 0 .:!500 
96 0.2575 
97 0 .2650 
98 0.2750 

'"' 0 .2850 
100 0 .2975 
10 1 0 .3 125 
102 0 .3275 
103 0 .3450 

Behoon biJ Koninklijk be8lnit v an 22 Maa rt 1938 (Siaot.tblod n". 84tJ) . 

Mij bekend . 
~ M in,ir!4lr van Social~ Zaken , 

C. P . M. R o w M l> 

170 

RlJLA CE I X 

MA N NEN 
St<-rfLc ta fel d er gehoole bevolking 19 10- 1920 !gecorrigeerd ) • 1 

Loc(, 

1 
Ste rl te ka ns I'-' Sterf teka us 11 1:'.;: 1 Stedte kanrc 

ttJd l tJd 

0 0 . 10 184 3' 0 .00498 68 0.0" 5 70 
1 0 .02843 35 0 .00505 60 0 .04989 
2 0 .0 11 52 36 0 .00500 70 0.05441 
3 0 .00724 37 0 .0050:j 71 0.0592U 

' 0 .005 15 38 0 .00524 72 U.065:17 
5 0 .0041 4 39 0 .00553 73 0.07:! l li 
fi 00()338 40 0.005i4 " 0 07 880 
1 0 .0027!"1 41 11,l)(J!',Si i á 0.086 11' 
8 0 .0023 7 4 :.! O.OOGI 1 7ti 0.0033J 

• 0 .002 11 43 0 .0U65ti 77 0. 10:.!4 
10 0 .00!?00 .. 0 .007 11 7K 0. 111 :1 
Il 0 .00 190 45 0 .00746 7!) 0 . 1:.!2 .f 
I :.! 0.00 185 41i 0 .007 i 4 so O t 3:H.i 
13 0.00IO I 4i 0 0083 1 ., Il 14:H 

" 0 .00:? IS 4d 0 .00887 tl:? Il l ,H S 
1,'j 0 .0026:? •• 0 .009 1:", 83 0 . 16!}:! 
lti 0 .0030:? 50 u.OIOO!J 8' 0 . 1s:1:, 
11 Cl.00348 5 1 0 .0 109 1 s:, U. 1993 
18 0 .00408 5 :! 0.0 1196 66 U.:!19:.! 

'" O.OQ.160 53 0 .01 300 87 U.:!3:U 
20 0 .00466 .. 0 .0 1411 •• tl.:!J I 
el 0 .00467 •• O.Ol j l :! ., O.:! i 4 

-- 0 .00469 56 0 .0 16 17 90 O.:!!lO 
2:1 0 .00462 5ï 0.0 1i7 4 9 1 0 3:! 
t 4 0 .004 76 58 0 0 1948 9:! 0 .36 
:!.J 0 .00470 59 0.0208 1 93 O.·U 
:.!6 0 .00466 60 0.0:!26li "' 0..1 ~ 
:!7 0 .00467 6 1 0.0:!44 :I 9 ;", 0.!'lli 
28 0 .00458 6S 0.0~667 U6 t) .6.', 

:rn 0 .0046J 6:1 0.0 :!!)55 o; o• 
30 0 .00463 ., 0 .0 :110!\ 

i 
08 O.!l 

31 O.CNH5S 65 o.u:IH :! 90 "' 3:! 0 .00469 66 11.0:1 ; 0 1 100 -
33 0 .00-180 61 O 04 18i 

• 1 In d eze tafel z1Jn ,:erwe rk t J f" l"Orre< ·t,e--. ge p u b hc-ft! rtl 1n d e Stt1 t1 ;i tiók 
\·a.n Nederland . Vo lk;i t<' lhng 3 1 Oe..-eml>f' r 1 !JJO, tlc..·I \ ' 1 

B d 10<:r ~ bij ti. on in k liJk heslu 1t vn11 :!t Ma11rt rn :ui. ( ,S'to c,1 ... IJlu1I 11". ~ l!I ) 

ill 1J bt-kend . 

BIJ LAGE X. 

l.ttfUJd htj 
lng.1n11der 
ve ri,•kc r ing. 

De :\l u11 Altr L'(l 11 ,(,,'r,,io lt. 7.oi t.l'i. 

C. I ". ;\I . H o )I M t: 

Tarief voor een ouderdomsr1nte. ( Mannen). 

" 1 " 1 " 1 58 1 " 1 00 1 " 1 " 1 " 1 " 1 n:, 

0 ,12á 0 . lld (U IO 0 . 10 :1 tl.000 0.0~11 0 .01'!1 0,0i7 0 .072 0 .066 O.Oh l 
0.130 0.1~ O. IU O IOG O.O!Kl 0 .092 O.Otlff 0 .080 0 .07.& 0 .068 O.ofl l 
0. 13.- 0 .126 0 . 118 U. I IU 0 .10 3 0 .09:, 0.0SV 0.082 0 .076 0 .0 71 0 ,0II'., 
o. t39 o 1:1 1 01:t-2 0. 11 , 0 .100 o.otll o.o<J2 o.® 0.0111 0.01:i o.o,;; 
0.144 0 .13:'I 0 . 1:i!(i O. II S 0 .110 IJ. IQ! O.Ollá 0,()gS O.lnl l 0 .0 7á uo;,, 
0 .1:.0 0. 1.&0 0 . 1:ll 1.i l :tl! O. IU 0. 106 0 .093 0 .09 1 Ofül l 0 .078 tl ,Q;t 
0. l áá 0 . 1.&á 0 .1:t-O 0 . 127 0 . IIR O. I IO 0 .111:! 0 .00.& U.OS7 0 .080 0 .0 ;1 
U. 16 1 O.U I U, 111 O. l :1 1 0 ,12:.! O. IU O. IU~, U.119/i U.O!IO O.OSJ 0 ,117; 
0.168 0 I r.& 0 .116 0. 1:SO ü. 127 U. ll è U.109 0. 101 U.093 o.cw; oo;~ 
0. 17' O. l &J 0. l á! U l.&I 0. 1:11 0 . 1~ 0 .11 '1 0 .10:, 009i 0 .0811 O.Oè :! 
0. 181 0. 11111 0 . 157 0 , 116 O. la6 0 . 1%7 0. 11; O. l ll.!i O. l UO O.u92 O.~ '."i 
O. IM 0 .170 O. l t.3 O. l á 2 0 li l U.13 1 0 . 122 0 ,11 :1 0. 10 1 UJ)9.', 00~.~ 
0. 1\Mö O. lè:1 0 .170 O. l ád 0 ,117 0 . 13G 0 . 12ii 0 . 11 7 IJ, 108 0 .099 O.OIU 
0.tot U 100 0 , 1; 7 11. 111' 0, l é, 2 0 . I H 0 . 131 0 .12 1 U.11 ::! 0 . 10:\ O (hU 
0 %1 :S O l 'il'- 0 . 11:1 1 U.171 0 . t ;>è U. I 1; lU 3G O 12G 0. 1 IG O. IOti OJW◄ 
O.:?ff 0.200 0 . l 'i12 0 .17.::1 0 .1% O. l á! 0. 111 0 .1:IO 0. 120 0 . 11 0 0 . 111 1 
0.1:n? O.t1:, O.:.'l NI 0 .13:, 0. 17 1 0 .1á 'II 0 . 11 ; O. llá 0.125 0 \ lá O IO:, 
0 .242 0 22 1 0 .2!lS o. rn:t 0 .17.::1 0 . 165 O. l á:! 0.140 0.1:?0 0 . 11 9 0 .100 
0.~J 0,2:11 0 .2 17 0 .20 1 O. ld'J 0 . li2 0 ,1:'h'I 0 . I H.i O. I J I 0 .12 1 0 .11'. I 

g:i~~ ~ ~ ~:i:~; ~:i:~ ~:~ ~-:~ ~ : : ~~ 3::t! ~-: :~ ~::~ g::!; 
~::~ ~:~ ~:i1~ 3:~i1 g:~~I 3:~'.~ ~ : : ~~ ~-:~1 ~::~: ~- :;~ 3 :;~ 

3 0, G Z.4~6 1.070 i.GJ O 1.:t;G J.l (l{j 0 .99G U.8á6 u ; :111 

Z.O,D u:~ H~ t~L~ ::~i u~ Hr~ ~:~i~ 
:!:.Gdl ! . h l8 1.69') 1,39:, 1 lf.0 

! .!,,!Il !.O"-=, I.G2!> 1.:u ~ 
~.48.J 1.91:? 1.5:,,:1 

2.l&!! I S:, :) 
2.to:t 



Led'tijd bij 
iqaq der 
venckcrtnc. 

' • IO 
Il 
l :! 
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" " " 18 
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" .. 
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"' " " " " " " " "' " '" .. 
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Tarief voor een ouderdomsrente. (Vr1n1w•n ). 

Weckprtmle In 1ulden1 voor f 1,- rtnte per week, lnpaade op dM leeftijd 

0 .133 0. 1! 11 0.118 O. lll 0. 10 <1 0.097 0.091 O.~ 0.079 0 .073 0 .068 
0 .138 0. 130 0. 12:2 0 . 11$ 0 .107 0 .100 0.094 0 .087 0.081 O.Oi 6 0 .0 70 
o.us o. 1ss o.ue o. u 9 0 .111 o. JO• o .097 o.MO o.0&4 0.018 0.011 
0. 148 0 .140 0.13 1 0. 123 0 .11$ 0 .107 0 .100 0.093 0 .087 0.08 1 0.076 
0. 164 O. t U 0. 138 0 .127 0. 11'1 0. 111 0. tlM 0.007 0.090 0.Qd3 0.077 
0. 180 0.100 0. 141 0 .131 0 .1!3 O. llS 0. 107 0 .100 0.093 0.Ode 0.0841 
0 .168 0. 1~ 0. 14& 0 ,1:,e 0. 1!8 O. lUI 0 .111 0 .104 O.Olle 0.080 0 .083 
0. 1n o. 1e 1 0. Hi l 0. 142 0. 132 0 .12-4 O. llS 0. 107 0 .100 0.092 0.08-S 
0 .170 0 .168 0. 157 0 .14 7 0. 137 0:"128 O. ll8 0 .111 0. 103 0.000 0.088 
0 .18& 0. 174 0. 1&3 0. 162 0. IU 0.133 0. 124 0 .11$ 0. 107 0.008 0.09 1 
0. 183 0 .181 0. 169 0. l MI 0 .148 01 38 0.12-8 0. 119 0 .111 0. 102 0 .09$ 
0 .201 0. 188 0. 1711 0. 111-4 0 .1$3 0 143 0. 133 0 .12' 0. 11 5 0 .106 0.098 
0.209 0 . 11>6 0. 183 0. 171 0 .1$9 0 .148 0. 138 0. 128 0 .11 0 0 110 0 ,102 
0.2 18 0 .20-4 O 190 0. 177 0. 1&5 0 ,1$4 0 .H 3 0. 133 0 .123 0. 11 4 0. 10$ 
0 .227 0 .2 12 0 .1~ 0 .185 0 .172 0 .160 0 .149 O. IS8 0 .128 0 11 8 0 .100 
0.237 0.221 0 .208 0. 1~ 0 .178 0 .1611 O. IS4 0 H 3 0.133 0 .1.23 0. 11.J 
0 .248 0 .23 1 0 .lH $ 0 .200 0 .186 0 .173 0 . UIO 0. 148 0 138 0 .127 0. 11 8 
o.258 o.241 o.22~ 0.200 0 .10. o 1&1 0.111; o. u 5 o. u 3 o . u 2 0.122 
0.210 o .25 1 0.234 0.2 11 0.202 0 .187 o .17.i o .1e 1 o. u 8 o 1s, 0.121 
1,).283 0.2&3 0.2H 0.!27 0.!11 0 IOC> 0. 18 1 U.167 0. J5r. 0 . 1-lS o.nn 
0.21>6 0.275 0.25$ 0.237 0.220 0.20<1 0 188 0. 174 O. ltl 0 .148 0 .137 
0.3 10 0.288 0 .267 0.!<1 8 0 .220 0 .212 f>. 11>6 0. 18 1 0 .1&7 0 . 15 1 0. 14 2 
0.325 0 .30 1 0.!70 0 .259 0 .240 O.~! 0.2CY.i 0 .180 0 . 174 O. IIU 0 .11 8 
0.3-41 0.3 11.1 0.:8!'1 0.271 0.2!i l 0.232 O.! H 0 .107 O. IR2 0 167 O. l ;H 
0 .3~ 0.332 0.307 0 .2d-l O.t6! O.U2 O.t:!3 0.208 0. 190 O. I H 0 .1&1 
0.377 0.3, 8 0 .321!: 0 .!97 0.2iS 0.253 0.2:44 0.2 15 0 .1~ 0 182 O. liH 
0 .397 0 .3M 0.$3:1 O.:ll! (l,l!:&I 0.265 0.2H O.HS 0.207 0 .190 0. l i t 
0 . .-1 8 o.386 0. :1 :AI o .:iu o.30t 0.21s o .~ 0.23s 0 .2 111 o. 1DR 0. 1,u 
0.U I O 40fl 0 .3i t U.34S 0.3 17 0.!92 O.te8 0 .241 O.'!U 0.!07 f).189 
o., oe o., 2v o .:i11s o .Sö:I o .33.i o .30; o.282 0.2;.8 o.237 o.tl7 0 .188 
0.49;1 0 .4$3 O..tlll t'l .3S3 0.351 0 .3!2 O.Hfo 0.271 0.!<18 O.t:!7 O.to7 
0.!,23 0. <1 80 o.u o 0 .40 1 o.3i0 0.3!19 0.:1 11 0.285 ll.260 O.t38 0.2 17 
o.»e o.~ o.41J6 0 .42; u.3!U o.:'\!,,8 o.a2; o.m o.u~ o.!19 0.221 
0.$0 1 0.$ 10 0.<194 0 .&52 0. 11 3 O.il71J 0.345 0.315 0 .287 0.262 0 .2:Ja 
0.6:W 0.575 O.bt5 O.t i9 0. 137 0.399 0.364 O.:S32 0.303 0 .27b 0.250 
0 &73 u 0 13 o .;,;.g O.bOU 0 .4tM 0. 12".? 0.38!'1 0 .3:-.0 0.319 0 .!90 0.:!63 
0:12 1 o:o:.s o.so5 o.r,H 0.-192 o.HB 0 . .-01 o.:s10 o.33i o.306 0.2n 
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0.032 0.031 0.03 1 0.0J I 0 .U:W O 030 0 .0:lfl O.O~J 0.0211 0 ,020 O.OZ<J 
0.033 0.032 O.l.l3t 0.0:.12 O.OJ I 0 .03 1 0 .0:J I 0.030 U.030 0030 0.000 
0.03 1 0.031 0.03J OJ)33 0.03;.! 0.0J2 0 .032 O.O:U 0 .03 1 0 .03 1 0.03 1 
0.035 0.03~ 0.03 1 0.031 0 .0:l:l 0.0:13 0.033 0.032 0.032 0 .03:? U.OJ I 
o.037 0 .0311 0.036 o .o3~, o .035 o.u3 1 0.03, o .03:. o .o:Jc1 0.033 o.0J2 
0.038 0.038 0 .037 0.030 0.03tl 0.035 0 .0~ 0.03$ 0 .03,1 0 .031 0.03-1 
o.o, o 0 .038 0.038 0.0:JS 0.037 0.037 0.036 0.030 u.oo::. 0 .03.:. o.o:::, 
0.0<1 2 0.011 0.010 0.030 0 .039 0 .038 0 .03.!I 0 .037 0.037 O.W6 0.0Jh 
0.0, 3 0.0'3 0.042 O.OH O.OIO 0 .0 <10 0 .03W 0 ,030 0.031! 0 .031J 0.0.1i 
0.011.1 0.0-1 !1 0.0 14 0.0'3 0.042 0 .011 O.OH o.uio o.o , o 0.();19 0.0:l!:1 
0.0, 11 O.OH O.O l tl o .o , r. 0 .0 H 0.0 13 0.0 12 O.Ol 2 0.011 u.OH 0.0 10 
0.050 0.049 0.0 18 O.OH o.n 111 0.015 0.014 0 .0 14 0.0, 3 U.0<1 2 0.0 1:! 
0.053 0.05 1 o.oso 0.04!1 O.IHd 0 .017 0.016 0.015 o.u , r. O.OH o.ou 
0.IY.il\ 0.054 0 .053 0 .05:! U.OSU 0 .019 0.048 0 .0~7 O.OH 0.046 0 .0 1:. 
o.o!lo o.o:.; o.o:..s o.o:,~ o.O!'.iJ u.o!i2 u.0!1 1 o ,Oj() 0.0~11 0.0 18 0 .0 1; 
0.003 o.oe , O.OJll o.o:,; 0 .0:,(, 0 .0:. 1 0.06:1 0.0:.2 0 .0:,1 Q.O~ O.U l!I 
0.067 0.(MH 0.062 o .OGO 0.0JV 0Jlj7 0.056 0 .US!', o.oa, o.o::.:i U.O!'t:! 
0.011 o.ooa o.066 o .ocu o .oo: o.ow u.ori8 o .o:.; o .o!i6 o .or.:. 0.0:.1 
o.o; o 0.073 0.010 o.OOd o.Utltl o .004 u 0t12 0.000 o .o::.v o.o.;s o.o:.; 
0.082 0.073 0.0;5 0.072 0 .070 0.068 0.06() 0 .061 0.062 0.tlO I U.001 
0.088 0 .081 0.0dU O.Oii O.Oi4 O.Oi2 O.OOQ O.Oti7 OJ)66 0 .004 O.Oti:I 
0.006 0.00 1 0.08d 0 .062 0 OiO 0.076 0 .074 0.071 0.009 0 .008 O.Otill 
0. 104 o.098 o .w:i o .089 o.08:. 1t.0n1 u.o.a 0.010 ooH 0.012 o .u;o 
O. ll5 0. 107 0.101 U.09d 0.09 1 0.08i 0.084 0.08 1 O.Oi 8 O.Oi6 0.tJil 
0.127 0. 118 O. ll0 0 .101 O.OOS 0 .00 1 0 .090 0.086 0 .083 0 .1)81 0.07.:i 
0.142 0. 130 0.121 0.11:S 0.107 0.10 1 O.Oiki 0.002 0.088 0.08G O.OtlJ 
0 .160 0. 145 0 . 131 O. l t4 0.116 0.110 0. 101 0.009 0.005 0.002 0.08è 
0.184 0. 10~ 0. 140 0 .1:li O. l !B 0.lto 0.11 3 O. IOi 0. 102 0.098 0.09 1 
o.215 0.189 0. 1611 0 .1!13 0 .111 o.13 1 0. 12, o .11e 0. 110 0. 10s 0 .101 
0.2511 0.221 0. 194 0 .173 0.157 U. llb 0. 13!> 0 .126 0. 119 0. 114 0. 100 

0.266 0.1!27 0 .111'9 O. li8 0.162 0. 140 0. 131> 0 . 1.ao O. l t3 0.117 
0.2 i3 0.!32 0 .204 0.183 0. 1116 0. 1$3 0 .143 0 .134 0.127 

O.!ill 0 .238 0.200 0. 188 O.li l 0. 158 o.u ; 0.)38 
O.ZIJ6 O.:i!U 0 .2 15 0 .103 0 .175 0. 162 0 .151 

O.H3 0.25 1 0.!20 0. 108 O. l èO 0.161 
0.300 0 .257 0 .226 0 .203 0. 185 

0,308 0 .26 4 0 .132 0.21» 
0 .3 1ft 0.270 0.238 

0 .323 U.277 
0.3Jl 

Ik-hoon bij Komukluk IM,-.lu1\ w311 t::! Mu rt rn:111 (:j/0,.,,1,1,.a 11 • 81\l). 
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BIJLAGE XIII. 

Tarief van de verzekering voor een rente aan den ech tgenoot (overlevlngsrente) 
met premiebetaling tot den 55-jarigen letltijd van verzekerde of vroeger overlijden 

van verzekerde ol verzorgde. 

\\'ccl.~ m lc lo 111klcn, •oo, 1 auldcn rente per 11reck. 

LCl:lftijd 0,, ,·e.-.clf('rdC i!I 
,an den 

•·er;rekerdc ~· 
1 " 1 

10 
1 ' 

1 

cw,n oud Ja~ r 1 
10 

1 " 1 
20 

luj lnq:iuj:ldcr Jm ju. J:u,r ju, '"' Ja:u Jaar 
,cnr-l..e r ln11 . :ilt dn 

ouder dan de ,·cnorgdt vcriori:,dc. }oua:er dan de verzorger. 

20 0.23C, 0.200 0. 17(1 0.1!14 0.133 
21 0.2;!9 0.llOO 0.180 0. 155 0.133 

ii 0.2◄ 3 0.212 0. 182 8.156 0.133 
O.VJ:l 0.248 0.215 0.18-4 0 .157 0.133 

21 0.!39 0.2&4 0.2Hl 0.187 0.158 0. 133 

" 0 l!OO 0.259 02!:t 0.189 0.1511 0.133 .. o,o, 020, 0.227 0.192 0.100 O.l;J3 
2; UalJ 02i! 0.2:J! 0.19!1 0 .162 0.134 
28 0 .365 OJt:! 0 .!i9 o.za; tl . 1911 0.164 0.13!:, ,. 0.176 OJ:1,1 0.287 0-243 0.20:! 0. l &e 0. 136 
30 0.392 O:J-l5 02'J7 "·"" 0 .207 0. 169 0. 137 

" 0.-107 11 _:15; O.:MM 0.257 O.t l l! 0. 172 0.139 
32 0A:?, 11:Jil 0.3 17 0.2" 0.217 0. 175 0. 140 
3:1 0. 105 0.H! """ 0.3:?9 0 .2:H o.ua 0.179 0.H2 

" 0.519 lUll2 0 lt):I 0.:1-12 "·"' 0.230 0 18' o.ua 

" 0.545 U.U5 tUl!I O.:Jé>ö 0.!9-1 0237 0.188 0.1-17 

" 0.57;.I o .. îllO 0. -111 0 .:172 0.30e 0.2-15 0. 193 O.láO 
a7 000:, 0.~:1 ; ll , l li4 0.300 o .:n9 0.t54 0. 109 0.153 
38 07tlfl 0t14l! u.:,Hrt (11>19 f\.HO 0 .331 026.'J 0.205 0.158 ,. 0.755 tJ.ó!i2 0002 u.:,1a 0.1:13 0 ;l..~I Otill 0.\!13 0.102 
,\0 0.8(17 H7;!."'I ntl-11 0 ;,50 0. 1~ 0369 u.~ O.t21 0.107 

" ..... u 7d(l , u.,~ o .~7 0.187 U.391 03'H 0 .23 \ 0.173 

" 0.03 1 11a-101u•at 0.fl:!9 0.519 0.11 5 fl .32 1 O.iW? 0.180 

" 1.01:i 11 :.1111 0 ;1,1; Ofl7il 0.5:iS 0.HI 0.3-1 1 0.t55 0. 188 

" 1.IO0 11 .\tlll 1J ifi7 O. i:S4 0.003 O.H7 0.36< 0.2; 0 0.197 ..,, l.:?16 I IL"'l' 0\.1-411 u.~:s O.li:'~ 0.516 0 .39 1 
o.~10.~7 ,. l :S l!l 1 ~(l{i ! 1.(149 1.1.SS:, 0.7111 0.!M\3 0. 1!-I o,:I09 0.22 l 

,; 1.516 1 3á:I 11.I U, 0.111!17 0.7'9 Ut,21 o.rn,a 0.:S:S6 O.l!:J7 .. l.'l' :JO 1 5-10 11:S:S l 1.118 0 .901 0.0!lfl U.517 0.370 0.258 

" 2.012 J.789 1.5411 l.~I 1.0:J5 O.i95 o .... 0.414 0.280 

'" t . 100 2.1a::, 1.::110 I.J31 1.22 1 0.9:S2 0.680 0.476 O.:tl5 

Tarief nn de nrzekering voor een rente aan den echtgenoot (overlevingsrente) 
met pr1mi1b.etaling tot den 60-jarigen leeftijd van verzekerde of vroeger overlijden 

van nrzekerde of verzorgde. 

Weekpremle la 1uldc11• , oo, 1 a:ulden rente "'' -..-eek. 

Ledt.ijd De vcnekcrdc is 
,·:i11den 

verukerde 20 

1 " 1 
10 

1 

5 
e--cn o ud ' 1 

10 

1 " 1 
20 

l.,ij i1111an11der Jaar J11.11r jm Jaar ju, J:aar Jm Jaar 
,·ernkerlng. a ls de 

ouder dan de ,·crrorsdc. ,·er zorgde. 1ongcr d1n de vcnorger. 

20 0.223 0.196 0.170 0.148 0. 128 
21 0.226 O.lM 0. 171 0, 148 0. 128 

" 0.230 0.200 0. 173 0.148 0. 128 

" 0.'.!65 0.233 0.203 0.174 0. H O 0. 127 ,. O.l!70 0.238 0.206 0.176 0.1~ 0. 127 
25 0.276 0.242 0.200 0. 177 0.150 0. 127 
26 0.283 0.247 0.!12 0.1711 0.1$1 0.127 
27 0.2811 0.252 0.215 0. 182 0. 152 0. 127 
28 0.33S 0.297 0.257 0.219 0.184 0.153 0. 128 

" o.3.ie 0.305 0.26-1 O.H4 0. 187 0.155 0.128 
30 0.356 0.314 0.2il 0.229 0.11>0 0.156 0.129 

" 0.308 0.323 0.278 0.23 -1 0.10-l 0.159 O.JSO 
32 0.38 1 0.334 0.286 0.2-10 0.197 0. 161 0.13 1 
33 O H 2 0.305 0.345 0.29!"1 0.246 0.202 o. 1e3 0.132 
34 0.U9 0.4 10 0.357 0.304 0.253 0.206 0. 166 0.133 
35 0.478 o. -1 2e 0.370 0.3H 0.260 0.21 1 0. 169 0. l :S5 
36 0.41HJ 0.443 0.385 0 .325 0.268 0.21ll 0. 172 0.137 
37 0.521 0.462 g::~ 0.337 0.2;; 0.222 0.175 0.130 ,. O.ft03 o.~411 0.484 1) .3:> l 0.207 0.229 0.180 0.14 1 

" 0.634 0.573 0.507 0.436 0 .3'55 0.%97 O.t36 0.184 0 .1t4 
, o 0.6'18 0.603 0.632 0. -1 57 0 .381 0.300 0.2H 0. 189 0.147 

" 0.705 0.635 o.~9 0.470 0.308 0.32 1 O.U2 0.195 o.uo 

" 0.746 0.672 0.590 0.504 0.41 8 0.335 0.202 0.20 1 0.15:1 

" 0.792 0.712 0.625 0.532 0.-1 3Q 0.351 0.273 0.207 O.H,7 

" 0.844 0.757 0.663 0.563 0.463 0.308 0.284 0.2 15 0.102 

" O.llOl 0.807 0.705 0.597 0,489 U.387 0.297 0.222 0.1&6 .. o .... 0.8(U 0.753 0.630 0.519 0.408 0.31 1 0.231 0. 171 

" LOU 0.11!9 0.808 0.'80 0.552 0.432 0,327 0.241 0. 178 .. 1.127 t.005 0.87 1 0.73 ] O.MU 0.400 0.346 0.253 0. l5J ., 1.228 1.093 O.!Wl 0.791 0.637 0.403 0.307 0.2&6 0.193 
50 1.349 1.198 1.031 0.66:! 0.69 1 0.531 0.393 0.282 0.203 
51 1.495 l.325 !.U I 0.947 o.n:,5 0.577 OA24 0.301 0.21 5 

" 1.1175 l .482 1.2;3 1.0~ 0 .83!. 0.6:U 0.461 0.325 0.22<J 

" l.904 1.681 1.4 30 1.1 86 0.93G 0.705 O.W8 0.353 0.248 

" , .... 1.943 1.6!>8 l .360 1.067 0.7Ga 0.5G9 0.391 0.272 
65 2.eu 2,306 l.~I 1.602 1.249 0.926 0.653 0.443 0.,00 

J 72 

Tarief vu '9 werz1lc1rln1 voor 1111 rente u 11 d111 echtge11oot (evertni11IU'lnl1) 
rntt preml'"1&Na1 fit d1n 65-jarigtn leeftijd nn verzekerd, of vro19er overllJdN 

van verzekerde of werzorgde. 

WeekJ)f'tlllle In 11:uldena voor 1 gu.lden rente per lll'etll.. .... ..,. De verzekerde il 
nn deu 

venek11rde 

1!:r 1 "1 
10 ' i!r 1 10 1 "1 

,., 
bU 1na1na der Ju, Jaar ju , even oud ju , ,~ j-vene.ke.rto.1. all de 

ouder dan de verzorgde, verzorgde. lona11r dan de veuorgde. 

20 0.215 0. 1811 0.186 O.lU 0.126 n 0.218 0. 191 0.186 0. 144 0.1211 .. 0.221 0.193 O.Hl7 0.1'6 0.12.5 .. 0.263 0.224 0.195 0.168 0. H 6 0.126 .. 0."8 0.227 0.197 0.l&lil 0.146 0. 12!. 

" o.2as 0.231 O.l!HJ 0.17 1 O. H6 O.lU .. 0.2118 0.285 0.202 0.172 o. uo 0.1!5 
17 0.274 0-23, 0.206 0.174 0. 1 ♦ 7 0.126 .. 0.8H 0.2a0 0.244 0.208 0. 170 0.148 0.1!6 

" 0.825 0.287 0.24\J 0.212 o.m1 0.140 0.126 
10 0.834 0.294 0.264 0.216 0.180 0. 160 0.1%6 
S1 o.a44 0.,02 0.200 0.220 0. 183 0. 152 0.126 .. O.Sb4 0.811 0.267 0.226 0. 186 0. 161 0.127 .. O.tOIJ o.aee o .... 0.274 0.22\J 0. 189 0.156 0.128 .. O.f.23 0.878 0.'30 0.281 0.236 0.1113 0.167 O.ltll 

" 0."38 0.390 0.340 0.289 0.240 0. 106 0.160 0.130 .. 0.454 0.404 0.151 0.298 0.246 0.200 0.102 0. 131 
87 0.'72 0.'19 0.8153 0.807 0.258 0.205 0.104 O.IU .. 0.M-2 O.Hl 0.435 O.S70 o.317 0.280 o.uo 0. 168 O.lS!I 

" o .... 0.612 0,463 0.311 1 0.1128 0.288 0.216 0.1 11 0.1$6 .. 0.691 0.63' 0. '71 0.<00 0.339 0.277 O.Hl 0.174 0.130 

" 0.618 0.658 0.492 0.422 0.852 o .... 0.197 0. 178 0.141 .. ..... 0.684 0.6 1 ♦ 0.440 O.SGä 0.296 0.133 0.182 0.H 3 

" 0.681 O.et2 0.638 0.450 0.'80 o.soe 0.240 0. 187 0.10 .. o.ne o.eo 0.603 0.'80 0.8915 0.117 0.248 0. 102 0. 140 

" 0.754 0.878 0.691 0.!,02 0.418 0.829 0.256 0.1116 O.U2 .. 0.795 0.712 0.621 0.52<1 0.4SI 0.84.2 0.2154 0.202 0.165 

" 0MI 0.752 0.656 0.6.riB 0.451 0.366 0.273 0.207 O.IH .. 0.B93 o.m 0.6112 0.68! 0.473 o.37t o .... 0.214 O. IG3 •• 0.949 0.3<• 0.738 o.e16 0.'97 o .... 0.296 0.220 0.187 .. 1.0111 0.901 0.7711 0,Ml 0.626 o.4oa 0.307 0.228 o.m: 

" 1.086 ..... Q.8,0 o.e1:12 0.655 0.428 0.320 0.2.37 0.178 

" 1.167 1.014 0.8811 0.738 0.680 0.4!12 0.336 0.246 0. 184 

" 1.260 1.114 0.1165 0.700 0.627 0.'78 0.362 0."6 0.191 

" l.S68 1 . .,, 1.082 0.856 0.671 0."'8 0.371 0.267 0.198 

" 1.490 1.817 l.12! 0.'20 0.7Zi o.~3 0.893 0.281 0.207 

" l.d61 l.44 11 1.231 1.004 0.78.4 0.584 0 .4111 0.297 0.2UI 

" 1.84.2 1.ou l."'5 1.108 o .... g:~ 0 .451 0.317 o.z:n 
08 , .... 1.8111 1.634 l.2"40 0.966 0 .4 91 0.343 0.248 

" ..... 2.000 1.764 1.4-10 l.070 0.783 0.642 0.375 0.2$11 .. ..... 2.466 , .... 1.047 1.2>0 0.898 O.el6 0.422 0.2911 

Tarftf vu de nrzekerlnt voor 11n r1nt1 un den echtganool (owerlev lngtttnle) 
mei ,rem11betalin9 zoolang 't'lrzekerd• en verzorgde belden leven. 

Week.premie In IJWdena voor 1 KUiden tt.at.e per lll'tle.k. . .......,. 
De venekerde il vu den 

venekerde ,:, 1 "1 10 1 ' 1:.rl 
10 

"1 
,., 

bij l.npn, der j .. , ju, ju, even oud ,.., j .. , , .. , 
venekertna. •b ... 

ouder dan de venorgde. Ven0f'll:dC. joqe_r dan d11 venorgde. 

20 0.206 0.182 O.tel 0. U 2 0.121 

" 0.206 0. 184. 0.162 0. 142 0.125 

" 0.210 0.185 0.162 0.14% 0.12.5 

" 0.289 0.218 0.187 0. 103 0. 142 0.124 

" 0.243 0.216 0.180 0. 164 0.1-13 0.124 
25 0.247 0.218 0. 191 0. 1~ 0.H3 0.124 

" 0.261 0.221 0.11J8 0.160 o.us 0.123 

" 0.256 0.224 0.196 0.168 0.1 44 0.123 .. 0.292 0.2'0 0.228 0. 197 O.ICO 0.1 44 o.us 

" 0.290 0.2M 0.2!2 0.200 0.11 1 0,146 O.lH 
IO O.SOG 0.271 0.287 0.203 0.173 0. 146 0.12' 
SI 0.313 0.277 0.241 0.207 0.175 0.148 0.124 
32 0.821 0.284 0.246 0.210 0.178 0. 1411 0.12!1 

" 0.867 0.330 0.291 0.25 1 0.214 0.180 O.Hi l 0.121 

" 0.378 0.339 0.298 0.257 0.218 0.183 0.162 0.U:7 .. 0.389 0.348 0.306 0.263 0.222 0. 186 O.U.4 0.128 

" 0.400 0.3r.8 0.813 0.210 0.227 0.180 0. 156 0.1~ 

" 0.413 0.368 0.322 0.276 0.232 0.19:i! 0. 168 0. 180 

~ 0.469 0.426 0.880 0.331 0.283 0.287 0.196 0.161 0. 132 o.,85 0.440 0.302 0..341 0.21n gJ:: 0.200 g:1:: 0.133 , o 0.502 0.466 0. 404 0.3:il 0.2~ 0.20~ O.lS6 

" 0.620 0. '71 0.41 7 0.862 0 . .507 0 .255 0.209 0.169 O.U7 

" 0.639 0.487 0.4 31 0.373 0.3 16 0.262 0.213 0.173 O.U9 

" 0.559 0.505 0.446 0.385 0.325 0,21511 0.219 0.1 70 0. 142 .. 0.'80 0.623 0.462 0.898 0.335 0.278 0.224 0. 180 0.144 .. 0.602 0.542 0.4i8 0.411 0.345 0.283 0.2211 0.\83 0. 146 .. 0.626 0.562 0.494 0.424 0.366 0.291 0.2:H 0 .187 0.149 

" 0.050 O.S8♦ 0.512 0.430 o.see 0.299 O.UO 0.191 0.152 48 0.616 0.606 0.58 1 0.04 0.378 0.308 0.2:◄ ö 0.195 0.1!)5 .. 0.703 0.630 0.55 1 0.470 0.390 0.316 0.252 0.199 0.168 
50 0.732 0.655 0.571 0.486 o.,os 0.326 0.259 0.204 0.161 

" 0.763 0.681 0.5113 0.503 0,416 0.335 0.26d 0.200 0.185 

" 0.7115 0.700 O.èlO 0.522 0. 429 0.345 0.278 0.2 14 0.1611 

" 0.828 0.737 0.640 0.540 0.443 0.355 0.280 O.!lO 0. 173 .. 0.863 0.707 0.664 0.559 0.457 0.366 0.287 0.22.l 0. 178 

" 0.890 0.708 0.689 0.570 0.472 0.370 0.29~ 0.229 0. 182 .. 0.038 0.83 1 0.716 0.5110 0.487 0.380 0.301 ~"" 0.187 

" 0.'80 0.8e5 0.744 0.821 0.503 0.398 0.300 0.2, 0 0.192 .. 1.023 0.902 0:113 0.643 0.519 0.4® 0.317 0. 247 O.l9i •• t.008 0.9311 0.803 o.ose 0.536 OAU 0,825 0.253 0.203 00 1.116 0.1179 o.a,, o .eoo 0.558 o.,s3 0.334 0.260 o.m 

Behoort bij K.on.luklijk buluit vau 22 ldurt 1938 (Staa~blad o". 8411). 

MU bekend. 

Dr M i"i.ur ran Sociole Zakrn. 
(1. Jl • • • &0 11 111.. 
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s. 880. 

23 Maart 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 13 Maart 1919 
(Staatsblad N° . 107) tot uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet, zooals dat 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 3 Januari 1934 (Staatsblad 

o. 3). 

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

Sociale Zaken van 18 Maart 1938, N°. 700, 
a fdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 243 der Invaliditeitswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van Ons besluit van 13 Maart 
1919 (Staatsblad N°. 107), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 3 Januari 1934 
(Staatsblad N°. 3): 

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

II. te bepalen, dat de rentekaarten, waar
van de modellen werden vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Maart 1919 (Staatsblad N °. 
107) laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
3 Januari 1934 (Staatsblad N°. 3) geldig 
blijven. 

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

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1938. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. R o m m e. 
(Uitgeg. 8 April 1938.) 

FORMULIER A. 

Vrouw Il Wcek- 1 
zegd 

Dag. 
zegel 

14-16 jîl 0,30 1 
0,075 

16-21 jr 0,40 0,10 
21 j r 0,50 0,125 

1938 

Man 1\ Week- \ zegel 

14-lr. jrll 0,30 I lG-18 jr 0,40 
18-21 jr o,.50 

21 jr 0,60 

Dag
zege! 
0,075 

0,10 
0 125 

0:12• 

Te plakken zegels behoudens uitzondering 
INVALIDITEITSWET 

RENTEKAART 
Uitsluitend kost, inwoning of onderricht 

(loon in natura) voor allen f 0,25 

RAAD VAN ARBEID TE 

Rentenummer Volgnr. 

't:I " --bO 
.., :; 0 

;a P< al " 
] 0 .--=,.; 
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Alle adresveranderingen moeten onmiddellijk ter 
kennis gebracht worden van den Raad van Arbeid. 

Opzenden per post kan alleen portvrij geschieden, 
indien gebruik wordt gemaakt va n een daartoe 
door den Raad van Arbeid of het postkantoor 

kosteloos verstrekte enveloppe. 
Beroep van den verzekerde op den datum van 
inlevering der kaart (zoo nauwkeurig mogelijk in 

te vullen): 
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1 1 2 1 3 1 4 1 5 
Plak volgens de nummering. Indien over een week 
dan in dat vakje de reden van het niet plakken 
belang van den ar beider, om. zelf zegels te 

niet 

11 r.1 13 14 1 15 
Plak volgens de nummering. ndien over een week 
dan in dat vakje de reden van het niet plakken 
belang van den arbeider, om zelf zegels te 

niet 

21 1 22 1 23 1 24 1 25 

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

niet 

31 1 32 1 33 1 34 1 35 
Plak volgens de nummering. Indien over een week 
dan in dat vakje de r eden van het niet plakken 
belang van den arbeider, om zelf zegels te 

niet 
1--1 1 

1 
De ouderdomsrente krachte:is artikel 373 der 
verzoeker of zijn echt_tenoote is aangeslagen in de ~• r :•re1 p:l vt::r w:,m 

1 /

Dit vakje Jaar, wanri_n 
52 niet 53 ci f de verzek. 1s 

beplakken -~ aangevangen. 
.,; .e: (zie instr.) 
:i 

Kaart inleveren op den ver- ~ 21 ., 1 par. valdag. (Zie voorzijde.) ;::i t par. contr. 
Ï: 

51 

Inge-
leverd .. / .. 19" par. 

buiten 
gebruik .. / .. 19" 

kennis 1 
gegeven I' ./ .. 19" par. 

opge- 1 zonden .. / .. 19" 

Vereffend door de R.V.A. te ······- -

IR ente- 1 !Weken IWeken 1 Datum n~: - Volgn\ 373 o. g. I 
1 

II 
1 

III 

1 1 1 
1 1 

1 

1 1 1 

1 

1 

1'74 

6 1 7 1 8 1 9 1 10 

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

16 r,r,1 19 1 20 

niet geplakt wordt, het vakje over te slaan, doch , 
te vermelden. (Zie achterzijde.) Het is in het ~ 
plakken over weken, waarover de werkgever Î 
plak t. ·• 

l 21 l 2s l 29~i 26 

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

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

---1 1 1---1---
Invaliditeitswet w~rdt niet toegekend, indien de 
vermogensbelasting over het belastingjaar, ein-

het ;=i :; T : ocdi '":~;T '° 

Let t-er 
( zie inst-r.) 

1 

par . 
par. co ntr. 

Inlegkaart uitgereikt dato ........... 19. .. 

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

Aanteekeningen. (Voor den Raad 
van Arbeid openlaten !) 

iet vereffend werden de f van .......................... .. 
premiën over de weken l 
(zie aangehechte strook) t /m. . 

IV IAantal premiën tot enl W I T t 1 met vorige rentekaart K · Pt O aÎd 
(zie instr. ) aar sa 

1 par. : par. contr. , 1 
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De zegels moeten worden geplakt door den werkgever 
vóór of gelijktijdig met de betaling van het loon in geld 
(art. 199, l • lid I. W.). 

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

Op elk zegel worde onmiddellijk, nadat het door hem 
l!eplakt is, door den werkgever de datum (dag, maand en 
;aar) waarop het plakken geschiedde, met c1Jfers of met 
1etters, duidelijk met inkt geschreven, gedrukt of ge• 
stempeld (artikel 272 I.W.). 

De werkgever is bevoegd de zegels te parafeeren of ze 
vóór het plakken te perfr>reeren (Kon. bes!. 30 Juli 1920, 
Stbl. 627). 

In de vakjes der rentekaart, waarin een zegel had 
geplakt moeten zijn, moet, indien de verplichting tot 
premiebetaling niet was opgeheven, de reden van het 
niet-plakken worden aangegeven door het stellen van het 
woord "ziek", ,, werkloos'', ,,werkstaking" of "niet
gewerkt", ( dit laatste te plaatsen door een nouw, die een 
huishouding te verzorgen heeft, wanneer ze niet heeft 
gewerkt tegen loon, of nie! heeft ~ewerkt als onder
nemer) /Kon. bes!. 30 Juli 1920, Stol. 627). 

De arbeider is verplicht zijn rentekaart zelf te bewaren. 
Hij is bevoegd 7.ijn rentekaart aan zijn werkgever in 
bewaring te geven tegen een bewijs van ontvangst. 
Hij blijft te allen tijde bevoegd de in bewaring gegeven 
rentekaart t,erug te vorderen (art. 265 I.W.). 

De arbeider, wiens loon geheel bestaat in verstrek• 
kingen in natura en voor wien de werkgever zegels moet 
betalen. i• verplicht zijn rentekaart aan zijn werkgever 
ter hand te stell en, t.egen bewijs van ontvangst (art . 271, 
J• lid I.W.). 

De arbeider, diP in de verzekering, geregeld in de 
Invaliditeitswet, is opgenomen en zijn rentekaart niet 
aan zijn werkgever in bewaring heeft gegeven, kan geen 
loonbetaling vorderen nis hij niet zjjn rentekaart aan
biedt aan den werkgever voor het plakken van een 
zegel (art. 26S l.W.). 

Op gedane vordering moet do rent.ekaart aan den Raad 
van Arbeid en aan d~ door den Raad van Arbeid daartoe 
aangewezen ambtenaren van rlien Raad worden ver
toond. Zij zijn bevoegd de rentekaart tegen bewijs te 
behouden (art . 2ü6 I. W.). 

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

van 65 jaar. 
2. lnvaliditeit,srente; 
3. Weduwenrente. (Krachtens rentekaart van den man 

van 60 jaar af, bij vroeger intredende hlij vende 
invaliditeit eerder). 

4. Weezenrente voor kinderen beneden 14 jaar: 
a. als de verzekerde vader overlijdt; 
b. al de niet-verzekerde vader overlijdt, mits de 

moeder een rentekaart bezit ; 
c. als de veu.ekerde moeder overlijdt en de kinderen 

ouderloos zijn of de moeder hun kostwinner was; 
.5. Kostelooze geneeskundige behandeling of verpleging, 

indien gevaàr bestaat voor hlijrende invaliditeit en dit 
gevaar is af te wender~. 

Art. 394 der Invaliditeitswet. 
Hij, die de rentekaart van een arbeider, die niet ont

heve'n is vn.n dA verplichting om premie t,e betalen, andcrR 
dan krachten~ wettelij k voorschrift tP.gen ditn~ uit
gedrukten wil onder zich bebaudt of zonder diens toe
stemming aan een derde afgeeft, wordt, geetmft rnc•t 
hechtenis van ten ho"gate twee maanden 0f geldboete 
van ten hoogstl" V1jftig gulden. 
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s. 881. 

9 April 1938. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 19 Mei 1930, 
St=tsblad n°. 204, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 11 Augustus 
1934, Staatsblad n° . 475 , en tot het vast- · 
stell en van een regeling voor de toeken
ning van belooningen wegens het a fslui ten 
van verzekeringen en het innen van 
premiën aan de agenten der vrij willige 
ouderdomsverzekering. 

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

Soci a le Z aken van 4 April 1938, N °. 831, af
deeling Arbeidersverze kering ; 

Gezien artikel 43, eerste lid, onder d, der 
W et op de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid, Staatsblad 1933, 0

• 598, en de 
artikelen 19 en 20 van het " Tariefbeslui t 
V.0.V." (Ons besluit van 17 April 1923, 
Staatsblad N°. 146) , laatstelijk gewij zigd bij 
Ons besluit van 22 Maart 1938, (Staatsblad 
N °. 849); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. 
in te trekken Ons beslui t van 19 Me i 1930, 

Staatsblad N°. 204, tot vaststellen van eene 
regel ing voor de toekenning van belooningen 
wegens het a fsluiten van verzekeringen en 
het innen van premiën aan de agenten der 
vrijwilli ge ouderdomsverzekering, laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 11 Augustus 
1934, Staatsblad N°. 475 ; 

II. 
te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. De vaststell ing van de belooningen, 

toe te kennen aan de agenten der vrijwi ll ige 
ouderdomsverzekering, voor het afslui ten van 
verzekeringen en voor het innen der premiën, 
geschiedt door eiken Raad van Arbeid voor 
de in zijn gebied werkzame agenten, met in
achtneming van de navolgende regelen en 
behoeft de goedkeur ing van het Bestuur der 
Rij ksverzekeringsbank. 

Afsluit-provisie. 
Art. 2. De aan de agenten toe te kennen 

belooning voor het afs lui ten van verzekerin
gen bestaat uitsluitend in provisie en bedraagt 
ten hoogste en voor éénmaal : 

a. voor verzekeringen, gesloten krachtens 
artikel 10 der Ouderdomswet 1919 op één der 
premietarieven, oorspronkelij k opgenomen in 
artikel 10 van Ons Besluit van 30 Januari 
1920, Staatsblad N°. 47, en in artikel 16 van 
Ons Besluit van 17 Maart 1921, Staatsblad 
N°. 538, indien de leeftijd van den verzekerde 
bij het ingaan van de verzekering is: 

minder dan 35 jaren : 10 weekpremiën; 
van 35 tot 44 jaren: 8 

45 49 6 
50 54 5 
55 59 4 
60 65 3 

b. voor verzekeringen, gesloten krachtens 
artikel 10 der Ouderdomswet 1919 op het 
tarief, oorspronkelijk vermeld in het eerste 
lid _ van artikel 61 van Ons Beslui t van 17 
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April 1923, Staatsblad N°. 146, in zijn oor
spronkelijken tekst, als sub a, maar in geen 
geval meer dan 2½ % van de verzekerde jaar-
1·ente · 

c. 'voor verzekeringen, gesloten krachtens 
-artikel 10 der Ouderdomswet 1919 voor zoo

ver in de daarvoor te betalen premiën een 
vergoeding voor administratiekosten mede be
g repen is, 3'¼ % van de verzekerde jaarrente, 
doch in geen geval meer dan 37½ % van de 
jàarpremie. (De jaarpremie te stell en op 
0.86 X 52.18 X weekpremie, af te ronden tot 
44.87 X weekpremie). 

Art. 3. Aan het begin van ieder jaar zal 
<loor het B estuur der Rijksverzekeringsbank 
.aan eiken Raad worden opgegeven, welk be
•drag aan de betrokken V.O.V. Inspectie in 
totaal over dàt jaar beschikbaar kan worden 
gesteld voor aan de, in de Inspectie werk
zame, agenten uit te keeren extra-afsluit
provisiën. 

Door den Raad van Arbeid kan worden 
bepaald, dat, wanneer het rentebedrag der 
door een agent over het in de voorgaande 
a linea bedoelde jaar afgesloten verzekeringen 
tijgt boven een door dien Raad te bepalen 

minimum, aan dien agent een extra-afsluit
provisie zal worden toegekend, waarvan in 
dat geval het bedrag na afloop van het be
treffende jaar wordt bepaald met inachtne
ming van de in de vorige alinea van dit ar
tikel bedoelde totaalsom, naar verhouding van 
de door de respectieve agenten behaalde over
productiën. 

De door de Raden te dezer zake te treffen 
rngel ingen en de nader daarin eventueel aan 
te brengen wijzigingen behoeven de goedkeu
ring van het Bestuur der Rijksverzekerings
.bank. 

Art. 4. Ingeval van herstel eener verzeke
r ing wordt slechts afsluitprovisie toegekend 
voor zooverre die daarvóór niet reeds genoten 
was terzake van dezelfde verzekering. Was de 
premiebetaling gestaakt binnen 3 maanden 
na den aanvang der verzekering, dan wordt 
·voor de toepassing van het eerste lid van 
artikel 5, de tijd, waarover vóór de staking 
premie betaald werd, mede in aanmerking 
genomen. 

Art. 5. De gewone afsluitprovisie wordt 
uitbetaald, wannl)er voor de betrokken verze
kering over 13 weken of 3 maanden de pre
mie is voldaan door den verzekerde of voor 
-den verzekerde door den persoon, die de pre-
1nie betaalt, en die premie door de n agent 
.aan den Raad van Arbeid is verantwoord en 
afgedragen. Voor de extra-afsluitprovisie kun
nen terzake van de uitbetaling bijzondere 
voorwaarden worden gesteld. De Raad van 
Arbeid is bevoegd te bepalen, dat de uitbe
taling der afslu itprovisie aan zijn agenten zal 
plaats vinden in vier termijnen, telkens één 
vierde gedeelte nadat de premie ·voor de be
trokken verzekering over 13 weken of 3 maan
den is voldaan en door den agent verant
woord en afgedragen. 

I nd ien binnen één jaar na haar ingangs
datum de premiebetaling op een verzeker ing 
wordt gestaakt, bi ijft de agent gehouden tot 
terugstorting van een deel der reeds genoten 
afsluitprovisie, evenredig aan dat gedeelte van 
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het vorengenoemde jaar, dat na d ie staking 
nog verloopt. 

Indien van een verzekering binnen één jaar 
na haar ingangsdatum het rentebedrag wordt 
verlaagd, blijft de agent gehouden tot terug
storting van een deel der reeds genoten af
sluitprovisie, dat berekend wordt naar het 
verschil van de afsluitprovisie voor het aan
vankelijk verzekerd(e) rentebedrag en die 
voor het rentebedrag der verlaagde verzeke
ring en evenredig is aan dat gedeelte van het 
vorengenoemde jaar, dat na de verlaging nog 
verloopt. 

Indien een verzeker ing binnen één jaar na 
haren ingangsdatum krachtens een der arti
kelen 63 of 67 K van het Tariefbesluit vrij 
willige ouderdomsverzekering wordt omgezet, 
geniet de agent een afsluitprovi ie, welke, 
voor de oorspronkelijke en de omgezette ver
zekering tezamen, berekend wordt over één 
vol jaar, te rekenen vanaf den ingangsdatum 
der oorspronkelijke verzekering en voor elk 
deel van dat jaar evenredig is aan de ge
durende dat jaargedeel te loopende verzeke
ring ; die berekening zal gesch ieden overeen
komstig het bepaalde bij arti kel 2 onder 
letter c. 

De bepaling van het vorige lid vindt over
eenkomstige toepassing, wanneer voor een 
verzekering, gesloten krachtens het eerste lid 
van artikel 10 der Ouderdomswet 1919, bin
nen één jaar na haren ingangsdatum de 
premiebetaling wordt gestaakt en, ter ver
vanging daarvan en in onmiddellijke aanslui
ting daarbij, een nieuwe verzekering tot een 
gelijk of kle iner rentebedrag krachtens het 
eerste en tweede lid van genoemd artikel 
wordt gesloten. Wordt een verzekering geslo
ten tot een hooger rentebedrag, dan wordt 
voor dat deel van het bedrag, dat het rente
bedrag van de oorspronkelijke verzekering te 
boven gaat, afsluitprovisie uitbetaald over een 
vol jaar, berekend naar artikel 2, onder letter 
c, te rekenen vanaf den ingangsdatum der 
nieuwe verzekering en geldt voor het overige 
deel het bepaalde in den vorigen volzin. 

Geen afsluitprovisie wordt toegekend voor 
een verzekering, die door verlaging van het 
rentebedrag of door omzetting uit, of bij ge
lijkblijvend of verminderd rentebedrag, op de 
wijze, als in het vorig lid omschreven, als 
voortzetting van een reeds bestaande verze
kering ontstaat, wanneer voor de oorspronke-
1 ijke verzekering reeds een vol jaar zoodanige 
provisie werd genoten. Voor een verzekering 
gesloten als voorzetting, als be doe ld in het 
vorig lid, tot een hooger rentebedrag geldt 
voor dat deel van het bedrag, dat het rente
bedrag van de oorspronkelijke verzekering te 
beven gaat, het bepaalde in den tweeden vol
zin van dat Jid. 

Incassobelooni ng. 

Art. 6. De toe te kennen belooning voor 
het innen der prem iën zal ten deele bestaan 
uit een tijdel ijk gegarandeerd bedrag per 
week, indien de aan eenigen agent ter inning 
opgedragen portefeuille een zoodanigen om
vang heeft, dat het beheer daarvan zijn ge
heele of zoo goed a ls geheele arbeidskracht 
nnagt en deze belooningswijze, bij inacht-
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neming van het bepaalde in de laatste alinea 
van dit artikel, tot financieel voordeel van 
het Ouderdomsfonds B leidt. 

Dat gegarandeerd bedrag wordt vastgesteld 
na goedkeuring door het Bestuur der Rijks
verzekeringsbank en zal niet meer dan f 15 
per week mogen bedragen. 

De som van het, als gegarandeerd loon uit
betaald bedrag, tezamen met de in artikel 7 
sub Ie, IIc en IIIb voor deze agenten aan
gegeven, gedeeltelijke procentsgewijze beloo
ningen, mag over een kalenderjaar niet hoo
ger zijn dan het bedrag, hetwelk den agent 
zou toekomen, wanneer zijn incassobelooning 
enkel naar de in artikel 7 aangegeven voll e 
provisiepercentages werd berekend. Het ge
garandeerd bedrag moet worden herzien, in
dien en zoodra blijkt, dat, gerekend over het 
laatst verschenen kalenderjaar, de hiiÏr aan
gegeven grens ten aanzien van eenigen agent 
is overschreden. 

Art. 7. De aan de agenten toe te kennen 
belooning voor het innen der premiën mag 
niet uitgaan boven de hierna te noemen per
centages van de geïnde en aan den Raad van 
Arbeid afgedragen premiebedragen . 

I. a. 1. Voor ·verzekeringen, gesloten krach
tens artikel 24 der Ouderdomswet 
1919 en voor verzekeringen, krach
tens ;u-t ikel 10 dier wet gësloten 
vóór 1 Februari 1923; 

ten hoogste 12 % van de premiën, 
die wekelijks worden geïnd; 

ten hoogste 8 % van de premiën, 
die, met goedvinden van den Raad 
van Arbeid, op verzoek van den
geen, die ze betaalt, in andere ter
mijnen worden voldaan . . 

2. Voor all e sub 1 genoemde premiën 
kan éénzelfde provisie-percentage 
worden vastgesteld door den Raad 
van Arbeid , voor één of meer van 
zij ne agenten, onafhankelijk van de 
termijnen, waar in de premiebeta
ling plaats heeft, mits dit percen
tage zoodanig wordt bepaald, dat 
het totale bedrag der, naar dien 
maatstaf uit te keeren, provisie 
voor de hierbedoelde verzekeringen, 
uit te betal en aan alle agenten van 
eenen Raad van Arbeid tezamen, 
over een kalenderjaar gerekend, 
niet meer beloopt dan wanneer de 
sub 1 vermelde, onderscheiden per
centages zouden zijn toegekend. Een 
desbetreffende regeling wordt her
zien, indien en zoodra blij kt dat, 
gerekend over het laatstverschenen 
kalenderjaar, de hier aangegeven 
gi-ens is overschreden. 

b. Voor verzekeringen, gesloten krach
tens artikel 10 der Ouderdomswet 
1919 juncto artikel 18, lste lid 
sub a, zooals dat van kracht was 
van 1 Februari tot 1 September 
1923, dezelfde percentages als voor 
di e, genoemd sub a hierboven, met 
dien verstande, dat voor de inning 
van een prem iebedrag, grooter dan 
f 10 voor eiken overeengekomen 

L. &. S. 1938. 

C. 

d, 

e. 

II. 

a. 

b. 

C. 
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betalingstermijn, geen hoogere pro
visie wordt toegekend dan 4 % van 
dat premiebedrag, echter met een 
minimum van f 1.20 voor eiken 
weektermijn en van f 0.80 voor elke 
zoodanige betaling over langeren 
termijn. 
Voor de inning van bedragen, strek
kende tot afkoop van de premie
betaling op verzeker ingen, als be
doeld sub a en b, ten hoogste 4 % 
van de afkoopsom. 
Voor verzekeringen, gesloten na 31 
J anuari 1923 krachtens artikel 10 
der Ouderdomswet 1919, op een 
der premietarieven, oorspronkelijk 
opgenomen in artikel 10 van Ons 
Besluit van 30 J anuari 1920, 
Staatsblad N°. 47 en in artikel 16 
van Ons Besluit van 17 Maart 
1921, Staatsblad N°. 538, en voor 
verzekeringen, gesloten na 31 Au
gustus 1923, krachtens artikel 10 
der Ouderdomswet 1919 op het 
premietarief, oorspronkelij k ver
meld in het e<irste lid van artikel 
61 van Ons Besluit van 17 April 
1923, Staatsblad N° . 146, in zijn 
oorspronkelijken tekst: dezelfde 
percentages a ls hiervoren sub b en 
c vermeld. 
Voor agenten, die krachtens artikel 
6 in het genot zijn van een gega
rnndeerd loon, hun toegekend in 
mindering van de, naar de vóór
gaande bepalingen, toe te kennen 
procentsgewijze vast te stellen be
looning, bedragen de provisieper
cen tages, naast het gegarandeerd ( e ) 
loon toe te kennen, ten hoogste: 
onder a 5 % en 3 % van de pre
mie; onder b 2 % van de premie 
met een minimum van ondersche i
denlijk f 0.50 en f 0.30 ; onder c 
2 % van de afkoopsom. 
Voor verzekeringen, gesloten krach
tens artikel 10 der Ouderdomswet 
1919, voor zoover in de daarvoor 
te betalen premiën eene vergoeding 
voor adm inistratiekosten mede be
grepen is : 
1°. van de premiën, die wekelijks 

worden geïnd: ten hoogste 
121/2 %; 

2° . van de premiën, die met goed
vinden van den Raad van Ar
beid op verzoek van dengene, 
die ze betaalt, 
1. per maand worden vol 

daan: ten hoogste 5 % ; 
2. in langere termijnen wor

den voldaan: ten hoogste 
2 o/o. 

Bij de inning van een bedrag, strek
kende tot afkoop van de premie
betaling : ten hoogste 1 ½ % van 
de afkoopsom. 
Voor agenten, als bedoeld sub Ie, 
bedragen de hiervoren genoemde 

12 
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III. a. 

b. 

C. 

provisiepercentages ten hoogste on
derscheidenlijk 6¼, 2½, 1 en ¾. 
van de premie, respectievelijk af
koopsom. 

Voor de inning van een inkoop
som, verschuldigd wegens herste l 
van een verzekering, waarvan de 
premiebetaling gestaakt was, ten 
hoogste 4 % van het totaal bedrag 
van die som, bij verzekeringen, als 
bedoeld onder I a, b of cl, en ten 
hoogste 1 % van het totaal bedrag 
van de inkoop om bij verzekerin-
gen, als bedoeld onder II. 
Voor agenten, a ls bedoeld onder 
I e, ten hoogste 2 % onderscheiden
lijk ½ % van die som. 
De Raad van Arbeid is bevoegd te 
bepalen, dat de hierbedoelde pro-
visie, ongeacht de termijnen, waar
in de inkoopsom wordt voldaan, 
niet wordt uitbetaald vóór de a l
geheele voldoening van die som. 

Terugvordering van 
genoten belooning. 

Art. 8. Wanneer de premiebetaling voor 
een verzekering wordt ge taakt wegens het, 
bij het aangaan der verzekering, door den 
agent verstrnkken van onjuiste in! ichtingen 
aan dengeen, die de verzekering sloot, vordert 
de Raad van Arbeid van den betrokken, agent 
alle door hem, voor die verzekering reeds ge
noten, zoowel aanbreng- a ls inca soprovi iën 
terng. 

Terugvordering vindt eveneens plaats van 
inca soprovisie, genoten wegen premiën, ge
ind over weken, vallende na den datum, 
waarop recht op rente ont tond; ingeval van 
inning der premie over langeren termij n, 
vindt evenredige terugvordering plaats. 

Overgangsbepalingen. 

Art. 9. Alle regelingen of overeenkomsten 
betreffende de belooning van de agenten der 
vrijwillige ouderdomsverzekering, bestaande 
bij het in werking treden van dit bes! uit, wor
den binnen 3 maanden na dat. in werking 
treden aan de goedkeuring van het Bestuur 
der Rijksverzekeringsbank ondenvorpen en, 
voor zoover zij in strijd blijken m,et de, bij dit 
besluit gestelde regelen, door den betrokken 
Raad van Arbeid uiterlijk binnen 3 maanden 
na dat in werking treden met die regelen in 
overeenste1n1ning gebracht. 

III. 

Di t besluit treedt in werking met ingang 
van den l sten Mei 1938. 

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

's-Gravenhage, den 9den April 1938. 

WILHELM! A. 
De Mini.ster van ociaJ,e Zaken, 

C. P. M. R omme. 
(Uitgeg. 22 April 1938.) 
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s. 941. 

7 Maart 1938. BESL IT tot w1Jz1grng van 
de Koninklijke besluiten van 19 October 
1921 {Staatsblad n°. 1135, Gouvernement.,
btad van uriname 1922, n°. 16, Publica
tieblad van Curaçao 1923, n°. 58), 2 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 394, Gouvei·
nementsblad van Suriname 1927, n°. 6, 
Publicatieblad van Curaçao 1927, n°. 17) 
en 21 October 1929 (Staatsblad ll 0

• 464, 
Gouvernementsblad van Sw·iname 1929, 
n°. 93, Publicatieblad van Curaçao 1930, 
n °. 11) , betreffende pensioenen enz. van 
de militair n behoorende tot de troepen 
in Suriname en Curaçao en hunne nage
laten betrekkingen; 

tot wijziging en aanvull ing van het Ko
ninklijk besluit van 27 April 1936 {Staats
blad, n°. 941, P ublicatieblad van Curaçao 
1936, n°. 66), houdende oprichting van 
een Pen ioenfonds voor de Curaçao che 
burgerlijke la ndsdienaren, de onderwijzers 
bij het bijzonder ondenvijs en hunne we
duwen en weezen, en 

tot nadere wijziging van het Reglement 
voor het Weduwen- en Weezenfonds van 
Europeesche militairen beneden den rang 
van officier bij de Koloniale troepen. 

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

Koloniën van 11 Februari 1938, 6e en 7e 
Afdeeling, n° . 10; 

Overwegende, dat, waar de uitgaven betref
fende de politie-mi li tairen in Curaçao sedert 
1 J anuari 1931 geheel ten laste van de Cura
çaosche begrooting worden gekweten, het 
wenschelijk is de thans nog ten laste van de 
Rijksbegrooting betaalde pensioenen dier mi
litairen, die bij de toekenn ing van die pen
sioenen a ls zoodanig op of nà 1 Januari 1931 
dienst hebben gedaan, niet langer ten laste 
van die begrooting te laten, maar ze ten 
laste van het Curaçaosch pensioenfonds te 
brengen; 

dat het in verband daarmede noodzakelij k is 
vorengenoemde politiemilitairen als deelge
noot in voormeld fonds op te nemen; 

Gelet op de wet van 31 M ei 1929 {Neder
landsch Staatsblad n°. 296, Indisch Staats
blad n°. 323); 

Den Kolonialen Raad van Curaçao gehoord; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

22 Februari 1938, n°. 34); 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Ministe r van 2 Maart 1938, Ge e n 
7e Afdeeling, n°. 13; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het intitulé en in artikel 1 van 

Ons be luit van 19 October 1921 {Staatsblad 
n°. 1135, Gouvernementsblad 1922 n°. 16 
Publicatieblad 1923, n°. 58), zooals dit be'. 
sluit is gewijzigd bij Ons besluit van 5 De
cember 1925 {Staatsblad n° . 466, Gouverne
mentsblacl 1926, n°. 17, Pub! icatieblad 1926 
n°. 9) , alsmede in het inti tulé en in het 
lichaam va n Onze beslu iten van 2 December 
1926 (Staatsblad n°. 394, Gouvernementsblad 
1927, n°. 6, Publicatiebl ad 1927, n°. 17) en 21 
October 1929 {Staatsblad n°. 464, Gouverne
mentsblacl 1929, n°. 93, Pub! icatieblad 1930, 
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n°. 11) worden de woorden "troepen in Su
riname en Curaçao" vervangen door " land
machttroepen in Suriname en Curaçao, met 
uitzondering van de tot deze troepen behoo
rende militairen, die dienst doen bij de mili
taire politietroepen in Curaçao". 

2. Ons besluit van den 27sten April 1936 
(Staatsblad n°. 941, Publicatieblad n°. 66) 
wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: 

I. In het int itulé wordt het gedeelte na 
het woord "Pensioenfonds" gelezen "voor Cu
raçaosche burgerlijke landsdienaren, politie
militairen, onderwijze1·s bij h et bijzonder on
derwijs en hunne weduwen en weezen" ; 

II. Het eerste lid van artikel 1 wordt ge
lezen : 

,,(1) Er wordt een pensioenfonds opgericht 
voor Curaçaosche burgerlijke landsd ienaren, 
politiemilitairen, onderwijzers bij het bijzonder 
onderwijs en hunne weduwen en weezen" ; 

Ill. In het tweede lid van artikel 1, onder 
b, wordt het eerste gedeelte tot het woord 
,,alsmede" gelezen : 

,,b. de bijdragen voor eigen- en weduwen
en weezenpensioen van de dee lgenooten in het 
fonds" · 

IV.' In het tweede lid van artikel 2 wordt 
in stede van "Ind ische pensioen- en weduwen
en weezenfondsen" gelezen: ,,Nederlandsch-
1ndische pensioen- en weduwen- en weezen
fondsen" · 

V. In 'het derde 1 id van artikel 5 wordt 
in stede van "gewezen Curaçaosche burger
lijke landsdienaren, onderwijzers bij het bij 
zonder onderwijs en" gelezen: ,,gewezen Cu
raçaosche burgerlijke landsdienaren, politie
militairen, onderwijzers bij het bij zonder on
derwij s en". 

3. De gewezen militairen van de landmacht
troepen in Curaçao, die op of nà 1 J anuari 
1931 dienst hebben gedaan bij de militaire 
politietroepen aldaar en aan wie deswege bij 
het in werking treden van dit besluit reeds 
ten laste van de Rijksbegrooting pensioen is 
toegekend, worden in het in het vorige artikel 
genoemde fonds als deelgenoot opgenomen. De 
hun toegekende pensioenen komen van die in
werkingtreding af ten laste van dit fonds . 

4. H et bij artikel 1 van Ons besluit van 8 
Juli 1924 (Nederlandsch Staatsblad n° . 347, 
Indisch Staatsblad n°. 419, Gouvernements
blad n°. 67, Publicatieblad n°. 56) vastge
stelde "Reglement voor het Weduwen- en 
Weezenfonds van Europeesche militairen be
neden den rang van officier bij de Koloniale 
troepen", zooals het sedert is aangevuld . en 
gewijzigd, laatstelijk bij Ons besluit van 16 
December 1936 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
945, Indisch Staatsblad n°. 691, Gouverne
mentsblad 1937, n°. 10, Publicatieblad 1937, 
n°. 21) , wordt nader gewijzigd als volgt: 

I n artikel 2, eerste alinea, onder b, wordt 
instede van "met inbegrip van de bij de po
litie dienstdoende militairen", gelezen: ,,met 
uitzondering van de tot deze landmach~. be
hoorende militairen, die dienst doen b1J de 
mi li taire poli tietroepen in Curaçao" . 

5. De weduwen en weezen van bij de mi
li taire politietroepen in Curaçao dienst ge
daan hebbende militairen en gewezen militai
ren van de landmachttroepen in Curaçao aan 
wie bij het in werking treden van dit besluit 
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reeds uitkeering ten laste van het in arti kel 
4 genoemde fonds is toegekend of die vóór 
evenbedoelde inwerkingtreding reeds daarop 
aanspraak hebben, bl ij ven uitkeering ten laste 
van dat fonds genieten of aanspraak op uit
keering ten laste van dat fonds behouden op 
den voet van het reglement voor dat fonds. 

6. 1 . De militairen en gepensionneerde 
mi li tairen van de landm achttroepen in Cu
raçao, die in dat gebiedsdeel dienst doen of 
op of nà 1 Januari 1931 dienst hebben ge
daan bij de militaire politietroepen en bij het 
in werking treden van dit be luit deelgenoot 
zij n in het in artike l 4 genoemde fonds, wor
den op den datum van die inwerkingtreding 
mede ten behoeve van de uitkeeringen aan 
de door hen na te laten weduwen en weezen 
als deelgenoot in het in artikel 2 genoemde 
fonds opgenomen. Voor deze overgaande deel 
genooten zal het eerstbedoelde fonds aan het 
in de tweede plaats genoemde fonds een door 
Onzen Minister van Koloniën vast te stellen 
overdrachtsom betalen. 

2. Op de in het vor ige lid bedoelde deel
genooten is paragraaf 2 van artikel 12 van 
het reglement voor het in artikel 4 genoemde 
fonds n iet van toepassing. 

3. De gewezen militairen van de land
machttroepen in Curaçao, die dienst hebben 
gedaan bij de militaire politietroepen aldaar 
en bij het in werking treden van dit besluit 
vrijwillig deelgenoot zijn in het in artikel 4 
genoemde fonds , bl ij ven hun vrijwillig deel
genootschap in dat fonds behouden onder de 
voorwaarden en op den voet van het regle
ment voor dat fonds. 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 April 1938. 

Onze Minister van K oloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waa,·van 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 7den Maart 1938. 

s. 942. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

C h. We I te r. 
(Uitgeg. 15 lJfoo,rt 1938 . ) 

11 Ap,·il 1938. BESLUIT tot bekrachtiging 
van een door den Gouverneur-Generaal 
van N ederlanilsch-l ndië vastgestelde or
donnantie tot nadere wijziging en aan
vulling van de Rubberaanplant-or'donnan
tie. 

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

Koloniën van 1 Maart 1938, 8ste Afdeeling, 
N° 2· 

Den' Raad van State gehoord ( advies van 
15 Maart 1938, N°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 April 1938, 8ste 
Afdeel ing, N°. 20; 

Gelet op de artikelen 91 en 92 van de In
dische Staatsregeling, zoomede op Onze be
slu iten van 5 October 1934 (Nederland ch 
Staatsblad N°. 530; Indisch Staatsblad 1934, 
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N°. 640) en 31 Mei 1935 {Nederlandsch 
Staat.sblad N °. 322; Indisch Staat.sblad 1935, 
N°. 325); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
De met toepassing van artikel 92 der In

di sche Staatsregeling vastgestelde ordonnantie 
van 15 November 1937 {Indisch Staat.sblad 
1937, N°. 614), tot nadere wijziging en aan
vul ling van de Rubberaanplant-ordonnantie 
{Indisch Staat.sblad 1934, os. 346 en 698), 
wordt bekrachtigd. 

Onze Minister van Koloniën i belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat.sblad za l worden geplaatst en waarvan 
afschrift aan den Raad van State zal worden 
gezonden. 

's-Gravenhage, den llden April 1938 . 

s. 1201. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Koloniën, 

C h. W e I te r. 
(Uitg eg. 26 April 1938.) 

28 April 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. C . Angenendt en 20 anderen. 

Bijl. H and. ll 1986/37, 374; 1937, 374; 
1937/38, 49. 

Hand. Il 1937/38, bladz . 766- 770. 
Bijl. Hand. l 1987/38, 49 . 
H and. l 1931/38, bladz. 539-544. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jacob Angenendt en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad N°. 268), op 
het Nederl anderschap en het ingezetenschap, 
laat.stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 
December 1936 {Staatsbladen no . 209 en 
913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. J acob Angenendt, geboren te Uederner

bruch, gemeente Uede,n ( Pruisen) den 11 
Maait 1899, landbouwer , wonende te M eerlo, 
provincie Li1nbu1·g; 

2°. M oritz A nspach, geboren te Frankfo,·t 
aan den Main ( P fuisen) den 19 Maart 1 8 75, 
zonder beroep, wonende te A mste,·dam, pro
vincie .Noordholland; 

3°. Erika B os, geboren te D eutsch-Wil
mersdorf, gemeente B erlijn-Wiln,ersdorf ( Prui
sen) den 3 October 1908, zonder beroep, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

4°. Ernst August B osheck, geboren te El
berfeld ( P 1'Uisen) den 21 Juli 1899, bedrijfs
leider, wonende te Gen,ert, provincie Noord
brabant; 

5°. Reina Pieternella van Bruggen, gebo
ren te Franeke,· (Friesland) den 1 Juni 1883 , 
zonder beroep, weduwe van Albert V1·1tgtman, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land; 

6°. Frits R einhold H endrik A nton B urck
hardt, geboren te Amsterdam (Noordholland) 
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den 4 October 1913, machinist, wonende te 
Amsterdam, provincie N oordholland; 

7°. Constant Caspar H ube,·t Duffhauss, ge
boren te Nijmegen (Gelderland) den 22 Au
gustus 1907, fabri kant, wonende te Deu,·ne, 
provincie N oo,·dbrabant; 

8°. Wilhel1n Anton Eich, geboren te Ahlen 
(P ruisen) den 8 December 1890, werkmees
ter , wonende te Ulft, gemeente Gend1·ingen, 
provincie Gelderland; 

9°. H einrich Ernst Flesch, geboren te H üs
ten ( P1'Uisen) den 2 April 1905, directeur van 
een stoomwasscherij , wonende te Z ie1·ikzee, 
provincie Z eeland; 

10°. R"dolf Philipp Gutmann, geboren te 
N eurenberg ( B eieren) den 4 October 1910, 
procuratiehouder, wonende te Rotterdan,, pro
vincie Zuidholland; 

11 °. August van der L ist, geboren te H ee,·
l en (Limburg) den 1 April 1908 , monteur en 
magazijnmeester, wonende te H eerl en, pro
vincie Limburg; 

12°. · Raymond L eon Julien M eyer , geboren 
te A ntwerpen ( B elgië) den 22 Februari 1910, 
kantoorbed iende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

13°. Jacob W ilhelm Nelson, geboren te 
Bremerhaven (P ruisen) den 13 Maart 1884, 
koopman, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland; 

14° . Knierke van de,· Ploeg , geboren te 
J orwerd, gemeente Baarderadeel ( Friesland) 
den 26 Augustus 1892, zonder beroep, weduwe 
van Jul es Charles Huyghe, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

15°. Josef Schühsel, geboren te W eenen 
(Oostenrijk) den 16 November 1899, werk
tuigkundige, wonende te Eindhoven, provincie 
N oordbrabant; 

16°. Felix Smaalders, geboren te Neuss 
( P ruisen) den 14 J anuari 1904, bedrijfsleider , 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuidhol 
land; 

17°. Matthias Fe,·dinand Videc, geboren te 
Horst , than Gelsenkirchen-H orst (Pruisen) 
den 20 Januari 1911 , schilder, wonende te 
Brunssu,n, provincie Limburg; 

18°. Michail Wlademiro ff , geboren te R iga 
(L etland) den 1/13 J anuar i 1911, ass istent 
bij het vervoer eener tramwegmaatschappij, 
wonende te H eerenveen, provincie F,·iesland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°. der wet van 12 
December 1892 {Staatsblad 0

• 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 {Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
b ij deze de hoedanigheid van Nederla nder 
verleend aan: 

1°. Annastatitts Will ebrordus H oekstra, ge
boren te Amsterdam (N 001·dholland) den 9 
Juli 1899, rangeerder, wonende te Amster
dam, provincie N oo,·dholland; 

2°. Charl es Janssen, geboren te 's -Graven
hage (Zuidholland) den 4 Ju li 1900 , kapper, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laat.stelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
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(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanighei d van Nederlander verleend 
aan H einz L eopold W ilhelm Nelson, geboren 
te B remen (Duitschland) den 10 M ei 1916, 
student, wonende te A ,·nhem, provincie Gel
derland. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1938. 

s. 1202. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 5 M ei 1938.) 

28 April 1938. WET, houdende naturalisatie 
van C. F. Arnold en 19 anderen. 

Bijl . Hand. Il 1936/37, 380; 1937, 380; 
1937/38, 50. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766- 770. 
Bijl . Hand. 1 1937/38, 50. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 539-544. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Carl F e,·dinand A,-,wld en 19 anderen, die aan 
Ons het verwek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad N°. 268), . op het N ederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wetten van 21 December 1936 (Staatsbla
den Nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Carl Ferdinand A rnold, geboren te 

Antwerpen (België) den 5 Maart 1913, stu
dent, wonende te Haarl em, provincie Noord
holland; 

2°. W ilhelm Böttche,·, geboren te Haarlem 
(Noordholland) den 5 Maart 1910, kantoor
bediende, wonende te L eeuwarden, provincie 
Friesland; 

3°. A ntoon Wilhelm J oseph Braun, gebo
rnn te Hulsberg (Li,nb·urg) den 17 Januari 
1909 , control eur bij de Landbouw-Crisisorga
nisatie, wonende te Vo erendaal , provincie 
Limburg; 

4° . August H einrich Fl eer, geboren te 
Ob erhausen (P,·uisen) den 10 Augustus 1891, 
afdeel ingshoofd bij eene handels- en vervoer
ondernem ing, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland; 

5°. Hugo H einrich Franz Gustav Haehling 
von Lanzenaue,·, geboren te B ochun, ( Prui
sen) den 1 Februari 1885 , hotelportier, wo
nende te Rotte,·dam, provincie Zuidholland; 

6°. Maurice J ules L éon Haubourdin, ge
boren te Stambruges (B elgië) den 14 Maart 
1892, accountant, wonende te R otterdam, pro
vincie Zuidholland; 

7° . Jan H ekman, geboren te H eesterkante, 
gemeente Emlichhei,n (Pruisen) den 16 Juni 
1911, landbouwer, wonende te Radewijk, ge
meente Ambt-Hardenberg, provincie Over
ijssel; 

8° . Anton Hub ert H oeks, geboren te Rothe-
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Erde, gemeente Aken (Pruisen) den 31 Juli 
1888, landbouwer, wonende te Eilendorf (Prui
sen); 

9°. Karl B runo Emil .Janowitz, geboren te 
Witkowitz (Tsjechoslowakije) den 2 Septem
ber 1894, kantoorbediende, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

10°. Friedrich Theodor Kl eyhee g, geboren 
te Dusseldo,·p ( Pruisen) den 20 Februari 
1902, winkelier, wonende te Schiedam, pro
vincie Zuidholland ; 

11°. Andreas H einrich Cornelius Kolb, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 9 
Juli 1902, koopman, wonende te Haarle11,, 
provincie N oordholland; 

12°. Carl Fried,·ich Oswald M olsen, gebo
ren te Lingen (Pruisen) den 18 September 
1898, vertegenwoordiger, wonende te Z eist, 
provincie Utrecht; 

13°. W enzeslaus Niemann, geboren te Pa
penburg ( P ruisen) den 17 Juni 1896, winkel 
bediende, wonende te Arnhem, provincie Gel
derland; 

14°. Johanna Römer, geboren te H eelden 
( Pruisen) den 4 October 1867, zonder beroep, 
weduwe van Gerrit H endrik Koska,np, wo
nende te H eelden (P,·uisen) ; 

15°. Maria Katharina Elisab eth Anna Rüt
ten, geboren te Aken (Pruisen) den 25 De
cember 1902, kassierster, wonende te Aken 
( Pruisen) ; 

16°. Johannes H ennann Schophuis, gebo
ren te Ochtrup (P1'uisen) den 2 Februari 1881 , 
fabr ieksarbeider, wonende te Ocht,-,up (Prui
sen); 

17°. Elia Sher,nok, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 21 Maart 1909, bedrij fs
le ider, wonende te R otterdam, provincie Zuid
holland; 

18. L eopold Stam,n, geboren te Dar11istadt 
(H essen) den 15 J a nuari 1881 , procuratie
houder, wonende te Delft, prnvincie Z uidhol
land; 

19°. Alexande,· Stmchoff, geboren te Sint 
P etersburg (Rusland) den 1/14 Januari 1904, 
industrieel , wonende te Eindhoven , provincie 
N oordbrabant; 

20°. Balthasa,· Joseph Wittg en, geboren te 
Tilburg (Noordbrabant) den 19 Maart 1907, 
assistent-accountant, wonende te Tilbu,·g, pro
vincie N oordbrabant. 

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

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1938. 

s. 1~03. 

WILHELMINA. 
De Minister van Just itie, 

C. G o s e I i n g. 
(Uitgeg. 5 M ei 1938.) 

28 April 1938. WET, houdende naturalisatie 
van N. K. Abild en 19 a nderen . 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 391 ; 1937, 391; 
1937/38, 51. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766- 170. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 51 . 
Hand. l 1937/38, bladz. 539-544. 
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Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanle iding is tot naturalisatie van 
Niels K ristian A bild en 19 a nderen , die aan 
Ons het verwek daartoe hebben gedaan, met 
overlegg ing - wat betreft de in artikel 2 ge
noemde voor zooveel doenlijk - van de be
wij sstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op 
het N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 
December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Niels Kristian Abild, geboren · te Oster

Slotfeld (Denemarken) den 2 October 1893, 
eerste machinist op eene su ike ronderneming, 
wonende te T,oewoenggadjah, W est-Java (Ne
derlandsch I ndië); 

2°. Georges Agafonolf , geboren te O,·el 
( R usland) den 28 Maart/10 April 1896, wa
genwasscher, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Z uidholland; 

3°. W illem B ert en, geboren te Am.sterdam 
( Noordholland) den 23 J anuari 1905, kan
toorbediende, wonende te A 1nsterda1n, prov in
cie N oordholland; 

4°. Maurice J oseph Marie lJrans, geboren 
te A ntwerpen (B elgië) den 7 J a nuari 1909 , 
hulpteekenaar bij de Staatsmijnen, wonende te 
H eerlen, provincie L imbu,·o; 

5° . Martin J oseph Dreuw, geboren te 
Nieuw enhagen (L imburg ) den 18 October 
1912, mijnwerker-machinist, wonende te Nieu
wenhagen, provincie L i?nburg; 

6°. Max Erber, geboren te Klosterneuburg 
( Oostenrijk) den 25 April 1892, offic ier van 
gezondhe id der eerste klasse, wonende te 
Tjilatjap , Midden-Java (Nede,·landsch I ndië); 

7°. D ezsö Glück, geboren te Altona (Pn,i
sen) den 22 Maart 1898, bankbediende, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Z uidhol 
land ; 

8°. Johann J ose/ H ofmann, geboren te 
W eenen (Oostenrijk) den 19 Maa,·t 1897 , 
boekhouder, wonende te Gorinchem, provincie 
Zuidholland; 

9°. Rudolf Albert l ndra, geboren •te Aken 
( Pruisen) den 27 October 1906, corresponden t , 
wonende te Eindhoven, provincie Noordb,·a
bant; 

10°. Adelheid Anna Köster, geboren te 
Duisburg (Pruisen) den 21 Augustus 1902, 
dienstbode, wonende te 's-G,·avenhage, provin
c ie Zitidlwlland; 

11°. H ube,·t J ohann Küsters, geboren te 
Rheinberg ( Pruisen) den 19 ovember 1874, 
schoenmaker, wonende te V enl o, provincie 
Li?nburg ; 

12°. Albert Karl Lan ge, geboren te Bran
denburg-Havel (Pruisen) den 25 Juni 1888, 
agent van buitenl andsche huizen, wonende te 
A 1nsterda1n, provincie N oordholland; 

13°. Arnó Carl Adolf Conrad Sch,nutzl er, 
geboren te Ha,nburg (Dui tschland) den 31 
December 1899, predikant, wonende te L eeu
warden, provinc ie Friesland ; 

14°. Agnes M aria S ee,nan, geboren te 
Ambt Omnien, thans gemeente O,nmen ( Over
ijssel } den 1 December 1895, verpleegster, wo-

nende te H engelo, provincie Overijssel ; 
15°. H ans Spitzer, geboren te lVecnen 

( Oostenrij k) den 24 Augustus 1901, gouverne
mentsgeneeskundige, wonende op St. Martin 
(gebiedsdeel Curaçao); 

16°. Karl P eter F erdinand Stu/il,nüller, 
geboren te B ·ruchsal ( Baden) den 12 Novem
ber 1900, mach ini st, wonende te S chiedam. 
provincie Zuidholland; 

17°. Elisabeth Martha Thel en, geboren te 
Elb erfeld ( Pruisen) den 27 J anuar i 1891 , af
dee lingshoofd in een modemagazijn, wonende 
te U t,·echt, provincie Utrecht; 

18°. H er-mann Vollmar, geboren te Z wei
brücken ( B eie,·en) den 31 J anuari 1893, be
drij fsle ider , wonende te L eiden, provincie 
Zitidholland; 

19°. Erich Wallach, geboren te München 
( B eieren) den 12 Mei 1900, koopma n, wonen
de te S chieda,n, provincie Zuidholland. 

2. M et uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) , op het ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij 
zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) , wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan P earl Ch,·is tina L ange, geboren te Bi1·-
1ningha1n ( Engeland) den 18 December 1915, 
kantoorbediende, wonende te A 1nsterda1n, pro
vincie N oordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien ha rer afkond ig ing. 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven ten P ale ize het L oo, den 28sten 

April 1938. 

s. 1204. 

WILHELMI A. 
De M inister •van J ustitie, 

C. G o s e 1 i n g. 
(U itgeg. 5 M ei 1938. ) 

28 April 1938. WET, houdende naturalisatie 
van L . P. B astiaensen en 19 anderen. 

B ijl. H and. 11 1986/81, 892; 1937, 892: 
1937/38, 52. 

Hand. Il 1987/88, bladz. 766- 711. 
B ijl . Hand. 1 1981/88, 52 . 
Hand. l 1937/SB, bladz. 539- 544-

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

dat er aanle iding is tot natura] isatie van 
Ludovicus P etrus Bastiaensen en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daa n, met overlegging - wat betreft de i11 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in a rtikel 3 
de r wet van 12 December 1892 (Staatsblacl 

0
• 268), op het ederlanderschap en het 

ingezetenschap, laatstelijk gewijzi gd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staa tsbladen 
Nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze ver leend aa11 : 
1 °. Ludovicus P etrus B astiaensen, geboren 

te M inderhout (B elgië) den 3 F ebruari 1874 , 
controleur-magazijnmeester, wonende te Gin
neken en Bavel, provincie Noordbrabant; 
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2°. Maria B ehet, geboren te W eeze (Prui
sen) den 10 Maart 1902, zonder be roep, wo
nende te W eeze ( Pruisen); 

3°. Jose/a Auguste Böckmann, geboren ,te 
Brookstreek , gemeente E ssen (Pruis en) den 
28 September 1900, leerares bij het landbouw
huishoudonderwijs, . wonende te Haaksberg en, 
provincie Overijssel; 

4°. Willem H endrik Antoon Brügge,nann, 
geboren te Ho orn (Noordholland) den 11 
April 1900, journali st, wonende te H ill egers
be,·g, provincie Zuidholland; 

5°. Hans Salomon Fortuin, geboren te 
W attenscheid ( Pruisen) den 28 J anuari 1902, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

6° . Friedrich H erbst, geboren te H ildes
hei ,n ( Pruisen) den 1 September 1881 , direc
teur van eene electrotechnische handelsonder
neming, wonende te Amsterda,n, provincie 
N oordholland; 

7°. Anton J ose f Janssen, geboren te Nieu
ke,·k (Pruisen) den 19 Juli 1904, bakker, 
wonende te Nieuke,·k ( Pruisen); 

8°. Georg Jon gen, geboren te K eulen
D eutz (Pruisen) den 16 Apól 1888, metaal
arbei der, wonende te K eulen-Kalk (Pruisen); 

9°. A ntoon K ell eter, geboren te K erk,·ade 
( L imb·urg) den 9 Maart 1905, bankbediende, 
wonende te K erkrade, provincie Limb1trg; 

10°. Hub ert Theodor Ko enen, geboren te 
Em11tPrik ( Pruisen) den 23 April 1896 , broe
de r-overste, wonende te Roermond, provincle 
Lim bu1·r1 ; 

11 °. Nathan B ernard Manuskowski, gebo
ren te 's-Gravenhage ( Zuidholland) den 19 
December 1896, armbezoeker en godsdi enst
onderwijzer, wonende te A ,nsterdam, provin
c ie N oo,·dholland ; 

12°. H élène de Romanof/ , geboren te War
schau (Pol en) den 19 November/2 December 
1906, geefster van conversatielessen, wonende 
te 's-G1·avenhage, provincie Zuidholland; 

13°. Max Söhn gen, geboren te B eyenbu,·g, 
gemeente Lüttringhausen (P ruisen) den 4 
Februari 1909 , vertegenwoordiger van eene 
textielmaatschappij , wonende te Naarden, 
provincie N oo,·dholland ; 

14°. , Rosalie V einchetaine, geboren te P a-
1·ijs (Frankrijk) den 6 October 1878, zo nder 
beroep, weduwe van S oesman Polak, wonende 
te Parijs ( Frankrijk); 

15°. J oannes V erheij en, geboren te M eir 
( Bel gië) den 16 F ebruari 1888, landbouwer, 
wonende te Zunde,·t, provinc ie N oordb,·abant ; 

16°. J ohan Stefan Vievennanns, geboren 
te Sc haes berg ( Limburg) den 3 Juni 1905, 
chau ffeur-ba nkwerker, wonende te Schaesberg, 
provincie Limburg ; 

17° J oannes "Franciscus D e V ocht, geboren 
te Ai·endonck ( B elgië) den 24 F ebruari 1894, 
matrassenmaker , wonende te Rotterdam , pro
vincie Zuidholland ; 

18°. Hildega,·d Gertrud Maria W e,·ner , 
geboren te B erlijn (Pruisen) den 10 Juli 
1896, onderwijzeres, wonende te Vaals, pro
vincie Limburg. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij a r
tike l 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N° . 268) , op het 
N ederlanderschap en het ingezetensch ap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem-

1938 

bex 1936 • (Staatsbladen Nos. ·209 en • 913) , 
wordt bij deze de hoedanigheid van Nede~- · 
lander verleend aan: · 

l O
• W ilhelm Blanke, geboren te Haarl ein 

( N oordholland) den 16 April 1894, bankwer
ker , wonende te A ,nel'S/ oort, provincie -U treeht ; 

2°. J ohann Frieivrich L iese, geboren te 
D evenie,· ( Overijssel ) den 21 J ui i 1893, klerk , 
wpnende .te D eventer, provincie Overijssel . 

3. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
vap den dag na dien harer afkond ig ing. 

L11sten en bevelen , enz . ; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 28sten 

Apri l 1938. 

s. 1205. 

WILHELMINA. 
D e M inis ter van J us titie, 

C. G o s e I i n g. 
(Uïtgeg. 5 M ei 1938.) 

28 April 1938. WET, h o ude11de nat ura] isatie 
van F. M. Adelaar en 19 anderen. 

Bijl . Hand. Tl 1936/87, 893 ; 1987, 898 ; 
1987 /88, 58. 

Hand. Il 1981/38, bladz. 766- 771 . 
Bijl . H and. l 1987/88, 58. 
Hand. l 1987/88, bladz. 589-544. 

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

dat er aanle iding is tot na turalisatie van 
Frida Marie Adelaar en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overl egging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van ederl a nder 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Frida Marie Adelaar, geboren te R ou

gentont ( Z witserland) den 15 J anuar i 1898, 
werkster, wonende te Genève ( Z witserland); 

2°. Gerrit Jan Alakopsa, geboren te Rot
te,·dam (Zuidholland) den 18 Augustus 1897, 
pensionhouder , wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland; 

3°. W ilhelmina And,·esson, geboren te Rot
terdam ( Zuidholland), den 16 Februari 1903. 
kantoorbediende, wonende te Rotterda111 , pro
vincie Zuidholland; 

4° . Pál Baue,·, geboren te Ujpest (Hon ga-
1-ije) den 1 Decembe r 1889, koopman in op
ti sche artikelen, wonende te R otterdam, pro
vincie Z uidholland; 

5°. Jakob B ernhard Chris tian B rouwer, 
geboren te Duisburg ( Pruisen) den 17 Mei 
1904 , landbouwer, wonende te Duiven, pro
vincie Gelderland ; 

6°. Anna Gérardine D iehl , geboren te 
Gent (B elgië) den 25 Juli 1903, zonder be
roep, wonende te Gent (België); 

7°. Maria H el ene Duty, geboren te W ee
nen ( Oostenrijk) den 17 ovember 1900, kap
ster, wonende te San tpoort, gemeente V els,n, 
provincie N oordholland; 

8°. Charl es van Dijck, geboren te Antwer
pen (B elgië) den 1 Juni 1909, onderwij zer, 



1938 

wonende te Eindhoven, provincie Noordbra
bant; 

9°. Friedrich August l stel-Reul, geboren 
te Ho/heim (Pruisen) den 28 October 1890, 
procuratiehouder, wonende te Voorburg, pro
vincie Zuidholland; 

10°. Rosa Lazarus, geboren te Stapelmoor 
(Pruisen) den 11 December 1892, werkzaam 
in boerenbedrijf, wonende te Stapelmoor 
(P ruisen); 

11°. Theodor L entjes, geboren te B ottrop 
(Pruisen) den 8 September 1908, landbouwer, 
wonende te Zieuwent, gemeente Lichtenvoor
de, provincie Gelderland; 

12°. Rob ert de Levie, geboren te Stickhau
sen (P ruisen) den 6 April 1899, koopman, 
wonende te W ilhelmshaven (Pruisen); 

13° . Mojzesz Dawid Maj, geboren te 
Ohrzanow ( P olen) den 15 Juli 1908, kantoor
en magazijnbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland; 

14°. A1,gust H einrich Oom·ad M ehring, ge
boren te Luthe (Pruisen) den 21 November 
1896, correspondent, wonende te ·A 1nsterdam, 
provincie N oordholland; 

15°. W erner P lU?n, geboren te Eygelsho
ven (Limburg) den 12 Juli 1905, mijn-be
ambte, wonende te Eygelshoven, provincie 
Limburg; 

16°. Anton Rieyer, geboren te M ünchen 
(B eieren) den 6 Januar i 1893, sergeant-vlieg
tuigmaker der Koninklijke ederlandsche Ma
rine, wonende te den H elde,·, prnvincie Noo,·d
holland; 

17°. Will emina Jakoba van der T unk, ge
boren te Groningen (Groningen) den 9 Sep
tember 1875, dame van gezelschap, weduwe 
van Geo,·g Fra11z Christian H üpeden, wonende 
te H ilversum, provincie Noordholland; 

18°. Johannes V erwey, geboren te Holt
hausen, thans gemeente D ort?nund ( Pi·uisen) 
den 16 M ei 1895, arbeider in het bouwbedrijf, 
wonende te Gronau ( Pruisen); 

19°. Nikolaus W eigand, geboren te Mainz 
(H essen) den 12 September 1895, bouwkun
dige, wonende te Oisterwijk, provincie Noord
brabant; 

20° . Franz J oseph H ubert Zfozen, geboren 
te Neutraal-Moresnet ( B elgië) den 9 Maart 
1902, handelsbed iende, wonende te B orge,·
hout ( B elgië}. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond igi ng. 

Lasten e n beve1en, enz . ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1938. 

s. 1206. 

WILHELMINA. 
De M inister van J ustitie, 

C. Gos e I i n g . 
( Uitgeg. 5 M ei 1938.) 

28 April 1938. WET, houdende naturalisatie 
van M. Alexander en 20 anderen. 

Bijl. H and. Il 1936/37, 394; 1937, 894; 
1937/1938, 54 . 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766- 771. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 54. 
Hand. I 1937/38, bladz. 539-544. 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Max Alexander en 20 anderen, die aan Ons 
het verwek daartoe hebben gedaan, met over 
legging - wat betreft de in de artikelen 2 
en 3 genoemden voor zooveel doenlij k - van 
de bewijsstuk ken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het ederlanderschap en het ingezeten
chap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 

21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 •. Max Alexande,·, geboren te Geestemün

de (P ruisen) den 21 December 1890, koop
man, wonende te A1nsterda1n, provincie Noord
holland; 

2°. Eugen Fi·iedrich Dürr, geboren te 
Oalrnbach ( Wurtemberg) den 9 Maart 1892, 
koopman, wonende te Haarlem, provincie 
N oordholland; 

3°. E1·ich Adolf Oskar Eulenberg, geboren 
te Keul en ( Pruisen) den 9 Maart 1902, goud
sm id-horlogemaker, wonende te Valkenburg, 
provincie Limburg; 

4°. Karl Grödel, geboren te Friedbe,·g 
( H essen) den 12 Mei 1885, directeur van een 
haar- en wolhande l, wonende te 'l'ilburg, pro
vincie N oordbrabant; 

p0
• Jakob H cmes, geboren te Geisenh ei111 

(Pruisen) den 5 December 1883, monteur rnn 
grafische machines , wonende te Amsterdam, 
provincie Noord holland ; 

6° . H 1,go H öld, geboren te Villinge11 ( Ba
den) den 16 Februari 1877, boekhouder, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

7°. Margaretha Oarolina Maria H ollste·i11 , 
geboren te Hamburg (Duitschland) den 22 
Augustus 1878, kantoorbediende, wonende te 
H aarleni, provincie N oordholland; 

8°. Walter Jo chems, geboren te Dortmund 
(Pruisen) den 31 Augustus 1907 , kappersbe
diende, wonende te Harl ingen, provincie 
Friesland; 

9°. Erlua,·d .Klauss, geboren te H em elingen 
(Pruisen) den 10 Maart 1883, koopman, wo
nende te Hill ege,·sbe,·g, provincie Zuidhol 
land; 

10°. Gottlieb l(öhler, geboren te P imie
berg ( P r·uisen) den 21 Juni 1910, kantoorbe
diende, wonende te R otterdam,, provi ncie 
Zuidholland ; 

11°. Pete,· W ilhelm. K1·emer, geboren te 
Brüggen (P ruisen) den 22 Augustus 1874, 
directeur eener metaalwarenfabriek, wor ,ende 
te Rijswijk, provincie Zuidholland; 

12° . Udo H errmann Otto L ehmp/nhl, ge
boren te Rheden (Gelde,·tand) den 4 Apr il 
1896, handelsreiz iger, wonende te Rheden , 
provi noie Gelderland; 

13°. Josef M ünstermann, geboren te Un
terbruch, gemeente H einsberg ( Pruisen) den 
8 Februari 1906, ca lcu lator, wonende te A ,.,,_ 
hem, provincie Gelderland; 

14°. A,·thur Gotthold Louis Pauselius . ge
boren te B l'Unswijk (B runswijk) den 24 Octo
ber 1896, tijde lijk waarnemend werkmeester 
bij den Post-, Tel egraaf- en Telefoondienst in 
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Nederlandsch- l ndië, wonende te Sawah L1Jen
to, Smnatm's W estkust ( N ederlandsch Indië); 

15°. Wilhelni Rolke, geboren te Ecken
dorf (P,-uisen) den 28 Me i 1889, kellner en 
buffetpachte r , wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

16°. Hans H e,-,nann August Rüster, ge
boren te Hambu,·g (Duitschland) den 8 Juli 
1886, administrateur van eene volkscred iet
bank, wonende te Pare-Pare, Celebes en On
derhoorigheden (N ederlandsch I ndië); 

17°. Alfred Gotthardt Sch1nidt, geboren te 
Kieslingswalde ( Pruisen) den 26 Februari 
1884, smid, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

18°. Dagobert Schwarz, gebo,·en te Schöne
berg (Pruisen) den 18 Mei 1897, kantoor
bediende, wonende te 's-Gravenhage, provin
c ie Zuidholland; 

19°. Stepanos Tat ewossianz, geboren te Ba
ko e (Rusland) den 13/26 M ei 1909, waarne
mend sche ikundig opzichter bij den di enst 
van den Mijnbouw, wonende te Bandoenr1 
(Nederlandsch Indië). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, 4e I id , onder 3° ., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlande,·schap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), 
wordt bij deze de hoedanigheid van N eder
lander verleend aan H einrich R euters, gebo
ren te H ühnernest, gemeente Bardenberg 
(P,·uisen) den 4 April 1891, bovengrondsch 
mijnwerker, wonende te K erkrade, provincie 
L imburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij a1·
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelij k gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan Adclb ert 
Franz S chmidt, geboren te 's-Gravenhage 
( Zuidholland) den 17 Augustus 1914, assis
tent-accountant, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1938. 

s. 1207. 

WILHELMINA. 
V e Minist er van J ustitie, 

C. G os e I i n g. 
(Uitgeg. 5 Mei 1938. ) 

28 April 1938. WET, houdende naturalisat ie 
van H . A. Arts en 18 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1936/3"1; 403; 193"1, 403 ; 
193"1 /38, 55. 

Hand. Il 193"1/38, bladz. "166-"l"ll. 
Bijl . Hand. l 193"1/38, 55. 
Hand. I 193"1/38, bladz. 539-544. 

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

dat er aanle iding is tot naturalisatie van 
H einrich Arnold Arts en 18 anderen die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
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overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor woveel doenlij k - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artike l 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 
2~ December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. H einrich Arnold Arts, geboren te 

Speelb erg, gemeente E ,nnierik (P,·uiscn) den 
5 Juni 1894, fabrieksarbe ider, wonende te 
Emme,·ik (P ruisen); 

2° . Christian Baets, geboren te M esr.henich, 
gemeente R odenkfrchen (Pruisen) den 9 Fe
bruari 1901, fabrieksarbeider , wonende te 
Hürth, gemeente H ermiilheim ( Pruisen); 

3° . I sabella Maria B ell en, geboren te 
Mopertingen (B elgië) den 9 Decembe,· 1886 , 
k loosterzuster, wonende te Maastricht, pro
vinc ie L imburg ; 

4°. L éopold Ernest Emile Antoine Hulste,·, 
geboren te Sint-Gillis op-Brussel (B elgië) den 
14 September 1893, industrieel , wonende te 
Nieuw-Moresnet (B elgië); 

5°. A nna B ernhardine K nappmann, gebo
ren te E ssen ( Pruisen) den 19 J u i i 1906, 
onderwijzeres , wonende te K e1·k1·ade, provincie 
L imburg; 

6°. J ose f Koineyg, geboren te W uggitz 
( Oostenrijk) den 12 Maart 1896, loodgieter, 
wonende te H eerl en, prov incie L i,nbu,·g ; 

7°. H einrich Ma,·t ens, geboren te Kl eef 
( Pruisen) den 16 Juni 1904, schilder, wonen
de te Kl eef ( P ruisen); 

8°. Samson M essias , geboren te White
chapel , Londen (Engeland) den 20 Octoher 
1870, diamantbewerker, wonende te Antwe,·
pen (B elgië); 

9° . Karl Wolfgang M otz, geboren te Mann
heim ( Baden) den 20 Mei 1895, kantoorbe
diende, wonende te R otterda,n, provincie Zvid
holla,ul ; 

10°. Agnes Louise Cha,-lotte Müll e,·, gebo
ren te Spandau (Pruisen) den 13 Juni 1892, 
steno-typiste; wonende te 's- Gra,venhage, pro
vincie Zuidholland; 

11° . P etrus Adrianus Augustinus Miill er, 
geboren te Amsterdam ( N oordholland) den 
12 ovember 1893, bankbediende, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

12°. Josef Franziskus Antonius N eesen, 
geboren te Breij ell (Pruisen) den 21 Novem
ber 1906, bankbediende, wonende te V enlo, 
provincie Li?nburg; 

13°. Johann Fried,·ich P itz, geboren te 
Raeren (B elgië) den 4 Juni 1893, monteur , 
wonende te ALaastricht prov incie Li1nburg; 

14°. P eter Wilhelm Schröder, geboren te 
Eschweiler (Pruisen) den 28 Januari 1886, 
kapper, wonende te H eerl en, prov incie L im
burg; 

15°. J ohan Will em S chütt, geboren te 
K erkrade (Liniburg) den 9 Maart 1899, bank
werker, wonende te Brunssum, provincie Li,n
burg ; 

16°. Franciscus Josephw; V erstappen, ge
boren te Antwerpen (B elgië) den 2 Juli 1895 
afdeelingshoofd op eene fabr iek, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. 
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2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
Decembe1· 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos . 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. He,·man Bo,·dewijn, geboren te K erk
rade (Limburg) den 14 Juli 1906, mijnwer
ker, wonende te K erkrade, provincie Li,n
bu,·g; 

2°. Frederik Jans en, geboren te K erkrade 
( Limburg) den 26 April 1900, mijnwerker, 
wonende te K erkrade, provincie L imburg; 

3°. Karel H endrik M eier, geboren te Z eist 
(Utrecht) den 16 Mei 1897 , schoenmaker, wo
nende te Z eist, provincie Utrecht. 

3. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1938. 

s. 1208. 

WILHELMINA. 
De M inister van Justitie, 

C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 5 M ei 1938.) 

28 April 1938. WET, houdende naturali atie 
van G. S. Boeklage en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1986/81, 404; 1987, 404 ; 
1981/88, 56. 

Hand. II 1987/88, bladz. 766-771 . 
Bijl. Hand. 1 1987/88, 56. 
Hand. l 1937/38, bladz. 589-544-

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Gtûllau,ne Silvestre B oeklage en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
a rtikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het ederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzi gd bij de wet
ten van 21 December 1936 (Staatsbladen nos . 
209 en 913) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederl ander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Guillaume Sil vest,·e B oe klage, gebornn 

te Parijs ( Frankrijk) den 31 December 1880, 
dameskleermaker, wonende te B écon l es 
Bruyéres (Frankri; k); 

2°. Aloysius Bünten, geboren te Duisbu1·g 
(P ruisen) den 12 November 1912, theologisch 
student, wonende te Ge,ne,·t, prov incie Noord
bra,bant; 

3° . Anton H erniann D erks, geboren te 
lfo1n1nersun,, gemeente Asperden ( Pruisen) 
den 13 September 1903, schi lder, wonende te 
Vee,·t bij Geldern ( Pruisen); 

4°. Anna Katharina Dinnesen, gebor!'n te 
Hassum,, gemeente Asperden ( Pr·uisen) den 27 
Maart 1901 , naaister, wonende te Hassmn , 
gemeente A sperden (Pruisen); 

5°. F,·ans Stanislaus Dohmen, geboren te 

186 

K e,·krade (Li,nburg) den 30 J anuar i 1910 , 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

6°. Wilhel,n B ernha,·d van Halteren, ge
boren te l sselbu,·g (Pruisen) den 3 Augustus 
1901 , arbeider, wonende te l sselbu,·g (Prui
sen); 

17°. Franz Batting, geboren te Steele (Prui
sen) den 13 Augustus 1890, schietmeester in 
het mijnbedrijf, wonende te Kerkrade, provin
cie L imburg ; 

8°. L eopold H eemskerk, geboren te La 
Louvière ( B elgië) den 10 J uli 1886, po1:ce
leinschilder, wonende te La Louvière-St. Vaast 
( B elgië); 

9°. Joz ef Krauthaus en, geboren te K erk
rade (L imburg) den 20 Maart 1911, koop
man, wonende te K erkrade, provincie Lim
burg; 

10°. I zak M ilikowski, geboren te 's-Gra
venhage ( Zuidholland) den 7 Maart 1899 , 
godsdienstleeraar, wonende te 's-Gravenhagc, 
provincie Zuidholland ; 

11 °. Michel P et1·oesche•vsky, geboren te 
!man (R ti,Sland) den 7/20 October 1909 , hotel 
bediende, wonende te Semarang (Nederlandsch 
I ndië); 

12°. Friedrich Gustav Quitz, geboren te 
Gross Kl essow ( Pruisen) den 24 November 
1870, gepensionneerd Adjudant-Onderofficier 
van het ederlandsch Indische Leger, wonen
de te Bandoeng (N ederlandsch Indië); 

13°. J ohan Alfred P eter St einhauer, ge
boren te Aken (Pruisen) den 18 Mei 1909, 
R .K . Geestelijke, wonende te Nijniegen, pro
vincie Gelderland; 

14° . Franziska Johanna Ma,·ia V enhoeven, 
geboren te Emmerik (Pruisen) den 21 Mei 
1889, ronder beroep, wonende te Emmerik 
(Pruisen); 

15°. Professor Dr. Oa1·l Hubr,rt W es ten
dorp , geboren te K eulen (Pruisen) den 24 
Februari 1873, zonder beroep, wonende te 
Enschede, provincie Ove1··ijssel; 

16°. J ean Baptiste H enri Widdershoven, 
geboren te Fontoy ( Franh-ijk) den 29 Januari 
1901, bediende, wonende te Woluw e St . Lam
bert ( B elgië) ; 

17° . Maria Caroline lVinkel er, geboren te 
H erzlake (Pruisen) den 1 Maart 1882, ge
stichtsoverste, wonende te W assenaar, provin
cie Zuidholland; 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 ( taatsblad n°. 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
be r 1936 (Staatsbladen nos . 209 en 913) , 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan: 

1 °. Friedrich Otto H einrich B e1·ns van der 
B ecke, geboren te A ntwe1·pen (België) den 26 
Mei 1899 , vertegenwoordiger, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; 

2°. H einrich Anton ·Weidinger, geboren te 
W eiszwasser (Pruisen) den 24 Januari 1912 
winkelbediende, wonende te Go,·inchem, pro'. 
vrnc,e Zuidholland; 

S0
• Werner J ozef W e1·ker, geboren te Vaals 

( Li?nburg) den 28 ovember 1897, hulp-mijn
opz,chter , wonende te H eerl en, provincie Lim
burg. 
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3. Deze wet ti-eedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en , enz.; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 28sten 

April 1938. 

s. 1209. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van J us titie, 

C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 5 M ei 1938.) 

28 April 1938. WET, houdende naturalisatie 
van L. A. A ,·iens en 18 anderen. 

Bijl. Hand. Tl 1986/87; 405 ; 1937, 405; 
1987 /88, 57 ; 

H and. ll 1937/88, bladz . 766- 771. 
Bijl . Hand. 1 1987/88, 57 . 
Hand. I 1987/38, bladz. 589-544-

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
lamb ert Aloysius A riens en 18 anderen, di e 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (,Staatsblad n°. 268) , op het ede rl an
de rscha p en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

Zoo is het, da t Wij, den R aad van State, enz. 
Art . 1. De hoedanighe id van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Lamb e,·t Aloysius Ariens, geboren te 

Nütterden, gemeente Cmnenbu,·g ( Pruisen) 
den 18 Juni 1904, bankwerker , wonende · te 
Kl eef ( Pr-uisen); 

2°. Adriaan Philip Fell eman, geboren te 
Borgerhout (B elgië) den 4 Maart 1902, musi
cus, wonende te Antwerpen (B elgië); 

3°. M athieu F1·anssen, geboren te Wandre 
(B el gië) den 23 Augustus 1895, fabrieksarbei 
de r , wonende te Vi·vegnis ( B elgië); 

4°. H einrich J ohann van Gameren, gebo
ren te Essen ( Pruisen) den 31 Juli 1913, kan
toorbediende, wonende te Utrecht, provincie 
Ut,·echt ; 

5° . Anton Gorsek, geboren te H eerlen 
( Li,nbttrg) den 22 November 1909 , hulpver
bandmeester, wonende te H eerl en, provincie 
Limburg ; 

6°. H er,nann Friedrich H arm, geboren te 
P inneberg ( P,·uisen) den 6 Maart 1897, 
e lectromonteur, wonende te V elsen, p rovincie 
Y oordholland; 

7°. M at·ia J ohanna H engelage, geboren te 
H ollenstede, gemeente S chwagstor/ ( Pntisen) 
den 4 September 1893, hoofd eener school, 
wonende te Almelo, provincie Overijssel ; 

8°. J ohann Holub, geboren te W eenen 
( Oostenrijk) den 6 Juli 1893, administrateur 
van eene volkscredietbank, wonende te Pon
tianak, Borneo (Nede,·landsch I ndië) ; 

9°. J ohann Caspar Jan hsen, geboren te 
Lattrensberg (Pruisen) den 27 Juli 1897, 
melkhandelaar, wonende te Hand bij R ichte
rich (Pmisen); 

10°. J ohann Wilhelm Anton Janssen, ge
boren te Goch (P,·uisen) den 19 September 
1893, stucadoor, wonende te Goch (P,·uisen); 
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11°. Maria H enriette /( ronenbe,·g, geboren 
te E ssen (P ruisen) den 24 Februari 1901 , 
leerares aan eene huishoudschool, wonende 
te K erkrade, provincie L i1nburg; 

12°. Jonas Presburg, geboren te A n twerpen 
( B elgië) den 27 Juli 1895 , handelaar, wonen
de te Elsene-B russel (B elgië); 

13°. J ose/ Ma,·ia Mathias Raab, geboren 
te Neuss (Pruisen) den 2 Mei 1900, journa
list, wonende te R oer,nond, provincie L im
burg; 

14°. G,·ete Se Made,·, geboren te L eipzig 
(Saksen) den 6 October 1909, klooste rzuster , 
wonende te K er krade, provincie Li,n burg; 

15°. R udotf Schulhof , geboren te Jägern 
do,·f (T sjecho-Sl owakije) den 14 A ugustus 
1888, koo pman, wonende te So erabaia (Nc
derlandsch I ndië); 

16°. Magda .Josefine Auguste Schütz, gebo
ren te Altona ( Pruisen) den 12 September 
1905, onderwijzeres, wonende te Al,nelo, pro
vinc ie Overijssel ; 

17°. L eopoldine Ste,·n, geboren te l eipzig 
( Saksen) den 13 Februari 1876, zonder be
roep , wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

18°. Erwin Joachi'lli Strauss, geboren te 
Fran k/ort aan den Main ( Pruisen) den 27 
M aa~t 1914, koopman, wonende te 's-G,·aven
hage, provincie Zuidholland ; 

19°. Willy Stritter, geboren te Bitssu-m 
(Noordholland) den 21 Juni 1910 , a sistent
inkooper, wonende te A ,nste,·da,n, provincie 
N oordholland. 

2. Deze wet treed t in werking met ingang 
van den dag na d ien hai-e r a fkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1938. 

s. 1210. 

WILHELMINA. 
De M inister van J w;titie, 

C. Go s e I i n g. 
(Uitge(J . 5 M ei 1938.) 

28 April 1938. WET, houdende naturalisatie 
van W . van B e,·kmn en 19 anderen. 

Bijl . Hand. ll 1936/87, 406 ; 1987, 406: 
1987/88, 58. 

Hand. ll 1937/88, bladz. 766-769, 771. 
B ijl. H and. l 1937/88, 58. 
H and. l 1937/38; bladz. 589-544. 

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

dat er aanle id ing is tot naturalisatie van 
W ilhel,n van B erkum en 19 anderen, di e a an 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft den in artikel 2 
genoemde voor zoovee l doenlijk - van de be
wij s tukken, bedoeld in artike l 3 der wet van 
12 D ecember 1892 (Staatsblad N °. 268) op 
het Nederlande rschap en het ingezetenschap, 
Jaatstelij k gewijzigd bij de wetten van 21 
December 1936 (Staatsbladen Nos. 209 en 
913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. W ilhelm van B erkum, geboren te Kl eef 
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(Pruisen) den 3 November 1904, fabrieks
arbeider, wonende te Kl eef ( Pruisen); 

2°. Johanna Magdal ena Bitterl ich, gebo
ren te W eenen ( Oostenrijk) den 18 Juni 1909 , 
onderwijzeres, wonende te B ennebroek, pro
vincie Noordholland; 

3°. H einrich Dovermann, geboren te Sölde, 
thans gemeente Dort1nund (P ruisen) den 25 
J ui i 1904 , timmerman, wonende te H cerl en, 
provincie L imburg; 

4°. Franz J osef P eter Esser, geboren te 
Dusseldoi·p (P ruisen) den 14 Maart 1895, 
reiziger, wone nde te H il versum, provincie 
N oordholland; 

5°. Johann H einrich H endriks-}'ranssen, 
geboren te K eeken (Pruisen) den 19 J a nua ri 
1903, boere narbeider, wonende te K eeken 
(Pruisen); 

6° . R udolf J osef H orak, geboren te W ee
nen ( Oostenrijk) den 8 M e i 1907 , slager, wo
nende te Zaandam, provincie N oordholland; 

7°. Alexander Friedrich H undt, geboren te 
Scherpe1,seel (P ruisen) de n 8 Februari 1906 , 
chauffe ur, wonende te U bach over W 01·111.s, 

provincie L imburg; 
8°. A nna Christine K napp,nann, geboren 

te Frohnhausen, gemeente Altendorf ( Pruisen) 
den 15 December 1882, hoofd eener school, 
wonende te K e,·krade, provinc ie Li1nb•urg; 

9°. J ohann H er-mann Lagarde, geboren te 
Kl eef ( Pruisen) den 6 December 1900, fa
brieksarbeider, wonende te Kl eef ( PT·uisen); 

10°. Gerhard Wilhelm A nton N eesen , ge
boren te Breyell (P ruisen) den 25 Mei 1902, 
bedrijfsleide r, wonende te V enlo , provincie 
Limburr1; 

11°. Else Maria Franziska Neikes, geboren 
te R emscheid (P ruisen) den 3 Juni 1907, on
derw ij zeres, wonende te K erkrade, provincie 
Limburg; 

12° . Maria Elisabeth Oli grnüll e,·, geboren 
te B ergerhausen, gemeente E ssen-R ellinghau
sen (Pruisen) den 21 April 1885 , hoofd eener 
school, wonende te K erkrade, provi nc ie L im
burg; 

13°. W ilhelm Opstals, geboren te B reyell 
( Pruisen) den 17 Juli 1895, wever, wonende 
te Breyell ( Pruisen); 

14° . E1nil e Johan Ramseyer, geboren te 
R iga (L etland) den 22 October/3 November 
1899 , koopman, wonende te Batavia ( N eder
landsch Indië}; 

15°. J ohann J osef S chröders, geboren te 
Richterich ( Pruisen) den 5 ovember 1902, 
werkman, wonende te ll ichterich ( P ruis en); 

16°. M ax Edua,·d Ludwig Schulze, geboren 
te Ha1nbttrg (Duitschland) den 3 Augustus 
1899 , kantoorbediende wonende te Haarlem, 
provinc ie N oordholland ; 

17°. Ka,·l Stefan, geboren te Rohi-bach 
( Oostenrijk) den 15 Se ptember 1907, kaas
hande laar, wonende te R eerl en, provincie 
Limburg; 

18°. F erdinand W ewers, geboren te Nich
tein, gemeente Südlohn ( Prttisen) den 11 Oo
t.ober 1898, landbouwer, wonende te W enne
wick bij V1·eden (P ruisen); 

19°. Alexander J ulius W i ttich, geboren te 
Hocsa ( T sjechoslowakije) den 13 Janua ri 
1899 , techn isch beambte bij de Bataafsche 
P etroleum Maatschappij , wonende te Bandjer
n,asin, B orneo (Nederlandsch I ndië). 
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2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, v ierde lid, onder 3° ., van de wet van 
12 D ecember 1892 (Staatsblad N° . 268) op 
het N ede rlande rschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewij zigd bij de wetten van 21 
D ecember 1936 (Staatsbladen Nos. 209 en 
913), wordt bij deze de hoedanigheid van 
N ederlande r verleend aan: 

Edua1·d Gera1·d Schneiden, geboren te 
B u,·ght ( B elgië} den 16 Novembe r 1902, fa 
brie ksarbe ider, wonende te Dordrecht, provin
cie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di e n harer afkondiging. 

Lasten en be vel en, enz.; 
Gegeven te n Paleize het Loo, den 28sten 

April 1938. 

s. 1300. 

WILHELM! TA. 
D e M inister van Justitie , 

C. G os e I i n g. 
( Uitgeg. 5 M ei 1938. / 

7 Feb1'ltari 1938. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
pe rceele n, erfdienstbaarheden en andere 
za kelijke rechten, noodig voor het uitbrei 
den van het militair oefenterrei n, ge
naamd " de Woensdrechtsche Heide", ge
legen in de gemeente W oenwecltt , met 
een gedeelte van " de Wouwsche Plan
tage", gelegen in de gemeente B ergen op 
Z oo11i. 

B ijl. Hand. ll 1937/88, S43. 
Hand. Il 1937/38, bltuk. 734. 
B ijl. Hand. I 1937/38, S43 . 
H and. 1 1937/38, bladz . ie16. 

s. 1361. 

11 Februari 1938. BESLUIT tot aanw1Jzmg 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van de afdeeling gymnasium 
van het R.K. Lyceum voor Meisjes " Onze 
Lieve Vrouw ter E em" te Amersfoort va11 
de Onze Lieve Vrouwe-Stichting, geves
tigd aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Onde rwijs, Kunsten en Wetenscha p pen van 6 
D ecember 1937, n° . 19767 III, Afdeeling 
Voorbereidend Hooger e n Middelbaar Onder
wijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onde nvijs
wet; 

De n R aad van State gehoord (advies van 
11 Januar i 1938, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 F ebruari 1938, n°. 
878, Afdeeling Voorbereidend Hooge,·- en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goed gevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Septembe r 1937, de af

dee ling gym nasium van het R . K . Lyceum 
voor Meisjes "Onze Lieve Vrouw tor E em" 
te Amersfoort van de Onze Lieve Vrouwe
Stichting, gevestigd aldaar, voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen a ls bevoegd om. 
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met inachtneming der desbetreffende wette
lijke voorschriften aan haar leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een getu igschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 

.het getu igschrift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

Soestdijk, den llden Februari 1938. 
WILHELM! A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 4 Maart 1938.) 

s. 1380. 

3 Maart 1938. BESLUIT, betreffende Huize 
Savelberg te H elden. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 Februari 1938, 
N°. 2433, afdeel ing Armwezen; 

Gel et op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n° . 96), zooals die wet laatstel ijk is ge
wijzigd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepa len: 
Art. 1. 1. Huize Savelberg te H elden, in-

1· ichting ter verpleging van onvolwaardige 
mannen, staande onder bestuur van de Ver
eeniging "De Broeders van den H. Joseph" 
gevestigd te Heel, gemeente Heel en Panheel, 
wordt onder de voorwaarden, vermeld in ar
tikel 2, aangewezen als eene inrichting, die 
niet als gestich t voor krankzinnigen wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
t wee krankzinnigen worden verpleegd. 

2. Wij behouden Ons voor, die voorwaar
den, wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen 
of te wijzigen. 

2. 1. Tot de inrichting wordt te all en tijde 
vrij e toegang verleend aan diengene der in
specteurs, bedoeld in artikel 1 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96) , die door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken be
last is met het toezicht op de inrichting. 

2. Het bestuur van de inrichting, de ge
neeskundi gen, a ldaar werkzaam, benevens het 
overige personeel , geven den inspecteur de 
door hem verlangde inlichtingen. 

3. H et bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een stel platte
gröndteekeningen, waaruit de bestemming van 
al le ve rtre kken duidelijk blijkt; deze teeke
ningen worden den inspecteur te allen tijde 
op verlangen ter inzage voorgelegd. 

4. Inzake veranderingen, welke ten gevolge 
zouden hebben, dat de inrichting niet meer 
geheel overeenstemt met de teekeningen, be
doeld in het vorig lid , wordt vooraf schrifte
lijk het advie ingewonnen van den inspecteur. 

5. In elk voor meer dan één verp leegde 
bestemd slaapve rtrek, wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

1938 

6. Door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken kunnen nadere voorschriften wor
den gegeven ten aanz ien van het bepaalde in 
het derde en het vierde I id . 

7. De verpleegden worden niet belemmerd, 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
departementen van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den offic ier van justitie. 

Onze M inister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoer ing van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenland.sche Zaken, 
V an Boe yen. 

(Uitgeg. 15 Maart 1938.) 

s. 1381. 

19 Maart 1938. BESLUIT, betreffende op
heffing van het krankzinn igengesticht 
,,V eldzicht" te Gonsel. 

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

Binnenlandsche Zaken van 16 Maart 1938 , 
0

• 3132, Afdeeling Armwezen ; 
Overwegende, dat het Krankzinnigengesticht 

" Veldzicht" te Gorssel op 1 April 1938 zal 
worden opgeheven; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad N°. 96), zooals die wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

B ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 April 1938 in te trekken 

Ons besluit van 7 April 1936 (Staatsbl ad N°. 
1385) en te verklaren, dat, met ingang van 
genoemden datum , het Krankzinni gengesticht 
,,Veldzicht" te Gorssel a ls niet meer bestaan
de zal worden beschouwd . 

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

' s-Gravenhage, den 19den Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenland.'lche Zaken, 
V an Boe yen. 

(Uitgeg. 29 Maa1·t 1938.) 

s. 1390. 

22 Feb1-uari 1938. BESLUIT tot aanw1Jzrng 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid , der 
hooger-onderwijswet, van in N ede,·landsch
l ndië verworven getu igschriften. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 F ebruari 1938, n°. 785, Afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gel et op artikel 133, vijfde I id, der hooger
onderwijswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
de in 1938 afgegeven getu igschriften van de 

afdeeling gymnasium en van de afdeeling 
hoogere burgerschool met vij fjarigen cursus 
B van het Christelijk lyceum te Bandoeng, 
staande onder het bestuur van de Vereeni ging 
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"Het Christelijk Lyceum" te Bandoeng, van 
de afdeel ing gymnasium en van de afdeeling 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus B 
van het Bataviaasch L yceum, uitgaande van 
de Carpentier Altingstichting te Batavia, van 
de afdeeling B van de Roomsch-Katholieke 
Algemeene Middel bare school der Bell armi
nusstichting te Batavia, van de afdeeling B 
van de Christelijke algemeene middelbare 
school der Vereeniging voor hri ste lijke scho
len te Batavia en van de hoogere burgerschool 
met vijfjarigen cursus B voor meisjes "St. 
Ursul a", te Batavia, uitgaande van de mede 
a ldaar gevestigde vereeniging "Het Gesticht 
der Zu ters Ursulinen", worden ge lijkgesteld 
met het getuigschrift, bedoeld in artikel 11 
der hooger-onderwijswet, met dien ver tande, 
dat de bezitters van die getuigschriften, met 
uitzondering van het getuigschrift van de 
afdeeling gymnasium van het Christelijk ly
ceum te Bandoeng en van de afdeeling gym
nasium van het Bataviaasch lyceum, slechts 
worden toegelaten tot de examens in de facul
te iten der geneeskunde, der wis- en natuur
kunde en der veeartsenijkunde, zoomede tot 
de examens in de vereenigde faculteiten der 
rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe
geerte en in de vereenigde faculteiten der 
wis- en natuurkunde en der letteren en wijs
begeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad za l 
worden geplaatst. 

Soestdijk, den 22sten F ebruari 1938. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 8 Maart 1938.) 

s. 1391. 

11 April 1938. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid, der 
hooger-onderwijswet van in N ederland.'Jch
I ndië verworven getuigschriften. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Apri l 1938, N °. 1619, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
de in 1938 afgegeven getuigschriften van de 

afdeeling hooge re burgerschool met vijfjarigen 
cursus A van het B ataviaasch lyceum, uit
gaande van de Carpentier-Altingstichting te 
Batav ia, worden gelijkgesteld met het getuig
schrift, bedoeld in artikel 11 der hooger
onderwijswet, met dien verstande, dat de be
zitters van deze getuigschr iften worden toe
gelaten tot de examens in de vereenigde fa
culteiten der rechtsgeleerdheid en der letteren 
en wijsbegeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
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van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den llden April 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitg eg . 22 Ap,·il 1938.) 

s. 1400. 

14 Februari 1938. WET tot goedkeuring van 
den onderh andschen verkoop van een ge
deelte van het voormalig Sint-Antonius
eiland te M aastricht aan de gemeente 
Maastricht. 

B ijl . H and. Il 193"1/SB, 3"14 . 
Hand. II 193"1/SB, bladz. 1114. 
B ijl . H and. I 1937/38, 374. 
Hand. I 193"1/SB, bladz. 267. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de gemeente Maastricht in koop heeft ge
vraagd de terre inen, vormende het voormalige 
Sint-Antoniusei land te Maastricht, en het 
wenschelijk is, tot den verkoop van die gron
den, met uitzondering van een strook langs 
de rivier de Maas, aan de gemeente Maastricht 
over te gaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verl eend aan den onder
handschen verkoop van de perceelen grond, 
vormende een gedeelte van het voormalige 
Sint-Antoniuseiland te Maastricht, kadastraal 
bekend gemeente Maastricht, Sectie E num
mers 1441, 2239, 2240 en 2196, aan de ge
meente Maastricht, zooals die verkoop is ge
constateerd bij de in afschr ift bij deze wet 
gevoegde akte del . 13/22 Juli 1937 . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 14den Februari 

1938. 

AFSCHRIFT: 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J . A . de W i Id e. 
( Uitg eg. 8 Maart 1938.) 

De ondergeteekenden: 
1. Jacobus Adrianus Ludovicus Cockx, Ont

vanger der Registratie N°. 2 en Domeinen te 
Maastricht, handelende namens den Staat der 

ederlanderi (hierna aan te du iden als de 
Staat), hiertoe gemachtigd bij brief van den 
Directeur der Registratie en Domeinen te 
Maastricht, ddo. 18 Mei 1937 N°. 4428, ge
grond op de Miss ive van den Minister van 
Financiën ddo. 15 M ei 1937 N°. 37 afdeeling 
Dome inen; 

2. Jhr. Mr. Will em Michiels van Kesse
nich, Burgemeester der Gemeente Maastricht, 
als zoodanig deze Gemeente vertegenwoordi
gende en tevens handelende ter uitvoering 
van het besluit van den R aad dier Gemeente 
van den 16 April 1936, goedgekeurd bij het 
beslu it van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van den 21 Augustus 1936 2e afdeeling l a. 
11630/2 V, 

zijn overeengekomen als volgt: 
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· De Staat verkoopt en draagt in eigendom 
over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet, aan de Gemeente Maastricht, die in 
koop en in eigendomsoverdracht aanneemt: de 
perceelen vormende een gedeelte van het voor
malig Sint-Antoniuseiland te M aastricht, ka
dastraal bekend Gemeente Maastricht, Sectie 
E. Nos. 2240-2239-1441 en 2196 te r grootte 
van 4.87 .08 H.A. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van een gulden per M2, zijnde voor het 
geheel acht en vee1·tig duize'/lid zeven honderd 
acht gulden en onder de vol gen de bepalingen : 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met alle daaraan verbonden lusten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdi enstbaar
heden. 

2. De Staa t is tot geener lei vrijwa ring ge
houden; behouden dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. H et verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur . 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

A rt. 3. De Gemeente h eft het gekochte 
in bezit en genot aanvaard, aangezien zij den 
grond in erfpacht heeft . 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lasti ngen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zijn van het tijdstip van eigen
domsverkrijging af voor reken ing van de 
Gemeente, onverschillig te wiens name de 
aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
kan in tien gelijke jaarl ijksche termijnen, 
zonder dat beroep op schuldvergelijking mo
gelijk zal zijn, geschieden ten kantore van den 
Ontvanger der Registratie N °. 2 en Domeinen 
te Maastricht, of door overschrijving of stor
t ing op diens postgirorekening O

• 4581, ( in 
welk geval de oorzaak der betaling op het 
oversch rijvings- of stortingsbiljet moet worden 
vermeld) of bij de N ederlandsche Bank; de 
ee rste termijn vervalt één jaa r na den dag 
van de overschrijving dezer akte in de open
bare registers. 

2. Voorts moet telken jare vóór of op den 
dag, waarop deze akte is overgeschreven, een 
termijn betaald worden op de wijze, a ls in 
het vorige l id is voorgeschreven. De Gemeente 
Maastricht is evenwel bevoegd, bij elke be
taling meer dan één termijn te voldoen. 

3. Indien een der termij nen niet op den 
vervaldag is betaald, verbeurt de koopster 
een boete van 100 gulden voor iedere ingegane 
maand verzuin1, en heeft de Staat het recht 
deze koopovereenkomst onmiddellijk te ont
binden, zonder eeni ge rechtelijke tusschen
komst en zonder dat in beide gevall en eenige 
inverzuimstelling noodig is, onverminderd de 
verplichting van de Gemeente Maastricht tot 
vergoeding van kosten, schaden en interessen. 

Art. 6. Van de wettelijke goedkeuring de
zer overeenkomst zal blijken uit een door den 
genoemden Ontvanger aan den voet van alle 
exemplaren dezer akte te stellen onderteeken
de verklaring. 

1938 

Art. 7. De Gemeente Maastricht is van den 
dag va n de overschrijving dezer a kte in de 
openbare registers af tot den dag van betaling 
van de koopsom of van het onbetaald gebl e
ven gedeel te hiervan, een rente verschuldigd 
van 3½ % per jaar te voldoen ten ka ntore 
van den Ontvanger der R egistratie N °. 2 en 
Domeinen te Maastricht of van den Ambte-

. naar, aan wien de inning mocht zijn opge
dragen. 

De betaling van deze rente moet geschieden 
telken jare vóór of op den dag waarop deze 
akte is overgeschreven. B ij niet betal ing der 
rente binnen veertien dagen na den uitersten 
verschijndag, verbeurt de Gemeente telkens 
een boete van één percent van het bedrag der 
verschuldigde rente voor iedere ingegane 
maand verzuim, zonder dat eenige inverzuim
ste ll ing noodig is. 

Art. 8. De koopprijs zal worden verhoogd 
met f 3.50 per M2 voor die gedeel ten van de 
verkochte oppervlakt.en welke door de Ge
meente mochten worden verkocht, in erfpacht 
of opstal uitgegeven, alsmede voor die ge
deelten, welke naar het oordeel van den Mi
nister van Financiën mochten worden be
bouwd met gebouwen , welke n iet geacht kun
nen worden tot een pl a ntsoenbebouwing te 
behooren. 

Art. 9. De Gemeente M aastri cht is ver
plicht van elke verkooping, uitgifte in erf
pacht of opstal onmiddell ijk kennis te geven 
aan en de plannen tot eventueele bebouwing 
van andere gedeelten der verkochte opper
vl akten t ijdi g in te leveren bij den Minister 
van F inanciën. Zonder diens voorafgaande 
schriftel ijke toestemm ing mogen op deze an
dere gedeelten geen gebouwen worden gesteld. 

Art. 10. Het verhoogd bedrag der koop
som moet op de wijze als in artikel 5 lid 1 
is omschreven in geval van verkoop, uitgifte 
in erfpacht of op tal worden voldaan binnen 
een m aand na den verkoop, ui tgifte in erf
pacht of op tal en in geval van bebouwing 
binnen een maand, nadat het verschuldigd be
drag is vastgesteld door den M iniste r van Fi
nanciën . 

Bij overtreding van dit a rtikel of het vor ige 
vind t het bepaalde in arti kel 5 slot overeen
komstige toepassing. 

Art. ll. De Gemeente M aastr icht is ver
plicht de gedeel ten van de perceelen ka
dastraal bekend Gemeente Maastricht Sectie 
E , os. 2238-2237 en 2195, gelegen tusschen 
de westgrens van de overgedragen perceel en 
en de kruin van het beloop van de Maas, be
nevens het gedeelte van het perceel kadastraal 
bekend Gemeente Maastr icht Sectie E, N °. 
2237, gelegen ten westen van de kruin van 
het beloop van de Maas en ten Oosten van 
de geleidingsmuur aanslui tende aan de N oord
zijde van het rechter landhoofd der Wilhel
rninabrug in orde te brengen, waar noodig op 
te hoogen en in behoorlijken staat te onder
houden in overleg met en tot genoegen van 
den betrokken Ingenieur van den R ijkswater
staat. 

Bij niet nakoming van deze bepaling is de 
Staat, zonder dat deswege eeni ge inverzu im
stel I ing noodi g is, bevoegd het ontbrekende 
of niet verrichtte op kosten van de· Gemeente 
te verrichten. 
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Art. 12. 1. De overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Ontvanger. 

2. De kosten van deze akte, alsmede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste van 
de Gemeente en moeten door haar binnen 
veertien dagen na opgave worden betaald ten 
kantore van meergenoemden Ontvanger. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de koopster 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim . 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overnenkomstig het vorige lid verschul 
digde boete door de Gemeente zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan de Gemeente uitgereikt. 

Art. 13. Voor de ten uitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Maastricht, den 13 Juli 1937 en 22 Juli 
1937. 

s. 1401. 

(get.) Cockx. 
(get.) W. Michiels van K. 
Voor gelijkluidend afschrift, 
De M inister van Financiën, 

J. A. de W i l d e. 

24 Maart 1938. WET tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan J . W. J. 
'l'u,n,ners te Sittard van het voonnalige 
post- en telegraafkantoor met tuin te Sit
tard, kadastraal bekend gemeente S ittard, 
sectie F , n°. 1229, groot 5. 70 aren. 

Bijl. Hand. Il 1931/38, 399. 
Hand. Il 1931/38, bladz. 1444. 
Bijl . Hand. l 1931/38, S99. 
Hand. l 1931/38, bladz . 466. 

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

dat J. W. J. Tummers te Sittard in koop 
heeft gevraagd het voormalige post- en tele
graafkantoor met tuin te Sittard, kadastraal 
bekend gemeente Sittard, Sectie F, N°. 1229, 
groot 5. 70 aren en dat het wen chelijk is op 
dat verzoek gunstig te beschikken; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig art ikel. 

Goe dkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan J. W . J. Tummers te 
Sittard van het voormalige post- en telegraaf
kantoor met tuin te Sittard, kadastraal bekend 
gemeente Sittard, Sectie F , n°. 1229, groot 
5.70 aren, geconstateerd bij de in afschrift 
aan deze wet gehechte akte del. 24 Mei 1937. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maart 

1938. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën., 

J. A. cl e W i I d e . 
( Uitgeg. 12 April 1938.) 

De ondergeteekenden: 
1. Pieter Marinus Overbeeke, Ontvanger 

192 

der registratie en domeinen te Sitta1·d, hande
lende namens den Staat der Nederlanden 
(hierna aan te duiden als de Staat), hiertoe 
gemachtigd bij brief van den Directeur der 

- registratie en domeinen te Maastricht, dd. 18 
Mei 1937, n°. 4427, gegrond op de missive 
van den Minister van Financiën, dd. 15 Mei 
1937, n°. 36, afdeeling Domeinen ; 

2. J an ~ 7illem Joseph Tummers, electri
ciën te Sittard, Limbrichterstraat 15 , zijn over
eengekomen als volgt: 

De Staat verkoopt en draagt in eigendom 
over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet van Jan Will em Jose.ph Tummers 
(hierna aan te duiden als de kooper), die in 
koop en in e igendomsoverdracht aanneemt: 
het voormalig Postkantoor met tuin te Sit
tard, kadastraal bekend gemeente Sittard, 
sectie F. n°. 1229, ter grootte van 5.70 aren. 

Na de toepassing van deze akte bij het ka
daster treedt de uitkomst der eventueele me
ting, zooals die uit de kadastrale stukken zal 
blijken, in de plaats van de bovenstaande om
schrij ving van het verkochte goed en zijn de 
kadastrale gegevens be lissend ten aanz ien 
van de vraag naar hetgeen ver- en gekocht i . 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van vier en twintig,i/Juizend d1-ie honderd 
gulden (f 24,300) en onder de volgende be
palingen: 

Art. 1. 1. H et verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waar in het zich thans be
vindt, met alle daaraan verbonden lusten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaar
heden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
e igendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd Vl'ij van 
hypotheek en vrij van huur. 

A1·t. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De kooper kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeur ing is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zijn van 1 Juni 1937 voor rekening 
van den kooper, onverschillig te wiens name 
de aansl ag gesch iedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koop om 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelijking 
mogelijk zal zijn, geschieden ten kantore van 
den Ontvanger der registratie en domeinen te 
Sittard, of door overschrijving of storting op 
diens postgirorekening n°. 4607, (in welk ge
val de oorzaak der betaling op het over
schrijvings- of stortingsbiljet moet worden 
vermeld) of bij de Nederlandsche Bank, bin
nen een maand na den dag, waarop door hem 
aan den kooper bij aangeteekend schrijven is 
kennis gegeven van de hiervoor bedoelde 
goedkeuring dezer overeenkomst. 

2. V an deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van all e exemplaren dezer a kte te stellen 
onderteekende verklaring. 
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3.- · De kèimisgeving .wordt volledig bewezen 
door de vertooning van het bewijs van ter . 
post bezorging van den aangeteekenden br ief, 
terwijl de inhoud, alles behoudens tegenbe
wijs, zal geacht worden overeen te stemmen 
met de daarvan gehouden aanteekening in het 
corrèspondentieregister van genoemden Ont
vanger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
kool)et' een boete van 150 gulden voor iedere 
ingegane maand verzuim, en h eeft de Staat 
het recht deze koopovereenkomst onmiddellijk 
te ontbinden, zonder eenige rechterlijke tus
schenkomst en zonder dat in be ide gevallen 
eeni'ge· inverzuimstelling noodig is . 

Art. 6. 1. De overschrijving van deze akte 
in de copenbare registers geschiedt door de 
zorg ·:vah ·den genoemden Ontvanger. Deze 
overschrijving kan door den kooper niet wor
den gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig artikel 5 lid 4 ver
sch\,id,gde boete geheel is betaald. 

2. D e kosten dezer a kte a lsm ede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste 
van den kooper en moeten door hem binnen 
veertien dagen na opgave worden betaald op 
de wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening 
van de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzu im. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan den kooper uitgereikt. 

De mede-ondergeteekenden: 
a. Pieter Joseph Hubert Bour, R entenier 

te Sittard, Oude M arkt 8, en 
b . Ma1·ia Barbara Rosa Tummers, winke

l ierste1· te Sittard, (Limbrichterstraat lees: ) 
Brandstraat n° . 16, verklaren ten behoeve van 
-den Staat tot meerdere zekerheid van de na
koming van alle verplichtingen en van de 
daaraan verbonden gevolgen bij deze overeen
.komst door den ondergeteekende sub 2 op 
zich genom en, ook in geval van wettel ij ke 
·schuldvernieuwing, zich onder afstanddoe
ning van de voorrechten van uitwinning en 
schu ldsplitsing en alle andere door de wet 
aan borgen toegekende voorrechten en be
voegdheden, speciaal van het recht zich te 
beroepen op artikel 1885 B. W., als borgen 
te verbinden. 

Voor de ten uitvoerlegging · dezer overeen
komst wordt domicili e gekozen ten kantore 
van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
,te Sittard den 24 Mei 1937. 

(get. ) Jos. Tummers. 
(get.) H. Bour. 
(get.) M. Tummers. 
(get.) P. M . Overbeeke. 

Ontvanger. 
Voor gelijkluidend a fschrift, 
De Ministe,· van Financiën, 

J. A. de W i Id e. 

L. &. S. 1938. 
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s. 14-02. 

24 Maart 1938. WET tot goedke_uring van 
den onderhandschen verkoop aan de N. V. 
Nederlandsche K abelfabriek te Delft van 
Staatsgrond in den Ruigenhilpolder onder 
Alblasserdam. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 419. 
Hand. Il 1937/38, blcuk. 1445. 
Bijl. Hand. 1 1937/88, 419. -
Hand. 1 1937/88, bladz. 466. 

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

dat de N aamlooze Vennootschap " N ederland
sche Kabelfabriek", gevestigd te Delft, in 
koop heeft gevraagd de Staatsperceelen, ka
dastraal bekend gemeente Alblasserdam, sec
tie B, nummers 3032, 3033, en 2965 , en dat 
het belang van den Staat zich tegen dezen 
verkoop niet verzet; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den on
derhandschen verkoop aan de N aamlooze Ven
nootschap " Nederlandsche Kabelfabriek", ge
vestigd te Delft, van de Staatsperceelen, ka
dastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie 
B , nummers 3032, 3033 en 2965, geconsta
teerd bij de in afschr ift aan deze wet gehechte 
akte d.d. 1/2 October 1937. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Maart 

1938. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Financiën, 

J. A . d e W i l d e . 
( Uitgeg. 12 A'[fril 1938.) 

De ondergeteekenden : 
1. Eduard Hubertus Winkler, Ontvanger 

der Registratie en Domeinen te Sliedrecht, 
handelende namens den Staat der Nederlan
den (hierna aan te duiden als de Staat), hier
toe gemachtigd bij onderschrift van den Di
recteur der Registratie en Domeinen te 
's-Gravenhage dd. 25 Augustus 1937 n°. 446/ 
8277, gegrond op de missive van den Minister 
van Financiën dd. 29 Juni 1937 11°. 97, af
deeling Domeinen, 

2. de Nàamlooze Vennootschap " Neder
landsche Kabelfabriek", gevestigd te Delft, 
te dezen vertegenwoordigd door Cornelis Fre
derik Proos te 's-Gravenhage, directeur, en 
Cornelis von Lindern te Wassenaar, gedele
geerd commissaris, tevens lid van de directie, 
van de vennootschap, tezamen handelende 
met goedkeur ing van commissarissen blijkens 
het aan deze akte gehechte uittreksel uit de 
notulen van de vergadering van directie en 
commissarissen, gehouden den 26 Maart 1937, 

zijn overeengekomen al s volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de Wet, aan de Naamlooze Vennootschap 
"Nederlandsche Kabelfabriek" , gevestigd te 
D elft (hierna aan te duiden al s de koopster), 
die in koop en in eigendomsoverdracht aan
neemt: 

13 



1938 

de oppervlakte in den Ruigenhilpolder on
der Alblasserdam, kadastraal bekend gemeen
te Alblasserdam sectie B nos. 3032 en 3033, 
ter grootte van 8.07.60 H.A., welke reeds aan 
de koopster in erfpacht is uitgegeven bij on
derhandsche akte dd. 18/20 September 1937, 
overgeschreven ten hypotheekkantore te Go
rinchem den 25 September 1937 in deel 784 
n°. 89, alsmede het perceel kadastraal bekend 
gemeente Alblasserdam sectie B n° . 2965, 
groot 2.10 Are, welk perceel in erfpacht is 
uitgegeven aan Arie Streefkerk, dijkbaas te 
Alblasserdam, bij onderhandsche akte dd. 25 
Mei 1929, overgeschreven ten hypotheekkan
tore te Gorinchem den 29 Mei 1929 in deel 
718 n°. 123, gerectificeerd bij onderhandsche 
akte dd. October 1931, overgeschreven ten 
hypotheekkantore te Gorinchem den 4 No
vember 1931 in deel 738 n°. 118. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van een honderd een en zestig duizend 
negen honderd zeven en tachtig gulden 
(f 161,987) en onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt overge
dragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. H et verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. 1. De koopster kan terstond nadat 
de hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring 
is verkregen en de koopsom is betaald het 
verkochte in bezit en genot aanvaarden, zulks 
voor wat betreft de reeds aan haar in erf
pacht uitgegeven perceelen voorzoover het ge
not niet reeds bij haar is uit krachte van het 
haar verleende erfpachtsrecht, en onvermin
derd hetgeen in artikel 5 is bepaald. 

2. Ten aanzien van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Alblasserdam sectie B n°. 
2965 is de koopster, nadat de wettelijke goed
keuring is verkregen, gerechtigd tot het innen 
van den erfpaohtscanon en geldt overigens 
hetgeen in artikel 9 is bepaald. 

Art. 4. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelijking 
mogelijk zal zijn, geschieden ten kantore van 
den Ontvanger der Registratie en Domeinen 
te Sliedrecht, of door overschrijving of stor
ting op diens postrekening n°. 4608 (in welk 
geval de oorzaak der betaling op het over
schrijvings- of stortingsbil jet moet worden 
vermeld), of bij de Nederlandsche Bank, bin
nen een maand na den dag, waarop door hem 
aan de koopster bij aangeteekend schrijven is 
kennis gegeven van de hiervoor bedoelde goed
keuring dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal bl ijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te st.ellen 
onderteekende verklaring. 
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3. De kennisgeving wordt volledig bewezen 
door de vertooning van het bewijs van ter 
postbezorging van den aangeteekenden brief, 
terwijl de inhoud, alles behoudens tegenbe
wijs, zal geacht worden overeen te stemmen 
met de daarvan gehouden aanteekening in het 
correspondentieregister van genoemden Ont
vanger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den voor
geschreven termijn is betaald, verbeurt de 
koopster een boete van een duizend gulden 
voor iedere ingegane maand verzuim, en 
heeft de Staat het recht deze koopovereen
komst onmiddellijk te ontbinden, zonder 
eenige rechterlijke tusschenkomst en zonder 
dat in beide gevallen eenige inverzuimstelling 
noodig is. 

Art. 5. Voor het aanleggen van de brug 
over de Noord, de daarbij aansluitende via
duct en den weg n°. 15 van het Rijkswegen
plan, gedeelte ten oosten van de Noord, houdt 
de Staat tot en met den 31 December 1939 
of zooveel . langer of korter als noodig zal 
blijken, de vrije beschikking over het perceel 
kadastraal bekend gemeente AI blasserdam 
sectie B n°. 3033. 

Art . 6. 1. De koopster moet gedoogen, dat 
in de verkochte oppervlakte vanwege het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie kabels worden gelegd, behouden, 
onderhouden en verwijderd. 

2. De kabels zullen in één kabelsleuf ko
men te liggen. 

3. De plaats van deze sleuf wordt in over
leg met de koopster vastgesteld. 

4. Boven de kabels en binnen één meter 
ter weerszijden daarvan mogen op de ver
kochte oppervlakte zonder toestemming van 
het Bestuur van genoemd Staatsbedrijf geen 
opstallen worden opgericht of andere werken 
worden uitgevoerd en mag in het terrein niet 
worden gegraven. 

5. De koopster moet te allen tijde toegang 
tot vorenbedoelde twee meter breede strook 
verleenen aan de ambtenaren en arbeiders van 
gezegd Staatsbedrijf, die zijn belast met het 
leggen, onderhouden en verwijderen van be
doel de kabels. 

6. Indien door het leggen, onderhouden en 
verwijderen van bedoelde kabels het terrein 
en de daarop aanwezige verhardingen enz. 
worden beschadigd, komen de hiermede ver
band houdende kosten van herstelling ten 
laste van meergenoemd Staatsbedrijf. Voor 
het aanwezig zijn van de kabels kan de koop
ster echter geen recht op vergoeding doen 
gelden . 

Art . 7. De koopster is verplicht de noor
delijke grens van de verkochte oppervlakte 
door een hekwerk goed af te sluiten en de 
westelijke grens door plaatsing van steenen 
grenspaaltjes op voldoende wijze aan te dui
den. 

Art. 8. Indien lampen op de verkochte op
pervlakte worden gebru ikt, moeten deze zoo
danig zijn opgesteld en ingericht, dat naar het 
oordeel van den daarbij betrokken ambtenaar 
van den Rijkswaterstaat de scheepvaart daar
van geen hinder ondervindt. 

Art. 9. De koopster is ver pi icht voren ge
melde erfpachtsovereenkomst met Arie Streef-
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kerk tot en met 30 April 1959 gestand te 
doen ; tusschentijdsche beëindiging zal kunnen 
plaats hebben uitsluitend in het geval, dat 
de erfpachter de voorwaarden van de overeen
komst niet naleeft. 

Art. 10. De koopster draagt zorg, dat van 
de verkochte oppervlakte geen fabrieks- of 
afvalwater wordt geloosd op de rivier, tenzij 
tot genoegen van den Hoofdingenieur-Direc
teur van den Rijkswaterstaat in de directie 
Bovenrivieren te Arnhem kan worden aange
toond, dat dit geen voor de vervuiling van de 
rivier of voor de openbare gezondheid scha
delijke bestanddeelen bevat. 

Art. 11. 1. De overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt dopr 
de zorg van den genoemden Ontvanger. Deze 
over chrijving kan door de koopster niet 
worden gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig artikel 4 lid 4 ver
schuldigde boete geheel zijn betaald. 

2. De kosten dezer akte en die op haar 
uitvoering vall ende, komen ten laste van de 
koopster en moeten door haar binnen veertien 
dagen na opgave worden betaald op de wijze, 
in artikel 4 omtrent de voldoening van de 
koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de koopster 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overge chreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door de koopster zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan de koopster uitgereikt. 

Art. 12. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
ter respectieve woonplaatsen den 1/2 October 
1937. 
(get.) E. H . Winkler. 

N. V. Nederlanàsche Kabelfabriek, 
(get.) C. von Lindern. 
(get.) C. F. Proos. 

Vergadering van Directie en Commissarissen 
van de aamlooze Vennootschap: 

N . V. Nederlandsche Kabelfabriek, geveij• 
tigd te Delft, op Vrijdag, 26 Maart 1937, des 
voormiddags te 10 uur, ten kantore der Ven
nootschap. 

Tegenwoordig zijn de directeur en a ll e com. 
mis ar is en. 

De Heer Bosman opent de vergadering, enz. 
Op voorstel van den Heer von Lindern 

machtigen commissarissen met algemeene 
stemmen de directie van den Staat der eder
landen een opgespoten terrein in den Ruigen
hilpolder aan de rivier de oord onder de 
gemeente Alblasserdam te koopen, groot ± 
7 H .A., tegen den koopprijs vai:i. f 2 per ~ 2 ., 
voor de stichting van een walsenJ, trekkertJ en 
verzinkerij voor de fabricage van ijzerdraad 
en bandijzer. 

De levering geschiedt vrij op naam. 
Enz. 
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(w. g.) A . G. Bosman, Voorzitter. 
(w. g.) J . A. van der Lee, Secretaris. 

s. 2302. 

Voor eensluidend afschr ift: 
(get. ) A. G. Bosman, Voorz itter. 
(get.) J . A. van der Lee, Secretaris. 

Voor ge lijkluidend afschrift, 
De Minister van Financiën, 

J . A. de W i Id e. 

28 Febrw,,ri 1938. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
raad van Coevorden. 

Verlengd tot 1 September 1938. 

s. 2303. 

5 Maan-t 1938. BESLUIT tot schors ing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Yerseke, van 21 December 1937, strekken. 
de tot vasts teil ing van een reglement op 
de vrijheid van woord en geschrift. 

Geschorst tot 1 Janw,,ri 1939. 

s. 2304. 

19 Maart 1938. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wethou
ders van Grootegast van 27 December 
1937, betreffende bouwvergunning. 

GPschorst tot 15 September 1938. 

s. 2305. 

22 Maart 1938. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
M ierlo van 22 December 1937, strekkende 
tot instelling van een afzonderlijke kermis 
voor M ierlo-Hout, te weten op Zaterdag
namiddag, Zondag en Maandag daarop
volgende, waarvan de data nog nader zul
len worden bepaald. 

Geschorst tot 1 October 1938. 

s. 2306. 

22 Maart 1938. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Noorddijk 
van 7 dezer, betreffende aansluiting op 
de drinkwaterleiding. 

Geschorst tot 1 October 1938. 

s. 2307. 

24 Maart 1938. BE LUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
raad van Zonnen,aire betreffende aanslui
ting van een bui aan de waterleiding 
aldaar. 

Verlengd tot 2 October 1938. 
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s. 2308. 

9 April 1938. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van Gedeputeerde Staten de r 
provincie Friesland van 16 Maart 1938, 
n°. 144, 2e afdeeling F. , waarbij goed
keuring werd gehecht aan de besteding 
van een bedrag van f 25 ,900 + 10 % voor 
bijkomende kosten, op den onder volgnum
mer 818a van de gemeentebegrooti ng voor 
1937 en onder volgnummers 219b/232b van 
de begrooting voor het bedrijf gemeente
werken voor 1937 der gemeente Leeuwar
den geraamden post wegens verbetering 
van het Wilhelminaplein aldaar. 

Gescho7"St tot 1 Juli 1938 . 

s. 2309. 

9 April 1938. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Noorddijk 
van 7 Maart 1938 , betreffende bouwver
gunning. 

Geschorst tot 1 November 1938. 

s. 2342. 

11 Februari 1938. BESLUIT tot vern ietig ing 
van het besluit van burgemeester en wet
houders de r gemeente H arlingen dd. 28 
October 1937, waarbij gunstig is beschikt 
op een verzoek van de afdeeling Harlin
gen van de vereeniging "Kerk en Vrede" 
om na afloop van een op 11 November 
1937 te houden openbare bijeenkomst · te 
mogen coli ecteeren: 

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

Binnenlandsche Zaken en van Defensie van 
10 December 1937, N°. 36338, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur en van 27 December 1937, 
I e Afdeeling N°. 1; 

Overwegende, dat bij besluit van 28 Octo
ber 1937 , burgemeester en wethouders gunstig 
hebben beschikt op een verzoek van de afdee
ling H arlingen van de vereeniging " K erk en 
Vrede" om na afloop van een op 11 Novem
ber 1937 te houden openbare bijeenkomst te 
mogen col lecteeren; 

dat de burgemeester aan het bepaalde in 
artikel 76, lid 3, der gemeentewet toepassing 
heeft gegeven, waarna bij Ons besluit van 15 
November 1937, N°. 17, voormeld beslui t van 
burgemeester en wethouders is geschorst tot 1 
April 1938; 

Overwegende, dat de vereeniging " K erk en 
Vrede" blijkens artikel 3 harer statuten o. m. 
ten doel heeft, de christenheid te doordringen 
van het besef, dat zij zich van deeln'eming of 
steun aan oorlog heeft te onthouden; 

dat deze doel stelling, in verband met de 
daaraan door arti kel 4 der statuten verbonden 
consequenties, waar in o.a. voorkomt, dat uit 
deze doel steil ing volgt: ,,het persoonlijk stre
ven van elk harer leden naar een levenshou
ding in overeenstemming met haar beginsel", 
niet voldoende waarborgen biedt, dat zij in 
hare praktische uitwerking niet leidt tot het 
propageeren van weigering tot medewerking 
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a·an de L a ndsverdediging en de voorbereiding 
daarvan ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van H arlingen, door bij hun vorenge
noemd besluit op het verzoek tot het houden 
van gemelde collecte gunstig te beschikken, 
deze· doelstelling hebben bevorderd, hetgeen 
geach t moet worden te zijn in strijd met het 
algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (a dvies van 

18 Januari 1938, N°. 18); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 29 J anuari 1938, N°. 
1338, afdeeling Binnenlandsch Bestuur en van 
9 -Februari 1938, Ie Afdeeling N°. 102. 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd beslui t van burgemeester en wet

houders der gemeente H arlingen te vernieti
gen wegens strijd met het a lgemeen belang. 

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

Soestdijk, den llden Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boeye11. 

De Ministe,· van Defensie, va n Dij k. 
(Uitgeg. 25 Februari 1938.) 

s. 2343. 

21 Februari 1938. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit · van den raad van Cas
tricum van 29 September 1937, betref
fende bouwvergunning. 

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

Binnenlandsche Zaken van 17 J anuari 1938, 
N °. 241 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisves
ting, betreffende het besluit van den raad van 
Castri cum van 29 September 1937, waarbij 
aan Dr. J . Wisse te Amsterdam vergunning 
is verleend voor den bouw van een woonhuis 
te Castricum; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
li d, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd , indien niet wordt voldaan 
aan de voorschriften, bedoeld in artikel 1 
dier wet; 

dat vorenbedoeld huis, blijkens het onder
zoek, is ontworpen op grond, die niet grenst 
aan een weg, zoodat niet wordt voldaan aan 
artikel 22 van de bouwverordening van Cas
tricum, hetwelk bouwen alleen toelaat aan 
wegen; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd, en de 1·aad, haar verleenende, in 
strijd met genoemd artikel 6 van de wet heeft 
gehandeld; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 6 

F ebruari 1938, N °. 24; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 16 Fe
bruari 1938 , N °. 1270 M/P.O., afdeeling 
Volkshuisvesting ; 



Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vorenbedoeld besluit van den raad van Cas

tr icum te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

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

Soestdijk, den 21sten Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
Van B oe ye n. · 

(Uitg eg. 8 Maart 1938.) 

s. 2344 . 

25 Februa,·i 1938. BESLUIT tot vern ietig ing 
van een besluit van den raad van Ean n 
(N . H.) van 18 December 1936, betref
fende een bouwplan van de N. V. Bouw
en H andelmaatschappij "Spaarnelust" , te 
A ,nsterdani . 

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

Binnenlandsche Zaken van 31 December 1937, 
N°. 9322 M I/P .B .R. , afdeeling Volkshuis
vesting, betreffende het besluit van den raad 
van Laren (N. H.) van 18 December 1986, 
waarbij een beroep van de N. V. Bouwmaat
schappij " Spaarnelust" , te , Amsterdam, tegen 
weigering van bouwvergunning, ongegrond is 
verklaard· 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Laren (N. H .) de bedoelde vergun
ning hebben geweigerd, en de raad de weige
l'ing heeft gehandhaafd, uit hoofde hiervan, 
dat niet zou worden voldaan aan artikel 13 
van de bouwverordening dier gemeente, wo 
a ls die verordening gold tijdens de indiening 
van het verzoek der N. V .; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6, twee
de lid, van de Woningwet bouwvergunning 
moet worden verleend voor ieder plan, dat 
voldoet aan de e ischen, in dat voorschrift be
doeld; 

dat het plan, waarvoor genoemde N. V . ver
gunning verlangt, blijkens het ingestelde on
derzoek voldoet aan de voorschriften, di e te 
Laren golden toen zij haar verzoek deed, met 
name ook voor wat betreft de e ischen nopens 
wegen, waaraan genoemd artikel 13 bouwen 
a ll een toe! aat; 

dat toch bedoeld pi an st rekt tot het een igs
zi ns uitbre iden van een huis (bijbouwen). aan 
een weg, (den Noolsche weg), die voldoet aan 
artikel 13, en waaraan het huis, ook na de 
verbouwing, zijn hoofdingang houdt ; 

dat het gemeentebestuur zich nu wel is waar 
heeft beroepen op de omstandighei d, dat de 
grond, waarop het huis staat, mede grenst 
aan wegen (den Veldweg en den T a felberg
weg), die niet aan de bedoelde e ischen vol 
doen, en op het laatste lid van artikel 13_, het
welk aan burgemeester en wethouders het 
recht zou geven, te beslissen, aan welken 
weg,' of aa n welke wegen, zou worden ge-
bouwd ; . 

dat dit beroep ech ter moet falen; 
' dat toch laatstbedoeld. -voOl'schrift, volgens 
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betwel k burgemeester en wethouders beslissen, 
welke weg, of welke wegen, moeten voldoen 
aan zekere eischen, alleen geldt ten aanzien 
van in dat voorschrift omschreven gevallen -
waa r toe "bijbouwen" (in den zin der veror
dening) - niet . is te rekenen; 

dat de vergunning, derhalve moest zijn ver
leend en het raadsbesluit wegens strijd met 
genoemd artike l 6, tweede lid , van de Wo
ningwet behoort te worden vernietigd; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 

25 J anuari 1938 , N°. 37; 
Gezien het nader rapport van Onzen ge

noemden Minister van 22 Februari 193~, N°. 
823 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van den raad van La

ren (N.H.) te vernietigen wegens strijd me~ 
de wet. 

Onze Minister van Binuenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoel'ing van dit besluit, 
dat in het Staatsbl ad zal worden geplaatst en 
waarvan afsch rift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Soestdijk, den 25sten Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minis.te,· van B inn enlandsche Z.aken , 
Van Boe yen. 

(Uitgeg . 11 Maa,·t 1938.) 

s. 2345. 

4 Maart 1938. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der ge
meente Heerewaarden van 29 December 
1937, strekkende tot benoeming van A. 
Brink,nan Dzn. tot ontvanger dier ge
meente. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministel' van 

Binnenlandsche Zaken van 8 Februari 1938, 
N°. 1187, a fdeeling Binnenl andsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
l1eei·ewaarden. bij zijn besluit van 29 Decem
ber 1937 in de aldaar bestaande vacature van 
ontvange,: ·heeft voorzien door benoeming, met 
ingang van 1 Januari 1938, v·an A. Br ink
man Dzn.; 

dat A. Brinkman Dzn . niet is secretaris dier 
gemeente en de betrekking van secretaris niet 
vaceert· 

0. d~t Wij , ingevolge · artikel 105 der ge
meentewet, zooals dit a l'tikel is gewijzigd bij 
de wet van 29 November 1935 , Staatsblad 
N °. 685, bij Ons besluit van 11 October 1937, 
N°. 41, met ingang van 1 J anuari 1938, de 
gemeente H ,eerewaarder1, h ebben aangewezen 
als gemeente, waa" de bediening van secre
tar is en die van ontvanger door denzel fden 
persoon worden bekleed; 

dat de raad der gemeente H eerewaarden 
derhalve niet bevoegd was, in de meerbe<loel 
de vacature door benoeming van een afzonder
lijken ontvanger te voorzien en, zulks doende, 
heeft gehandeld in strijd met artikel 105 der 
Gemèentewet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoorä (ádv ies van 

22 Februari 1938, N°. 22); ,,,; 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Maart 1938, N° . 
7402, a fdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente H ee1·ewaarden van 29 December 1937 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 4den Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De M in~ter vaft B innenlandsche Zaken, 
V an Bo e yen. 

( UitgeiJ .. 15 Maart 1938.) 

s. 2346. 

4 Mawrt 1938. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeen
te Uithuifen van 25 ovember 1937, strek
kende tot benoeming van IJ. Dobma Sr. 
tot lid van het Burgerlijk Armbestuur. 

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

Binnenlandsche Zaken van 10 Februari 1938, 
N ' . 36357, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat in zijn vergadering van 
25 November 1937 de raad der gemeente Uit
huizen tot lid van het Burgerlijk Armbestuur 
heeft benoemd IJ. Dobma Sr., broeder van 
het raadslid D . Dobma; . 
· dat" deze benoeming heeft . plaats gehad bij 
loting, ·na · een herstemming tusschen IJ. Dob
ma Sr. en W. T '. Huizinga, waarbij de can
didaten ieder · 5 stemmen verkregen, terwijl 
het raadsl id ·n: Dobma aan de herstemming 
heeft deel genomen ; • · 

Overwegende, dat artikel 52 der gemeente
wet den raadsleden verbiedt mede te stemmen 
o. m. over benoemingen, die hun bloed- of 
aanverw-anten, tot den derden graad ingeslo
ten. persoonlijk aangaan en bepaalt, dat een 
b(lnoel)'ling geacht wordt iemand persoonlijk 
aan te gaan, o. m. wanneer hij behoort tot 
die personen, tot welke de keuze bij een he,·
stem:ming is beperkt; 

Overwegende, dat IJ. Dobrna Sr. behoorde 
tot:·de ,personen tot welke de keuze bij de her
stemming in casu was beperkt en zijn broeder , 
het raadslid D . Dobma, zich alzoo van mede
stemmen bij de h e rstemmi ng h a d behooren 
te onthóüden · · 

Overwegende; dat mitsdien het besluit waar
bij IJ. _Dobrn a Sr. is benoemd ~verklaard, is 
genomen in strijd met art ikel 52 der gemeen
tewet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

22 Februari 1938, N°. 21) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Maart 1938, N °. 
7401, · afdeel ing Binilenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voorno<!md beslui t van den raad der ge

meente Uithttizen van 25 November 1937 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 
,,Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit beslui t;, het-
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welk in het Staatsbla,d za l worden geplaatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Maa rt 1938. 
WILHELMINA. 

De M in~ter van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe ye n. 

( Uitgeg. 15 Maart 1938.) 

s. 2801. 

26 April 1938. BESLUIT tot verlenging van 
den termijn van schorsing eener strafver
ordening van den raad der gemeente Oud
dorp, betreffende onder anderen dansen in 
het openbaar. 

Ve1·lengd tot 1 Augustus 1938. 

s. 3100. 

17 Januar·i 1938. Wet tot va.ststelling van het 
tweede hoofdstuk A der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar Hl38. 

Bijl. A H and. Il 1937/38, 2. 
H and. Il 1937/38, bladz. 1!39. 
Bijl. A H and. I 1937/38, 2 . 
H and. I 1937/38, bla<k. 153/4. 

Titel A. Gewone dienst. 
Titel R. Kapitaaldien st 

Geheele dienst. . 

s. 3140. 

f 83,544 
Nihil. 

f s :1,-544 

4 Maccrt 1938. WÉT tot vastst«;lling van het 
derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
hE>t. dienstjaar 1938. 

Bijl . A. Hand,. ll 1937/38, 2 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 483- 523 . 
Bijl. A H and. I 1937/38, 2. 
Hand. I 1937/38, bladz. 366-380 ; 381-405. 

Titel A. Gewone dienst f 3,710,573 
T itel B . K apitaa ldienst Nihil 

Geheele dienst 

s. 31 41. 

24 Maart 1938. -WET tot w1J z.1ging en ver
hooging van het derde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1938. (B e
strijding van epide1nieën in China.) 

B ijl. Hanà,. Il 1937/38, 400. 
H and. Il 1937/38, bladz . 1306- 1308 . 
Bijl . Hand." I 1937/38, 400. 
Hand. I 1937/38 , bladz. 465/6: 

S. 3200. 

18 Februari 1938. WET tot vaststell ing van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

B ijl. A Hand. ll 1937/38, 2. 
Hand. Tl 19/!7/38, bladz . 306- 317 · 321-

341; 368- 392. ' 
Bijl . A Hand. I 1937/38, 2. 
Hand. I 1937/38, bladz. 269-285; -287-299. 
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Titel A. Gewone dienst . 
Titel B . Kapitaaldienst . 

f 26,360,786 Bijl. A Hand. I l 1931/38, 2 I . 
Nihil Hand. ll 193"1/38, bladz. 513-576. 

Bijl . A Hand. l 1937/38, 2 l . 
Geheele dienst . f 26,360,786 Hand. l 1937/38, bladz. 263- 261. 

s. 3300. 

7 '/<'e bruari 1938. WET tot vaststelling van 
het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. A Hand. Tl 1937/38, 2. 
Hand. Tl 1931/38, bladz . 188-211, 268-

292, 342- 361. 
B ijl. A ·Hand. l 1931/38, 2. 
Hand , l 1931//18, bladz. 161- 176, 171- 199, 

201-211. 
T itel A. Gewone dienst . 
Ti tel B . Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3301. 

f 33,529,868 
15 ,072,567 

f 48,602,435 

7 '/<'e bmari 1938. WET, houdende vaststel
ling van de begrooting van het Staatsbe
drijf der Posterijen , Teleg ra fi e en Tel e
fonie voor het dienstjaar 1938. 

Jlijl . A Hand. Il 1937/38, 2 L. 
Hand . 11 1937/138, bladz. 362- 365, 398- 414. 
Bijl. A. Hand. l 1931/38, 2 L . 
Hand. l 1937/38, bladz. 211-216. 

s. 3302. 

24 Maart 1938. WET tot verhooging van de 
hegrooting van het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Tel egra fi e en Telefonie voor het 
dienstjaar 1936. 

Bijl. Hand. 11 1931/38, 384. 
H and. Il 1937/38, bladz . 1306. 
B ijl . Hand. l 1931/38, 384. 
Hand. l 1931/38, bladz . 466. 

s. 3400. 

14 li'ebruatri 1938. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk B der Rijkshegroo
ting voor het dienstjaar 1938. 

B ijl . A Hanà. 11 1931/38, ll . 
Harul. Il 1931/38, bladz. 248- 261 ; 294-

306. 
Bijl . A Hand. l 1931/38, 2. 
Hand. l 1937/38, bladz. 217-228 ; 229-

Ji!Sii!; 253- 263. 
Titel A. Gewone dienst . 
Ti tel B . K apitaaldienst 

Geheele dienst . 

s. 3401. 

f 63,263,280 
98,462,686 

f 161 ,725,966 

14 Februari 1938. WET töt vaststelling van 
de hegrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Werkloosheidssubsidiefonds voor 
het dienstjaar 1938. 

Titel A. Gewone dienst . f 120,082,771.19 
Titel B. Kapitaaldienst . ~1 ,350,000.-

Geheele dienst . f 151 ,432,771.19 

s. 3500. 

21 F ebrum·i 1938. WET tot vaststelling van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. A Hand. Il 1937/38, 2. 
Hand. ll 1931/38, bladz. 598- 61! 0, 622-

649, 652-698, 103- 108. 
Bijl . A Hand. T 1931/38, 2. 
H and. l 1937/38, bladz. 299-315, 317-341 , 

343-363. 
Ti tel A. Gewone dienst. 

A. Departement . f 1,478 ,367 
B. Militaire uitga-

ven 
C. Niet-militaire 

uitgaven . . . 

103,680,531 

5,084,340 
D. Overige uitga

ven, tot het 
hoofdstuk be
hoorende Ü6,000 

_ ____ · f 110,359, 238 

Titel B. Kapitaaldienst. 41,620,200 

Geheele dienst f 151,979 ,438 

s. 3501. 

21 Feb1·uari 1938. WET tot vaststel! ing van 
de begrooting van ontvangsten en uit
gaven van het Defensiefonds voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. A Hand. ll 1937/38, 2 C . 
Hand. IT 1937/38, bladz. 101. 
Bijl . A Hand. l 1931/38, 2 C. 
Hand. l 1931/38, bladz. /!64. 

Titel A. Gewone dienst 
Ti t,,, l B . Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3502. 

f 5,720,800 
2,'150,800 

f 7,871,600 

21 Februari 1938. WET tot vaststelling van 
de begrooting v a n uitgaven ten behoeve 
van de voltooiing van het vestingstelsel 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. A Hand. ll 1937/38, 2 D . 
Hand. Il 19/!7/38, bladz. 707. 
Bijl . A Hand. l 1937/38, 2 D. 
Hand. l 1931/38, bladz. /!64. 

Ti tel A . Gewone dienst . f 88,050 
Titel B . K apitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . f 88,050 
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s. 3503. 

21 Februari 1938. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. A Hand. Il 1937/38, 2 N. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 704- 707. 
B ijl. A H and. 1 1937/38, 2 N. 
H and. 1 1937/38, blad.z. 364. 

s. 3504. 

24 Maart 1938. \VET tot w11z1gang van de 
begrooting van ontvangsten en uitgaven 
van het Defensiefonds voor het dienstjaar 
1937. . 

B ijl. Hand. ll 1937/38, 404. 
H and. ll 1937/38, blad.z. 1306. 
B ijl. H and. 1 1937/38, 404. 
Hand. 1 1937/!18, bladz. 466. 

s. 3600. 

4 April 1938. WET tot va tstelling van het 
tienite hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

Bijl . A H and. Tl 19!17/38, 2. 
Hand. 11 1937/38, blad.z . 995- 1065, 1012-

1096, 1114- 1120, 1148. 
Bijl. A Hand. 1 1937/!18, 2. 
Hand. 1 19117/38, bladz. 481- 502, 503-,521, 

52!1-535. 
Titel A . Gewone d ienst 
Ti tel B . K apitaaldienst 

Geh ,:,ele dienst 

s. 3601. 

f 13,948,113 
174,000 

f 14,122,113 

4 April 1938. WET tot va t telling van de 
begroot ing va n inkomsten en uitgaven van 
het Landbouw-Crisisfonds voor het dien t
iaar 1938. 

/Jijt. A Hand . IT 1937/!18, 2 G. 
H and. IT 1937/38, bladz. )054-1065 1072-

1096, 111 4- 1120, 112!1- 1141, 114 . 
Bijl. A Hanll . l 1931/3.8, 2 G. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 481- 502, 503- ·521, 

523- 535 . 

Ti tel A . Gewone dienst 
T itel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3800. 

f 131,934,000 
16 ,850,000 

f 148,784,000 

24 M a.art 1938. WET tot vaststelling va n het 
elfde hoofdstuk ' der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar. 1938. 

Bijl. A Hand. 11 1937/38, 2. 
Hand. Il 1937/38, bladz . 392- 396, 4'14-

451, 454-419, 483, 523-540, 542-568, 569/70. 
Bijl . A Hand. 1 1931/38, 2. 
H and. I 1937/38, bladz. 407- 429, 431- 460, 

462. 
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Titel A. Gewone dient 
Titel B . Kapitaa ldienst 

f 97,'040,622 
1,825,000 

Geheele dienst . . . . f 8,379,557 

s. 3900. 

14 Februari 1938. WE'f tot vaststelling van 
het twaal f de hoofdstuk der Rij ksbegroo
ting voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. A Hand. 11 1937/38, 2. 
Hand. 11 1931/38, bladz. 120- 728. 
B ijl. A Hand. l 1931/38, 2. 
Hand. 1 1937/38 , bladz. 267 . 

Titel A . Gewone dienst . f 8,379,557 
Titel B. Kapitaaldienst . ih il. 

Geheele dienst . f 8, 379,557 

s. 3901. 

31 Ma.art 1938. WET, houdende goedkeuring 
van drie beslui ten van den Gouverneu r
Generaal van N ede,·la:ndAch-l ndië tot wij
ziging en aanvull ing van Afdeeling II 
der begrooti ng van N ede·rla,ukch-lndii! 
voor het dien tjaar 1937. 

Bijl. Hand. 11 1937/38, 351. 
H and. Il 1937/38, blad.z. 11 70/1. 
B ijl. Hand. I 1987/3 , 351. 
Hand. I 1937/88, bladz . 468. 

s. 3902. 

31 M a.art 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het be luit van den Gouverneur
Generaa l van N ederlanrlsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling III 
der begrooting van N ed e,·lanrlsç_h-Tndië 
voor he t dienstjaar 1937. 

B ijl. Hand. Tl 1937/88, /15 1. 
Hand. Il 1937/38, bladz . 1170/1. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 351. 
H and. l 1937/38, bladz. 468. 

s. 3903. 

31 M a.ar t 1938. WET, houdende goedkeuring 
van zeven besluiten van den Gouverneur. 
Generaal van N ed erlandAch-lndië tot wij
ziging en aanvu lling van Afdeeling ûI A 
der begrooting van N ed erlandAch- l ndii! 
voor het dienstjaa,· 1937. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 351. 
Hand. Il 1937/38, bladz . 1170/1. 
B ijl. H and. 1 1937/3 , ,351. 
H and. I 1937/38, bladz . 468. 

s. 3904. 

31 Ma.art 1938. WE T , houdende goedkeu ring 
van -het be luit van den Gouverneur
Generaal van N ederlanruch-l ndië tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling III C 
der begrooti ng van N ede,·landuh-1 ndi;; 
voor het dienstjaa r 1937. 

Bijl. H and. ll i 9S7/SB, 351. 
H and. Il 1937/3 , bladz. 1170/1. 
B ijl. H and. I 19/17/38, 351. , , 
Hand. I 1937/38, bladz. 468. ., 
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s. 3905. 

31 Maart 1-938. WET, houdende goedkeming 
van het besluit van den Gouvel'neur
Generaal van N ede,·landsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling IV 
dér begrooting van N ede1·landsch-lndië 

. voor · het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 351. 
Hawl, . Il 1937/38, bladz. 1170/1. 
Bijl. · Hand. I J.937/38, 351. 
Hand. I 1937/38, bladz. 468. 

s. 3906. 

31.' Maart 1938. WET, houdende goedkeuring 
van twee beslu.iten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling VA 
der begrooting · van N ede,,-landsch-lndië 
voor het dienstjaar 1937. 

B ijl. Hand. Il ·1937/38, 351 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1170/1 . . 
Bijl . Hand. 1 1937/38, 351. 

. Hand. 1 1937/38, bladz. 468. 

s. 3907.- . 

31 ·,Maart 1938. WET, houdende goedkeuring 
van twee besluiten· van : den Uouverneur
Generaal van N eder.landsch 0 Indië tot wij
ziging en aanvulling van · Afdeel ing . VI 
dér begrooting van Nederlanilsch-lndië 
voor het dienstjaar 1937-. 

Bijl. Hand. ll 1937/38, 351. 
Hand. Tl 1937/38, bladz . _1170/1. 
B ijl. Hand, 1 1937/38, 351. 
Hand. I 1937/38, bladz . 468. 

s. 39Q8. ,---

31 Maart. 1938. WET, .houdende goedkeul'ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot wij
ziging en -aanvulling van Afdeèling-·vr B 
der begrooting van N ed erlandsch-Indië 

oor het dienstjaar 1937. 

Bijl_ Rand. Il 1937/38, 35-1 . 
Hand. II 1937/38, bladz. 1170/1. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 351. 
Hand. I 1937/38, bladz. 4?8~ 

s. 3909. 

31 Maart 1938.- WE'l', houdende goedkeuring 
van twee beslu iten van den Gouverneur
Generaal van Nedei·landsch-l ndië tot wij
ziging en aanvull ing van Afdeeling VII 
c;!er begrooting van N ederrlandscli- l nihë 
voor het dienstjaar 1937. 

B ijl. Hand. Il 1937/38, 351. 
Hand. Il 1937/38, bladz . 1170/1. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 351. 
Hand. I 1937/38, bladz. 468. 

1938 

s. 3910. 

31 Maart 1938. WET, houdende goedkeuriög 
van het besluit van den Gouverneur
Genernal van N ederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VII A 
der begrooting van N ede..Zandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1937 . 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 351. 
Hand. Il 1937./38, bladz. 1170/1. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 351 . ·· 
Rand. I 1937138, bladz. 468. 

s. 3911. 

31 Maart 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Jndië j;ot wij
ziging "lln aanvulling v4n Afd_eeling_YII B 
der begrooti ng van N ederlandsch-Jndië 
voor . het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand." 11 19.37/38, 351. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1170/1. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 351 . 
Hand. 1 1937/38, bladz. 468. 

s. 3912. 

31 Maa,·t 1938. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ed erlandsch-Jndië tot wij
ziging' en aanvulli ng van Afdee}ing VIII 
der begrooting van N ederland,;ch- l ndië 
voor het . dienstjaar 1937. -

Bijl . . H rmd. Il 1937/38, 351. 
Rand. Il 1937/38, bladz . 1170/1. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 351. , . 
Hand. I 1937/38, bladz . . 468. 

s. 3913. 

31 Maart 1938. WET, houdende goedkeuring 
van· het bes! u1 van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling VII J 
der begr9oting van N ede1·landsch-lndië 
voor het "dienstjaar 1937 . . 

Bijl. Hand. ll 1937/38, 351. .. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 11"10/1 . 
Bijl. Hand. l 1937/38,.. 351 . 
Hand. I 1937/38, blàdz. 468. 

s. 3914. 

31 Maart 1938. WET, houdende goedkeuring 
van t\Vee besluiten van den Qo_uverqeur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot wij
zigi:ng en aanvu]ling van Afdeeting VII K 
der begrooting · van Nede,rla.ndsch- l ndië 
voor het dien~_tjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 351. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1170/1. 
Bijl . . Hand: I 1937/38, 351. 
Hand. I 1937/38, bladz. 468. 
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s. 3915. 

31 Maart 1938. WET, houdende goed keuring 
van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling VIII 
der begrooting van N ederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 19S7/S8, S51. 
Hand. Il 1937/38, blad,z . 1110/1 . 
Bijl. Hand. 1 1937/38, S51. 
Hand. 1 1931/38, blad,z . 468 . 

s. 3916. 

31 Maart 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het hesluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelli ng vah het slot der reken ing van 
uitgaven en ontvangsten van Nederlan1üch
l ndië over het dienstjaar 1934. 

Bijl. Hand. II 1931/38, 385. 
Hand. Il 1931/38, bladz. 1308 . 
B ijl. Hand. l 1931/88, 385. 
Hand. l 1931/38, blad,z. 468 . 

s. 3917. 

31 Maart 1938. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van de begrootingsrekening der 
gezamenlijke Landsbedrijven over het 
dienstjaar 1934. 

Bijl. Hand. Il 1931/38, S91. 
Hand. 11 1931/38, bladz. 1308 . 
Bijl. Hand. I 1937/38, 391. 
Hand. I 1931/38, blad,z. 468. 

s. 3918. 

31 Maart 1938. WET, houdende wijziging 
van de Surinaamsche hegrooting voor het 
dienstjaar 1936. 

B ijl. Hand. Il 1931/38, 403. 
H and. Il 1931/38, bladz. 1308. 
Bijl. Hand. l 1987/88, 408. 
Hand. l 1937/38, blad,z. 46 . 

s. 3980_ 

28 Maart 1938. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 24 der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) res
tanten op enkele artikelen van het der
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937 worden toegevoegd 
aan overeenkomstige artikelen van het 
twaalfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor hAt dienstjaar 1938. 

202 

s. 16. 

11 Maart 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staa,tsblad van de 
tusschen den Roemeenschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken en den Nederl and
schen Gezant te B oekarest gewisselde 
nota's dd . 28 December 1937, houdende 
eene overeenkomst tusschen Nederland en 
Roernenië tot verlenging van den op 21 
Augustus 1937 gesloten modus vivendi 
tot liandhaving van de- op 28 Augustus 
1936 tusschen beide l anden gesloten 
clearingovereenkomst (Staatsblad 1937, 
n°. 34) . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de tusschen den Roemeenschen Mi

nister van Buitenl andsche Zaken en Onzen 
Gezant te B oekar-est gewisselde nota's dd . 28 
December 1937, houdende eene overeenkomst 
tusschen N ederland en Roern enië tot verlen
ging van den op 21 Augustus 1937 gesloten 
modus vivendi tot handhaving van de op 28 
AugListus 1936 tusschen beide landen gesloten 
clearingovereenkomst (Staatsblad 1937, n°. 
34), van welke nota's een afdruk en eene ver
taling bij dit hesluit zijn gevoegd; 

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

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
op den dag van de onderteekening voor N e
derland, N ederlandsch-l ndië, Sttrinarne en 
Cttraçao is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 8sten Maart 
1938, Directie van het Protocol, n°. 8025; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede de 

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

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoer ing 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

' s-Gravenhage, den Uden Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B1iitenlandsche Zaken, 
J . Pat ij n. 
(Uitgeg. 22 Maart 1-938.) 

ROEMENI:lt. 

Ministerie 
van Bui tenlandsche Zaken. 

N °. 73155. 

Boekarest, 28 December 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Daar de modus vivendi tusschen de K o
ninklijk Roemeensche Regeering en de K o
ninkl ijk Nederlandsche Regeering, geteekend 
te Boekarest op 21 Augustus 1937, op 31 
December van dit jaar a floopt, stelt de Roe
meensche Regeering de verleng ing van zijn 
geldigheid voor tot 1 Mei 1938, met de be
voegdheid voor de beide contracteerende par
tijen hem gedurende deze periode te beëindi
gen met een termijn van een maa nd. 
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De beide contracteerende partijen verplichten 
zich, op het verzoek van één harer, onder
handelingen in den loop van· de eerste twee 
maanden van het jaar 1938 t,ot wijziging van 
den modus vivendi te beginnen, teneinde zijn 
bepalingen in overeenstemming te brengen 
met den werkelijken toestand va n het oogen
bl ik. 

Indien de Koninklijk Nederlandsche R egee
ring met dit voorstel instemt, zal ik dezen 
brief en het overeenkomstig antwoord van 
Uwe Excellentie beschouwen als te vormen 
een volkomen overeenstemming in deze aan
gelegenheid. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring mijner hoogachting te aanvaarden. 

Voor den Minister, 
G. P araschivescu. 

7,ijri er Excellentie den H eere van Hoorn, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Ministm· de,· N ederlanden te Boekarest. 

GEZANTSCHAP DER 
NEDERLANDEN. 

N° . 1527 N. 2/F. 

Boekarest, 28 December 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ont
vangst te erkennen van Haar nota van h eden 
van den volgiinden inhoud: 

,,Mijnheer de Minister , 
Daar de modus vivendi tusschen de Konink

lijk Roemeensche Regeering en de Koninklijk 
Nederlandsche Regeer ing, geteekend te Boe
karest op 21 Augustus 1937, op 31 December 
van dit jaar afloopt, stelt de Roemeensche 
Regeering de verlenging van zijn geldigheid 
voor tot 1 Mei 1938, met de bevoegdheid voor 
de beide contracteerende partijen hem gedu
l'ende deze periodé te beëindigen met een 
termijn van een maand. · 

De beide contracteerende partijen verpl ich
ten zich, op het verzoek van één harer, onder
handelingen in den loop van de eerste twee 
maanden van het jaar 1938 tot wijziging van 
den modus vivendi te beginnen, ten einde zijn 
bepalingen in overeenstemming te brengen 
met den werkelijken toestand van het oogen
blik. 

Indien de Koninklijk Nederlandsch_e R egee
l'ing met dit voorstel instemt, zar· ik dezen 
brief en het overeenkomstig antwoord van 
Uwe Excellentie beschouwen als te vormen 
een volkomen overeenstemming in deze aan
gelegenheid. 
- Aanvaard, Mijnheer de Minister, de verze
kering mijner bijzondere hoogachting." 

Mij uit ·naam van mijn Regeering volkomen 
accoord verklarend met hetgeen voorafgaat, 
maak ik van deze gelegenheid gebruik Uwer 
Excellentie de herhaalde verzekering van 
mijn bijzondere hoogachting aan te bieden. 

L, G. van Hoorn. 

Zijner Exoellentie 
den Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B o§kare:rl;. 

1938 

s. 17. 

12 Maart 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de in
trekking voor het Rijk in Europa van het 
voorbehoud bedoeld in artikel 1 van de 
Wet van 23 Juni 1925 (Staatsblad n° . 
253), houdende goedkeuring va·n het 
Protocol van Genève van 24 September 
1923 betreffende arbitrage-clausules. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien artikel 1 van de Wet van den 23sten 

Juni 1925 (Staatsblad n° . 253), houdende 
goedkeuring van het Protocol van Genève van 
24 September 1923 betreffende arbitrage
clausules, van wege Ons op 31 Maart 1924 
voor het Rijk in Eur<Jpa en op 20 September 
1924 voor Nede,·laridsch-l ndië, Suriname en 
Gumçao onderteekend , met het daarbij krach
tens het tweede lid van artikel 1 van genoemd 
Protocol gemaakte voorbehoud, luidende in 
vertaling: . 

"De Nederlandsche Regeering behoudt 
" zich de vrijheid voor de in lid 1 van 
,,artikel 1 bedoelde verplichting te be
,,perken tot de overeenkomsten, die vol
,,gens N ederl a ndsch recht worden be
,,schouwd als handelsovereenkomsten" ; 

Gezien mede Ons Besluit van 10 September 
1925 (Staatsblad . n° . 379), bepalende de be
kendmaking in het Staatsbl ad van bovenge
noemd Protocol ; 

Gezien artikel XII van de Wet van 2 Jui"i 
1934 (Staatsblad n°. 347) tot opheffing van 
de onderscheiding tusschen handelsdaden en 
niet-handelsdaden en koop! ieden en niet-koop
lieden ,. waarbij is goedgekeurd de intrekking 
voor het Rijk in .Europa van vermeld voor
behoud; 

Overwegende, dat, krachtens laatstgenoemde 
Wet, van wege Ons aan den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond is kennis gegeven 
van de- intrekking van bedoeld voorbehoud, 
welke kennisgeving op 23 F ebruari 1938 op 
het Secretariaat van den Volkenbond is ont
vangen en medegedeeld aan de leden van 
dien Bond en andere belanghebbende Staten; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 8sten Maart 
1938, Directie van het Protocol, n°. 8126; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de intrekking van meergenoemd voorbe

houd te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van D.epartemen
ten van Algemeen Bestuur, zij n; ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1938.

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken , 

J . Pat ij n. 
(Uitgeg. 23 Maart 1938.) 



1938 

s. 18. 

16 Maart 1938. BESLUIT,- bepalende de be
kendmaking in het Staatsb/ail van de tus
schen den Belgischen Gezant te 's-Graven
hage en den M inister van Buitenl andsche 
Zaken gewisselde nota's dd. 30 December 
1937 en 7 F ebrua ri 1938, houdende eene 
overeenkomst tusschen Nede,·lawi en B el
gië nopens de rechtstreeksche beteekening 
van gerechtelij ke en buitengerechtelijke 
stukken in de beide landen door de deur
waarders als voorzien in arti kel 6 van het 

· op 17 Juli 1905 te 's-Gra:venliage gesloten 
verdrag betreffende burgerlijke rechtsvor
dering (Staatsblad 1909, n°. 120) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; . 
Gezien de tusschen den Belgischen Gezant 

te 's-Grav enhage en Onzen Minister van l?ái 
ten landsche Zaken gewisselde nota's dd . 30 
December 1937 en 7 F ebruari 1938, houdende 
eene overeenkomst tusschen N ederland en 
België nopens de rech tstreeksche beteekening 
van gerechtel ijke en buitengerechtel ijke stuk
ken in de be ide la"nden door · de deurwaarders 
a ls voorz ien in artikel 6 van het op 17 Juli 
1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag be
tre ffende de burgerlijke rechtsvordering (Stbl. 
1909, n° . 120), wel ke nota's in a fdruk en , 
vuor wat de Be lgische nota betreft, tevens in 
verta ling bij dit Beslui t zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeen komst op 
7 Maart 1938 voor het Rijk in Europa is in 
werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenlandsche Zaken van den 12den Maart 
1938, Directie van het Protocol, n°. 8679; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde nota's, met vertaling, te 

doen bekend m aken door de plaatsing van dit 
Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofqen van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zqoveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
···J. Patijn. 

(Uitg eg. 29 Maart 193$.) 

Gezan!8chap van België. 

A . N °. 6053. 

's-Gravenhage, 30 December 1937. 

Mijnheer de M;inister, 

Bij schrijven van 25 April 1934 A.4 n°. 
1910, h ad wijlen de H eer Maskens de eer aan 
Uwen geëerden Ambtsvoorganger te vragen 
of er van de zijde van Harer M ajeste its R e
geering geen bezwaar tegen bestond, dat de 
beteeken ing van processtukken aan personen, 
die zich in Nederland bevinden in voorkomen
de gevall en rechtstreeks zou pl aats hebben 
door de zorgen van een Neder] andschen deur
waai·de r in overeenstemming met art. 6 sub 2 
van het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage ge
sloten Internationale- Verdrag betreffende de 
burgerlijke rechtsvordering. Onder dagteeke
ning van 19 Juli 1934 en onder nummer 
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23844, deelde ·Zijne Excellentie Jhr. de Gr,aeff 
mede, dat H arer Maj este its Regeering op 
voorwaarde van wederkeerigheid daar geen 
bezwaar in · zag. 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excellen
tie te brengen dat Zijner M ajesteits Regee
ring het met de Nederlandsohe Regeering eens 
is om toe te laten, dat wederzijds in de twee 
land en de beteekening van processtukken 
rechtstreeks zal kunnen geschieden door cle 
zorgen van de bevoegde deurwaarders, krach
tens de bevoegdheid, die in het aangehaa).,de 
artikel · van het Haagsche Verdrag wordt . voor
zien. 

Ik heb de opdracht bekomen om aa11 Uwe 
Excellentie voor te stellen, dat dit schrijven 
en da t waarbij Uwe Excellentie mij wel de 
ontvangst daarvan zal willen ber ichten, be
schouwd zullen worden de ter zake getroffen 
overeenkomst vast te leggen en dat deze in 
werking zal treden een maand na de dagtee
kening van het ontvangstbericht der Neder
landsche overheden. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Mijnheer de Minister, om Uwer Exèetlentie 
de verzekering van mijn meeste hoogachting 
te herhalen. 

J. Herry. 

Aan Zijne Excell en tie den H eer J. Patijn , 
Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

's-Gravenhage. 

Ministerie van 
Bui tenlandsche Z aken. 

Afdeeling 
Juridische Zaken. 

N°. 3454. 

' s-Gravenhage, 7 F ebruari 1938. 

Hoogwelgeboren Heer, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie hierbij de 
goede ontvangst te be.richten van Hai-e mis
sive d.d . 30 December 1937, A . 4, N °" 6053, 
waa1·bij Zij mij mededeelt, dat de Belgische 
Regeer ing e r mede instemt, dat op den grond
slag v-an wederkeerigheid, de beteekening van 
gerechtelijke en buitengel'echtelijke stukken 
i11 de beide landen kan plaats hebben dc:xil' de 
deurwa arders zulks in overeenstemming met 
artikel 6 sub 2 van het Verdrag nopens de 
\)u1·gerlijke rechtsvordering, gesloten te '.s-Gra
venhage 17 Juli 1905. . . 

Uwer Excell entie's aangehaalde missive. , en 
dit antwoord kunnen ook naar mijne meenipg 
voldoende geacht worden om de bestaande 
overeenstemming· te constateel'{ln en de nieuwe 
regeling zal derhalve geacht worden in te 
gaan één maand na · dagteekening van· dit 
schrijven. -

Çelief, Hoogwelgeboren _H eer, de hernieuw
de verzekering mijner hoogacpting te . aan
vaarden. 

J . Patij,i. 

Zijner Exoell c.ntie den H eere Baron 
Joseph Herry, Buitengewoon Gezant ·. 
en Ge·volmachtigd Ministe1:·van Zijne 
Majesteit den Koning der B elgen . 
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s. 19. 

18 Maart 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad . van het op 
30 April 1937 te 's-Gravenhage tusschen 
N ederland en D uitschland gesloten derde 
verdrng tot wijziging van het N eder
la ndsch-Duitsch douane- en credietverdrag 
van 26 November 1925, dat te voren werd 
gewijzigd bij de verdragen van 27 April 
1933 en 6 Jun i 1934 (Staatsblad 1926, 
n°. 348; 1934, n°. 18 en 1936, n°. 99 N . ). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van den 31sten December 

1937 (Staatsblad n°. 40) , houdende goedkeu
t·ing ' van het derde verdrag tot wijziging van 
het Nederlandsch-Duitsch doua ne- en crediet
verdrag van 26 November 1925, op 30 April 
1937 te 's-Gravenhage tusschen N ederlwn.d en 
Duitse hl and gesloten, van welk verdrag een 
afdruk bij dit Bes! ui t is gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
g ing van bedoeld verdrag op 11 Maart 1938 
te B e<rlijn zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 3, op 11 Apri l 1938 
voor het Rij k in Europa zal in werking tre
den; 

Op 'de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 15den Maart 
1938, Directie van het Protocol, n° . 8622; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag te doen bekend ma

ken door de pl aats ing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze M inisters, Hoofden van Departemen
ten van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de u itvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 18den Maart 1938. 

WILHELMINA. 
D e M iniste1· van Buitenlandsche Zaken, 

J . pat ij ll. 

(Uitgeg . 29 Maart 1938.) 

Derde verdrag tot wijzigin g van het Neder
Iaud sch- Dultsche Douane - eu Cred letver

drag van 26 November 1925. 

Hare Majeste it de Koningin der N ederl a nden 
en 

de Duitsche Rijkskanselier, 
overwegende, dat het wenschelijk is zekere 

bepalingen van het Nederlandsch-Duitsche 
Douane- en Credietverdrag van 26 November 
1925, die op het crediet betrekking hebben, 
te wijzigen, hebben tot Hunne gevolmachtig
den benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan-
den: 

den Thesaurier-Generaal B. J. de Leeuw; 
de Duitsche Rijkskanselier: 
den Voordragenden Legatieraad bij het Mi

nisterie van Buitenlandsche Zaken Felix 
Benzler; 

die , na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, het 
navolgende overeengekomen zij n: 

1938 

Art. 1. De in artikel 3 sub 1 van het 
Nederlandsch-Duitsche Douane- en Crediet
verdrag van 26 November 1925, in verband 
met artikel 1 van het Tweede verdrag tot 
wijziging van het Douane- en Cred ietverdrag 
van 6 Juni 1934 bepaalde looptijd van het 
crediet aan Duitschland voor den aankoop van 
grondstoffen (rekening B) wordt overeenkom
stig de navolgende bepalingen verlengd: 

Art. 2. In artikel 3 van genoemd verdrag 
worden de nummers 2-4 door den volgenden 
tekst vervangen: 

2. de rentevoet blijft op 4 % bepaald; 
3. aan het e inde van het jaar 1943 wordt 

het maximum bedrag, tot hetwelk over het 
crediet beschikt kan worden , tot f 112 mil
t ioen verlaagd; 

4. aan het einde van elk volgend kalender
jaar wordt het maximum bedrag, tot hetwel k 
over het cred iet beschikt kan worden, telkens 
met f 28 mill ioen vedaagd. Dienovereenkom
stig zal h et crediet aan het einde van het jaar 
1947 volledig afge lost zijn. 

Art. 3. Dit verdrag vormt een integrnerend 
bestanddeel van het Douane- en Credietver
drag. Het zal worden be krachtigd en treedt 
een maand na de uitwisseling van de be
krachtigingsoorkonden , die te Berlijn zal 
plaats vinden, in werking. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend. 

Gedaa n in tweevoud, in de Nederlandsche 
en de Du itsche taal , te 's-Gravenhage, den 
30sten April 1937. 

s. 20. 

DE LEEUW. 
F. BENZLER. 

24 Maart 1938. WET, houdende goedkeuring 
van de opzegging van de op 19 April 
1884 tusschen N ede1·land en Fr·ank:rij k ge
wissel de verklaring omtrent de bevoegd
he id der consuls en de bescherming van 
den letterkundigen en den kunste igendom. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 392. 
Hand. II 1937/38, bladz . 1444 . 
B ijl. Hand. I 1937/38, 392. 
Hand. I 1937/38, bladz . 466. 

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

dat het wenschel ijk is over te gaan tot opzeg
ging van de op 19 April 1884 tusschen N eder
land en Frankrijk gewisselde en bij de Wet 
van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 169) goedge
keurde ver ki ar in g omtrent de bevoegdh e id der 
consuls en de bescherming van den letterkun
digen en den kunsteigendom, welke opzegging 
op grond van artikel 58, derde I i_d, der Grond
wet a ll een kan geschieden krachtens de Wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Opzegging van de tusschen Neder

land en Franhrijk op 19 April 1884 gewisselde 
verklaring omtrent de bevoegdheid der con
su ls en de bescherming van den letterkundigen 
en den kunsteigendom wordt goedgeketird. 

2. Deze Wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24 ten Maart 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. P at ij n. 

s. 21. 

De Minis ter ,ian Financiën, 
J. A. d e W i I d o. 

De Minister van Wat erstaat, 
J. v. B u u ren. 

De Minister van Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
De M inister van K oloniën, 

C h. W e I te r. 
(Uitgeg . 8 A.pril 1938.) 

5 Mei 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsbl ad van het op 
30 Juni 1937 te B erlijn tu chen N eder
land en Duitschland gesloten verdrag 
nopens het goederenverkeer tu schen N e
derlandsch-lndië en Duitschland, alsmede 
van de notawisseling van denzelfde n da
tum nopens de voorloopige toepas ing van 
het verdrag. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de Wet van den 31sten December 

1937 (Staatsblad n° . 41), houdende goedkeu
ring van het op 30 Juni 1937 te B erlijn tus
schen Nederland en Duitschland gesloten ver
drag nopens het goederenverkeer tusschen 
Nederlandsch-lndië en Duitschland, van welk 
verdrag een afdruk bij dit Besluit is gevoegd. 

Gezien mede de op 30 Juni 1937 tusschen 
den Voorzitter der Nederlandsche en den 
Voorzitter van de Duitsche delegatie gewis
selde nota's, betreffende de voorloopige toe
pa ing van het verdrag, welke nota' s even
eens in afdruk en, voor wat de Dui tsche nota 
betreft, in vertaling bij dit Besluit zijn ge
voegd ; 

Overwegende, dat genoemd verdrag krach
tens vermelde notawisseling van 1 Juli 1937 af 
voorloopig is toegepast; 

Overwegende mede, dat de akten va11 be
krachtigi ng van dat verdrag op 27 April 1938 
te 's-Gravenhage zijn uitgewis eld; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 6, op 17 Mei 19 38 voor 
Nederlanàach- l ndië zal in werk ing tred e n ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Za ken van den 29sten April 
1938, Directie van het Protocol , n°. 5500; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag en vermelde nota's 

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

Onze Ministers, H oofden van Departemen
ten van Algemeen B estuur, zij n, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Het Loo, den 5den Me i 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J . Pat ij n. 

(Uitgeg. 13 M ei 1938.) 
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Verdrag nopens het goederenverkeer 
tusschen Nederlandseh-Indlë en 

Dultsehland. 

Hare Majeste it de Koningin der Nederlanden 
en 

de Duitsche Rijkskanselie r, 
geleid door den wensch het goederenverkeer 

tusschen N ederlandsch-Indië en Duitschl and 
op den grondslag van het Handels- en Scheep
vaartverdrag tussohen Nederland eenerzijds en 
de Staten van het Duitsche Tol- en Handels
verbond anderzijds van 31 December 1851 te 
bevorderen, hebben tot Hun gevolmachtigden 
benoemd : 

H. M. de K oningin der ederlanden : 
Dr. Hans M ax Hirschfeld , Directeur-Gene

raal van H andel en ijverheid aan het De
pa rtement van H andel , Nijverheid en Scheep
vaart ; 

de Dui tsche Rijkskanselier: 
den Vortragenden Legationsrat aan het De

pa rtement van Buitenlandsche Zaken Felix 
Benzl er, 

die, na onderwek hunner in goeden en be
hoorl ijken vorm bevonden volmachten, het 
volgende overeengekomen zijn: 

Art. L De ederlandsche en de Duitsche 
R egeeri ngen komen overeen het goederenver
keer tusschen Nederland oh-Indi ë en Dui tsch
la nd naar mogelijkheid te vermeerderen en te 
ontwikkelen. Tot dit doel zal de Nederland
sche Regeering bij den invoer van Duitsche 
bodem- en n ij verhe idsproducten met de Dui t
sche belangen, de Dui tsche R egeering bij den 
invoer varr ederlandsch-Indische bodem- en 
nijverhei dsproducten met de Nederlandsch
Indische belangen op passende wijze rekening 
houden. 

Art. 2. Voor het geval, dat de Neder
landsch-Indische of de Duitsche Regeering 
zich genoodzaakt zal zien den in- of uitvoer 
van goederen te verbieden of te beperken , 
verplichten zij zich met de belangen van het 
andere geb ied zooveel mogel ijk rekening te 
houden. 

Art. 3. Bij den invoer der hieronder aan
geduide Duitsche voortbrengselen in het N e
derlandsch-Indische tolgebied, zullen geen 
hoogere dan de volgende rechten geheven 
worden: 

N °. van het N eder
landsch-Indische 

douanetarief. 
uit 167 II 

uit 170 
uit 181 

uit 188 
uit 572 I 
uit 775 

uit 810 

neosal varsan 
antim ala r"ia middelen ..... . 
Röntgenfilms .... ........ .... . 
teerverfstoffen, droog of 
in deegvorm ..... ... .. .. .. ... . 
afridol zeep ......... .......... . . 
electri sche strijkijzers .... . 
ge isers en warmwater-
automaten .. .. ..... ..... .... .. . 

electr ische haa rden, 
kachels, keukenfornuizen, 
braadovens, keukenkom
foren en kookplaten, ook 
electrische kook kisten; 
electrische waschmachines 
voor vaatwerk en linnen-
goed .... .. ... .. ......... ..... ... . . 

van de 
waarde 

6 % 
6 % 
6 % 

6 % 
12 % 
12 % 

12 % 

12 % 
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uit 811 tafel -spijswarmers, brood-
roosters, waterketels, 
thee- en koffiekannen, 
e ie rkokers, scheerbakjes 
enz. met directe elec
trische verwarming, en 
n.a.g. andere soortgelij ke 
artikelen voor huishou
delijk, hotel- en dergelijk 
gebniik, of voor toi let- of 
reisgebruik ......... .......... 12 % 

Op deze tariefposten zullen geen andere dan 
de, uit hoofde van wettel ijke bepalingen voor 
a lle invoerrechten geldende, toeslagen gelegd 
worden , en in ieder geval geen hoogere dan 
de thans geldende toeslagen. 

De Nederlandsche Regeer ing zal Dui tsche 
verweken om voor goederen, die voor den 
Duitschen uitvoer van belang zijn, specifieke 
rechten of noteeringen in de douaneprijscou
rant vast te stellen, welwill end behandelen. 

Art. 4 . Artikel 32, a l inea 2, van het Han
dels- en Scheepvaartverdrag tusschen N eder-
1 and eenerzijds en de Staten van het Dnitsche 
Tol- en Handelsverbond anderzijds van 31 
December 1851 wordt opgeheven. 

Art. 5. I edere R egeering zal een R egee
ringscommiss ie, bestaande uit ambtenaren der 
betrokken Ministeries, instell en. Deze Com
missies hebben tot taak in voortdurend recht
streeksch contact de vraagstukken te behan
delen, die met de toepassing van di t verrlrag 
samenh angen. De beide R egeeringen zull en 
el kander in kennis stellen met de samenstel
ling der R egeeringscommissies. 

Art. 6. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd. H et t reedt den twintigsten dag na de 
uitwissel ing der bekrachtigingsoorkonden, di e 
te 's-Gravenhage zal plaats vinden, in wer
king en geldt tot 30 Jun i 1940. 

Ind ien ecl-iter de economische voorwaarden, 
waarvan be ide Partijen bij het sluiten van 
di t verdrag uitgaan, een d iepgaande wij zi ging 
ondergaan, kan de Partij , di e zich door deze 
verandering benadeel d acht, van de anclere 
P artij het openen van onderhandelingen over 
een wijziging van het verdrag en een nieuwe 
regeling van de economische betrekkingen 
verlangen. Indien deze onderhandelingen niet 
binnen een maand vanaf het tijdstip, waarop 
een de r beide P artijen bet openen verzocht 
heeft, tot een resultaat leiden, dan kan ieder 
de r verdragsluitende P artijen het verdrag met 
een termijn van dri e maanden voor het e inde 
van een ka lendermaand opzeggen. 

Gedaan in tweevoud in de N ederlandsche 
en de Duitsche taal , te Berlijn, den 30 Juni 
1937 . 

H . M . Hirschfeld. 

De Voorzitter der 
N ederla ndsche Delegatie . 

F elix B enzler. 

B erlijn , 30 Juni 1937. 

Mijnheer de Voorzitter, 
Ik heb de eer , U te bevestigen dat, naar 

aanleiding van de heden plaats gevonden heb
bende onderteekening van het Verdrag nopens 
het goederenverkeer tusschen N eder] andsch
Indië en Dui tschland, tusschen de Nededand-
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sche R egeering en de Duitsche Regeering het 
volgende overeengekomen is: 

De verdragsluitende Regeeringen zullen het 
Verd rag nopens het goederenverkeer tusschen 
Nederlandsch-Indië en Duitschland vanaf den 
lsten J uli 1937 voorloopig toepassen, met u it
zondering van de in artikel 3, al inea 1, ten 
aanzien van de tarie fposten u it 170, uit 572 I , 
uit 775, uit 810 en 811 getroffen bepal ingen, 
wel ke de verdragslu itende Regeeringen vanaf 
15 Augustus 1937 met terugwerk ing vanaf 1 
J ul i 1937 voorloopig zullen toepassen. 

Ik maak ook van deze gelegenheid gebruik 
om U , Mijnheer den Voorzitter, de verzeke
ring mijner bijwndere hoogachting te her
nieuwen. 

H. M . Hirschfeld . 

Aan d en V oorzit ter de,· Duitsche del er1atie, 
den Heere Fel ix Benzler, 

BER LIJN. 

De Voorzitter 
der Du itsche Delegatie. 

B erl ijn, 30 J uni 1937. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer, U te bevestigen dat, naar 
aanle iding van de heden plaats gevonden 
hebbende onderteekening van het Verdrag 
nopens het goederenverkeer tusschen Duitsch
la nd en Nederlandsch-Indië, tusschen de Duit
sche en de N ederlandsche R egeering het vol
gende overeengekomen i : 

De verdragsluitende Regeeringen zull en het 
Verdrag nopens het goederenverkeer tusschen 
Duitschl and en N ederlandsch-Indië van den 
l sten Juli 1937 a f voorloopig toepassen, met 
uitzondering van de in a rtikel 3, alinea 1, 
ten aanz ien van de tariefposten uit 170, uiL 
572 I, uit 775, u it 810 en 811 getroffen bepa-
1 ingen, welke de verdragsluitende R egeer in
gen van 15 Augustus 1937 a f met terugwer
king van 1 J ui i 1937 af voorloopig zull en toe
passen. 

Ik maak ook van deze gelegenheid gebruik 
om U , M ijnheer de Voorz itter, de verzekering 
mijner bijzondere hoogachting te hernieuwen. 

Benzler. 

Aan 
den V oorzitter der N ederlandsche delegatie, 

den H eere Dr. H . M . Hirschfeld , 
BERLTJN . 

s. 22. 

11 M ei 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Belg ischen Minister van Bui
tenlandsche Zaken en Buiten landschen 
H andel en den Tijde lijk Zaakgelastigde 
der Nederlanden te Brussel dd. 31 Decem
ber 1937 gewisselde nota' , met bijlage, 
houdende eene voorloopige overeenkomst 
in zake betaald personen- en goederenver
keer per auto tusschen N ederland en B el
yië, welke overnenkomst met bijlage nader 
is aangevuld en gewij zigd door dd. 4 F e
bruari 1938 en dd. 24 Maa rt en 8 April 
1938 gewisselde uota's. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen den Belgischen Minister 

van Buitenlandsche Zaken en Bui tenla ndschen 
H andel en den Tijdelij k Zaakgelastigde der 
N ederlanden te B russel dd. · 31 December 1937 
gewis elde nota's , met bijlage, houdende eene 
voorloopige overeenkomst in zake betaald per
sonen- en goederenverkeer per auto tusschen 
Nederland en B elgië, welke overeenkomst met 
b ij lage nader is aangevuld en gewijzigd door 
dd. 4 Februari 19 38 en dd . 24 Maart en ·8 
April 1938 gewisselde nota's en met die nota' 
in a fdruk en vertaling bij dit B esluit is ge• 
voegd ; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
op 31 December 1937 voor het Rijk in Europa 
is in werk ing getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenl andsche Zaken van den 5den Mei 1938, 
Directie van het Protocol , n°. 15428; · 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, met bijl age, 

en nota's, a lsmede de vertaling daarvan, te 
doen bekend maken door de plaats ing van di t 
Beslui t in het Staatsbl ad. 

Onze Ministers, H oofden van Departemen
·ten van Al gemeen Bestuur, •zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vere isch t. 

's-Gravenhage, den llden Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. P at ij n. 

(Uitgeg. 20 M ei 1938.) 

Ministeri e 
·van Buitenl andsche Z aken 
tèo Bui tenl andschen H andel. 

Algemeene zaken C. 
2e Afd. 5e Bureau . 
N °. 691 23/P.B./6. 

1 Bijl age. 

Brussel , 31 December 1937. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Ingevolge het contrad icto ir onderzoek, waar
toe de afgevaardigden van onze be ide landen 
zijn overgegaan in verband met de · maatrege
len tot uitvoering van de circula ire van het 
Ministerie van Financiën van Belg ië , Admini
stratie der in voerrechten en accijnzen, N °. 
100 000, van 1 December 1937, heb ik de eer 
U Hoogwelgeboren de instemming te betu igen 
van de Belg ische Regeering met de voo rl oo
pige regeli ng tusschen de Belgische R egeering 
en de Nederlandsche R egeering betreffende 
het verkeer in België van in ederland inge
schreven motorrijtu igen en het verkeer in 
Nederland van in B elg ië ingeschreven motor
rij tuigen. 

De Belg ische R egeering zal mutatis mutan
di s ederl andsche motorrijtuigen toelaten on
der voorrech t van gelijke bepalingen a ls neer
gelegd in de Belg isch-Fransche overeenkomst 
van 16 J ui i 1935 nopens hetze lfde onderwerp. 

De N ederl a ndsche Regeer ing za l vanzelf
sprekend overeenkomstige voordeelen verlee
nen aan Belg ische motorrijtui gen. 
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De Belgische grenswne zal een denkbeel
di ge diepte hebben van 10 K.M., maar or is 
overeengekomen, tene inde de betrekkingen 
tusschen beide landen te bevorderen , dat 
zekere agglomeraties van bijzonder belang 
hieronder zouden vall en: de hiernevensga a nde 
lijst somt alle gemeenten op, die deel uitma
ken van de a ldus vastgestelde zone. 

De N ederl andsche zone zal eventueel in den
ze lfden geest vastgesteld worden. 

W at betreft betaald goederen ve rvoer stelt 
de B elgi che R egeering er prijs op te ken nen 
te geven, dat voor het ver.l eenen van vervoe r
vergunningen N ederl andsche ondernemingen 
op denzelfden voet gesteld zijn a ls Belg ische 
ondernemingen en dit zull en blijven onder 
voorwaarde van wederkeerigheid wat· betreft 
Belgische ondernem ingen in N ederland: de 
N ederlandsche ondernemingen , di e bewijzen 
bedoeld betaald goederenvervoer in Belg ië 
uitgevoerd te hebben vóór 8 Juni 19 36, zu ll en 
ambtshalve de verlangde vergunning kunnen 
verkrijgen. 

Voor het overige zull en de be ide R egeerin
gen ronder uitstel het geheele vraagstuk aan 
een onderzoek onderwerpen, ten e inde tot een 
definitieve overeenkomst te geraken. 

Gelief, M ijnheer de Zaakgelastigde , de ver
zekering mijner bijzondere achting te aanvaar-
den. P. H . Spaak. 

Den H eere J onkheer Snouck Hurgronje, 
Zaakgelastigde der Nederlanden, 

te B russel. 

Gezantschap der N ederl anden. 

0
• 5071. 

Brussel , 31 D ecember 1937. 

Mijnheer de Minister, 

I ngevolge het contradictoir onderzoek, waar
toe de a fgevaardi gden van onze beide la nd c-n 
zijn overgegaan in verband met de maatrege
len tot uitvoering van de ci rcul a ire van het 
Ministerie van Financiën van B elg ië, Admini
stratie der invoerrechten en accijnzen, N °. 
100 000 , van 1 December 1937, heb ik de eer 
Uwer Excellentie de instemm ing te betuigen 
van de N ederl a ndsche R egeering met de voor
loopige regeling tusschen de N eder lan<lsche 
R egeering en de Bel gische R egeering betref
fende het verkeer in Nederland van in B elg ië 
ingesch,·even motorrij tuigen en het verkeer in 
B elg ië van in N ederland ingesch reven moto r
r ij tu igen. 

De Belg ische R egeering zal muta tis mutan
dis ederl andsche motorrijtui gen toelaten on
der voorrech t van gelij ke bepalingen als neer 
gelegd in de Belg isch-Fransche overeenkomst 
van 16 Juli 1935 nopens hetzelfde onderwe rp. 

De Nederlandsche R egeering zal vanzelf
sprekend overeenkomstige voordeelen verlee
nen aan Belg ische motorrijtuigen. 

De Belg ische grenswne zal een denkbeel
di ge diepte hebben van 10 K .M ., maar er is 
overeengekomen, teneinde de betrekk ingen 
tusschen be ide I anden te bevorderen, da t ze
kere agglomeraties van bijwnde r belang hier
onder zouden vallen: de hiernevensgaande 



1 ijst somt all e gemeenten op, die deel ui tma
ken van de a ldus vastgestelde wne. 

De Nederl andsche wne zal eventueel in den
zelfden geest vastgesteld worden. 

Ik heb er goede nota van genomen, dat, 
wat betreft betaald goederenvervoer , de Bel
g ische R egeer ing te kennen geeft, da t voor 
het verleenen van vervoervergunningen N e
derla ndsche ondernemingen op denzelfden 
voet gesteld zijn a ls Belg ische ondernemingen 
en di t zullen blijven onder voorwaarde van 
wederkeerigheid wat betreft Belg ische onder 
nemingen in N ederl and: de N ederl andsche 
ondernem ingen, die bewij zen bedoeld betaa ld 
goederenve rvoer in Belg ië uitgevoerd te heb
ben vóór 8 Juni 1936, zull en ambtshalve de 
verlangde vergunning kunnen verkrijgen . 

Voor het overige zull en de be ide R egeerin
gen zonder uitstel het geheele vraagstuk aan 
een onderzoek onderwerpen, ten e inde tot een 
defini t ieve overeenkomst te geraken. 

Gelief, Mijnheer de Minister , de verzeke
r ing mijner meeste hoogacht ing te aanvaurden . 

J . Snouck Hurgronje. 

Zij ner Excell entie den H eere P . H. Spaak, 
M inister van B uitenlandsche Zaken rn 
Buitenlandschen H andel , 

B russel . 

BELGISCHE GEMEENTE DEEL UIT
MAKEND VAN DE BELGISCH-NEDER

LANDSCHE GRE SZO E . 

I. W est-Vl aa nd e r en. 

Adinkerke, Assebroek, Bl a nkenberge, Bree
dene, Brugge, D amme, De P a nne, Dudzele, 
H e ist, H oeke, Houtave, Klemskerke, K nokke, 
K oksijde, K ool kerke, L a pscheure, L issewege, 
Lombardsijde, Meetkerke, Middelkerke, Moer
kerke, Nieuwmunster , Niemvpoort, Oedelem, 
Oostduinkerke, Oostende, Oostkerke, R ams
kapell e-bij -B r ugge, Sijsele, S in t-K ruis, Steene, 
U itkerke, Veurne, Vlissegem, Wenduine, West
ende, Westka pell e . 

n: 0 0 s t-V I a a Il cl e r e n. 

Adegem, Assenede, Bassevelde, B elsele, Be
veren-Waas, Belsele, Boekhoute, Daknam, De 
Klinge, Desteldonk, Doel, E ekloo, E ksaarde, 
Ertvelde, E vergein, Gent, Gentbrugge, H aas
donk, K a lloo, K aprijke, K emze ke, Kield rech t, 
Kluizen, Knesselare, K rui beke, Ledeberg, 
Lembeke, Lokeren, Loochr isti, Lovendegem, 
M a ldegem, M ariakerke-bij-Gent, Meerdonk, 
M elsele, Mendonk, Middelburg, Moerbeke, 

ieuwkerken-W aas, Oostakker, Oosteekloo, 
Oostwinkel , Ronsele, Sinaai, Sint-Amandsberg, 
S int -Gilli s -Waas, S int - J an - in- Eremo, S int
Kru is-Winkel , S int-L aure ins, S int-Ma rg riete, 
S int- iklaas-Waas, Si nt-P auwels, S le idi nge, 
Stekene, Ursel , Verrebroek, Vinderhoute, 
Vrasene, Waarschoot, Waasmu nster , W achte
beke, W aterland Oudeman, W atervl iet, Won
delgem, Zaffel a re, Zelzate, Zeveneeken, Zo
mergem . 

L . &. S . 1938. 

1938 

III. A n t w e r p e n. 

Antw,i rpen, Arendonk, B aarl e-Hertog, B a
len, Beerse, Berchem, Berendrecht, Borger
hout, Borsbeek, B rasschaat, Brecht, Burcht, 
Desschel , Deurne, Edegem, Ekeren, E sschen , 
Hoboken, H oevenen, Hoogstraten, K almthout , 
K apell en, Lill oo, Loenhout, Meer, Meerl e, 
Merksem, Merksplas, Minderhout, Mol, Mort
sel, Oostmalle, Oud-Turnhout, Poppel, R a vels, 
R etie, Rijkevorsel , Schilde, Schoten, ' s-Gra
venwezel , Sint-Job-in-'t Goor, S int-Lenaarts , 
S tabroek, Turnhout, Vlimmeren , Vorse laar , 
Weelde, Westmalle, Wijnegem, Wilrijk, Wom
mel gem, Worte l, Wuustwezel, Zandvliet, 
Zwijndrecht. 

IV. L i m b u r g. 

Achel, Asch, B atsheers, Beek, Berg, Bil 
zen, Bocholt, Boorsem, Bree, Dietsch-H eur , 
Dilsen, Eben-Em ael , E elen, Eigenbilzen, Eis
den, E ksel , Ellikom, Gellik, Genk, Genoel 
elderen, Gerdingen, Groote-Brogel , Groote

Spouwen, Gr uitrode, H amont, H echtel, H ees , 
Henis, H erderen, H oelbeek, H oeselt, K a nne, 
Kaulill e, K essenich, Kimooi, Kl e ine-B rogel , 
Kleine-Spouwen, L a naken, Lanaye, Lankl aar, 
Leut, Lommel , M aaseik, M a l, M a rtenslinde, 
Mechelen a/M aas, Meeswijk, Meeuwen , Mem
bruggen, Mill en, Molenbeersel, Mo_pertingen, 
Munsterbil zen, eeren, N eergl abbeek, N eer
ha ren , N eeroeteren, N eerpelt, Nie l bij Asch, 
Opglabbeek, Opgrimbie, Ophoven, Opi t ter, 
Opoeteren, Overpelt, P eer , Rekum, R eppel , 
Riemst, Rijkhoven, Riksingen, R osmeer , R o
tem, Rukkelingen op den J eker, 's H eerenel
deren, Sint-Huibrech ts-Lille, Sluizen, Stok
kem , Tongeren, Tongerloo, Uikhoven , Val 
meer , Veldwezel t, Vlij t ingen, Vreeren, Vroen
hoven, Vucht, Waltwilder, Werm, Wijchmaal , 
Wijshagen, Wonck, Zichen-Zussen-Bolder , Zu
tendaa l. 

V . Lui k. 

A rgenteau, Aubel, B aelen (Liège-L uik), 
Barchon, B att ice, Bell a ire, Berneau, Beyne
H eusay, Bo irs, Boll a nd, Bombaye, Bres oux , 
Cerexhe-H euseux, Cha ineux, Charneux, Che
rat te, Clermont-sur-Berwinne, Da lhem, Eupen, 
Evegnée, E ynatten, Feneur, F exhe-Sl ins, Flé
ron. Gemmenich , Glons, H accourt, H auset, 
H enri -Chapell e, H ergenrath, H e l'ma lle s./Ar
genteau, H ermée, H erstal, H erve, H eure- le
R omain, H ombourg, Housse, H outain-St.-S i
méon, J ulemont, J upill e, Juprell e, K ettenis, 
L a Calami ne, Liers, Li xhe, Lontzen, Luik, 
Melen, M icheroux, Milmort , Moelingen, Mont
zen , M o resnet, M ortie r , M o rtro ux, N e ufc h ä.
teau-lez-Visé, N eu-Moresnet, Ou peye, P a ifve, 
Queue-du-Bois, R ae ren, R emersdaal, R eti nne, 
Richell e, R ocourt, Sa int-André-lez-Da lhem, 

a int-Remy-lez-Dalhem, Saive, ' s-Graven-Voe
ren, S int-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, 
Sippen aeken, Slins, Teuven , Thimister, Trem
bleur, Tignée, Villers-St. S iméon, Visé, Vive
gnis, Voroux-lez-Liers, Vottem, Walhorn, 
Wandre, W arsage, Welkenraedt, Wihogne. 

14 
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Ministerie 
van B uitenlandsche Zaken 
en B uitenlandschen Handel. 

Al gemeene Zaken C. 
2e Afdeeling, 5e Bureau. 

N°. 69123/P.B./6. 

Brussel, 4 F ebruari 1938. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Ten vervolge op Uw schrijven d.d. 31· De
cember 1937, n°. 5071, heb ik de eer, U te 
bevestigen, dat, wat betreft het verleenen van 
vervoervergunningen in Belg ië, N ederlandsche 
ondernemingen op denzelfden voet geste ld zijn 
als Belgische onaernemingen en dit zullen 
blij ven onder voor,vaarde van wede1·keerighe id 
wat betreft Belgische ondernemingen in e
derland. 

Voorts ben ik gemachtigd, te Uwer kennis 
te brengen, dat, ingeval de Belg i che aut.ori
teiten er weder t.oe wuden overgaan, vergun
ningen te ve~leenen aan vervoerondernemin
gen, die op het oogenblik niet voldoen aan de 
voorwaarden, vereischt voor het ver l eenen 
van die vergunning, het afgesproken is, dat 
bij het onderwek van de desbetreffende aan
vragen voor vergunning, het Bureau voor het 
Vervoer langs den weg geen enkel onderscheid 
zal maken wat betreft de nationaliteit der 
aanvragers, met dien verstande, dat aanvra
gen, uitgaande van ederlandsche onderda
nen, zullen worden onderzocht in dcnzelfden 
geest en volgens denzelfden maatstaf, a ls wan
neer d ie aanvragen wuden zijn ingediend 
door Belgische onderdanen. 

Gelief, Mijnheer de Zaakgelastigde, de ver
zekering mijner bijzondere achti ng te aan
vaarden. 

Voor den Ministe r, 
De Di1-ecteu1·-GeneraaJ,, 

M. Costermans. 

Den H eere Jonkheer Snouck H urgron je, 
Zaakgelastigde der Nederlanden, 

te Brussel. 

Gezantschap der ederlanden. 

N°. 462. 

Brussel, 4 Februari 1938. 

Mijnheer de Minister , 

Ten vervolge op H aar schrijven d.d. 31 De
cember 1937, Al gemeene Zaken, C., 2e Af
dee ling, 6e Bureau, 0

• 691 23/P.B./6, heb ik 
de eer, ter kenn is van Uwe Excellentie te 
brengen, dat ik er goede nota van heb geno
men, dat, wat betreft het verleenen van ver
voervergunningen in België, ederlandsche 
ondernem ingen op denzelfden voet geste ld zij n 
als Belgi che, en dit zullen blijven onder voor
waarde van wederkeerigheid wat betreft Bel
g ische ondernemingen in eder land. 

Anderzijds heb ik er nota van genomen, 
dat Uwe Excell entie .is.._gemachtigd, te mijner 
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kennis te brengen, dat. ingeval de B elgische 
aut.oriteiten er weder toe wuden overgaan, 
vergunningen te verleenen aan vervoeronder
nemingen, die op het oogenbl ik niet voldoen 
aan de voorwaarden, vereischt voor het ver
leenen van die vergunning, het afgesproken 
is, dat bij het onderwek van de desbetreffende 
aanvragen voor vergunning, het Bureau voor 
het Vervoer langs den weg geen enkel onder
scheid zal maken wat betreft de nationalite it 
der aanvragers, met di en verstande, da t aan
vragen, uitgaande van N ederlandsche onder
danen, zullen worden onderzocht in denzelf
den geest en volgens denzelfden maatstaf, al s 
wanneer die aanvragen wuden zijn ingediend 
door Belgische onderdanen. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring mijner mee te hoogachting te aanvaarden. 

J. Snouck Hurgronje. 

Zijner Excell entie den H eere P . H. Spaak, 
Minist er van Buitenlandsche Zaken e?J, van 
iluitenlandschen Handel, 

Brussel. 

Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken 
en Buitenland chen Handel. 

Al gemeene Zaken 
2e Afdeeling, 5e Bureau. 

N°. 69123/P. Bas/3. 

Bru el , 24 Maart 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Met verwijzing naar het schrijven van het 
Gezantschap dd. 4 Februari j .l. , N°. 462, heb 
ik de eer te1· kennis van Uwe Excellentie te 
brengen, dat de B elgische R egeering het noo
dig geoordeeld heeft den omvang van de 
grenswne, vastgesteld voor de t.oepassing van 
de Belgisch- ederlandsche rege ling van 31 
December 1937, in zake aut.omobielverkeer, 
1 ichtelijk te wijzigen. 

Er is derhalve besloten de volgende gemeen
ten toe te voegen aan de lijst van die, welke 
deel uitmaken van genoemde wne: 

Provincie Luik: 
Chaudfontaine, 
Embourg, 
Magnóe, 
Romsée et Vaux-sous-Chèvremont. 

Er is anderzijds vastgesteld, dat ten gevolge 
van een fout de lijst der plaatsen van de pro
vincie Limburg, gelegen in deze grenszone, 
bij vergissing de g meente Batsheers, op 30 
k.m. van de grnns ge legen, vermeldde in 
plaats van de gemeente Bitsingen, welke zich 
op 3 k.m. van de Bel gisch-Neçerlandsche 
grens bevindt. 

Ik wude Uwer Excellentie dank weten, in
dien Zij deze wijzigingen ter kennis wu willen 
brengen van de ederlandsche aut.or iteiten, 
belast met de toepassing van deze regeling. 

Ik maak van deze gelegenheid gebru ik, 
Mijnheer de Minister, om Uwer Excell entie 
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de verzekering mijner hoogachting te her
nieuwen. 

Voor den Minister, 
De Directeur-Generaal , 

M. Costermans. 

Zijner E xcell entie 
Baron van Harinxrna thoe Slooten, 
Gezant der N ede,·landen, 

te Brussel. 

Gezantschap der Nederlanden . 

N°. 1433. 

Brussel, 8 April 1933. 

Mijnheer de Minister , 

Ik heb de eer Uwer Excell entie de goede 
ontva ngst te beri chten van H are mis· ive dd. 
24 Maart j.l. , Al gemeene Zaken C, 2e Afdee
ling - 5e Bm·eau, N °. 69123/P . B as/3, waar
bij Zij mij wel heeft willen doen weten, dat 
de Belgische R egeering het noodi g geoordeeld 
heeft den omvang van de grenszone, vastge
steld voor de toepassing van de Belgisch
N ederlandsche regeling van 31 December 1937, 
in zake automobielverkeer, li chtelijk te wij
zigen. 

Er is derhalve besloten de volgende gemeen
ten toe ~e voegen aan de lijst van die, welke 
dee l uitmaken van genoemde zone: 

Provincie Luik : 
Chaudfontaine, 
Embourg, 
Magnée, 
Romsée et V a ux-sous-Chèvremont . 

Er is anderzijds vastgesteld, dat ten gevolge 
van een fout de lijst der plaatsen van de pro
vincie Limburg, gelegen .in deze g ren zone, bij 
vergissing de gemeente Batsheers, op 30 k.m. 
van de grens gelegen, vermeldde in plaats 
van de gemeente Bitsingen , welke zich op 3 
k.m . van de Bel gisch-Nederlandsche grens be
vindt. 

Ik ben niet in gebreke gebleven het boven
staande ter kennis van de Nede r! andsche Re
geering te brengen, die hiervan goede nota 
heeft genomen . 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Mijnheer de Minister, om U de verzekering 
mijner meeste hoogachting te herha len. 

van Harinxma thoe Sl ooten. 

Zijner Excell en tie den H ee,·e P . H . Spaak, 
Minister van Buitenlandsche Zaken en 
van Buitenlandschen Handel, 

Brussel . 

s. 140. 

4 M ei 1938. BESLUIT tot vaststelling van 
bepalingen betreffende de personeelsbezet
ting bij de departementen van a lgemeen 
bestuur. 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
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den R aad van Ministers, van 28 Januari 
1937, N° . 20, Kabinet M. R. ; 

Gelet op de Ambtenarenwet 1929, het Al 
gemeen Rijksambtena renreglement en het Ar
beid overeenkomstenbesluit ; 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 
23 Februari en 26 October 1937, nos. 31 en 
19) ; 
. Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, Mi n iste r van Al gemeene Za
ken, Voorzitter van den R aad van Ministers, 
van 27 April 1938, n°. 158, Kabinet M . R. ; 

Overwegende, dat het noodig is , bepalingen 
vast te stellen betreffende de personeelsbezet
t ing bij de departementen van a lgemeen be
stuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
. te bepal en als volgt: 

Art. 1. 1. Bij de departementen van a lge
meen bestuur zijn werkzaam: 

a. ambtenaren in vasten of tijdelijken 
dienst; 

/) . personen met wie een arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht op grond van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit is gesloten. 

2. A anstelling als ambtenaar in vasten 
dienst is slechts mogelijk in •een functie, welke 
in de formatie bestaat of daarin vooraf wordt 
opgenomen . 

2. 1. De bepalingen van dit beslui t zijn 
niet van toepassing op techn isch personeel, 
noch op milita ir of burgerlijk personeel, dat 
bij een departement va n algemeen bestuur ge
plaatst of gedetacheerd, tot een buitendienst 
bl ijft behooren, noch op gewezen koloniale 
landsdienaren , tewerkgesteld bij het Depart,:,
ment van Koloni ën. 

2. De bepalingen van dit besluit zijn mede 
niet van toepassing op telefon isten en bedie
nend personeel , voor welke g roepen zoo noo
dig afzonderlij ke regelen worden gesteld. 

3. De in artikel 1, onder a, bedoelde amb
tenaren worden ingedeeld in de navolgende 
groepen: 
. A. van wi"é slechts wordt geëischt het v·er
richten van eenvoudigen aclministratieven ar
beid aan de hand van antecedenten en voor
schriften ; 

B. van wie wordt geëischt het verrichten 
van zelfstandi gen aclministratieven arbeid van 
meer ingewikkelden aard, die eigen oordeel 
vraagt ; 

C. van wie wordt geëischt het verrichten 
van scheppenden arbeid of het zelfstan"dig lei 
ding geven aan een afdeeling. 

4. 1. Tot groep A . behooren de ambtena
ren in de rangen van schrijver 2e klasse, 
schrij ver l e klasse en adjunct-commies; 

tot g roep B . die, in den rang van commies 
e n hoofdcommies; 

tot groep C, die, in de rangen van referen
daris en administrateur. 

2. Indien een ambtenaar een niet in het 
vorig lid genoemden rang bekleedt, wordt hij 
geacht te behooren tot de grnep, welke, in 
verband met de aan het bekleeden van den 
ra ng te stellen eischen, daaraan het meest na• 
bij komt. 

5. Bij eerste aanstelling kan aan een amb
tenaar een lagere rang worden toegekend dan 
die, waarin hij op grond van den aard der 
door hem te verrichten werkzaamheden be-
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uoembaa r wu zijn . Deze ambtenaar kan, na 
gebl eken geschiktheid en bekwaamheid wor
den bevorderd tot laatstbedoelden rang, na 
event ueel de tusschengelegen rangen te heb
ben doorloopen. 

6. 1. Om te kunnen worden aangeste ld of 
bevorderd tot ambtenaa r in één der rangen 
behoorende tot de groepen A , B of C, wordt, 
behoudens het bepaa lde in artikel 7, ver
e ischt : 

I. Voor groep A , met uitzondering van de 
schrijvers, het bez it va n een bewijs van het 
met goed gevol g hebben a fgeloopen van de 
eerste d r ie kl a sen eener H oogere Burger
school met 5-jar igen cursus, het diploma 
M .U.L.O. , of het diploma van klerk bij de 
departementen van a lgemeen bestuu r, dan 
wel een g raad van ontwikkeling, overeenko
mende met dien va n een bezitte r van zoo
dani g di ploma; 

II. Voor g roep B. het bezit van, hetzij : 
a. het getui gschrift van met goed gevol g 

a fgelegd e indexamen van de gymnas ia, be
doeld in a rtikel 11, of va n het daa rmede ge
lijkgeste ld examen, bedoeld in a rt ikel 12 der 
H ooger-onderwij swet; 

b. het getu igschrift van met goed gevol g 
a fgelegd eindexamen der hoogere burgerscho
len met 5-ja rigen cursus, bedoeld in artikel 
57, onder b, of van het daarmede gelijkge
stelde examen, bedoeld in artikel 55 , tweede 
lid , der Middel baar-onderwijswet ; 

c. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd e indexamen der hoogere burgerscho
len met 4- en 5-ja ri gen cursus, die wat het 
leerpl a n betreft, vol doen aan de e ischen, 
welke zijn gesteld voor de scholen, onderschei
denlijk bedoeld onder c en e in a r t ikel 1 van 
Ons besluit van 13 November 1923 (Staats
blad n°. 518) , zooals di t laatstelijk is gewij
zigd ; 

d. het getuigschr ift van met goed gevol g 
a fgel egd eindexamen der erkende handels
schol en met 5-jarigen cursus; 

da n wel een graad van ontwikkeling over
eenkomende met dien van een bezi tte r van 
wodani g diploma; 

III. Voor groep C. het voltooid hebben 
va n de studie aan een universite it of daar
mede gelijk te stell en inr icht ing van hooger 
onderwijs, dan wel het bez it van een graad 
va n ontwikkeling, welke geacht kan worden 
daa rmede gelijk te zijn . 

2. Ome Ministe r, Hoofd van het betrok
ke n departement va n a lgemee n bestuur, be· 
oordeel t of iemand een graad van ontwikke
ling heeft , overeenkomende met dien va n een 
bezitter va n één der diploma's als bedoeld in 
het vori ge li d onder I en II, dan wel met het 
vol tooid hebben van de studie, a ls bedoeld in 
da t lid onder III. · 

7. Bevorder ing van een ambtenaa r tot een 
ra ng, behoorende tot een hoogere groep dan 
waartoe de door hem bekleede rang behoort, 
ka n, indi en hij n iet voldoet aan den bij a r
tikel 6 gestelden e isch voor benoembaarheid 
in d ien rang, niettemin, in a fwijki ng van den 
regel , geschieden op grond van bekwaamheid 
e n geschiktheid , verkregen door e igen studie, 
inspanning en toewijding. 

8. Door Ons wordt voor elk departement 
een formatie vastgesteld, welke aangeeft het 
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aanta l ambtena ren in vasten di enst, in elk 
der verschill ende rangen, dat ten hoogste 
daarbij werkzaam kan zijn. 

9. 1. Bevordering geschiedt binnen de for 
matie-g renzen, met inachtneming va n het be
paalde bij de a rt ikelen 3 tot en met 7. 

2. Onvermi nderd het bepaalde in het vo
ri g lid , wordt bij bevordering, behalve op ge
schiktheid en bekwaamheid, mede gelet op 
a ncienni te it. 

10. Voor de vervulling van eeni ge vacature 
wordt rekening gehouden met de belangen 
va n de ambtenaren, die bij het betrokken de
pa rtement, dan wel bij andere depa r tementen . 
werkzaam zijn en wordt - mits geschiktheid 
aa nwezig zij - de voorkeur gegeven aan hem, 
die, gelet op de fo rmatie, in zijn ra ng boven 
het toe gel aten aantal aanwezig is. 

ll . 1. Er is een commiss ie van onderwek 
naar de format ie van de departementen van 
al gemeen bestuur . 

2. Deze comm iss ie is belast met den arbeid, 
haar in de artikelen 12 en 13 van di t bes luit 
opgedragen; zij di ent voorts Onzen Ministe r, 
Voorzitter va n den R aad van Ministers, in 
voorkomende gevall en desgevraagd va n ad
v ies. 

3. De samenstelling van deze commissie 
wordt door Onzen Minister voornoemd gere
geld ; hare leden worden door dezen benoemd. 

4. Beha ndel t de commi sie zaken, welke een 
bepaald depar tement van a lgemeen bestuur 
aangaan, da n neemt de Secretaris-Generaal 
of bij ontstentenis di ens pl aatsvervanger , 
ambtshalve zitting in de commissie. 

12. 1. I ndien een ambtenaar , in het geval , 
bedoeld in artikel 7, in aanmerking wordt 
gebracht voor het ve rvull en van een vacature 
in een rang in een hoogere g roep, wordt een 
daartoe strekkend voorstel gericht tot Onzen 
Minister, Voorzitter van den Raad van M i
nisters. 

2. Onze Mi nister, Voorzitter va n den R aad 
van Ministers, brengt dit voorstel , na daar
over advies te hebben ingewonnen van de in 
a rt ikel 11 bedoelde commiss ie, ter besliss ing 
bij den R aad van M inisters. 

13 . 1. Indien wijzig ing in de, bij artikel 
8, bedoelde fo rmatie wenschelijk wordt ge
acht , wordt door Onzen Ministe r, Hoofd van 
het betrnkken depar tement van algemeen be
stuur , een daartoe strekkend voorstel gericht 
tot Onzen M inister , Voorzitter va n den R aad 
va n Ministers. 

2. D e ze b rengt het voorstel . na adv ies te 
hebben ingewonnen van de in a rtikel 11 be 
doelde commissie, ter kennis van den R aad 
van M iniste rs. 

3. De in het voorgaande Jid genoemde 
commiss ie heeft eveneens de bevoegdheid een 
voorstel te doen, a ls in het eerste lid bedoel d. 

4. De Raad van Ministers besli st, of Ons 
een voorstel tot wij zig ing d ier fo rmatie zal 
worden gedaan . 

14. 1. Van de a anstelling va n een ambte
naa r in tijdelijken dienst of van tewerkstell ing 
van een persoon op a rbeidsovereenkomst naar 
burger! ijk recht, wordt kennis gegeven aan de 
com miss ie, bedoeld in arti kel l l. 

~- De in het l st~ li_d bedoelde kenn isgeving 
biIJ ft achterwege, md1en de aanstell ing of te
werkstelli ng strekt tot het verrichten van 
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werkzaamheden , welke niet langer dan 3 
maanden zull en duren. 

15. T en gevolge van de inwerk ingtreding 
van dit besluit en de uit dit besluit voort
vloeiende formatie-be luiten zal geen ambte
naar worden ontslagen of in rang worden ver-
1 aagd. 

Onze Ministers, Hoofden van de departe
menten van a lgemeen bestuur, ieder voor wo
veel hem betre ft, zijn belast met de uitvoering 
van dit beslu it, hetwelk in het Staat$blad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
aan de Al gemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 4den Mei 1938. 

WILHELMINA. 
D e ilfi11ister van Staat, 

Minister van Algenieen e Zaken, 
Voorzitt er van den Raad van Ministers, 

H. Co I ij n. 
(Uitg eg. 31 M ei 1938.) 

s. 200. 

28 April 1938. WET, houdende w1J z1gmg 
van enkele artikelen van de wet op de 
regte rlijke organisatie en het bele id de r 
justitie. 

B ijl . H and. Il 1937 , 512 ; 1937/38, 171 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1423-14il!5. 
Bijl . Hand. l 1937/38, 171. 
Hand. I 1937/38, bladz. 544. 

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

dat het wenschelijk is enkele artike len van 
de wet op de regterlijke organisatie en het 
beleid der justitie te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. De wet op de regte rlijke organisa

t ie en het beleid der justitie wordt gewijzi gd 
a ls volgt: 

I. Artikel 3a verva lt. 
II . Artikel 6a wordt gelezen als volgt : 
,.Art. 6a. Als waarnemend procureur-gene-

raal bij een geregtshof kan door Ons een ad
vocaat-generaal bij een ander geregtshof of 
een officier van j ustitie bij eene arrond isse
ments-regtbank worden aangewezen. 

Als waarnemend advocaat-generaal bij een, 
geregtshof kan Onze Minister van J ustitie 
een advocaat-generaal bij een ander geregts
hof of een off icier van justitie bij eene ar
rnndissements-regtbank aanwijzen . 

Als waarnemend officier van justitie of 
substituut-officie r van justitie kan de procu
reur-generaal bij het geregtshof, binnen welks 
regtsgebied de a rrondissements-regtban k is 
gelegen, naa r regels door Ons te stell en, een 
substituut-officie r bij eene andere regtbank 
of een ambtenaar van het openbaar minist-0rie 
aanwijzen. 

Als waarnemend ambtenaar van het open
baar min isterie bij een ka ntongeregt kan de 
officier van justitie bij de regtbank, binnen 
welker regtsgebied het kantongeregt is ge
legen, naar regel s door Ons te stell en , een 
ambtenaar van het openbaar ministerie bij 
een ander kantong!'.regt"of een beëedi gd klerk 
ten parkette aanw1Jzen. 
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III. Artikel 6b wordt genummerd: 37. De 
eerste zin wordt gelezen: 

"De beëedigde klerken ten parkette worden 
door Onzen Minister van J ustitie voor een 
of meer kantongeregten tot wederopzeggens 
benoemd, op aanbeveling van den officier 
van justitie bij de arrondissements-regtbank, 
tot welker regtsgeb ied die kantongeregten be
hooren." 

H et bestaande artikel 37 wordt genum
merd. : 36. 

IV. Artikel 6c vervalt . 
V. Artikel 6d wordt genummerd: 6b. H et 

eerste lid wordt gelezen : 
,, In geval van afwezigheid, belet of ont

stenten is van 
procureur-generaal en advocaten-generaa l 

bij den hoogen raad, 
procureur-generaal, waarnemend procureur

generaal, advocaten-generaal en waarnemende 
advocaten-generaal bij een geregtshof, of 

officier, waarnemend officier, substituut
officieren en waarnemende substituut-officie
ren bij eene arrondissements-regtbank , 

wordt de dienst waargenomen door een der 
raadsheeren o f regters, door den prns iden t 
van het collegie te benoemen." 

VI. H et tweede lid va n artikel 15 wordt 
vervangen door de twee navol gende leden: 

,,W aarnemende procureurs-generaal, advo
caten-generaal , off ic ieren van justitie en sub
stituut-offi cieren houden verblijf ter p laatse, 
waar degenen , di e zij vervangen, hun vast en 
voortdurend ver bi ijf moeten hebben. Zij ont
vangen, overeenkomstig regels door Ons te 
ste ll en, vergoeding, indien zij , ingevol ge di t 
voorschrift, elde rs moeten verblijven dan te r 
plaatse waa r zij hun vast en voortdurend 
verbl ij f hebben of, ter voldoening aan eenen 
ambtspligt, moeten hebben. 

Om bijzondere redenen ka n door den K o
ning verlof worden ve rl eend om af te wijken 
van de voorschriften van het eerste li d of den 
eersten volzin van het tweede lid. I n het des
betreffend besluit wordt de pl aats van het 
vast en voortdurend verbl ijf of het verblijf 
aangewezen." 

VII. H et tweede lid van artikel 16 verva lt. 
VIII. H et zesde li d van artikel 34 wordt 

vervangen door de twee navolgende leden : 
,,Waarnemende ambtenaren van het open

baar min ister ie bij de kantongeregten houden 
verblijf ter plaatse, waar degenen, die zij ver
vangen , hun vast en voortdurend verblij f moe
ten hebben. Zij ontvangen, overeenkomstig 
regels door Ons te stell en, vergoeding, indien 
zij , ingevolge di t voorschrift elde rs moeten 
verblijven dan ter pl aatse waar zij hun vast 
en voortdurend verblijf hebben of, ter vol
doening aan eenen ambtspli gt, moeten heb
ben. 

Om bijzondere redenen kan door den Ko
ning verlof worden verleend om af te wijken 
van de voorschriften van het eerste en vierde 
1 id of den eersten volzin van het zesde I id . 
In het desbetreffend besluit wordt de plaats 
van het vast en voortdurend verblijf of het 
verblijf aangewezen." 

IX. De eerste volzin van het tweede lid 
van artikel 47a wordt gelezen: 

" De beëedigde kl e1·ken ter griffie worden 
door Onzen Ministe r van Justit ie tot weder-
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opzeggens benoemd, op aaubeveling van de 
regtbank." 

X. De eerste volzin van het twe de lid 
van artikel 61b wordt gelezen: 

" De beëedigde klerken ter griffie worden 
door Onzen Minister van Justitie t.ot weder
opzeggens benoemd, op aanbeveling van het 
geregtshof." 

XI. De eerste volzin van het tweede lid 
van artikel 83a wordt gelezen: 

"De beëedigde klerken ter griffie worden 
door Onzen Minister van Justitie t.ot weder
opzeggens benoemd, op aanbeveling van den 
hoogen raad." 

Art: II. De bepalingen van deze wet treden 
op een door Ons te bepalen tijdstip of op door 
Ons te bepalen tijdstippen in werking. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, deu 28sten 

April 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister vcin J ustitie, C. Gos e I i n g. 
( Uitg er, . 10 M ei 1938.) 

s. 201. 

27 Mei 1938. WET, houdende nadern wijzi
ging van de wet van 5 Juli 1910 (Staats
blad n°. 181), t.ot regeling van de samen
stelling van den hoogen raad, de ge rechts
ho,·en, de arrondi sements-rechtbanken en 
de kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke ambtenaren alsmede van 
de klassen der rechtbanken en kantonge
rechten. ( H erklasseering van kantonge
rechten.) 

Bijl. Hand. Il 1936/31, 412 ; 1937, 41~ ; 
1931/38, 134 . 

H and. Il 1931/38, bladz . 1461. 
B ijl . Hand. I 1937/38, 134. 
H emd. l 1937/38, bladz. 143 . 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nader te wijzigen de 
wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), tot 
regeling van de samenstelling van den hoogen 
raad , de gerecht hoven, de arrondissements
rnchtbanken en de kantongerechten en van de 
jaarwedden der rechterlijke ambtenaren als
mede van de klassen der rechtbanken en kan
tongerechten, woals deze thans luidt ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van tate, enz. 

Art. I. Artikel 4 van de wet van ii Juli 
1910 (Staatsblad n°. 181), zooals deze thans 
1 uidt, wordt gelezen als volgt: 

"A1·t. 4. De klassen en de samenstelling 
der kantongerechten, benevens de jaarwedden 
der kantonrechters en der rechterlijke amb
tenaren bij die kantongerechten worden vast
gesteld a ls volgt: 

I. EERSTE KLASSE. 

A . A 1nsterda1n. 
ten hoogste 7 kant.onrechters, ieder ..... f 6840 
1 griffier .. . . ....... ... ..... ..... ................. .. . 5130 
ten hoogste 6 substituut-griffiers, ieder 2480 
ten hoogste 35 kantonrechters-p laatsvervan
gers, zonder bewldiging. 
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B. Rotterdam. 
ten hoogste 6 kantonrechter , ieder f 684 0 
1 griffier .. . .... . ... . ....... . ... ....... ... .. .... .... . 5130 
ten hoogste 5 substituut-griffiers, ieder 2480 
ten hoogste 30 kant.onrechter -p laatsvervan
gers, ronder bezoldiging. 

C. 's-G,·avenhage. 
ten hoogste 5 kantonrechters, iede1· f 6840 
1 griffier .. ........ .................. ... .... .. ...... . 5130 
ten hoogste 4 substituut-gr iffiers, ieder 2480 
ten hoogste 24 kantonrechters-plaatsvervan
gers, zonder bezoldiging. 

D . 's- H ertogenbosch, Eindhoven, H eerlen, 
Arnhem, Nijmegen, Enschede; L eiden, 

H ilversum, H aarle1n, Ut,·echt, 
Leeuwarden, Groningen. 

ten hoogste 3 kant.onrechters, ieder ..... f 6420 
1 griffier .... ..... ..... ... ... .. ... .. ... . ... .. . .. .. .. 4110 
ten hoogste 2 substituut-griffiers ......... 2480 
ten hoogste 18 kant.onrechters-plaatsverva11-
gers, zonder bewldiging. 

E. Breda, Tilb"rg, Maast,·icht, Roermond. 
Z wolle, Almelo, D elft, Schiedam, JJor
d·recht, Middelbu,·g, Alkmaa,·, Amersfoort. 

ten hoogste 2 kantonrechters, ieder ..... f 5990 
1 griffier .. ..... .... ............. .... .. ..... . .... .... 2910 
ten hoogste 1 substituut-griffier ... ... .. . 2060 
ten hoogste 10 kant.onrechter -plaat vervan
gers, zonder bezoldiging. 

II. TWEEDE KLASSE. 

Z evenbergen, B ergen op Zoom, Sittard, 
Venlo , H elmond, lVageningrn, T erborg, 
Z utphen, Groenlo, Apeldoorn, Deventer, 
Alphen, Gouda, Gorinchem, Neuzen, den 
H elder, Hoo,·n, Zaanda1n, Sneek, H eeren
veen, B eetsterzwaag, Winschoten, Zuid-

b1'0ek, A ssen, M eppel, E1nmen. 
1 kantonrechter ..... .. .. . . .. . .. .. .. . f 5560 
1 griffier ............... .. .......... ... .... . ... ...... 2480 
ten hoogste 8 kantonrechters-pi aatsvervangers, 
zonder bewldiging. 

III. DERDE KLASSE. 

Boxmeer, Tiel , H arderwijk, Steenwijk, Brielle . 
S01nm elsdijk, O"d-Beijerland, Oostburg, 

Zierikzee. 
1 kantonrechter .................................. f 5130 
1 griffier ... ..... .. .. .................... .. ......... 2060 
ten hoogste 8 kantonrechters-plaatsvervangers, 
zonder bewldiging. 

Bij de kantonge!·echten van alle klassen: 
ambtenaren van het öpenbaar ministerie, ieder 
f 2910." 

Art. 11. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te be pal en tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg . 10 Jtmi 1938.) 
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s. 202. 

27 M ei 1938. WET, houdende nadere w1Jz1-
ging van de wet van 5 Juli 1910 (Staats
blad n°. 181} , tot regeling van de samen
stelling van den hoogen raad, de gerechts
hoven, de arrond issements-rechtbanken en 
de kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke ambtenaren a lsmede van 
de klassen der rechtbanken en kanton
gerechten. (Wijziging maximum-formatie 
van gerechtsho,1en en ,·echtbanken.) 

Bijl. Hand. IT 1936/37, 413; 1937, 413: 
1937/38, 135. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 1459-1461. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 135. 
H and. l 1937/38, bladz. 743. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschel ijk is nader te wijzigen de 
wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181}, tot 
regeling van de samenstelling van den hoogen 
rnad, de gerechtshoven, de arrond issements
rnchtbanken en de kantongerechten en van de 
jaarwedden der rechterlijke am btenaren als
mede van de klassen der rechtbanken en kan
tongerechten, gelijk deze wet laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 1'5 Mei 1936 (Staats
l>lall n°. 303} ; 

_Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. De artikelen 2 en 3 van de wet van 

5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181}, gelijk deze 
laatstelijk gewijzigd is bij de wet van 15 Mei 
1936 (Staatsblad n°. 303), worden gelezen als 
YOlgt : 

,,Art. 2. De samenstell ing der gerechtsho
ven, benevens de jaarwedden der leden van 
en der rechterlijke ambtenaren bij die ge-
1·echtshoven worden vastgesteld als volgt: 

A. A msterda·1n. 
1 president f 8980 
ten hoogste 3 vice-presidenten, ieder . 8130 
ten hoogste 16 raadsheeren , ieder .. .... 7270 
1 procureur-generaal .... .. .... .... .. .......... 8980 
ten hoogste 3 advocaten-generaal, iede r 7270 
1 griffier ..................... ............. .......... 5560 
ten hoogste 3 substituut-griff ier , iede r 3770 
ten hoogste 6 raadsheeren-plaatsvervangers, 
zonrler bezoldiging. 

B. 's-Gravenhage. 
1 pres ident ................... f 8980 
ten hoogste 3 vice-presidenten, ieder .. . 8130 
ten ~oogste 16 raadsheeren, ieder 7270 
1 procurnur-generaal .. ...... .. .... ...... 8980 
ten hoogste 3 advocaten-generaal , ieder 7270 
1 ·griffier ...... .. .......... .... ............ ... 5560 
ten hoogste 3 subst ituut-griffiers, ieder 3770 
ten hoogste 6 raadsheeren-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

C. <-H ertogenbosch, A,·nhem, L eeuwarden. 
1 president ...... ........ f 8550 
ten hoogste 2 v ice-presidenten, ieder .. . 7700 
ten hoogste 8 raadsheeren, ieder .. .. .. .. . 6840 
1 procureur-generaal .. .. . .. .... .... .. .. 8550 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, ieder 6840 · 
1 griffier .. .... ...... ........ ...... .. .. .............. 5130 
ten hoogste 3 subst ituut-griff iers, ieder 3770 
ten hoogste 3 raadsheeren-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 
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Art. 3. De klassen en de samenstelling der 
arrondissements-rechtbanken, benevens de jaar
wedden der leden van en der rechterl ijke 
ambtenaren bij die rechtbanken worden vast
gesteld a ls volgt: 

I. EERSTE KLASSE. 

A. A msterda1n. 
1 president ................. .. 
ten hoogste 6 vice-presidenten, ieder . 
ten hoogste 25 rechters , ieder .......... .. 
1 officier van justitie 
ten hoogste 8 substituut-officieren van 

f 8130 
7270 
6420 
8130 

justitie , ieder ................ ................... 6420 
1 gr iffier .. .. .... .. .. .......... .... ...... .. 5560 
ten hoogste 12 substituut-griffiers, ieder 2910 
tel) hoogste 18 rech ters-plaatsvervangers, ron
der bezoldiging. 

• B. l lotte,.,/.am . 
1 president .............................. .. 
ten hoogste 4 vice-presidenten, ieder ... 
ten hoogste 18 rechters, ieder .. .. 
1 officier van ju titie .................. .. .. 
ten hoogste 6 substituut-officie,·en van 

f 8130 
7270 
6420 
8130 

justitie, ieder . .. .. .. ...... ... 6420 
1 griffier .... 5560 · 
ten hoogste 10 substituut-g,·iffiers, ieder 2910 
ten hoogste 12 rechters-plaatsvervangers, zon
der bezoldiging. 

C. 's-Gravenhage. 
1 president .......... .... .......... . 
ten hoogste 4 vice-pres identen, ieder ... 
ten hoogste 20 rechters, ieder " 
1 officier van justit ie ................ .. .... . 
ten hoogste 6 substituut-offi cieren van 

f 8130 
7270 
6420 
8130 

justitie, ieder .. .. .. .. .. .. .. .. . 6420 
1 griffier ............................................ 5560 
ten hoogste 10 substituut-griffiers, ieder 2910 
ten hoogste 12 rechters-plaatsve rvange rs, zon
der bezoldiging. 

D. 's-Flertogenbosch, B reda, Maa<Jtricht , 
Arnhem, Z wolle, Middelbu1'g , Haarlem, 
U t'recht, Leeuwa,·à en, Gröningen, Assen. 

1 president .. ....................... ...... .. f 6840 
ten hoogste 1 vice-pres ident .... ...... , 
ten hoogste 9 rechters, ieder 
1 officier van justitie .. .... .. .. .. .. ........ .. 
ten hoogste 2 substituut-officieren van 

justitie, iede r .............. .. 
r griff ier ............ .. ...... . 
ten hoogste 4 substituut-griffiers, ieder 
ten hoogste 8 rechters-plaatsvervangers, 
der bezoldiging. 

II. TWEEDE KLASSE. 

5990 
5560 
6840 

5560 
5130 
2910 
wn-

Roer-mond, Z"tphen, Alm elo , Do,·drecht, 
Alkmaar. 

1 president ................ .. 
ten hoogste 1 vice-president " 
ten hoogste 6 rechters , ieder ............. .. 
1 officier van justitie 
ten hoogste 1 substituut-officier van 

justitie .. .. .. ................... .. 
1 griff ier .......... .. .. ......... .. 

f 5990 
5560 
5130 
5990 

ten hoogste 2 substituut-gr iffiers, ieder 
ten hoogste 5 rechters-plaatsvervangers, 
der bezoldiging. 

5130 
4710 
2480 
zon-
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Het maximum-aantal rechters en rechters
plaatsvervangers, bij dit artikel voor elke 
arrondissements-rechtbank bepaald, mag wor
den overschreden, ind ien \Vij di t voor de goede 
bezetting eener enkelvoudige kamer voor de 
behandeling van kinderzaken wenschelijk oor
deelen, alsmede wola ng een rechte r-p laats
vervanger, die kinderrechter is geweest, rech
ter-plaatsvervanger blijft. 

H et I id eener arrondissements- rechtbank, 
dat bij meer dan één rechtbank als kinder
rechter werkzaam is, geniet, boven zijne jaar
wedde als lid eener arrondissements- rechtbank, 
eene enkele vergoeding van 430 gulden 
' jaars . 

Het pl aatsvervangend I id eener arrondisse
ments-rechtbank, dat, ronder lid eener andere 
arrondissernents-rechtbank te zijn, bij zijn col
lege a ls kinderrechter werkzaam is, geniet 
daarvoor eene bezoldiging, waar.van het be
drag door Ons wordt bepaald, döch ten hoog
ste ten bedrage van de helft van de jaarwedde 
van een rechter in zijn college." 

Art. IL Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van hare afkon
d ig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inistel' van Justitie , . ,Jos e I i II g. 
( Uitgeg . 10 J uni 1938.) 

s. 245. 

16 Maar t 1938. BESLU IT tot nadere wijzi
g ing vannet bij Koninklijk besluit van 14 
September 1838 (Staatsblad 11°. 36} vast
gestelde Reglement n°. / , en tot va tstel
ling van eenen algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 4 van de 
wet van 9 December 1937 (Staatsblad n°. 
208), houdende waa rnemi ng der rolzit
tingen doo_r één rechter. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordrncht van den Minister van 

Justit ie van den 7 F ebruari 1938, l ste Afdee
ling C, n°. 1131 ; 

Overwegende, dat het noodig is om het bij 
Koninklijk besluit van 14 September 1838 
(Staat sblad n°. 36) vastge telde R eglement 
n°. I , laatstelij k gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 20 December 1935 (Staatsblad n°. 
729) , te herz ien in verband met de wet van 
9 December 1937 (Staatsblad, n°. 208), en om 
een a lgemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 4 van laatstgenoemde wet, 
vast te stell en; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Maart 1938, 11° . 23} ; 

Gezien het nader rapport va n Onzen voor
noemden Minister van 12 Maart 1938, l ste 
Afdeeling C, n°. 1174 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het bij K oninklijk besluit van 

14 September 1938 (Staatsblad 11°. 36) vast
gestelde R eglement n°. I, betreffende do wijze 
van E edsaflegging der onderscheidene R eg
terlijke Ambtenaren, de afwezigheid , de af
wisseling en de orde van den inw'endigen 
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di enst van den Hoogen Raad, gelijk mede van 
de Hoven en Regtbanken, laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 20 December 1935 
(Staatsblad n°. 729) , worden de volgende 
veranderingen gebracht : 

a. De eer te zin van artikel 21a wordt ge
lezen: ,,Bij elke Arrnndissements-R egtbank i 
een enkelvoudige K amer, uitsluitend belast 
met de beha ndeling van burgerlijke zaken." 

b. De tweede zin va n het tweede lid van 
a rtikel 22a wordt gelezen: .,Deze bepaling 
lijdt uitzondering met betrekking tot een 
enkelvoud ige kamer, a ls bedoeld in artikel 
21a, en een enkelvoudige kamer voor de be
h a ndeling van burgerlijke kinderzaken, tevens 
belast met de behandeli ng van kinderstraf
zaken." 

c. In artikel 35 wordt na " Arrondisse
ments-Regtbank." ingevoegd "volgens regelen 
door Onzen Ministe r van Justitie te stellen,". 

d. N a artikel 35 wordt ingevoegd een ar
tikel 35a., luidende: 

"Art . 35a.. Voorzoover de Hooge Raad en 
de Geregtshoven in verschillende K amers voor 
burgerl ijke zaken zijn verdeeld, worden de 
zaken onmiddellijk aangebragt bij de Kamer, 
die daa rt.oe is aangewezen door he t reglement 
van orde, bedoeld in. a rtikel 90, en worden er 
zoovele rollen gehouden a ls er Kamers zijn. 

De Presidenten dier K amers zijn bevoegd 
- voorzoover een ander voorzitter van het 
kollegie is, met diens toestemming - op den 
dienenden dag de zaken, welker behandeling 
op dien dag niet afloopt, naar eene andere 
K amer te venvijzen, op zoodanige wijze, al s 
het meest bevorderlijk is voor den ge rege lden 
gang van zaken. 

H et vorige lid is niet van toepassing op 
zaken, waar in de wet dagvaarding op de 
eerstkomende teregtzi tti ng voorschrijft." 

e. Artikel 36 wordt gelezen : 
" Bestaan bij een Arrond issements-Regtbank 

ve rschill ende enkelvoud ige Kamers, dan wor
den de zaken onmiddellij k aangebragt bij de 
K amer, die daartoe is aangewezen door het 
reglement van o,·de, bedoeld in artikel 90. 

Bestaan bij een Arrondis ements-Regtbank 
verschill ende meervoudige Kamers voor bUJ'
gerlijke zaken, dan worden onteigen ingszaken 
onmiddellijk aangebragt bij de Kamer, die 
daartoe is aangewezen door het reglement van 
01·de, bedoeld in artikel 90. 

Bij elke Arrondis ements-Regtbank worden 
zooveel roll en gehouden, a ls e r K amers voor 
burgerlijke zaken zijn . 

De Presidenten der meervoudige Kamers 
en de leden der enkelvoud ige K amers zijn be
voegd - voorzoove r een a nder voorz itte r van 
het kollegie is, met diens toestemming - op 
den dienenden dag de zaken, we lker beha nde
ling dien dag niet a floopt, naar een andere 
Kamer te verwijzen op zoodanige wijze , a ls 
het meest bevorderlij k is voor den geregelden 
ga ng van zaken . 

H et vor ige lid i. niet van toepassing op de 
zaken, waar in de wet dagvaarding op de eerst
komende te regtz itting voorschrijft. 

Een naar een andere Kamer verwezen zaak 
wordt ambtshalve op h are rnl ingeschreven. " 

2. De zaken, die op den dag der inwerking
treding van dit beslu it tot bet nemen van 
conclusiën zij n ingeschreven ter roll e van een 
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meervo11dige Kamer eener Anondissements
Rechtbank worden ambtshalve overgebracht 
naar de rol der enkelvoudige kamer, bedoeld 
in artikel 288a van het Wetboek van Burger
lij ke Rechtsvordering. 

Za ken, in welke voor den dag der inwer
kingtreding van dit besluit de dagvaarding is 
uitgebracht, doch die op bedoelden dag nog 
niet bij een meervoudige Kamer zijn aange- · 
bracht, worden ter roll e van bovenbedoelde 
enkelvoudi ge Kamer ingeschreven, ten e inde 
te di enen op de eerste terechtzitting dier K a
mer na den <l ag, waartegen was gedagvaard, 
of waartegen, met toepassing van art. 136 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering, was opgeroepen. 

Het voorgaande lid vindt overeenkomstige 
toepassing ten aanz ien van za ken, die naar de 
terechtzitting zijn verwezen. 

De voorgaande bepalingen van dit artikel 
zijn niet van toepass ing op zaken aangaande 
onte igening ten a lgemeenen nutte. 

3. D it beslui t treedt in werking tegelijk 
met de wet van den 9den December 1937 
(Staatsblad n°. 208). 

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

's-Gravenhage, den 16den Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ,utitie, C. Gos e I i n g . 
( Uit geg. 23 Maar t 1938.) 

s. 246. 

23 Maart 1938. BESLUIT tot wijzi g ing van 
het Organisatiebesluit Rijksveldwacht, 
Staatsblad 1936, n°. 241, en tot wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 24 M aart 1923, Staatsblad n°. 108, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur a ls bedoeld in a rt ikel 
49 der P ensioenwet 1922, Staatsblad n°. 
240. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justit ie en van Binnen
la nclsche Za ken va n 3 November 1937 , 5e 
Afdee ling, N°. 6073 G, en van 10 November 
1937, N °. 1123 IV, Afdeeling P ensioenen en 
Wachtgelden; 

Overwegende dat het in verband met de 
wet van 22 Mei 1937, Staatsblad N °. 201, 
tot wijzi ging van de artikelen 141, 154, 157, 
158 , 158 en 177 van het W etboek van Straf
vordering, wenschelijk is een ige wijzigingen 
aan te brengen in h et Organisatiebesluit Rijks
veldwacht , Staatsblad 1936, N °. 241 , en tevens 
Ons besluit van 24 Maart 1923, Staatsblad 
N°. 108, tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in arti kel 
49 der P ensioenwet 1922, Staatsblad 0

• 240, 
woals dat besluit is gewijzigd bij Ons beslui t 
van 4 Juni 1926, Staatsblad N°. 161 , nader 
te wijzigen en aan te vuil en; 

Gelet op het Rijkspolitiebeslui t, Staatsblad 
1935, N°. 497, en op artikel 49 der P ensioen
wet 1922, Staatsblad N °. 240; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
1 M aart 1938, N°. 21) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 3 November 1937, 5e 
Afdeeling, N °. 6073 G, en van 21 Maart 1938, 
N°. 210 I , Afd. P ensioenen en Wachtgelden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. In het Organisatiebeslu it Rijksveld

wacht, Staatsbla d 1936, N° . 241, worden de 
navo lgende wijzig i ogen aangebracht: 

In artikel 3, eerste I iel, wordt voor " rijks
veldwachters-brigadiers-majoor" gelezen: ,,bri
gadiers-m a joor der Rijksveldwacht" en voo:· 
" rijksveldwachters-brigadiers": ,,brigadiers der 
Rijksveldwacht". 

In artikel 3, tweede lid, in artikel 6, derde 
lid , in a rtikel 12, eerste lid, en in artikel 18, 
tweede lid , wordt voor " rijksveldwachters
rechercheurs" gelezen: ,,rijksrechercheurs" . 

Artikel 3, derde lid, wordt gelezen: 
,, ( 3) Ten bureele van den Inspecteur en 

va n de di stricts-commandanten is, voor zoo
veel noodig, admin istr a tie f personeel werk
zaam, hetwelk niet geacht wordt te behooren 
tot he t korps Rijksveldwacht. H et is onderge
schikt aan den Inspecteur en, voor zoover het 
werkzaam is ten bu reele van een distri cts
commandant, aan dien commandant." 

2. In artikel 1 van Ons besluit van 24 
Maart 1923, Staatsblad 0

• 108, tot vaststel 
ling van een a lgemeenen maat regel van be
stuur a ls bedoeld in a rtikel 49 der P,msioen
wet 1922, Staatsblad N °. 240, gewijzigd bij 
Ons beslu it van 4 Juni 1926, Staatsblad N °. 
161, wordt de navolgende wijziging en aan
vulling aangebracht: 

voor " veldwachter (ook in den rang van 
brigadier en brigadier-ma joor);" wordt ge
lezen: 

,, rijksveldwachter, rijksveldwachter-brigadier
titulair, briga dier der Rijksveldwacht, briga
dier-ma joor der Rijksveldwacht, rij ksrecher
cheur, gemeenteveldwachter, chef-gemeente
veldwachter en daarmede gelijk te stellen be
trekkingen ;"; 

na " bestuurder van een electr ischen tram
wagen" wordt ingelascht : 

,, , chauffeur van een autobus; duiker". 
Onze Ministers van Justi t ie en van Binnen

landsche Za ken zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, bel ast met de uitvoering van dit 
beslu it, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algerneene R ekenkamer. 

's-O ravenhage, den 23stei:i Maa rt 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, C. G o s e I i n g. 
De M inist er van B innenlandsche Zaken, 

V a n Bo e yen. 
(Ui tgeg. 1 April 1938.) 

s. 281. 

16 M aart 1938. BESLUIT, houdende bepa
ling van h et tijdstip van inwerkingtreding 
van de wet van 22 Mei 1937 (Staatsblad 
n°. 200) tot wijzig ing van de Wet op het 
L evensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad 
o 0

• 716) . 
I nwerkingtreding 1 April 1938. 



1938 

s. 282. 

25 M ei 1938. BESLUI'l', houdende bepaling 
van het t ijdstip van inwerkingtreding van 
de Wet van 9 December 1937 (Staatsb lad 

0
• 208), houdende waarneming der rol -

zittingen door één rechter. 
Inwerkingtreding 1 Septe1nber 1938. 

s. 283. 

27 M ei 1938. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van punt 
VII van a r tikel I der wet van 28 April 
1938 (Staatsblad n° . 200), houdende wij
ziging van enkele artikelen van de wet 
op de regterlij ke organ isatie en het bele id 
de,· justitie. 

lnwerkingt,·edin{/ 1 J uni 1938 . 

s. 301. 

19 M ei 1938. WET tot aanvulling en w1iz1-
g ing van de wet van den 29sten December 
1928 (Staatsblad n°. 514) tot aanw ijzing 
van de takken van Rijksd ienst omvatten
de de posterijen, de telegrafie en de tele
fonie, voor een béheer, a ls bedoeld in 
art.ikel 88 der Comptabili te itswet (Staats
blad 1927, n°. 259). 

8 ijl . Hand. Il 1936/37, 42~ ; 1937, 425 ; 
1937/38, 138. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 1461- 1472. 
Bijl. H and. l 1937/38, 138. 
Hand. l 1937/38, bladz. 678. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen heoben, 

da t he t ~ enschelij k is geb leken de wet van 
den 29sten December 1928 (Staatsblad N°. 
514) tot aanwijzing van de takken van Rij ks
d ienst, omvattende de posterijen, de telegr afie 
en de telefonie, voor een beheer, a ls bedoeld 
in artikel 88 der Comptabili teitswet (Staats
blad 1927, 0

• 259), aan te vullen : 
Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I . In den tweeden zin van artikel 3 

der wet van den 29sten December 1928 
(Staatsblad N °. 514) wordt in pl aats van 

·,,Onze Minister van W aterstaat" gelezen 
,;Onze Minister van Binnenlandsche Za ken". 

Art. II. Artikel .6 der wet van den 29sten 
December 1928 (Staatsblad n°. 514) wordt 
ge lezen a ls volgt: 

1. H et Staatsbedrijf der P osterijen, Te le
graf ie en Telefonie vormt: 

a. een reservereken ing tot dekking van 
mogelijke ve l'liezen, voortsprui tende uit de 
nadeelige koersverschill en op de effecten der 
beleggingen van den Postchèque- en Giro
dienst; 

b. een reser verekening tot dekking van de 
vl)rpl ichtingen aan het personeel , ingevolge 
de a r tikelen 14 en 63 van het Arbeidsovereen
komstenbes l uit. 

2. De bedragen de.- tegoedschr ij vi ngeri op 
c(e .re ·ervereken ingen worden vóór het opma
ken der re kening, bedoeld in art. 17 der Be
drijvenwet (Staatsblad 1928, n° . 249) door 
Onzen Minister van Binnenland che Zaken, in 
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overeenstemming met Onzen Minister van F i
nanciën, bepaald. 

3. Onverm inderd het bepaalde in de arti 
kelen 17 , 18 en 19 der Bedrijvenwet (Staats
blad 1928, n°. 249) beschikt Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken over het tegoed 
der reserverekeningen. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den Mei 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlanilsche Zaken, 
V an Bo e yen. 

s. 344. 

De M inister van Financiën, 
J . A. d e W i Id e. 
(Uitgeg . 10 J-tmi 1938 . ) 

23 M aart 1938. BESLUIT tot w1Jz1grng en 
aanvulling van het Rijkstelefoonreglement 
1929 (Staatsblad 1929, n°. 441) . 

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

lijk is over te gaan tot wijzig ing en aanvul 
l ing van eenige bepalingen van het R ijks
telefoonreglement 1929 (Staatsblad n°. 441) , 
gewijzigd en aangevuld bij Onze beslui ten 
van 18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 286), 8 F e
bruari 1932 (Staatsblad n° . 42), 7 Jul i 1932 
(Staatsblad n°. 333), 27 December 1933 
(Staatsbl ad n°. 726) , 21 September 1934 
(Staatsblad n°. 516) , 1 April 1935 (Staatsblad 
n°. 168), 18 J uni 1935 (Staatsblad n°. 349), 
26 October 1935 (Staatsblad n°. 627 ) en 25 
J anuari 1937 (Staatsblad n°. 340); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnen landsche Za ken van 22 F ebruari 1938 , 
n°. 15 , H oofdbestuur der Poster ijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Den R aad van State gehoord (adv ies van 
8 M aart 1938, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mi nister van 18 Maart 1938, n°. 5, 
H oofdbestuur der Posterijen, Telegraf ie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat voornoemd reglement zal 

worden gewijzi gd en aangevuld als volgt: 
A rt. I. Artikel 4, lid 12, wordt gelezen: 
,,Voor aanslu it ing aan netten met een abon

nement, a ls bedoeld in lid 3, van f 30 of 
hooger is als tegemoetkoming in de kosten 
van aansluiting bovendien ve rschuldigd voor 
eens een bedrag van f 6. Zij n de voor de aan
sluiting van het perceel benood igde geie idin
gen nog in goeden staat aanwezi g of doen 
zich omstandigheden voor, welke naar het 
oordeel van den Directeur-Generaal tot afwij 
king van de in den vorigen zin vervatte be
paling aanle iding geven, dan bepaalt hij tot 
wel]:< bedrag de tegemoetkoming wordt ver
laagd of dat zij niet versch,,!cligd is. 

I ndien in een net een tele,v,.lllaansluiting 
wordt gevraagd binnen 3 maanden, nadat op 
verzoek van den aanvrager de verbintenis 
voor een hoofdaanslui ting in een ·ander per
ceel in hetzelfde net is beëindigd, worden 
voor de aan !uiting in plaats van het voren
bedoelde voor eens verschuldigde bed.rag de 
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kosten van verplaatsing van een aans lui ting, 
al s bedoeld ir. punt 17 van dit artike l gehe
ven. De Directeur-Generaal -kan in bijzondere 
gevallen te zijner beoordeeling van deze be
paling ontheffing verleenen ." 

Art. II. In artikel 6 onder 1 wordt opge
nomen: 

,,r. ge~prekken, aangevraagd door de di 
recteuren der directe belastingen, invoerrech
ten en accijnzen, de directeuren van 's Rijks 
belastingen en de inspecteurs der invoerrech
ten en .accijnzen, voor zoover deze gesprekken 
in het belang van de fraudebestrijding moeten 
worden gevoerd" , 

terwijl "r" wordt gewijzigd in "s" . 
Art. III. Artikel 9, lid 5, 6 en 7 wordt 

gelezen : 
"5. Er is slech ts de helft van de kosten 

van e-en· (enkelvoudig) niet-dringend gesprek 
verschuldigd, met dien verstande, dat het ver
schuldigde niet minder dan f 0.04 bedraagt: 

a. ingeval de aanvrager een oproep niet 
beantwoordt; 

b. ingeval de aanvrager of de opgeroepene 
een gesprek weigert; 

c. indïen na de totstandkoming van een 
verbinding blijkt, dat het gesprek met een 
verkeerd nummer is aangevraagd, mits de 
foutieve aanvraag onmiddellijk daarna ver
vangen wordt door een andere gespreksaan
vraag voor hetzelfde net. 

6. Er zijn geen kosten verschuldigd: 
a. indien de telefonische gemeenschap naar 

het oordeel van het betrokken kantoor onvol
doende ·is; 

b. indien het gesprek tengevolge van een 
dienstfeil of storing niet plaats vindt; 

c. ingeval de opgeroepene een oproep niet 
beantwoordt; 

d. in de door den Directeur-Generaal te 
bepalen bijzondere gevallen." 

Lid "8" wordt lid "7". 
Art.· IV:. Artikel 12, lid 4, wordt gelezen: 
,,4. Het bepaalde in artikel 9,, lid · 7, be-

t reffende de aanwijz ing van <lengen~, die aan
sprakelijk is voor de gesprekkosten, geldt, 
behoudens afwijkende regeling in bijzondere 
gevallen, ook voor internationale gesprekken". 

Art. V. Artikel 17, lid 7, wordt gelezen: 
,,.7. Indien op het oproep- of voorbericht 

geen gesprek volgt, zijn, beha! ve in de ge
vallen, genoemd in artikel 9, lid 6, sub a, b 
en d, en onverminderd hetgeen· eventueel ver
schuldigd is op grond van · het bepaalde in 
artikel 9, lid 5, onder a en b, de kosten van 
het oproep- c.q. voorbericht verschuldigd." 

Art. VI. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na · dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is gèplaatst. 

Orize Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslü:it, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
deri Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De ,Ministe1· van Binnenlandsche Zaken; 
V an Boe ye n. 

(Uitgeg. 8 April 1938.) 
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s. 346. 

5 M ei 1938. BESLUIT, betreffende rege ling 
van de positie van hulpbeste llers bij den 
Post-, Telegraaf- en Telefoondienst, die 
doorloopend met een voll e dagtaak zijn 
belast. 

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

Binnenlandsche Zaken van 17 Maart 1938, n°. 
113, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Gelet op artikel 6, ;;unt 2, letter i van het 
Algemeen Rijksambtenarnnreglement ; 

Del'! Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1938 n°, 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voör
noemden Minister van 30 April 1938 n° . 195 , 

Hebben goedgevonden en ve rstaan : 
vast te stellen de navolgende bepaling. 

Eenig artikel. 
Hulpbestellers bij den Post-, Telegrnaf- en 

Telefoondienst, krachtens machtiging van den 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, doorloopend met een -volle dag
taak belast, kunnen door dezen , mits zij vol
doen aan door hem te stellen e ischen en voor
waarden, · worden benoemd tot arbeide r in t ij-
delijken dienst. · 

Onze Minister van Birmenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit. 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst zal wor
den en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemee
ne Rekenkamer. 

Het Loo, den 5den Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
V an Boe yen. 

(Uitg eg. 20 Mei 1938.) 

s. 365. 

19 Maa,·t 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van de e ischen voor toelating tot de open
bare en de krachtens artikel 45bis der 
rniddelbaar-onderwijswetwet gesubs idieerde 
bijzondere hoogere burgerscholen met vijf
jar igen cursus. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Februari 1938, N °. 1572 III, afdeeling 
Voorbere idend Hooger en Middelbaa,r Onder
wijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
e ischen voor toel ating tot ·hoogere burgerscho~ 
Jen met vijfjarigen cursus, bedoeld in artikel 
21bis en artikel 45ter, derde lid, der middel
baar-onderwijswet opnieuw vast te stellen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Maart 1938, N°, 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Maart 1938, N°. 
4388, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middel baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met . ingang van 1 Januari 1939: 
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I. in te trekken Ons besluit van 7 Februari 
1928 (Staatsbl ad N° . 18), zooals d it laatste
lijk is aangevuld bij Ons besluit van 14 De
cember 1931 (Staatsblad 0

• 503); 
II. vast te stellen de navolgende bepalin

gen tot regeling van de eischen voor toelating 
tot de openbare en de ingevolge artikel 45bis 
gesubsidieerde bijzondere hoogere burgerscho
len met vij fjarigen cursus. 

Art. l. Om a ls leerling tot de eerste klasse 
te worden toegelaten, moet de candidaat zich 
onderwerpen aan een onderzoek naar zijn ge
schiktheid tot het volgen van middelbaar on
derwij s en in het bijzonder naar zijn kennis 
en inzicht in de vakken: N ederlandsche taal, 
Rekenen, Aardrijkskunde en Geschiedenis. 

Art. 2. H et onderzoek wordt, behoudens het 
bepaalde in het laatste lid, ingesteld door een 
Toelatingscommissie, welke bestaat uit leera
ren der hoogere burgerschool, daartoe aange
wezen door den directeur der school, die lid 
en voorzitter der commissie is. 

Aan deze commissie kunnen voor de beoor
deeling der uitkomsten van het schriftelijk 
en het mondeling onderzoek en voor de be
slissing omtrent de toelating ten hoogste vier 
hoofden of onderwijzer van lagere schol en 
met raadgevende stem worden toegevoegd, 
telken jare uitgenoodigd door Onzen Minister, 
voor zoover het een Rijks hoogere burger
school , door .Burgemeester en Wethouders voor 
zoover het een gemeentelij ke hoogere burger
school in hun gemeente, en door het bestuur 
der school voor zoover het een bijzondere hoo
gere burgerschool betreft. 

Burgemee ter en Wethouders eener gemeen
te, waar twee of meer gemeentel ijke hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus geves
tigd zijn, kunnen uit het personeel dier scho
len een comm issie samenstellen, welke a ls toe
latingscommiss ie voor die scholen geldt. 

Art. 3. Voord at het onderzoek plaats vi ndt, 
zendt de Voorzitter der Toelatingscommissie, 
zoo mogelijk een vragenlijst omtrent den can
didaat aan het hoofd (de hoofden) der lagere 
school (scholen) , welke de candidaat in het 
loopende schooljaa r bezoekt (heeft bezocht), 
met verzoek bij de beantwoording der vragen 
daaraan toe te voegen een afschrift der rap
porten van den candidaat over dat schooljaar. 

E en formulier, bevattende de vragen, welke 
op die lijst in elk geval moeten worden ge
steld, is als bijl age gevo gd bij dit besluit. 
(Zie blz. 584). 

Art. 4. Het onderzoek oinvat: 
wat N ederlandsche taal betreft : 
l. Een schriftelijk onderzoek naar aan lei 

ding van een stuk proza, dat een ges loten ver
haal bevat. Zonder dat hem daarbij hulp 
wordt verleend, krijgt de candidaat gelegen
heid, dit stuk gedurende een vooraf bepaalden 
t ijd door te lezen. H et eerste deel van dit on
derzoek, waarbij het stuk ter beschikking van 
den candidaat bi ijft, geschiedt door middel 
van opdrachten, die ten doel hebben vast te 
stell en: 

a. of de candidaat uit den tekst zelfstandig 
gegevens weet te vinden; 

b. of hij de daarin voorkomende _gegevens 
met elkaar in verband weet te brengen en 
daaruit juiste gevolgtrekkingen kan maken; 
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c. of hij bepaalde woorden en uitdrukki11-
gen juist heeft opgevat. 

H et tweede deel van d it onderzoek omvat 
het zelfstandig weergeven van den hoofdin
houd van het bij het eerste deel ge lezen en 
bewerkte stuk, hetwelk dan niet meer ter 
beschikking van den candidaat bl ij ft. 

2. Een schriftelijk en zoo nood ig monde
! ing onde1·zoek naar: 

a. den woordenschat van den candidaat, 
waarbij afzonderlijk aandacht wordt geschon
ken aan het gebruik van werkwoorden, zelf
standjge naamwoorden, bijvoeglij ke_ naam
woorden en voorzetsels; 

b. zijn kennis van de zinsverbindingen, 
waarbij zoowel een juiste keuze der voegwoor
den ter verbinding van twee eenvoudige zin
nen, als het aanvullen van een samengestelden 
zin aan de hand van een gegeven voegwoord, 
wordt geëischt: . 

de zinsdeel en: werkwoordelijk en . naam
woordelijk gezegde, lijdend voorwerp, mede
werkend voorwerp, bijvoeglij ke en bij woorde
lijke bepaling (zonder nadere onderscheiding); 

de woordsoorten: zel fstand ige naamwoorden 
(zonder nadere. onderscheiding), bijvoeglijke 
naamwoorden, werkwoorden (sterke en zwak
ke, overgankelijke en onovergankelijke), hulp
werkwoorden (zonder nadere onderschei.ding), 
koppel werkwoorden, bijwoorden (zonder na
dere onderscheiding); lidwoorden, voornaam
woorden (persoonlij ke, bezitte lij ke, aanwijzen
de, vragende, betrekkelijke), telwoorden, voo1·. 
zetsels, voegwoorden; de spelli ng; 

wat Rekenen betreft, een schr iftel ijk en zoo 
nooclig mondeling onderzoek in zake: 

a. de toepass ing der vier hoofdbewerkingen 
met geheele getallen, gewone en tiendeelige 
breuken; 

b. de kennis van wettelij ke lengte-, opper
vlakte-, inhoudsmaten, munten, gewichten en 
van de procentrekening; 

c. de toepassing van getalbewerkingen in 
niet te ingewikkelde vormen en van een
voudige kenmerken van deelbaarheid , mede 
ter bepaling van het kleinste gemeene veel
voud en den grootsten gemeenen deeler; 

d. het juist zien van de betrekkingen tus
schen de gegeven in eenvoudige denkvraag
stukken, blijkende uit de toepassing der voor 
de oplossing vereischte bewerkingen, waarbij 
het gebru ik van de in de wiskunde gangbare 
verkorte sch rijfwijze is toegestaan. 

wat Aardrijkskunde betreft, een schriftelijk 
en zoo noodig mondel ing onderzoek naar de 
kennis der hoofdzaken van edei-land, Neder
landsch-Indi ë, Suriname en Curaçao en van 
Europa en naar eenige kennis van de vreemde 
werelddeel en en wereldzeeën; 

wat Geschiedenis betreft, een schr iftelijk en 
zoo nood ig mondeling onderzoek naar de ken
nis van de voornaamste feiten, personen en 
jaartall en der Vaderlandsche geschiedenis . 

Art. 5. Indien de ui tslag van het schrifte
lijk onderzoek met- betrekk ing tot een candi
daat niet in overeenstemming is met het oor
deel over hem van het hoofd (de hoofden) 
der lagere school (scholen), in artikel 3 be
doeld, wordt hij ook mondeling geëxamineerd. 

Alsdan wordt tevens onderzocht, of de can
didaat: 



a. nauwkeurig en natuurlijk leest; 
b. een voldoende vaardigheid bezit in het 

rekenen uit het hoofd met niet te groote ge
tallen. 

Art. 6. H et oordeel over kennis en inzicht 
van iederen candidaat, zooals dat bij het on
derzoek is gebleken, wordt voor elk der vak
ken uitgedrukt door de cijfers van 10 tot 1, 
aan welke de volgende beteekenis is te hech
ten : 
10 = uitmuntend ; 
9 = zeer goed ; 
8 = ·goed; 
7 = ruim voldoende; 
6 = voldoende; 

5 = bijna voldoende; 
4 = onvoldoende; 
3 = gering; 
2 = slecht; 
1 = zeer slecht. 

Art. 7. Op grond van den uitslag van het 
onderzoek en de in verband met artikel 3 ont
vangen inlichtingen beslist de Toelatings
commiss ie over de toelating. 

De beslissing geschiedt bij meerderheid van 
stemmen, bij staking van stemmen beslist de 
voorzitter der commiss ie. 

Art. 8. Door een Commissie van Advies 
worden opgaven samengesteld voor het schrif
telijk onderzoek, bedoeld in a rtikel 4, onder 
1, van welke opgaven door de Toelatingscom
missies, die dit wenschen, wordt gebruik ge
maakt. De voorzitter, tevens lid , en de leden 
dezer Commissie van Advies worden voor den 
t ijd van vijf jaar benoemd door Onzen Mi
nister. 

Onze Minister stel t jaarlijks· vóór 1 Maart 
de data vast, waarop aan de scholen, die ge
bruik maken van de door de commissie samen
gestelde opgaven, het schriftelijk onderzoek 
plaats heeft. 

De in het eerste lid bedoelde opgaven voor 
het schr iftelijk werk worden tijdig toegezonden 
aan de directeuren van a lle hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus. De directeu
ren onthouden zich van all es, waardoor de 
candidaten rechtstreeks of zijdelings vóór het 
examen van den inhoud der opgaven zouden 
kunnen kennis krijgen. 

A rt. 9. De Toelatingscommissies, die ge
bruik maken van het werk der Commissie van 
Advies, zenden binnen zes maanden na afloop 
van het examen aan den inspecteur, met het 
toez icht op de school belast, een verslag, waar 
in zij haar ervaringen met dit werk neerleg
gen en wenschen voor volgende jaren kenbaar 
maken. 

De andere Toelatingscommissies zenden bin
nen denzelfden termijn aan den inspecteur het 
door hen opgegeven werk met een versla g van 
de daarmede opgedane ervaring. 

Art. 10. Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van dit artike l, mag een candidaat, 
toegelaten tot de eerste klasse eener hoogere 
burgerschool , waarvoor dit besluit geldt , in
dien voor hem toelating wordt gevraaid tot 
de eerste kl asse eener andere hoogere burger
school , waarvoor dit besluit geldt, zonder na
der onderzoek door den directeur worden toe
gelaten . 

Een cand idaat, afgewezen voor de eerste 
klasse eener hoogere burgerschool , waarvoor 
dit besluit geldt , en voor hetzelfde schoolj aar 
toegelaten tot de eerste klasse eener andere 
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hoogere burgerschool, waarvoor dit besluit 
geldt, mag gedurende dit schoolj aar slechts 
worden toegelaten tot de laatstbedoelde school. 

Art. ll. Leerlingen, die de eerste klasse 
van een school voor gymnasiaal of voor mid
delbaar onderwijs, voor zoover niet bedoeld in 
artikel 12, geheel of gedeel telijk doorloopen 
hebben , kunnen, ter beoordeeling van den 
directeur der hoogere burgerschool, geheel of 
gedeeltelijk vrij gesteld worden van het toela
t ingsonderzoek voor de eerste k lasse van deze 
school. 

Art. 12. Leerlingen, komende van een an
dere hoogere burgerschool , opleidende voo r 
hetzel fde e indexamen, worden door den direc- · 
teur der hoogere burgerschool , voor welke zij 
zich aanmelden, zonder nader onderzoek toe
gelaten tot dezelfde klasse , waarin zij , volgens 
een schriftelijke verklaring van den directeur 
der school , die zij verlieten, hadden kunnen 
plaats vinden, indi en zij daar gebleven waren. 

Voor leerlingen, komende van een andere 
hoogere burgerschool, niet op! ei den de voor 
hetzelfde eindexamen, geldt het in het eerste 
lid bepaalde slechts voor de laagste drie kl as
sen. 

In geval van twij fel beslist Onze Minister 
of een school kan worden aangemerkt a ls een 
andere hoogere burgerschool , bedoeld in de 
eerste twee leden va_n dit artikel. 

Art. 13. Om a ls leerli ng tot de tweede , 
derde, vierde of vijfde k lasse eener hoogere 
burgerschool, waarvoor dit beslui t geldt, te 
worden toegelaten, moet, behoudens het be
paalde in artikel 12 van dit Besluit, de can
d idaa t zich onderwerpen aan een onderzoek, 
waaruit blijkt, dat hij onderwijs, a ls gegeven 
is in de klasse (n) voorafgaande aan de klasse, 
waarvoor hij toelating vraagt, met vrucht ge
noten heeft. 

H et onderzoek wordt ingesteld door een 
commissie, welke bestaat uit leeraren der hoo
gere burgerschool, daartoe aangewezen door 
den directeur der school , di e lid en voorzitter 
der comm issie is. De commiss ie beslist bij 
meerderhe id van stemmen; bij staking van 
stemmen beslist de voorzitter. 

De in het vorige lid bedoelde commissie kan 
den candidaat op grond van verkregen diplo
ma's of van getuigschri f ten wegens genoten
onderwijs vrijstellen van het onderzoek in som
mige of in alle vakken. 

Degene, die op een hoogere burgerschool, 
waarvoor d it beslui t geldt, aan het einde van 
het schooljaar niet tot een hoogere kl asse is 
bevorderd, mag, indien hij zich daarna aan 
een andere hoogere burgerschool, opleidende 
voor hetzelfde e indexamen , waarvoor d it 'be
sluit geldt, aanmeldt om zich aan het toela
tingsonderzoek voor de pvereenkomstige klasse 
van deze sch<'.-,] te onderwerpen, niet tot -di t 
onderzoek worden toegelaten, tenzij in bijzon
dere gevall en, ter beoordeeling van den i·n
specteur , die met het toezicht op de school, tot 
welke toelating wordt gevraagd, is belast; 
meldt hij zich aan voor een andere hoogere 
burgerschool , waarvoor dit besluit geldt, niet 
opleidende voor hetzelfde eindexamen, dan 
vindt deze bepaling slechts toepassing, jndien 
het een van de laagste drie klassen betreft. 
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Art. 14. De artikelen 10 en 12 zijn ook van 
toepassing op de leerl ingen, komende van 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
in Nederlandsch-Indië. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
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worden gezonden aan den Raad van State. 
's-G1·avenhage, den 19den Maart 1938. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenscliappen, 

J . R. S I o tem aker d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 29 Maart 1938.) 

VRAGEN LIJST. 
· · kla .. openbare G.L.O. 

Verklaring van de ondergeteekenden, resp. hoofd van en sse-onderwvzer 1 aan de b"" ond- school voor U L 0 vz ere - . . 
te ....... .. ... ............ . ...... ····-------(nader adres) . . ........ . ··································--·-

OPMERKING. Indien men niet omtrent alle vragen een stellig oordeel heeft, gelieve men zich alleen daar 
uit te spreken, waar duidelijke indrukken bestaan . 

..., --:- Met welke cijfers volgens de schaal 10-1 waardeert 
..<:l I> Jaar en datum ~ U den leerling voor de verschillende vakken, hier-Naam en voornamen 

van den leerling 
] 'ö ·,::;- onder genoemd, met het oog op de eischen van toe-
:rJ EÎ van geboorte J lating tot de eerste klasse der hoogere burge)'school 

C!) ~ met vijfjarigen cursus ? 

! 1 1 11

1

Ned. Taal 1

1 

Rekenen I Aardrijkskunde I Geschiedenis 

.........,~-----__c__.-r'--~-~l __ ~l ----1 

VRAGEN. 

I. OVER DE SCHOOL, WELKE DE CAN-
DIDAAT HEEFT BEZOCHT. ' ' 

1. H oeveel leerlingen gingen er in de laatste 
drie jaren respectievelijk naar de eerste 
klassen van een 
gymnasium, 
lyceum, 
hoogere burgerschool, 
handelsschool of 
middelbare school voor meisjes ? 

2. Uit welke leerjaren waren deze leerlingen 
afkomstig? 
Hoevelen gingen er gemiddeld uit elk dezer 
leerjaren ? 

II. OVER DEN CANDIDAAT ALS LEER
LING. 

a. Bevordering. 
1. Is de leerling steeds bevorderd? 

2. Zoo neen, in welk(e) leerjaar(-jaren) niet en 
tengevolge van welke oorzaken ? 

b. Verstandelijke aanleg. 
1. I s de leerling vlug, middelmatig of langzaam 

v.an begrip ? 

2. Leert hij vlug van buiten ? 
Zoo ja, voor welke vakken ? 

3. Onthoudt hij het geleerde goed ? 
Zoo ja, voor welke vakken ? 

c. Belangstel:•ing en aandacht. 
1. I s de belan.gstelling van den leerling voor 

het onderwiJs in het algemeen groot, middel
matig of gering ? 

2. Is zijn belangstelling algemeen of meer op 
bepaalde vakken gericht? 
In het laatste geval : op welke vakken ? 

ANTWOORDEN. 

19 ... 19 ..... 19 ... 

Gymnasium . 
Lyceum ... 

. ... 

H oogere Burgerschool 
Handelsschool . 
Middelbare schooi ..;._ ~eisj~s 

·••·••······ 

-- -- --
Totaal 

19 19 ... 19 .. 
.... .. e leerjaar. ········· ··· ...... 
...... e leerjaar . 
...... e leerjaar. ·······'··· 

.· 
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3. Heeft de leerling een constante aandacht 
of is hij gemakkelijk af te leiden ? 

d. Netheid, acciiraatheid. 
·Maakt zijn werk in het algemeen een netten 
en verzorgden, een middelmatigen of een 
slordigen indruk ? ·, .,, -

III. LICHAMELIJKE TOESTAND, KARAK-
TER, GEDRAG. 

1. Hoe is de lichamelijke toestand van den 
leerling? 
(Verzoeke eventueel aanteekening omtrent 
veel verzuim wegens ziekte en omtrent hard-
hoerigheid, bijziendheid, stotteren.) 

2. Tot welke opmerkingen geeft zijn karakter 
aanleiding ? 

3. Welke mededeelingen zijn er omtrent zijn 
gedrag te doen ? 

' 
IV. 3 

v. ÊINDOORDEEL. 
Acht Uden leerling geschikt voor het onder-
wijs in de eerste klasse eener hoogere burger-
school ? 

- - ., 
Aldus opgemaakt te . ................. 19. .. 

_____ .. _, ___ .. ___ _ ............. ........... . .. . ... Hoofd der School. 

-----·-····· ......... Klasse-onderwjjzer. 

Cijferschaal : 
10 = uitmuntend 

9 = zeer goed 
8 = goed 
7 = ruim voldoende 
6 = voldoende 

1 Waar in deze vragenlijst gesproken wordt 
~an : leerling, candidaat, onderwjjzer, zijn daar-
nder zoowel mannelijke als vrouwelijk personen 
e verstaan. 

2 In deze rubriek kan verwezen worden naar 
e verklarin betreffende een ·anderen leerlin g g 

ler dezelfde school, àie zich voor dezelfde hoo
ere burgerschool aangemeld heeft. 

3 T e dezer plaatse kunnen desgewenscht een 
f meer andere vragen worden gesteld. 

s. 367. 

23 Maart 1938. BESLUIT tot aanvull ing 
van het Koninklijk besluit van 15 Juni 
1926, Staatsblad n °. 193, houdende aan
wijzing overeenkomstig artikel 133, vijfde 
lid , der hooger-onderwij swet van het 
einddiploma van de Oostersch-letterkun
dige afdeeling (Afdeeling A I) van de 
Al gemeene Middelbare School in N edcr
lands ch-lndië, zooals di t besluit laatste
lij k is gewijzigd bij dat van 10 November 
1937, Staatsblad n°. 372. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

5 = ·bijna voldoende 
4 = onvoldoende 
3 = gering 
2 = slecht 
1 = zeer slecht. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 19 Maar 
1938 (Staatsblad n°. 365). 

t 

Mij bekend, 
.. 

De Minister van 0ndertlftJ8, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

10 Februari 1938, N°. 3083, afdeeling Roo
ger Onderwijs ; 

Gelet op artikel 133 der hooger-onderwijs
wet · 

G~zien Ons besluit van 15 Juni 1926, 
Staatsblad N°. 193, zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit. van 10 November 
1937, Staatsbl ad N °. 372 ; 
. Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Maart 1938, N°. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 21 Maart 1938, 
N°. 1330, Afdeeling Hooger Onderwijs; 

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

15 Juni 1926, Staatsblad N°. , 193, ·wordt in 
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rngel 8 het woord "en" tusschen ,, (Indo
Iraansche)" en "van" vervangen door een 
komma; achter het woord " letterkunde" in 
regel 8 wordt ingevoegd: en van de Chi
neesch-J apausche taal- en letterkunde; de 
woorden " beide sub g en h" in regel 9 wor
den vervangen door: beide onder g, h en i . 

2. In artikel 1 van Ons beslui t van 20 
M aart 1929, Staatsblad 0

• 123, wordt in 
regel 7 het woord "en" tusschen ,, (Indo
Iraa nsche )" en "van" vervangen door een 
komma; achter het woord " letterkunde" in 
1·egel 8 wordt ingevoegd : en van de Chi 
neesch-J apansche taal- en letterkunde; de 
woorden "beide sub g en h" in de regels 8 
e n 9 worden vervangen door: be ide onder 
[/, h en i . 

Onze Min ister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoer ing 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van StatE:. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. SI o te m a k e r d e B r u ï u e. 
(Uitgeg . 5 Ap1·il 1938. ) 

s. 368. 

28 Maa,·t 1938. BESLUIT tot w1iz1gmg en 
aanvulling van het K on inkl ijk besluit van 
26 M ei 1922 (Staatsblad n°. 387). laatste
lijk gewijzigd bij K oninkl ijk besluit van 
18 Juli 1936 (Staatsblad n°. 369), waa rbij 
is vastgesteld een programma voor het 
eindexamen der gymnasia en het daar
mede gelijk gesteld examen, bedoeld in 
artikel 12 der hooger-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 
16 Febrnari 1938, 0

• 2277 III, a fdeeling 
Voorbere idend H ooger en Middelbaar Onder: 
wijs· 

o;erwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 26 Mei 1922 (Staatsblad N°. 387) , 
zooals di t laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 18 Ju l i 1936 . (Staatsblad N °. 369) , 
te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Maart 1938, N °. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 23 Maart 1938, N °. 
4763. afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In On be luit van 26 Mei 1922 (Staatsblad 

N °. 387) , zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 18 Juli 1936 (Staatsbl ad 
N °. 369), worden met ingang van 1 J anuari 
1939 de volgende wijz ig ingen en aanvullingen 
aangebracht: 

In het derde I id van artikel 1 wordt in 
beide volzinnen van de laatste al inea in plaats 
van " de helft" gelezen "drie vierden". 

In artikel l! word t in plaats van het onder 
a fdeeling III bepaalde gelezen : 

224 

,.Afdeeling III. 
Voor de N eder la ndsche taal : 
a. het op jui te wijze voorlezen en verkla

ren van een na 1600 in niet te gemakkelij k 
Nederl audsch geschreven stuk proza of poëzie ; 

b. een opstel in het N ederl andsch over een 
onderwerp, door elk examinandus te kiezen 
ui_t een zestal opgegeven onderwerpen. 

Afdeeling IV. 
Voor de F ransche, Hoogduitsche en Engel-

sche taal : 
a. een vertaling va11 Fransch proza; 
b. een vertali ng van Hoogduitsch proza; 
c. een vertaling van Engelsch proza. " 
De opschriften "afdeeling IV", ,,afdeel ing 

V" , en "afdeeling VI" worden vervangen 
onderscheidenlijk door " afdeel ing V" , ,,afdee-
1 iug VI" en "afdeeling VII". 

Het eerste I id van artikel 3 wordt gelezen 
a ls volgt: 

.,H et mondeling examen omvat de onderdee
len, vermeld in artikel 2, afdeel iug I a en b, 
afdeeli ng II a en b, a fdeeling III a, afdeeling 
V , afdeeling VI en afdeeli ng VII." 

In het tweede lid van artikel 3 wordt de 
eerste volzin gelezen als volgt : ,,H et schrifte
lijk examen omvat de onclercleelen, vermeld 
in artikel 2, afdeeling I c, a fdeel ing II c, 
aîdeeling III b en afdeeling IV, benevens 
voor de B-leerlingen, genoemd in artikel 5 
van Ons beslu it van 7 Juni 1919 (S taatsbla d 
N°. 313) , de vakken, vermeld in artikel 2, 
afcleeling VI." 

I n het eerste lid van artikel 4 wordt i11 
plaats van "afcleeling V c" gelezen "afdeeling 
VI c" en in plaats van "afdeeling VI" .,a f
dee ling VII". 

In het tweede lid van artikel 4 wordt in 
plaats van "afcleeli ng IV" gelezen "afdeeling 
V". 

In het derde I iel van artikel 4 wordt in 
plaats van "afcleel ing V en a fdeel ing VI" 
gelezen "afdeeling VI en afcleel ing VII" . 

In het eerste lid van artikel 5 wordt in 
plaats van "afcleeling I , II en UI" gelezen 
,.afcleeling I , II, III en IV". 

n artikel 6 onder A wordt in plaats van 
.,afdeel ing III a: 1 uur 45 minuten" gelezen: 

"afdeeling III a: 20 minuten, voorafgegaan 
door 15 minuten inzage van het te verklaren 
stuk; , 

afdeeling _UI b: 1 uur en 45 minu ten." 
In artikel 6 onder A wordt in plaats van 

"afdeel ing III b, c en d" gelezen "afdeeling 
IV a, b en c"; in plaats va n " afdeel ing IV a 
en b" ,.afcleeling V a en b"; in plaats van 
,.afdeeling V a en b" ,,afdeeling VI a en b" . 

I n artikel 6 onder B wordt in plaats van 
,.afdeeling III a: l uur en 45 minuten ge
lezen : 

"afdeeling III a: 20 minuten, voorafgegaan 
door 15 minuten inzage van het te verkl aren 
stuk; 

a fcleel ing III b: 1 uu r en 45 minuten." 
In artikel 6 onder A wordt in plaats van 

"afdeeling III b, c en d" gelezen "afdeel ing 
IV a, b en c"; in plaats van "afcleeling Va" 
,. afcleeling V b", ,.afdeeling V c" en "afdee
l ing VI a, b en c" onderscheidenlijk "afdee
ling VI a", .,afdeeling VI b", ,.afdeeling 
VI c" , en "afdee l ing VII a, b en c". 
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Het tweede lid van artikel 8 wordt gelezen 
als volgt: ,,Bij de bepaling van het cijfer, toe 
te kennen voor het onderdeel, vermeld in ar
tikel 2, a fdeeling III b, wordt ook rekening 
gehouden met het Nederlandsch van de ver
talingen, bedoeld onder a, b en c van af
deeling IV." 

In het achtste lid van a?"tikel 8 wordt in 
p laats van "afdeelingen V en VI" gelezen 
,,afdeelingen VI en VII". 

In het eerste lid van a1·tikel 10 wordt in 
plaats van " V b" gelezen " VI b". 

In hN tweede I id van artikel 10 wordt in 
plaats van "III en V" gelezen "III, IV en 
VI". 

In artikel 10bis wordt in plaats van "afdee
ling III en IV" gelezen "III , IV en V". 

In het tweede I id van artikel 11 wordt in 
plaats van " afdeeling III b, c en d" gelezen 
,,afdeeling IV a, b en c" . 

In artikel 12 wordt in plaats van "afdee
ling V" gelezen " afdeeling VI" . 

In artikel 13 wordt in plaats van "afdee
ling III, IV, V a, met uitzondering van de 
rekenkundi ge en meetkundige reeksen en de 
logarithmen, en V b" gelezen "afdeeling III, 
IV, V, VI a, met uitzondering van de reken
kundige en meetkundige reeksen en de loga
r ithmen, en VI b". 

In a,·ti kel 14 wordt in plaats van "afdeeling 
III" gelezen .,afdeeling III en IV". 

In artikel 15 wordt in plaats van "afdeeling 
III , IV, V en VI a en b" gelezen "afdeeling 
III, IV, V, VI en VII a en b". 

In artikel 16 wordt in plaats van "afdee
ling III, IV, V en VI" gelezen " afdeeling 
III, IV, V , VI en VII". 

In artikel 16bis wordt in plaats van "af
.deeling V a, V b en V c" gelezen "afdeeling 
VI a, VI b en VI c". 

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

'.<J-Gravenhage, den 28sten Maart 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R . SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg . 14 April 1938.) 

s. 381. 

23 llfei 1938. BESLUIT tot wijziging van de 
salarisregeling van leerling-verplegenden 
(Staatsblad 1936, n°. 182). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Staat, Minister van Algemeene Zaken, Voor
zitter van den Raad van Ministers, van 17 
Mei 1938, N°. 201, Kabinet M .R. ; 

Gelet op artikel 22, tweede lid, en op ar
tikel 33, tweede lid, van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
salarisregeling van leerling-verplegenden, vast
gesteld bij Ons besluit van den 18den Novem
ber 1936 (Staatsblad n°. 182), te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
'L. &. s. 1938. 
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te bepalen als volgt: 
Eenig artikel. 

Artikel 6 van de vorenbedoelde salarisrege
ling wordt gelezen als volgt: 

Art. 6. Leerling-verplegenden, reeds in het 
bez it van een diploma A of B , di e opleiding 
verkrijgen voor onderscheidenlijk het diploma 
B of A, kunnen, indien daartoe naar het oor
deel van het tot indienstneming bevoegd ge
zag aanleiding bestaat, eene beroldiging ge
nieten, welke voor het eerste jaar en volgende 
jaren gelijk is aan het bedrag, in artikel 1 
onderscheidenlijk voor het tweede en voor het 
laatste gedeelte van den opleidingscursus vast
gesteld. 

Onze Ministers, hoofden der departementen 
van algemeen bestuur zijn, ieder voor rooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 23sten Mei 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Staat , 
Minister van Alge1neene Zaken , 

Voorzitt e,· van den Raad van Ministers, 
H. Co lijn. 
( Uitg eg. 10 Juni 1938.) 

s. 404. 

19 Mei 1938. WET tot wijziging van de Ta
riefwet 1934, de Wet op het Statistiek
recht (Staatsblad 1932, n°. 231) en de 
Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38). 

Bijl. Hand. Il 1937, 542; 1937/38, 189 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1472-1474. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 189. 
Hand. I 1937/38, bladz. 678. 

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

dat het gewenscht is eenige wijzigingen van 
technischen aard in de T ari efwet 1934, de 
Wet op het Statistiekrecht (Staatsblad 1932, 
n°. 231) en de Algemeene wet van 26 Augus
tus 1822 (Staatsblad n°. 38) aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Tariefwet 1934 worden de 

volgende wijzi gingen aangebracht: 
1. Artikel 2 wordt vervangen door: 
1. De bij een post aangegeven belasting en 

de daarbij verleende vrijstellingen zijn ook 
van t-.oepassing, indien aan de goederen bij 
den invoer deelen of onderdeelen ontbreken 
of indien zij worden ingevoerd in niet af ge
werkten staat. 

2. H et bepaalde in het vorige lid lijdt uit
rondering, indien 

a . bij den betreffenden post uitdrukkelijk 
anders is bepaald, 

b. de ontbrekende deelen of onderdeelen 
of wel de afwerking de kenmerken zijn, waar
van in het tarief de belastbaarheid of vrij
stelling der goederen afhankelijk is gesteld, 

c. de ontbrekende deelen of onderdeelen 
kenmerkend zijn voor den aard van de goe
deren, 

een en ander behoudens hetgeen is bepaald 
bij artikel 33, sub 10 en 12. 

15 
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3. Goederen, ingevoerd in niet gemonteer 
den staat, zullen, voor zoover niet uitdrukke
lij k anders is bepaald, met goederen in ge
monteerden staat worden gelij kgesteld. 

2. In a r t ikel 22, 1 id 1, sub 1. 3, wordt 
tweemaal het woord " paarden" vervangen 
door: paarden en vee. 

3. I n het tweede lid van artikel 22, wordt 
in de plaats van "b, j, k, o, t en u" gelezen : 
b, j , k, o en t. 

4. In artikel 33 wordt: 
a. onder 4°, in de p laats van de woorden 

,,van de a l of niet belastbaarheid" gelezen : 
van de belastbaarheid; 

b. onder 12°, na het woord "mappen" in
gevoegd : , beugels, houders. 

5. A an artikel 33 wordt met vervanging van 
de punt aan het slot door een puntkomma, 
toegevoegd : 

16°. onder " ingezetenen des Rijks", all e 
personen, die hun werkelijke woonplaats bin
nen het Rij k hebben zoomede, in door Onzen 
Minister van Financiën te bepalen gevallen, 
hier te l ande gevestigde rechtspersonen, voor 
zoover bij of krachtens deze wet hieromtre nt 
geen regeling is gegeven. 

6. I n artikel 37 worden de woorden " van 
artikel 120 voorlaatste en laatste lid" ver
vangen door: van artikel 120, sub 6, derde 
en vierde lid . 

Art . II . In het bij de Tariefwet 1934 be
hoorende tar ief worden de navolgende wij zi
gingen aangebracht: 

a. Post no. 13. 
Bijwndere bepaling 2 wordt vervangen door : 
2. Goedere n, welke behooren tot de posten 

nos. 90 of 142, onderdeel V , zoomede g iet
modellen, giet- en slagvormen en dergelijke 
vormen , behooren niet tot den post. 

b. Post no. l ó. 
1. Ingevoegd wordt een nieuw onderdeel 

VIII , 1 ui den de: 
VIII. Spinpotten gebezigd bij spinmach i

nes voor kunstzijde en andere kunstm atige 
vezels . . . . . . . . . . . . waarde 6 pct. 

2. H et bestaande onderdeel " VIII" wordt 
genummerd : IX. 

c. Post no. 28. 
A an bij zondere bepaling 1 wordt toegevoegd: 
Tot getallen, woorden en afkortingen van 

woorden samengevoegde cijfers en letters wor
den eveneens met letters en cijfers gel ijkge
steld. 

d. Post no. 29. 
1. Onderdeel I wordt vervangen door: 
I. Caoutchouc, rubber en guttaperch a in 

bl a den , vellen, stukken, reepen, banen of niet 
doorboorde schijven: 

a. indien het gewicht per vierkanten meter 
1 kilogram of minder bedraagt, m et ui tzonde-
r ing van crêperubber .. . . .. .. .... waarde 10 pct. 

b. bij hooger gewicht, zoomede crêperubber 
. .. .. ....... waarde 6 pct. 

2. In bijzondere bepaling 3 wordt vóór het 
woord "zijn" ingevoeg d: 

zoomede caoutchouc, rubber en guttapercha 
in verpoede rden, gemalen of dergelijken ver
deelden of fij ngemaakten staat,. 

e. Post no. 31. 
In de bijzondere bepaling vervalt: (cell o

pha ne) . 
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f. Post no. 41. 
1. Rubriek a van onderdeel XIII wordt 

vervangen door twee n ieuwe rubrieken, lui
dende: 

a. enkel bestaande u it geëmailleerd metaal
draad of metaalband en bestemd om in fa 
brieken of trafieken te worden gebezigd bij 
het samenstellen of herstellen van motoren 
en andere e lectrotechnische a rtikelen, mits 
deze bestemming in de aangifte is vermeld en 
desverl angd aan de ambtenaren belast met de 
visitat ie te hunnen genoegen wordt aange
toond . . . . . . . . . . . . waarde 6 pct. 

b. enkel samengesteld uit metaaldraad o[ 
m etaalband en al dan niet geverfde, mits niet 
geparaff ineerde, geverniste of op andere wijze 
bewerkte zijde, kunstzijde, katoen of asbest, 
voor zoover bestemd om in fabrieken of tra
fieken te worden gebezigd bij het samenstel
len of herstellen van motoren en andere e lec
trotechnische artikelen, m its deze bestemming 
in de aangifte is vermeld en desverlangd aan 
de ambtenaren belast met de visitatie te hun
nen genoegen wordt aangetoond: 

1. samengesteld met geëmaillee rd metaa l-
draad of metaal band ...... ... ... waarde 8 pct. 

2. ander . . . . . . . . . . . . waarde 6 pct. 
2. De bestaande aanduiding van de rubrie

ken b en c wordt onderscheiden! ij k gewijzigd 
in: cend. 

3. Bijwndere bepali ng 2 wordt vervangen 
door: 

2. Draad, kabel en band voor het geleiden 
van e lectriciteit, uitsluitend bestaande uit al 
dan niet geverfd, gevern ist, vertind, verzi nkt 
of op dergelijke wijze bewerkt metaal, worden , 
met uitzonder ing van geëmailleerd draad, ka
bel en band, belast volgens post no. 95 ; in
d ien geweven of gevlochten volgens post no. 
110 . 

4. In bijzondere bepal ing 5 wordt "letter 
a" vervangen door: letters a en b. 

g. Post no. 43. 
1. Het opschrift wordt vervangen door: 
Filters en zeven en filtreer• en zeeftoe 

stellen, zoomede kraanfllters (met filter• 
massa gev nlcle of te n1Uen filtreertoestel
len, welke worden verbo1ulen aan water
leidingkranen), vergieten, sla-emmers, 
zulg·korven en and ere artikelen, welke die
nen om vloeistoffen en vaste zelfstan11lg
heden of verschillende vaste zelfstandig
heden van elkander te schelden. 

2. Ingevoegd wordt een nieuw onderdeel 
IV, luidende: 

IV. K aarsf il ters e n filterkaarsen , gebezigd 
bij de vervaardi ging van kunstzijde en andere 
kunstmatige vezels ..... .. . .. .. waarde 6 pct. 

3. Het bestaande onderdeel IV wordt ge
nummerd V. 

4. Bij zondere bepa ling 2 wordt vervangen 
door: 
.. 2. Roosters, zeefbodems en andere derge

hJke artikelen zo nder inhoudsru imte of op
staanden wand of rand, behooren niet tot den 
post. 

IJ. Post no. 44. 
1. Onderdeel IV, letter B, sub 2, wordt 

vervangen door: 
2. samengesteld uit metaaldraad of metaa l

band en . - email , l ak, vernis en dergelijke 
stoffen wtgezonderd - bovendien uit pa pier, 



katoen , wol, zijde, guttapercha of andere zelf
standigheid dan metaal: 

a . koperdraad met een inleg van katoen, 
bestemd om in fabrieken of trafieken te wor
den gebezigd voor de vervaard ig ing van me
taaldoek, mits deze bestemming in de aangifte 
is vermeld en desverlangd aan de ambtenaren 
bel ast met de visitatie te hunnen genoegen 
wordt aangetoond . . . . . . . . . . . . waarde 3 pct. 

b. overige artikelen .. .. .... .... waarde 6 pct. 
2. Aan bijzondere bepaling 2, letter c wordt, 

met schrapping van de puntkomma aan het 
e inde, toegevoegd: 

of welke behooren tot post no. 91, onder
deel X ; 

I. Post no. 46. 
H et woord "spelen", a l dan niet verbonden 

met een ande1· woord , wordt vervangen door: 
spellen. 

j . Post no. óó. 
l. In onderdeel I wordt "10 pct." vervan-

gen door : 12 pct. 
2. Onderdeel II wordt vervangen door: 
II. Slotsleutels: 
a. niet afgewerkte ............ waarde 6 pct. 
b. overige .. ...... .... waarde 10 pct. 
3. In onderdeel III wordt " 6 pct." ver

vangen door: 10 pct. 
4. Aan den post wordt het navol gende toe

gevoegd: 
BIJZONDERE BEPALING. 

Al s niet afgewerkte slotsleutels worden voor 
de toepassing van dezen post aangemerkt ruwe 
metal en slotsl eutels, welke, na het gieten, 
slaan of persen, geen verdere bewerking heb
ben ondergaan, womede nog niet geboorde 
pijpsleutel s. 

k. Post no. 59. 
l. In onderdeel I , rubriek A , worden de 

woorden "na het zagen" ve rvangen door: be
halve het zagen. 

2. E en nieuw onderdeel VII wordt inge
voegd, luidende : 

VII. Ingezaagde blokken, bestemd voor de 
vervaardig ing van schoenleesten, mits deze be
stemming in de aangifte is vermeld en des
verlangd aan de ambtenaren belast met de 
visitatie te hunnen genoegen wordt aange
toond . . . . . . . . . . . . waarde 3 pct. 

3. Het bestaande onderdeel VII wordt ge
nummerd: VIII . 

4. Aan bijzondere bepaling 1 wordt, met 
vervang ing van de punt aan het slot door een 
puntkomm a, toegevoegd: evenmin a ls het op 
min of meer ruwe wijze gladmaken van één 
der vlakken. 

5. Als bijzondere bepaling 3 wordt opge
nomen: 

3. Onze Minister van Financiën kan onder 
door hem te stellen voorwaarden vrijdom of 
teruggaaf van invoerrecht verleenen voor 
naaldhout, belast volgens onderdeel I , letter 
A-2 , van den post, dat tot ki sten is verwerkt. 

l. Post no. 60. 
l. In onderdeel V wordt achter het woord 

,,boter koelers" ingevoegd: 
(niet behoorend tot onderdeel VI). 
2. In onderdeel VI worden de woorden 

,,een en ander geheel of hoofdzak,~lijk bestaan
de uit aardewerk of porselein vervangen 
door: 
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een en ander geheel of hoofdzakelijk be
staande uit aardewerk of porselein; zoomede 
boter-koel e rs van aardewerk a l dan niet voor
zien van bim,enpot. 

3. In de plaats van "BIJZONDERE BE
PALING", aan het eind van den post wordt 
gelezen: BIJZONDERE BEPALINGEN. 

4. Als bijzondere bepaling 1 wordt opge
nomen: 

l. Goederen welke behoor-en tot post n°. 
152 behooren niet tot den post. 

5. Als bijzondere be paling 2 wordt opge
nomen: 

2. Boterkoelers van aardewerk welke bij 
den invoer zijn voorzien van een binnenpot 
worden voor de toepassing van den post aan
gemerkt als boterkoelers welke hoofdzakelijk 
uit aardewerk bestaan. 

6. Voor de bestaande bijwndere bepaling 
wordt geplaatst het cijfer 3. 

m. Post no. 63. 
In het opschrift na het woord " barnsteen" 

wordt ingevoegd: , koraal. 
n. Post no. 67. 
A an den post wordt het navolgende toege

voegd: 
BIJZONDERE BEPALING. 

Goederen, welke behooren tot post no . 142, 
onderdeel V, behooren niet tot den post. 

o. Post no. 72. 
Onderdeel III wordt vervangen door het 

navol gende: 
· III. Overi ge tot den post behoor-ende ar
tikelen: 

a. samengesteld met olie, synthetische hars, 
nitro- en acetbyl-cellulose, chloorrubber en 
dergelijke stoffen .. .. ...... .. waarde 10 pct. 

b. andere, verpakt of in tabletvorm .. . ..... . 
waarde 10 pct. 

p. Post no. 80. 
A an de bijwndere bepal ing op den post 

wordt toegevoegd: 
Goederen, welke bebooren tot post no. 142, 

onderdeel V , behooren niet tot den post. 
q. Post no. 81. 
l. Onderdeel I wordt verva ngen door het 

navolgende: 
I. Zeeml eder, al dan niet bewerkt tot wer

ken of voorwerpen : 
a. zeemleder in vellen, hetwelk nog niet is 

geslepen en bestemd is om in zeemleder-fa
brieken te worden afgewerkt, mits deze be
stemming in de aangifte is vermeld en des
verlangd aan de ambtenaren belast met de 
visitatie te hunnen genoegen wordt aange
toond . . . . . . . . . . . . waarde 6 pct. 

b. overige artikelen ...... ... .. . waarde 10 pct. 
2. de bijzondern bepaling 4 op den post 

vervalt. 
r. Aan post no. 86 wordt na het woord 

" papier" toegevoegd: of met een tot post 
no. 91 behoorende stof. 

r bis. Post no. 88. 
1. Een nieuw onderdeel IV wordt inge

voegd, luidende: 
IV. Zakken, kennelijk :vervaardigd voor 

het verzenden of afleveren van goederen, m its 
niet voorzien van hengsel , handvat, handgreep 
of andere inrichting om te dragen, aan te 
vatten of op te beuren , noch van beugelslui-
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ting, trekslu iting of metalen oogen, ringen of 
kousen . . .. . . . . . . . . waarde 8 pct. 

2. Het bestaande onderdeel IV wordt ge
nummerd V. 

s. Post no. 91. 
l. In het opschrift van den post wordt 

achter het woord "leerdoek" ingevoegd: 
, omvlochten J>akklng- en lsolatlesnoer. 

2. Onderdeel I wordt vervangen door het 
navolgende: 

I. Ju te weefsels en andere tot den post 
behoorende weefsels, vlechtwerken en stoffen, 
welke per 10 centimeter in het vierkant, meer 
draden hebben dan 30, maar niet meer dan 
200, en per meter in het vierkant, voor e lke 
10 draden, welke op den meter in het vier
kant voorkomen, een gewicht hebben van 
meer dan 2, maar niet meer dan 7 gram, 
zoowel aan het stuk, als in niet verder be
werkte, uitsluitend uit zoodanige stof bestaan
de stukken, een en ander met uitzondering 
van weefsels en vlechtwerken van stroo, spaan, 
hout, bies of andere dergel ijke natuurproduc
ten en van fabrikaten in koord-, snoer-, touw-, 
bu is- of dergelijken vorm en behoudens het 
bepaalde bij bijzondere bepaling no. II 
waarde 8 pct. 

3. Onderdeel VIII wordt vervangen door 
het navolgende: 

VIII. Zeildoek, karldoek, scheerdoek, pre
zenningdoek en andere tot den post behooren
de weefsels , vlechtwerken en stoffen, welke 
per vierkanten meter een gewicht hebben van 
meer dan 800, maar niet meer dan 1500 gram, 
zoowel aan het stuk als in niet verder be
werkte, u itsluitend uit wodanige stof bestaan
de stukken, een en ander met uitwndering 
van fabrikaten in koord-, snoer-, touw-, buis
-Of dergelijken vorm en behoudens het bepaal-
de bij bijzondere bepaling no. III .. ......... . 
waarde 3 pct. 

4. Onderdeel IX wordt vervangen door het 
navolgende: 

IX. Kaardenband, drijfriemenband en an
dere tot den post behoorende weefsels, vlecht
werken en stoffen, welke per vierkanten meter 
ee'n gewicht hebben van meer dan 1500 gram, 
zoowel aan het stuk als in niet verder be
werkte, uitsluitend uit zoodanige stof bestaan
de stukken, een en ander met uitwndering 
van fabrikaten in koord-, snoer-, touw-, bu is
-0f dergelijken vorm en behoudens het bepaal-
de bij bijzondere bepaling 110. IV ... .... .... . 
waarde 3 pct. 

5. Ingevoegd wordt een nieuw onderdeel 
XVIII, luidende: 

XVIII. Koordstof bestemd om te dienen 
a ls grondstof voor het vervaardigen van auto
mobiel- en rijwielbanden, behoudens het be-
paalde bij bijzondere bepaling no. V ........... . 
waarde 6 pct. 

6. De nummering van de bestaande onder
deelen XVIII en XIX wordt onderscheiden
lij k gewijzigd in: XIX en XX. 

7. In bijwndere bepaling V wordt in de 
plaats van "XV en XVII" gelezen: 

XV, XVII en XVIII. 
8. In bijwndere bepaling VI wordt in de 

-plaats van: ,,XIV en XV" gelezen: 
XIV, XV en XVIII. 
9. Aan bijzondere bepal ing VIII wordt toe

gevoegd: 
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9. Onder koordstof genoemd in onderdeel 
XVIII van den post wordt verstaan de stof 
waarvan de kettingdraden bestaan uit kat.oe
nen koordgaren en waarvan de inslagdraden, 
uit eendraads katoenen garen bestaande, op 
een onderlingen afstand li ggen van 5 m .M. 
of meer. 

t. Post no. 95. 
l. Algemeene bepaling 1 van den post 

wordt vervangen door het navolgende: 
1. Deze post blijft buiten toepassing ten 

aanzien van goederen welke tevens volgens 
een der andere posten zijn belast of vrijge
steld. 

2. Onderdeel I wordt vervangen door het 
navolgende: 

I. IJzer, mits niet gegoten, in al clan niet 
opgerolde ofwel gevouwen vlakke platen, bla
den of strippen, alsmede bandijzer, een en 
ander, indien gepolijst of bedrukt, gedeco
reerd, geverfd, gevern ist , vertind, verzinkt, 
bepl akt met papier of op andere wijze dan 
door oliën of invetten, voorz ien van een be
dekkende laag (gelijkmatig van nopjes, rib
ben, strepen, ruiten of dergelijke figuren 
voorzien plaat- en bandijzer daaronder begre
pen), ongeacht den vorm van den omtrek, 
mits op geenerlei andere wijze bewerkt: 

a. gedecoreerd blik .. .......... waarde 6 pct. 
b. overige artikelen ........ .. .. waarde 3 pct. 
3. In onderdeel II wordt in de plaats van 

,, (met uitwndering van bu izen en draad)" ge
lezen: (waaronder begrepen staven in ovaal-, 
zeskant-, achtkant- of dergelij ken vorm), met 
uitzondering van buizen en draad. 

4. In onderdeel III worden de woorden 
" verzinkt, geëma ill eerd of op dergelijke wijze 
bewerkt" vervangen door: verzinkt of op der
gelijke wijze bewerkt ; 

voorts wordt aan onderdeel III toegevoegd: 
en met uitzondering van geëmaill eerd draad. 

5. Na onderdeel V wordt opgenomen een 
nieuw onderdeel VI, luidende: 

VI. Onafgewerkte slotonderdeelen ·voor zoo
ver het betreft bengels, dek- en sluitplaten, 
schoten, schu iven voor grendelsloten, slotkas
ten en tuimelaa rs, een en ander vervaardigd 
van smeedbaar gietij zer en bestemd voor het 
vervaardigen van sloten, mits deze bestem
ming in de aangifte is vermeld en desver
langd aan de ambtenaren belast met de visi
tatie te hunnen genoegen wordt aangetoond 

waarde 3 pct. 
6. Het bestaande onderdeel VI wordt ge

nummerd VIL 
7. In de plaats van "BIJZONDERE BE

PALING" aan het e ind van den post wordt 
gelezen: BIJZONDERE BEPALINGEN. 

8. De bestaande bijzondere bepal ing wordt 
genummerd: 1. 

9. Aan den post wordt een nieuwe bijzon
dere bepaling 2 toegevoegd, l uidende: 

2. Voor de toepassing van ondercleel I , 
letter a, wordt a lleen als "gedecoreerd" aan
gemerkt het blik dat door drukken, verven 
of dergelijke wijze is voorzien van afbeeldin
gen, voorstellingen, figuren , lijnen, opschrif
ten, monogrammen en dergelijke in zoodani
gen vorm, dat het kennelijk zal d ienen voor 
de vervaardiging van blikken bergings- of 
verpakki ngsartikelen of deelen of onderdeelen 
hiervan. 
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u. Post no. 104. 
l. Onderdeel I wordt vervangen door: 
I. Verpakt of in tabletvorm, onverminderd 

het invoerrecht aangegeven sub II 
waarde 10 pct. 

2. Onderdeel II, letter A, wordt vervangen 
door: 

A. Petroleum, benzine, gasolie, teerolie en 
a ll e producten en zelfstandigheden, ruw.e pe
t roleum , residu's en dergelijke stoffen · daar
onder begrepen, welke, bij 15° Cels ius voor 
ten minste 95 pct. van hun volumen bestaan 
uit vloeibare kool waterstoffen, die bij atmos
pherischen druk bij 300° Celsius of lagere tem
peratuur overdistill eeren, of bij een soortelijk 
gewicht van niet hooger dan 0.84 bij 15° Cel
s ius, voor meer dan 70 pct. van hun volumen 
bestaan ui t vloe ibare koolwaterstoffen, welke 
bij atmospherischen druk bij 300° Celsius of 
lagere temperatuur door disti ll a ti e daa rnit 
zijn àf te scheiden: · 

l. benzol, zoomede andere benzolkoolwater
stoffen en all e in hoofdzaak uit benzolkoól 
waterstoffen bestaande vloeistoffen ... 
100 kg. f 3. 

2. overi ge 100 kg. f 1.25 . 

u bis. Post no. 105. 
Deze post wordt gelezen : 
Paarden. 
I. Met een schofthoogte van 120 centi -

meter of m inder per stuk f 5. 
II. Over ige per stu k f 12.5 0. 

BIJZONDERE BEPALING. 

V an het volgens den post verschuldigd in
voerrecht worden vrijgesteld: 

a. slachtpaarden, waaronder zijn te ver
staan paarden , welke, met inachtnem ing van 
door Onzen Minister van Financiën te geven 
voorschri ften, na den invoer rechtstreeks naar 
een gemeentelijk slachthuis worden overge
bracht en aldaar binnen een door Onzen voor
noemden Minister te bepalen te rmijn worden 
geslacht, tot na koming van welke voorwaar
den zekerheid voor het anders verschuldi gde 
invoerrecht gevorderd kan worden; 

b . doode paarden. 

v. Post no. 106. 
1. In bijzondere bepaling I, letter b, wordt 

vóór het getal 86 ingevoegd: 56, 
2. In bijwndere bepaling III, sub 1, wordt 

het woord "aanééngehecht" vervangen door : 
bijeen. 

3. In bijzondere bepaling III, sub 5, wor
den de woorden " met u itzondering van de van 
een tekst voorziene muziek" vervangen door: 
met uitwndering van die 

4. Aan bijzondere bepaling III wordt toe
gevoegd: 

1 3. Pupierstof, houtslij p, cellulose en pa
pierafval, een en ander in verpoederden, ge
m alen of dergelijken verdeelden of fijnge
maakten staat. 

5. In het opschrift van den post wordt het 
woord "cellophaan" , ve rvangen door: cellu -
losehy1l raatf-Ollën . 

w. Post no. 112. 
Aan het tweede li d van de bijzondere hepa-

1 ing op den post wordt toegevoegd: 
Goederen, welke behooren tot post no. 142, 

onderdeel V , behooren niet tot den post. 
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x . Post no. 114. 
Aan het opschrift van onderdeel I wordt, 

met vervanging van de dubbelpunt door een 
komma, het volgende toegevoegd: zoomede 
pectine in al dan niet opgelosten toestand: . 

x bis. Post no. 128. 
Van bijwndere bepaling 1 wordt het tweede 

lid vervangen door: 
Zetmeelsuiker (waa ronder begrepen mou t

suiker) in stukken welke een gewicht hebben 
van 10 gram of minder , of in poedervorm , 
wordt bij invoer geach t te behooren tot de 
suiker bedoeld bij a rtikel 1, § 1, letter / , der 
Suikerwet 19 24 (Staatsblad n °. 425). 

y . Post no. 132. 
Onderdeel I wordt vervangen door het na

volgende : 
I. Zoogenaamde Japan- en Chinamat en 

andere mat en mattenstof, een en ander _ge
heel of hoofdzakelijk ve rvaal'di gd van stroo, 
bies, l isch, riet, lufa , gespleten hout, bamboe 
of andere dergelijke niet tot garen, draad , 
koord, snoer, touw of tres verwerkte natuur
producten , ook in afgepaste stukken 
waarde 12 pct. 

z. Post no. 137. 
In bijzondere bepaling 2 wordt na "gemon

teerd" , ingevoegd: , zoomede goederen, welke 
behooren tot post no. 142, onderdeel V . 

aa. Post no. 141. 
In onderdeel I wordt vóór het woord "kc111st

oogen" ingevoegd: kunstkronen en kroonkap
pen voor tanden en kiezen,. 

bb. Post no. 142. 
1. Aan het opschrift wordt met vervang ing 

van de punt door een komma toegevoegd : 
zoomede sleraardewerk. 

2. Aan den post wordt het navolgende 
n ieuwe onderdeel V toegevoegd: 

V. ·Sieraardewerk ... ... .... . waarde 20 pct. 
3. Bijwndere bepaling 6 wordt genummerd: 

10. 
4. N a bij zondere bepaling 5 worden de YOl

gende bijzondere bepali ngen ingevoegd: 
6. Als s ieraardewerk worden voor de toe

passing van dezen post aangemerkt: beelden , 
beeldjes en beeldg roepen (dierfiguren en dier
groepen hieronder begrepen) ook en reliëf ; 
bloempotten, bloembakken, bloemhangers, 
bloemvazen, bloemenbowls en andere bloem
en planthouders , en de daarbij gebezigde 
cachepots, inzet- en onderzetbakjes en roos
ters; eierstellen, 1 ikeurstell en , melkstellen , 
roomstellen, waterstellen, stell en en schalen 
voor fruit, gebak, bonbons en dergelij ke, zoo
mede onderdeel en van deze stellen ; fruittes
ten; wijwaterbakjes; kandelaars, kandelabres, 
blakers, lampen, lampvoeten, parfumbranders 
e n theelichtjes; s iga l'e n-, pijpe n- en 1 uo ifers
standers, tabakspotten, aschbakjes, rookste llen, 
onderdeelen van rookstellen en dergelijk rook
gerei; bekers, kannen , potten, pullen, vazen, 
sierscha len, wandborden en andere artikelen 
welke doorgaans als versieri ngsvoorwerp ple
gen te worden gebezigd ; poederdoozen , bon
bonnières en souvenira r t ikelen; een en ander 
geheel of hoofdzakelij k bestaande uit aarde
werk voor zoover geheel of gedeeltelijk be
dekt met verf of met glazuur. F abrieksmer
ken , kwaliteits-, model- en herkomstaandui 
dingen en andere aanwijzingen, welke op het 



1938 

fabricaat be trekki ng hebben, worden ten deze 
buiten beschouwing gelaten. 

7. Voorwerpen van gresaardewerk, zooal s 
zoogenaamd K eulsch aardewerk, worden voor 
de toe pa sing van den post niet a ls s ie rnarde
werk aangemerkt. 

8. Ten opzichte van goederen welke zoowel 
behooren tot onderdeel V van dezen post a ls 
tot een post volgens welken zij zijn be last met 
een invoerrecht naar de waa rde hetwelk niet 
minder zal bedragen cl a n een daa rbij aange
geven naar het gewich t be rekend recht, zal 
de post worden toegepast vo lgens we l ken het 
hoogste bedrag aan invoerrech t verschuldi gd is. 

9. Onder geheel of gedee ltelijk bedekt met 
verf zij n ook te begrijpen voorwer pen bedekt 
met bl a dmetaal of metaalpoeclers. 

cc. P,ost no. 144. 
In onderdeel VI wordt vóór het woord 

,,kijkgl aasjes" het vol gende ingevoegd : ge
felste of geklonken kachel- en fo rnui sp ij pen 
en de daarbij gebez igde ell ebogen en de rge
lijke hulpstukken, een en ander vervaardigd 
va n zwart, a l da n niet gepolijst p laatijzer;. 

ccbis. Post no. 146. 
1. In onderdeel VI, letter B , sub 1-a wordt 

bij " paardevl ee ch" het bed rag van het in
voerrecht ve rvangen door: 

10 pct . van de waa rde, aangeduid door de 
in bijzondere bepali ng n°. 5 op dezen post 
vermelde prijscoura nt. 

2. V an b ij zonderen bepa ling 1 worden de 
woorden " Behoudens het bepaalde sub 2 hier
na" vervangen door : 

Behoudens het bepaalde sub 4, lette r c, 
hierna. 

3. Va n bijzondere bepaling 2 vervalt het 
ee rste 1 iel. 

4. Aan bijzondere bepaling 4 wordt toege
voegd: 

c. doode paarden waaraan geen of geen 
verdere sl achtingshandelingen zijn ve rricht 
dan het aanbrengen va n de ha lssnede. 

dd. Post no. 148. 
1. In onderdeel I , sub 6, wordt het woord 

., pru imen" vervangen door : pruimen, abri 
kozen en pe rziken . 

2. In onderdeel I , sub 13, worden de woor
den " paranoten en hazelnoten" verva ngen 
door: pa ranoten, sawa rienoten en hazelnoten. 

3. In onderdeel I , sub 24, worden de woor
den " bl oem- en g roentezaden" ve rvangen 
door: boom-, bloem- en groentezaden. 

Art. III. In de Wet op h et S t"t istie krec ht 
(Staatsblad 1932, n°. 231) wordt in a rtikel 3, 
sub b - 3°, het woord "paarden" vervangen 
door: paa rden en vee. 

Art. IV. H et tweede lid van a rtikel 120 -
6° der gewijzi gde Algemeene wet van 26 
Augustus 1822 (S taatsblad n°. 38) wordt ver
vangen door het navol gende : 

Onder den loopenden pr ij s hie r te lande 
wordt ve rstaan de som, die gerekend wordt 
door de eerste hand in het buitenl and op den 
dag der aang ifte voor levering hier te lande 
te kunnen worden bedongen, zonder inbegr ip 
van de ederl andsche belastingen en van de 
binnenl a nclsche expedi t iekosten. Voor afge
sche iden gedeelten va n een geheel, geen zelf
standi ge handel sartikelen zijnde, wordt de 
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waarde bepaald in ve rhouding tot den prijs 
van het geheel, waartoe zij ge rekend worden 
te behooren. Al s binnenland che expeditie
kosten in di t en in het volgende lid bedoeld, 
worden ook aangemerkt : 

a. bij invoer te water , de meerdere vracht
en assurantieko ten voor vervoer verder bin
nensla nds dan de eerste Nederlanclsche haven 
of g rensplaats; 

b. bij invoer te 1 ande, de meerdere vracht
en assura nt iekosten voor vervoer verder b in
nensl an els da n de g rens; 

c. bij invoer door de I uch t, de meerdere 
vrach t- en assurantiekosten voor vervoer ve r
de r binnensla nds dan de pl aats van eerste 
inkl aring. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 19den 

Mei 1938. 
WILHE LlVIIN A. 

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

De llfiniste,· van E conornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

De M inis ter van 13uitenlandsche Zaken , 
J . P a t ij n. 

( Uit geg. 3 J uni 1938. ) 

s. 405. 

19 M ei 1938. WET tot wijzig ing van de Sui 
kerwet 1924 {Staatsblad N °. 425) en van 
de Tariefwet 1934. 

Bijl. H and. ll 1981/88 , 894. 
H and. Il 1981/88 , bladz. 1444, 1412. 
B ijl . Hand. l 1981/88, 394. 
H and. I 1931/88 , bladz. 618 . 

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

dat het wenschel ijk is den g ronds] ag voor de 
accijnsheffing va n ruwe suike r en basterd, 
zooals deze is ge regeld in de Suikerwet 1924 
(Staatsblad N °. 425) , te wijzi gen, den termijn 
genoemd in arti kel 84bis van die wet te ve r
lengen en voorts een met ee rstbedoelde wij,.i
g ing samenh angende aanvulling van de T a
riefwet 1934 aan te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State , enz. 
A rt. L In artikel 1 van de Suikerwet 1924 

(Staatsblad n°. 425 ), zooals dat a rtikel luid t 
ingevolge de wet van 14 M aar t 1935 (Staat.,
blaà n°. 126), worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

A . 
Lette r c van § 1 word t ge lezen a ls volgt: 
c. Ruwe suiker 

van 98 percent o[ hooge ,· gehalte 22.50 
van beneden 98 pe rcent gehal te 

naar den maatsta f va n 0.225 
per pe rcent van het gehalte doch 

niet minder da n .. .. 15.-

B. 
Letter d van § 1 wordt gelezen als vol g t: 
d. B asterd , naar den maatsta f va n 0.225 

per percent van het geha lte. 

c. 
H et ee rste en het tweede 1 id van § 3 worden 

gel ezen als vol gt : 
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§ 3. Onder gehal te wordt in deze wet ver
staan: 

het gehalte aan saccharose, vermeerderd met 
95 percent van het gehalte aan reduceerende 
suiker. 

Onderdeelen van een gehaltepercent van 
minder dan een half percent blijven huiten 
aanmerking. 

Art. IL In het tweede lid van artikel 84b·is 
van bovengenoemde wet word t in de plaats 
van "zes m aanden", gelezen: twaalf maanden. 

Art. III. Aan bijwndere bepaling N °. 6 
op post N °. 128 van het tarief van invoer
rechten, behoorende bij de Tariefwet 1934, 
wordt een tweede lid toegevoegd, luidende als 
vo lgt: . 

Met afwij k ing van het vornnstaande wordt 
voor ruwe su iker , welke onder krediet voor 
den accijns wordt ingeslagen in een raffina
derij of een fabriek-raffinaderij , onder gehalte 
ve rstaan, het getal polarisatie-percenten ver
minderd met tweemaal de percenti sche hoe
veelheid glucose in de su iker aanwez ig en met 
vie rmaal de pe1·centische hoeveelhe id asch , di e 
hij de verbranding der suiker, na verwijde
ring van de onoplosbare zelfstandigheden, 
achterblijft. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

Mei 1938. 

s. 406. 

WILHELMINA . 
D e Minister van ·1,-,inanciën, 

J . A. d e W i I d e. 
(Uitgeg . 3 J uni 1938.) 

25 M ei 1938. WET tot tijdelijke voorziening 
tot versterking van de opbrengst van de 
inkomstenbelasting en van de dividend
en tantièmèbelasting tot gedeeltelijke dek
king van uitgaven voor de defensie. 

Bijl. H and. ll 1981/88, 428. 
Hand. II 1981/38, bladz. 1414-1418; 1480-

1501. 
Hijl. Hand. l 1981/88, 428. 
H and. l 1981/88, bladz. 141. 

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

dat het noodzakelijk is eene tijdelijke voor
ziening te treffen tot versterking van de op
brengst van de inkomstenbelasting en van de 
dividend- en tantièmebelasting tot gedeelte
lijke dekki_ng van de uitgaven voor de defen
sie: 

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

De wet van December 1933 (Staatsblad 
n°. 663). houdende tijdelijke voorziening tot 
versterking van de middelen tot dekking van 
de uitgaven des Rijks, zooals deze wet is ge
wijzigd bij de wetten van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n° . 70) en van 22 April 1937 
(Staatsblad n° . 405) wordt gewijzigd als volgt : 

a. In artikel 4a wordt in plaats van "30 
April 1939" gelezen: 30 April 1938. 

b. Na artikel 4a wordt ingevoegd een nieuw 
Hrtikel ( 4b), luidende: 

Er worden op de aanslagen in de inkomsten-
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belasting over het belastingjaar, loopende 
van 1 Mei 1938 tot en met 30 April 1939 , 
opcenten geheven ten getale van 70 vermeer
derd met een getal gelijk aan 0.3 maal het 
aantal volle duizendtallen guldens, waarmede 
de belastbare som het bedrag van f 70,000 te 
boven gaat, met dien verstande, dat het aan
tal opcenten niet stijgt boven 88. 

c. In artikel 5 wordt in plaats van "1 Mei 
1939" gelezen: 1 Mei 1938. 

d. Na artikel 5 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel (5a). luidende: 

Er worden geheven 73 opcenten op de aan
slagen in de dividend- en ta ntièmebelasting 
wegens uitdeelingen a ls bedoeld zijn ïn artikel 
2 en salarissen a ls bedoeld zijn in artikel 7 
der Wet op de Dividend- en Tantièmebelas
ting 1917, betrekking hebbende op een boek
jaar, welks e inde valt tusschen 1 Mei 1938 en 
1 Mei 1939. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

Mei 1938. 

s. 441. 

WILHELMINA. 
De Minister van Fina11riën, 

J. A. d e W i I cl e. 
( Uitgeg. 10 J uni 1938.) 

17 Maart 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 Mei 1922, 
Staatsblad n°. 238 , tot het in het a lge
meen belang verleenen van vrijstelling 
of vermindering van recht voor verr ich
tingen aan de bewaringen van de hypo
theken, het kadaster en de scheepsbewij
zen. 

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

Financiën van den 16 Februari 1938 , 11°. 191 , 
afdeeling Indirecte Belastingen; 

Gelet op artikel 10, sub lb, der wet van 
3 April 1922, Staatsblad n°. 166 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 1 Maart 1938, n°. 31) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 12 Maart 1938, n° . 
35, afdeeling Indirecte Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 2 van Ons besluit van 4 

Mei 1922, Staatsblad n°. 238, wordt gelezen 
als volgt: 

Van de rechten , omschreven in artikel 2. 
§ V , en artikel 3, § IV der wet van 3 April 
1922 (Staatsblad n°. 166) zijn vrijgesteld: 

de gemeentebesturen wegens verrichtingen, 
noodig ter uitvoering van de Hinderwet, de 
Woningwet en de Woningnooclwet 1918 (Stbl. 
n°. 379) ; 

de exploitant van een luchtvaartterrein of 
van een terrein, waarvan de aanwij zing als 
luchtvaartterre in zal worden verzocht, wegens 
de verrichtingen, noodig tot het verzamelen 
van de gegevens omschreven in artikel 19, 
Jid 1, en in artikel 30, lid 1, der Luchtvaart
wet. 

Art. II . Artikel 3 van Ons be luit van 4 
Mei 1922, Staatsblad n°. 238, wordt gelezen 
als volgt: 
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De perceelen omschreven in het uittreksel 
uit de kadastrale leggers, bedoeld in arti kel 
5, sub 3, der Hinderwet en de perceelen, om
schreven in de lijsten, bedoeld in artikel 19, 
lid 1, sub b, onder I, en in artikel 30, lid 1, 
sub b, onder I, der Luchtvaartwet, worden 
voor de toepassing van artikel 3, § III, van 
de wet van 3 April 1922 (Staatsblad n°. 166), 
gerekend op één artikel voor te komen. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit bes! u it, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan a f
schrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1938. 

s. 442. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, 

J . A. d e W i l d e. 
(Uitg eg. 29 Maa:rt 1938.) 

13 Mei 1938. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 15 Maart 1910 
(S taatsblad n°. 86), laatstelijk gewijzigd 
b ij het besluit van 21 November 19 34 
(Staatsblad n°. 595), houdende be pal in
gen omtrent het verleenen van teruggaaf 
van accij ns bij uitvoer van a lcoholhouden
de goederen. 

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

Financiën van 19 April 1938, n°. 231, Ac
cijnzen; 

Gelet op artikel 1, letter b van de wet van 
18 Juli 1904 (Staatsblad n°. 190), alsmede op 
Ons bes! uit van 15 Maart 1910 (Staatsblad 
n°. 86 ), laatstelij k gewijzigd bij dat van 21 
rovember 1934 (Staatsblad n°. 595), houden

de bepalingen omtrent het verleenen van te
ruggaaf van accijns bij uitvoer van a lcohol
houdende goederen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
3 Mei 1938, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 M ei 1938, n°. 157, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
In Ons beslu it van 15 Maart 1910 ( 'taats

blad n°. 86), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
21 ovember 1934 (Staatsblad n° . 595), wor
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

I. Het eerste lid van artikel 1 wordt ge
lezen a ls volgt : 

Bij ui tvoer van samengestelde gedist ill eerde 
dranken, elixers, reuk- en toi letwaters, essen
ces, tincturen, met gedistill ee rd bere irle ge
neesmiddelen, en met gedistill eerd bere ide 
bonbons en dergelijke suikerhoudende goede- 1 

r en wordt, behoudens het in artikel lbis be
paalde, teruggaaf van accij ns verleend voor 
den daari n vervatten alcohol. 

II. D e eerste volzin van het laatste lid van 
artikel 2 wordt gelezen als volgt: 

Teruggaaf van gedistilleerdaccij ns wordt 
niet verleend bij ui tvoer van goederen met een 
alcohol gehalte van minder dan 10 cen t iliter; 
met a fwijking hiervan wordt voor met ge-
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distilleerd bereide bonbons en dergelij ke sui 
kerhoudende goederen teruggaaf van accij ns 
ve rl eend indien het a lcohol gehalte tenmi nste 
4 centi l iter bedraagt. 

III. In het tweede lid van artikel 4 wor 
den achter het woord "genee middelen" inge
voegd een komma benevens de woorden : bon
bons en dergelij ke suikerhoudende goederen. 

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

's-Gravenhage, den 13den Mei 1938. 

s. 443. 

WILHELM! A. 
D e M inister van Financiën" 

J. A. d e W i Id. e . 
(Uitgeg. 3 J uni 1938.) 

13 M ei 1938. BESLUIT tot W1Jz1g111g van 
het Koninklijk besluit van 8 October 1913 
(Staatsblad 11°. 386) houdende vrijstel! ing 
van accij ns voor ingedikt beetwortelsap 
dat e lders dan in een beetwortel uikerfa
briek wordt vervaardigd. 

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

Financiën van 14 April 1938, n°. 211 , afd. 
Accijnzen; 

Gelet op artike l 77 , laatste lid , van rle Sui
kerwet 1924 (Staatsblad n° . 425), alsmede op 
Ons besluit van 8 October 1913 (Staatsblad 
n°. 386); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Mei 1938, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voo r
noemden Minister van 6 Mei 1938, n°. 158 , 
afd. Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Eenig artikel. 
I n artikel 3 van Ons besluit van 8 Octohel' 

1913 (Staatsblad n°. 386) wordt in de p laats 
van "dertig", gelezen : twintig. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waurva11 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 13den Mei 1938. 

s. 444. 

WILHELMINA. 
D e Minister van l'inanciën, . 

J. A. cl e W i I cl e. 
(Uitgeg. 3 J uni 1938.) 

27 M ei 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het R e isbes lu it 1916, zooa ls dat laatstelij k 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 121). 

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

:Financiën van 20 October 1937, n°. 170. Ge
nerale Thesaurie, Afdeeling Algemeene Za
ken ; 
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D~n Raad van Stat.e gehoord {advies van 
9 November 1937, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist.er van 21 Mei 1938, n°. 50, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Algemeene 
Zaken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen a ls volgt : 

E enig artikel. 
Aan het tweede I id van artikel 20 van het 

Reisbesluit 1916, zooals dat laatstelij k is ge
wijzigd bij Ons besluit van 13 Maart 1935 
{Staatsblad n°. 121) , worden toegevoegd de 
volgende woorden: 

,,tot de bedragen, welke volgens hunne ver
klaring met inachtneming van de gepast.e zui
nigheid in totaal zijn uitgegeven, in voorko
mende gevall en daaronder begrepen de uit
gaven van de ambt.enaren, die hen vergezel
den". 

H et derde lid wordt gelezen als volgt : 
"Vergoeding voor reizen naar, in en uit het 

buitenland wordt, behalve voor wat betreft 
de in het vorige lid bedoelde personen, alleen 
genoten ingeval de re izen zijn gedaan met 
to1Ïstemming of nadere goedkeuring van het 
hoófd van het betrokken Depart.ement van 
algemeen bestuur. Voor elke reis is eene af
zonderlijke toest.emming of nadere goedkeu
ring vere ischt" . 

Onze Ministers zijn, ieder voor woveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gewaden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Mei 1938. 

s. 481. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J. A. d e W i I d e. 
{Uitgeg. 9 J uni 1938.) 

7 A~ril 1938. BESLUIT, houdende aauwij 
zing van een losplaats van ruw zout of 
zouthoudend wat.er. 

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

Financiën van 4 April 1938, n°. 137, Accijn
zen · 

G~zien artikel 5 van de gewijzigde wet van 
27 September 1892 {Staatsblad n°. 227), ar
tikel 2 van Ons besluit van 3 Janua ri 1908 
{Staatsblad n° . 2) en Onze beslui ten van 3 
April 1928 {Staatsblad n°. 92) en 23 April 
1929 (Staatsblad n°. 180) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Met ingang van de dagteekening van d it 
besluit wordt Budel aangewezen als losplaats 
van ruw wut of zouthoudend wat.er, bij in
voer met spoorwagens. 

Onze Minist.er van F inanciën is belast met 
de uitvoering van di t besluit, dat in het 
Staatsbl ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den April 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financiën, 
J . A. de W i I d e. 

{Uitgeg. 3 Mei 1938.) 
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s. 565. 

3 Juni 1938. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Reglement Autovervoer Personen. 

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

Waterstaat van 30 Apr il 1938 , La K , Afdee
l i ng Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op de wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685) tot ver laging van de 
openbare u itgaven; 

De Centrale Commissie van Advies en Bij
stand voor het Verkeersfonds gehoord; 

Den Raad van Stat.e gehoord {advies va11 
17 Mei 1938, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Juni 1938, La GG, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het bij Ons besluit van 12 Januari 1937 

(Staatsb lad n°. 562) vastgest.elde en bij Ons 
besluit van 5 November 1937 {Staatsblad n°. 
579 I) het l aatst gewijzigde R eglement Auto
vervoer Personen nader a ls volgt te wijzigen: 

I. 
Artikel 2 wordt gelezen: 
1. H et is , onverschillig of het vervoer al 

dan niet ten deele in het buiten land plaats 
vindt, verboden herhaaldelij k met een motor
rij tuig personen tegen vergoeding over de we: 
gen te vervoeren of t.e doen vervoeren, tenztJ 
het vervoer geschiedt krachtens eene vergun
ning, als bedoeld in artikel 5, artikel llbis, 
artikel 13, artikel 14, artikel 15, artike l 17 
of artikel 18 . 

2. Voor e igen vervoer over de wegen wordt 
een inschrijving als bedoeld in artikel 16 ver
eischt. 

II. 
A rt ikel 3 wordt gelezen: 
Onverminderd de ve,·der aan de vergunning 

verbonden voorwaarden is aan iedere reeds 
verleende of nog te vedeenen vergunning als 
bedoeld in de artikelen, ve rmeld in artikel 2, 
de voorwaarde verbonden, dat het vervoer, 
waarvoor vergun ning is verleend, slechts mag 
geschieden, voor zoover overeenkomstig nader 
door Onzen Minister t.e st.ellen regelen een 
verzekeri ng is gesloten tot dekking van de 
geldelijke gevolgen van de aansprakelijkheid 
van den ondernemer voor de schade, bij het 
vervoer door de vervoerde personen geleden. 

III. 

Artikel 4 wordt gelezen: 
Onverminderd de verder aan de vergunning 

verbon den voorwaarden zijn aan iedere reeds 
verleende of nog te ve rlecnen vergunn ing a Js 
bedoeld in artikel 5 of artikel llbis de vol
gende voorwaarden verbonden : 

I. de autobusdienst moet met inachtneming 
van de voorwaarden der vergunning volgens 
de dienstregeling worden uitgeoefend; tenzij 
in de vergunning anders wordt bepaald moe
ten de personen, die zich daartoe aanmelden, 
t.egen betaling van de volgens de tarieven 
verschuldigde vrachtprij zen worden vervoerd, 
voor zoover de gewone middelen van vervoer 
toerei kend zijn ; 

II. indien ingeval van oorl og, oorlogsge-
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vaar of andere buitengewone omstandigheden 
een buitengewone oproeping van dienstplich
tigen plaats heeft, moeten met den autobu -
dienst op de dagen van de opkomst de mil i
tairen, die zich daartoe aanmelden, voor Rijks
rekeni ng tegen afgifte van een bon en met 
voo1·rang boven andere personen worden ver
voerd. 

IV. 
Het bestaande artikel 33 wordt geplaatst na 

artike l 4, en wordt genummerd 4bis. 

v. 
Aan artikel 16 wordt een nieuw lid toege

voegd, luidende: 
2. De inschrijving wordt door den Rijks

inspecteur slechts geweigerd, indien degene, 
die de inschrijving verwekt, niet aannemelijk 
maakt, dat beoogd wordt eigen vervoer te 
verrichten. 

De bestaande tekst van het artikel wo,·dt 
genummerd l. 

VI. 
In het ee ,·ste lid van artikel 17 wordt in 

plaat.s va.n "de exploitatie van" gelezen: ,,ver
voer a ls bedoeld in artikel 2, eerste lid, met" . 

H et derde 1 id wordt gelezen: 
3. Onverminderd de verder aan de vergun

ning verbonden voorwaarden zijn aan iedere 
reeds verl eende of nog te verleenen vergun
ning voor vervoer met taxi's de volgende 
voorwaarden verbonden: 

I. het is verboden personen te vervoeren 
of te doen vervoeren anders dan tegen een 
bedrag waarvoor de geheele taxi voor den 
geheelen te maken rit beschikbaar wordt ge
steld; 

II. vervoerd mogen slechts worden de per
sonen 

a. d ie zich op de tandplaats of aan de 
stal I i ng aan mei den ; 

b. die zich doen afhalen na bestell ing; 
c. die eene ledige taxi aamoepen binnen de 

in het eerste lid bedoelde gemeente. 

VII. 
In het eerste I id van artikel 18 wordt in 

plaats van "de exploitatie van" gelezen: ,, ver
voer als bedoeld in artikel 2, eerste lid, met". 

H et derde lid wordt gelezen: 
3. Onverminderd de verder aan de ver

gunning verbonden voorwaarden zijn aan 
iedere reeds verleende of nog te verleenen ver
gunning voor vervoer met huurauto' , behou
dens het bepaalde in het volgende lid, de 
vo lgende voorwaarden verbonden : 

I. het is verboden personen te vervoeren of 
te doen vervoeren anders dan tegen een be
drag, waarvoor de geheele huurauto voor den 
geheelen te maken ri t beschikbaar wordt ge
ste ld ; 

II. vervoerd mogen slechts worden de per
sonen 

a. die zich aan de stalling aanmelden; 
b . die zich doen afhalen na bestell ing aan 

de stalling. 
H et vierde I id wordt gelezen: 
4. Burgemeester en Wethouders kunnen be

palen dat in afwijking van de in het vorige 
lid onder II vermelde voorwaarde met huur
auto's tevens mogen worden vervoerd de per-

234 

sonen. die in daartoe door hen aan te wijzen 
deelen der gemeente eene ledige huurauto 
aanroepen. 

VIII. 
Artikel 19 wordt gelezen als volgt: 
Onverminderd de verder aan de vergunn ing 

verbonden voorwaarden, zijn aan iedere reeds 
verleende of nog te verleenen vergunning a ls 
bedoeld in de artikelen, vermeld in artikel 2, 
de vol gen de voorwaarden verbonden: 

I . in elke autobus, taxi of huurauto, die 
gebezigd wordt voor het vervoe1·, waarvoor 
vergunning is verleend, moet een geldig ver
gunningsbewijs, als bedoeld in een der artike
len 12, 13, 14, 15, 17 en 18, aanwezig zijn ; 

II. op de eerste vordering van een der in 
artikel 38 bedoelde ambtenaren is de bestuur
der van een autobus, tax i of huurauto, die 
gebezigd wordt voor het onder I bedoel de ver
voer, verplicht het motorrijtuig te doen stil 
houden en het vergunningbewijs ter inzage 
te geven. 

IX. 
In het op chrift van Hoofdstuk II wordt in 

plaats van "bepali ngen" gelezen "voorwaar
den". 

X. 
In Hoofdstuk II wordt voor artikel 20 in

gevoegd artikel 19A, luidende: 
l. Onverminderd de verder aan de vergun

ning verbonden voorwaarden is aan iedere 
reeds verleende of nog te verleenen vergun
ning als bedoeld in artikel 5, alsmede, be
houden het bepaalde in den slotzin van ar
tikel llbis, aan iedere vergunning als in dat 
artikel bedoeld de voorwaarde verbonden, dat 
voldaan wordt aan de voorschriften, vervat in 
de artikelen 23, 24, tweede lid, 26 tot en met 
32 en 34 tot en met 36. 

2. Onverminderd de verder aan de vergun
ning verbonden voorwaarden is aan iedere 
reeds verleende of nog te verleenen vergun
ning als bedoeld in artike l 13, artikel 14 of 
artikel 15 de voorwaarde verbonden, dat vo l
daan wordt aan de voorschr iften, vervat in de 
art ikelen 23, 24, tweede lid , 26, 27 , 28, 34, 
35 en 36. 

XI. 
In artikel 23, eer te lid, wordt in plaats 

van " De ondernemer van een autobusdienst 
of toerwagenrit en degene, die eigen vervoer 
bewerkstelligt, mogen met een autobus niet 
meer personen vervoeren, of in of op een 
autobus een grootere hoeveelhe id goederen 
1 aden of doen 1 aclen" gelezen: ,,1-Jet is verbo
den met een autobus meer personen te ver
voeren of te doen vervoeren, of in of op een 
autobus een g rootere hoeveelheid goederen te 
laden of te doen laden" . 

Het v ierde lid wordt gelezen a ls volgt: 
4. In e lke autobus moet tijdens het vervoer 

de a kte van vergunning en het geldig keu
ringsbewijs, a ls bedoeld in artikel 20, tweede 
lid, of artikel 21, derde l id, aanwezig zijn. 

XII. 
Artikel 37 wordt gelezen a ls volgt: 
Overtreding van het bepaalde in het eerste 

lid van artikel 2 vormt een strafbaar feit in 
den zin van Afdeeling 9 van de Wet van 29 
November 1935 (Staatsblad n°. 685). 
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XIII . 
In het eerste I id va n a rtike l 39 wordt in 

plaats van " de betrnkken ondernemel' of de
gene, di e e igen ve l'voe l' hewerkstel I igt" ge
lezen " de betrokkene" . 

B. te bepalen, dat d it beslu it in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad , waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministe r van Wate rstaat is belast met 
de l.jitvoeri ng van d it be luit, hetwelk in het 
Staatsbl ad geplaatst en in a fschrift aan den 
Raad van Sta te medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 3den Juni 1938. 

s. 618. 

WILHELMINA. 
De Afiniste1· van W aters taat, 

J . v. B u u r e n. 
( Uitge g. 11 J uni 1938.) 

20 M ei 1938. WET, houdende n ieuwe bepa
li ngen omtrent ru il ve rkavel ing. 
( R uil verkavel ingswet 1938.) 

73ijl . Hand . Il 1936/37, 210 ; 1937, 210 ; 
1937/38, 29. 

H and. Il 1937/38, bladz. 1360- 1881. 
B ijl . H and. l 1987/38 , 29. 
Hand. T 193 1/38, bladz. 679- 683 . 

Wij WILH ELM! A, enz. .. . doen te weten: 
Alwo W ij in ove rweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, nieuwe bepalingen om
t rent r uil ve rka vel in~ vast te stellen ; 

Zoo is het , dat WiJ, den R aad van State . enz. 

TITEL I . 

Al gemeene bepalingen. 

Art. l. De1,e wet verstaat onde l' : 
1 °. ,,Onze M iniste r" : Onze met de za ken 

van den L andbouw belaste M in ister ; 
2°. ,,b lok": geheel va n in een ru il verkave

ling begrepen onroe l'ende goederen ; 
3°. ,,e igenaa r": h ij , di e een rech t van 

e igendom, opstal , erfpacht , bekl emming, 
vruchtgebruik, gebrnik o f be,voning heeft op 
tot het blok behool'ende onroerende goederen ; 

4°. ,, rech thebbende": e igenaar en hij , die 
een niet onder 3°. genoemd zakelijk rech t of 
een i-echt van huur of pach t heeft op tot het 
blok behoorende onrnerende goederen ; 

5°. ,,cent ra le commiss ie" : met de a lgemee
ne leid ing in ru il ve l'kave l ingsza ken belaste 
commiss ie; 

6°. ,,pla atselij ke commi sie": met de uit
voering van een rui lverka veli ng be laste com
miss ie. 

2. R ui l verkaveling geschiedt u it krach t van 
een overeenkomst o f ui t k rncht van de wet te r 
bevordering van land-, tui n-, boschbouw , vee
houder ij o f vervening. 

'l'ITEL II. 

D ruil ve1·kavel ingsovereenkomst. 

3. 1. Bij de ru ilverkaveli ngsovereenkomst 
verb inden drie of meer personen zich schr ifte
lijk bepaald aangewezen onrnernnde goederen, 
ten aanzien waarvan zij a ls e igenaren bij het 
kadaster bekend staan, samen te voegen, cle 
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verkregen massa te ve rka velen en onder el
kander bij acte va n ruil verkaveling te ver
dee l en op de wijze, bij de ove t'een komst be
paald . 

2. De acte van rui lver ka vel ing wordt vast
gesteld en onder teekend door hen, di e daartoe 
bij de overeenkomst bevoegd zij n ve l'k laa rd . 

3. De bij acte van rui lverkaveling toe
gewezen za ke! ij ke rechten worden verkregen 
door ove rschrijving van die acte in de open
bare registers. 

4. B lij kt na het tot sta nd komen de r over
eenkomst, dat hieraan hebben deelgenomen 
part ij en, d ie, hoewel a ls zoodan ig bij het ka
daste r bekend, geen eigenaren waren, dan 
blijven de overeenkomst en de daaraa n ge
geven u itvoer ing n iet tem in van krach t en tre
den de we rkelij ke e igenaren in de rechten en 
verp licht ingen, welke zij , di e onbevoegd a ls 
e igena ren zij n opgetreden , hebben ve rworven 
en op zich genomen. 

5. M en kan mede tot een ru il verkavelings
ovemenkomst toetreden, ten e inde tegen in
breng va n geld kavels o f tegen inbreng va n 
onroerend goed een geldsom t e bed ingen. 

6. l. P a rtijen mogen bij de overeenkomst 
bepaald aangewezen bepalingen van den de r
den t itel geheel of gedee l tel ijk toepasse lijk 
verkl a ren. 

2. Dit beding t reedt niet in werking, clan 
nadat Onze Ministe r , de central e commiss ie 
gehoord, daaraan zijn goedkeuring heeft ge
hecht. 

3. Aan de goedkeuring kunnen voorwaar
<len worden verbonden. 

7. H et in het vorige a rtikel genoemde be
ding heeft overeenkomstige rechtsgevolgen a ls 
de daa r in va n toepass ing verklaa rde wetsbe
palingen , te rwijl de hierin aangewezen auto
ri te iten, colleges en ambtena ren op overeen
komst ige wijze hunne medewerk ing ve rleenen. 

TI TEL III. 

R i,il ve1·kavel ing i,i t kracht van de wet . 

§ 1. Al gemeene bepal ingen. 
8. De a lgemeene leid ing in ru ilverka ve

l ingsza ken is opged ragen aan een centra le 
commiss ie, wel ke r samenstelli ng en wijze va 11 
werken bij a lgemeenen maatregel va n bestuur 
wor<len ge regeld met dien ve rsta nde, dat ten 
minste twee vij fden va n het aanta l leden n 
twee vij fden van het aantal p i aatsvervan~en
de leden wo rcl cn benoemd na aanbeveling 
van de door Onzen Minister a an te wijzen 
centra le I andbouwvereeni g ingen. 

9. In het bl ok mogen omoerende goederen, 
voo r mi li tai re doele inden in gebruik, slech ts 
met toestemmi ng van Onzen Ministe r va n 
Defensie worden opgenomen. 

10. I n het blok worden niet opgenomen: 
1 °. begraafplaatsen en gesloten begraa f

plaa.tsen b in nen de rt ig jaren na de sluiting ; 
graven of g rafkelders, a ls bedoeld in de a r
t ikelen 2 en 15 de r wet van 10 Apri l 1869 
(Staatsblad n°. 65) tot vaststelli ng va n be
palingen betrekkel ij k tot het begraycn va n 
lij ken, de begraafplaatsen en de begrafeni -
regten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 ovembe,· 1919 (S taatsblad n°. 784) bin
nen de te rmij nen, genoemd in de a rt ikelen 
23 en 25 d ie r wet ; 



1938 

2°. gedenkteekenen met bijbehoorende ter
reinen; 

3°. onroerende goederen, welke gelegen 
zijn binnen de bebouwde kommen; 

4°. gronden, welke ingevolge een raadsbe
sluit, als bedoeld in artikel 35 of 36 der 
Woningwet, in de naaste toekomst voor den 
aanleg van straten, grachten en pleinen be
stemd of als bouwterrein aan te merken zijn. 

ll. 1. Tegen den wi l van den eigenaar 
worden in het blok niet opgenomen: 

1 °. gebouwen; 
2°. parken; 
3°. onroerende goederen, bestemd voor an

dere bedrijven dan land-, tuin-, boschbouw, 
veehouderij, vervening, jacht of visscherij ; 

4°. onroerende goederen van rechtsperso
nen, welke bevordering van natuurschoon ten 
doel hebben, indien en zoolang zij a ls zoocla
nig door Ons zijn erkend. 

2. Van deze bepal ing kan worden afgewe
ken, indien zij de totstandkoming eener be
hoorlijke ruilverkaveling in den weg zou 
staan. 

12. 1. Ieder e igenaar heeft recht op het 
in e igendom , opstal, erfpacht, beklemming, 
vruchtgebruik, gebruik of bewoning verk rij 
gen van een waarde in kavels, welke tol het 
geheel der waarde van alle kavels staat als 
de waarde van zijne, in het blok opgenomen, 
onroerende goederen tot het geheel der waar
de van all e opgenomen onroerende goederen. 

2. Van deze bepaling kan slechts worden 
afgeweken, indien zij de totstandkoming eene ,· 
behoorlijke ruilverkaveling in den weg zou 
staan. 

3. V erschil in waarde wordt aan of door 
den eigenaar in geld vergoed . Tegen den wi l 
van den e igenaar of van dengene, die op het 
om·oerende goed een recht van hypotheek of 
van grondrente heeft, mag dit verschil niet 
meer bedragen dan vijf ten honderd va11 de 
waarde van het onroerend goed, op het ver
krijgen waarvan de eigenaar ingevolge het 
eerste I id recht heeft. 

4. Indien niet bekend is aan wien een gel
delijke vergoeding, als bedoeld in het vorige 
1 id, zou moeten worden gegeven, wordt het 
bedrag in consignatie in 's R ijks kas gestort. 

13. 1. Onze M inister is bevoegd de cen
trale co'mmissie te machtigen met den eige
naar schriftelijk overeen te komen, dat de 
hem krachtens het eerste lid van het vo rige 
artikel toekomende waarde in kavels zal wor
den verminderd met het bedrag der naar het 
oordeel der centrale commiss ie vermoedelijk 
te zijnen laste komende ruilverkavelingskosten 
of een gedeelte daarvan. 

2. Het bedrag van de vermindering der 
waa rde in kavels wordt in mindering gebracht 
op de ten laste van den eigenaar vallende 
rui lverkavelingskosten; worden deze door het 
bedrag der vermindering overtroffen, dan 
wordt het verschil in geld uitgekeerd, zoodra 
de kosten zijn omgeslagen. 

3. Aa n den Staat kunnen kavels worden 
toebedee ld ; deze worden beheerd door Onzen 
Minister. Overd racht van het beheer ges<;hiedt 
door Ons op voordracht van Onzen Minister. 

14. 1. Voor zoover het be lang der ru il 
verkaveling zich hiertegen niet verzet, wordt 
aan ieder eigenaar onroerend goed toebedeeld 
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van gelijke hoedanigheid en gebruiksbestem
ming als, en bij voorkeur geheel of gedeelte
lijk bestaande uit, het onroerend goed, dat 
van hem in de ruilverkaveling is opgenomen. 

2. Tegen den wil van den e igenaar mag 
van dezen regel niet dermate worden afge
weken, dat dientengevolge ingrijpende ver
andering in den aard van zijn bedrijf nood
zakel ijk wordt. 

15. In de e igenaarsverhoud ing van de in 
artikel 11 bedoelde onroerende goederen wordt 
a lleen verandering gebracht, voor zoover, het 
belang der ruilverkave ling dit vordert. 

16. Elke kavel moet zóó worden gevormd, 
dat hij: 

1 °. uitweg heeft op een openbaren land
of waterweg en zoo mogelijk daaraan belendt; 

2°. zoo noodig en mogelijk de gelegenheid 
tot behoorlijke afwatering heeft. 

17. 1. De e igendom van de openbare we
gen en waterloopen met de daartoe behooren
de kunstwerken in een blok, waarop ruilver
kaveling is toegepast, behoort aan een door 
Gedeputeerde Staten aangewezen pub! iekrecl\ 
telijk lichaam. 

2. Gedeputeerde Staten regelen het beheer 
en het onderhoud. 

3. Zij regelen de geldel ijke gevolgen van 
de toepassing van dit artikel. 

18. Wijziging van een waterloop, welke 
drijfkracht ten dienste van een onderneming 
levert, mag, indien daardoor schade aan die 
onderneming zou worden toegebracht, slechts 
gesch ieden tegen vergoeding der aangebrachte 
schade. 

19. 1. Bij elke ruilverkaveling wordt een 
regeling getroffen omtrent de zakelijke rech
ten, het recht van huur en van pacht en de 
1 asten, welke op de onrÓerende goederen rus
ten; tiendrenten, jachtrenten en ruil verkave-
1 ingsrenten worden afgekocht overeenkomstig 
de daaromtrent geldende wettelijke bepali n
gen . 

2, De hypotheken gaan met behoud van 
haar rang over op de kavels of gedeelten van 
kavels, welke in de plaats van het omoerende 
goed, waarop zij r usten, worden toebedeeld. 

3. Conservatoire en executori a le beslagen 
gaan over op de kavels of gedeelten van ka
vels , welke in de plaats van het onroerende 
goed, waarop zij gelegd zijn , worden toebe
deeld, alsmede op de geldsomm en, welke in 
de plaats van kavels of ter zake van onder
bedeel ing worden toegekend. 

20. 1. Wanneer de centrale of de plaatse
lijke commissie het ten behoeve van een ruil
verkaveling noodig acht, dat iemands grond 
wordt betreden of daarop grav ingen of op
metingen worden ve rricht of teekens gesteld . 
moeten zoowel de e igenaren als de gebruikers 
van dien grond dit gedoogen. 

2. Indien het verrichten van de in het 
vor ige I id bedoel de handelingen niet wordt 
gedoogd, wordt de tusschenkomst ingeroepen 
van den burgemeester of kantonrechter, op 
wiens bevel het verrichten der handel ingon , 
desnoods met behulp van den sterken a rm . 
wordt mogelijk gemaakt. 

3. De schade, welke uit de toepassing van 
het eerste lid mocht voortvloeien, wordt ui t 
' s Rijks kas betaald. Bij gesch il over het be
drag de r schade wordt dit, op verzoek van de 



237 

meest ge reede partij en nadat de wederpartij 
de gelegenhe id heeft gehad hare belangen te 
verdedigen, door den kantonrechter bepaald 
bij beschikking, zonder hooger beroep. 

§ 2. De aanvraag tot ruilverkavel ing. 

21. 1. D e aanvraag tot rui lverkaveling ge
schiedt schriftelij k en gaat vergezeld van een 
kaart, waarop het blok is aangegeven. 

2. Zij wordt ingediend bij Gedeputeerde 
Staten van de provincie, waarin het blok of 
het grootste gedeel te daarvan is gelegen. 

22. Ruilve rkaveling kan uitsluitend worden 
aangevraagd door: 

1 °. of ten m inste een vijfde van hen , die 
bij het kadaster als e igenaren bekend staan; 

2°. of r echtspersoonlijkheid bezittende ver
eenigingen, in het belang van den land-, tuin-, 
boschbouw, veehouderij of vervening werk
zaam ; 

3°. of door het Rijk, provinciën, gemeen
ten , waterschappen, veensch appen, veenpolders 
of lichamen, a ls bedoeld in artikel 194 van 
de Grondwet. 

23 . 1. Gedeputeerde Staten stellen de aa n
vraag in handen van de centrale commissie. 

2. D eze onderzoekt de aanvraag en brengt 
aan Gedeputeerde Staten een met redenen om
k leed adv ies uit, hetgeen kan strekken tot het 
vaststellen van een grooter of kleiner blok. 

24 . 1. Gedeputeerde Staten wij zen de aan
vraag bij met redenen omkleed beslui t van de 
hand, ind ien zij tegen de daarin omschreven 
rui lverkaveling bezwaar hebben of bevinden, 
<lat de aanvraag tot ruilve rkaveling niet aan 
<le wettelijke voorschriften voldoet. 

2. E en afschrift van het besluit wordt aan 
<le centrale commiss ie en aan den aanvrager 
of, indien er m eer aanvragers zij n, aan de 
eerste vijf onderteekenaars der aanvraag toe-
gewnden. . 

3. Binnen dertig dagen na de verzending 
van het a fschrift staat aan iederen aanvrager 
en belanghebbende beroep bij Ons open. 

25. 1. Indien de aanvraag is goedgekeurd, 
stell en Gedeputeerde Staten na overl eg met 
<le- centrale commiss ie het blok en het plan 
van de wegen en de waterloopen voorloopig 
vast. 

2. Zij wij zen daarbij aan , welke wegen en 
waterloopen voor uitvoering bij voo rraad in 
aanmerking komen. 
· 26. 1. De centrale commissie vervaardigt 

<ien kaart van het blok met de wegen en wa
terloopen, woals die voorloop ig zij n vastge
steld. A angeteekend wordt, welke wegen en 
waterloopen voor uitvoering bij voorraad ll1 

aánn1erking komen. 
2. Zij maakt een lij st op van hen , die bij 

h et kadaster bekend staan a ls e igenaren. 
3. Zij zendt afschr iften van deze stukken 

aan Gedeputeerde Staten. 
4. Gedeputeerde Staten leggen een afschrift . 

-van elk stuk, a lsmede van het door de cen
trale commissie op de aanvraag uitgebracht 
advies, ter kostelooze inzage van een ieder 
neder ter secretarie van de gemeen ten, waari n 
het blok is gelegen. 

5. V an de nederlegging wordt kenn is ge
geven aan hen, di e voorkomen op de in het 
tweede lid bedoelde lijst, en geschiedt open
bare kennisgeving in ten minste twee nieuws-
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bladen en door aanpla kking aan de gemeente
huizen. 

6. Op het niet ontvangen van de kenni s
geving kan geen beroep worden gedaan. 

27. Belanghebbenden kunnen hunne be
zwaren binnen een maand na de in het vorige 
a rtikel bedoelde aanplakking schriftel ijk bij 
Gedeputeerde Staten indienen. 

§ 3. H et beslui t tot ru ilverkaveling. 

28. 1. Gedeputeerde Staten roepen onver
wijl d een vergadering bijeen van hen , die bij 
het kadaster a ls eigenaren bekend staan. 

2. De vergadering wordt niet gehouden 
dan nadat ten minste één maand sedert de in 
artikel 26 bedoelde aanplakk ing is ve rstreken. 

3. De oproeping geschiedt bij aangeteeken
den brief, waarin wordt gewezen op het rech ts
gevolg, hetwelk de wet aan het niet aan de 
stemming deelnemen verbindt. 

4. Van de oproeping geschiedt openbare 
kenn isgeving op de wijze, in artikel 26 voor
geschreven. 

5. Op het niet ontvangen van de oproeping 
kan geen beroep worden gedaan. 

29. 1. Men kan in persoon of bij gem ach
tigde in de vergadering verschijnen en aan 
de stemm ing deelnemen. 

2. Niem and kan a ls gemachtigde van m eer 
dan één persoon optreden. 

3. Als gem achtigde wordt slech ts toegela
ten hij , die desverlangd aan den voorzitter 
een schriftelijke volmach t overl egt en va n 
wiens machtig ing Gedeputeerde Staten ten 
m inste twee dagen vóór de vergadering schrif
telijk ber icht van den lastgever hebben ont
vangen . 

30. 1. De voorzitter der vergadering wordt 
door Gedeputeerde Staten uit hun midden 
aangewezen. 

2. De centrale commissie is ter vergadering 
vertegenwoordi gd. 

31. Belanghebbenden kunnen hunne bezwa
ren in de vergadering mondeling te berde 
b'rengen. 

32. 1. Zij , di e onroerende goederen, welke 
niet tot het voorloopig vastgestelde blok be
hooren, daarin wenschen te zien opgenomen, 
dienen ui terlijk op den achtsten dag vóór de 
vergadering een verwekscbrift bij Gedeputeer
de Staten in onder overlegging van uittrek
sels uit het kadastral e plan en den kadastra
len legger , die onroerende goederen betref
fende. 

2. Indien het verzoek wordt ingewill igd , 
worden zij geacht aan de stemming te hebben 
deelgenomen en hun toestemming tot de ruil 
verkaveling te hebben gegeven . 

3. Zij kunnen de inwilli g ing van hun ver
zoekschri ft te r vergadering beple iten. 

33 . D e voorzitter stelt vóór de stemming 
het blok vast. Hij slaat daarbij wodanig acht 
op de aa ngevoerde bezwaren en ingediende 
verzoekschriften a ls hij zal meenen te be
hooren. 

34. 1. Voor het aannemen van het beslui t 
tot ru ilverkaveling wordt vereischt de toe
stemm ing hetzij van de meerderheid dergenen, 
die bij het kadaster als e igenaren bekend 
staan , hetzij van degenen , die bij het kadaster 
bekend staan a ls eigenaren van onroerende 
goederen, welke in kadastrale grootte tezamen 
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meer dan de helft van de kadastrale grootte 
van het blok uitmaken. 

2. Bij het bepalen van de meerderheid in 
kadastrale grootte worden de vol gen de regels 
in acht genomen: 

1 °. ingeval onroerende goederen in onver
deelden eigendom worden bezeten, wordt ieder 
mede-e igenaar geacht e igenaar te zijn van zijn 
evenred ig deel; 

2°. onroerende goederen, waarop een recht 
van opstal, erfpacht, beklemming, vruchtge
bruik, gebruik of bewoning rust, komen slechts 
in aanmerking, indien de bezitters dezer rech
ten en de bezitters van den blooten eigendom 
eenstemm ig zijn. 

3. Zij , die niet aan de stemming deelne
men, worden geacht hunne toestemming tot 
de ruilverkaveling te verleenen . 

35. Van het verhandelde ter vergadering 
wordt een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk 
door den voorzitter wordt onderteekend. 

36. Indien het besluit tot ruilverkaveling 
niet is aangenomen, maar het a lgemeen be
lang de tot standkoming der ruilverkaveling 
dringend vordert en de toestemming van min
stens de helft van een der in het eerste lid 
van artikel 34 bedoelde meerderheden werd 
verkregen, kan Onze Minister op voorstel van 
de centrale commissie bepalen, dat de ruilver
kaveling zal worden uitgevoerd, evenals of het 
besluit daartoe ware genomen. 

37. 1. Indi en het algemeen belang de tot
standkoming van een ruilverkaveling zeer 
dringend vordert, geeft Onze Minister onder 
overlegging van een kaart, waarop het blok 
is aangegeven, hiervan kennis aan Gedepu
teerde Staten van de provincie , waarin het 
blok of het grootste gedeelte daarvan is ge
legen. 

2. De artikelen 25 tot en met 32 en a rtikel 
35 vinde n overeenkomstige toepassing. 

3. H et besluit tot ruilverkaveling wordt 
bij de wet genomen; deze stelt het blok vast. 

38. Indien niet tot ruilverkavel ing is be
sloten, stellen Gedeputeerde Staten alle stuk
ken, op de aanvraag en de vergadering be
trekking hebbende, in handen van de cen
trale commissie. 

39. Indi en tot ruilverkaveling is besloten, 
brengen Gedeputeerde Staten dit ter openbare 
kennis op de wij ze als in artikel 26 is voor
geschreven. 

40 . 1. adat het beslui t tot ruilverkave-
ling is genomen, mogen eigenaren en ge
bruiksgerechtigden van tot het blok behooren
de onroerende goederen geen handelingen ver
richten , waardoor de waarde van hun onroe
rende goederen zou verminderen, tenzij hun 
daartoe door de plaatselijke commissie ver
gunning is verleend. 

2. Overtreding van het bepaalde in het 
vor ige lid wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste duizend gulden. 

3. Het strafbaar feit wordt als een over
treding beschouwd. 

41. 1. Nadat het besluit tot ru ilverkave
ling is genom en, kan de aanleg van de we
gen en waterloopen, welke voor uitvoering 
bij voorraad zijn aangewezen, ter hand worden 
genomen. 

2. De schade, welke een rechtstreeksch ge
volg is van de uitvoering bij voorraad, wordt 
vergoed. 
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3. De eigenaren en gebruiksgerechtigden 
zij n verplicht te gedoogen, dat hun terre in 
wordt betreden en daarop de werkzaamheden, 
bedoeld in het eerste lid, worden verricht. 

4. Indien het verrichten van de in het 
vorige lid bedoelde handelingen niet wordt 
gedoogd, wordt de tusschenkomst ingeroepen 
van den burgemeester of kantonrechter, op 
wiens bevel het verrichten der handelingen, 
desnoods met behulp van den sterken arm, 
wordt mogelij k gemaakt. 

42. 1. Nadat het besluit tot ru ilverkave
ling is genomen, is de centrale commiss ie be
voegd in overeenstemming met de betrokken 
e igenaren de grenzen van het blok te wijzi gen. 

2. Maakt de centrale commissie van deze 
bevoegdheid gebruik, dan doet zij hiervan 
mededeel ing aan Gedeputeerde Staten, den 
rechter-commissaris, de plaatselijke comm issie 
en de betrokken eigenaren . 

§ 4. De vaststelling van de r echten en 
van de schatting. 

43. 1. Nadat het besluit tot ruil verkave
ling is genomen, zenden Gedeputeerde Staten 
hiervan onverwijld een afschr ift aan de ar
rond issements-rechtbank, binnen welker rechts
geb ied het blok of het grootste gedeelte daar
van _is gelegen, alsmede aan de centrale com
m1ss1e. 

2. Zoo spoedig mogel ij k, in elk geval bin
nen dertig dagen na ontvangst van het af
schrift, benoemt de rechtbank een rechter
commissar is en doet zij hiervan mededeel ing 
aan Gedeputeerde Staten en aan de centrale 
con1n1 iss ie. 

3. Alle stukken, op de ruil verkaveling be
trêkking hebbende, worden door Gedeputeerde 
Staten in handen gesteld van den rechter
commissaris . 

44. 1. De uitvoering der ruilverkavel ing 
geschiedt door een plaatselij ke comm iss ie , 
wel ke wordt benoemd door Gedeputeerde Sta
ten, gehoord de centrale commissie en de bur
gemeesters der gemeenten, binnen welker ge
bied het blok is ge legen. 

2. Deze commissie bestaat u it drie leden, 
waaronder een voorzitter en een plaatsver
vangend voorzitter, en twee p laatsvervangen
de leden. Zij wordt bijgestaan door een land
meter van het kadaster, die tegelijk met een 
plaatsvervanger door Onzen Minister in over
leg met Onzen Minister van Financiën wordt 
aangewezen, en zoo noodig do01· andere des
kundigen, aan te wijzen door de centrale com
missie. 

3. De centrale commissie stelt voor de 
plaatsel ij ke comm issie een instructie vast. 

45. De 1·echter-commissaris stelt alle stuk
ken,_ op de ruilverkaveling betrekking hebben
de, lil handen van de plaatselijke commiss ie. 

46 . De p laatselij ke commissie stel t een zoo 
voll edig mogelijke lijst samen van a ll e recht
hebbenden met vermeld ing van den aard en 
den omvang van ieders recht. 

47. 1. De plaatselijke commiss ie benoemt 
een door de centrale commiss ie te bepalen 
aantal schatters, die onder hare le iding de 
in het blok gelegen onroerende goederen schat
ten. 

2. De plaatselijke commissie verdeelt het 
werk der schatters; deze treden steeds in on
even getale op. 
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48. l. De central e comm1ss1e ontwerpt een 
stelsel van c lass ificatie va n den g rond en be
paal t va n elke klasse de waa rde per h a . Zij 
maa kt va n deze verrichtingen een proces-ver 
baal van classificatie op. 

2. De schatters deelen den g rond aan de 
h and va n het proces-verbaal va n classi fi catie 
in kl assen in. De g renzen der kl a sen worden 
op het terre in u itgezet. 

3. Zij schatten het bedrag, waarmede de 
in het ee rste lid bedoelde waa rde ingevol ge 
den cul tuu r toesta nd van den g rond moet wor
den ve rmeerderd of ve rminderd . 

4. De gebouwen, werken en be plant ingen 
worden zoo noodi g afzo nderlijk geschat. 

49. 1 . De door de pl aatselijke commiss ie 
samengestelde lij st van rechthebbenden, een 
registe r van de uitkomsten der schattingen en 
een kaar t, waarop de klasse-grenzen staan 
aangegeven, worden, na door de cent ra le com
miss ie te zijn goedgekeurd, door de pl aatse
lijke commiss ie ter ko telooze inzage van een 
ieder neergelegd te r secreta ri e va n de ge
meenten, waarin het blok is ge legen. 

2. Van de nederl egging geschiedt openbare 
kennisgeving in tenminste twee nieuwsbladen 
en door aan pl a kking aan de gemeentehuizen, 
a lsmede bijzondere kennisgeving bij aangetee
kenden brief aan de bekende rechthebbenden. 

3. Op het niet ontva 11gen va n de kennis
geving kan geen beroep worden gedaa n. 

4. De lij st van rechthebbenden wordt in 
haar gehee l of in uittreksel tegen betaling 
der kosten verkrij gbaar gesteld . 

50. Na de nederl egging, in het vori ge a r
t i kei bedoeld, kunnen de g renzen van het 
blok niet meer worden gewijzigd. 

51. l. Binnen veer t ien dagen na de ver
zending van de bijzondere kennisgeving, in 
a rtikel 49 bedoeld, kan ieder bela nghebbende 
zijne bezwaren tegen de schattingen en de 
toekenning en omschrijving van rech ten op de 
lijst va n rechthebbenden schriftelijk bij de 
plaatselijke commiss ie indienen. 

2. De,,e bevoegdheid wordt met aanwijzing 
van den dag der verzending in de kennis
gev ingen vermeld. 

3. N a ve rloop van den in het eerste lid be
paalden term ij n kunnen slechts zij als recht
hebbenden worden e rkend , die voorkomen op 
de lijst van rechth ebbenden of tegen de daar
op voorkomende toekenni ng of om chrijving 
van rechten bezwaren hebben ingediend , bene
vens hunne rechtverk rijgenden . 

52. Voor zoove r daa rtegen binnen den ter
mijn en op de wij ze, in het vori ge art ikel be
paald , geen bezwaren zijn ingedi end , staa n 
de rech ten, zooals zij op de lijst van rech t
hebbenden zijn omschreven en toegekend, en de 
uitkomsten van de sch a tt ingen vast. D aarvan 
wordt door de plaatselijke commiss ie proces
verbaal opgem aakt. 

53. l. De pl aatselijke commis ie onder 
wekt de t ijdi g ingediende bezwaren en t racht 
daaromtrent overeenstemming te bereiken. 

2. Indi en overeenstemmi ng is verkregen, 
vinden de bepalingen va n het vor ige artikel 
overeenkomsti ge toepassing. 

54. Indi en geen overeenstemming is ver
kregen, wordt door de pl aa tselijke commiss ie 
een proces-verbaal opgemaakt van het om
t rent de ingebrach te bezwa ren verha ndelde. 
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55 . De plaatse lijke commiss ie zendt zoo 
poedig mogelijk een afschrift van de lijst va n 

rechthebbenden en va n de in de a rt ike len 52, 
53 of 54 bedoelde processen-verbaa l aan de 
cent ra le commiss ie en aa n don r chter-com
missar is. 

56. l. Indien bi nnen den termijn en op de 
wijze, in a rtike l 51 bepaald , bezwa ren zijn 
ingediend en hie rom t rent niet overeenkomsti g 
a r t ikel 53 overeenstemming is bere ikt, be
paal t de rech ter-comm issari s terstond na on t
vangst van de in het vo ri ge art ikel bedoelde 
stukken tijd en pl aats de r bijeenkomst, waar 
op all e belanghebbenden bij de rui.! verkave
ling of hu nne schriftelijk gemacht igden voor 
hem kunnen verschij nen, te n e inde voo r zoo
ver nog noodig te geraken tot toekenn ing en 
vaststel I ing van rechten en tot vasts te il ing 
van de scha tt ingen. 

2. Hij doet hie rvan mededeeling a an de 
cent rale commiss ie en de pl aa tselijke commis
sie. 

3. Zij , d ie op de lijst van rechthebbenden 
zijn ge plaa tst of binnen den termijn en op de 
wijze, in a rtikel 51 be paald , bezwa ren hebben 
ingedi end , worden bij aangeteekenden bri ef 
opgeroepen om in pe rsoon of bij sch r iftelijk 
gemacht igde de bijeenkomst bij te wo11en . 

4. Op het niet ontvangen va n de oproeping 
kan geen be roep worden gedaan. 

5. In de oproepingen wordt opmerkzaam 
gemaakt o p het rech tsgevol g, dooi· de wet 
aan het niet bijwonen der vergadering en het 
vaststell en van de lij st van rechthebbenden 
ve rbonden. 

6. De b ijeenkomst wordt niet gehouden , 
dan nadat ten minste vee rt ien dagen na de 
oproeping zijn verstreken. 

57. 1. Op den bepaalden t ijd wordt de 
bijeenkomst gehouden onder voo rzitterschap 
van den rech ter-commissa ris, bij gestaan door 
den griffier de r arrond issements-rechtbank. 

2. De bijeenkomst wordt bijgewoond door 
een ve rtegenwoordiger der cent ra le commis
sie, een of meer leden de r plaatselijke com
missie en den aan deze toegevoegden land
meter. 

3. Indien de werkzaamheden n iet op één 
dag kunnen afloopen, verdaagt de rechter
commissa ri s de zitt ing tot een anderen dag 
zonder na dere oproep ing. 

4. In de bijeenkomst worden ee rst de toe
kenning en de vastste l] ing van de rechten en 
daarna de schattingen behandeld. Van het 
verha ndelde omtrent e lk onderwerp wordt een 
a fzonde ,-1 ijk p roces-ve rbaal opgemaa kt. 

5. Zij , d ie niet in pe rsoon noch bij schr ifte
lijk gemacht igde op de vergadering aa nwezig 
zijn , wa nneer h unne bezwaren worden behan
de ld , worden geacht die bezwaren te hebben 
ingetrokken. 

6. Het vo ri ge 1 id is niet van toepassing 
ten aanzien van hen, di e binnen een week na 
den dag der ve rgaderi ng bij aangeteekenden 
brief, ge ri ch t aan den rech te r-commissaris, 
het n iet verschijnen te r ve rgadering ve rkl a ren 
met een be roep op ove rmacht en de gegrond
heid van deze bewering binnen een door den 
rech te r-commissaris te bepalen termijn aan 
dezen aannemelijk maken. 

58. 1. Voor zoover omtrent de toekenn i11g, 
den aard en den omvang der rechten overeen-
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stemm ing is verkregen, taan deze vast. 
2. Partijen, tusschen wie geen overeenstem

ming is verkregen, worden, voor zoove r hun 
geschil niet reeds aanhangig is, door den 
rechter-commissaris naar een door hem te be
palen zitting van de rech tbank verwezen . 
Deze verwijzing vervangt de dagvaard ing. 

59 . 1. Voor w ove r overeen temming wo rdt 
verkregen omtrent de schattingen, staan deze 
vast . 

2. Indi en geschil bl ij ft bestaan, ver wijst de 
rechter-commissaris de zaa k naar een nader te 
bepalen zitting van de rechtba nk. Deze ve r
wijzing vervangt de dagvaarding. 

60 . De rechtbank behandelt zaken bet ref
fende de toekenning en de vaststelling van 
de rechten en de schattingen vóór el ke andere, 
met u itzonder ing van d ie betreffende onte ige
ning. 

61. 1. T en dage dienende geven zij , tus
schen wie geschil bestaat over de rech ten be
treffende in het blok gelegen perceelen, de 
g ronden hunner beweringen en de m iddelen 
tot staving daarvan op bij conclusie, door een 
procureur geteekend. Afschr ift der conclusie 
wordt ter terechtz itting aa n den procureur der 
wede rpa rtij overgegeven. 

2. Op een uite rlijk veer t ien dagen hierna 
te stell en, door de rech tbank te bepalen dag 
kunnen pa rtijen ha re concl usiën bij pleidooi 
door een advocaat mondeli ng doen toelich ten. 

62 . 1. U iterl ij k een maand na den dienen
den dag of, ind ien een dag voor p leidooi werd 
vastgesteld, na den daarvoor bepaal den dag 
doet de rechtbank uitspraak. 

2. T egen de uitspraak is geen verzet noch 
eeni ge a ndere voorzieni ng dan d ie in cassatie 
toegelaten. 

63. 1. De cassatie wordt ingesteld binnen 
een maand, te re kenen van den dag, waarop 
het vonn is is u itgesproken. 

2. Zij geschied t door een verkla ring ter 
gr iffi e de r rechtbank, d ie het vonn is heeft ge
wezen. 

3. Deze verklaring wordt binnen veertien 
dagen met een ontwikkel ing van de g ronden 
der cassatie aan de tegenpartij beteekend en 
gaat vergezeld van dagvaarding tegen de 
eerstvolgende, voor de beha ndeling van bur
gerlij ke zaken bestemde, terechtzi t ting na den 
in het vol gende lid bepaalden termijn . 

4. De tegenpartij is bevoegd om uiterlij k 
b innen veertien dagen te antwoorden. 

5. 1n de genoemde te rechtzitting nemen 
de partije n h are concl us iën. desverki e zen de 
bij ple idooi, m its in dezelfde terechtzitting, 
nade r te ontwi kkelen. 

6. Het Openbaar Minister ie neemt zij ne 
conclusie ui terlij k veertien dagen na de te
rech tz itting. 

7. U iterlijk zes weken na de terechtz itt ing 
doet de Hooge R aad uitspraak. 

64 . Zooclra omtrent a ll e geschillen over de 
rech ten betreffende de tot het blok behoorende 
onroerende goederen onherroepelij k is bes li t, 
wordt de 1 ij st van de rechthebbenden door de 
rechtbank gesloten. 

65. N adat alle rechten betreffende bij de 
ruil verkaveling betrokken pe rceel en vaststaan, 
worden zij, met wie geen overeenste ,n ming 
omtrent de schatt ingen is verkregen, a lsmede 
de centra le commissie, de plaatselij ke comm is-
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sie en de aan deze toegevoegde la ndmeter 
opgeroepen om te verschijnen op eene bepaal
.de zitting van de rechtbank. 

66. 1 . T en dage dienende lich ten zij , met 
wie geen overeenstemming is verkregen , hun 
standpunt hetzij in persoon, hetzij bij schri fte
lij k gemachtigde mondel ing toe. 

2. De rech tbank hoort de ve r tegenwoordi 
gers der centra le en der plaatsel ij ke comm is
s ie en den aan deze toegevoegden landmeter. 

3. H et Openbaar M inisterie wordt niet ge
hoord. 

4. Ui terl ijk een maand na het in het twee
de lid genoemde verhoor doet de rechtbank 
ui tspraak . 

5. Indien deze u itsp raak van invloed is Of! 
de ui t komsten va n a ndere scha tti ngen, is ZIJ 

bevoegd h ierin wijzig ing aan te brengen. 
6. H et register van de uitkomsten der 

sch attingen word t door de rechtba nk gesloten . 
67 . Tegen de u itspraak va n de rechtbank 

is geen verzet noch ook eeni ge andere voor
zien ing toegelaten, onverm inderd de bevoegd
he id van den procureur-generaal bij den H oo
gen Raad om zich , in het belang der wet, in 
cassatie te voo rzien. 

68. D e ko ten va IJ het ged ing betreffende 
de schattingen komen ten laste va n den be
langhebbende, met wien geen overeenstem
ming is ve rkregen, ind ien deze in het onge
lijk is gesteld, ten laste va n de gezamenlijke 
rechthebbenden, ind ien h ij in het gelijk wordt 
gesteld . Indien de rech ter daartoe termen 
vindt in de omsta ndi gheden van het geding , 
ka n hij de kosten geheel of voor een deei 
com penseeren. 

§ 5. De rui lverka vel ing. 

69 . 1 . Zoodra de lijst van rechthebbenden 
en het register van de uitkomsten der schat
tingen zijn gesloten , geeft de rechter-commis
saris hie rvan kenn is aan de centra le com m is
sie en aan de p laatselij ke commiss ie; hij zendt 
een a fschr ift van de lijst va n rechthebbenden 
aan deze commiss ie en aan den hypotheek
bewaarder , wien het aangaat. 

2. a ontvangst van het a fschr ift gaa t de 
plaatselij ke commiss ie over tot het opm aken 
van een kaart met aanwijzing van de wegen 
en wate rloopen met hunne a fmetingen, wel ke 
zij aan de cent rale commiss ie doe t toekomen. 

3. De cent ra le commiss ie beoordeelt het 
pl an van wegen en water loopen en doet het 
aan Gedeputeerde Sta ten toekomen, ve rgezeld 
van haar a dv ies e n v a n een voo rste l omtre nt 
den e igendom, het beheer en het onderhoud 
van de openbare wegen en wate rloopen met 
de daarbij behoorende kunstwerken. 

4. Binnen zes weken na dat de centra le 
commissie deze stukken heeft verzo nden, stel
len Gedeputeerde Staten het plan van de we
gen en water loopen met hunne afmetingen 
vast, waarna de plaatselijke commiss ie de u it
voering daarvan ter hand kan nemen ; een 
kaa rt van de wegen en wate rl oopcn, aan
gevende hu nne afmetingen, wordt aan de be
sturen der gemeente, waar in het blok is ge
legen, toegezonden. 

5. De ei genaren en gebruikers zijn verplich t 
te gedoogen, dat hun terre in wo rdt betreden 
en daarop de werkzaamheden, bedoeld in het 
vorige lid , worden verricht; de schade, welke 
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zij di ntengevolge mocht.en lijden, wordt ~ér
goecl..- -

6. Indien het verricht.en van de in het 
vor ige l id bedoelde handelingen niet wordt 
gedoo«d , wordt de tusschenkomst ingeroep n 
va11 den burgemeest.er _of den kantonrechter, 
op wiens bevel het verrichten der handel in
gen, clesnoods met behul p vàn : den sterken 
a rm , wordt mogelijk gemaakt. 

70. Zoodra het plan van wegen en wat.er
loopen is vastgesteld, gaat de plaatselijke 
commissie over tot het opmaken van een plan 
van rui l verkaveling . . 

71. Het plan van rui lverkaveling houdt in: 
1°, de kavelindeeling ; 
2°. de toedeeling der kavels; 
3°. de in het derde lid van artikel 12 be

doelde vergoedingen; 
4°. de in artikel 19 bedöelde regeling om

trent de zakel ijke Yechten, het recht van huur 
en . yaq pacht en de lasten , beneven d af
koopsommen van tiertdrenten , ja:chtrenten en 
rnil verkavel ingsrèt'lten ; 

5°. de krachtens de artikelen ' l8 , 20, 41 en 
69 Liit te kee ren schadevergoedingen; " 

6° . de door de centrale comm iss ie voor be
pa·a lde kavels vastgestelde maatstaf, naar 
welke de niet ten laste van het Rijk komende 
ko ten, a lsmede de krachtens de artikelen 18, 
20, 41 en 69 u it t.e keeren schadevergoedingen 
worden omgeslagen, benevens de vermelding 
der kavels voor welke d ie maatstaf geldt ; 

7°. bepalingen omtrent de inbezitneining. 
72. In het plan van ruilverkaveling kun

nen met toe t.emm ing van hen, die bevoegd 
zijn te beschikken, ten aanzien van niet tot 
het blok behoorende onroerende goederen re
gelingen worden opgenómen betreffende grens
wijziging, burenrechten en erfdienstbaarheden. 

73. 1. H et plan van ruilverkaveling be
hoeft de goedkeuring der centrale comnii ss ie. 

2. Zood rn deze is verkregen , worden de 
g renzen der kavels op het terre in uitgezet en 
wordt het pl an van ruilverkaveling door de 
p laatselijke commissie gedurende veertien da
gen t.er kostelooze inzage van een ieder 
nedergelegd ter secretarie van de gemeenten, 
waarin het blok gelegen is. 

3. Van de nederlegging geschiedt openbare 
kennisgeving op de wijze, in artikel 26 voor
geschreven . 

74 . Binnen dertig dagen na de openbare 
kenn isgeving, in het vorige artikel bedoeld, 
kan ieder belanghebbende schriftelijk zijne 
bezwaren bij de plaatselijke commissie indie
nen ; deze bevoegdheid wordt in de kennis
gev ing ve rmel d . 

75. 1. Indien binnen den termijn, in het 
vorige artikel bedoeld, geen bezwaren zijn _in
ged iend , sta.at het plan van nulverka.vehng 
vast. 

2. Zijn er tijdig bezwaren ingediend, dan 
tracht de plaatselijke comm issie overeenstem
ming te verkrijgen; van het verhandelde 
maakt zij proces-verbaal op. 

3. D e plaatselijke commissie zendt zoo spoe
dig mogelijk afschriften van het proces-verbaal 
en van de ingediende bezwaarschriften aan 
den recht.er-commissar is en de centrale com
m isR ie. 

76. 1. Indien geen overeenstemmi,)g is 
"Verkregen, bepaal t de rechter-comm issari s tijd 
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en plaats der bijeenkomst, waarop zij, d ie bij 
de ingediende bezwaren belang hebben, 'of 
hunne schrift.elijk gemachti gden voor hem 
kunnen verschijnen, ·ten 'ei nde voor woveel 
noodig te geraken tot vaststelling van het 
plan van ruilverkaveling. 

2. Hij' doet hiervan mededeeling aan de 
.denfi rale commiss ie en de plaatsel ijke com-
miss iè. . 

3. De bekende belanghebbenden worden bij 
aangeteekenden brief opgeroepen om in per
soon Öf bij sch r iftelijk gemach t igde de bijeen
komst bij te wonen. Op het niet ontvangel) 
van de o]'.iroepiog kan geen beroép worden 
gedaart. 

4. I n de oproepingen wordt opmerkzaam 
gemaakt op het rechtsgevolg, door de wet aan 
het niet bijwonen der bijeenkomst verbonden. 

77. 1. Op den bepaalden t ijd wordt de 
bijeenkomst" · gehouden onder voorz ittersch ap 
van den rechter-commissaris, bijgestaan · door 
den g riffier der aàondissements-rechtbank. 
'" 2. De · bijeenkomst wordt bijgewoond · door 
een vertegenwooraiger der' centrale· commissie1 
een o f meer leden der plaatselijkè commissié 
eh' ' den aan deze toegevoegden landmèter .' 

3. Zij , di e niet in persoon noch bij schrif! 
telijk gemach t igde op de vergadering aanwe
zig •zijn , wanneer hunne bezwaren worden be
handeld , worden geach t die bezwaren te heb
ben ingetrokken. 

4. Indien de werkzaamheden niet op een 
dag kunnen afloopen, verdaagt de rechte·r
commissari de zitting tot een anderen dag 
zonde r nadere oproeping. 

5. · D e rechter-commis aris stelt de kavel
indeel ing vast. 

6. Van ·het verhandelde wordt proces-ver
báal o'pgemaakt. 

78. Indi en gesch il blijft bestaan, verwijst 
de rechter-commissar is de zaak naar een door 
hem te bepalen zitting van de rechtbank. Deze 
verwij zing vervangt de dagvaarding. . 

79. D e rechtbank behandelt zaken betref
fende het plan van ruilverkaveling vóór elke 
andere, met uitwndering van die betreffende 
ont.eigeni ng. 

80. 1. • T en dage d ienende lichten zij , wier 
zaken vetwezen zijn, hun standpunt, hetzij in 
persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde 
mondeli ng toe. 

2. De rechtbank hoor t don vertegenwoordi
ger der centrale comm issie, een of meer leden 
der p laatselijke commissie en don aan deze 
toegevoegden landm ter. 

3. H et Openbaar Ministe r ie wordt niet ge
hoord. 

4. Uiterlijk een maa nd na het verhoor doet 
de rechtbank uitspraak. 

5. Indien deze uitspraak van invloed is op 
hèt plan van ruilverka,,eling, is zij bevoegd 
hierin met behoud van de kavelindeeling wij
ziging aan te brengen. 

6. Ten aanzien van de kosten van het ge
ding vindt het bepaalde in artikel 68 overeen
komstige toepassing. 

81. Tegen de uitspraak van de rechtbank 
is geen verzet noch ook eenige andere voor
ziening toegelaten, onvermi nderd de bevoegd
he id van den procureur-generaal bij den Hoo
gen R aad om zich in het belang der wet in 
cassatie te voorzien. 

16 
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§ 6. H et opmaken der acte en de over
gang van den eigendom. 

82. 1. Zoolang Gedeputeerde Staten nog 
geen bes! uit betreffende den e igendom, het 
beheer en het onderhoud der openbare wegen 
en waterloopen met de daarbij behoorende 
kunstwerken hebben genomen, worden deze 
beschouwd a ls in e igendom, beheer en onder
houd toe te komen aan de provincie, waarin 
zij zijn gelegen. 

2. Zoodra Gedeputeerde Staten het in het 
vorige lid bedoelde besluit hebben genomen, 
zenden zij daarvan een a fschrift aan de be
langhebbende openbare lichamen, aan de cen
trale commissie en ter overschrijving in de 
openbare registers aan den hypotheekbewaar
der, wien het aangaat. 

3. Binnen dertig da.gen na de kennisge
ving staat den in het vorige lid bedoelden 
openbaren I ichamen beroep op Ons open. 

4. Onze Minister zendt een afschrift van 
Ons besluit ter overschrijving in de openbare 
registers aan den hypotheekbewaarder, wien 
het aangaat. 

83. 1. Zoodra het plan van rui lverkave
ling en de schattingen vaststaan, d rnagt de 
rechter-commis a ris a lle stukken, op de ruil
verkaveling betrekking hebbende, over aan cle 
plaatselijke commissie. 

2. Indien de centrale comm issie zu lks ver
wekt, wordt degene aan wien krachtens het 
plan van rui lverkaveling eenig perceel toe
komt, op bevelschrift van den rechter-commis
sa ri s desnoods door middel van den sterken 
arm bij voorraad in het bezit daarvan gesteld . 

84. 1. Zoo spoedig mogelijk na de ont
vangst van de in het vorige artikel bedoelde 
stukken maakt een door de plaatselijke com
missie aangewezen notaris de acte van ruil 
verkaveling op. 

2. Zij wordt onderteekend door den rechter
commissaris en de plaatselijke commiss ie. 

3. Aan de acte wordt gehech t een kaart 
van het blok met aanwijzing van de ka vels 
en de wegen en waterloopen. 

4. In afwijking van het bepaalde in a rtikel 
37, tweede lid, van de wet van 9 Juli 1842 
(Staatsblad n°. 20) op het notarisambt, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 4 Apri l 1924 
(Staatsblad n°. 169) , worden de nieuwe kavels 
in deze acte aangeduid met de kavelnummers, 
voorkomende op de in het vorige lid bedoelde 
ka art. 

5. De acte geldt als titel voor de daarin 
omschreven rechten. Door de overschrijving 
der acte van ru il ve,·ka veling in de openbare 
registers worden de daarin omschreven zake
] ij ke rechten ver kregen. 

6. De aanteekening van de zakel ijke rech
ten in de openba re. registers geschied t op 
grond van de in de acte opgenomen gegevens. 

7. De hypotheekbewaarder tee kent op 
grond van de acte in de registers van inschrij
ving van hypotheken bij elke inschrijving aan, 
dat de hypotheek in het vervolg za l rusten 
op de in de acte aangewezen kavels of gedeel
ten van kavels. 

8. De inschrijvingen van hypotheken, welke 
blijkens de acte n iet blij ven bestaan, worden 
ambtsha lve doorgehaald. 

85. In de acte worden opgenomen : 

2!2 

1°. de in artikel 12 bedoelde vergoedi ngen ; 
2°. de in artikel 19 bedoelde regeling om

t rent de zakel ij ke rechten, het recht van huur 
en van pacht en de lasten ; 

3°. de krachtens de a rti kelen 18, 20, 41 en 
69 uit te keeren scha devergoedingen. 

86 . Na de overschrij ving van de in art ikel 
84 bedoelde acte wordt hij, aan wien daarbij 
eenig perceel is toegewezen, op bevelschrift 
van den rechter-commissaris desnoods doo r 
middel van den sterken arm in het bezit daar
van gesteld. 

§ 7. De kosten. 

87. T en laste van het Rijk komen de kos
ten van de central e commiss ie, van de hulp 
van het kadaster, van het bijeenroepen en 
houden van vergaderingen, van het doen van 
openbare kennisgevingen en die welke ge
maakt zijn in gevallen, waarin niet tot ruil 
verkaveling wordt ovetgegaan. 

88. Alle overige kosten worden uit 's Rijks 
kas voorgeschoten, volgens een door Ons vast
gestel de regeling. 

89. 1. De in het vorige artikel bedoelde 
kosten worden over de kavels omgeslagen 
naar de bepaling van hun waarde, bedoeld 
in het eerste lid van arti kel 48. 

2. De centrale commissie kan voor bepaal
de kavels een anderen maatstaf dan de in het 
vorige lid bedoelde vaststell en. 

90 . Op de toebedeelde ka vels rust onder 
den naam van "ruilverkavelingsrente" een 
schuldplichtigheid ten behoeve van het Rijk . 

91. De rente bedraagt 5 ten honderd van 
het volgens artikel 89 verschuldigde bedrag. 

92. Op de rente is de bepaling van artikel 
48, eerste I id , de r wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad n°. 82) niet van toepassing. 

93. De rente is verschuld igd over dertig 
ach tereenvolgende jaren, te beg innen met het 
jaar, volgend op dat, waarin de ru ilverkave
lings rente in den kadastralen legger is aan
geteekend. 

94 . 1. Bij spli ts ing van een pe rceel word t 
de rente van de nog niet ingetreden jaren 
verdeeld naar ve rhoudi ng van de kadastrale 
grootte. 

2. Word t het perceel , of, ingeval van split
sing, een gedeelte van het perceel, met a n
deren grond vereen igd, dan gaat de rente of 
het betrekkelijk g~deelte der rente voor de nog 
niet 111getreden Jaren op het door die ver
eeniging gevormde perceel over. 

95. 1. De rente is verschuldigd doo r hem 
die het genot heeft van het perceel krachten~ 
recht van bez it of eenig ander zakelijk recht. 

2. In geval van vruchtgebruik is de eige
n.aar_ verplicht" den vruchtgebruiker bij het 
e111d1gen van z1Jn vruchtgebruik te vergoeden 
hetgeen deze, 111 verband met de verminder ing 
va~ de waarde van de rente, berekend volgens 
artikel 99 geacht moet worden voor aflossing 
te hebben betaal cl. 

96. 1. H et bedrag van de rente wordt 
door de zorg van Onzen Minister van Finan
c iën bij iede r daaraan onderworpen pe1·ceel in 
den kadastralen legger aangeteekend. 

2. H et_ wordt VOOL' ieder jaar, waarover het 
verschu lcl1gd 1s, op het kohier van de grnnd
bclasting uitgetrokken. 

. 97. 1. B ezwaren tegen de vorde1·ing van 
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rente kunnen sch,·iftelijk bij Gedeputeerde 
Staten worden ingebracht binnen den termijn, 
gesteld voor de indien ing van bezwaarschrif
ten in zake grondbelasting. 

2. Gedeputeerde Staten doen ui ts praak met 
inachtneming van de regelen , bedoeld in het 
tweede lid van artikel 55 van de wet van 26 
Mei 1870 (Staatsblad n°. 82). 

98. De rente wordt ingevorderd naar de 
wettelijke bepalingen, geldende voor de in
vordering van de grondbelasting. 

99 . 1. Vóór of op den l sten Juli van elk 
jaar kan de rente over de nog niet ingetreden 
jaren worden afgekocht voor hare waarde op 
genoemden dag. 

2. Ter berekening van die waarde worclt 
het over een jaar verschuldigde bedrag geacht 
op den lsten Juli van dat jaar te verschijnen. 
De berekening geschiedt voorts naar den 
rentevoet van drie ten honderd. 

3. De verdere bepalingen omtrent den af
koop worden door Onzen Minister van Finan
ciën vastgesteld. 

100 . 1. De gelden, noodig tot voldoening 
van de vorderingen, voortspruitende uit de 
toepass ing van de a rtikel en 12, derde lid , en 
19, eerste lid , worden u it 's Rijks kas voorge
schoten. 

2. H et bedrag dezer voorschotten wordt bij 
de berekening van de ruilverkavelingsrente 
ten laste van de aan de schuldenaren toebe
deelde perceelen toegevoegd aan het in arti
kel 89 bedoel de bedrag. 

§ 8. Slotbepalingen. 

101. 1. All e stukken, opgemaakt ingevolge 
cleze wet, zijn vrij van zegel en van het even
redig recht van registratie. 

2. De medewerking van den hypotheekbe
waarder bij de uitvoering dezer wet geschiedt 
kosteloos. 

102. Indien ten tijde van het nemen van 
een beslu it tot ruilve rkaveling rech tsgesch illen 
aanhang ig zijn met betrekking tot in de ruil
verkaveling begrepen perceelen, worden deze 
voortgezet en vóór a ll e andere, met uitzonde
ring van die betreffende onteigening, behan
deld. 

103 . N a beëindiging harer werkzaamheden 
draagt de plaatselijke commissie alle stukken, 
op de ruilverkaveling betrekking hebbende, 
over aan de centrale commissie. 

104. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip, hetwelk 
voor artikel 8 eerder kan worden gesteld dan 
voor de overige bepalingen dezer wet. 

105. Deze wet kan worden aangehaald on
der den titel van " Ruilverkavelingswet" met 
bijvoeging van het jaartal van het Staatsblad. 
waarin zij is afgekondigd. 

106. De Ruilverkavelingswet wordt inge
trokken behalve ten aanzi en van de krachtens 
die wet gevestigde schuldplichtigheden we
gens ruilverkavelingen, waarvan de acte vóór 
den dag van het inwerkingtreden dezer wet 
in de openbare registers is overgeschreven. 

§ 9. Overgangsbepaling. 

107. 1. Op ruilverkavelingen, waarvan het 
besluit tot ruilve rkavel ing is genomen vóór 
het inwerkingtreden dezer wet, doch waarvan 
de acte, bedoeld in ar~ikel 73 der Ruilver-
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kavelingswet, op dat tijdstip nog n iet is ver
leden, blij ft de Ruilverkavelingswet met uit
zondering van het in Titel III en Titel IV 
bepaal de toepasselijk. 

2. Op de in het vorige Jid bedoelde ruil
verkavelingen is het bepaalde in § 7 en § 8 
toepasselijk. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 10 Juni 1938.) 

s. 619. 

20 M ei 1938. WET, houdende regeling be
treffende het beperken van de vestiging 
en van de uitbreiding van bedrijven, 
waarin eenige tak van nijve,·heid wordt 
uitgeoefend. (,, B edrijfsvergunningenwet 
1938".) 

B ijl. Hand. 11 1936/31, 343: 1937, 343: 
1937/38, 117. 

Hand. lT 1931/38, bladz. 1384-1410, 1412-
1422. 

Bijl. Hand. l 1937/38, 117. 
Hand. l 1937/38, bladz. 683-697. 

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

dat het in het a lgemeen bel ang wenschelijk 
is, een regeling te treffen tot het beperken 
van de vestiging en van de uitbreiding van 
bedrijven, waarin eenige tak van nijverheid 
wordt uitgeoefend ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
" Onze Minister": Onzen Minister, met de 

uitvoering van deze wet belast; 
.,vestigen van een bedrijf": het in een be-

drijf doen aanvangen van: 
a. het voortlbrengen van goederen ; 
b. het verrichten van werkzaamheden; 
,,ondernemersovereenkomst" : een onderne-

mersovereenkomst, als bedoeld in artikel 1, 
onder c, van de Wet op het a lgemeen verbin
dend en onverbindend verklaren van onder
nemersovereenkomsten 1935 . 

2. Met het " vestigen" van een bedrijf, als 
in. de artikelen 3 en 4 bedoeld, wordt voor de 
toepass ing van deze wet gelijkgesteld het we
der in werking brengen van een wodanig be
drijf , nadat dit buiten werking is geweest, als
mede het op eenigerlei wijze verandering 
brengen in een bedrijf, waardoor dit zou wor
den een bedrijf, als in de artikel_!ln 3 en 4 
bedoeld . 

3. 1. Wij kunnen , indien een of meer on
dernemers of een of meer vereenigingen van 
ondernemers in een tak van nijverheid daar
toe het verzoek doen en het algemeen belang 
zulks naar Ons oordeel wenschelijk maakt, bij 
algemeenen maatregel van bestuur bepalen, 
dat een bedrijf, waarin die tak van nijverheid 
al dan niet uitsluitend wordt uitgeoefend, 
voorzoover die uitoefening betreft, zonder 
daartoe ingevolge deze wet verkregen ve rgun
ning niet zal mogen worden: 

a. gevestigd; 
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b. uitgebreid, dan wel uitgebreid boven 
een bij d ien maatregel vast te stell en grens. 

2. Een algemeene maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in het eerste lid , kan slechts wor
den _genqmen tot het teg;E:ngaan van ve~tig i~g 
of uitbreiding van bedriJven, ongewenscht tJl 
verband met: 

a. hetzij het bestaan eener ondernemers
overeenkomst in een. tak van nijverheid, welke 
overwegende beteekenis heeft voor de ,' eco
rtomi che verhoud ingen in d ien tak; 

b. hetzij ,getroffen wettelij ke , maat_regelen, 
welke steun aan ederlandsche bedrtJven be
oogerL door middel van een rechtstreeksohe be
perking van· den invoer van voortbrengselen 
van den betreffenden tak van nijverheid; 

c. hetzij wettelijke maatregelen, getroffen 
ten aanzien van het Tarief van Invoerrechten, 
indien deze maatregelen beoogen steun aan 

ederland che bedrijven in 'clen betreffenden 
tak van nijverhèid; 

d. hetzij het bevorderen of voorstaan door 
de Overheid van de vestiging oI uitbrniding 
van bepaal de bedrijven in den betreffenden 
tak van nijverheid, a ls uitvloeisel van het stre
ven naai· verdere indust•rial isatie van ons land. 

3. Bij den maatregel kan worden bepaald, 
dat het verbod slèchts toepass ing zal vinden 
voorzoover betreft: 

a. het voortbrengen van bij dien maatregel 
aan te wijzen goederen; 

b. het verrichten van daarb ij aan te wij
zen werkzaamheden. 

4. In het geval, bedoeld in het eerste lid, 
onder b, zal de maatregel tevens de grond
slagen vermelden, naar welke uitbreiding van 
het bedrijf zal worden gemeten. 

5. De maatregel houdt, zoo noodig, voor
waarden of beperkingen in, welke ter bevor
der ing van een goede uitvoering der wet aan 
ee(l vergunning kunnen worden verbonden. 

6. E en verwek, als in het eerste lid b e
doeld, wordt schriftelij k ingediend bij Onzen 
Minister. 

4. 1 . Onze Minister kan, igdien een ver
wek, a ls bedoeld in het eerste lid van artikel 
3, is ingediend en de omstandigheden naar 
zijn meening een voorloopige voorziening 
noodzakelij k maken, bepal en, dat een bedrij f, 
waarin de tak van nijverheid, waarop dit ver
zoek betrekking heeft, al dan niet uitsluitend 
wordt uitgeoefend, voorzoover die uitoefe
ning betreft, zonder daartoe ingevolge deze 
wet verkregen vergunning niet zal mogen 
worden : 

a. gevestigd; 
b. u itgebreid, clan wel uitgebreid boven een 

door hem vast te stell en grens. 
Het bepaalde in het derde en vierde li d 

van artikel 3 vindt daarbij overeenkomst ige 
toepassing. 

2. Een beschikking, a ls in het eerste lid 
bedoeld, wordt in de Nederlan<lsclie Staats
coumnt bekend gemaakt. Zij treedt in wer
king met ingang van den dag na dien der 
dagteekening, onderscheidenlijk der eerste dag
teekening, van de Staatscourant, waarin zij is 
geplaatst. 

3. Onze Minister is bevoegd de besch ikking 
te a ll en tijde in te trekken. 

4. De beschikk ing houdt op van kracht te 
zijn op het tij dstip, waarop een algemeene 

maatregel van bestuur, genomen naar aanlei
ding van het in het eerste. 1 id bedoelde ver
zoèk, in werk ing treedt. 

5. Indien dit verzoek door Ons wordt afge
wezen, wordt de beschikking onverwij ld door 
Onzen Minister ingetrokken. 

~- De be chikking houdt in andere geval
len op van kracht te zijn zes maanden; ya het 
t ijpstip van haar inwerk ingtred ing, beho udens 
ve rlenging van dezen, ,termijn door Onzen. Mi
nister tot ten hoogste twaalf maanden. 

5, Geen vergunning is vereischt:-
a. indien een bedrij f, als. bedoeld in de ar

t ikelen 3 en 4, hetwelk gedurende ten hoogste 
één jaàr buiten werking is geweest,, weder in 
werking wordt gebracht, mits, il\ geval van 
toepas ing van het bepaalde in artikel 3, eer
ste lid, onder b, of in artikel 4, eerste l id, 
onder b, het bedrijf niet wqrdt u itgebreid, dan 
wel uitgebreid boven de vastgestelde grens; . 

b. ingeval een bedrijf, als in de artikelen 
3 en 4 bedoeld, verplaatst wordt; 

c. indien ten aanzien van een bedrij f, a ls 
bedoeld in de artikelen 3 en 4, een- andere 
ondernemer optreedt. . . 

6 . Onze Minister doet V\).n de indiening 
van een verzoek, als bedoel d in het eerste lid 
van artikel 3, mededeeling in de Nederlandr 
sche Staatscourant. Daarbij wordt een termijn 
bepaald, binnen wel ken belanghebbenden 
schriftelijk bezwaren bij hem kunnen inbren
gen. , 

7. 1. Een algemeene maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 3, kan eerst wor
den genomen, nadat een vaste commissie van 
den Economi chen Raad daarover is gehoord. 

2. In deze · commissie zu llen naast leden 
van den Economischen Raad zitting hebben 
leden van del:\ Nijverhe idsraad en vertegen
woordigers van centrale a rbeiders-organisaties. 

3. Al vorens haar advies uit te brengen, is 
de .oommissie verplicht tot het hooren ·van be
langhebbenden, zoomede van den Bedr ijfsraad 
of, indien deze niet bestaat, van vertegen
woordigers van de organisaties van werkge
vers en werknemers uit den betrokken bedrij fs
tak. 

8. 1. Een vergunning, als bedoeld in de 
artikelen 3 en 4, wordt door clengene, die bij 
de vestiging of de uitbreiding van het bedrij f 
als ondernemer zal optreden, schri ftelij k aan
gevraagd bij Onzen Minister. Indien er twee 
of meer ondernemers zullen zij n, wordt de 
aanvrage door hen gezamenlijk inged iend. 

2. Onze Minister besli t op de aanvrage 
uiterlijk binnen zes weken na de ontvangst 
daarvan. 

3. Onze M inister we igert het verleenen van 
de vergunning, indien naar zijn oordeel de 
vestiging van het betreffende bedrijf of de 
uitbreiding daarvan geacht moet worden te 
zijn in strijd met het algemeen belang. 

4. Onze M inister doet aan den aanvrager, 
of, ind ien er twee o f meer aanvragers zijn, 
aan hen gezamenlijk, van zij n bes liss ing bij 
aangeteekenden brief mededeel ing, ingeval 
van weigering der vergunning onder opgave 
van redenen. 

9. 1. Indien aan een vergunni ng voor
waarden of beperkingen, als bedoel d in het 
vij fde lid van artikel 3, zijn verbonden zul
len zij ook gelden voor hen, die na cle~gene 
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of degll.:ien, wien ·de vergunning werd ver
lêend, ·als ondernemer -ten- aanzien van het 
betreffende bedrijf optreden, ronder zelve een 
zoodani·ge vergunning te behoevert. 

2. In ee'n vergunning, a ls in de artikelen 3 
en 4 bedoeld, kan een termijn worden be
paald, binnen wêlken de vestiging van het 
bedrijf of ·de uitbreiding ' daarvan .zal moeten 
plaats hebben. De tt\rmijn kan in _bijzo,{ciere 
gevall en door Onzen Minister worden ver-
lengd. . . 

3. Bij niet inachtneming van den in het 
vor ig lid bedoelden termijn vervalt de ver
gunning. 

4. Termijnen, bepaald in .een ve1'gunning, 
als bedoeld in artikel 4, blijven van kracht 
inge\tal de beschikking, krachtens welke <le 
vergunning ~verd verleend, inge·volge net be
paalde in het vierde ficl van dat artikel op-
houdt ·van kracht te zijn. · 

10. 1. Tegen · de bes! issingen, op grond van 
artikel 8 genomen, kan de aanvrager of kun
nen de aan'vragêrs. gezamenlijk binnen dertig 
dagen na verzeo.cling bij aangeteekenden brief 
van de beslissing .een; bezwaa,rschrift indienen 
bij Onzen Minister. 

2. · Alvorens op dit bezwaarschrift te beslis
SE' n, hoort Onze Minister daarover de in arti
kel 7 bedoelde comm issie. 

3. Onze Minister beslist, zoo noodig na ver
hoor van. belanghebl:ienpeo, binnep zes weken 
11a den .dag, . waarop het bezwaarschrift is in
il'ed iend. Van zijn beslissing doet hij binnen 
een week ch riftelijk mededeeling aan den 
aanvrager of aan de gezamenlijke aanvrageTS. 

11. Binnen een ·maand na het tijdstip v-an 
inwerkingtreding van een algemeenen maat
regel van bestuur, houdende een bepaling, als 
bedoeld in het, eerste lid, onder" b, van artikel 
3, of van een ministerieele beschikking; hou
dende een bepaling, als · bedoeld i11 het ee rste 
1 id onder b, van artikel 4, moeten rle onder
ne,~ers in cl n betre[fenden tak van nijver
heid, in die gevallen, dat Onze Minister zulks 
noodig oord~elt, voor wat bet re ft de grond
slagen, waarnaar ing volge dien maatregel 
o [ die besohikking uitbreiding van het bedrijf 
zal worden gemeten, nopens hun bedrijf aan
gifte doen. De aangifte geschiedt volgens 
telkens doo,· Onzen :Minister vast te stellen 
regelen. , 

12. l. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete v;i.n ten hoogste tien
duizend- gulden wordt gestraft : 

a. · hij die een bedrijf vestigt of uitbreidt 
zonder . de daartoe ingevolge deze wet ver
e isch te vergunning; 

b. hij die handelt i11 strijd met voorwaar
den of beperkingen, als bedoeld in het vijfde 
1 id van artikel 3 ; 
. c. hij die een bedrijf, gevestigd ronder de 
daartoe ingevolge deze wet vereischte vergun
ning, in stand houdt; 
. rl. • hij die een bedrijf, voo,·zoover dit is 
uitgebreid zonder de daartoe ingevolge deze 
wet verej~ch te vergunning, in stand houdt. 

2. Me.t hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden wordt gestraft hij .die niet, niet t ijdig 
of niet voll edig voldoet aan de hem bij arti
kel 11 opgelegde verplichting tot aangifte , 
<la n wel een onjuiste aangifte doet. 
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-8. Indien •tijdens het p legen v»n h.et feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert een 
v,·oêgere veroordeeling · van den · schuldjge .we
gens gelijke oF andere overtreding dezer w.et 
ónherroepelijk is geworden, kan hechten is .of 
geldboete van ten hoogste het dubbele van het 
in de vorige leden genoemde maximum . wo1·; 
den opge](lgd . • 
· •4. 1 Een , afzonderlijke .straf kan worden op
gelegd voor iecleren dag, gedurende wel keû: 

a. een bedrijf , gevestigd ronder de daartoe 
ingevolge deze wet verei chte vergu11ning, in 
stand gehouden is; · 

b. een bedrijf, voorroover dit is uitgebreid 
zonder ' de daartoe ingevolge deze · wet ver
e ischte vergillln•ing, in stand gehouden is; 

c. een bedrijf in strijd met- voonvaarden of 
beperkingen, a ls bedoeld in het;vijfde lid van 
a rtikel 3, in stand gehouden is. 

5. De bij dit a rt ikel stra fbaar gestelde fei
ten worden als overtredingen beschouwd . . 
r 13. ·1. Allen, die uit hoofde van hun am bt 
of beroep betrokken zijn bij de uitvoering van 
deze wet, zijn verplicht tot geheimhouding 
van· al hetgeen huf/ in hun hoedani gheid is 
bekend geworden, voor roover zij niet uit 
hoofde van dat ambt of beroep tot mededee
ling daarvan zijn gehouden. 

2. Déze verplichting geldt fl'!ede voor des
ku1idigen, die in verband me"t de uitv0el'ing 
van deze wet geraadpleegd of met eenige 
,verkzaamheid belast worden. 

3. Hij . die opzettelijk de verplicht~ng tot 
geheimhouding schendt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maa,~<len 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd gul
den. 

4. Hij aan wiens sch uld chending van de 
ver pi iohting tot geheimhoudiQg is te wijten, 
wo,·dt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
dr ie maanden of geldboete van ten hoogste 
dri ehonderd gulden. 

5. De fe iten, strafbaar gesteld in het derde 
en v ierde lid , , worden beschouwd als mis
drijven . 

6, • 'Geen vervolgi,;g heeft plaats dan op 
klachte van dengene, tegen wien het fe it is 
gepleegd, of, indi en het tegen een rechtsper
soon is_ ·gepleegd, van de bestuurders daarvan. 

14 . 1. Met het opsporen van de overtre
dingen van deze wet zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast : 

a. de ambtenaren van rijks- en gemeente
politie ; 

Q. de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 
van de ,Arbeidswet -1919; 

c. zij , di e daartoe door Onzen Minister zijn 
aangewezen. 

2. De opsporingsambte naren kunnen te al
len tijde inzage vorderen van alle boeken en 
bescheiden, waarvan zij voor de goede ver
vulling van hun taak inzage noodig oordeelen . 

3. Zij hebben te al len tijde vrijen toegang 
tot alle plaatsen , waar een tak van nijverheid 
wordt uitgeoefend, of ten aanzien · waarvan 
redelijke rwijze vermoed kan worden, dat zulks 
a ldaar geschiedt. Wordt hun de toegang ge
weigerd of belemmerd of wordt hun op aan
melding tot toelating niet geantwoord, dan 
verschaffen zij zich den toegang desnoods met 
inroeping van den sterken arm. 
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4. In woni 11gen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
vim een commissaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente, of wel voorzien 
van een bijzonderen schriftel ijken last, in den 
'lÎ n van artikel 120 van het Wetboek van 

trafvordering, van een commissaris van po-
1 itie en in gemeenten, waar geen commissaris 
is, van den burgemeester. V an dit binnen
treden wordt binnen tweemaal vier en twintig 
uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt 
mede van het tijdstip van het binnentreden 
en van het daa rmede beoogde doel melding 
gemaa kt. 

5. Onze Ministe r is bevoegd deskundigen 
aan te wijzen, die de opsporingsambtenaren 
kunnen vergezellen . Van de aanwezighe id van 
een zoodanigen deskundi ge wordt in het pro
ces-verbaal melding gemaakt. 

15. 1. Wij kunnen bij algemeenen maat
regel van bestuur nadere voorschriften geven 
te ,· bevordering van een goede uitvoering van 
deze wet. E en dergelijke maatregel kan niet 
worden genomen, dan nadat de vaste comm is
sie van den Economischen R aad, bedoeld in 
het eerste lid van a rtikel 7, daarove r is ge
hoord. 

2. Overtreding van de bij of krachtens 
dezen maatregel gegeven voorschriften, voor
zoover uitdrukkelijk aangeduid als strafbaar 
feit in den zin van dit a r t ikel , wordt gestrnft 
met hechtenis van ten hoogste twee weken of 
geldboete van ten hoogste vijft ig gu lden. 

3. De bij dit artikel strafbaa r geste lde fei
ten worden als overtredingen beschouwd. 

16. Halfj aarlijks wordt door Onzen Minis
ter aan de Staten-Generaal vers! ag uitge
bracht over de toepassing van deze wet. 

17. Deze wet kan wo rden aangehaa ld onder 
den t itel : ,,Bedrijfsvergunningenwet" met 
vermelding van den jaa rgang van het ,Staats
blad, waarin zij is geplaatst. 

18. Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo den 20sten 

Mei 1938 . ' 
WILHELMINA. 

De Minister van E conornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uityey. 3 J uni 1938. ) 

s. 655. 

26 April 1938. BESLUIT tot wijzi g ing van 
het Ccmsumptie-Garnalenbesluit 1936. 

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

Economische Zaken van 1 April 1938, N °. 
6877, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Gelet op de artikelen 8 en 10 van het 
Consumptie-Garnalenbesluit 1936 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 18 Maart 1938, N °. 916); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
12 April 1938, N°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 19 April 1938, N °. 
8123, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken artikel 8 van het Con

sumptie-Garnalenbesluit 1936 ; 
B. artikel 10 van het onder A genoemde 

bes luit te wijzigen en te doen luiden al s volgt : 
.,Onze Minister stelt het model van het uit

vaarcertifi caat, genoemd in artikel 3, l id 1, 
alsmede het model der vergunn ingen, ge
noemd in artikel 4, lid 1, artikel 6, lid 1, en 
artikel 7 lid 1 vast"· 

C. te 'bepale'n, dat' dit besluit in werking 
ti-eedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn a fkondi g ing. 

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

H et Loo, den 26sten April 1938. 

WILHELMINA. 
De ~Minister van Econornische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitye9. 3 M ei 1938.) 

s. 656. 

10 M ei 1938. BESLUIT tot vaststelling van 
een R eglement voor de ederlandsche 
H ari ngcontrole. 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Op de voor<lracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 11 Maart 1938, n°. 
1169 , a fdeeling Visscherijen ; 

Gelet op de Haringwet 1927 (Staatsblad 
n°. 387), zooals di e is gewijzigd bij de wet 
van 22 April 1937 (Staatsblad n°. 701) ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
22 Maart 1938, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voo1·
noemden Minister van 3 M ei 1938, n°. 1321 , 
afdeel ing Visscherij en; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. in te trekken het R eglement voor de 

Nederlandsche Haringcontrole (Staatsblad 
1928, n° . 83), zooals dit laatstelijk is gewij
zigd bij Ons bes! uit van 30 September 1931 
(Staatsblad n°. 406); 

2°. vast te stell en het Regl ement voor de 
ederlandsche Haringcontrole, hetwelk bij di t 

bes] uit is gevoegd; 
3°. te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt met ingang van den dag, waa rop de 
wet van 22 April 1937 (Staatsblad n°. 701), 
tot wijzi g ing van de Haringwet 1927 (Staats
blad n°. 387) in werking zal treden . 

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

's-Gravenhage, den l0den Mei 1938. 

WILHELMI NA. 
De Minister van E conornische Zaken 

S tee nb erghe. ' 
( Uitgeg. 24 M ei 1938.) 
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HEVJ,EME T VOOR DE N EDERLAND- 1 
SCHE HARINGCONTROLE. 

2. a. Als pekelha,·ing wordt mede be
schouwd door zouten ve rduurzaamde haring, 
welke van den kop of een gedeelte van den 
kop ontdaan is . Al gemeene bepalingen. 

A rt. l. l. Voor de toepassing van dit 
Reglement wordt verstaan onder: 

a . ,, Haringwet": Haringwet 19 27 (Staats
blad N°. 387), zooal die is gewijzigd bij de 
vet van 22 April 1937 (Staatsblad N °. 701) ; 

b. ,,Onze M inister": Onze Minister, met de 
,itvoer ing der Haringwet belast; 

c. ,,pekelharing": gekaakte haring, welke 
loor zouten verduurzaamd is ; 

d. ,,.~t eu,·haring": ongekaakte ha ring, welke 
<looi· zouten verduurzaamd is; 

e. ,;,naatjesharing" en "zornerharing" : pe
kel - of steurhar ing, bereid van har ing, die 
nog geen kui t of hom bevat, of van z.g. ,, be
stoken" har ing, waaronder verstaan wordt 
haring, waarvan de kui t of de hom nog lil 

het eerste stadium van ontwikkeling verkeert ; 
/ . ,,voll e haring": pekel- of steurh a ring, 

hereid van har ing, voorzien van reeds behoor
lijk tot ontwikkel ing gekomen kuit of hom; 

(/. ,,hommers": volle pekel - of steurh a ring, 
we lke hom bevat ; 

h. ,,kuiters" : voll e pekel- of steurhar ing, 
welke kui t bevat; 

i. ,,ijle haring" : pekel - of steurha ring, af
komstig van har ing, welke uitgepaaid is; 

j. ,.wrakke ha1·ing": pekel- of steurha ring, 
welke gedeeltelijk geel is aangeslagen. 

b. Al s steurharing wordt niet beschouwd 
dé h aring, welke los gestort wordt vervoerd. 

c. Als ,naatjesharing of zomerharing wordt 
niet beschouwd pekel- of steurharing, bereid 
van de vroege voorj aarsharing ui t de oord
zee. 

Art. 2. Als soorten van ha ring, bedoeld in 
a rt ikel 1 van de H a ringwet, worden aange
wezen: pekelharing en steurha ring. 

Verpa kking. 

Art. 3 . Als wijze van verpa kking, bedoeld 
in a rt ikel 1 van de H a ringwet, geldt verpak
king van pekelharing in H oll andsche of Schot
sche tonnen en van steu rh ar ing in Holl and
sche, Schotsche of Noorsche tonnen, waarbij 
het navolgende in acht dient te worden ge
nomen : 

l. De Holl andsche tonnen worden onder
scheiden in heele P/i), ha lve (½) , kwart(¼), 
achtste (¼) , zestiende (1/16) en twee en der
tigste (1/32 ) tonnen . 

2. De Schotsche tonnen worden onderschei
den in heele (1/i) en halve (½) tonnen. 

3. De Holl a ndsche, de Schotsche en de 
N oorsche tonnen moeten van hout zijn ver
vaard igd en de navol gende minimum-afme
t ingen en minimum-inhouden hebben : 

a. H ollandsche tonnen . 

j 1/ 1 ton. 1 ½ ton. j 1/. ton. i 1 / 8 ton. j 1/ 16 ton. j 1 / 32 ton. 

Le ngte der duigen buitenwerks . 70 cm. 54 om. 43 cm. 32 ½ cm. 27½ cm. Vrij 
L engte der duigen tusschen de kro-

zen binnenwerks . . . . . . . 62½,, 48 ,, 38½,, 28 ,, 23½,, 
" Af stand tusschen de bodems . 61 

" 
463/. ,, 37½,, 271/. ,, 2231. ,, 

" M iddellijn tusschen de krozen bin-
werks . 43 

" 35½,, 27½,, 23½,, 18 
" " M iddellijn van den buik binnen-

werks . 48½,, 39 31 " 25 ½ ,, 19 ½ ,, 
I nhoud 102 liter 51 lit; r 25 ½ liter

1 
123 f.1 liter 63 / 8 liter 33/ ;~ liter 

b. Schotsche tonnen. 

1
/ 1 ton 

(nieuw.) 

1/ 1 ton, 
reeds een 
of meer 

malen voor 
e"port 

gebez igd. 

½ ton. 

L engt e der duigen buitenwerks . . . . . . . . . . 79 cm. 78 cm. 61 cm. 
engte der duigen tusschen de krozen binnenwerks L 72 

" 
71 54 

" " A fstand tusschen de bodems . . . . . . . . . . . 70 
" 

69 
" 52½ ,, 

M iddellijn tusschen de krozen binnenwerks 
M iddellijn van den buik binnenwerks . 
In houd 

De afmetingen van de 1/i, ½, ¼, ¼ en 1'16 
Hollandsche tonnen en van de ½ Schotsche 
to nnen mogen niet grooter zijn dan 2 cm 
boven de minimum-afmet ingen; de inhoud 
van 1/32 Hollandsche ton mag niet grooter 
zijn dan 41h li ter. 

43 
" 42½ 

" 
35 ,, 

49 49 40 
118 liter 115 lite;' 59 lite;' 

c. N oorsche tonnen. 

1(1. to~. De afmetin!l'en moeten ten minste 
geliJk ZIJD aan de mm1mum-a fm etingen, vast
gesteld voor de Holl andsche 1/1 ton. 

4. a. In een 1/i Holl andsche ton moet ten 
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minste een netto vischgewicht van 100 kilo
gram pekel- of steurha1·ing verpakt zijn ; in 
een 1/i Schotsche ton ten minste een netto 
vischgewicht van 115 kilogram pekel- of steur
haring ; in een 1/1 Noorsche ton ten minste 
eeri netto vischgewicht van 100 kilogram stetn:
haring; 
· b. in onderdeelen van een 1/1 Hollandsche 
ton ten minste het evenred ige gedeelte van 
100 kilogram netto v ischgewicht aan pekel
of steurharing; 

c. · in een 1h Schotsche ton ten minste 57½ 
kilogram netto · vischgewicht aan · pekel - of 
steurharing. 

5. Indien evenwel steurharing verzonden 
wordt, zooals zij oorspronkelijk op zee ver
pakt is in tonnen, waarvàn de duigen ten 
minste 70 centimeter lang zijn, moet het 
netto vi chgewicht aan steurhar ing ten minste 
90 kilogram bedragen. 

Bepaling netto vi schgew icht. 

· 6. Onder netto vischgewicht aan haring 
wordt verstaan het gewicht van _de' haring 
ronder pekel e'n ontdaan van losse schuhben 
en zout. De h aring wordt geacht ronder pekel 
te zijn, als zij, na overstorting gedurende ten 
minste ti en minuten heeft kunnen uitdruipen. 

Vergunning voor ai. 
wij kende verpakking . . 

7. Onze Miniiter is bevoegd in bijzontle'r~ 
gevallen, onder de noodige voo rwaarden ter 
voorkoming van misbruik, schriftelijk vergun
ning te verleenen tot het bezigen van een 
andere verpakking dal') hiervoor is genoemd. 

8. 'De houder eener vergunning, als ge
noemd in het bepaalde onder 7 van dit arti
kel, is verplicht' 'de . door Onzen Minister ter 
voorkoming van misbru ik gestelde voorwaar
den na te leven. ' 

l-( 

Geleidebiljet. 

9. ]:Iet geleid~biljet voor vervóer· binnens
lands, bedoeld in artikel 11 letter c, van de , 
Haringwe~, is ingericht 9vereenkomstig het 
bij dit Reglement gevoegde model. 

10. D e wijze, waarop kan worden aange
toond, dat het vervoer van haring, , be_doeld. 
in artikel 1, letter c, van de Haringwet, ge
schiedt naar het bui ten land · öf naar een naar 
het buitenland gaand vervoermiddel, bestaat 
in het vertcionen van een volledig en naar 
waarheid ingevu~d en door den exporteur, 
voor wien door l,et Hoofd van den Dienst der 

ederlandsch Harjngcontról e een volgnum
mer, als bedoéld in' artikel 5 van d it Regle
ment, is vastgesteld, onderteiikend dupl icaat 
van blauwe kleur ,(an het formulier " l" vo_or 
" Aangifte van goederen, uit te voeren u it het 
vrije · ve1·keer", betrekking hebbende op de 
verpakking van haring, · voqrzien van het 
m,:,rk, al bedoeld in artikel 5. 

Bijzondei-e verpakk_ing. 

Art. 4. In afwijking van het bepaalde in 
het vorig artikel mag pekelharing, bestemd 
voor uitvoer naar de hieronder volgende !an
cien ook worden -verpakt op de daarbij aan
gegeven wijze, mits ' de !•v'e1·pakking vo ldoet 
aan de na te noemeni voorwaarden: 

1 °. naar Canada: , 
in houten tonnetjes, z.g. ., kegs" met een 

minimum netto vischgewicht van 2,95 kg = 
6½ Ibs. · 

•2°. naar Groot-Britannië, Noord-, Zuiil-, •en 
Midden-Amerika, Afrika, Azië en Au:stmliê : 
· in 1/i tonnen met een mi nirnum netto visch
gewicht van 90,8 kg = 200 Ibs; 

in 1h tonnen met een minimum netto visch
gewicht van 45.4 kg = 100 Ibs ; 

in 1/4. tonnen met een minimum 11etto visch
gewicht van 22.7 kg = 50 Ibs; 

in ¾ tonnen met een minimum netto -visch
gewicht van 11.4 kg = 25 Ibs. 

De tonnen moeten van hout zijn vervaa,-digd. 

, · 3°. naar Zuid-A 11ierika, Afrika, Awt,·alië 
en Azië: , . 

a. in hoµten tonnetjes, z.g. .,ke1,,s" , met 
een. minimum netto vischgewicht van 4.09 kg 
= 9 ibs; 

b. in blikken, verpakt in kisten, en wel: 
in 1/i blikken met een minimum netto visch

gewicht van 6 kg en minimum inhoud van 6 1; 
in ½ blikken met e(ln min.imLtm netto visch

gewicht van 3 kg en m inimum inhoud van 3 I; 
in ¼ blikken met een minimum netto v isch

gewicht van 1½ kg en minimum inhoud van 
1½ l; . 

in· 1,s blikken met een minimum. netto .visoh
gewicht van ¾, kg en minimum inhoud van 
¾. 1. 

4°. naar de V e,·eenigde Staten van Noord
Amerika en M exico: 

a. in houten tonnetjes (kegs) a ls ge11oemd 
onder 3° ., letter a; 

b . in blikken, verpakt i11 ki sten , en wel: 
in blikken, inhoudende een ininimum netto 

vischge,yicht van 5.22~kg = _11½ Ibs · 
in blikken, inhoudende een minimum netto 

vischgewicht. van 4.54 kg = LO Ibs. 

5°. naar B ulgarije : 
ontkopte hàring, als bedoel d in artikel ·1, 

1 id• 2, letter -a, van dit Reglement in lfi Hql 
landsche tonnen of onderdeelen daarvan, waar
van de afmetingen ten hoogste 2 cm kl einer 
zijn da n die in artikel 3, onder 3, lette,· a, 
genoemd, welke 1/1 tonnen of onderdeel en 
d!),arvan ten minste een netto vischgewicht 
van 100 kg of evenredig deel daarvan aan 
ontkopte haring bevatten. 

6°. naar alle landen : 
a. in houten tonnetjes, inhoudende ten min

ste 6 hectogram , doch minder dan 12 hecto
gram netto v isch gewi cht aan haring; 

b. in houten tonnetjes, inhoudende ten 111111-

ste 12 hectogram, doch minder dan 3¼ kilo
, grnm netto v ischgewicht aan haring. 

I· Stempelmerken. 

r Art. 5. A ls wijze van ~erken, bedo<l ld in 
artikel 1 van de Haringwet, geldt: 

Pekelhari'ng. 
a. dat de beide bodems van tonnen, waarin 

pekelharing verpakt is, voorzien moeten zï ., 
van een stempelmel'k, hetwelk aangeeft ,ét 
formaat van de ton en het in arti kei 3 voo r
geschreven minimum netto vischgewich der 
in .de .ton ve,-pakte pekelharing, beneve ,s het 
door het Hoofd van den Dienst der . Neder-



land cbe Haringcontrole vastgestelde volg
nummer van den exporteur, met dien verstan
de dat bij de in a rtikel 4, ond~r 2° . .en 5°. 
bedoelde tonnen het stempelmerk op den buik 
wordt aangebracht en voor de in a r t i kei 4, 
onder 2°., bedoelde tonnen mede het minimum 
netto v ischgewicht aan har ing in Engelsche 
ponden be vat ; 

Steurharing. 
b. d,\t de beide boden-is van tonnen, waarin 

steurharing verpakt is, voorzien moeten zijn 
van een stempelmerk, he twelk aangeeft he t 
formaat van de ton, het ,voord " Steurharing" , 
het in artikel 3 ·voorgèschreven minimum 
netto vischgewicht der in de ton verpakte 
steurharing, het door het Hoofd van den 
Dienst der ederl andsche Haringcontrole vast
geste lde volgnummer van den exporteur en 
voor zoover betreft de verpakking, bedoeld 
in a rtike l 3, onder 5, bovendien het woord 
,, zeepak"; 

K egs. 
c. dat iedere keg op den buik voorzie"! 

moet zijn va11 een stem pelmerk, bevatteride 
het woord "Keg" en aangevende het min i
mum netto vischgewicht in k ilogrammen en 
iri Engel che ponden de r in het tonnetje ver
pakte pekellia-r ing, benevens het door het 
Hoofd van den Dienst der 'ederlantlsche 
Haringcontrol e vastgestelde · volgnummer va11 
den exporteu1· ; 

Blikken. 
d. dat ieder bi ik op de opstaande zijde 

voo rzien moet zijn van een stempelmerk, aan
gevende het door het Hoofd van den Dienst 
de-r N eder landsch~ Haringcontrole vastgestel
de .volgnummer . va n den exporteur, het for
maat van het bli k (t in} eri het daarbij be
hoorende m in im um nettcl' v ischgewicht , aan 
hari 11g, me t di en ve'rsta'.nde,"aat voor de ~I ik
ken bedoeld in artikel 4, onder 4°., h13t for
ma~t en het daa rbij behoorende netto visch
ge,vicht zullen wor~en. aangegeven doór de 
woorden: 

Blik à 5.22 kg 
Tin à 11½ Ibs. net. 

of de woorden : 

BI ik à 4.54 kg net. 
'l' in à 10 Ibs. 

Kisten .' 
e. dat d<i ki st<in; waarin biikke11 verpakt 

zijn, op twee tegenover el ka n der gel~gen zij
den moeten voorzien zijn van een stempel
merk, aangevende het formaat van de in d_e 
k ist verpakte bi ikken, het door het- Hoofël 
vá.n den Dienst der N ederl andsche Haring
controle vastgestelde volg nummer van rlc n 
exporteur, benevens het woord " blikke_n" , ~et 
d ien verstande, dat voor k,sten , waarin blik
ken verpakt zijn a ls bedoeld in artikel 4, 
onder 4° ., het formaat der blikken en de 
daarbij behoo'rende minimum netto vischge
wichten aan haring, zullen worden aangegeven 
door de woorden: • 

blikken à 5.22 kg netto. 
ti ns à 1.1 ½ 1 hs. net. 
blikken à 4.54 kg netto. 
t ins à 10 Ibs. net. 
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o·vereenkomende met het minimum netto visch
gewicht ió de blik.ken verpakt. 

Kl e ine verpakking. 

/ . dat de in artike.l 4, onder 6°., bedoe-lde 
1 tonnetjes op den klein ten bodem voorzien 

moeten zij n van een stempe.l merk, bevattende 
het door het Hoofd van den Dienst der N e
élerl andsche H a r:i ngcontról e vastgeste lde volg
nummer van den expol'te11r, de woorden 
,,Kl e ine verpakking" en "Min. N etto 6 hecto
gram" v.oor de tonnetjes, genoemd onder let
ter a en de woorden " Kle ine verpakking" en 
,,Min. etto 12 hectogrnm" voor de tonnetjes, 
genoemd onder letter b. I11dien de tonnet.jes , 
in zakken of k isten verpakt, worden verwnden, 
moeten de zakken of ki sten op twee tegenover 
elkander $'elegen zijden voorzien zijn van 
hetzelfde stempelmerk, als op de tonnetjes is 
!tangebrach t. 

Art. 6. Bij het bepaalde in a r tikel 5 dient 
voorts het navolgende in acht te worden ge
nomen: 

v ·~1gnummer. 

l. E en vol gnummer, als in het vorige arti
kel bedoeld , wordt slech ts vastgeste ld voor 
natuurlijke personen, die bekwaam zijn ver
b intenissen · aan te gaan. á lsmetle voor 1'0chts
pérsonen en voor vem1ootscha ppen onder 
fîrma. J 

Gewichtsaanduiding. 

2. Verpa kking, voorzien van een in artikel 
5' voorgeschreven stempelme rk , mag niet voor.
zien zij n van eenig merk of eenige aanduiding 
betreffende het gewicht der daarin verpakte 
har ing, _met d ien ve!"stande, dat het gCO?rloofd 
is · op verpakking, a ls bedoeld in artikel 4. 
ohdee 2°. " n 3°. , bestemd voo,· uitvo r naar 
de landen die zulks e ischen , te vermelden : 
'· l P·.- het' bruto gewich t van de verpakking 
meL inhoud -; 

? 0 het gewicht aan pekel en vi sch ; 
1 3°: het netto vischgewicht van de haring. 

Facultatieve merken. 

3. Onverm inderd het bepaalde in artikel 5 
kan op een ton, keg of blik, met ui tzondering 
van de verpakking a ls bedoeld in artikel ·4, 
ónder' 5° .' eil 6°. , worden aangebracht : 

a. een door den Dienst der N ederlandsche 
H ar ingcontrole tegen ger ede betaling ver
strekt' _pàpieren merk, welk ,,nerk dient om 
aan te geven : 

1° . l]et jaar van de teelt, waarvan de in 
de ton, de keg of het hl ik vor_P~kte har ing 
afkomstig is·; . 

2°. dat in de ton, de keg of het b i ik ver
pakt is gave, van de N ed e rl andsch e vi~sch erjj 
afkomstige, levend op zee gekaakte, hetz1J 
maatjes-, zomer- of volle haring ; 

b. een stempelmerk, welk merk dient om, 
in nader door Onzen Minister te bepa len ge
vallen, aan _te geven, dat in de ton , de keg· 
of het blik hommers vérpakt zijn; 

c. een stempelmerk, welk merk dient om 
in, nader door Onzen iinister te bepal en 
gevallen, aan te geven, dat in de ton, de keg 
of het bl ik ten minste 60 procent van het 
aantal haringen behoort tot de soort hommers 
én de rest tot de soort kuiters. 
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4. a. E en ton, keg of blik, voorz ien van 
het papie ren merk, bedoeld onder 3, letter a, 
mag slechts haring bevatten van de teelt van 
het jaar, op het merk aangegeven en van een 
der soorten, genoemd onder 3, lette r a, 2°. 
Genoemde verpakking wordt geacht de door 
dat merk aangegeven soort van pekelharing te 
bevatten, indien ten minste 95 procent van 
het aantal der daarin aanwezige haringen 
van die soort is. 

b. In een ton, keg of blik, voorzien van 
het papieren merk voor "voll e haring", moet 
ten minste één derde deel van de daarin ver• 
pakte ha1·ingen hommers zijn. 

c. In een ton, keg of blik, voorzien van het 
papieren merk, moet de haring laagsgewijze 
gelegd zijn. 

5. Voor 1/i en ½ tonnen moeten grnot for • 
maat (15 X 9½ cm) papieren merken worden 
gebezigd, op al Ie andere verpakkingen klein 
formaat (9 X 6 cm). 

6. a. In een ton, keg of blik, voorzien 
van het papieren merk , mogen ten hoogste 5 
procent van het aantal daarin ve rpakte pekel
haringen wrakke haringen zijn. 

b. In een ton, keg of blik, voorzien van 
het stempelmerk voor " hommers" , als be
doeld onder 3, letter b, moeten alle in die 
ton verpakte haringen hommers zijn. 

c. Om aan te geven, dat in een ton, keg 
of blik hommers zijn verpakt, mag geen an• 
der stempelmerk gebruikt worden dan dat be
doeld onder 3, lette r b. 

d . Om aan te geven, dat in een ton, keg 
o f blik ten minste 50 procent van het aantal 
haringen behoort tot de soort hommers, mag 
geen ander stempelmerk gebruikt worden, dan 
dat bedoeld onder 3, letter c. 

7. Onze Minister is bevoegd in bijzondere 
gevall en, onder de noodige voorwaarden ter 
voorkoming van misbruik , schriftelijk vergun• 
ning te verleenen tot het bezigen van andere 
merken dan hie rboven is bepaald. 

8. De houder eener vergunning, als ge· 
noemd in het bepaalde onder 7 van dit artikel, 
is verplicht de door Onzen Minister ter voor
koming van misbruik gestelde voorwaarden 
na te leven . 

Aanbrengen van stempelmerken. 

Art. 7. l. Voor het aanbrengen van de 
· stempelmerken moet uitslui tend gebruik wor• 

den gemaakt van de van Rijkswege aan de 
exporteurs na het in werking treden van dit 
R eglement beschikbaar gestelde stempels. 

2. De stempels, bedoeld in het vori ge lid 
van dit artikel, worden slechts beschikbaar 
ge tel d onder voorwaarde, dat de houder de
zei ve op ee rste vordering, gedaan door of 
vanwege Onzen Ministe r , inlevert, indi en hij 
het bedrijf van haringexporteur niet langer 
uitoefent, a lsmede indien hij zijne verplich
t ingen tot betaling van de ingevolge het derde, 
vierde of vijfde lid van di t artikel verschul
digde bedragen niet nakomt of in andere hier• 
mede door Onzen Minister gelijk te stell en 
gevall en. 

Te betal en bedragen. 

3. Voor het bezigen van de stempel s tot 
het aanbrengen van de in artikel 1 der Ha
ringwet bedoelde merken op tonnen pekel- of 
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steurharing, welke zullen worden uitgevoerd 
of uitgevoerd zijn, moet de exporteur betalen, 
voor wover ,betreft iedere 

lfi ton ... ........... .... 4 cents 
½ ... .... .... ....... 3 
¼ .... .. ............ 2 " 
¾ ... ... ......... ... 1 cent 
1/15 " ........... ....... 1 
1/32 " .... .... ... . ..... . 11., 

4. Voor het bezigen van de stempels tot 
het aanbrengen van de stempelmerken op ton
netjes (kegs) en blikken moet de exporteur 
beta len 1h cent voor iederen afdruk. 

5. Voor het bezigen van de stempels tot het 
aanbrengen van de stempelmerken op de ton
netjes , als bedoeld in artikel 4, onder 6°. , 
letters a en b, moet de exporteur betalen ½ 
cent voor iederen afdruk, indien het geldt uit
voer van meer clan vijf tonnetjes aan één 
adi-es. 

6. Indien door Onzen Minister op grnncl 
van het bepaalde in artikel 6, onder 7, schrif. 
telijk vergunning is verleend tot het bezigen 
van een a nder stempelmerk, dan in de arti
kelen 5 en 6 bedoeld, wordt in de voorwaar
den , onder welke die vergunning is verleend, 
bepaald, welk bedrag voor het bezigen van de 
tempels tot het aanbrengen van de stempel-

merken op iedere eenheid van verpakking, 
die uitgevoerd wordt, of u itgevoerd zal wor
den , moet worden betaald. 

Bij de vaststelling van dit bedrag worden 
a ls maatstaf aangenomen de bedrngen. ge• 
noemd in lid 3 en 4 van dit artikel. 

Diverse voorschriften. 
Art. 8. Door Onzen Mi nis ter worden: 
a. de modellen van de stempels en de pa• 

pieren merken vastgesteld; 
b. de bedragen vastgesteld, tegen betaling 

waarvan de stempels worden beschikbaar ge• 
steld en de papieren merken worden ver• 
strekt; 

c. de noodige voorschriften gegeven betref
fende de wijze, waarop de betaling van de in 
artikel 7 bedoel de bedragen, door den expo,·• 
teur zal moeten plaats vinden; 

d. de noodige voorschriften gegeven be
treffende het aanvragen, het verstrekken en 
het inl everen van de stempels en papieren 
merken; 

e. de noodige voorschriften gegeven om
trent de wijze, waarop de verschillende mer• 
ken moeten worden aangebracht; 

/ . de noodige voorschriften gegeven betref
fende het invull en van het in art. 3, onder 10, 
bedoelde formul ier. 

R egister. 
Art. 9. 1. De exporteurs zijn verplicht -in 

een register aanteekening te houden van de 
van een stempelmerk voorziene tonnen of an
dere eenheden van verpa kking, welke zij heb
ben uitge voerd of die op weg zijn uitgevoerd 
te worden, en van de door hen ontvangen en 
gebruikte papie ren merken . Indien de aantee• 
kenins: steurharing betreft, moet bij het aantal 
eenheélen de lette ,· S worden vermeld. 

2. De in het eerste I id bedoelde registers 
worden van Rijkswege koste loos verstrekt. 

3. De registers moeten steeds volta llig zijn 
bijgewerkt tot op het einde van den vor igen 
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dag en op de eerste vordering daartoe ter in
zage worden gegeven aan de ambtenaren, be
doeld in artikel 3 der Haringwet. 

Wekelij ksche opgaven. 
4. De exporteurs zijn gehouden aan het 

einde van iede re week aan het Hoofd van den 
Dienst der N ederlandsche Haringcontrol e op
gave te doen van de in den loop dier week in 
het register opgenomen aanteekeningen, ge
spli tst naar de hoeveelheden pekelharing en 
steurharing. 

Strafbare fe iten. 
Art. 10. Overtreding van het bepaalde in 

artikel 3, onder 8, in artike l 6, onder 8, als
mede in het eerste, derde en vierde l id van 
artikel 9 wordt aangedu id a ls strafbaar feit 
in den zin van artikel 12a van de Haringwet. 

Art. 11. De ambtenaren, bedoeld in artikel 
3 de r Haringwet, zij n bij de uitoefening van 
hun betrekking steeds voorzien van hun door 
Onzen Minister a fgegeven ambtskaart. 

Art. 12. Dit R eglement kan worden aange
haald onder den titel "Reglement voor de 
Nederlandsche Haringcontrole", met bij voe
g ing van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waa rin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklij k besluit van den l0den 
Mei 1938 (Staatsblad n°. 656). 

Mij bekend, 
De llfinis ter van Econo1nische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 

MODEL GELEIDEBILJET. 

Dit gel eidebiljet is niet langer 
dan 7 <lagen geldig. 

Die nst der Nederlan dsche Harin g·contróle. 
No. 

GELEIDE BIL.rE'I.', 

afgegeven ter uitvoering van het bepaalde 111 

artikel 1, letter c, van de Haringwet 1927 
(Staatsblad n°. 387), gewijzigd bij de wet van 
22 April 1937 (Staatsblad 11°. 701), door het 
Hoofd van den Dienst de,· N ede,·landsche Ha-
ringcontról e aan .. .... .. .. .................. . .. .. . 
.... ... .. ..... .... . ........... , ~ ·· ·· ···· ··· ··················· · ··, 
tot dekking van het vervoeren, doen of laten 
vervoeren in buitenwaartsche ri chting binnen 
den afstand van vijftig mete r van de N eder
landsche grens a f, of van de uiterste grens
kantoren o[ doorl aatposten van den Di enst 
der Invoerrechten van 1 . . ....... . ................... . 

............................. . haring aan het adres 
van ................................ . ...... .. ............. .. ....... , 
wonende .. . ........ ... ... ....... .. te ........... .......... ... . 
a fkomstig van 2 . ... . .................. .... . ....... .. .. . . . 

te ...... .. .............. ..... . 

... . ....... .......... , . ... . .. .... ... . .. . . .. 19 .. . 

H et H oofd van den Dienst d er 
N ederlandsche H aringcontróle, 

1 Aantal eenheden, gesplitst naar formaat 
der verpakking en soort der haring. 

2 N aam en woonplaats leverancier. 
N .B . Doorhalingen of wijz igingen maken 

het geleidebiljet ongeldig. 
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Dit geleidebiljet moet, zoodra de haring te 
bestemder plaat e is afgeleverd, door of van
wege den vervoerder worden te ruggezonden 
aan het Hoo fd van den D ienst de r Neder
landsche Haringcontröle te 's-Gravenhage, 
Bezuidenhout 58. 

Behoort hij Koninkl ijk besluit van den l0clen 
Mei 1938 (Staatsblad n°. 656). 

Mij bekend, 
Dr Minister van E conomische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 

s. 659. 

25 M ei 1938. BESLUIT tot w1Jz1g 1ng van 
het Crisi s-Aal- en -Palingbesluit 1935 I . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Economische Zaken en van 
Financiën van 11 Mei 1938, n°. 10227, af
deeling Landbouw-crisis-aangelegenheden , en 
van 12 Mei 1938, n°. 148, Generale Thesaurie, 
Afdee l ing Begroot ingszaken; 

Gelet op artikel 5 van het C risis-Aal - en 
-Palingbesluit 1935 I ; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, genoemd 
in al'tikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 20 Apri l 1938, n°. 924) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
17 Me i 1938 , n°. 35); 

Gezien het nadel' rapport van Onze voor
noemde Ministers van 20 Mei 1938, n°. 10766, 
Afdeel i ng L andbouw-Crisis-Aangelegenheden 
en van 21 Mei 1938, n° . 72, Generale The
saurie, Afdeel ing Begrootingszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. artikel 5 van het Crisis-Aal- en -Paling

besluit 1935 I te wijzigen, in dier voege, dat 
het wordt gelezen a ls volgt: 

,,1. Dit beslui t treedt in werking met in
gang va11 den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging en is geldig tot 1 Juni 1939. 

2. Dit besluit kan door Ons te allen t ijde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

3. Van het bepaalde in de artikelen 2 en 
3 van dit besluit kan door Ons al dan niet 
onder daarbij te stell en voorwaarden geheel 
of gedeeltelijk ontheffing worden verleend." 

B. te bepalen , dat dit besluit in we rking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, het
welk in het Staatsbl ad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden naai' den Raad van 
State. 

Het Loo, den 25sten Mei 1938. 

WILHELMINA . 
De Minister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
D e Minister van "J?inanciën, 

J. A. cl e W i I cl e. 
(Uitgeg. 30 M ei 1938.) 
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s. 660. 

2 J uni 1938. BESLUIT t.ot uitvoering van 
artikel 1, eerste en tweede lid, a rtikel 3, 

' eerste lid , en artikel 10, eerste 1 id , van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 (,,Vesti
gingsbesluit Broodb~drijven 1938"). 

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

Economische Zaken van den 19 April 1938, 
N °. 24212 J.A ./M., Directie van H andel en 
Nijverheid; 

Overwegende, dat op grond van het be
paal de in het eerste lid van a rtikel 1 eó in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de rechtspersoonl ijkheid bezittende ver-
eènigingen van ondernemers: . . , 

A. ' de Nederlandsche Vereeh ig ing van 
Werkgevers in het , Bakkersbedrijf te 's-Gra
venhage, aangesloten bij het Verbond _van 

ederlandsche Werkgevers; 
B. den ederlandschen R. K;. Bakkerspa-

troonsbond te 's-Gravenhage, aangesloten bij 
den Nederlandschen R. K. Midrlcnstands
bond ; 

.C. den Bond van Christelijke Bakkers
patroons in ederland te trecht, aange~lo
ten bij den Christelijken Middenstandsbond in 
Neder! and, zoomede door: 

D. den Central i>..n Sond van Nederlandsche 
Verbruik_scoöperat1es , te 's-Gravenhage, aan
gesloten bij den N ationalen Coöperatieven 
Raad te Rotterdam ; 
· E. de Fede,ratiE) van Diocesane Bonden van 

R. K. Coöperatieve Vereenigjngen te Utrecht, 
aangesloten bij den ationalen Coöperatieven 
Raad te Rotterdam, en voorts door: 

F. den Christelijken Bond van Verbruiks-
coöperaties te trecht; -

G. den rederlandschen Bakkersbond te 
Amsterdam ; 

H. de Coöperatieve ' Groothandelsvereeni
ging de Handelskamer " H aka" G. A. te Rot
terdam; 

alle deel uitmakende van de ederlandsche 
Bakkerij Stichting te 's-Gravenhage, verzoe
ken zijn ingediend tot toepassing van deze ,vet 
ten aan.zien van onderscheidenlijk het brood
bakkers- en het broodverkoopersbedrijf; 

Overwegende, dat •het wenschelijk is, t.ot 
zoodanige t.oepassi ng over te gaan; 

Gelet op de arti kelen 1, tweede I id, 3, eerste 
lid , en 10, eerste lid van bovengenoemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad te 
dezer zake is gehoord; . 

Den Raad van ,State . gehoord (advies van 
den l0den Mei 1938, 0

1 33) .; , , 
Gezien het nac;let rapport. van Onzen voor

noemden Mini ter van den 30sten Mei 19.3&, 
0

, 32263 J.A./M., Directie van Handel -en 
Nijverheid ; · 

Hehben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit beslui t verstaat onder: 
uitoef ening van h et :b1·oodbakker.~b cdrijf, 
CL. het bakken, anders clan voor eigen ge

bruik, van brood; 
b. het bakken, anders clan voor e igen ge

bruik, -gepaard gaande met den verkoop aan 
het publiek, van brood, behoudens indien dit 
nitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor 
ve rbruik ter plaatse van dien verkoop; 
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uitoefening van het brood-ue,·koopersbedrijf . 
het ten verkoop in voorraad hebben of het 
aan het publiek verkoopen van niet ter plaatse 
van dien verkoop gebakken brood, behoudens 
indien dit uitsluitend of in hoofdzaak bestemd 
is • voor- verbtuik ter plaatse van dien ver
koop; 

wet,- de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ; 
· Onzen Minister, den Minister van Econo

mische zaken. 
· 2. 1. Het is verboden een inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uit.oefen ing 
van het broodbakkers- of van het broodver
koopersbedrijf, voorzoover d ie ' uitoefening be
treft, te vestigèn ionde1' daart.oe van de Ka
mer van Koophandel -en· Fabrieken verkregen 
vergunning. 

2. Het bepàaldë in het vorig lid vindt 
overeenkomstige ' toepá sing ten aanzien van 
de uitbreid ing van het in een inrichtingg 
uitgeoefende bedrijf met de uitoefening van 
het broodbakkers- of van het broodverkob
persbedrijf, zoomede ten aanzien van de voort
zetting van het in een inrichting, als in het 
vorig lid bedoeld, uitgeoefende bedrijf ingeval 
van wijzi ging in de personen van ondernemers 
of beheerders. 

3. De minimum-eischen van credïetwua1'
digheid, bedoeld in artikel 3 der wet, bestaan 
voor het broodbakker~- en voor het brood• 
verkooper bedrijf_ in: 

a. het beschikken over voldoende berlrijfs
kapitaal om: 

1. gedurende een jaar de inrichting te 
kunnen exploi teeren, zulks te beoordeelen in 
verband met plaatselijke _ toestanden en ver
houdingen; 

2. daarenboven van de t.otale kosten van 
het installeeren der imi_chting ten Jninste de 
helft contant te kunnen betalen; 

b. , indien het bed rijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat. het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binne11 twee jaar opeischbaar zijn, 

4. De minimum-eischen van hanclelsk-ènni , 
bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten voor 
het b_ro~~bakkers- · en voor het broodverkoo: 
persbednJf: 

a. boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een eenvou

dige administratie . volgens . de methode v11n 
het uitgebreid ~nkel boekhouden ; 

b. techniek van den handel. 
1. eenige kennis omtrent de ge brui ken bij 

in- en verkoop van goederen, a lsmede om
trent de organisatie van den handel in het 
algemeen; 

2. eenige kennis omtrent het bank- en het 
creclietwezen, in het bijzonder omtrent het 
middenstandsbunkwezen, a lsmede omtrent het 
hinnenlandsch betalingsverkeer; 

3, een ige _ kennis omtrent het transport- en 
het verkee ,·swezen ; 

4. .een igè kenn is omtrent vérzekering-en , 
welke voor het bedrijfsleven van belang zijn: 

5. kennis van de op middenstandsgebied 
bestaande organisaties , insteHingen en off i
cieele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
. kennis v.an en vaardigheid in eenvoudige 

verrichtingen, welke met de onder n en h 



o-enoernde onc~erwe l'pe~• · s_amenhangen, met 
name: 

1. herekeningen in den goederenhandel ; 
2. kostprijsberekening ; · 
3. het lezen van een rekening-courant; 
A. ·het omrekenen van buitenlandsch geld; 
5. en kelvoudige . interestberekening ; 

d: rechts- en wetskennis,' . · , 
,1. eenige kennis omtrent het wezen der 

overèenkomst in het a lgemeen en omtrent de. 
meest voorkomende overeen.komsten in het bij -
w~u - ' · 

2. e~nige kennis omtrent éle voor het mid
dei;istandsbedrij f van belang zijnde ' belastin!l': 
wetten; 

3. eenige kennis omtrent de ve1;mootschaps
vormen en omtrent het wezen van coöpera
t ieve- en an,deré ve reen,igingen; 

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, prefe
rentie en het recht van terugvoi-dering; 

5. eenige kennis omtrent . de wettelijke be
pa!Îngen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende soor
ten van handel; papier; , 

6, eenige kennis omtrent de voomaamste 
,vettelijke bepali;qgen en regelingen, welke 
voor den detailha~del en het ambacht in het 
algemeen van beteekenis zijn; 
· 7. kennis van de . w.ettelijke .bepalingen en 

regelingen, well,;:e miier in het bijzonder be
ti-ekk ing hebben op den detailhandel en het, 
ambaçht; · 

e. N ederlandsche taal en handelscorrespon
dentie. 

1. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; .. 

2. kennis van de Nederlandsche taa l, bhJ
kende· uit het zonder grove fouten opnemen 
van dictée; 

f. grondbeginselen van· de moderne bedrij fs
leer ... 

1. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; . . 

2. eeni ge kenrns van reclamem1ddel~n en 
verkoopmethoden, welke voor den ·deta ilhan
del en het ambacht van beteekenis zijn. 

5. 1. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde .eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma Alge
meene Handelskennis , afgegeven door of na
mens één der Nederlandsche Middenstands
bonden, met name den Koninklijken Neder
landschen Middenstandsbond , den Nederland
schen Roomsch-Katholieken Middenstands
bond en den Christelij ken Middenstandsbond 
in Nederland, 'voor wover dit de hunclteeke
ning draagt van den gecomrnJtteerde van 
Onzen Minister; 

b . hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanz ien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, _dat het 
de handteekening van den gecommitteerde 
van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter zake 
afgegeven verklarin/l"-. . . . 

2. Van een aanw 1J zmg, als m het vorig hd, 
onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling in de 
N ederlandsche Staatscourant. 
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. 6. De minimum-eischen van vakbekwaam-· 
heid, bedoeld in artikel 3 der ' wet, omvatten: 

J. voo·r het b1·o()dbakke-isbed1·ijf 
A. Pmktijk. 
1. het maken van deegen, het nauwkeurig 

wegen en metiin, en, het werken met thermo
meter en hygrometer; 

2. de deegbehandéling en- -bewerkin g,, zoo
als doorslaan, afwegen, opbollen en opmaken, 
en het nagaan en. verklaren van foutieve werk
w ij zen, woals te slappe of te .stijve, te koude, 
of te warme deegen; ·,' · ' 

3. het maken van melkbrood, waterbrood, 
ongebui ld brood, · roggebrood en bovendien, 
zulks· ter keuze van den candidaat, van twee 
speciale broodsoorten; . ' 

4. het maken van kleinbrood en beschuit 
en, voor zoover betreft het gemengd bedrijf,: 
het maken van eenvoudige koekjes en banket; 

5·. het werken met melk en melkpoede1', in-. 
zi.cht omtrent kortere en langere · rijstijden , 
alsmede omtrent den invloed van veredel ings
grondstoffen; 

6. het gebru ik van bakkerijgereedschappen. 
en ·-machines, het schoonhouden en onderhou
den daarvan; 

7. bediening van ovens. 
B. Theorie. 
1. kennis van kwaliteit ' en indeeling rler 

bló!c)msoorten, eenige kennis omtrent, en in
zicht in , de samenstelling van meel en bloem 
van tarwe: en rogge, het kunnen beoordeelen 
v!'n; bloem en meel naar kleur en kleefstof 
enz.; 

2. eenig inzicht in het verloop van het gis-
tingsproces ; . 

3. het zich rekenschap geven van de be
teekenis van temperatuur en vochtigheidstoe
stand in verband· met het maken van brood en 
beschuit; 

4. kennis van de werking van diverse hulp-
grondstoffen ;; . ' , · 

5. het kunnen beoordeelen van brood en 
het aanwijzen en verklaren van fouten daar
in ; 

6. warenkennis, voor zoover betreft de in 
de bakkerij voorkomende grondstoffen en 
producten; 

7. kennis van de Warenwet, Staatsblad 
1935, N°. 793, voorzoover deze voor het 
broodbakkersbeclrijf van belang is. 

C. Algemeen. 
1. bakkerij-administratie; 
2. kostprijsberekening van de verschi ll ende 

broodsoorten en het vaststellen van de bedrijfs
resultaten aan de hand van een eenvoudige 
boekhouding; 

3. kennis van de Arbeidswet 1919 , alsmede 
van de Hinderwet, voor zoover deze wetten 
betrekking hebben op het broodbakkersbe
drijf ; 

4. kennis van de crisiswetten, welke voor 
het broodbakkersbedrijf van belang zijn. 

II. voor het broodverkoope1·sbedrijf: 
1. het kunnen beoordeelen van brood, ken

nis van de verschillende broodsoorten; 
2. een ige kennis omtrent de soorten van 

eenvoudige koekjes en omtrent banket en 
chocolater ie; 

3. kennis van de Warenwet, Staatsblad 
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1935, N°. 793, voorzoover deze voor het 
broodverkoopersbedrijf van belang is. 

7. 1. Het voldoen aan de in het vorig ar
tikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het einddiploma, afgegeven door 
het Station voor Maalderij en Bakkerij te Wa
geningen; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommitteer
de van Onzen M inister; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig l id, 
onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling in de 
N ederlandsche Staatscourant. 

8. Als gemeente, ten aanzien waarvan het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 1 der 
wet geen toepassing zal vinden, wordt aange
wezen de gemeente Baarle- assau. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald a ls 
,,Vestigingsbesluit Broodbedrijven" , met ver
melding van den jaargang van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

10 . 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 9 Juni 1938, behoudens het be
paalde in het tweede lid. 

2. Het bepaalde in artikel 4 treedt ten 
aanzien van beheerders eener inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het broodverkoopersbedrijf, in werking 
op 1 Juli 1940, met uitzondering van het be
paalde onder a, en onder d, 6 en 7, dat met 
ingang van den datum, in het eerste lid gé• 
noemd, in werking treedt. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslu it, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 2den Juni 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econoniische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

s. 661. 

3 Juni 1938. BESLUIT, houdende voorwaar
den, waaronder een ondernemersovereen
komst in het zoutziederijbedrijf algemeen 
verbindend verklaard kan worden. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe 1· van 

Economische Zaken van 9 Mei 1938, N° . 
31281 J .A./N. , Directie. van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat met inachtneming van het 
bepaalde bij en krachtens artikel 4 der Wet 
op het algemeen verbindend en onverbindend 
verklaren van ondernemersovereenkomsten 
1935, door belanghebbenden een verzoek is in
gediend tot algemeen verbindendverklaring 
van een ondernemersovereenkomst tot verbe
tering van de toestanden in het zoutz iederij
bedrijf; 

Overwegende, dat op grond van het bepaal
de in artikel 2, eerste lid , van voornoemde 
wet, zoodanige algemeen verbindendverkla
ring slechts kan geschieden onder voorwaar
den, door Ons bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen; 
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Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 
14 September 1936, Staatsblad N°. 646, tot 
uitvoering van artikel 12, tweede en vierde 
lid , van voornoemde wet; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad, bedoeld in artikel 
8 van genoemde wet, ter zake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Mei 1938, 0

• 26); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 Mei 1938, N°. 34386 
J.A./N., Directie van Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische Za

ken kan de ondernemersovereenkomst tot ver
betering van de toestanden in het zoutziederij 
bedrijf, op welke betrekking had het verzoek 
tot algemeen verbindendverklaring, op 26 Mei 
1937 door belanghebbenden ingediend, onder 
de navolgende voorwaarden algemeen ver
bindend vei·klaren: 

a. aan vertegenwoordigers van de zout
producenten, welke niet partij zijn bij de over
eenkomst, van de afnemers van zout en van 
de werknemers in het zoutz iederij bedrijf zal 
gelegenheid moeten worden gegeven zitting te 
nemen in het orgaan, hetwelk belast zal zijn 
met de uitvoering van de overeenkomst; 

b. het onder a bedoelde orgaan zal zich 
uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan dat 
orgaan bij de overeenkomst opgedragen taak ; 

c. de benoem ing en het ontslag van het 
hoofd van het burea u, dat belast zal zij n met 
de dagelijk che le iding van de werkzaamheden 
ter uitvoering van de overeenkomst, zullen 
afhankelijk zijn van een verklaring van Onzen 
Minister van Econom ische Zaken, inhoudende, 
dat bij dezen tegen die benoeming of tegen 
dat ontslag geen bezwaar bestaat; 

d. het hoofd van het onder c bedoelde 
bureau noch iemand van het overige daat·bij 
werkzame personeel zal belang mogen hebben 
bij de vervaardiging van of den hande l in 
zout; 

e. in aangelegenheden van financieelen of 
administratieven aard za l het hoofd van het 
onder c bedoelde bureau moeten worden bij 
gestaan door een accountant, die n iet tevens 
de accountant van een zoutproducent zal mo
gen zijn; 

/. het onder c bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de na lev ing van de over
eenkomst betreft, ter beschikking moeten staan 
van de Commissie, bedoeld in artikel 12 der 
Wet op het a lgemeen verbindend en onver
bindend verklaren van ondernemers overeen
komsten 1935 ; 

g. Onze Minister van Economische Zaken 
zal een vertegenwoordiger zijnerzijds aanwij 
zen, die tot taak zal hebben bij de uitvoering 
van de overeenkomst te waken voor het al 
gemeen belang ; 

h. de onder g bedoelde vertegenwoord iger 
zal daartoe het recht moeten verkrijgen, a ll e, 
vergaderingen van het onder a bedoelde or
gaan bij te wonen, en voorts inzage te nemen 
van alle bescheiden, op de uitvoering van de 
overeenkomst betrekking hebbende, a lsmede 
over het recht van veto moeten kunnen be
schikken, met betrekking tot de prijsvaststel
ling door genoemd orgaan, benevens over het 
recht van initiatief tot het aanhangi g maken 
van voorstellen tot prij swijziging. 
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2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
va n den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsbl ad , waa rin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad va n State. 

Het Loo, den 3den Juni 1938. 
WILHELM! TA. 

D e M inister van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 10 Juni 1938.) 

s. 685. 

16 M ei 1938. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de wet van 22 April 
1937 (Staatsblad n°. 701}, tot wijziging 
van de Haringwet 1927 (Staatsblad n°. 
387) , in werking t reedt. 

lnwerkingt,·eding 1 ·Juni 1938 . 

s. 686. 

3 J uni 1938. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Bedrijfsvergunningenwet 1938. 

Inwerkingtreding 10 J uni 1988 . 

s. 853. 

16 M ei 1938. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Melkbes luit (Staatsblad 
1929, n°. 43}. 

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

Sociale Zaken van 30 Maart 1938, N °. 518 
D/dossier 49, Afdeel i ng Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 de r Waren-
wet (Staatsbl ad 1935, N°. 793); 

Gezien Ons besluit van 13 Februari 1929 
(Staatsbl ad N°. 43), 1 aatstel ijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 29 October 1935 (Staatsblad 

0
• 633} ; 

Gelet op het adv ies van de Comm iss ie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935 , N°. 793} ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 3 
Mei 1938, N °. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
niste r van Sociale Za ken van 9 Mei 1938, N °. 
772 D/dossier 49, Afdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in h et M e l kbesluit (Staatsblad 1929, N°. 

43) en de bijlage daarvan de volgende wijzi
g ingen aan te brengen: 

Art. 1. I n a1·tikel 1, lid 2, onder c en oniler 
e wordt in plaats van "Staatsblad 1919, N °. 
581" gelezen: ,,Staatsblad 1935, N° . 793" . 

2. In artikel 2, lid 2, wordt in p laats van 
,,Warenwet (Staatsblad 1919, 0

• 581)" g,';
lezen " Warenwet (Staatsblad 1935, N °. 793) . 

3. In artikel 4 wordt tweemaal in plaats 
van "tapte mei k" gelezen "taptemelk". 

4. In artikel 4bis vervalt het bepaalde m 
l id 5 en wordt daa rvoor gelezen : 
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" 5. In a fwijking van het in lid 1 en lid 2 
van d it a rtike l bepaalde mag aan chocolade
melk en aan ohocoladetaptemelk een onscha
delijk bindmiddel zijn toegevoegd." . 

5. In artikel 8, lid 1, wordt in plaats van 
,,tarwebloem of havermout" gelezen "tarwe
bloem, havermout of aardappelmeel" . 

Aan a,·tikel 8, lid 1, wordt toegevoegd: 
" Indien aa rdappelmeel bij de bereiding van 
karnemelkspap is gebruikt, moet het product 
zijn aangeduid a ls " ka rnemelkspap bere id met 
aardappel meel" ." 

6. N a a,·tikel 11 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel , luidende: 

Art. llbis. 1. De aanduiding ijscompositie 
moet gebru ikt worden voor melkproducten, 
welke bestemd zijn voor de bereiding van 
consumptieij s. Deze aanduiding mag worden 
voorafgegaan door een woord , hetwelk de 
smaak aangeeft - b.v. vanille-ijscompositie -
of door het woord "room" , in het laatste ge
val slechts, ind ien het melkvetgehalte ten 
minste 12 % bedraagt. 

2. De wa ren in lid 1 van dit artike l be
doeld , moeten zijn gepasteuriseerd of geste1·ili 
see1·d en di enovereenkomstig zijn aangeduid; 
zij moeten vol doen aan de eischen in a rti kei 
2, lid 2, onder e en g, genoemd, en vrij zijn 
van conserveerm iddelen en schadelijke stoffen. 

7. In artikel 18, lid 6, wordt in plaats van 
" aanduidingen, andere dan die, welke melk 
en melkproducten" gelezen "aanduidingen, 
welke op den aard of de samenstelling der 
waar betrekking hebben, andere dan die, 
welke mei k, mei kproducten, gecondenseerde 
melk en gecondenseerde taptemelk, a l dan 
niet met su iker,". 

8. I n artikel 15, lid 2, wordt vóór " moeten 
worden aangeduid" ingevoegd: ,,mogen uit
sluitend en". 

Aa n a1·tikel 15, lid 3, wordt toegevoegd: 
" Deze aanduidingen moeten voldoen aan de 
eischen in artikel 16 , lid 1 en 2, gesteld.". 

9. In a1·tikel 16, lid 1, wordt in pl aats van 
" aangebracht in letters van ten minste 0.2 cm 
{0 .002 m) hoogte" gelezen: ,, aangebracht in 
letters van gelijkmati ge hoogte van ten minste 
0.4 om (0.004 m) hoogte bij een lijndikte van 
ten minste 0. 5 mm (0.0005 m) .". 

10. In artikel 20, lid 1, onder a, wordt 
voor de punt-komma, achter "verkocht" inge
voegrl: ,, - indien de melkverkooper een 
rechtspersoon is , den naam van den rechts
persoon en de plaats waar zijn bedrijf geves
tigd is - ". 

Artikel i!O, lid 1, onder b, wordt gelezen 
a ls volgt: 

b. waarmede tege lijkertijd worden vervoerd 
water of n iet voo r den handel of voor gebrui k 
door menschen bestemde melk of melkproduc
ten - tenzij voorzien van het opschrift "vee
voeder" , waarvan de letters voldoen aan het 
bepaalde in artikel 16 - of mengsels, be
staande uit twee of meer der volgende vloei
stoffen: wate r, mei k, gedeeltelijk ontroomde 
melk, taptemelk, karnemelk, behoudens het 
bij de artikelen 12 en 15 bepaal de. 

Artikel 20, lirl 2, wordt gelezen a ls volgt: 
2. Melk en/of melk producten en als zooda

nig aangedu ide waren mogen bij een mei k
verkooper niet ten verkoop in voorraad aan
wezig zijn in ruimten, waar tevens aanwezig 
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zijn niet ,voor den handel of vóor · gebruik 
door mensch en bestemde melk of m elkpro
ducten , of mengsels, bestaande uit twee of 
meer der volgende vloeistoffen: ·water, riielk; 
gedeeltelijk ontroomde melk, taptemelk, kar
nemelk, behoudens het bij de artikelen 12 en 
15 bepaalde. 
·u . In artikel 22, onder a, wordt in pla.ats 

van ,, (Staatsbla d 1919-; N ~. 581)'' gelezen 
,, (Staatsbl ad 1935, N °. 793)". 

12. In artikel S l , lid 1, onde,· g, wordt in 
plaats van " van melk of melkproducten, be
halve wat de verkooplokalen betreft, welke 
ook mogen worden gebruikt" gelezen "en het 
in voorcaad houden van mei k of mel kproduc
ten , beh alve wat de verkooplokalen betreft, 
welke ook mogen worden gebruikt voor h.et 
iu voorraad houden en" . 

A,·t·ikel 31, l id 1, onder h , vervalt. 
-In artikel 81, lid 1, onde,· i, wordt in plaats 

van " het mag .:..... onverminderd het bij . de 
Drankwet bepaalde - niet worden gebruikt 
voor den verkoop of bewaring van andere 
waren en/of artikelen dan melk, melkproduc
ten" , gelezen " het mag, indien het kennelijk 
als verkoopruimte dient - onverminderd het 
bij de Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) 
bepaalde - tevens worden gebruikt voor den 
verkoop en het in voorraad houden van" . 

In artikel 31, lid 1, onder i, tweede alinea, 
wordt in pl aats van de woorden "vrijstelling 
vedeènen voor den verkoop" gelezen " d!')n 
verkoop toestaan': . 

In artikel 31, lid 2, wordt voor " melk 
producten" gelezen " melkproducten'. '. 

In artikel 31, lid 2, wordt in p laats van 
,,onder d, e en h" , gelezen onder d en e". 

13.· -In artikel 32bis, onder 2° wordt in 
. plaats van "of meer dan 1.5 m daarboven" 

gelezen "en niet meer dan 1.5 m daarboven'1. 

14. In a,·tikel 39, l id 1, onder b word_t de 
punt na "gesloten is" vervangen door een 
punt-komma en wordt een nieuwe alinea toe
gevoegd, luidende: 

,,c. , in vaatwerk, 1net inbegrip van deksels, 
dat aan de binnenzijde onrein of roestig is of 
dat naden, scheuren of oneffenheden vertoont, 
welke moeilijk schoon te houden zijn.". 

15. In de " Methoden van Onderzoek" 
wordt onder I , A , 5, in plaats van "onder 
zacht kloppen van den thermometer" gelezen: 
,,onder zacht kloppen tegen den thermometer". 

16. In de -,,Methoden van Onderzoek" 
wordt onjer

0
l, _A, 6, aan he~, slot na " of lager 

1s dan 1 , .5 ingevoegd " c . 
17. In de .,Methoden van Onderwek" 

wordt aan de laatste zinsnede na ,, (Staatsblad 
N °. 43)" toegevoegd ,, , zooal s dit is ge
wijzigd". 

en voorts te bepal en, dat de tekst van het 
Melkbeslui t (Staatsblad 1919, N°. 43) .woals 
deze thans luidt, bij Koninklijk beslu it op
nieuw zal worden afgekond igd. 
. Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 16den Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Sociale Zaken, 
C. P. M . Ro mme. 

(Uitgeg. 31 M ei 1938. ) 
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,, 
31 M ei 1938. BESLUIT tot wijziging van 

het Kon inklijk Besluit van 25 ApriL 1935 , 
Staatsblad N °. 203, tot vaststelling vari 
een algemeenen maatregel van . bestuuc, 
als .bedoeld in artikel 6, v ij fde -lid en in 

. a rti kel 145 de r Ziel,<tewet,' houdende va11 
die der Zi ektewet afwijkende bepalingen 
voor personen in dienst van kermisreizi
gers, voor schi ppei·sknech ts, voo r bij wijze 
van werkverschaffing tew!)rkgestelde per
sonen en voor se izoenarbèiders ten aan
zien. van de: verzekéri,ng; de bepaling van 
het dagloon en de ziekengelduitkeering. 

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

Sociale Za ken van 5 April 1938, N° . 825 , 
Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen ·6, ,vij fde lid , en 145 
der Ziektewet; . 

·Den · Raad van State gehoord ( advies van 
den 3den Mei 1938, N °. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Me i 1938, N°. 1152, 
Afdeeli ng Arbeidersverzekering; 

R ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons beslu it van 25 April 1935, 

Staat~blad N °. 203, tot vaststelling, van een 
algemeenen maatrege) van bestuur, als be
doeld ' in artikel 6, vijfde .lid, eu in a rtikel 
145 der Ziektewet, houdende van. die der 
Ziektewet afwijkende bepalin'gen voor per
sonen in dienst van kermisreizigers, voor schip
persknech ts, voor bij wijze van werkverscha f
fing tewerkgestelde personen en voor seizoen
arbeiders ten aanzien van de verzekering, de 
bepaling van het dagloon en de ziekengeld
ui tkeeri ng , en te bepalen als volgt: 

Art. I. De artikelen 6, 7, 8 en 9 van Ons 
vorengenoemd beslui t v·an 25 April 1035, 
Staatsblad N °. 203, worden gelezen als volgt: 

A rt. 6. In afwijking van hetgeen in artikel 
6, derde lid, der Ziektewet is bepaald met 
betrekking tot de bepaling van het dagloon , 
gelden voor bij wijze van werkverschaffing 
tewerkgestelde personen de in de volgende 
artikefen vastgestelde regelen. · 

A,·t. 7. Voor den bij wij ze vail' werkver
schaffing tewerkgestelden persoon, die vol
gens bes] iss i ng van de daartoe bevoegde in
stantie op g rond van zij n sociale en/of eco
nomische omstandigheden doorloopena tewerk
gesteld mag worden, geldt als dagloon het 
bedrag, dat door Onzen Minister va.n Sociale 
Zaken voor de gemeente, in welke de tewerk
gestelde woonplaats heeft, is vastgesteld. 

Art. 8. Voor den bij wijze van werkver
schaff ing tewerkgestelden persoon, die vol gens 
bèsliss ing van de daartoe bevoegde instantie 
op' grond van · zijn sociale en/of economische 
omstandigheden niet doorloopend tewerkge
steld mag worden, geldt als dagloon het pro
duct van het in artikel 7 bedoelde dagloon 
en de na-omschreven breuk. De teller van 
deze breuk wordt gevormd door het aantal 
dagen of weken gedurende welke vol gens be
sliss ing van de vorenbedoelde instantie de 
betrokkene tewerkgesteld mag worden in een 
bepaald aantal kalenderdagen (de Zondagen 
niet inbegrepen) of kalenderweken, welk laat
ste getal de noemer van voormelde breuk 
vormt. 
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A,·t. 9. Bij de toepassing van de artikelen 
7 en 8 geldt als de wijze van tewerkstelling de 
wijze, die gold op het tijdstip, waarop de on
geschiktheid tot werken aanving, of in geval 
van artikel 55 der Ziektewet de wijze die gold 
op het tijdstip, waarop de verzekering is ge
eindigd. 

Art. 9a. Zoolang een bij wijze van werk
verschaffing tewerkgestelde persoon op grond 
van zijn sociale en/of economische omstandig
heden of om andere redenen niet doorloopend 
is tewerkgesteld, wordt hij voor de toeken
ning van ziekengeld als bedoeld in artikel 37 , 
eerste I id, der Ziektewet, gedurende de pe
riode , waarin hij niet werkt, echter ten hoog
ste gedurende een maand, geacht verzekerd 
te zijn gebleven, mits hij volgens de voor hem 
geldende regeling na verloop van een vooraf 
bepaalde periode weer tewerkgesteld zou wor
den. 

Art. II. In artikel 10 van Ons vorenge
noemd besluit van 25 April 1935, Staat;sblad 
N°. 203, wordt in plaaf;s van "artikel 6" ge
lezen "artikel 7". 

Artikel III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaaf;st. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staat;sblad zal worden geplaaf;st. 

's-Gravenhage, den 31sten Mei 1938. 

s. 943. 

WILHELMINA. 
De Mini.ster van Social e Zaken, 

C. P. M. Romme, 
(Uitgeg. 17 Juni 1938.) 

21 Juni 1938. BESLUIT tot ove1·dracht in de 
gewesten buiten Java en Madoera van de 
bij de Hoofden van gewestelijk bestuur 
berustende, in K oninklijke besluiten om
schreven, bevoegdheden op de residenten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is met 

het oog op de doorvoering van de bestuurs
hervorming in de Buitengewesten de in Ko
ninklijke besluiten omschreven bevoegdheden, 
bemoeiingen en verrichtingen van de tegen
woordige Hoofden van gewestelijk bestuur al
daar over te dragen op de residenten; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 18 Mei 1938, 4de Afdeeling, 
Bur. B.O.Z., n°. 23; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Juni 1938, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juni 1938, 4de Af
deeling, Bureau B.O.Z., n°. 26; 

Den Volksraad gehoord ; 
Gelet op artikel 70 der Indische Staatsrege

ling; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. De bij Koninklijke besluiten - voor 
wover deze ingevolge de tweede der overgangs
bepalingen, vastgesteld bij artikel 2 der wet 
van 23 Juni 1925 (Staaf;sblad n°. 234) niet 
vatbaar zijn voor wijziging bij ordonnantie -
.aan de Hoofden van gewestelijk bestuur in de 

L . &. S. 1938. 
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gewesten buiten Java en Madoera opgedragen 
bevoegdheden, bemoeiingen en verrichtingen 
worden met ingang van den dag van inwer
kingtreding van dit besluit uitgeoefend door 
de residenten , ieder voor zijn residentie . 

2. Dit besluit treedt in werking op een na
der door den Gouverneur-Generaal te bepalen 
tijdstip. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan a fschrift 
zal worden gewnden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 21sten ,Juni 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, 
Oh. We I te r. 

(Uitgeg. 25 Juni 1938.) 

s. 944. 

21 Juni 1938. BESLUIT, tot aanvulling en 
wijziging van de reglementen van de We
duwen- en Weezenfondsen voor Indische 
Landsdienaren en van het Europeesch lo
caal Pensioenreglement 1935. 

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

Koloniën van 16 Mei 1938, 4de Afdeeling, 
Bur. B. 0. Z. , n°. 16; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Juni 1938, n°. 40); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 15 Juni 1938, 4de 
Afdeeling, Bur. B. 0. Z. , n°. 15 ; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op de artikelen 70 en· 91 van de Indi

sche Staaf;sregeling, womede op de Wet van 
31 Mei 1929 (Nederlandsoh Staaf;sblad n°. 
296, Indisch Staatsblad n°. 323); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. A. Het bij artikel 1 van Ons besluit 

van 12 November 19 35 (Nederlandsch Staats
blad n°. 649, Indisch Staatsblad n°. 600, 
Gouvernemenf;sblad van Suriname n°. 133, 
Publicatieblad van Curaçao 1936, n°. 8) vast
gesteld "Reglement van het Werouwen- en 
Weezenfonik voor Europeesche burgerlijke 
landsdienaren in N ederlandsch-l ndië" onder
gaat de volgende aanvullingen en wijzigingen: 

I. Artikel 2, sub D, wordt gelezen: 
,,(1) Onder "bezoldiging", de aan de hoofd

ambten verbonden vaste traktementen, ronder 
bijberekeningvan toelagen, indemniteiten, emo
lumenten, wisselvallige inkomsten, of andere 
voordeelen, tenzij uitdrukkelijk door Ons of 
door den Gouverneur-Generaal ten aanzien van 
wodanige bijberekening anders is bepaald en 
behoudens het bepaalde in de derde alinea van 
dit punt. 

,,(2) Met bewldiging worden gelijkgesteld: 
"a. de personeele toelagen, die ingeval van 

reorganisatie van een diensttak worden toege
legd ter vervanging van vroeger genoten of 
in uitzicht gestelde inkomsten, welke voor de 
berekening van eigen-pensioen in aanmerking 
kwarnen; 

"b. de inkomsten, genoten door burgerlijke 
landsdienaren, die m het genot zijnde van 
wachtgeld, nonact ivite itstraktement of voOl'loo
pige bezold iging, doorloopende dienstverrich-

17 
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tingen bewijzen, waarvoor zij tevens een toe
lage of daggeld ten laste van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië genieten. 

,,(3) Ten aanzien van Europeesche burger
lijke landsdienaren, die hun landsbetrekking 
hebben moeten neerleggen tengevolge van het 
aanvaarden van het lidmaatschap van den 
Volksraad, van het College van Gedelegeer
den van dien Raad, van een College van Ge
deputeerden van een Provincialen Raad, van 
een College van Gecommitteerden van een 
Regentschapsraad, dan wel tengevolge van het 
aanvaarden van het ambt van Wethouder van 
een Stadsgemeenteraad of van een Gemeente
raad, zal - met inachtneming van het begin
sel , dat betrokkenen ten deze in een positie 
zullen verkeeren, welke noch nadeeliger noch 
voordeeliger zal zijn dan wanneer zij in werke
lijken dienst waren gebleven - bij ordonnan
tie worden bepaald, wat over den tijd , gedu
rende welken zij een zoodanig lidm aatschap of 
ambt bekleeden, zal gelden als "bewldiging" 
in den zin van dit reglement. 

Overal waar in dit reglement wordt ge8pro
ken van of bedoeld wordt "reeds genoten of 
gegolden hebbende bewldiging" wordt, tenzij 
het tegendeel blijkt, ten aanzien van de Euro
peesche burgerlijke landsdienaren, in de vorige 
alinea genoemd, daaronder mede verstaan de 
ficti eve bezoldiging, eveneens in die alinea 
bedoeld." 

II. In artikel 2, sub E , onder 2de wordt 
een gedeel te c. ingelascht, luidende: 

,,c. dat, ten aanzien van Europeesche lands
dienaren, a ls bedoeld in de derde alinea onder 
D. van dit arti kel, voor het bepalen van den 
pensioen grondslag bij de toepassing van dit 
reglement de mede in die alinea bedoelde 
fictieve bewldiging zal gelden als genoten 
bewldiging." 

III. Lid 1 van artikel 7 wordt gelezen: 
,,1. D gewone bijdrage bedraagt voor man

nelijke deelgenoten 5 en voor vrouwelijke 2½ 
ten honderd. Zij wordt - behoudens het be
paal de bij artikel 11, lid 4 en lid 7, artikel 
34, lid 8, onder b en lid 9 en artikel 36, lid 2 
- geheven van de bezoldiging, bedoeld bij 
artikel 2 onder D, eerste en tweede alinea's, 
van de fi ctieve bewldiging, bedoeld bij artikel 
2, onder D , derde al inea, van de voorloopige, 
de verlofs- en de nonactiviteitsbezoldiging, zoo
mede van het pensioen, den onderstand of het 
wachtgeld, wat dit laat te betreft voor zoover 
het niet wordt genoten wegens het bekl eeden 
van een lidmaatschap of ambt, genoemd in 
artikel 2, onder D, derde alinea''. 

B. Het bij artikel 1 van Ons besluit van 27 
September 1923 (Nederl andsch Staatsblad n°. 
466, Indisch Staatsblad n°. 543, Gouverne
mentsblad van Suriname, n°. 89, Publicatie
blad van Curaçao, n°. 90) vastgestelde "Re
glement voor het W eduwen- en W eezenfonds 
der Europeesche Officieren van het N eder
landsch-lndisch leger', woals dit is gewijzigd 
en aangevuld, laatstelijk bij Ons besluit van 
16 December 1936 ( ederlandsch Staatsblad 
n°. 945, Indisch Staatsblad n°. 691, Gouverne
ment blad van Suriname 1937, n°. 10, Publi
catieblad van Curaçao 1937, n°. 21) ondergaat 
de volgende aanvullingen en wijzigingen: 

I. In artikel 7 wordt van lid 1 de aanhef 
gelezen: 
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" 1. De gewone contributie bedraagt vijf 
ten honderd en wordt, behoudens het bepaal 
de in lid 2 van dit artikel, berekend:". 

a het eerste lid van dit artikel wordt een 
nieuw lid 2 ingelascht, luidende : 
van een College van Gecommitteerden van 

"2. Ten aanzien van Officieren, die niet in 
werkelijken militairen dienst zijn tengevolge 
van het aanvaarden van het lidmaatschap van 
den Volksraad, van het College van Gedele
geerden van dien Raad, van een College van 
Gedeputeerden van een Provincialen Raad, 
van een College van Gecommitteerden van een 
R egentschapsraad, dan wel tengevolge van het 
aanvaarden van het ambt van Wethouder vaneen 
Stadsgemeenteraad of van een Gemeenteraad, 
zal - met inachtnem ing van het beginsel, dat 
betrokkenen ten deze in een positie zullen ver
keeren, welke noch nadeeliger noch voordeeli
ger zal zijn dan wanneer zij in werkelijken 
dienst waren gebleven - bij ordonnantie wor
den bepaald, over welke fictieve inkomsten 
gedurende den tijd, dat zij een zoodanig lid
maatschap of ambt bekleeden, de gewone con
tributie zal worden berekend." 

H et bestaande tweede lid van dit artikel 
wordt lid 3. 

II. H et eenig lid van artikel 9 wordt lid 1. 
Aan dit artikel wordt een tweede lid toege

voegd, luidende: 
"2. Voor de toepassing van het voorgaande 

lid van dit artikel ten aanzien van officieren, 
als bedoeld in lid 2 van artikel 7, gelden de bij 
ordonnantie - met inachtneming van het be
ginsel, dat betrokkenen ten deze in een po i
tie zullen verkeeren, welke noch nadeel iger 
noch voordeeliger zal zijn dan wanneer zij in 
werkelijken dienst waren gebleven - bepaal
de " fi ctieve inkomsten, waarover de gewone 
contributie wordt berekend, a ls bewldigingen, 
als militair genoten". 

C. Het bij artikel 1 van Ons besluit van 8 
Juli 1924 ( ederlandsch Staatsblad n°. 347, 
Indisch Staatsblad n°. 419, Gouvernements
blad van Suriname n°. 67, Publicatieblad van 
Curaçao n °. 66) vastgestelde "Reglement voor 
het Weduwen- en W eezenfonds van Europee
sche militairen beneden den rang 1tan officier 
bij de Koloniale troepen", zooals het is aan
vuld en gewijzigd laatstelijk bij Ons besluit 
van 16 December 1936 (Nederland ch Staats
blad n°. 945, Indisch Staatsblad n°. 691 , 
Gouvernementsblad van Suriname 1937 n°. 
10, Publicatieblad van Curaçao 1937, n°'. 21) 
ondergaat de volgende aanvullingen en wij zi
gingen: 

I. in § 1 van artikel 5 wordt na de begin
woorden: ,,De contributie is" ingevoegd: ,,be
houdens het bepaalde in§ 3 van dit arti kel ,". 

II. § 2 van artikel 5 wordt gelezen: 
,, § 2. De militairen, die tijdelij k zonder 

militaire inkomsten zijn, dragen boven en be
halve over het pensioen of gagement, dat zij 
eventueel mochten genieten, behoudens het 
bepaalde in § 3 van dit artikel ook bij over 
het militaire traktement of de gewone soldij 
met ?e verh'??~ingen, zo?als zij wuden genie
ten, md,en z11 m werkeliJken militairen dienst 
in N ederlandsch-Indië waren". 

III. In artikel 5 wordt: 
a. na § 2 een nieuwe § 3 ingelascht, luiden

de: 
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,,§ 3. Ten aanzien van Europeesche mili
tairen beneden den rang van officier, deel
genoot zijnde in het fonds, die niet in werke
Jijken militairen dienst zijn tengevolge van het 
aanvaarden van het lidmaatschap van den 
Volksraad, van het College van Gedelegeerden 
van dien Raad, va n een College van Gede
puteerden van een Provincialen Raad, van een 
College van Gecommitteerden van een R egent
schapsraad, dan wel tengevolge van het aan
vaarden van het ambt van W ethouder van een 
Sta,dsgemeenteraad, of van een Gemeenteraad, 
zal - met inach tneming van het beginsel, dat 
betrokkenen ten deze in een positie zullen 
verkeeren, welke noch nadeeliger noch voor
deeli ger zal zijn dan wanneer zij in wer ke
lijken dienst waren gebleven - bij ordonnan
t ie worden bepaald over welke fictieve in
komsten, boven en behalve het pensioen of 
gagement, dat zij eventueel mochten genieten, 
zij bijdragen gedurende den tijd, dat zij een 
zoodani g lidmaatschap of ambt bekleeden." 

b. de tegenwoordige § 3 van dit artikel § 4, 
IV. § 1 van artilrel 6 wordt gelezen: 
,,§ 1. De contributie bedraagt 5 % van de 

in artikel 5 onder § l a en b genoemde inkom
sten en van de in de § § 2 en 3 bedoelde 
fictieve inkomsten". 

V . In § 2 van artikel 12 wordt instede van 
,,§ 3" gelezen § 4". 

D. Het bij artikel 1 van Ons beslui t van 
12 N ovember 1935 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 650, Indisch Staatsblad n°. 599) vastge
stelde " R eglement op het ,,e"leenen van pen
sioenen aan · Europeesche locale ambtenaren in 
Nede,·landsch-Indië en van pensioenen en on
derstanden aan de weduwen en weezen dier 
ambtenaren" ondergaat de vol gende aanvullin
gen en wijzi gingen: 

I . In artikel 1, sub E, wordt na de begin
woorden "onder bezoldiging" ingevoegd "be
houdens het bepaalde in de derde alinea van 
dit punt" en worden, na het gedeelte onder b 
twee nieuwe a linea's toegevoegd, luidende : 

,,Ten aanzien van Europeesche locale amb
tenaren, die hun locaal ambt hebben moeten 
neerleggen tengevolge van het aanvaarden 
van het li dmaatschap van den Volksraad, van 
het College van Gedelegeerden van dien Raad, 
van een College van Gedeputeerden van een 
Provincialen R aad, van een College van Ge
committeerden van een R egentschapsraad, 
dan wel tengevolge van het aanvaarden van 
het ambt van W ethouder van een Stadsge
meenteraad of van een Gemeenter aad, zal -
met inachtneming van het beginsel , dat be
trokkenen ten deze in een positie zull en ver
keeren, welke noch nadeeliger noch voordee
liger zal zijn dan wanneer zij in werkelij ken 
d ienst waren gebleven - bij ordonnantie wor
den bepaald, wat over den t ijd , gedurende 
welken zij een zoodanige lidmaatschap of 
ambt bekleeden, zal gelden als " bezoldiging" 
in den zin van dit reglement." 

Overal waar in dit reglement wordt gespro
ken van of bedoeld wordt "reeds genoten of 
gegolden hebbende bezoldiging" wordt tenzij 
het tegendeel blijkt, ten aanzien ·van de Euro
peesché locale ambtena1·en, in de vor ige a linea 
genoemd, daaronder mede verstaat de fictie 
ve bezoldiging, eveneens in die alinea bedoeld. 

II. In artikel 1, sub F, wordt nog een ge-
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deel te "c" ingelascht, luidende: 
"c. dat ten aanzien van Europeesche locale 

ambtenaren, als bedoeld in dit artikel, sub 
E , derde a linea, voor het bepalen van den 
pens ioensgrondslag bij de toepass ing van dit 
reglement de mede in die alinea bedoelde 
fictieve bezoldiging zal gelden a ls genoten 
bezoldiging." 

III. In artikel 7: 
a. wordt na het eerste lid een nieuw tweede 

lid ingelascht, luidende: 
,, 2. Bij ordonnantie wordt - met inacht

neming van het beginsel, dat betrokkenen ten 
dezen in een positie zull en verkeeren, welke 
noch nadeeliger noch voordeeliger zal zijn dan 
wanneer zij in werkelijken dienst waren ge
bleven - bepaald, in hoever als di ensttijd in 
aanmerking komt de tijd, gedurende welken 
Europeesche locale ambtenaren, di e hun loeaal 
ambt hebben moeten neerleggen tengevolge 
van het aanvaarden van het lidmaatschap van 
den Volksraad , van het C-01lege van Gedele
geerden van dien R aad, ·van een College van 
Gedeputeerden van een Provincialen R aad; 
van een Coll ege van Gecommitteerden van 
een R egentsch apsraad, dan wel tengevolge 
van het aanvaarden van het ambt van Wet- · 
houder van een Stadsgemeenteraad of van een · 
Gemeenteraad, een zoodanig lidmaatsch ap of 
ainbt bekleeden." · 

b. worden de tegenwoordige leden 2, 3, 4 
en 5 van dit artikel onderscheidenlijk 3, 4, 5 
en 6. 

IV. Aan lid 3 van artikel 11 worélt een 
nieuw gedeelte c. toegevoegd, luidende: 

"c. voor di ensttijd, als bedoeld ·in lid 2 van 
artikel 7, over de gedurende dien tijd gelden
de fictieve bezoldiging geregeld op den voet 
ván het bepaalde in artikel 1, sub E, de rde 
alinea." 

V . In lid 1 van artikel . 12 wordt, instede · 
van "onder a en b" gelezen: ,,onder a, b. 
en c''. r 

VI. Jn 1 id 2 van artikel .1 2, Jid 1 van arti- · 
kei 13, lid 1 van artikel 25 en lid 1• van arti- . 
kei 35 wordt telkens, instede van " onder a" 
gelezen "onder a en onder c". 

Art. 2. T en aanzien van Europrnsche lands
dienaren en Europeesche locale ambtenar en, 
die reeds vóór den dag van inwerkingtreden 
van dit besluit lid van den Volksraad of van 
het College van Gedelegeerden van dien Raad 
waren, worden de uitkeeringen aan de nage·
laten betrekkingen en, wat de Europeesche 
locale ambtenaren betre ft, ook de eigen-pen
sioenen, toegekend of toe te kennen met in
gang van of na d ien -dag, n iet op lagere be
dragen gesteld , dan wanneer de toekenning 
met ingang van den dag, voorafgaande aan 
dien van bedoeld in werkingtreden, op den 
voet van de tot op da t in werkingtreden van 
kracht zijnde bepalingen had plaats gehad, 
onverminderd wat de evenbedoelde eigen-pen-, 
sioenen betreft, de korting, welke daarop 
krachtens wet is of zal worden gelegd. 

Art. 3. Dit besluît treedt in werking · ~et 
ingang van den eersten dag d!)r maand, vol', · 
gende op die der afko11diging in het Staats
blad van Nederlandsch-Indië. 

Onze Minister van Koloniên is belast niet 
de uitvoering van .dit besluit, ,l'at in het Staats-
b)ad zal .word1m geplaat~t ,en .waarvan afrchti(t 
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zal worden gewnden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 21sten Juni 1938. 

s. 981. 

WILHELMINA. 
De Minis ter van Koloniën, 

C h. We I te r. 
(Uitgeg. 28 Jul i 1938.} 

19 Mei 1938. BESLUIT, houdende aanwij
zing van een tot straffen bevoegden meer
dere, bij wien in detachement naar N e.der
land terugkeerende militairen van of ge
detacheerd bij het KoninklijkNederlandsch
Indisch Leger of de troepen in Suriname 
en Curaçao hun beklag kunnen doen tegen 
hun door den detachementscommandant of 
diens vervanger opgelegde krijgstuchte
lijke straffen. 

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

Koloniën van 12 Mei 1938, Commissariaat 
voor Indische Zaken, Afdeeling C, n°. 12; 

Overwegende, dat de commandanten van de
tachementen naar Nederland terugkeerende 
militairen van of gedetacheerd bij Ons Ne
derlandsch-Indisch Leger of de troepen in 
Suriname en Curaçao niet zijn gesteld onder 
het rechtstreeksch bevel van een tot straffen 
bevoegden meerdere, als bedoeld in artikel 61 
van de Wet op de Krijgstucht (Nederlandsch 
Staatsblad 1903, n°. 112); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voor de behandeling van een beklag van in 

detachement naar Nederland terugkeerende 
militairen van of gedetacheerd bij Ons Neder
landsch-Indisch Leger of de troepen in Su
riname en Curaçao tegen hun door den de
tachementscommandant of diens vervanger 
opgelegde krijgstuchtelijke straffen aan te 
wijzen den Commandant van de Koloniale 
Reserve te Nijmegen of diens vervanger, of, 
in geval deze· jonger in rang of bij denzelfden 
rang jonger in ancienniteit is dan de straf
oplegger, den oudsten van de met verlof in 
Nederl and, dan wel in Europa aanwezige 
officieren van de wapens der Infanterie of 
Artillerie van genoemd leger. 

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

Het Loo, den 19den Mei 1938. 

s. 1211. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Koloniën, 

C h . We I te r. 
(Uitgeg. 3 Juni 1938.} 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van M. A rtz en 19 anderen. 

Bijl . Hand. Il 1936/87, 407 ; 1937, 407 ; 
1987/38, 59 . 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766-769, 711 . 
Bijl. Hand. I 1987/88, ,59. 
Hand. I 1937/38, bladz . 674-676. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Mathias Artz en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft den in artikel 2 genoemde 
voor woveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad 0

• 268}, op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, laatste lijk 
gewijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Mathias A rtz, geboren te A sperden 

(Pruisen) den 17 December 1888, mijnwerker, 
wonende te Bönninghardt (Pruisen) ; 

2°. Klara Maria B ecker, geboren te H eng
steij, gemeente Hagen (Pruisen) den 11 Mei 
1895, onderwijzeres, wonende te Warmond, 
provincie Zuidholland; 

3°. E1-ich Franz Friedrich Her1nann B e
nicke, geboren te B erlijn (Pruisen) den 14 
Maart 1896, planter, wonende op de onderne
ming Panggoengsari, residentie Madioen (Ne
derlandsch Indië); 

4°. Carl Albert F elix Gerling, geboren te 
Stade (Pruisen) den 5 Juni 1892, bankbe
diende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

5°. Alphonse H eemskerk, geboren te La 
Louviire ( B elgië) den 2 September 1894, 
houtbewerker, wonende te La L ouviire (Bel
gië); 

6° . Jul es Christophe H eemskerk, geboren 
te La Louviire (België) den 22 Februari 
1885, fabrieksbaas , wonende te La LouviM·e 
(België); 

7°. Willem Barend H eino, geboren te 
Frensdorf, gemeente Nordhorn (P ruisen) den 
25 April 1903, arbeider, wonende te Nordhorn 
(Pruisen); 

8°. Willy H ugo Höld, geboren te Antwer
pen (België) den 5 Juli 1905, bouwkundig 
teekenaar, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

9°. L eo Kozijn, geboren te Antwerpen (Bel
gië) den 25 September 1891, diamanthande
laar, wonende te Antwerpen (België); 

10°. Walter Moog, geboren te Müllieim 
(Pruisen) den 7 Februari 1883, handelsbe
diende, wonende te Batavia (Nederlandsch 
l ndië); 

11 °. J osef Paschenegge1·, geboren te Traun 
(Oostenrijk) den 16 Maart 1903, boekhouder, 
wonende te Buitenzorg (Nederlandsch Indië); 

12°. Ernst Gustav Posse, geboren te Lud
wigsburg ( W urten,berg) den 5 Augustus 1900, 
vertegenwoordiger, wonende te Zuil en, pro
vincie Utrecht; 

13°. Wilhelm Rudin, geboren te Wyhl cn 
(Zwitserland) den 16 Februari 1899, planter, 
wonende op de cultuuronderneming Kedong
dong te P ekalongan (Nederlandsch Indië); 

14° Elisabeth Maria Antonie Schmitz, ge
boren te Düren (Pruisen) den 24 November 
1903, onderwijzeres, wonende te 's-Gravenha
ge, provincie Zuidholland; 

15°. Günter Ernst Anton Schroth, geboren 
te Stuttgart (Wurt emberg) den 4 Februari 
1912, kantoorbediende, wonende te 's -Graven
hage, provincie Zuidholland; 

16°. Arne Sieverts, geboren te H ell erup 
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(Denemarken) den 3 Juli 1902, houtvester, 
wonende te Wo eloeng, Midden-Java, (Neder
landsch Indië) ; 

17°. Gertrud Spanie1·, geboren te Maagden
burg (Pruisen) den 6 Januari 1888, corres
pondente, wonende te Amsterdam , provincie 
N oordholland; 

18°. Lamb ert Vanhuck, geboren te Aken 
(P ruisen) den 2 Juni 1909, bankbediende, 
wonende te Vaals , provincie Limbu,·g ; 

19°. B ertha W eis, geboren te Hochhei,n 
aan den Main ( Pruisen) den 30 Juli 1865, 
zonder beroep, weduwe van Abraham Co hen, 
wonende te Ho chheim aan den Main (Prui
sen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bG de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen ·nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van N ederlander 
verleend aan J ohannes H ermanus Rohling, 
geboren te Emmen ( Drenthe) den 24 April 
1895, vPenarbeider, wonende te Nieuw Schoo
nebeekerveld, gemeente Schoonebeek, provin
cie Drenthe . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien ha rer a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van J ustitie, C. Gos e l i n g. 
(Uitgeg. 27 M ei 1938.) 

s. 1212. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van M. C. F. Börger en 21 anderen. 

B;jl . Hand. Tl 1936/37, 408; 1987, 408 ; 
1987/38, 60 . 

H and. Il 1937/38, bladz. 766-769, 771 . 
Bijl . Hand. l 1987/88, 60 . 
Hand. I 1987/38, bladz. 674- 676. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Maria Chr;..itine Fried erike Börger en 21 an
deren, die aan Ons het verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wetten van 21 December 1936 (Staatsbla
den nos. 209 en 913) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederl a nder 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Maria Christine Friederike Börger, ge

boren te Dam,ne (Oldenburg), den 25 No
vember 1885, gepensionneerd leerares, wonen
de te Maastricht, provincie Limburg; 

2°. Emma W ilhelmina B otterweg, geboren 
te Lintorf, gemeente Duisburg-H amborn (P,·ui
sen) den 31 December 1903, naaister, wonen
de te Dusseldo,·p (P ruisen); 

3°. Friedrich J oseph Eidmann, geboren te 
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Elb erfeld ( Pruisen) den 17 Januari . 1883, 
teekenaar, wonende te Oss, provincie Noord
brabant ; 

4°. H el ene Anna Pauline Feja, geboren te
Hannover (P ruisen) den 7 Januari 1902, on
derwijzeres, wonende te H eerlen, provincie
Li1nbu1·g; 

5°. Frits Theodoor Gäbler, geboren te· 
Dinxperlo (Gelderland) , den 5 October 1908, 
onderwijzer, wonende te H ilversum, provincie, 
N oo,·dholland; 

6°. Gustav Adolf Goldbohm, geboren te 
Bremerhaven (Duitschland) den 4 Maart 
1884, vischh andelaar, wonende te lJn'1tiden, 
gemeente V elsen, provincie Noordholland; 

7°. Felix Otto Günther, geboren te Breslau; 
( Pruisen) den 4 Juni 1893, procuratiehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land ; 

8°. Martin H eidemann, geboren te P olzin 
(Pruisen) den 4 Maart 1879, procuratiehou
der, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

9° . Maria van Heumen, geboren te Kl eef 
(Pruisen) den 20 Juni 1899, dienstbode, wo
nende te K ell en bij Kl eef (Pruisen); 

10°. Anna H el ene Kok, geboren te Chem
nitz (Saksen), den 28 April 1896, fabrieks
arbeidster, wonende te Chemnitz (Saksen); 

11°. Vladimir Minaïlenko, geboren te Ar
mavi,· ( R usland) den 3/15 November 1892, 
werkzaam bij de B ataafsche P etroleum Maat
schappij, wonende te Tjepoe, Blora (Neder
landsch Indië) ; 

12°. J ohanna Aleida Oel erink, geboren te 
K erspel-Epe (Pruisen) den 7 Juni 1896, fa. 
brieksarbeidster, wonende te Gronau (Prtti
sen); 

13°. Aloijs H einrich R eintjes, gebor~n te 
Griethausen ( Pruisen), den 17 Januari 1876, 
schipper, wonende te Dusseldorp (Pruisen); 

14°. Erna H elene Rettberg, geboren te 
Dortmund (Pruisen) den 14 Maart 1912, 
schrijfster bij den Topografischen Dienst, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

15°. Lucie Agne.1 Emma Elisabeth Schü
nemann, geboren te Hannover (Pruisen), den 
23 Mei 1911, analyste, wonende te Groningen, 
provincie G,·oningen ; 

16°. Wilhelm J oseph Utens, geboren te 
Aken ( Pruisen), den 17 Mei 1903, arbeider, 
wonende te Aken (Pruisen); 

17°. J ohann P eter Voncken, geboren te 
So ers, gemeente Lau,·ensberg (Pruisen) den 2 

·F ebruari 1904, tuinarbeider, wonende te Lau
rensberg (Pruisen); 

18°. P eter Mathias Wittgen, geboren te 
Tüburg (Noordbrabant) den 12 Augustus 
1909 , bedrijfsleider in eene weverij, wonende 
te M eerveldhoven, gemeente V eldhoven, pro
vincie N oordbrabant. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°. , der wPt van 12 
Décember 1892 (Staatsblad N°. 268) , op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van N ederlander 
verleend aan: 

1°. H ubert J oseph Altdorf, geboren te 
Eygelshoven ( Limburg) den 16 Maart 1898, 
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mijnwerker, wonende te Ubach over Worms, 
:provincie Limburg; 

2°. Adolf Otto Ulrich, geboren te Göttin
:gen (Pruisen) den 12 November 1908, stoker
-olieman bij de Koninklijke Marine, wonende 
:te den H elder, provincie N oordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
:artikel 6 der wet van 12 December 1892 
'(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) , wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1°. Katharina Maria Magdal ena Eidmann, 
geboren te Elberjeld (Pruisen) den 31 Decem
ber 1914, onderwijzeres, wonende te Oss, pro
vincie Noordbrabant; 

2°. Liese Lotte Goldbohm, geboren te V el
sen (Noordholland) den 28 November 1916, 
zonder beroep, wonende te lhnuiden, gemeen
te Velsen, provincie N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei. 1938. 
WILHELMINA. 

IJe Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg . 27 M ei 1938. ) 

s. 1213. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. A11,eloh en 19 anderen. · 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 409; 1937, 409 ; 
1937/38, 61 . 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 771 . 
. B ijl. Hand. I 1937/38, 61. 
. H and. I 1937/38, bladz. 674-676. 

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

dat ·er aanleiding is tot naturalisatie van 
Josef Ameloh en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
N° . 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
we·tten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913}; 

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

·wordt bij deze verleend aan: 
1°. J osej A,neloh, geboren te Nottuln 

(Pruisen) den 14 .Januari 1908, kapper, wo
nende te Zenderen, gemeente Borne, provincie 
Overijssel; 

2°. Jo seph Karl Aretz, geboren te Pley, 
gemeente Bardenberg (Pruisen) den 30 .Juli 
18·97, electr icien, wonende te K erkrade, pro
vincie Limburg; 

3° . H ermann Theodor Brauckmann, gebo
ren te Sterkrade, Oberhausen (P ruisen) den 
5 November 1906, monteur, wonende te Heer
len, provincie Limburg; 

· 4° . Edmund Dormanns, geboren te Aken 
(Pruisen) den 17 October 1902, boekhouder, 
wonende te Maastricht , provincie Limburg; 

5°. H endrik Eschweiler, geboren te Kerk-
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rade (Li11,burg) den 23 Maart 1911, machi
nist, wonende te K erkrade, provincie L i11,
burg ; 

6° . Henrietta Maria Louisa J,mgen, ge
boren te Venlo (Limburg) den 5 September 
1895, filiaa lhoudster, wonende te V enlo, pro
vincie L imburg; 

7°. Nah,nans Kans, geboren te Goldingen 
(Letland) den 8/21 April 1891 , schilder, wo
nende te R otterdam, provincie Z uidholland ; 

8°. Paul M ichel Korting, geboren te Wo en
sel, thans gemeente Eindhoven (Noordbra
bant ) den 29 September 1895, inspecteur bij 
een centrale Boerenleenbank, wonende te 
Eindhoven, provincie N oordbrabant; 

9° . Wilhelm R ichard Albe,·t Mundt, gebo
ren te Wilhelmsburg (Pruisen) den 16 Maart 
1914, zonder beroep, wonende te Worku,n, 
provincie Friesland; 

10°. Joannes Carolus Ove,·beeke, geboren 
te Antwe,·pen (België) den 21 Mei 1883, bak
ker, wonende te H oboken (België); 

11°. Mathias Josef Carl P eeters, geboren 
te Veert (Pruisen) den 7 September 1902, 
landbouwer, wonende te Krejeld-Verbe,·g 
(Pruisen); 

12°. H einrich B ernard Poggenbeck, gebo
ren te Neuenkirchen (Pruisen) den 16 Mei 
1891, winkelchef, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

13°. Maria Christina Pommé, geboren te 
Hu/, gemeente Richterich (Pruisen) den 9 
December 1901, zonder beroep, wonende te 
Horbach (Pruisen); 

14°. Elisabetha Ottolina Römer, geboren te 
NijmEgen (Gelderland) den 10 Mei 1905, cor
respondente-apothekersassistente, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht; 

15°. Karl J osef Schings, geboren te Kohl
scheid (Pruisen) den 5 .Januari 1885, mijn
beambte, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

16°. Adolf .Johann Tappe, geboren te Lin
gen ( Pruisen) den 18 .Juli 1905, handelsver
tegenwoordiger, wonende te Alkmaa,·, provin
cie N oordholland; 

17° . Albertus Maria Wilhelmus T erhaag, 
geboren te V enlo (Limburg) den 28 .Januari 
1902, boekhouder-procuratiehouder, wonende 
te V enlo, provincie L imbu,·g; 

18°. Jakob Viehmann, geboren te Frillen
dorf, gemeente Essen-Stoppenberg (Pruisen) 
den 30 Maart 1907, mijnwerker, wonende te 
Nuth, provincie Li11,burg; 

19°. Johann J akob W eingartz, geboren te 
Aken (Pruisen) den 19 Augustus 1891, machi
nist, wonende te K eulen (Pruisen); 

20°. Geeraard Christiaan Jozef Wijnands, 
geboren te .4ntwerpen (België) den 15 No
vember 1900, fabrikant , wonende te B erchem 
(B elgië) . 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justitie, C. Gos e I ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 
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s. 1214. 
20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatio 

van M. van der Coelen en 19 anderen. 
Bijl. Hand. Il 1936/37, 416; 1937, 416; 

1937/38, 64 . ' 
Hand. Il 1937/38, bladz. 766-769, "1"11. 
Bijl. Hand. 1 1931/38, 64. 
Hand. 1 1931/38, bladz. 674- 616 . 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Matthias van der Coelen en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n° . 268), 
op het ederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 
21 December 1936 . (Staatsbladen nos. 209 en 
913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Matthias van der Coelen, geboren te 

Büderich (Pruisen) den 1 Augustus 1912, 
chauffeur, wonende te M eerssen, provincie 
Lim/>urg; 

2°. H ermann Cohen, geboren te Anholt 
(Pruisen) den 10 December 1872, directeur 
van een brandstoffenhandel, wonende te Doe

· tinchem, provincie Gelde,:land; 
3°. Gerhard Diedrich . Depe, · geboren te 

Hamburg (Duitschland) den 8 December 1913, 
monteur, wonende te Vlaardingen, provincie 
Zuidholland; 

4°. Heinrich Karl Dubnik, geboren te Hies
feld, Dinslaken (Pruisen) den 22 October 
1913, kantoorbediende, wonende te Brunssum, 
provincie Limburg ; 

5°. Hugo Friedrich Jose f Dürr, geboren 
te Waidhofen (Oostenrijk) den 1 Januari 1894, 
dameskapper, wonende te Amsterdam, pro-
vincie Noordholland ; · 

6°. Alexander Friedrich Constantin H eger
ho,·st, geboren te Enschede (Overijssel) den 4 
October 1897, fotograaf, wonende te Olden
zaal, provincie Overijssel; 

7°. Erna Hilm er, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 16 October 1897, onderwij
zeres, wonende te 's- Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

8°. Albert 1 emholf, geboren . te Wielen, 
Uelsen (Pruisen) den 24 Juni 1881, directeur 
van de Stichting "Hoenderloo", wonende te 
H oenderloo, provincie Gelderland; 

9° . Johannes Jörgens, geboren te B ottrop 
(Pruisen) den 30 Mei 1909, veehoudersknecht, 
wonende te Maasland, provincie Zuidholland; 

10°. Wilhelm Jörke, geboren te Ba,:men 
(P,-uisen) den 6 OctobE:r 1900, metaaldraaier, 
wonende te Rótterdam, provincie Zuidhol
land; 

11°. Herman Adolf Emil K eitz , geboren te 
Kampen (Overijssel) den 8 September 1904, 
laboratorium-assistent, wonende te Eindhoven, 
provincie N oordbrabant; 

12°. Josef Mörshei,n, geboren te Hasten
rath, Eschweiler (Pruisen) den 13 Maart 
1904, kapper, wonende te Breda, provincie 
N oordbrabant; 

1938 

13°. Anna Adel e Perbix, geboren te Kre
feld (Pruisen) den 11 Maart 1898, hoofdver
pleegster, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

14°. Cornelis Jozef Thoma, geboren te 
Vaals (Limburg) den 12 November 1906, boek
dmkker, wonende te Vaals, provincie Lim
burg ; 

15°. Karl H ermann Waterkott, geboren te 
Hamborn ( Pruisen) den 13 Januari 1906, 
groentenventer, wonende te H eiloo, provincie 
N oordhollancl; 

16°. Martin Winkens, geboren te Kohl 
scheid ( Pruisen) den 23 December 1889, hoofd
mijnopzichter, wonende te Eijgelshovcn, pro
vincie Limb1irg; 

11°. J ohann Albert Wynands, geboren te 
München-Gladbach (Pruisen) den 23 October 
1895, werkbaas, wonende te Eindhoven, pro
vincie N oordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. Arnold H ermans, geboren te K erkrade 
(Limbu,·g) den 17 Maart 1913, bankwerker, 
wonende te K erkrade, provincie Limburg ; 

2°. H e,·,nann Joseph Schulte, geboren te 
Epe (Pruisen) den 5 April 1903, drosser, wo• 
nende te Enschede, provincie Ove,-ijssel; 

3°. Caspar Joseph Speek, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 28 Mei 1905, bank
werker, wonende te Kerkrade, provincie L im
burg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1215. 

20 M ei 1938. WET, houdende natural isatie 
van E. Bäck en 20 anderen. 

B ijl. Hand. Il 1936/31, 461 ; 1931, 461; 
1937/38, 88. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766- 769, 713/4. 
Bijl. Hand. 1 1931/38, 88. 
Hand. 1 1931/38, bladz. 614-616. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Emil Bäck en 20 anderen, die aan Ons het 
verwek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor woveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 
21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
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Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Emil B äck, geboren te W eenen ( Oos
tenrijk) den 9 April 1888, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland, ver
blijvende te S emarang (Nederlandsch Indië); 

2°. W ilhelm Baldenhofer, geboren te Freu
denstadt (Wurtemberg) den 4 Februari 1898, 
koopman, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

3°. P eter E ender, geboren te K eulen-Kalk 
(Pruisen) den 1 Augustus 1880, timmerman, 
wonende te Noordwijkerhout, provincie Z uid
holland; 

4°. Rub en Cohn, geboren te Frankfo,·t aan 
den Main ( P ruisen) den 19 Maart 1880, ver
zekeringsagent en h andelaar in oliën en vet
ten, wonende te R otterdam, provincie Zuid
holland; 

5° . P aulus L udovicus Carolus D01n, ge
boren te Antwerpen ( B elgië) den 4 Juni 1885, 
kunstschilder en illustrator, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Z uidholland; 

6°. Adel e Fl eing, geboren te B annen (P nii
sen) den 26 Juli 1886, huishoudster, wonende 
te Velp, gemeente Rheden, provincie Gelder
land; 

7°. Elisab eth Constantia Amalia H erkerath, 
geboren te B onn (Pruisen) den 24 October 
1885, huishoudster, gescheiden echtgenoote 
van Fritz Miss/ eider, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland; 

8°. J ohann Mathias J ütten, geboren te 
Bo1·n (L imburg) den 17 Februari 1908, mijn
werker, wonende te Einighausen, gemeente 
L im bricht, provincie L imburg; 

9° . Nor,nann W ilhelm Otto Kl ein, geboren 
te Dusseldorp (P ruisen) den 2 Februari 1915, 
kantoorbediende, wonende te Wassenaar, pro-
vincie Z uidholland; · 

10°. Walther L ennhoff, geboren te Frank
/ort aan den Main ( Pruisen) den 15 Januari 
1878; vertegenwoordi ger, wonende te B-ussum, 
provincie Noordholland; 

11 °. Johann Adolf S vajgr, geboren te 
W eenen (Oostenrijk) den 14 Juni 1912, boek
houder, wonende te Z wolle, provincie Over
ijssel; 

12°. Franciscus A ntonius Richardus Van
d erhallen, geboren te H eerlen (L imburg) den 
23 Maart 1909 , kantoorbediende, wonende te 
I( erkrade, provincie L imburg ; 

13°. Christina Maria Hub ertine Verspijck, 
geboren te Klosterbruck (Tsjecho Slowakije) 
den 27 Juni 1913, corresponden te, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

14°. H einrich H e,·mann W elp, geboren te 
Ankum (Pruisen) den 26 October 1904, filiaal
houder, wonende te Nijm egen, provincie Gel
derland. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N °. 268 }, op het 
Nederl anderschap en het ingezetenschap, laat
st.elijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) , wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederl ander 
verleend aan: 

1 °. K 01·nelis B orchers, geboren te A mster
dam (Noordholland) den 26 Mei 1903, reizi
ger, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 
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2°. H einrich E1·ich H erniann Flüg el, gebo
ren te R otterdam ( Zuidholland) den 20 April 
1896, machin ist, wonende te R otterdam , pro
v incie Z uidholland; 

3°. M aximiliaan Albrecht Hausel , geboren 
te Utrecht (Utrecht) den 16 Januari 1896 , 
kantoorbediende, wonende te A msterda·m, pro
vincie N oordholland; 

4° . Albert Mathias Joseph H einen, geboren 
te Vaelserquartier, Laurensberg (Pr-uisen) den 
1 September 1898, tuinier, wonende te Sim
pelveld, provincie Limburg; 

5°. H einrich Max H errham1ner, geboren te 
Amsterdam (N oo..rdholland) den 6 October 
1905, chauffeur , wonende te A 1nsterda1n, pro
vincie N oordholland; 

6°. Gerardus J ohannes Aloijsius V inger
hoed, geboren te Amsterdam (N oordholland) 
den 17 J anuari 1899 , opticien, wonende te 
B ussum, provincie N oordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) , op het Nederl ander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(-Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van N ederl ander verleend 
aan Ernst B äck, geboren te Djokjaka1·ta (Ne 
derlandsch I ndië) den 23 F ebruari 1915, zon
der beroep, wonende te 's-Grav enhage, provin
cie Zuidholland, verblijvende te Semarang 
(Nederlandsch Tndië). 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondi g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

M ei 1938. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Justiti e, C. Gos e I ing. 
(Ui tgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1216. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van D . F. Böttche,· en 21 anderen. 

B ijl. H and. Il 1936/37, 469; 1937, 469; 
1937/38, 90. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766- 769, 713/4. 
B ijl . Hand. 1 1937/38, 90. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 674-676. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie va n 
Dietrich F erdinand Böttcher en 21 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in de 
arti kelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n° . 268) , op het N ederl anderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanighe id van Nederl ander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Dietrich Ferdinand Böttche,·, geboren 

te Rotterdam (Zuidholland) den 24 Septem
ber 1902, kras-magazijnknecht, wonende te 
R otterdam , provincie Zuidholland ; 

2°. Hans B runner, geboren te J'hun (Zwit -
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serland) den 21 Augustus 1881, machinist
werkmeester, wonende te A msterdmn, provin
cie Noordholland; 

3° . H einrich Hub ert Faymonville, geboren 
te Eilendorf (Pruisen) den 20 April 1915, 
kantoorbediende, wonende te Sirnpelveld, pro
vincie Li1nbu1·g; 

4°. Johann Flint , geboren te Lahn, W e,·lt e 
(Pruisen) den 29 April 1888, tapij t- en meu
belhandelaar, wonende te W inschoten, pro
vincie Groningen; 

5° . W ilhelm Geissler, geboren te B enrath, 
Dusseldorp (Pruisen) den 10 Februari 1901 
schoenmaker, wonende te Schagen, provincie 
N 001·dholland ; 

6°. J ulius Care/ Antonius Köll er, geboren 
te B reda (Noordbmbant) den 22 December 
1903 kantoorbediende, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

7°. A ntoin Václav Kotoun, geboren te 
Strakonice ( T sjecho Slowakije) den 29 April 
1887, kapper, wonende te Vlissingen, provin
cie Z eeland; 

8°. H ermann W erner M eissler, geboren te 
R otterdam ( Z uidholland) den 17 Juni 1911, 
monteur, wonende te Rotterda,n, provincie 
Z uidholland; 

9° . Fried1·ich August Wilhel,n M eyer, ge
boren te Eilbeck Hambu1·g ( Duitschland) den 
7 November 1893, handelsvertegenwoordiger, 
wonende te 's-Gravenhage, provi ncie Zuidhol
land; 

10°. Emilie Maria Neider, geboren te liiee
nen ( Oostenrijk) den 12 Mei 1909 , zonder be
roep, wonende te Kampen, provincie Overijs
sel· 

11 °. Ma,·ta Paetau, geboren te Guatemala 
(Guatemala) den 13 November 1899, corres
pondente; wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

12°. Ludwig Anna Sch,nid, geboren te 
Purkersdorf (Oo stenrijk) den 16 Juli 1909, 
timmermansknecht, wonende te l,fakku,n, ge
meente W onseradeel, provincie Friesland ; 

13°. P eter Sclmeider, geboren te Ehren
breitst ein (Pruisen) den 14 November 1907, 
onderwijzer, wonende te Rijswijk, provincie 
Z uidholland; 

14°. J ohann Gerhard T em,ninghoff, gebo
ren te W ennewick-Vreden, A1nmeloe (P ruisen) 
den 1 October 1895, textielarbeider, wonende 
te Haaksbergen, provincie Overijssel; 

15°. Karl Fritz Wolf, geboren te R otter
dam (Zuidholland) den 1 April 1906, instru
mentmaker, wonende te Goes, provincie Z ee
land. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij a r 
t ikel 3, 4e I id, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268) op het 
N ederl anderschap en het ingezetenschap, laat
ste lij k gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. Anthonie R udolf Büchele, geboren te 
K ethel en Spaland (Zuidholland) den 5 April 
1898, cartonnagewerker, wonende te G1·onin
gen, provincie Groningen; 

2°. Frans J oseph Athcinasius F1·eken, ge
boren te Ubach over W onns (Lin,burg) den 
13 J uni 1914, voeger, wonende te Ubcich over 
W orms, provincie Limburg; 
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3°. J ohannes Christoffe1· Rob ertus Kaese
hagen, geboren te Groningen (Groningen) den 
10 Mei 1906, kleermaker en musicus, wonen
de te Groningen, provincie Groningen; 

4°. H erman Tamling, geboren te Kalkwijk, 
gemeente H oogezand (Groningen) den 22 Sep
tember 1897, monteur, wonende te Veendam, 
prov inc ie Groningen; 

5°. Jan Tamling, geboren te Kalkwijk, 
gemeente H oogezand (Groningen) den 25 Juli 
1895, monteur, wonende te V eenda1n, provin
cie G1'0ningen . 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij 
zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanighe id van ederl ander verleend 
aan: 

1°. J an Marici W illy Ladislaus Kotoun, 
geboren te M echel en ( B elgië) den 17 Juni 
1913 , kapper, wonende te Zierikzee, provincie 
Ze eland; 

2°. Georges Angèl e Albert U1·bain Kotoun, 
geboren te Vlissingen (Z eeland) den 2 Decem
ber 1914, kappersbediende, wonende te Vlis
singen, provincie Z ee/eind. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien ha rer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, C. Go se I i n g. 
(Uitgeg. 27 M ei 1938.) 

s. 1217. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. M . M. van A erssen en 20 anderen. 

B ijl. Hand. Il 1936/37, 470 ; 1937, 470; 
1931/38, 91. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766-769, 774. 
B ijl . H and. 1 1937/38, 91. 
H and. l 1937/38, bladz. 674-6'16. 

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

dat er aanle iding is tot natura] isatie van 
Johann Ma,·tin Matthias van A erssen en 20 
anderen, die aan Ons het verwek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
t reft de in de artikelen 2 en 3 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijs tukken, 
bedoeld in a rtikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad N °. 268), op het N ederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. J ohcinn l,fcirtin Mcitthias vcin A erssen, 

geboren te Essen (Pruisen) den 5 M aart 1912, 
chauffeur, wonende te V enlo, provincie Lim
burg; 

2°. Antoon Joseph B ecke1·s, geboren te 
K erkrade (Li,nburg) den 30 Maart 1905, 
winkel ier, wonende te Kerkrade, provinc ie 
Limburg; 
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3°. Wilhelm Blaszek, geboren te Si11sen, 
gemeente Oer ( Pruisen) den 18 Mei 1905, 
mijnwerker-houwer, wonende te Rothe11i, ge
meente M eerssen, provincie Limburg; 

4°. Hub e1·t H einrich Carbijn, geboren te 
Brüggen (Pruisen) den 8 Januari 1883, me
taaldraaier, wonende te Swalmen, provincie 
Limburg; 

5°. Adrienne Elise Croockewit, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 10 December 
1881, zonder beroep, weduwe van Paul H er
mann Adalbert Nitschmann, wonende te Nij-
11tegen, provincie Gelderland; 

6°. Maria Ferdinanda Juliana Frans, ge
boren te Gent (B elgië) den 1 Mei 1902, be
diende, wonende te Gent (België); 

7°. Wilhelm H einrich Goossen, geboren te 
Duisburg ( Pruisen) den 28 September 1903, 
mijnwerker, wonende te Duisburg ( Pruisen); 

8°. Hub ert Theodor Jaeger, geboren te 
Boslar, gemeente H ottorf (Pruissen) den 13 
December 1867, grondeigenaar en ontginner, 
wonende te Vierlingsbeek, provincie Noord
brabant; 

9°. T oni Albert Kampennann, geboren te 
Oberhausen (Pruisen) den 5 Januari 1903, 
mijnwerker, wonende te H eerlen, provincie 
Limburg; 

10°. Wilhelmine Knappmann, geboren te 
Essen (Pruisen) den 1 September 1906, onder
wijzeres, wonende te K erkrade, provincie Lim
burg; 

11 °. Albert K uiper, geboren te K erspel 
Epe, thans gemeente Gronau (Pruisen) den 1 
April 1897, fabrieksarbeider, wonende te 0ro
nau ( Pruisen); 

12°. Otto Mayer, geboren te Mainz (Hes
sen) den 26 Februari 1897, procuratiehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

13°. Anna Elisabeth M erschmeije1·, geboren 
te Schinkel (Pruisen) den 7 Juli 1894, hoofd 
eener school, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg ~ · 

14° . Johann Wilhel1n Anton Neesen,- ge
boren te Breyell (Pruisen) den 21 Mei 1901, 
chauffeur-monteur, wonende te Venlo, provin
cie Limburg; 

15°. Hub erta Oste1·mann, geboren te Wam
beln, gemeente Rhijnern (Pruisen) den 14 
October 1898, kloosterzuster, wonende te Goir
le, provincie Noordbrabant; 

16°. Jakob P eeters, geboren te Capellen bij 
Maers (P ruisen) den 21 September 1903, 
bankwerker, wonende te Stade (Pruisen); 

17°. Eugène Tcherkess, geboren te Taskand 
(Rusland) den 24 Februari/9 Maart 1901, 
werkzaam bij de Bataafsche Petroleum Maat
schappij , wonende te Tjepoe, Blora (Neder
landsch-l ndië); 

18°. Louis Auguste Julien Verstraeten, ge
boren te Hulst ( Z eeland) den 14 J anuari 
1911, directeur eener breifabriek, wonende te 
Hulst, provincie Z eeland; 

19°. Antonius Hendrikus Lambertus Z um
dick, geboren te V enlo (Limburg) den 10 Juli 
1894, bioscoopexploitant, wonende te Venlo, 
provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat-
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stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: Wilhel1n Strüver, geboren te 
Kohlscheid (Pruisen) den 14 Mei 1898, mijn
werker, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg. 

3. Met uitbreid ing van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen no . 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: J ohanna llfaria Ca,:bijn, geboren te 
Brüggen ( Pruisen) den 20 J .anuari 1914, huis
houdster en naaister, wonende te Swalmen, 
provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

Dl Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
( Uitgeg. 27 M ei 1938.) 

s. 1218. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van M. W. F. H. Altenvoerde en 19 an
deren. 

B ijl. Hand. Il 1936/87, 478; 1937, 478; 
1937/38, 99. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766-769, 774/5. 
Bijl . Hand. l 1937/38, 99. 
Hand. l 1937/88, bladz. 674-676. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Margareta Wilhelmine Friederike H einricl. 
Altenvoerde en 19 ande1'en, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Margareta Wilhelmine Friederike Hein

rich Altenvoerde, geboren te E ssen-Rütten
scheid (Pruisen) den 20 Mei 1906, onderwij
zeres, wonende te Noordwijkerhout, provin~;e 
Zuidholland; 

2°. Hans Brunne,·, geboren te Ouder-Amstel 
(Noordholland) den 8 October 1911, schei
kundige, wonende te A msterda1n, provinc.•e 
N oordholland; 

3°. Carl Burgg1·äf e, geboren te Barmen 
( Pruisen) den 6 Maart 1894, hoofdboekhou
der, wonende te H illegersberg, provincie Z uid
holland; 

4°. Jan Baptiste Dhuygelaere, geboren te 
Vynckt (België) den 24 ovember 1885, land
bouwer, wonende te Nieuwe Tonge, provincie 
Zuidholland; 
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5°. Maria Elisab eth Fischer, geboren te 
]burg (Pruisen) den 25 October 1908, onder
wijzeres, wonende te Haaksbergen, provincie 
Overijssel; 

6°. Johann Jacob Heines, geboren te 
Breyell (Pruisen) den 17 April 1897, meester
knecht op eene ijzerconstructiewerkplaats, wo-
110nde te Blerick, gemeente Maasbree, provin
cie Limburg; 

7°. Samuel van den H euv el, geboren te 
Antwerpen (België) den 26 April 1900, be
diende bij een graanhandel, wonende · te Ca
p ell en (België); 

8°. H ennann lgersheimer, geboren te H eil
bronn (Wurtemb erg) den 7 Juni 1900, gros
sier in boeken, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

9°. Theodor H einrich Koskamp, geboren te 
Bocholt (Pruisen) den 4 December 1899, 
landbouwersknecht, wonende te Ellewick
Vreden (Pruisen) ; 

10°. Johannes Maarschalkerwerd, geboren 
te Suderwick, Bocholt (Pruisen) den 21 Juni 
1903, molenaar, wonende te Wertherbruch 
(Pruisen); 

11 °. Walter Franz M eies, geboren te 
Jlheydt (Pruisen) den 6 November 1911, be
drijfsleider in den landbouw, wonende te 
Wijnandsrade, provincie Limbu,·g; 

12°. H einrich Seifert, geboren te Röhling
hausen, Wanne-Eickel (Pruisen) den 7 Maart 
1914, mijnwerker, wonende te Brunssum, pro
vincie Lirnburg; 

13°. Albertus Spijkerman, geboren te Haf
f en , Haldern (Pruisen) den 4 Januari 1904, 
melkknecht, wonende te Hewingsen, gemeente 
Körb ecke (Pruisen); 

14°. B enjamin Suntup, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 7 Mei 1900, be
drijfsleider, wonende te Rotte,·da,n, provincie 
Zuidholland; 

15°. B ernardine Elisabeth Varnhorn, ge
boren te Drantum, Emsteck (Pruisen ) den 10 
October 1906, onderwijzeres, wonende te Eind
Jio vén, provincie N oordbrabant; 

16°. Johann Josef Alois W einkopf, gebo
ren te Troppau (Tsjecho Slowakije) den 20 
April 1892, burgerlijk ambtenaar, dienstdoend 
officier bij den Topografischen dienst, wonen
de te Bataviq,_ (Nederlandsch Indië); 

17°. Wilhelm H einrich Willemsen, geboren 
te Venlo (Limburg) den 28 Maart 1905, 
broodbakker en winkelier, wonende te Venlo, 
provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) , word t 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. P eter Joseph Feiter, geboren te K erk
rade (Limburg) den 3 Augustus 1896, bank
werker in het mijnbedrijf, wonende te Gel een, 
provincie Liniburg; 

2°. Ton nis de Witt, geboren te Delfzijl 
( Groningen) den 5 December 1899, wachts
man, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen ; 

3°. B ernard Heinrich Wortmann, geboren 
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te Odoorn (Drenthe) den 28 Maart 1897, 
handelaar in bouwmaterialen wonende te De
venter, provincie Overijssel . 

3. Deze wet tree-dt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 27 M ei 1938.) 

s. 1219. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. Arndt en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 514 ; 1937/38, 173 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 766-769, 775. 
Bijl . Hand. I 1937/38, . 173. 
Hand. I 1937/38, bladz. 6'14-676. 

Wij WILHELM! A, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
H el ene Arndt en 19 anderen, die aan Ons het 
verwek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. H elene ,1 rndt, geboren te Z iegnitz 

(Pruisen) den 16 Februari 1899, dienstbode, 
wonende te 's-Grav enhàge, provincie Zuidhol
land; 

2°. Jacob Esser, geboren te Ä.1nste1·dam 
(Noordholland) den 13 Januari 1911, handels
reiziger, wonende te Apeldoorn, provincie 
Gelderland; 

3°. Dr. Max Richard Ganter, geboren te 
Adelshei,n (Baden) den 5 Juli 1892, officier 
van gewndheid der le klasse, wonende te 
Malang (Nederlandsch Indië); 

4°. Jó zsef F erencz Gavrilucz, geboren te 
Budapest (Hongarije) den 13 October 1911, 
schrijver bij de Directe Belastingen, Invoer
rechten en Accijnzen, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland; 

5°. Johannes Grosz, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 15 Juni 1907, lederverver, 
wonende te R otterda,n, provincie Zuidholland; 

6°. Jul ia Maria B e,·nardina Hagens, ge
boren te A ntwerpen (België) den 16 Decem
ber 1909, schrijfster in gemeentelijken dienst, 
wonende te A msterda11,, provincie N oordhol
land ; 

7°. Maria Margaretha Bannen, geboren te 
H eide, Büttgen (Pruisen) den 24 Januari 
1875, zonder beroep, weduwe van Wilhelmus 
Cl ephas, wonende te Rath bij A nhoven (Prui
sen) ; 

8°. P etrus Ludovicus H endrickx, geboren 
te L om,m el (B elgië) den 9 Februari 1914, 
kweekeling met akte, wonende te V enlo, pro
vincie Limburg ; 
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9°. Frieda Maria Klara Lanc, geboren t,e 
K eulen (Pruisen) den 21 Sept.ember 1903, 
werkzaam t.er gemeent.esecretarie, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

10°. Charles Alphonse Lonussen, geboren te 
Luik (België) den 14 Mei 1895, grossier in 
steenkolen, wonende te Luik (België); 

11°. Jan Juliaan Gustaaf De Maeyer, ge
boren te Niel (België) den 25 October 1895, 
arts, wonende te Schiedam , provincie Zuidhol
land; 

12°. Theodor Gerhard M eijering, geboren 
te Tütingen, Ankwn (P ruisen) den 28 Augus
tus 1903, bedrijfsleider en procuratiehouder, 
wonende te r7roningen, provincie Groningen; 

13°. Elisab eth H ildegard Nünningholf , ge
boren te Sterkrade, Ob erhausen-Sterkrade 
(Pruisen) den 2 Juni 1905, wijkverpleegster, 
wonende te Treebeek, gemeente He erlen, pro
vincie Limburg; 

14°. A nna Franziska Ove1"1neyer, geboren 
te Quakenbrück (P ruisen) den 17 Februari 
1901, leerares bij het landbouwhuishoudonder
wijs, wonende te Tubbergen, provincie Over
ijssel; 

15°. Maximilian Jul ian J ohannes H ·ubert 
Maria Schmitz, geboren te Aken (Pruisen) 
den 13 November 1881, zonder beroep, wonen
de te V enlo, provincie L imburg ; 

16°. Anna W ilhelmina Staedler, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 9 Juni 1904, 
dienstbode, weduwe van Wal ter Max Steinke, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land; 

17°. Gerardu;; Aloysiu;; T erbrack, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 26 April 
1894, kantoorbediende, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

18°. Lambertus Timm erman, geboren te 
Kleinringe, Emüchheim (Pruisen) den 17 
December 1903, landbouwer, wonende te Em
lichheim-Oeveringen ( P rnisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van N ederlander 
verleend aan: 

1°. Jaco bus Fredericus Ahlers, geboren te 
Amsterdam ( Noordholland) den 23 Februari 
1899, metaaldraaier in gemeentelijken dienst, 
wonende te Amste,·dam, provincie Noo1·dhol
land; 

2°. P eter Wilhelm Plagge, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 15 November 
1905, kantoorbediende, wonende te R otterdam, 
provincie Z uidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e 1 i n g. 
( Uitgeg. 27 M ei 1938. ) 
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s. 1220. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J . H. Backhaus en 20 anderen. 

B ijl. Hand. Il 1937, 5f9 ; 1937/38, 183. 
Hand. Il 1937/38 , bladz. 766- 769 , 775/6. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 183. 
Hand. I 1937/38, bladz. 674-676. 

Wij WILHELM! A, enz. .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johann H ermann Backhaus en 20 anderen, die 
aan Ons het verwek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de ar
t ikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetteri van 21 December 1936 (Staatsbladen 
Nos. 209 en 913) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. J ohann H ermann Backhaus, geboren 

te B reberen (Pruisen) den 25 Juni 1886, met
selaar, wonende te M erkelbeek, provincie 
Limburg; 

2°. Ernest Frederic Ball , geboren te V er
viers (B elgië) den 21 J anuari 1894, koop
man, wonende te R otterdam, provincie Z uid
holland; 

3° . Ca,·l Louis B eek, geboren te Oude
P ekela (Groningen) den 6 Augustus 1909, 
tijdelijk schrijver der tweede klasse bij den 
R aad van Arbeid, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelderland; 

4°. Siegfried B ernhardt, geboren te Krie
wen (Polen) den 21 Februari 1884, procura
tiehouder, wonende te A 1nsterdam, provincie 
N oordholland; 

5° . Frans Theodoor Boonen, geboren te 
Lom,nel ( B elgië) den 16 J anuari 1896, ma
gazijnchef, wonende te E indhoven, provincie 
N oordbrabant; 

6°. A nna Busleij, geboren te Horhausen, 
Flammersf eld (Pruisen) den 22 Juni 1908, 
onderwijzeres, wonende te A msterdarn, pro
vincie N oordholland; 

7° . J ean Baptiste Dewaerheijt, geboren te 
Couill et (B elgië) den 1 Juni 1853, zonder 
beroep, wonende te Ekeren ( B elgië); 

8°. Dionisius Van Gompel, geboren te 
Hamont (België) den 27 September 1904 
monteur-metaaldraaier, wonende te A rnster'. 
dam, provincie Noordholland ; 

9°. Albertus Ludovicus Goor, geboren te 
H erenth.als (België) den 3 Juni 1891, zonder 
beroep, wonende te 's -Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

10°. Mm:ie Cäcilie Christine Hansen, ge
boren te Btllwärder Bille-Hamburg ( Duitsch
land) den 22 April 1893, zonder beroep, wo
nende te B everwijk, provincie Noordholland· 

11 °. Karola Katharina Martinek, geborei':t 
te W eenen ( Oostenrijk) den 21 J anuari 1909 
boek_houds_ter, wonende te 's-Gravenh.age, pro: 
vmcie Zu,dholland ; 

12°. H enri David M ommaerts, geboren te 
L euven (B elgië) den 17 October 1886 schei
kundige bij de Bataafsche Petroleum' Maat-
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schappij, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

13° . Nicolaas van Oss, geboren te Ma,·en, ge
meente Alem, Maren en Kessel (Noordbrabant) 
den 3 Februari 1878, zonder beroep, wonende 
t e 's-H ertogenbosch, provincie N O(J(rdb,·abant; 

14°. Anton Hermann Pachur, geboren te 
Ohra, Danzig Ohra (Danzig) den 31 Juli 
1890, tirnme1·man, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Z uidholland; 

15°. Arnold Friedrich Peters, geboren te 
N euss (Pruisen) den 15 Februari 1896, maga
zijnbediende, wonende te Alkniaar, provincie 
N oo,·dholland; 

16°. Elisabeth Pex, geboren te Kre/ eld 
(Pruisen ) den 30 September 1888, arbeidster, 
wonende te Keulen-Kalk (Pruisen); 

17°. B erta Wilhel,nine Schä/er, geboren te 
Mäderho/, Wasseral/ingen (Wurtemb erg) den 
10 Juni 1900, huishoudster, wonende te 
' s-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

18°. Anna H edwig Veit, geboren te R ei
chenbach (Pruisen) den 4 October 1891, zon
der beroep, weduwe van Charles H einrich 
Möll er, wonende te Nijmegen, provincie Gel
derland ; 

19°. Paulus Jose/ Vondenhoff, geboren te 
D obach, Würselen (Pruisen) den 29 Augustus 
1892, fabrieksarbeider, wonende te Würselen 
(Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 {Staatsblad N°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 {Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan J ohann J ose/ Paquay, geboren 
te Meiderich, Duisburg-Noord (Pruisen) den 
10 Februari 1895, café- en zaalhouder en 
bioscoopexploitant, wonende te R euver, ge
meente Beesel, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan J ohan Peter Backhaus, geboren te M'er
kelbeek (Limburg) den 29 October 1914, sla
ger, wonende te Merkelbeek, provincie Lim
burg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938· WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, C. Gos e I ing. 

{Uitgeg. 27 M ei 1938.) 

s. 1221. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. G. D. de Bakker en 18 anderen. 

Bijl . Hand. Il 1936/37, 410 ; 1937, 410; 
1937/38, 62. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766-769, 771. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 62. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 678. 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Herniann Gerhard Dirk de Bakker en 18 an
deren , die aan Ons het verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft 
den in artikel 2 genoemde voor zooveel doen-
1 ijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3, der wet van 12 December 1892 
{Staatsblad N°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wetten van 21 December 1936 {Staatsbla
den nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. H er,nann Gerhard Dirk de Bakker, 

geboren te Bocholt (Pruisen) den 14 October 
1905, fabrieksarbeider, wonende te Bocholt 
(Pn,isen); 

2°. Christina Esser, geboren te Junkers
do,'f, gemeente Weiden (Pruisen) den 25 Juni 
1897, Algemeen Overste van de Zusters Do
minicanessen van Bethanië, wonende te V en
lo, provincie Limburg; 

3°. Johann Friedrich Gerber, geboren te 
Matters (Zwitserland) den 8 October 1896, 
waterbouwkundig adviseur bij de Nederland
sche Handel Maatschappij, wonende te Bata
i•ia (Nederlandsch Indië); 

4°. Max Otto Arthur Grosch, geboren te 
N eurenberg (Beieren) den 17 Juli 1892, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

5°. H enri Nicolas H eemskerk, geboren te 
La . Louvière (Belaië) den 15 Januari 1886, 
schilder, wonende te La Louvière (België}; 

6°. Marius Jo seph Heemskerk, geboren te 
La Louvière (België) den 17 Augustus 1901, 
porceleinschilder, wonende te La Louvière 
(België); 

7° . Theodor H einrich Hinrichs, geboren te 
W erlte (Pruis en) den 30 Maart 1877, koop
man, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

8°. Wout er Dolleman, geboren te Potr.hcf
stroom (Transvaal) den 28 November 1885, 
hoofdingenieur bij den dienst van den Mijn
bouw, wonende te Sawah L oento, Sumatra 
(Nederlandsch Indië); 

9°. Johan Cornelis Honne/eller, geboren te 
Amsterdam (N oordholland) den 22 Februari 
1903, kantoorbediende, wonende te A mster
dan,, provincie N oordholland; 

10°. Alice Kullmann, geboren te Sint-Joost
ten-Noode (België) den 5 October 1892, ver
taalster en geefster van Fransche lessen, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

11°. Wilhel111, Nagels, geboren te Arcen en 
Velden (Limburg) den 6 Mei 1906, hoofd 
eener school, wonende te Ottersu,n, prnvincie 
Limburg; 

12°. Jacob Wilhel,n Peters, geboren te 
Materborn (Pruisen) den 25 Februari 1904, 
chauffeur, wonende te Neu-Nütterden (Prui
sen); 

13°. Katherina Luise Sc hlich, geboren te 
Leubsdo,'f, gemeente Linz (Pruisen) den 20 
Februari 1913, onderwijzeres, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland; 

14°. Agata Wilhel,nine Steinhof/, geboren 
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te Essen (Pruisen) den 3 Maart 1908, hoofd 
eener school, wonende te Klimm en, provincie 
Limburg; 

15° . Jos ef Johannes Hub ertus Subelack, 
geboren te Enschede (Overijssel) den 19 Sep
tember 1908, tijdelijk agent van politie, wo
nende te 's-Hertogenbosch, provincie Noord
brabant; 

16°. Walter Artem Tatewossianz, geboren 
te Bakoe (Rusland) den 3/16 Januari 1914, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland; 

17°. Hubertus Leonardus Voorpijl, geboren 
te Maeseyck (België) den 26 Augustus 1883, 
mijnwerker, wonende te Nieuwenhagen, pro
vincie Limburg ; 

18°. Josef W eisser, geboren te H ermsdo1·/ 
(T sjecho Slowakije) den 25 Juli 1891, ad
junct-leider der Klatensche Cultuurbewaking, 
wonende te D elanggoe, Soerakarta (Neder
landsch Indië). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde Jid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van N ederlander 
verleend aan Frans Bordewin, geboren te 
K erkrade (Lirnburg) den 7 Juli 1911, stuca
door, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1.222. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. T. B eeker en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1986/87, 415 ; 1987, 415; 
1987/88, 68. 

Hand. Il 1987/88, bladz. 766-769, 771. 
Bijl . Hand. I 1987/88, 68. 
Hand. I 1987/88, bladz. 676, 678. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
H erniann T eunis B eeker en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overleggi ng - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad N°. 268), op 
het ederlandersch ap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Hermann T eunis B eeker, geboren te 

Rotterdam (Zuidholland) den 4 October 1901, 
kantoorbediende, wonende te Schiedan,, pro
vincie Zuidholland; 

2°. Johannes Albert Eudolf B ehnkè, ge-
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boren te E ssen ( Pruisen) den 19 J anuar i 1901, 
apotheker bij den Dienst der Volksgezondheid, 
wonende te Batavia (Nederlandsch I ndië); 

3° . Jan Gustaaf Augustijn Coppieters, ge
boren te M echelen (België) den 30 Juli 1902, 
kantoorbediende, wonende te Utrecht, provin
cie Utreoht; 

4°. Johannes Karl Girisch, geboren te Unna 
(Pruisen) den 21 October 1911, winkelbedien
de, wonende te Nijmegen, provincie Gelder
land · 

5o_' Lina H eirnberger, geboren te Reilingen 
(Pruisen) den 2 April 1877, zonder beroep, 
wonende te Enschede, provincie Overijssel; 

6°. Wilhelm J erzembski, geboren te Elge
nau, Marwalde (Pruisen) den 5 Mei 1874, 
gepensionneerd mijnwerker, wonende te K erk
rade, provincie Limburg; 

7°. H einrich August Knehaus, geboren te 
Dortmund (Pruisen) den 28 J anuari 1901, 
mijnopzichter, wonende te K erkrade, provincie 
L imburg; 

8°. Andn-eas Anicetus Lang, geboren te 
H e.erlen (Limburg) den 17 Apr il 1913, kan
toorbediende, wonende te H eer/en, provincie 
Limbu1·g ; 

9°. J oseph Andreas Lang, geboren te Heer
len (Limburg) den 16 November 1911, electri
cien, wonende te H eerlen, provincie Limburg ; 

10°. H einrich L eek, geboren te Giessen 
(Hessen) den 26 Maart 1898, verzekerings
agent, wonende te Maastricht, provincie L im
burg; 

11 °. A ntonin Lfo,b ertie, geboren te Cros 
d,e M ontvert (Frank:rijk) den 14 Augustus 
1893, koopman, wonende te Groningen pro- · 
vincie Groningen; . 

12°. H el ene Johanne M.eyer, geboren - te 
Osnn,brück (P ruisen) den 21 Januari 1897, 
opzichteres, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

13. H ermann Frederick August Nieme, ge
boren te R otte:rd,a,m (Zuidholland) den 29 
December 1899, koopman, wonende te A1nster
da11,, provincie Noorilholland; 

14 °. Hugo Wilhelm Paul Karl Emil Pätz, 
geboren te Hannover (Pruisen) den 28 Juli 
1896, houder van een reclame inrichting, wo
nende te Amsterdam, provincie Noo,·dholland; 

15°. W ilhelm P eter Martin van der Pütten, 
geboren te Krefeld (Pruisen) den 4 October 
1914, winkelbediende, wonende te Buchten, 
gemeente Born, provincie Limburg; 

16°. Karl H einz Schroth, geboren te Stutt
gart (Würtern berg) den 11 Juni 1914, kan
toorbediende, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

17°. Theodo.r Johann Splitthoff, geboren te 
B_ocholt (P,'1.tisen) den 21 April 1896, metaal
gieter, wonende te Enschede, provincie 
O•uerijssel ; 

18° . H einrich H er·niann Alwin Wöhle,·, ge
boren te Ham eln (Pruisen) den 17 November 
1891, bioscoopexploitant, wonende te Middel
burg, provincie Z eeland. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°. der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap laat
stelijk · ge,vijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) , wordt 
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bij deze de hoedanigheid van Nederl ander 
verleend aan: 

1 °. H ube.rtus Theodorus Lütke Farwick, 
geboren te A mbt-Al11,elo, thans gemeente 
Almelo (Overijssel) den 22 J anuari 1913, 
monteur, wonende te Almelo, provincie Over
ijssel; 

2°. J ohannes B ernardus Theodorus T en 
Velde, geboren te Emmen (Drenthe) den 7 
Maart 1895, veenarbeider, wonende te B arger
Oosterveen, gemeente Emmen, provincie 
Drenthe. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
. WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitg eg. 27 M ei 1938.) 

s. 1223. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. E. C. Breuer en 19 anderen. 

Bijl . Hand. Il 1936/37, 417; 1937, 417; 
1937/88, 65. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766- 769, 771. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 65. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
H einrich Emil Carl Breuer en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - voor wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in art.ike l 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n° . 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstel ijk gewijzigd bij de wetten 
van 21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 
en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. H einrich Emil Carl Breue,·, geboren te 

Dusseldorp (Pruisen) den 15 September 1900, 
chef-etalelll', wonende te Maastricht , provincie 
Limburg; 

2°. Theodor Claess en, geboren te St . T oenis 
( Pruisen) den 2 November 1895, arbeider, 
wonende te Krejeld ( P ruisen); 

3°. A ngèle Thérèse Crucq, geboren te Sint
Joost-ten-N ooile (B elgië) den. 26 Mei 1902, 
handelsbediende, wonende te Schaerbeek (B el
gië); 

4 °. P eter Esser, geboren te K ohlscheid 
( Pruisen) den 4 Mei 1913, leerling-machinist, 
wonende te H eerlen, provincie Li1nbu1·r,; . 

5° . Rudolph Louis Wilhel,n August Frese, 
geboren te Korbach ( P ,·uisen) den 14 Maart 
1868, ronder beroep, wonende te Baarn, pro
vincie Utrecht; 

6-°. Maria Hildegard · Froesch, geboren te 
H erzogen,•áth (Pruisen) den 13 Januari 1907, 
onderwijzeres, wonende te S chim,nert, provin
cie .Li11,burg; 

7". Alfred Arthur Götze, geboren teJ(tulen 
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(Pruisen) den 14 September 1880, huisschilder, 
wonende te Valkenburg, provincie L im burg ; 

8°. Wilhelm Reinhard Ho/enk, geboren te 
Rath (Pruisen) den 23 J anuari 1905, land
bouwer, wonende te L eichlingen (Pruisen); 

9° . Walter W-erner Reinhold H öpjner, 
geboren te Ci-awinkel (Thuringen) den 18 
October 1911, kweeker, wonende te Aalsmeer, 
provincie N oordholland ; 

10°. P eter Mathias Koenen, geboren te 
Hiilm, gemeente Asperden (Pruisen) den 18 
Augustus 1903, fabrieksarbeider, wonende te 
Goch (Pruisen); 

11 °. Johanna B ernhardina Martha Kwak, 
geboren te Emmerik ( Pruisen) den 26 Novem
ber 1903, verkoopster, wonende te Ha1nbu1·g 
(Duitschland); 

12°. Johannes Heinrich Liefkes, geboren te 
Dusseldorp ( P ruisen) den 26 April 1891, glas
schilder, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

13°. Gottlieb H ermann Paul e, geboren te 
Untertiirkheim ( Wurtemberg) den 24 Juni 
1896, monteur, wonende te Winterswijk, pro
vincie Gelde,·land; 

14° . Maria M echtilde Plük, geboren te 
Capellen (P ruisen) den 17 Februari 1903, 
zonder beroep, wonende te W etten bij W eêze 
( Pruisen); 

15°. Katharina Elisabeth R esing, geboren 
te E stern, gemeente Gescher (Pruisen) den 
28 Mei 1901, onderwijzeres, wonende te B erli
cum, provincie N oordbrabant; 

16° . Maria A·nna R oilenberg, geboren te 
Essen (Pmisen) den 15 December 1906, hoofd 
eener school, wonende te A,nby, provincie 
Limburg; 

17°. Wilhelm Winand Terhaag, geboren te 
Kaldenkirchen (Pruisen) den 25 October 1879, 
sigarenmaker, wonende te V elden, gemeente 
Arcen en Velden, provincie Limburg; 

18°. Wilhelm J osef '!.'hel en, geboren te 
H eerlen (Limburg) den 23 November 1910, 
teekenaar, wonende te H eerlen, provincie 
Limburg . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N° . 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) , wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. Conrad Joseph Seidel , geboren te Sie
linko, gemeente Opalenitza (Pruisen) den 3 
November 1885, ronder beroep, wonende te 
Amersfoort, provincie Utrecht; 

2°. Jacob J oseph Thill, geboren te Simpel
v eld (Limburg) den 4 April 1896, mijnwerker, 
wonende te Si?npelveld, provincie Lim..burg . 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 27 M ei 1938.) 
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s. 1224. 
20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 

van T. R . B erger en 18 anderen. 
Bijl. Hand. II 1936/81, 418; 1981, 418 ; 

1931/38, 66. 
Hand. II 1931/38, bladz. 166-169, 111. 
Bijl. Hand. I 1931/88, 66. 
Hand. I 1931/88, bladz. 616, 611 , 618. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Theodor Rob ert B erger en 18 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft den in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzig d bij de wetten van 
21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Theodor R obert B erger, geboren te 

Onstwedde (Groningen) den 19 M aart 1914, 
instrumentmaker, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen; 

2°. H einrich J oseph Bleil ebens, geboren te 
Niedergangelt, Gangelt (Pruisen) den 17 Oc
tober 1900, smid, wonende te S chinveld, pro
vincie Limburg ; 

3°. Johann H einrich Carmincke, geboren te 
W esterndorf, B elum ( Pruisen) den 25 Maart 
1886, kellner, wonende t~ 's-Gravenhage, pro
vincie Z uidholland; 

4°. Frans H auser, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 30 Juni 1903, kleermaker , 
wonende te Rotte1·dam, provinc ie Zuidholland; 

5° . Gregor Hopp, geboren te Ahaus (Prui
sen) den 11 December 1904, boekdrukker, 
wonende te E nschede, provincie Overijsel ; 

6° . Arnold Alois K reusch, geboren te Ber
lijn (Pruisen) den 13 November 1911 , bank
werker, wonende te H outhem, provincie Lim
burg; 

7°. Max Albe:rt Löffler , geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 19 Juli 1899, ma
chinist op de binnenvaart, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

8°. J oseph H einrich Paulzen, geboren te 
M1i.nchen-Gladbach (Pruisen) den 13 Augustus 
1900, teekenaar, wonende te Einrohoven, pro
vinc ie N ooritbrabant; 

9°. Erich Diet,·ich Walt er Posthof!, gebo
ren te Löntrop, R ec klinghausen (Pruisen) den 
21 December 1908, hulpopzichter in het mijn
bedrijf, wonende te Gel een, provinci e Lim
burg ; 

10°. Theor!Jor Friedrich Anton Tab eling, 
geboren te Cloppenburg (Pruisen) den 9 
Augustus 1880, winkelchef, wonende te 's- Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

11 °. Peter Hub ert 'l'euwsen, geboren te 
Twis teden, K evelaar (Pruisen) den 17 Febru
ari 1894, opperman, wonende te Arcen en 
Velden, provincie Li1nburg; 

12°. Alexander Augustus Verburgh, gebo
ren te Ostende (B el gië) den 4 Februari 1900, 
monteur-radiotelegrafist, wonende te Kloetin
ge, provincie Zeeland; 
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13°. Paul Willy Jul ius Vogt, geboren te 
Ottensen ( P ruisen) den 29 Augustus 1888, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

14 °. Alois Vopenloa, geboren te Podlesi, 
P ribram ( T sjecho Slowakije) den 25 Septem
ber 1902, kleermaker, wonende te B uitenpost, 
gemeente Achtkarspelen, provincie Friesland; 

15°. Paulina Maria Antonia W ill ems, ge
boren te Overpelt (België) den 10 Juni 1896, 
winkelierster, wonende te T iel , provincie Gel
derland· 

16°. Peter J ohann W immers, geboren te 
Geldern ( P ruisen) den 31 Maart 1885, boek
houder, wonende te V enlo, provincie L im burg ; 

17°. Carl Ludwig W ittme,·, geboren te R ot
terd.api (Z uidholland) den 7 Maart 1904, schil
der, wonende te R otte,·dam, provincie Zuid
hollarlil; 

18°. Carl W il helni W ittmer, geboren te 
B ohnhorst, Lavelsloh (P ruisen) den 8 Novem
ber 1876, sleepersknecht, wonende te Rotte,·
dam, provincie Zuidholland. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde I id, onder 3°. de r wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad N°. 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan P eter B erg,·ath, geboren te Sit
tard (L im bu1·g) den 17 Juni 1910, mij nwerker, 
wonende te Sittard, provincie Limbu,·g. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justi tie, C. Go s e I i n g. 
(Uitgeg . 27 M ei 1938.) 

s. 1225. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van F. H . Bart,n eye,· en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1986/31, 419; 1931, 419 ; 
1981/88, 61. 

Hand. II 1987/38, bladz. 166-169, 711/f . 
Bijl. Hand. I 1981/88, 67. 
H and. l 1937/38, bladz. 616, 611, 678 . 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie va n 
Fritz H einrich Bartmeyer en 19 anderen, d ie 
aan Ons het verzoek d aartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft den in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n° . 268) , 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelij k gewijzigd bij de wetten van 
21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Fritz H einrich Bartmeyer, geboren te 

B ockum, Krefeld- Uerdingen ( Pruisen) den 9 
Mei 1894, koopman, wonende te Apeldoorn 
provincie Gelderland; ' 
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2° . J ohannes Casper B urggräfe.r, geboren 
te Dordrecht (Zuidholland) den 18 J anuari 
1906, electro-technisch teekenaar, wonende te 
H ill egersberg , provincie Zuidholland ; 

3°. J oseph M ichael J akob Cremer, geboren 
te K re feld ( Pruisen) den 1 Augustus 1903, 
horlogemaker, wonende te Vught, provincie 
N 001·dbrabant ; 

4 °. H ugo Ernst Gerha,·dt Engmann, gebo-
1·en te M ·isd1·oy (Pruisen) den 11 Augustus 
1899, pro uratiehouder, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

5 °. Ge·org Andreas Günthert, geboren te 
Abtswind (B eieren) den 1 Juni 1895, hande
laar in en hersteller van rijwielen, wonende te 
Den H elde,·, provincie Noordholland; 

6°. Bruno Stanislaus K ochanowski, geboren 
te K iel (Pruisen) den 29 November 1909, 
tu inbouwer, wonende te W ognum, provincie 
N oo.rdholland; 

7°. Albert Willy H ermann Langen, geboren 
te Venlo (Limburg) den 18 April 1902, han
delsreiziger en depothouder, wonende te V enlo, 
provincie L i1nburg; 

8°. H eim-ich W ilhelm L eclaire, geboren te 
Ehrenf eld, K eulen-Ehrenf eld ( Pruisen) den 
27 Maa rt 1893, mijnopzichter, wonende te 
K erkrade, provincie Limburg; 

9°. La.mb e1·tus j}fülle1·, geboren te Dussel
dorp ( Pruisen) den 24 Juli 1902, kantoorbe
di ende, wonende te Castricum, provincieNoo.rd
holland ; 

10°. J ohannes Karl P eter, geboren te El
berfeld (Pruisen) den 21 September 1887, 
schilder en groenteboer, wonende te Aalten, 
provincie Gelderland; 

11 °. J ohannes W il helm Preusse, geboren te 
Glogau (Pruisen) den 6 Maart 1888, chauf
feur-concierge, wonende te R otterdam, provin
cie ZuidhollandJ; 

12°. Matthias J oseph Augustin R ichter, ge
boren te R otterdam (Zuidholland) den 5 J anu
ari 1903, kantoorbediende, wonende te Rotter
dan,, provincie Zuidholland; 

13°. H endrik Jo ze f R itzerfeld, geboren te 
K e1·krade ( L imburg) den 18 Juni 1911, hulp
opzichter aan eene mijn, wonende te K erk
rade, provincie Limburg; 

14°. J acob Louis Ros kamp, geboren te 
Gorinchem (Zuidholland) den 1 September 
1894, kantoorbediende, wonende te R otterdani, 
provincie Zuidholland; 

15°. B ertha Katharina Scheibler, geboren 
te B erlijn (Pruisen) den 13 J anuari 1880, 
ronder beroep, weduwe van B e1·thold K uno 
Jos eph Eichholz, wonende te Bussum, provin
cie N oordholland; 

16°. Matthias Schneider, geboren te Horch
heim, Eh1-enbreitstein (Pruisen) den 9 Juni 
1880, ovenmeester, wonen de te Arnhem, pro
v inc ie Gelderland; 

17 °. Kurt H einrich Schröder, geboren te 
D resden (Saksen) den 9 December 1900, 
bloemist, wonende te Lekkum, gemeente L eeu,, 
warderadeel , provincie Friesland ; 

18° . P auline Adèle Stouls, geboren te Cour
bevoie (Frankrijk) den 23 September 1890, 
onderwijzeres, wonende te K erkrade, provin
cie Limburg; 

19°. A nton W eber, geboren te Gmünd 
(Wurte1nberg) den 24 October 1891, juwelier, 
wonende te Groningen, prnvincie Groningen. 
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2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde I id, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederl a nderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) , wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan Mathias H endrik Esser, geboren 
te K erkrade ( Limburg) den 16 April 1901, 
mijnwerker, wonende te K erkrade, provincie 
Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justi tie, C. Go s e I in g. 
(Uitgeg. 27 M ei 1938.) 

s. 1226. 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H . B ey en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 420; 1937, 420; 
1937 /38, 68. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 771/2. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 68. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van H ein
rich B ey en 19 anderen, die aan Ons het verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging - wat 
betreft de in artikel 2 genoemde voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij d eze verleend aan : 
1°. H einrich Bey, geboren te Kohlscheid 

(Pruisen) den 27 Decem ber 1895, machinemijn
opzichter, wonende te K erkrade, provincie 
Limburg; 

2°. P eter Caspar Deutz, geboren te Ehren
feld, gemeente Keulen-Ehren/eld (Pruisen) den 
1 Juni 1888, bloemist, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

3°. J ean Fra'Y!f!J,is Dugour, geboren te 
Loubeyrat (FrankriJk) den 24 Mei 1878, leeraar, 
wonende te Zwolle, provincie Overijssel ; 

4°. Walter Hugo Faust, geboren te Solingen 
(P ruisen) den 4 November 1902, houder van 
eene slijp - en polijstinrichting, wonende te 
Alkmaar, provincie Noordholland; 

5°. Gottlieb Fischer, geboren te Altenheim 
(Baden) den 16 November 1886, kapper, wo
nende te Dordrecht, provincie Zuidholland ; 

6°. P eter Hubert Gastens, geboren te Walbeck 
(Pruisen) den 3 September 1900, leidekkers
patroon, wonende te Venlo, provincie Limburg ; 

7°. J oseph H ahnraths, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 24 April 1907, chauffeur, wonende 
t e H eerlen, provincie Limburg; 

8°. P eter Jose/ Houppermans, geboren te 
Schei/endahl, gemeente Waldenrath (Pruisen) den 

18 
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27 Sêptember 1891, vormer, wonende te Krefeld
Linn (Pruisen); 

90_ Karel Frans Maria Janssens, geboren te 
Merxplas (België) den 23 October 1895, land
bouwer, wonende te Baarle-Nassau, provincie 
N oordbrabant ; 

100. Heinrich Gerhard Lennartz, geboren te 
M1lnchen-Gladbach (Pruisen) den 17 Juni 1901, 
kleermaker, wonende te Stuttgart ( W urtemberg) ; 
ïlo. Johann Gerhard Lommen, geboren te 

Pfalzdor/ (Pruisen) den 29 ovember 1904, 
mijnwerker, wonende te Menzelen (Pruisen); 

120. Elisabeth Rosa Christina Latke Farwick, 
geboren te Ambt-Almelo, thans gemeente Almelo 
(Overijssel) den 5 Juni 1909, onderwijzeres, 
wonende te Tubbergen, provincie Overijssel ; 

130_ Marcel Moise, geboren te Montegnée 
(België) den 9 October 1891, monteur, wonende 
te Kerkrade, provincie Limburg ; 

14°. Leonhard Martin Smits, geboren te 
Oberkassel bij Dusseldorp (Pruisen) den 23 
Augustus 1903, schipper, wonende te Gent 
(België); 

150_ Friedrich Wilhelm Thiemann, geboren 
te Buschhausen bij Oberhausen (Pruisen) den 
7 -J uli 1906, slager, knecht, wonende te Hoorn, 
provincie N oordholland ; 

16°. Johannes Emil Tophoven, geboren te 
Kaldenkirchen (Pruisen) den 25 Mei 1881, voet
verzorger, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 
· 17°. Wilhelm Wagner, geboren te Mainz 
(Hessen) den 26 September 1901, magazijn
meester, wonende te Oss, provincie Noord
brabant; 

18°. Amélie Fréderique Catherine Weinhold, 
geboren te Leuven (België) den 9 November 
1886, correspondente, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

19°. J ohann Willkomm, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 11 October 1910, adspi
rant-besteller bij het taatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art ikel 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 December 
I-892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelij k gewij 
zigd bij de wetten van 21 December 1936 (Staats
bladen nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan Catha
rina Louise Neuschäfer, geboren te Winterswijk 
(Gelderland) den 4 J uli 1912, winkeljuffrouw, 
wonende te Winterswijk, provincie Gel.derland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 

(Uitgeg . 27 Mei 1938.) 

s_ 1221. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van P. J. Achten en 18 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 421 ; 1937, 421 ; 
1937 /38, 69. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 772. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 69. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 
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Wij WILHELMINA, enz . ... doen t e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van P eter 
J ohann Achten en 18 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewij sstukken 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander 
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Peter Johann Achten, geboren te Vernum, 

Bevelen (Pruisen) den 30 Maart 1900, boeren
arbeider, wonende te Hartejeld bij Geldern 
(Pruisen); 

2°. Gerhard Wilhelm Apool, geboren te 
Dahlhausen, thans Bochum-Linàen-Dahlhausen 
(Pruisen) den 23 Juni 1889, bankwerker, wo
nende te Bochum-Dahlhausen (Pruisen); 

3°. Frederik P etrus Eduard Beckmann, ge
boren te Venlo (Lirnburg) den 14 November 
1904, kantoorbediende, wonende te Blerick, 
gemeente Maasbree, provincie Limburg ; 

4°. Wilhelm Birgs, geboren te Born-Lattel
bracht, Br1lggen (Pruisen) den 9 December 
1900, arbeider, wonende te Genholt bij Bruggen 
(Pruisen); 

5°. Jose/ Michael van der Coelen, geboren te 
Baderich (.Pruisen) den 28 November 1903, 
papierbewerker, wonende te Meerssen, provin
cie Limburg ; 

6°. Arthur Hinz, geboren te Bottrop (Prui
sen) den 5 Juli 1910, chef-monteur, wonende te 
Schaesberg, rrovincie Limburg ; 

7°. Jose Kuck, geboren te Neuhaus, Wiirse
len (Pruisen) den 5 September 1893, verband
meester, wonende te Geleen, provincie Limburg, 

8°. Bernhard Johan Wilhelm Marie Lampe, 
geboren te Leeuwarden (Friesland) den 25 Maart 
1904, controleur der Crisiszuivelcentrale, wo
nende te Sittard, provincie Limburg ; 

9°. Wilhelm Lepahe, geboren te Bardenberg 
(Pruisen) den 1 November 1897, electromon
teur, wonende te Kerkrade, provincie Limburg ; 

100. Paul Robert Willy Martain, geboren· 
te Haynau (Pruisen) den 7 Juni 1892, koopman, 
wonende te Maagdenburg (Pruisen) ; 

11°. Frans August Johannes Nolle, geboren 
te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 20 November 
1908, stoffeerder, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

12°. Heinrich Joseph Olfen, geboren te 
Diimpten, thans Miilheim aan de Ruhr (Pruisen) 
den 19 Maart 1906, apothekersbediende, wo
nende te Heerlen, provincie Limburg; 

~3°._ G_eorg Felix Walter Rabener, geboren te 
Leipzig-Lindenau (Saksen) den 23 Februari 
1908, magazijnbediende, wonende te Haarlem, 
provincie N oordholland ; 

14°. Edmond Jozef Remarque, geboren te 
Vaal~ (Limburg) den 11 Augustus 1906, kan
toorbediende, wonende t e .Maastricht, provincie 
Limburg; 

15°. ,Warga Lina Marie Karla Rothländer, 
geboren te Lüheck (Duitschland) den 24 Maart 
1913, kantoorbediende, wonende te ,Groningen 
provincie Groningen ; ' 

16°. Maria Elisab~thf: Emilie Vaessen, ge-
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boren te Lindchen, Walhorn (Pruisen) den 
22 Mei 1898, zonder beroep, wonende te Keulen
N ippes (Pruisen); 

17°. Maria Hulda Wehrmann, geboren te 
Barmen (Pruisen) den 2 Maart 1893, kantoor
bediende, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gew:ijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedan:igheid van Nederlander verleend 
aan: 

1°. Hendrik Oligschläger, geboren te Kerkra
de (Limburg) den 8 December 1901, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg ; 

2°. Willem Joseph Gerard Saligers, geboren 
te Kerkrade (Limburg) den 11 December 1897, 
bovengrondsch mijnopzichter, wonende te 
Kerkrade, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Go se 1 ing. 
(Uitgeg . 27 Mei 1938.) 

s. 1228. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H . B . Beek en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 429; 1937, 429; 
1_937 /38, 70. 
. Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 772. 

Bijl. Hand. I 1937/38, 70. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Hans 
Beno B eek en 19 anderen, die aan Ons het ver
zoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoem
den voor zooveel doenlijk - van de bew:ij s tuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlan
derschap en het ingezet enschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedan:igheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Hans Beno Beek, geboren te 's-Graven

hage (Zuidholland) den 23 Februari 1910, 
Jeeraar in de lichamelijke oefen:ing, wonende te 
Voorburg, provincie Zuidholland ; 

20. Louis Christel Karl Fulbau,n genaamd 
Breustedt, geboren te Hannover-Linden (Pruisen) 
den 17 November 1896, chauffeur, wonende te 
Haaksbergen, provincie Overijssel; 

30_ .Mathys Hubertus Geelen, geboren te 
Bocholt (België) den 28 Mei 1898, handelaar in 
groenten en kolon:iale waren, wonende te 
Mechelen (België); 

40_ Emil Haber, geboren te K ispest (Honga
rije) den 29 Januari 1907, magazijnbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

50_ Ida Anna Dorothea Hinderink, geboren 
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te Vriezenveen (Overijssel) den 20 Jun:i 1896, 
onderw:ijzeres, wonende te Vriezenveen, pro
vincie Overijssel ; 

6°. Mathias Jansen, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 21 December 1906, verzekerings
agent, wonende te Schaesberg, provincie Lim
burg; 

7°. Erna Charlotte Wilhelmine Lehmann, ge
boren te Reichenbach (Pruisen) den 13 October 
1894, tandarts, gescheiden echtgenoote van 
Ernst Albert Asal, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

8°. Eduard Xaver Maier, geboren te Ham
burg {Duitschland) den 9 Januari 1879, kleer
maker, wonende te R otterdam, provincie Zuid
holland; 

9°. H einrich Gerhard Oelerink, geboren te 
Gronau (Pruisen) den 17 April 1904, arbeider, 
wonende te Gronau (Pruisen) ; 

100. Margaretha Agnes Probst, geboren te 
Tegelen (Limburg) den 16 April 1897, onder
w:ijzeres, wonende te Geulle, provincie Limburg ; 

11°. Gisbert de Rid<ler, geboren te Hau, 
Materborn (Pruisen) den 24 September 1904, 
fabrieksarbeider, wonende te Kleef (Pruisen) ; 

12°. Eugen Robert Schepperle, geboren te 
Stuttgart ( Wurtemberg) den 15 April 1900, werk
tuigkundige, wonende te Winterswijk, provincie 
Gelderland ; · 

13°. Karl Schriebl, geboren te Ligist (Oosten
rijk) den 13 November 1892, schietmeester in 
het mijnbedrijf, wonende te Kerkrade, provincie 
Limb'l!,rg; 

14°. Hubert Joseph Gérard Wintgens, ge
boren te Montzen (België) den 18 Januari 1880, 
muziekleeraar en ,vinkelier, wonende te Geleen, 
provincie Limburg ; 
. 15°. Friedrich Wilhelm Wosgien, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 8 Februari 1895, 
portier-concierge, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gew:ijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Johann Andreas Cierpek, geboren te 
Linden-Neusen, Broich (Pruisen) den 18 Febru
ari 1898, peiler-controleur bij de _Staatsmijnen, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

2°. Rudolf Ellermann, geboren te Schwerten
berg, Rütenbrock (Pruisen) den 22 April 1888, 
landbouwer, wonende te Munsterscheveld, ge
meente Emmen, provincie Drenthe ; 

3°. Harbert Schmidt, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 4 Maart 1896, kleermaker, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan : . 

1°. Maria Helena Ellennann, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 17 Maart 1913, zonder 
beroep wonende te Munsterscheveld, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe ; 

2°. Hermann Heinrich Ellermann, geboren 
te Emmen (Drenthe) den 7 Februari 1915, 
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boerenarbeider, wonende te Munsterscheveld, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1229. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van T. M . E. Bell en 22 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 430; 1937, 430; 
1937 /38, 71. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 772. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 71. 

, Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Theodorus Marinus Eligius B ellen 22 anderen, 
d ie aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in de 
artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
no. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten 
van 21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 
en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Theodorus Mar·inus Eligius Bell, ge

boren t e Rotterdam (Zuidholland) den 5 Februari 
1911, bankwerker, wonende te Geertruidenberg, 
provincie N oordbrabant ; 

2°. Wilhelm Eduard Birk, geboren t e 
Holthausen, thans Dortmund (Pruisen) den 12 
Mei 1898, mijnwerker, wonende te Kruchten, 
gemeente Maasbracht, provincie Limburg ; 

3°. Wilhelmus Lambertus Demers, geboren 
te Hasselt (België ) den 5 Juli 1890, koffiehuis
bediende, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

40_ Detmar Bruno Funke, geboren te Alk
maar (Noordholland) den 1 Augustus 1911, 
declarant, wonende te E indhoven, provincie 
N oordbrabant ; 

50_ Léopold Firmin Fra71fois Grohin, gebo
ren t e Leopold,sburg (België) d en 14 Juni 1890, 
fotograaf, wonende te Harderwijk, provincie 
Gelderland ; 

6°. Marcus J acob de Haan, geboren te 
Parijs (Frankrijk) den 25 Juli 1901, diamant
slijper, wonende te Borgerhout (België) ; 

7°. Anna Gertrud van Heel, geboren te 
Elmpt (P1·uisen) den 12 Mei 1897, zonder be
roep, wonende te Elmpt (Pruisen); 

8°. Wilhelm J acobs, geboren te Vernum, 
Bevelen (Pruisen) den 26 September 1908, tijd
schrijver in het mijnbedrij f, wonende te Schin
veld, provincie Limburg ; 

9°. Hindrik Leo J anssen, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 27 Juli 1893, boekdrukker, wo
nende te Arnhem, provincie Gelderland ; 

100. Maria Anna Janssen, geboren te 
Maastricht (Limburg) den 12 October 1906, si-
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garenmaakster, wonende te Maastr·icht, pro
vincie Limburg ; 

11°. Karl Landgrebe, geboren te Schüren, 
Aplerbeck, thans Dortmund-Aplerbeck (Pruisen) 
den 15 Februari 1906, machine-bankwerker, 
wonende t e Groningen, provincie Groningen ; 

12°. E1nile Jean Oornélis Mercken, geboren 
te Luik (België) den 25 Maart 1897, handels
reiziger, wonende te Venlo, provincie Limburg ; 

13°. Johann Joseph Mohren, geboren t e 
Neusen, Broichweiden (Pruisen) den 29 Maart 
1897, mijnwerker, wonende te Ubach over 
Worms, provincie Limburg ; 

14°. Franz Wilhelm Oostendorp, geboren te 
Bocholt (Pruisen) den 10 December 1894, 
wever, wonende te Bocholt (Pruisen); 

15°. Wilhelm Gerhard Ostermann, geboren te 
F ischlaken, Essen-Heidhausen (Pruisen ) den 
21 November 1908, mijnwerker, wonende te 
Geleen, provincie Limburg ; 

16°. Marcus R isman, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 9 November 1900, magazijn
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

17°. Karl Hermann Schwarzer, geboren te 
R ecklinghausen (Pruisen) den 29 Augustus 1904, 
mijnwerker, wonende te Geleen, provincie 
Limburg; 

18°. Gerhard Trebbe, geboren te Enschede 
(Overijssel) den 27 Augustus 1893, aannemer, 
wonende t e Enschede, provincie Overijssel ; 

19°. Jan Woitczak, geboren te Kronstadt 
(Rusland) den 15/27 Augustus 1886, waldonkey
man, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. 

2. Met afwijking van het bepaalde biJ artikel 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
P eter Johann Schmitz, geboren te Goch (Pruisen) 
den 29 October 1895, mijnwerker, wonende te 
Brunssum, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan: 

1°. Rosalie Thérèse Grohin, geboren te 
Harderwijk (Gelderland) den 19 December 1915, 
zonder beroep, wonende te Harderwijk, provincie 
Geld,erland ; 

2°. Jan Woitczak, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 2 September 1915, expeditie
knecht, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

3°. Maria Woitczak, geboren te Rotterdam, 
(Zuidholland) den 2 September 1915, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
h,-,lland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 
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s. 1230 . 

20 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. H. Bentheim en 20 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 431 ; 1937, 431 ; 
1937 /38, 72. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766---769, 772. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 72. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van .T ohann 
Harberts Bentheim en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in ar tikel 2 genoemde 
voor rnoveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in a rtikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd b~j de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. J ohann Harberts Bentheim, geboren t e 

Aurich (Pruisen) den 24 November 1877, tuin
man, wonende te A rnhem, provincie Gelderland ; 

2°. Ferdinand August Friedrich Wilhelm 
Dohnke, geboren t e Harburg aan de Elbe (Prui
sen ) den 6 Juni 1866, bedrijfsleider, wonende te 
N ieuw-Buinen, gemeente Borger, provincie 
Drenthe ; 

3°. Emma J ohanna Theresia Egyptien, ge
boren t e Eynetten (België ) den 28 F ebruari 
1905, hoofd eener school, wonende te Eygels
hoven, provincie Limburg ; 

4°. J osephine Ferdinande Fischer, geboren 
te Dortmund (Pruisen) den 10 Augustus 1909, 
onderwijzeres, wonende te Wassenaar, provincie 
Zuidholland ; 

5°. A malia Christina Fohren, geboren te 
Boxtel (Noordbrabant) den 19 Mei 1897, onder
wijzeres, wonende t e Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

6°. Friedr·ich Wilhelmus Gerfin , geboren t e 
' s-Gravenhage (Zuidholland) den 26 April 1910, 
kantoorbediende, wonende t e 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

7°. Karl August Geyer, geboren te Elber/eld 
(Pruisen) den 25 Juni 1906, automobielmon
t eur, wonende t e Rotterdam, provincie Zuid
holland ; 

80. Karl Friedrich Heinrich Goos, geboren 
t e K iel (Pruisen) den 13 J anuari 1901, werk
tu igkundige, wonende t e Veldhoven, provincie 
N oordbrabant ; 

9°. Franz Gustav Grates, geboren t e K eulen 
(Pruisen) den 24 November 1903, opticien, 
wonende t e 's-Gravenhage, provincie Zuid-
holland ; . 

100. Anna Magdalene Hedwig Luise R osalie 
Hallem.ann, geboren te Hannover (Pruisen) den 
18 September 1880, directrice in een kleeding
magazijn, wonende te Rotterdam, . provincie 
Zuidholland ; 

11 o. Clara Maria Elisabeth H elmken, gebo
ren t e Neuenkirchen (Pruisen ) den 17 Augustus 
1896, verpleegster, wonende te Utrecht, provin
cie Utrecht ; 

120. J ohanna Gerardina Henschel, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den I Februari 1899, 

1938 

telefoniste, wonende te Rotterdam-, provincie, 
Zuidholland ; 

13°. Johann Heinrich H orstmann, geboren
te Wormer (Noordholland) den 7 December · 
1903, kantoorbediende, wonende te Wormer, . 
provincie N oordholland ; · . 

14°. Ludowika Kowalski, geboren t e Gelsen
kirchen (Pruisen) den 20 April 1903, werkster~ 
wonende t e 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

15°. Kurt Konrad Ernst Priebe, geboren te 
Thorn-Mocker (Polen) den 3 Mei 1899, plante11,. 
wonende op het land Bolang-Djasinga, Buiten-
zorg (Nederlandsch I ndië ); 

16°. Walter Hermann Ritter, geboren t e, 
Biele/eld (Pruisen) den 12 April 1901, arbeider, 
wonende te Beverwijk, provincie Noordholland; 

17°. Barbara Schwartz, geboren te Aken 
(Pruisen) den 16 September 1904, liefdezuster 
en onderwijzeres, wonende te Druten, provincie 
Gelderland ; 

18°. Elisabeth Auguste Gerhardine Friederike 
Utermöhlen, geboren t e Oldenburg (Pruisen) den 
19 ·November 1882, huishoudster, wonende te 
Haren, provincie Groningen ; 

19°. Gerhard Wer·ij, geboren t e K ohlscheid 
(Pruisen) den 15 October 1894, mijnwerker, 
wonende te K erkrade, provincie Limburg ; 

20°. Bernhard Anton Wilmer, geboren te 
Weseke (Pruisen ) den 21 Mei 1903, fabrieks
arbeider, wonende t e Haaksbergen, provincie 
Overijssel. ·, 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats 
:blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ing!l'~etenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan : 

Tytsia Ernestina Dohnke, geboren t e Borger 
(Drenthe) den 8 April 1915, kantoorbediende, 
wonende te Nieuw-Buinen, gemeente Borger, 
provincie Drenthe. 

3. Deze wet treed t in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Go s e I ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1231. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van T . H. Boeken en 20 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 432; 1937, 432; 
1937 /38, 73. 

B and. II 1937/38, bladz. 766- 769, 772. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 73. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Theodo
rus Hubertus Boeken en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de art ikelen 2 
en 3 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
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het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Theodorus Hubertus Boeken, geboren te 

Boorsem (België) den 26 Mei 1889, mijnwerker, 
wonende te Elsloo, provincie Limburg ; 

2°. Joh7,nn Peter Hubert Boymanns, geboren 
te Bouslar, Baal (Pr-uisen) den 23 Mei 1883, 
landbouwer, wonende te Ubach over Worms, 
provincie Limburg ; 

3°. Stefanie Josefine Adelheid Burkowski, ge
boren te Weenen (Oostenrijk) den 16 December 
1906, onderwijzeres, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

4°. Joannes Josephus Daems, geboren te 
Baerle-Hertog (België) den 16 Januari 1882, 
chemisch wasscher, wonende te Tilburg, pro
vincie N oordbrabant ; 

5°. Hector van den Eerenbeemt, geboren te 
Rome (Italië) den 3 Mei 1886, R.K. Priester
Pater-Overste van de Vicaria Curata di S.Maria 
delle Vittorie, wonende te S .Marinella, Civita 
Vecchia (Italië) ; 

6°. l eek Fi8Zbajn, geboren te Czeladz (Polen) 
den 10/22 October 1893, kapper, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

7°. Peter Hubert Geusen, geboren te Vorst 
(Pruisen) den 26 Juli 1902, handelaar, wonende 
te St. Lambrechts Woluwe (België) ; 

8°. Ludvig Glükman, geboren te Boekarest 
(Roemenië) den 5 Juli 1880, zonder beroep, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

9°. Emil Wilhelm Diedrich Härtel, geboren 
te Leer (Pruisen) den 14 Juni 1898, chef van de 
teekenkamer eener machinefabriek, wonende 
te Bergen op Zoom, provincie Noordbrabant; 

100. Heinrich Josef Matthias Heitling, ge
boren t e Münster (Pruisen) den 7 Februari 1910, 
kantoorbediende, wonende te Zutphen, provin
cie Gelderland; 

11°. Julius Heinz Hertz, geboren te Berlijn
Steglitz (Pruisen) den 20 October 1913, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

12°. Heinrich Joh7,nnes Horn, geboren te 
Mussbach (Beieren) den 7 Maart 1901, boek
houder, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

13°. Conrad Jansen, geboren te Süsterseel, 
W ehr (Pruisen) den 26 April 1899, seingever in 
het mij nbedrijf, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

14°. Anna Jongen, geboren te Hambach 
(Pruisen) den 16 Maart 1893, huishoudster, 
wonende te Jülich (Pruisen); 

15°. Hendrika Keller, geboren te Frensdorf, 
Nordhorn (Pruisen) den 11 Januari 1904, ar
beidster, wonende te Nordhorn (Pruisen); 

16°. Wilhelm Heinrich Krauskop/, geboren 
te E/,ber/eld (Pruisen) den 2 Juni 1889, admi
nistrateur derde klasse bij het Gevangenis
wezen, wonende te Karanganjar-Noesakamban
gan (Nederlandsch Indië); 

17°. Bruno Erich Lehmann, geboren te 
Leipzig-Plagwitz (Saksen) den 3 Juli 1900, 
:fabrieksdirecteur, wonende te Utrecht, provincie 
Vtrecht; 

18°. Wilhelm Heinrich Schmidt, geboren te 
Siegen. (Pruisen) den 9 Mei 1903, expediteur, 
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wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 
19°. Kornelius Wilhelm Topeters, geboren 

te- Dülken (Pruisen) den 21 Mei 1904-, schoen
maker, wonende te Dülken (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gemjzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
l eend aan Bernardus Stephanus Börger, geboren 
te Vinkeveen en Waverveen (Utrecht) den 25 
December 1897, smid en koopman, wonende te 
Vinkeveen, gemeente Vinkeveen en Waverveen, 
provincie Utrecht . 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Wilhelm Glük
m.an, geboren te Soerabaia (Nederlandsch I ndië) 
den 25 Augustus 1915, student, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1232. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van A. Beerntsen en 18 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 433; 1937, 433 ; 
1937 /38, 74. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766- 769, 772. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 74. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Antonia 
Beerntsen en 18 anderen, die aan Ons het ver
zoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoem
den voor zooveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gemjzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Antonia Beerntsen, geboren te Dümpten 

(Pruisen) den 25 September 1904, zonder be
roep, wonende te Mühlheim (Ruhr) -Styrum 
(Pruisen); 

2°. Heinrich Gerhard ten Brinke, geboren te 
Mettmann (Pruisen) den 6 ,!uni 1904, pakker, 
wonende te Mettm.ann (Pruisen); 

3~. Jakob Hauck, ~eboren te Diedesfeld 
(Beieren) den 23 Januari 1897, magazijnbedien
de, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 
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4°. Fr·iedrich Wilhelm Herrmann, geboren 
te Weme (Pruisen) den 12 Juni 1910, metaal
schaver, wonende te Eindhoven, provincie 
N oordbrabant ; 

5°. Nathan Vilmos Hirschel, geboren te 
Eisenstadt (Oostenrijk) den 15 Februari 1878, 
scheikundig adviseur, wonende te Bussum, 
provincie N oordholland ; 

6°. Karl Theodor Franz Horn, geboren te 
Wesel (Pruisen) den 10 Juni 1895, pianostem
mer, wonende te Groningen, provincie Gronin
·gen; 

7°. Adele Johanna I sing, geboren te Hiithum, 
Elten (Pruisen) den 3 Augustus 1895, dienst
bode, wonende te Hüthum bij Emmerik (Prui
sen); 

8°. Johann Kónisser, geboren te Leuth 
(Pruisen) den 1 Februari 1886, sigarenmaker, 
wonende te Velden, gemeente Arcen en Velden, 
provincie Limhurg ; 

9°. Maria Meijerink, geboren te Kerspel 
Epe (Pruisen) den 18 Juni 1903, zonder beroep, 
wonende t e Epe (Pruisen) ; 
· 100. Christina Hendrika Nyhuis, geboren te 
Bocholt (Pruisen) den 7 December 1904, fabrieks
arbeidster, wonende te Bochelt (Pruisen) ; 

11°. Paul Wilhelm Sauerland, geboren te 
Tiel (Gelderland) den 7 October 1903, kantoor
bediende, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland ; 

12°. Leo Jacobus Schuurmans, geboren te 
Antwerpen (België) den 8 Mei 1895, diamant
bewerker, wonende te Borgerhout (België) ; 

13°. Ernestine Maria Gertrud von Schwart
.zenberg, geboren te Eygelshoven (Limhurg) den 
20 November 1911, onderwijzeres, wonende te 
Roermond, provincie Limhurg ; 

14°. Anna Ida Louise Spotter, geboren te 
Tangermünde (Pruisen) den 10 Mei 1879, zonder 
beroep, gescheiden echtgenoote van Johannes 
Sluiter, wonende te Tangermünde (Pruisen) ; 

15°. Berta Auguste Marta Toppe, geboren te 
Dortmund (Pruisen) den 25 September 1893, 
analyste, wonende te Maarssen, provincie 
Utrecht; 

16°. Lévi Van Wien, geboren te Brussel 
(België) den 31 October 1882, handelsreiziger, 
wonende te St. Gilles-op-Brussel (België). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Franz Theodor Krings, geboren te 
Kohlscheid (Pruisen) den 7 Juni 1898, mijnwer
ker, wonende te Kerkrade, provincie Limhurg; 

2°. Joseph Clemens Lohmann, geboren te 
Kerkrade (Limhurg) den 27 April 1906, schilder, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad no. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Johann Alex 
Konisser, geboren te Leuth (Pruisen) den 20 
Januari 1915, sigarenmaker, wonende te Velden, 
gemeente Arcen en Velden, provincie Limhurg. 
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4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
• WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e l ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1233. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van A.B. Aretz en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 437; 1937, 437; 
1937 /38, 75. 

Hand. n 1937/38, bladz. 766-769, 772. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 75. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Anna 
Barbara Aretz en 20 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel ·doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
10. Anna Barbara Aretz, geboren te Ameln, 

Titz (Pruisen) den 16 October 1902, arbeidster, 
wonende te Rodingen (Pruisen); 

20. Herman Brenner, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 4 Augustus 1906, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

3°: Theresia J osefina Brunnert, geboren te 
Bochold, Essen-Borbeck (Pruisen) den 17 Januari 
1873, zonder beroep, weduwe van -Joannes 
Bartholomeus van Hal, wonende te Essen
Borbeck (Pruisen); 

4°. Antonius Johannes Cavé, geboren te 
Leiden (Zuidholland) den 23 Maart 1896, als 
wiskundige werkzaam in het verzekeringsbedrijf, 
wonende te Voorburg, provincie Zuidholland ; 

5°. Heinrich Hubert Dahmen, geboren te 
Gillrath, Geilenkirchen (Pruisen) den 22 October 
1904, paardenknecht, wonende te T everen bij 
Geilenkirchen (Pruisen); 

60. Ewald Otto Dornseif, geboren te Leimhol, 
Radevormwald (Pruisen) den 9 Mei 1895, hoofd
boekhouder, wonende te Groningen, provincie 
Groningen; 

70_ Georg Matthias Teunis Ehlers, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 2 November 
1904, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

80. Johann Eduard Federmann, geboren te 
Alt-Pillau, Camstigall (Pruisen) den 8 April 
1889, eleotrioien, wonende te Ter Neuzen, pro
vincie Zeeland ; 

90. H.einrich August Fingskes, geboren te 
Aken (Pruisen) den 7 September 1902, chauffeur
monteur, wonende t e Roermond, provincie 
Limburg; 
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l()<>. Heinrich H ermann H ermsen, geboren 
te Venlo (Limburg) den 5 November 1899, 
horlogemaker, wonende te Venlo, provincie 
Limburg; 

ll0. Walter Janssens, geboren te Mechelen 
(België) den 31 Juli 188 , bierbrouwersknecht, 
wonende te Princenhage, provincie Noord
brabant; 

12°. H endrik Johannes Kauling, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 24 Februari 
1907, koetsier-besteller, wonende te Haarlem, 
provincie Noordholland; 

13°. Georges Konijn, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 31 Juli 1894, tooneelschrijver, 
wonende te Parijs (Frankrijk) ; 

14°. Jozef Mojzesz Obstfeld, geboren te 
Krakau (Polen) den 28 Januari 1894, fabrikant, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

15°. Wilhelm Oosterbeek, geboren te Keulen 
(Pruisen) den ll October 1889, paardenknecht, 
wonende te Keulen (Pruisen) ; 

16°. Herman Albert Adolf Frederik Rieden, 
geboren te Haarlem (Noordlwlland) den 8 
Augustus 1909, bakkersknecht, wonende te 
Haarlem, provincie Noordholland; 

17°. Johann Wilhelm Uellendahl, geboren 
te Haan (Pruisen) den 18 Mei 1890, werk
meester, wonende te Breda, provincie Noord
brabant; 

18°. P eter W irtz, geboren te Rheydt (Pruisen) 
den 24 Mei 1893, werkmeester, wonende te 
Leiden, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, vierde lid, onder 3°. der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van ederlander verleend aan 
Lucas Antonius Marie Strotmann, geboren te 
Leiden (Zuidholland) den 30 September 1905, 
kok, wonende te Schiebroek, provincie Zuid
holland; 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk ge,vijzigd biJ de wet
ten van 21 December 1936 (Staatsbladen nos. 
209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan: 

1°. Karel Wilhelm Feder1nann, geboren te 
Ter Neuzen (Zeeland) den 18 Augustus 1915, 
kantoorbediende, wonende te Ter Neuzen, 
provincie Zeeland ; 

2°. Karola Wirtz, geboren te Keulen-Mül
heim (Pruisen) den 9 December 1916, assistent
leerares aan eene vakschool voor meisjes, wo
nende te Leiden, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 
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s. 1234. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van F. 0. Becker en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 438; 1937, 438; 
1937 /38, 76. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766--769, 772. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 76. 
Hand. 11937/38, bladz. 676, 677, 678. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Frie
drich Otto Becker en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 
21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Friedrich Otto Becker, geboren te Oletten

berg, Liebenrode (Pruisen) den 21 October 1893, 
monteur, wonende te Hengelo, provincie 
Overijssel ; 

2°. Ludwig Fritz Walter Dahmes, geboren 
te Markranstädt (Saksen) den 25 Mei 1897, 
machine-bankwerker, wonende te Krommenie, 
provincie Noordholland; 

3°. Rudolf Friedmann, geboren te Vimbuch, 
bij Bühl (Baden) den 26 Juni 1890, procuratie
houder, wonende te Schiebroek, provincie Zuid
holland; 

40_ Philipp Jakob Geib, geboren te Macken
bach, Miesenbach (Beieren) den 26 December 
1878, muzikant, wonende te Nieuwveen, pro
vincie Zuidholland ; 

5°. Alfred Franz Grimm, geboren te Rappels
dorf, Schleusingen (Pruisen) den 28 September 
1910, electricien, wonende te Beverwijk, pro
vincie Noordholland; 

6°. Lambert Ludwig Heinrich van der Grin
ten, geboren te Millingen (Pruisen) den 21 
Augustus 1879, vertegenwoordiger, wonende te 
Nijmegen, provincie Gelderland ; 

7°. Hermann Heinrich Rudolf Grothe, ge
boren te Bürgel, thans Offenbach aan den Main 
(Hessen) den 30 April 1902, werkmeester op 
eene schoenfabriek, wonende te Lichtenvoorde, 
provincie Gelderland ; 

8°. Frans Joseph Karl Kastelic, geboren te 
Eygelshoven (Limburg) den 25 Juli 1912, kan
toorbediende, wonende te Eygelshoven, provin
cie Limburg ; 

9°. Franz Hubert Lütke Farwick, geboren 
te A/,bersloh, Rinkerode (Pruisen) den 18 Febru
ari 1875, bleeker, wonende te Almelo, provincie 
Overijssel ; 

l()<>. Paulus Franciscus Van Malderen, ge
boren te Opwijck (België) den 13 Februari 1891, 
chauffeur, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 
ll0. Johann Marsrhall, geboren te Kritzen

dorf (Oostenrijk) den 24 October 1909, land
bouwersknecht, wonende te Goirle, provincie 
N oordbrabant ; 

12°. Kurt H einrich Obertreis, geboren te 
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Aschaffenburg (Beieren) den 9 Juli 1903, werk
baas, wonende te R enkum, provincie Gelderland ; 

13°. Georg Paul Raytz, geboren te Berlijn 
(Pruisen) den 7 Juli 1875, slager, wonende te 
Gieten, provincie Drenthe ; 

14°. Stephan Schöpgens, geboren te Brück, 
Kleingladbach (Pruisen) den 16 Juni 1866, 
slager, wonende te Winterswijk, provincie 
Gelderland ; 

15°. Maria Anna Gertruda Siehers, geboren 
te Yper (België) den 26 Februari 1860, zonder 
beroep, wonende te Maastricht, provincie Lim
burg; 

16°. Alois Sommerauer, geboren te Surberg 
(Beieren) den 26 Mei 1891, slager, wonende te 
Zutphen, provincie Gelderland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°. der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en 'het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Bernard Cramer, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 18 Maart 1913, landbouwers
knecht, wonende te Barger-Com'[Xl,Scuum, ge
meente Emmen, provincie Drenthe ; 

2°. Coenraad Gast, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 13 Maart 1912, haringvisscher, 
wonende te Vlaardingen, provincie Zuidholland ; 

3°. Jan Weller, geboren te 's-Gravenhage 
(Zuidholland) den 24 November 1898, chauffë:ur, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 · December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Karel August 
Lütke Farwick, geboren te Almelo (Overijssel), 
den 27 December 1914, bleeker, wonende te 
Almelo, provincie Overijssel. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2Osten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 27 M ei 1938.) 

s. 1235. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van A.D. Aschermann en 18 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 439, 1937, 439; 
1937 /38, 77. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 772/3. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 77. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Albert 
Dietrich Aschermann en 18 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, me t over
legging - wat betreft de in artikel 2 &enoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op h t Nederlander-
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-schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Albert Dietrich Aschermann, geboren te 

Rotterdam .(Zuidholland) den 27 September 
1901, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

2°. Johanna Baumgart, geboren te Wiesdorf, 
Leverkusen (Pruisen) den 4 Mei 1908, apothe
kersassistente, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel ; 

3°. Hans Heinrich Büchi, geboren te Neften
bach (Zwitserland) den 23 December 1885, be
drijfsleider, wonende te IJmuiden, gemeente 
Velsen, provincie N oordholland ; 

4°. Luise van Buiren, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 30 April 1895, onderwijzeres, 
wonende te Voorburg, provincie Zuidholland ; 

5°. Heinrich van der Coelen, geboren te 
Büderich (Pruisen) den 23 Maart 1907, papier
bewerker, wonende te Meerssen, provincie 
Limburg ; 

6°. Francis Cornelis Jan Cornelissen, gebo
ren te Central-Hackney, Londen (Engeland) den 
12 Februari 1915, assistent-machinist, wonende 
te Vlissingen, provincie Zeeland ; 

7°. Geert Dannen, geboren te Wymeer 
(Pruisen) den 30 Augustus 1889, kantoorklerk, 
wonende te Winschoten, provincie Groningen; 

8°. Margarete Emilie Frederike Bernardine 
Eckert, geboren te Helmond (Noordbrabant) den 
18 Maart 1905, stenotypiste, wonende te Hel
mond, provincie N oordbrabant ; 

90, J ohannes Hendrikus Grothofj, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 6 December 
1897, fabrieksdirecteur, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

100. J ean Barend Eugen (J,ubitz, geboren te 
Dordrecht (Zuidholland) den 21 Mei 1906, radio
technicus, wonende t e Eindhoven, provincie 
N oordbrabant ; 

ll0 • Mathilde Gertrud Hedwig Honinger, ge
boren te Foerde bij Gravenbrück (Pruisen) den 
9 Augustus 1909, leerares, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg ; 

12°. Gerardus Clemens Meijer, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 10 Augustus 1903, 
etaleur, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

130, Hermann Nijkamp, geboren te Steele 
(Pruisen) den 5 April 1899, koopman, wonende 
te Eibergen, provincie Gelderland ; 

14°. Margarethe Martha Anna Pick, ge
boren t e Berlijn (Pruisen) den 27 Augustus 
1896, kantoorbediende, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht; 

150. J ohannes Ernst Prang, geboren te 
Zeist (Utrecht) den 15 Januari 1912, kantoor
bediende, wonende te Z eist, provincie Utrecht; 

160. Walter Conrad August Schulz, geboren 
te Berlijn (Pruisen) den 24 Juli 1908, kantoor
bediende, wonende te Hengelo, provincie 
Overijssel ; 

110. August Cornelis Versmissen, geboren te 
M erxplas (België) den ll Maart 1891, fitter, 
wonende te Delft, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar 
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
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ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en" 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

10. Thomas Hauser, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 3 April 1899, kleermaker, 
wonende te Rotterdam, provincie iuidholland ; 

20. Heinrich Stiehl, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 27 Juli 1901, plaatswerker 
in het gemeentelijk gasbedrijf, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1236 . 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van G. Braam en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 440; 1937, 440; 
1937 /38, 78. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 773. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 78. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 677, 678. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Gerhard Braam en 20 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsblad 3n nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Gerhard Braam, geboren te Scheffenthum, 

Cranenburg (Pruisen) den 14 Augustus 1881, 
landbouwer en wegwerker, wonende te Escharen, 
provincie N oordbrabant ; 

20. vudwig Wilhelm Hubert Brünken, ge
boren te Venlo (Limburg) den 24 October 1900, 
verzekeringsagent, wonende te Venlo, provincie 
Limburg; 

3°. August Otto Dähne, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 3 Januari 1905, kellner, 
wonende te Leeuwarden, provincie Friesland ; 

40_ Peter Dalpke, geboren te Bottrop (Pruisen) 
den 28 Juli 1899, handelsreiziger, wonende te 
Maastricht, proviucie Limburg; 

50_ Gott/ried Erhard Dehio, geboren te 
Koningsbergen (Pruisen) den 13 Augustus 1885, 
Sinoloog bij den Belasting-Accountantsdienst, 
wonende te Soerabaia (Nederlandsch Indië); 

6°. Willem van Gameren, geboren te Asperen 
(Zuidholland) den 10 April 1885, monteur, wo
nende te Utrecht, provincie Utrecht; 

7°. Anton Heinrich Kleef/, geboren te Fril
lendor/, Essen-Stoppenberg (Pruisen) den 31 
Augustus 1908, mijnwerker, wonende te Echt, 
provincie Limburg ; 

8°. Leon Leibovici, geboren te Iasi (Roeme-
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nië) den 26 October 1888, importeur en expor
teur van huishoudelijke artikelen, wonende te 
Rotterdam, provincie .Zuidholland ; 

9°. Johann Peter Friedrich Metz, geboren 
te Düren (Pruisen) den 15 December 1892, 
fabrikant, wonende te Bussum, provincie 
N oordholland ; 

10°. Frans Christiaan Ritzer/eld, geboren 
te K erkrade (Limhurg) den 20 September 1901, 
mijnopzichter, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

ll0 . Albert Carl Siech, geboren te Ehren/eld, 
Keulen (Pruisen) den 21 December 1898, electri
cien, wonende te Geldrop, provincie N oordbra
bant; 

12°. Bernhard Mich,;,el Spanier, geboren te 
Goch (Pruisen) den 20 Januari 1882, koopman, 
wonende te Deventer, provincie Overijssel ; 

13°. vudwig Steinmetz, geboren te Herzogen
rath (Pruisen) den 21 Mei 1900, mijnbeambte 
(ophaalmachinist), wonende te Heerlen, pro
vincie Limburg ; 

14°. Laurenz Anton Teepe, geboren te 
Hopsten (Pruisen) den 6 Juni 1890, winkelier, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

15°. Maria Elisabeth T enge, geboren te 
Dortmund (Pruisen) den 28 November 1895, 
handelscorrespondente, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

16°. Johannes Hendricus Josephus Maria 
Vingerhoed, geboren te Amsterdam (Noord
holland) den 6 Februari 1898, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

17°. Joseph Volkert, geboren te Vredenburg 
(Pruisen) den 30 December 1879, coupeur, 
wonende te Almelo, provincie Overijssel ; 

18°. Antonette Anna Lydia Wallrath, ge
boren te Kre/eld (Pruisen) den 19 April 1914, 
kantoorbediende, wonende te Beekendonk, pro
vincie N oordbrabant ; 

19°. Adolf Karl Weber, geboren te Langen
schwalbach (Pruisen) den ll Juni 1900, bedrijfs
leider, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 
kel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Peter Adolf Schuldt, geboren te Gross-Flottbek 
(Pruisen) den 5 Juli 1897, meubelmaker, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet
ten van 21 December 1936 (Staatsbladen nos. 
209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Heinz Spanier, 
geboren te Deventer (Overijssel) den 22 Decem
ber 1914, werkzaam in den textielhandel, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 

(Uitgl',{J. 27 Mei 1938.) 
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s. 1237. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van F. E. Bierhake en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 441; 1937, 441; 
1937 /38, 79. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 773. 
. Bijl. Hand. I 1937/38, 79. 

Hand. I 1937/38, bladz. 676, 678. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben' 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Fer
dinand Ernst Bierhake en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad no. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Ferdinand Ernst Bierhake, geboren t e 

Sachsenhagen (Pruisen) den 20 Januari 1885, 
werkzaam in de gasnijverheid, wonende te 
Soengoeminasa, Celebes (Nederlandsch Indië); 

2°. Hubert Wilhelm Josef Cox, geboren te 
Breyell (Pruisen) den 30 April 1896, opzichter 
in eene ijzergieterij, wonende t e Swalmen, pro
vincie Limburg ; 

3°. Maria Katharina Antonie van Elten, ge
boren te Frohnhausen-Altendorf, Essen (Pruisen) 
den 27 September 1897, onderwijzeres, wonende 
te Maastricht, provincie Limburg ; 

4°. Erich Edmund Engel, geboren te Dussel
dorp (Pruisen) den 28 Juli 1913, chauffeur
monteur, wonende te Venlo, provincie Limburg; 

5°. Erwin Einhard Feltz, geboren t e Ham
burg (Duitschland) den 18 December 1905, 
kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

6°. Hermann Jose/ Freimann, geboren te 
Ahrweiler (Pruisen) den 13 Juni 1901, handels
reiziger, wonende te Hillegersberg, provincie 
Zuidholland ; 

7°. Franz Jose/ Freyer, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 27 Augustus 1912, landbouwers
knecht, wonende te Beltrum, gemeente Eibergen, 
provincie Gelderland ; 

8°. Alexandre Gorkovoi, geboren te Taganrog 
(Rusland) den 29 Augustus/11 September 1900, 
werkzaam bij de Bataafsche Petroleum Maat
schappij, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

9°. Angela Emilie Maria Grotendorst, ge
boren te Borbeck, thans Essen-Borbeck (Pruisen) 
den 10 April 1911, onderwijzeres, wonende te 
Echt, provincie Limburg ; 

100. H erm,ann Emil August Hagmann, ge
boren te Hannover (Pruisen) den 11 Mei 1889, 
vertegenwoordiger, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

11°. Maurice Julien Karnas, geboren te 
Antwerpen (België) den 4 Februari 1910, kwee
ker, wonende te Bilthoven, gemeente de Bilt, 
provincie Utrecht; 

12°. Friedrich Hubert Lehmacher, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 23 Augustus 
1903, kantoorbediende, wonende te Schiedam, 
provincie Zuidholland ; 
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. 13°. Albert Paul Niklaus, geboren te Wans
leben (Pruisen) den 13 September 1911, hout
bewerker, wonende te Waalre, provincie Noord
brabant; 

14°. Heinrich Hubert von Oy, geboren te 
Borken (Pruisen) den 10 Juli 1897, uurwerk
maker, wonende te Appingedam, provincie 
Groningen; 

15°. Gustav Adolf Rührup, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 29 Januari 1896, 
handelsagent, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

16°. Johannes Hermann Schäfler, geboren 
te Hannover (Pruisen) den 18 November 1898, 
restauranthouder, wonende t e Enschede, pro
vincie Overijssel ; 

17°. Theodor Gijsbert Wilhelm Schmidt, ge
boren te Rotterdam (Zuidholland) den 19 No
vember 1911, kraanmachinist, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

18°. Gustavus Joannes Baptista Uytterschout, 
geboren te Gent (België) den 25 April 1874, 
scheepsschildersbaas, wonende te Dordrecht, 
provincie Zuidholland ; 

19°. Paulus Martinus Vanderfeesten, gebo
ren te Neerpelt (België) den 11 November 1881, 
bierhandelaar en herbergier, wonende te Weert, 
provincie Limburg ; 

20°. Frieda Wilhelmine J ohanne Wulfken, 
geboren te Rönnebeck, Blumenthal (Pruisen) 
den 2 Februari 1884, procuratiehoudster, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a.fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELM! A. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1238. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J . L. Abels en 19 anderen. 
Bijl. Hand. II 1937, 564; 1937/38, 202. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 777. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 202. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 678. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Johann 
Laurenz Abels en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. J ohann Laurens Abels, geboren te 

Kaldenkerken (Pruisen) den 18 Februari 1887, 
sigarenmaker, wonende te T egelen, provincie 
Limburg; 

2°. Gott/ried Hermanus Andrieshen, geboren 
te Bocholt (Pruisen) den 7 Februari 1894, fa-
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brieksarbeider, wonende te Bocholt (Pruisen); 
30, Ferdinandus Ludovicus Maria Brosens, 

geboren te Antwerpen (België), den 30 Maart 
1892, magazijnbediende, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland ; 

4°. Charles Marie Uon Arthur Ghislain 
Dochy, geboren te Brugge (België) den 16 Febru
ari 1892, hoofd der administratie van een dag
blad, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

50_ Joseph Heinrich Huismann, ·geboren te 
Kerspel Epe, Epe (Pruisen) den 15 April 1904, 
arbeider in eene spinnerij, wonende te Epe 
(Pruisen); 

6°. Johann Heinrich Klöters, geboren te 
Königshof, Fischeln (Pruisen) den 24 Mei 1893, 
bankwerker, wonende te Krefe1d (Pruisen) ; 

70, Wilhelmus Franciscus Max Marie Kohl, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 19 
Januari 1897, procuratiehouder, wonende te 
Haarlem, provincie Noordholland; 

8°. J ohann Heinrich Leemreijze, geboren te 
Epe (Pruisen) den 24 December 1873, land
bouwer, wonende te Gronau (Pruisen); 

90, Daniel Karl Müller, geboren te Frank
/ort aan den Main (Pruisen) den 31 Juli 1890, 
hofmeester, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

10°. Johann Heinrich Poorthuis, geboren te 
Gronau (Pruisen) den 15 Februari 1900, fa 
brieksarbeider, wonende te Gronau (Pruisen); 

ll0. Johann Reil, geboren te München 
(Beieren) den 6 April 1907, orgelbouwer, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

12°. Max Paul Skirra, geboren te Kiel-
Gaarden (Pruisen) den 1 Mei 1895, bankwerker, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

13°. Wilhelm Heinrich Artur Spickenheuer, 
geboren te Grefrath (Pruisen) den 5 December 
1907, boekhouder, wonende te Venlo, provincie 
Limhurg; 

14°. Hendrik Lamhertus van Veelo, geboren 
te Kaapstad (Zuid Afrika) den 4 Maart 1908, 
werkzaam ter Inspectie van de Directe Be
lastingen, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

15°. Eduard Wahle, geboren te Endorf 
(Pruisen) den 30 April 1891, directeur eener 
papierfabriek, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland ; 

16°. Henriette Auguste Wakker, geboren te 
Kampen (Overijssel) den 17 September 1887, 
privaat-leerares, weduwe van Jämes Edouard 
Monnier, wonende te Alkmaar, provincie 
N oordholland ; 

17°. Antonius Desideratus Willem.se, geboren 
te Antwerpen (België) den 20 April 1880, orna
mentmaker, wonende te Brussel (België) ; 

18°. Heinrich Vincenz Z immermann, ge
boren te Mainz (Hessen) den 24 Februari 1896, 
directeur van het Amsterdamsch bijkantoor 
eener electriciteitsmaatschappij, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1°. J ohn Berend Bakker, geboren te R ocky 
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Ford (Vereenigde Staten van Amerika) den 5 
December 1899, portier, wonende te Voorburg, 
provincie Zuidholland ; 

2°. Alexander Johan H ohé, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 1 Maart 1913, 
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WI LHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos el ing. 
(Uit,geg. 27 Mei 1938.) 

s. 1239. 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. J. Blonden en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 322. 
Hand. II 1937/38, bladz. 731. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 322. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 678. 
Wij WILHELMINA, enz .. . . doen te weten : 
Alzoo Wij on overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Hubert 
J osef Blonden en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Hubert Josef Blonden, geboren teNeuss 

(Pruisen) den 14 December 1902, koopman, 
wonende te Neuss (Pruisen); 

2°. Wilhelm Esser, geboren te Amsterdani 
(Noordholland) den ll December 1898, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

3°. Tona Maria Cornelia Hendrikse, geboren 
te Hoorn (Noordholland) den 19 Mei 1887, zonder 
beroep, weduwe van Johann Wilhelm Dirks, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land. 

4°.' Anna Maria Henkes, geboren te Gold
hausen, Meudt (Pruisen) den 27 September 1885, 
onderwijzeres, wonende te Herwen en Aerdt, 
provincie Gelderland ; 

5°. Mathieu Joseph Kaibeck, geboren te 
Luik (België) den 23 Januari 1898, machinist, 
wonende te Luik (België) ; 

6°. Wolf Heimann Kleinhaus, geboren te 
Gildehaus (Prui en) den 2 Maart 1878, hande
laar, wonende te Gildehaus (Pruisen); 

7°. Valentin Kramer, geboren te Du.el, ge
meente Lind ob Velden (Oostenrijk) don 20 
Augustus 1904, kapper, wonende te Zaandam, 
provincie N oordholland ; 

8°. Emil Kraus, geboren te B ielsk (Polen) 
den 11 Januari 1873, bedrijfsleider, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Z uidholland; 

9°. Gerhard J ohann Heinrich Küpers, ge
boren te Bardel, Gildehaus (Pruisen) den 3 
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October 1879, landbouwer, wonende te Losser, 
provincie Overijssel ; 

l()<>. Ernst Erich Lmnpmann, geboren te 
Schwelm (Pruisen) den 12 Maart 1905, piano
stemmer en instrumentmaker, wonende te 
H eerenveen, provincie Friesland; 

11°. Ernst Lövinsohn, geboren te Danzig 
(Danzig) den 19 Juli 1878, directeur van eene 
maatschappij voor spoorwegmateriaal, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

12°. Peter Maaswinkel, geboren te Grieth, 
Kalkar (Pruisen) den 29 Juni 1893, bankwerker, 
wonende te Hagen (Pruisen); 

13°. Johann Leopold Mischgofsky, geboren 
t e Weenen (Oostenrijk) den 7 September 1909, 
zonder beroep, wonende te Oijen, gemeente 
Oijen en T eeUelen, provincie Noordhrabant; 

14°. Pieter Joseph Nacken, geboren te 
K erkrade (Limburg) den 4 Mei 1905, onder
grondscb machine-bulpopzichter, wonende te 
K erkrade, provincie Limburg ; 

15°. Johann Gerhard Siemons, geboren te 
Bocholt (Pruisen) den 14 October 1900, arbeider, 
wonende te Bocholt (Pruisen); 

16°. Laura Joanna T emmerman, geboren te 
Burght (België) den 24 Augustus 1891, verpleeg
ster, wonende te Leeuwarden, provincie Fries
land; 

17°. Ida Klara Josephina Vaske, geboren te 
Nordenbrock, Cappeln (Pruisen) den 11 Augustus 
1905, onderwijzeres, wonende te Almelo, pro
vincie Overijssel ; 

18°. Heinrich Wenzel, geboren te St. Mat
thias, Trier (Pruisen) den 15 November 1890, 
hoofd-verfmaler, wonende te Zaandijk, pro
vincie N oordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt hij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Franz Klur, geboren te Steele, thans 
Essen-Steele (Pruisen) den 14 Mei 1913, schilder, 
wonende te Enschede, provincie Overijssel ; 

2°. Wubbo Krienes Martens, geboren te 
Velsen (Noordholland) den 1 November 1900, 
weger, wonende t e Velsen-Noord, gemeente 
Velsen, provincie N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 in g. 
(Uitgeg . 27 Mei 1938.) 

S . 1239 A, 

20 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van E. L. Arp en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 329. 
Hand. II 1937/38, bladz. 732, 
Bijl. Hand. I 1937 /38, 329. 
Hand. I 1937/38, bladz. 676, 678. 
Wij WILHELMINA, enz . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat er aanleiding is tot naturalisatie van Ernst 
Ludwig Arp en 20 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan 
1°. Ernst Ludwig Arp, geboren te Haarlem 

(Noordholland) den 17 Juli 1904, directeur van 
eene chemigraphiscbe kunstinrichting, wonende 
te Haarlem, provincie Noordholland; 

2°. Nicolaus Josephus Wilhelmus Boeken, 
geboren te Vroenhoven (België) den 8 Januari 
1903, landbouwer, wonende te Vroenhoven 
(België); -

30. Feitse Boerwinkel, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 1 Mei 1893, radiomonteur, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

4°. Sophia Victoria Cichy, geboren te Herten 
(Pruisen) den 25 April 1890, leerares aan eene 
Nijverheidsschool, wonende te Spekholzerheide, 
gemeente K erkrade, provincie Limburg; 

5°. Pierre J ean Nicolas Dasoul, geboren te 
Luik (België ) den 27 Januari 1902, electricien, 
wonende te Coursel (België ) ; 

6°. Maria JJ'elizitas Grotendorst, geboren te 
Essen-Borbeck (Pruisen) den 10 December 1915, 
kloosterzuster, wonende te Koningsbosch, ge
meente Echt, provincie Limburg ; 

7°. Dr. Johann Engelke Wilken Heubült, 
geboren te Zwischenahn (Pruisen) den 28 Juli 
1906, houtzager, wonende te Jogjakarta (Neder
landsch Indië) ; 

8°. Hendrik Richard de Jongh, geboren te 
Smyrna (Turkije) den 6 Februari 1897, indu
strieel, wonende te Psychico, Athene (Grieken
land); 

9°. Bernhard Knol, geboren te Ihrhove 
(Pruisen) den 7 Juni 1907, zetkruidenier, wo
nende te Leeuwarden, provincie Friesland ; 

10°. J ohann Andreas Lemmens, geboren te 
Wehr (Pruisen) den 17 Juni 1888, landbouwer, 
wonende te Wehr (Pruisen); 

11°. J ohannes Willem Eugeen Louman, 
geboren te Brussel (België) den 22 April 1899, 
handelsbediende, wonende te Diest (België) ; 

12°. Bernhard Melitz, geboren te Oberhausen 
Alstaden(Pruisen) den 17 Juli 1912, landbou
wersknecht, wonende te Lintelo, gemeente 
Aalten, provincie Gelderland ; 

13°. Johanna Sophia Momm, geboren te 
Mudersbach, Kirchen (Pruisen) den 29 April 
1894, leerares bij het Nijverheidsonderwijs, 
wonende te Echt, provincie Limbur(J ; 

14°. Maria Eva Momm, geboren te Muders
bach, Kirchen (Pruisen) den 5 Maart 1897, 
onderwijzeres, wonende te Echt, provincie 
Limburg; 

15°. Ada Bernhardina Pieper, geboren te 
Utrecht (Utrecht) den 14 Juni 1899, kantoor
bediende, wonende te Voorburg, provincie Zuid
holland; 

16°. Louis Henri Marie Pynenburg, geboren 
te Antwerpen (België) den 22 Februari 1906, 
meest erknecht in eene suikerbakkerij, wonende 
te Apeldoorn, provincie Gelderland; 
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17°. Rudolf Herrnann Theodor Schmid, ge• 
boren te Heilhronn (Wurtemberg) den 4 Februari 
1890, koopman, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; · 

18°. Louise Wilhelmine Franzislca Schmitz, 
geboren te Kleef (Pruisen) den 29 December 
1895, onderwijzeres, wonende te Monster, pro• 
vincie Zuidholland ; 

19°. Wassili Wladimiroff, geboren te Riga 
(Letland) den 13/26 Maart 1909, kantoorbedien
de, wonende te Amsterdam, provincie Noord• 
holland. 

2. Met afwijking van het bepaalde -bij artikel 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederland verleend aan 
Arnold Stelzmann, geboren te Lindenthal, 
Keulen-Lindenthal (Pruisen) den 26 Januari 
1890, huisschilder, wonende te Kerkrade, pro• 
vincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats. 
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanig• 
heid van Nederlander verleend aan Maria 
Stelzmann, geboren te Kerkrade (Limburg) den 
10 November 1915, zonder beroep, wonende te 
Kerkrade, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I ing. 
(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

S. 1239 B. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J . E. Bernefeld en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 442; 1937, 442; 
1937 /38, 80. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 773/4. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 80. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Jenny 
Emilie Bernefeld en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in ar• 
tikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats. 
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
10. Jenny Emilie Bernefeld, geboren te 

Amsterdam (Noordholland) den 12 Maart 1910, 
onderwijzeres, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

2°. Ernestine Clementine Borsdor/, geboren 
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te Teplitz-Schönau (Tsjecho-Slowakije) den 6 
Augustus 1904, zonder beroep, wonende te 
Hillegersberg, provincie Zuidholland; 

3°. Henricus Ceha,, geboren te Aerschot 
(België) den 24 October 1898, procuratiehouder, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg; 

4°. Károly Forintos, geboren te Fel'J)écz bij 
Budapest (Hongarije) den 12 rovember 1912, 
werkzaam op een makelaarskantoor en bouw
bureau, wonende te Heemstede, provincie Noord
holland; 

5°. Walter Hans Hahn, geboren te Brynow
Südpark Schloss-Kattowi,tz (Polen) den 27 April 
1904, afdeelingshoofd in ecne stoffen-grossierde
rij, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

6°. Andreas Hubert Heitzer, · geboren te 
Müllendorf, Würm (Pruisen) den 29 Maart 1905, 
landbouwersknecbt, wonende te Roermond, 
provincie Limburg ; 

7°. Albert Hilberink, geboren te Itterbeek 
Uelsen (Pruisen) den 24 Maart 1905, landbou
wer, wonende te Wilsum (Pruisen); 

8°. Henriette Agnete Kitty von Kaulhach, ge
boren te München (Beieren) den 6 Februari 
1900, zonder beroep, gescheiden . echtgenoote 
van Anton Wolfgang Vinzenz Wilhelm Stadler, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

.90. Joha,nnes Hendrik Diederik Matthews, 
geboren te Pretoria (Zuid Afrika) den 27 No• 
vember 1908, bankbediende, wonende te 
Amsterdam, provincie N oordholland ; 

100. Leonia Augusta Moerman, geboren 
t e Gent (België) den 21 October 1868, zonder 
beroep, weduwe van Jan Willem Beek, wonende 
te Gent (België) ; 

11°. Adelheid Theodore Nibbelink, geboren 
te Werth (Pruisen) den 10 September 1889, 
zonder beroep, wonende te Werth bij Bocholt 
(Pruisen); 

12°. Hildegard Johanna Pasák, geboren te 
Wiesbaden (Pruisen) den 17 Juli 1913, zonder 
beroep, wonende te Leiden, provincie Zuid
holland; 

13°. August Wilhelm Otto Pinnau, geboren 
te Bochum (Pruisen) den 16 September 1897, 
electricien, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

14°. Margaretha, Anna Maria Skobek, ge
boren te Weenen (Oostenrijk) den 12 Maart 
1907, ,vinkeljuffrouw, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

15°. Heinrich Franz Simmes, geboren te 
Klein-Netterden, Emmerik (Pruisen) den 8 
November 1884, landbouwer, wonende te 
Netterden, gemeente Gendringen, provincie 
Gelderland ; 

16°. Jan Hindrik Snijders, geboren te 
Itterbeek, Uelsen (Pruisen) den 8 April 1895, 
landbouwer, wonende te Getelomoor (Pruisen); 

17°. Walter Georg Schelke, geboren te 
Rheydt (Pruisen) den 7 Juli 1905, boekhouder, 
wonende te Oegstgeest, provincie Zuidholland ; 

18°. Martin de Vries, geboren te Ueberruhr, 
Essen (Pruisen) den 14 Februari 1906, chauf. 
feur, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

19°. Kurt Willi Andreas Wachholz, geboren 
te Cuxhaven (Duitschland) den 21 Februari 
1910, scheepsmachinist, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

200. Reinhard Curt Alfred Zobel, geboren te 
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Berlijn (Pruisen) den 30 November 1891, pro• 
curatiehouder, wonende te Amsterdam, pro -
v:incie N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 0. Gos e I ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

S. 1239 C. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. M. van Asten en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, ·443; 1937, 443 _; 
1937 /38, 81. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766--769, 773/4. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 81. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleirung is tot naturalisatie van Hein
riek Martin van Asten en 19 anderen, die aan 
Ons .het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft den in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan ; 
1°. Heinrich Martin van Asten, geboren te 

Geldern (Pruisen) den 20 Juni 1894, loodgieter, 
wonende te Brussel (België) ; 

2°. Adriaan Gijsbert de Bruin, geboren te 
Pretoria (Zuid Afrika) den 21 April 1899, han
delaar in visch, wonende te Croydon, Surrey 
(Engeland) ; . 

3°. Jakob Fischbach, geboren te Hörsch
hausen, Daun (Pruisen) den 7 October 1907, 
mijnwerker, wonende te Ubach over Worms, 
provincie Limburg ; 

4°. Heinrich Theodor Fonteijn, geboren te 
Kellen, Griethausen (Pruisen) den 20 April 
1904, fabrieksarbeider, wonende te Griethausen 
(Pruisen); 

5°. Gerhard J ohann Geurts, geboren te 
Kellen, Griethausen (Pruisen) den 17 Januari 
1905, paardenverzorger, wonende te Kellen 
(Pruisen); 

6°. Cäcilie Anna Katharine Grzesiak, gebo
ren te Hamburg (Duitschland) den 21 November 
1912, kashoudster, wonende te Leeuwarden, 
provincie Friesland ; · 

7°. Paul Georg Hähnel, geboren te Schwe_id
nitz (Pruisen) den 4 Mei 1904, wever, wonende 
te Apeldoorn, provincie Gelderland ; 

8°. Pieter Christiaan Anthoni van Hoepen, 
geboren te Westkapelle (Zeeland) den 17 Juni 
1903, fabrieksarbeider, wonende te Westkapelle, 
provincie Zeeland ; · 

90_ Johann Höhn, geboren te _Gronaii (Prui
sen) den 30 September 1907, bediende, wonende 
te EnBchede, provincie Overijssel ; 

100. Willi Johann Ideler, geboren te Rotter-
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dam (Zuidholland) den 14 Juni 1902, kantoor · 
beruende, wonende te Hillegersberg, provincie 
Zuidholland ; 

U 0 • . Heinrich Ringens, geboren te Keulen 
(Pruisen) den 21 Februari 1904, opzichter bij 
de Staatsmijnen, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg ; 

12°. Anna Maria Elisabeth Roberts, geboren 
te Kohlscheid (Pruisen) den 24 Januari 1898, 
kloosterzuster, wonende te Dusseldorp (Prui
sen); 

13°. Johanna Hendrina Rütten, geboren te 
Schot/heide, Cranenburg (Pruisen) den 6 Januari 
1901, zonder beroep, wonende te Schottheide 
(Pruisen); 

14°. I sidorus Martinus Scherer, geboren te 
Antwerpen (België) den 26 Juni 1896, chauffeur, 
oppasser en verzekeringsagent, wonende te 
Ginneken, provincie N oordbrabant ; 

15°. Paul Adolf Oskar Thiel, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 29 Juni 1903, 
bankbediende, wonende te Hillegersberg, pro
vincie Zuidholland ; 

16°. Florentin Gregor Tritschler, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 15 November 
1894, boekhouder, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

17°. August Ulbrich, . geboren te Igelshieb . 
(Pruisen) den 22 Maart 1879, fabrieksdirecteur, 
wonende te Utrecht, provincie Utree,ht; 

18°. Margarete Barbara Vitek, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 18 Januari 1915, zonder 
beroep, wonende te Kaatsheuvel, gemeente 
Loon op Zand, provincie N oordbrabant ; 

19°. Otto Franz Winter, geboren te Ober
hausen (Pruisen) den 3 October 1893, horloge
makersgezel, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan Ludwig Adolph Weller, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 27 October 
1896, tabaksbewerker, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkonruging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 0 . Gos e 1 ing. 
(Uitgeg . 7 Juni 1938.) 

S. 1239 D. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. E. M. de Bruyn en 21 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 444; 1937, 444; 
1937 /38, 82. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 773/4. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 82. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding-is tot naturalisatie van Joseph 
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Emile Marie de Bruyn en 21 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 2 
en 3 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld bij artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Joseph Emile Marie de Bruyn, geboren 

te Montreux (Zwitserland) den 3 April 1900, 
landeigenaar, wonende te V ergoignan bij Barce
lonne-du-Gers (Zwitserland) ; 

2°. Hermann Hugo Fanselow, geboren te 
Sclwnwalde- Vandsburg (Pruisen) den 21 April 
1876, timmerman, wonende te Brunssum, pro
vincie Limburg ; 

3°. Otto Severin Johansen, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 24 November 1900, 
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

4°. Johann Peter Kalthofj, geboren te Mül
heim aan de Ruhr-Styrum (Pruisen) den 13 
Februari 1910, loopknecht, wonende te Leiden, 
provincie Zuidholland ; 

5°. Jacob Hubert Carl Knops, geboren te 
Neutraal-Moresnet, La Calamine (België) den 
14 April 1876, ,vinkelier, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg ; 

6°. Stephanie Johanna Maria Kösters, ge
boren te Kleef (Pr-uisen) den 27 Juni 1895, kan
toorbediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

7°. Olga Krebs, geboren te Bredinken, 
Bischo/sburg (Pruisen) den 2 Juli 1892, servies
juffrouw, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

8°. Dorothea Krum/uss, geboren te Amster
da1n (Noordholland) den 27 Mei 1898, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

9°. Jakob Maibaum, geboren te Aken 
(Pruisen) den 6 Mei 1889, bakker, wonende te 
Nijmegen, provincie Gelderland ; 

100. Clarisse Marie Melanie Augusta Van 
der Pluijm, geboren te Vinderhoute (België) den 
31 Mei 1898, handelaarster, wonende te Gent 
(België); 

11°. Elisabeth Rosalie Sidan, geboren te 
Herne (Pruisen) den 11 October 1907, onder
wijzeres, wonende te Spekholzerheide, gemeente 
Kerkrade, _provincie Limburg ; 

120. Maria Katharina Hubertine Smeets, ge
boren te Mülheim aan de Ruhr (Pmisen) den 
9 September 1904, dienstbode, wonende te 
Mülheim aan de Ruhr (Pruisen); 

13°. Georg Wilhelm Schelke, geboren te 
Hagen (Pruisen) den 31 December 1899, han
delsagent, wonende te Leiden, provincie Zuid
holland; 

140_ Paul Schultheis, geboren te Bardenberg 
(Pruisen) den 28 Juli 1905, kapperspatroon, 
wonende te Haarlem, provincie Noordholland; 

150_ JJfargit Tóth, geboren te Budapest 
(Hongarije) den 14 Mei 1906, onderwijzeres, 
wonende te Dordrecht, provincie Zuidholland ; 

160. Frans Ad,·iaan Florentina In 't Ven, 
geboren te Mechel.en (Be/,gië) den 24 April 1904, 
meubelmaker, wonende te Vorst (Be/,gië); 
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17°. Sander Weiniger, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 13 Augustus 1896, gods
dienstonderwijzer, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan : 

1°. Johannes Hermannus Greve, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 16 September 1899, veen
arbeider, wonende te Barger-Oosterveen, ge
meente Emmen, provincie Drenthe ; 

2°. Hendrik Rösken, geboren te Winterswijk 
(Gelderland) den .25 Juni 1898, landbouwer, 
wonende te Winterswijk, provincie Gelderland; 

3°. Johann Schä/er, geboren te Bardenberg 
(Pruisen) den 10 Juni 1899, mijnwerker, wo
nende te Kerkrade, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 van de wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan: 

1°. Gerda Frieda Bertha Fanselow, geboren 
te Sossnow (Pruisen) den 6 April 1915, naaister, 
wonende te Brunssum, provincie Li,nburg ; 

2°. Gertrud Helene Maibaum, geboren te 
Vaals (Li,nburg) den 21 Februari 1915, naaister, 
wonende te Nijmegen, provincie Gelderland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

S. 1239 E . 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van M . P. Dressler en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 445; 1937, 445; 
1937 /38, 83. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 773/4. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 83. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Marga
retha Paula Dressler en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Margaretha Paula Dressler, geboren te 

Keulen-Bickendor/ (Pruisen) den 19 Januari 
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1902, hoofd-verkoopster, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland ; 

2°. Hermann Joseph Jansen, geboren te 
Kevelaar (Pruisen) den 15 Maart 1894, kantoor
bediende, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland ; · 

3°. Peter Johann Jansen, geboren te Dussel
dorp (Pruisen) den 4 December 1894, fabrieks
arbeider, wonende te Dusseldorp (Pruisen); 

4°. Johann August Keiler, geboren te Gouda 
(Zuidholland) den 6 Juli 1907, notarisklerk, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

5°. Gustav Adolph Georg Kriegel, geboren te 
GreiUerwerg (Pruisen) den 8 April 1882, directeur 
van verffabrieken, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

6°. Viktor Kugler, geboren te Hohenelhe 
(Tsjecho-Slowakije) den 6 Juni 1900, bureauchef, 
wonende te Hilversum, provincie Noordholland; 

7°. Huhert Latour, geboren te Ubach over 
Worms (Limburg) den 7 November 1900, mijn
werker, wonende te Ubach over Worms, provin
cie Limburg ; 

8°. Jules van Mindeno, geboren te Antwer
pen (België} den 11 Juli 1896, handelsreiziger, 
wonende te Deurne (België) ; 

9°. Paul Franz Mischke, geboren te The
resienhütte, Tillowitz (Pruisen) den 2 Maart 
1885, chef-meter-ijker, wonende te Hattem, 
provincie Gelderland ; 

100. Gertrud Plum, geboren te Oberforstbach, 
Gornelimünster (Pruisen) den 30 Mei 1863, 
zonder beroep, weduwe van Pieter Jacobus 
Kemp, wonende te Aken (Pruisen); 

11°. Josef Stüssgen, geboren te Siersdorf 
(Pruisen) den 25 April 1901, mijnwerker, wo
nende te Nieuwenhagen, provincie Limburg; 

12°. Bernard Johann Terhorst, geboren te 
.Rees (Pruisen) den 8 September 1884, magazijn
knecht, wonende te Nijmegen, provincie Gel
derland; 

13°. Bernhard Karl van Thiel, geboren te 
Münster (Pruisen) den 3 Januari 1893, chauffeur, 
wonende te Haarlem, provincie Noordholland; 

14°. Johann Ludolph Maria Waltmann, ge
boren te Sneek (Friesland) den 24 November 
1900, kapper, wonende te Hilversum, provincie 
N oordholland ; 

15°. Huhert Herman Joseph Wille,ns, ge
boren te Haverskerke (Frankrijk) den 24 No
vember 1901, landbouwer, wonende te Havers
kerke (Frankrijk) ; 

16°. Ernst Emil Theodor Wundrack, geboren 
te Zeitz (Pruisen) den 10 Mei 1891, opzichter, 
wonende te Hillegersberg, provincie Zuid
holland; 

po. Raymond Willem van der Zee, geboren 
te Smyrna (Turkije) den 7 December 1896, 
toneelspeler, wonende te Parijs (Frankrijk). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

10. Johan Peter Breuer, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 19 Februari 1906, kantoor
bediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

20. Jacob Anton Lutz, geboren te Appinge-
L. &. S. 1938. 
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dam (Groningen) den 20 Februari 1894, fabrieks
arbeider, wonende te Appingedam, provincie 
Groningen. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan: 

1°. Gerhard Johann Bernard Terhorst, ge
boren te Wyler, Kleef-Rindern (Pruisen) den 
23 Januari 1914, portier, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland ; 

2°. Johannes Theodorus Terhorst, geboren 
te Nijmegen (Gelderland) den 25 October 1916, 
machinebankwerker-chauffeur, wonende te Nij
,negen, provincie Gelderland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

S. 1239 F. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. Blazejewski en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 457; 1937, 457; 
1937 /38, 85. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 773/4. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 85. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Hippo
lit Blazejewski en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in artikel 2 genoemden voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Hippolit Blazejewski, geboren te Marx

loh-Beeck, Duisburg-Noord (Pruisen) den 12 
Augustus 1898, mijnwerker, wonende te Voeren
daal, provincie Lirnburg ; 

2°. Franz Josef Gech, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 15 Maart 1908, kaashandelaar, 
wonende te Gouda, provincie Zuidholland ; 

3°. Andreas Johannes Gornelissen, geboren 
te Uedem (Pruisen) den 19 Februari 1901, mijn
werker, wonende te M enzelen bij Xanten (Prui
sen); 

4°. Joseph Robert Frings, geboren te Aken 
(Pruisen) den 14 September 1901, mijnopzich
ter, wonende te Kerkrade, provincie Limburg ; 

5°. Johannes Otto Geuer, geboren te Osna
brück (Pruisen) den 13 Maart 1876, chemigraaf, 
wonende te Haarlem, provincie Noordholland; 

6°. Johannes Marinus van der Maaten, ge-
boren te Kleef (Pruisen) den 12 April 1903, 

19 
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boerenarbeider, wonende te Praest (Pruisen); 
7°. Gertrud Maria Wendelina Antonia P/ei

fer, geboren te Rumburg (Tsje,cho-Slowalcije) 
den 19 Mei 1902, zonder beroep, weduwe van 
.li'lorentinus Hendricus A lphonsus Maria Tepe, 
wonende te Rumburg (Tsje,cho-Slowak-ije); 

8°. Sjoerd Rap'])ée, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 8 September 1895, scheeps• 
klinker, wonende te Altona (Duitschland) ; 

9°. Emma Madeleine Schneller, geboren te 
Joinville-le-Pont (Frank-rijk) den 21 Juni 1901, 
kantoorbediende, wonende te Schiedam, pro
vincie Zuidholland ; 

100. Georg van Schomberg, geboren te 
Schüttor/ (Pruisen) den 7 November 1899, 
arbeider, wonende te Schüttor/ (Pruisen) ; 

11°. Louis Teller, geboren te Amsterdmn 
(Noordholland) den 2 Juli 1885, nachtwaker, 
wonende te A msterda,n, provincie N oordholland ; 

12°. Otto Trefftich, geboren te Arn.stadt 
(Pruisen) den 12 Februari 1888, opzichter eerste 
klasse bij het Gevangeni_swezen, wonende ~ 
Medan (Nederlandsch Indië); 

13°. Abraham van Veelo, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 24 Februari 1894, chauf
feur, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

14°. Jozef Leopold Van De Voorde, geboren 
te Sint-Gilles-Waas (België) den 16 November 
1889, melk.handelaar, wonende te Clinge, pro
vincie Z eeland ; 

15°. Johannes Weiss, geboren t e Guntrams, 
gemeente Schwarzau am Stein/eld (Oostenrijk) 
den 21 Juli 1909, slager, wonende te Diemen, 
provincie Noordholland; 

16°. Wilhelmus Leonardus Wolters, geboren 
te Antwerpen (België) den 16 Januari 1895, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

17°. J ohann Wilhelm Wüpping, geboren te 
Bocholt (Pruisen) den 22 Augustus 1913, fa
brieksarbeider, wonende te Lichtenvoorde, pro
vincie Gelderland ; 

18°. Albertus Anthonius Wijker, geboren te 
Dordre,cht (Zuidholland) den 5 September 1905, 
chauffeur, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid · van Nederlander ver 
leend aan: 

1°. Herman Mölûmann, geboren te Schoone
beek (Drenthe) den 23 Juli 1893, landbouwer, 
wonende te Nieuw Schoonebeek, gemeente 
Schoonebeek, provincie Drenthe ; 

2°. Gerard Jumpertz, geboren te Aken 
(Pruisen) den 6 Juni 1876, vertegenwoordiger, 
wonende te Maastr-icht, provincie Lirnburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 
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S·. 1239 G. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van E . H. Bauèr en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 458 ; 1937, 458; 
1937 /38, 86. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 773/4. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 86. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA,- enz . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Eduard 
Heinrich Bauer en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doeulijk - van de bewijsstukken 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en h~t ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend. aan : 
1°. Eduard H einrich Bauer, geboren te 

Weenen (Oostenrijk) den 17 December 1902, 
kantoorbediende en sigarenfabrikant, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

2°. Ernst Emil Beier, geboren te Weinböhla 
(Saksen) den 6 December 1894, musicus, wo
nende te Groningen, provincie Groningen ; 

3°. Catharina Elisabeth Bierweller, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 17 Juli 1898, 
handwerkonderwijzeres, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

4°. Ludovicus Albertus Mar-ia Van den 
Brande, geboren te Esschen (België ) den 5 Mei 
1890, hoofdboekhouder, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

5°. Minna Martha Buthke, geboren te Stolpe 
Nowawes, thans Wannsee (Pruisen) den 22 
December 1891, kantoorbediende, wonende te 
Amsterdam, provincie N oordholland ; 

6°. Johann Clermonts, geboren te Poppels
dor/ (Pruisen) den 25 Juli 1900, electricien, 
wonende te B onn (Pruisen) ; 

7°. Bernhard Hermann Demer, geboren t e 
Spelle (Pruisen) den 31 Mei 1900, landbouwers
knecht, wonende te Vasse, gemeente Tubbergen, 
provincie Overijssel; 

8°. Frieda Driesen, geboren t e Berlijn (Prui- . 
sen) den 26 Maart 1890, privé-secretaresse, 
wonende te 's-Gràvenhage, provincie Z uid
holland; 

9°. Jozefa Grommen, geboren te B udapesi , 
(Hongarije) den 5 Maart 1913, verpleegster, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

100. Antoon Joseph Janssen, geboren te 
Echt (Limburg) den 7 Januari 1896, mijnwerker, 
wonende te Echt, provincie Limburg ; 

ll0 • Gustav Ernst J enner, geboren te Weene'/1, 
(Oostenrijk) den 1 Augustus 1909, kantoor
bediende, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholland ; 

12°. J oseph Kat, geboren te Bethnal Green,. 
Londen (Engeland) den 7 Maart 1898, conserven 
fabrikant, wonende te Londen (Engeland) ; 

13°. Willem Georg Lude, geboren te Kai
serslautern (Beieren) den 23 Juli 1899, brouw
meester, wonende te Breda, provincie Noord
brabant; 
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14°. Paul H ellmuth Rädisch, geboren te 
Leipzig-L indenau (Saksen) den 2 Juni 1891, 
graveur-stempelsnijder, wonende te Haarlem, 
provincie N oordholland ; 

15°. Margarethe Schindler, geboren te Lü
beck (Pruisen) den 23 Februari 1874, zonder 
beroep, weduwe van Herman E ender, wonende 
te Lübeck (Pruisen ) ; 

16°. Gerhardus Laurentinus Christiaan 
Schweigmann; geboren te Leeuwarden (Fries
land) den 10 Augustus 1910, handelsbediende, 
wonende te Leeuwarden, provincie Friesland ; 

17°. H einrich Alfons Sonntag, geboren t e 
Stadt R heine (Pruisen) den 21 Juni 1905, fa
brieksarbeider, wonende te E nschedé, provincie 
Overijssel ; 

18°. Elisabeth Friederika S trauss, geboren 
te Holssel (Pruisen ) den 7 October 1861, zonder 
beroep, weduwe van Frederik Charles Phoebus 
Schenck, wonende t e Krefeld (Pruisen) . 

2. Met afwij king van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezet enschap, laat
stelijk gewij zigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913 ), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. J an Leonard K retzers, geboren t e Broek
sittard (Limburg) den 28 September 1894, mijn
werker, wonende te Broeksittard, provincie 
Limburg ; 

2°. Otto Rüggeberg, geboren te Tiel (Gelder
land) den 23 April 1897, werkmeester, wonende 
t e Hilversum, provincie N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Go s e I ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

S. 1239 H. 

27 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van 0. J . Gramer en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 459, 1937, 459; 
1937/38, 87. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766- 769, 773/4. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 87. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen t e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Gonrad 
J ohannes Gramer en 20 anderen, die aan ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewij sstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
Jo. Gonrad J ohannes Gramer, geboren t e 

's-Hertogenbosch (N oordbrabant) den 7 Novem. 
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ber 1901, bankbediende, wonende te 's -Hertogen
bosch, provincie N oordbrabant ; 

2°. Anton Heinrich Grijnen, geboren t e 
Straelen (Pruisen) den 21 Mei 1904, landbouwer , 
wonende te S traelen (Pruisen); 

3°. Curt Carl Theodor Ebel, geboren t e 
Bromberg (Polen) den 23 Oct ober 1893, bank
bediende, wonende te Haarlem, provincie 
N oordholland ; 

4°. Rudolph J oseph F assbender, geboren t e 
Poppelsdorf, B onn (Pruisen ) den 18 November 
1894, afdeelingshoofd op eene papierfabriek, 
wonende t e R otterdam, provincie Zuidholland ; 

5°. Heinrich Herman Götte, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 18 Maart 1904, 
werkzaam in dienst van de Stichting "Hoender
loo", wonende te H oenderloo, gemeente Apel
doorn, provincie Gelderland ; 

6°. Willy Otto Hartmann, geboren te Berlijn 
(Pruisen) den 5 J anuari 1888, pachter van rij
wielbewaarplaatsen, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

7°. Gottlieb Heinrich Wilhelm Heidemann, 
ge boren te W eichbild-Schildesche (Pruisen ) den 
17 September 1878, bakker en kruidenier, wó
nende te Losser, provincie Overijssel ; 

8°. I da J ohanna Frieda Heimansberg, ge
boren t e A ken (Pruisen) den 13 J anuari 1907, 
onderwijzeres, wonende ·t e S ittard, provincie 
Limburg; 

9°. J ohanna Luise Gertrud K ertz, geboren 
te Opladen (Pruisen) den 17 December 1913, 
as'sist ente bij een tandarts, wonende t e Haarlem, 
provincie N oordholland ; 

10°. H einrich J ohann Knück, geboren te 
Hau (Pruisen ) den 6 Augustus 1913, timmer
mansgezel, wonende t e Balk, gemeente Gaaster
land, provincie Friesland ; 

ll0 • Eugène J ulius Eduard Lüclcer, geboren 
t e R oermond (Limburg) den 30 December 1896, 
onderwijzer met hoofdakte, wonende t e R oer
mond, provincie Limburg ; 

12°. Johann Joseph Naebers, geboren t e 
N ieukerk (Pruisen) den 14 Mei 1899, slager, 
wonende te Hoensbroek, provincie Limburg ; 

13°. Joseph Wenzeslaus N euhaus,. geboren 
te I sselburg (Pruisen) den ll September 1909, 
onderwijzer, wonende te Megchelen, gemeente 
Gendringen, ·provincie Gelderland; 

14°. Gerhard N iehaus, geboren te Bentheim 
(Pruisen) den 9 October 1896, schilderspatroon, 
wonende t e Almelo, provincie Overijssel ; 

15°. Franz August R eichmann, geboren te 
A mersfoort (Utrecht) den 5 J 9.nua ri 1904, bank
bediende, wonende t e Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

16°. Leonhard R eijnders, geboren t e Wetten, 
K evelaar (Pruisen) den 14 Mei 1902, schoen
maker, wonende t e Wetten, K evelaar (Pruisen); 

17°. Wilhelmus Joannes Riecherts, geboren 
te Oostduinkerke (België ) den 4 Februari 1902, 
opperman, wonende t e De P anne (België ) ; 

18°. A ntonia Maria S tranzky, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 9 April 1906, verpleeg
ster, wonende t e A msterdam, provincie Noord
holland; 

19°. Leo Tümmers, geboren t e K erkrade 
(Limburg) den 29 October 1901, machinist bij 
de mijnen, wonende te K erkrade, provincie 
Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°. der wet van 12 
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December 1892, (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan WilhelmU-S Theodorus Nie1neijer, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 14 
Augustus 1909, autoverhuurder, wonende t e 
Amsterdam, provincie Noordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Christiaan Heide
mann, geboren te Losser, (Overijssel) den 16 
September 1914, smid, wonende te Losser, 
provincie Overijssel. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van JU-stitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

s. 1239 I. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van T. J. Alfing en 17 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 468; 1937, 468; 
1937/38, 89. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 773/4. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 89. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Tonnis 
J ohannes Alfing en 17 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 ~enoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wetten van 21 December 1936 (Staats
bladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
10. Tonnis J ohannes Alfing, geboren te 

Ditzumer- Verlaat (Pruisen) den 9 Juli 1898, 
reiziger, wonende te Loga (Pruisen); 

2°. Gerhard Arens, geboren te Hau (Pruisen) 
den 8 Mei 1905, fabrieksarbeider, wonende te 
Goch (Pruisen); 

3°. Franz von der B ecke, geboren te Gro
ningen (Groningen) den 24 Juli 1903, hoofd op 
eene technische fabrieksafdeeling, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

4°. Arnold Ernst Beijer, geboren te Winters
dorf (Pruisen) den 13 April 1883, afdeelings
chef, wonende te Landsmeer, provincie Noord
holland; 

50, Peter Jakob Cürvers, geboren te Lobberich 
(Pruisen) den 14 Augustus 1901, handelaar in 
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aardappelen en groenten, wonende te Hüls 
(Pruisen); 

6°. Idel Goldemberg, geboren te Tulcea 
(Roemenië) den 18 Juni 1890, winkelchef, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

7°. HendrïkU-s Ambrosius van der Horst, ge
boren t e Ruhrort (Pruisen) den 7 December 
1884, kantoorbediende, wonende te Schooten 
(België); 

8°. Pauline Likhatchew, geboren te 1l1oskou 
(Rusland) den 4/16 October 1890, correspon 
dente, wonende t e 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

9°. Alfred Franz Litschka, geboren te Wee
nen (Oostenrijk) den 7 April 1908, chauffeur
demonstrateur, wonende te Schiedam, provincie 
Zuidholland ; 

10°. Albert Jan Meyer, geboren te Emlich
heim (Pruisen) den 4 Januari 1905, landbouwer, 
wonende te Emlichheim (Pruisen); 

ll0. Alfred Rudolf Müller, geboren t e 
Schwelm (Pruisen) den 30 October 1894, winke
lier in glas- en aardewerk, wonende te Vlissin
gen, provincie Z eeland ; 

12°. Karl Paul Nogossek, geboren te Berlijn 
(Pruisen) den 13 December 1910, pianoleeraar 
en pianosolist, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

13°. Moses Isaak Pezon, geboren te Linden 
(Pruisen) den 17 April 1883, oppervoorzanger 
tevens godsdienstleeraar, ritueel snijder en 
besnijder alsmede wetsrollenschrijver, wonende 
te Haarlem, provincie Noordholland; 

14°. Johann Hermann Scholten, geboren te 
BaU-erhausen, Uelsen (Pruisen) den 2 Juni 1886, 
koopman, wonende t e Eupen (België) ; 

15°. 0tto Wilhelm Heinrich Spiegel, geboren 
te Leipzig (Saksen) den 13 September 1894, 
werkmeester, wonende te 's-Grave'llhage, pro
vincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. J ohannes Bernardus Antonius Auster
mann, geboren te H engelo (Overijssel) den 13 
April 1894, controleur, wonende te Eindhoven, 
provincie N oordbrabant ; 

2°. Willem B ekken, geboren te Ambt-Harden
berg (Overijssel) den 28 Augustus 1895, fabrieks
arbeider, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel ; 

3°. AU-gust Wilhelm HU-go Eijmann, geboren 
t e Mülheim aan de Ruhr (Pruisen ) den 23 
October 1859, zonder beroep, wonende te 
Amersfoort, provincie Utrecht. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van JU-stitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938. ) 
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s. 1239 J . 
27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 

van J. van Huizen en 19 anderen. 
Bijl. Hand. II 1936/37, 471; 1937, 471 ; 

1937 /38, 92. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 774. 
Bijl. Hand. I 1937138, 92. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Jan 
van Huizen en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad no. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Jan van Huizen, geboren te Duisburg 

(Pruisen) den 1 Maart 1905, landbouwersknecht, 
wonende te Solingen-{}rä/rath (Pruisen); 

2°. Michael Kahlert, geboren te Bedburdijck 
(Pruisen) den 21 April 1908, meubelmakers
gezel, wonende te Weert, provincie Limburg ; 

3°. Hubert Kehmer, geboren te Dürboslar, 
Aldenhoven (Pruisen) den 9 Juli 1902, mijn
werker, wonende te Kerkrade, provincie Lim-. 
burg; 

4°. Martha Elise Adolphine Kramer, gebo
ren te (Jross Bützin, B elitz (Pruisen) den 11 
November 1881, huishoudster, wonende te 
's-{}ravenhage, provincie Zuidholland; 

5°. Leopold Richard Machacek, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 13 Mei 1914, kantoor
bediende, wonende te Zwijndrecht, provincie 
Zuidholland ; 

6°. Hildegard Michaelis, geboren te Er/urt 
(Pr,uisen) den 17 November 1900, leidster van 
eene kunstrujverheidsschool, wonende te Eg
mond-Binnen, provincie Noordholland; 

7°. Josephus Gislenus De Pauw, geboren te 
Geerardsbergen (Belgiè) den 11 Januari 1886, 
meubelmakersgezel, wonende te Gouda, pro
vincie Zuidholland ; 
• 8°. Karl Julius Hemuinn Schä/er, geboren 
te Berlijn (Pruisen) den 30 Augustill! 1894, 
instrumentmaker, wonende te (Jroningen, pro
vincie (Jroningen ; 

9°. Maria Philomena Schillings, geboren te 
Tongeren (België) den 13 Januari 1878, zonder 
beroep, weduwe van Barend R ennel, wonende 
te Brussel (België) ; 

100. Lily Auguste Siewertsz van R eesema, 
geboren te F er-rioot, Wynaad, Malabar, Madras 
(Britsch Indië) den 15 September 1880, zonder 
beroep, gescheiden echtgenoote van Ludwig 
Karl Wilhelm Virmond, wonende te Hilversum, 
provincie N oordholland ; 

11°. Heinrich Sebastian Slippens, geboren 
te Altmerbe-ren, Baesweiler (Pruisen) den 30 
April 1904, melkhandelaar, wonende te Lever
kusen-Wiesdor/ (Pruisen); 

12°. Hildegard Friederike Wilhelmine Strät
ling, geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 
11 Juli 1908, verpleegster, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland ; 
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13°. Heinrich Johann Wismans, geboren te 
Vrasselt, Rees (Pruisen) den 27 Januari 1903, 
fabrieksarbeider, wonende te Vrasselt (Pruisen); 

14°. Joseph Erich Zielinski, geboren te 
Berlijn (Pruisen) den 3 Juli 1894, bankbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

15°. Heinrich Zwaagstra, geboren te Viersen 
(Pruisen) den 24 Februari 1905, veewachter, 
wonende te Heinsberg (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. H endrik Jan Austerrnann, geboren te 
Hengelo (Overijssel) den 6 September 1905, 
metaalbewerker (slijper), wonende te Hengelo, 
provincie Overijssel ; 

2°. Johann Joseph Bergmann, geboren te 
Walhorn (België) den 2 Mei 1888, mijnwerker, 
wonende te Overeis-Wittem, provincie Limburg ; 

3°. Antoon Kontzen, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 28 Februari 1915, electricien, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

4°. H endrik Schaller, geboren te Harder-wijk 
(Gelderland) den 24 Augustus 1899, chauffeur, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhoUand ; 

5°. Rudolph P etrus Wolf, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 31 October 1896, 
winkelier in muziekinstrumenten, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Go s el ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

S. 1239 K. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van K. Bleiker en 21 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 472; 1937, 472; 
1937 /38, 93. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 774. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 93. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELl:IINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Karl 
Bleiker en 21 anderen, die aan Ons het verzoek 
daartoe hebben gedaan,met overlegging - wat 
betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wetten van 21 December 1936 (Staats
bladen nos. 209· en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Karl Bleiker, geboren te Bubikon (Zwit

serland) den 9 Januari 1903, werkzaam in de 
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cultures, wonende op de onderneming "Sina
gar", West-Java (Nederlandsch. Indië); 

20. Eugenius Julianus Henricus Brandligt, 
geboren te Antwerpen (België) den 16 Juli 1885, 
predikant, wonende te Groningen, provincie 
Groningen; 

3°. Joh.an Hendrik Dreuw, geboren te Nieu
wenhagen (Limburg) den 12 September 1910, 
courantenbezorger, wonende te Nieuwenhagen, 
provincie Limburg ; 

40_ Michael Dreuw, geboren te Raeren (Prui
. ,n) den 30 Januari 1879, zonder beroep, wo
nende te Nieuwenhagen, provincie Limburg; 

5°. Wilhelm Heinrich. Eurlings, geboren te 
Osnabrück (Pruisen) den 1 Juli 1902, tuinier, 
wonende te Osnabrück (Pruisen); 

6°. Heinrich Carl Moeken, geboren te 
Neuenhaus (Pruisen) den 1 Juli 1901, koopman, 
wonende te Almelo, provincie Overijssel ; 

7°. Theodorus Jakobus Johannes Oostendorp, 
geboren te Bocholt (Pruisen) den 10 Augustus 
1892, arbeider, wonende te Bocholt (Pruisen) ; 

8°. Robert Friedrich Renard, geboren te 
Oarlshafen (Pruisen) den 7 September 1891, 
kleermaker, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

9°. Karl Otto Rie,ger, geboren te Elberfeld 
(Pruisen) den 5 Juli 1904, bedrijfsleider, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

100. Frans Willem Rotter, geboren te Win
terswijk (Gelderland) den 28 Mei 1907, chauffeur
monteur, wonende te Winterswijk, provincie 
Gelderland; 

ll0. Rudolf Th:eodoor Schardt, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 27 October 
1910, bankbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

12°. Johann Schumacher, geboren te Keulen 
(Pruisen) den 16 Mei 1898, handelaar, wonende 
te Maurik, provincie Gelderland ; 

13°. J ohanna Bernardine A ntonette Splin
ters, geboren te Nordhorn (Pruisen) den 9 
Mei 1874, zonder beroep, wonende te Dene
kamp, provincie OveT'ijssel ; 

14°. Albertus Johannes Sybesma, geboren 
te Antwerpen (België) den 1 November 1893, 
bankwerker, wonende te Borgerhout bij Ant
werpen (België). 

2. Met afmjking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van .Nederlander ver
leend aan: · 

1°. Hermannus Hendrikus Johannes Hof, 
geboren te Hengelo (Overijssel) den 19 December 
1897, textielarbeider, wonende te Hengelo, 
provincie Overijssel ; 

2°. Elze Meijer, geboren te Bellingwolde 
(Groningen) den 6 F~ruari 1897, winkelier, 
wonende te de Wilp, gemeente Marum, provin
cie Groningen ; 

3°. H einrich Oecar Terhaar, geboren te 
Groningen (Groningen) den 10 .Juni 1909, ad
vertentiereiziger, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen ; 

4°. Hendrikus Wischmann, geboren te Rot
terdam (Zuidholland) den 2 October 1902, 
kraanmachinist, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 
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5°. Franciscus Ignatius Antonius Wüstefeld, 
geboren te Zutphen (Gelderland) den 27 Juli 
1895, afdeelingshoofd bij een kleedingmagazijn, 

.wonende te Amsterdam, provincie Noordholland. 
3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 

artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van ederlander verleend aan : 

1 °. Jacqueline Louise Anna Brandligt, ge
boren te Paturages (België) den 13 October 
1914, spraakleerares, wonende te Zeist, pro
vincie Utrecht ; 

2°. Louise Ada Brandligt, geboren te Patura
ges (België) den 12 November 1916, zonder be
roep, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

3°. Johan Hubert Leonard Frans Dreuw, ge
boren te Nieuwenhagen (Limburg) den 12 
Augustus 1915, mijnwerker, wonende te Nieu
wenhagen, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 0. Gos e 1 ing. 
(Uitge,g. 7 Juni 1938.) 

. S. 1239 L. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. W. Albrecht en 19 anderen. 

Bijl. Hand. JJ 1936/37, 473; 1937, 473; 
1937 /38, 94. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766- 769, 774. 
Bijl. Hand. I 193"1"/38, 94. 
Hand. I 1937/38, blaiz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz . . . . doen te weten 
Alzoo Wij in overwegii;~ genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Hein
rich Wilhelm Albrecht en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noe;mden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wo;rdt bij deze verleend aan : 
1°. Heinrich Wilhelm Albrecht, geboren te 

Essen (Pruisen) den 17 December 1889, electri
cien, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

2°. H einrich Gustav Walter Bormann, ge
boren te Dresden (Saksen) den 3 Maart 1894, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

3°. Harald Armin Ho/er, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 23 Januari 1912, kantoor
bediende, wonende te Leeuwarden, provincie 
Friesland; 

4°. P eter Wilhelm Hülsers, geboren te Neer
sen (Pruisen) den 26 No_vember 1899, arbeider, 
wonende te Neuss (Pruisen); 
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5°. Gyula Krausz, geboren te Hajdusamson 
(Hongarije) den 30 October 1899, winkelbedien
de, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

6°. Otto Ferdinand Landgraf, geboren te 
Haimode (Pruisen) den 27 October 1886, kellner, 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

7°. Johann Daniel Lehmacher, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 17 Februari 1906, 
kantoorbediende, wonende te R otterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

8°. Arthur Fritz Leiteritz, geboren te Frei
berg (Saksen) den 1 October 1899, boekdrukker, 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

9°. Benjamin Mendes, geboren te Antwerpen 
(België) den 19 October 1902, handelsreiziger, 
wonende te Deurne (België) ; 

100. Louise FlMike Oldeboershuis, geboren 
te Schüttorf (Pruisen) den 26 December 1901, 
huishoudster, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

11°. Gustav Robert Hans Petry, geboren te 
Elberfeld (Pruisen) den 3 Mei 1910, kappers
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

12°. L eo De Puysselaer, geboren te Stekene 
(België) den 11 October 1883, landman, wo
nende te ' t Horntje, gemeente Texel, provincie 
N oordholland ; 

13°. Wilhelm Städtler, geboren te Elberfeld 
(Pruisen) den 7 Juli 1892, reclameschilder, 
wonende te V o,yrburg, provincie Zuidholland ; 

14°. Heinrich Johann Stellbrink, geboren te 
B ochum (Pruisen) den 3 November 1896, tim
merman, wonende te Haarlem, provincie 
N oordholland ; 

15°. Franz Josef Smn, geboren te Neudörfel 
(Tsjecho-Slowakije) den 21 December 1896, 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

16°. William Wafelman, geboren te Ham
burg (Duitschland) den 23 April 1874, diamant
handelaar, wonende te Borgerhout (België) ; 

17°. Paul Robert J ohann Wolf, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 14 Mei 1910, mon
teur, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
t elijk ge,vijzigd bij de wetten van 21 December 

1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Joseph Drengenburg Derix, geboren te 
Aken-Burtscheid (Pruisen) den 19 December 
1896, bakker en kruidenier, wonende te Kerkra
de, provincie Limhury ; 

2°. Jacob Kesselring, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 22 October 1911, boterhande
laar, wonende te Hillegersberg, provincie Zuid
holland; 

30, P eter Wirtz, geboren te Rotterdam (Zuid
holland) den 25 Mei 1900, bierkoeler, wonende 
te R otterdam, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
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Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 
Mei 1938. 

WILHELMINA. 
De M inister van Justitie, C. Gos e I ing. 

(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

S. 1239 M. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van P. H.E. Anspach en 17 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 474; 1937, 474; 
1937 /38, 95. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 774; 
Bijl. Hand. I 1937/38, 95. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Paul 
Hermann Eduara Anspach en 17 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de artike
len 2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892- (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. P aul Hermann Eduard Anspach, gebo

ren te Wiesbaden (Pruisen) den 29 November 
1913, zonder beroep, wonende te 's-Grávenhage, 
provincie Zuidholland ; 

2°. Ludwig Daae, geboren te Amsterdam 
(NotYrdholland) den 21 Februari 1904, werktuig
kundig teekenaar, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

3°. Emil Albert August Genz, geboren te 
Neukirchen (Pruisen) den 10 December 1891, 
handelaar in naaimachines, wonende te Gro
ningen, provincie Groningen ; 

4°. Karl August Geijer, geboren te Lindenau 
(Pruisen) den 18 September 1867, kuipersbaas, 
wonende te R otterdam, provincie Zuidholland ; 

5°. Dr. Otto Maria Hopmann, geboren te 
Oestrich (Pruisen) den 5 Juli 1902, militair 
apotheker der tweede klasse bij den Genees
kundigen Dienst van het Koninklijk Neder
landsch Indisch Leger, wonende te Koetaradja 
(Nederlandsch Indië); 

6°. Frida Kogelmann, geboren te Fürsten
feld (Oostenrijk) den 21 Mei 1914, onderwijzeres, 
wonende te Elst, provincie Gelderland ; 

7°. Georg Kraus, geboren te Weigelshofen 
(Beieren) den 21 Augustus 1895, brouwmeester, 
wonende te Weert, provincie Limburg ; 

8°. J ohanna Bernardine J./4ken, geboren te 
P apenburg (Pniisen) den 11 Maart 1901, onder
wijzeres, wonende te Eindhoven, provincie 
N oordbrabant ; 

9°. Hans H einrich Prell, geboren te Krefeld 
(Pruisen) den 30 Juni 1901, koopman, wonende 
te Amsterdam, provincie NOtYrdholland; 

10°. Leo Samulski, geboren te Warow 
(Polen) den 24 November 1909, schoenmaker, 
wonende te Dongen, provincie N otYrdbrabant ; 

110. Erich Otto Carl Kurt Schrarmn, geboren 
te Hamburg (Duitschland) den 28 Mei 1910, 
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molenaar op eene rijstpellerij, wonende te 
Koog aan de Zaan, provincie Noordholland; 

12°. Josef Friedrich Tempelmann, geboren 
te Gemenwirthe, Gemen (Pruisen) den 28 April 
1903, grossier in varkens, wonende te Hilver
sum, provincie Noordholland; 

13°. Friedrich Wilhelm Wackers, geboren te 
Willich (Pruisen} den 28 Mei 1909, landbou
wersknecht, wonende • te Sittard, provincie 
Limhurg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Albert Adolf Franz Bolle, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 19 Februari 
1908, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

2°. Johann Gerdsen, geboren te Ochtrup 
(PT'uisen) den 26 Augustus 1885, timmerman in 
gemeentelijken dienst, wonende te Almelo, 
provincie Overijssel ; 

3°. Jan Cornelius Hantel,mann, geboren te 
Duisburg (Pruisen) den 11 Januari 1895, 
auto~enisch brander, wonende te Rotterdam, 
provmcie Zuidholland ; 

4°. August Bernard Batting, geboren te 
Osnabrück (Pruisen) den 1 Januari 1884, 
stucadoorspatroon, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan Otto August 
Geijer, geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 
7 Maart 1916, constructiewerker, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

DeMinistervanJuJJtitie, C. Goseling. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

S. 1239 N. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. Beder en 18 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 475; 1937, 475; 
1937 /38, 96. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766- 769, 774. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 96. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Jacob 
Beder en 18 anderen, die aan Ons het verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging - wat 
betreft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats-
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blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet
ten van 21 December 1936 (Staatsbladen nos. 
209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Jacob Beder, geboren te Neu-Sandez 

(Polen) den 5 Mei 1905, bontwerker, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

2°. Gerhard Anton Wilhelm Engeln, geboren 
te Elten (Pruisen) den 1 October 1913, matroos 
op de binnenvaart, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordhoUand ; 

3°. Heinrich Philipp Emil Gröninger, gebo
ren te Augsburg (Beieren) den 13 Juli 1891, 
zonder beroep, wonende te Zeist, provincie 
Utrecht; 

4°. Maria Katharina Hilbers, geboren te 
Welbergen, Ochtrup (Pruisen) den 27 Mei 1900, 
huishoudster, wonende te Beekbergen, gemeente 
Apeldoorn, provincie Gelderland; 

5°. Anna Helene Höfling, geboren te König
see (Pruisen) den 1 Augustus 1908, huishoudster, 
wonende te Deventer, provincie Overijssel; 

6°. Louis Hohl, geboren te Doesburg (Gelder 
land) den 6 Juli 1895, verzekeringsagent, wo
nende t e Zutphen, provincie Gelderland ; 

7°. Karl Franz K obeck, geboren te Arnsdorf 
(Tsjecho-Slowakije) den 19 April 1892, ver
warmin~smonteur, wonende te 's-Gravenhage, 
provinme Zuidholland ; 

8°. Cornelia Wilhelmina Maria Küppers, ge
boren te Kleef, K ellen-Griethausen (Pruisen) 
den 9 December 1898, verpleegster, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

9°. Willy Carl Gustav Lohmann, geboren te 
Iserlohn (Pruisen) den 20 Juli 1903, instrument
maker, wonende te Zutphen, provincie Gelder
land; 

100. Margaretha Meyer, geboren te I gelsdorf 
(Beieren) den 17 September 1897, dienstbode
verpleegster, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

11°. Diedrich Peter Oploh, geboren te Ham
born (Pruisen) den 7 October 1896, monteur, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

12°. Hubert J oseph R einartz, geboren te 
Ubach over Worms (Limhurg) den 24 Maart 
1913, electricien, wonende te Ubach over Worms, 
provincie Limburg; 

13°. Christian Be=hard Rülander, geboren 
te Vegesack (Pruisen) den 17 April 1901 , manu
facturier (bedrijfsleider) wonende te Valkens
waard, provincie Noordbrabant; 

14°. Wilhelm Arthur Maria Sey/arth, ge
boren te Dr>rdrecht (Zuidholland) den 27 Juli 
1912, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, 
provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 30_, der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gC\vijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan : 

1°. Johann Büchele, geboren te Schiedam 
(Zuidholland) den 16 November 1899, kantoor
bediende, wonende te Gr<>ningen, provincie 
Groningen; 

2°. Paul Heinemann, geboren te Ede (Gel-
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derland) den 24 September 1914, wonende t e 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland, als zee
milicien-stoker, verblijvende te Willemsoord, 
gemeente Den H elder, provincie Noordholland; 

3°. Raphael Felix Manuskowski, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 2 Maart 1902, 
lederwarenfabrikant, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

4°. Barend Menges, geboren te Utrecht 
(Utrecht) den 8 Juli 1899, handelsreiziger, wo
nende te Zuilen, provincie Utrecht; 

5°. August Ferdinand Max Rabe, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 14 Juni 1897, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

s. 1239 0 . 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van K. Alberts en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 492; 1937/38, 106. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 775. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 106. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Karl 
Alberts en 19 anderen, die aan Ons het verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging - wat 
betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (S!,aatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Karl Alberts, geboren te Lütgendortmund, 

thans Dortmund (Prnisen) den 7 October 1906, 
mijnwerker, wonende te Brunssum, provincie 
Limburg; 

2°. Karl Wilhelm Aspenleiter, geboren te 
Dahn (Beieren) den 2 Augustus 1915, mijn
werker, wonende te Geleen, provincie Limburg; 

3°. Hedwig Pauline BarkhoU, geboren te 
Huttrop, Essen-Stoppenberg (Pruisen) den 6 
September 1889, kloosteroverste, wonende te 
Roermond, provincie Limburg ; 

4°. Ernst Georg Richard Ooché, geboren te 
Oss (Noord,brabant) den 12 Februari 1909, radio
technicus en installateur, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

5°. Albert Friedrich Otto Espe, geboren te 
Levern (Pruisen) den 13 September 1887, bank
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; . 

60. Peter Karl Flenz, geboren te Wesel 
(Pruisen) den 3 Maart 1882, timmermansknecht, 
wonende te Venlo, provincie Limburg ; 

70_ Elisabeth Fliescher, geboren te Mün
chen-Gladbach (Pruisen) den 2 Mei 1881, leerares, 
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wonende te Roosendaal en Nispen, provincie 
N oordbrabant ; 

8°. Emile Jules Friedrichs, geboren te Ant
werpen (België) den 20 Januari 1910, procuratie
houder, wonende te Rotterdarn, provincie Zuid
holland; 

9°. Wilhelmine Hack, geboren te Heissen, 
Mülhei1n aan de Ruhr (Pruisen) den 27 Septem
ber 1887, zonder beroep, weduwe van Franz 
August Vogt, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

100. Peter Haubrich, geboren te Grenzau
Zoll, Nauort, thans gemeente Hühr-Grenz
hausen (Pruisen) den 19 September 1863, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

ll0. Jakob Horten, geboren te Altrich
Wittlich, Bombogen (Pruisen) den 22 Augustus 
1878, zonder beroep, wonende te Soerakarta 
(Nederlandsch Indië); 

12°. Hermine Louise Lina Keiler, geboren 
te Holzhausen (Pruisen) den 9 November 1897, 
assistente in eene orthopaedische inrichting, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

13°. Josef Wilhelm Lueb, geboren te Spork, 
L iedern in Bocholt (Pruisen) den 1 October 
1905, smidsbaas, wonende te Olland, gemeente 
St. Oedenrode, provincie Noordbrabant; 

14°. Walter J osef Christian Müller, geboren 
te Utrecht (Utrecht) den 30 November 1913, 
assistent bedrijfsleider, wonende te Wageningen, 
provincie Gelderland ; 

150_ Dymphna Maria Peeters, geboren te 
Esschen (België) den 10 October 1888, onder
wijzeres, wonende te Roosendaal en Nispen, 
provincie N oordbrabant ; 

16°. Johann Valentin Quint, geboren te 
Schmidthorst-Hamborn, Duisburg-Noord (Prui
sen) den 26 Maart 1910, bouwkundiS uitvoer
der, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

17°. Lina Em1na Scheerer, geboren te Tübin
gen (Wurtemberg) den 4 December 1914, hulp 
in de huishouding, wonende te Arnhem, pro
vincie Gelderland ; 

18°. Maria Terben, geboren te Waldbröl 
(Pruisen) den 28 December 1896, huishoudster, 
wonende te Arnhem, provincie Gelderland; 

19°. Julianus Martinus Verpoorten, gebo
ren te Rethy (België) den 21 December 1897, 
chauffeur, wonende te Eindhoven, provincie 
N oordbrabant. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (S!,aats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedani~
heid van Nederlander verleend aan Ludwig 
Peter Flenz, geboren te Venlo (Limburg) den 
13 September 1913, zonder beroep, wonende te 
Venlo, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 
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S.1239P . 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. M. Beulen en 22 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 555; 1937/38, 196. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 776. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 196. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Huber
tus Mathijs B eulen en 22 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1 92 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
10. Hubertus Mathijs B eulen, geboren te 

Obbicht en Papenhoven (Limburg) den 7 April 
1912, timmerman, wonende te Obbicht en P apen
hoven, provincie Limburg; 

20. Charles Alphonse Demers, geboren te 
Hasselt (België) den 30 October 1897, electricien 
in het mijnbedrijf, wonende te Brunssum, pro
vincie Limburg ; 

30_ Karl Drexler, geboren te Ohemnitz 
(Saksen) den 9 Januari 1910, monteur, wonende 
te Eindhoven, provincie N oordbrabant ; 

4°. Gustav Karl Grams, geboren te Lodz 
(Polen) den 17/29 April 1883, wever, wonende 
te Tilburg, provincie Noordbrabant; 

5°. R udolf Oswald Günther, geboren te 
Neuwarp (Pruisen) den 10 Maa,rt 1898, bank
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

6°. Otto Karl Hammer, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 15 October 1908, smid, wonende 
t e Boekelo, gemeente Haaksbergen, provincie 
Overijssel ; 

7°. Heinz Hedmann, geboren te Borsdor/ 
(Saksen) den 22 Januari 1913, kantoorbediende, 
wonende te Bloemendaal, provincie Noord
holland; 

80. Fr·iedrich Jakob Hennann, geboren te 
Ofjenbach aan den Main (Hessen) den 10 April 
1912, scheikundige, wonende te Zwolle, pro
vincie Overijssel ; 

9°. Stanislaus (Stanislaw) Kaczmarek, ge
boren te Konary, Görchen (Polen) den 7 No
vember 1893, mijnwerker-houwer, wonende te 
Sittard, provincie Limburg ; 

100. H einrich Oornelius Kaste, geboren te 
Geestemünde (Pruisen) den 18 November 1901, 
gasfitter en loodgieter, wonende te Groningen, 
provincie Groningen ; · 

11°. Johannes Ebel Wouter K ern, geboren 
te Nijmegen (Gelderland) den 28 Maart 1906, 
assistent-accountan t, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

12°. Friedrich Edmund Meyer, geboren te 
Bremen (Pruisen) den 13 September 1890, 
handelsagent, wonende te Soerabaia (Neder
landsch Indië) ; 

13°. Franciskus Mraz, geboren te Javorie 
(Zuidslavië) den 27 Maart 1876, gepensionneerd 
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mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

14°. Margareth1, P/ei/er, geboren te Wein
heim (Baden) den 1 November 1895, verpleeg
ster, wonende te den Dolder,. gemeente Zeist, 
provincie Utrecht; 

15°. Maria Franziska P ost, geboren te 
Alstedde, I bbenbüren (Pruisen), den 25 Januari 
1900, onderwijzeres, wonende te Denekamp, 
provincie Overijssel ; 

16°. Wilhelm Antonius Jakob R app, geboren 
te Dortmund (Pruisen) den 7 November 1902, 
meester bontwerker, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland ; 

17°. August Paul Schä/er, geboren te 
Schwelm (Pruisen) den 5 Januari 1886, piano
stemmer, wonende te Zwolle, provincie Over
ijssel; 

18°. Johann Joseph Vootz, geboren -te 
Hillensberg, Wehr (Pruisen) den 10 Augustus 
1902, chauffeur, wonende te Stein, provincie 
Limburg; 

19°. Karl Ludwig Arthur Zander, geboren 
te Konstantinopel (Turkije) den 2/14 Augustus 
1900, kantoorbediende, wonende te Arnsterdam, 
provincie N oordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) wordt bij 
deze de hoedanigheid van ederlander ver
leend aan J ohimn Bernlv.trd Tappel, geboren te 
Ador/, Georgsdor/ (Pruisen) den 4 November 
1888, veenarbeider, wonende te Barger-Ooster
veen, gemeente Emmen. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
t ikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanig
heid van ederlander verleend aan : 

1°. Helmut H einz Schä/er, geboren te Hagen 
(Pruisen) den 5 Maart 1916, kantoorbediende, 
wonende te Zwolle, provincie Overijssel ; 

2°. Hermann H einrich Tappel, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 7 Augustus 1914, bak
kersknecht, wonende te Barger-Oosterveen, ge
meente Emmen, provincie Drenthe ; 

3°. Antonius Tappel, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 23 April 1916, timmerman, wo
nende te Barger-Oosterveen, gemeente Emmen, 
provincie Drenthe. 

4. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van_ den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e l in g. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

s. 1239 Q. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van 0 . R. Bilties en 21 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 583; 1937/38, 270. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 777 . 
Bijl. Hand. I 1937/38, 270. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
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Wij WILHELMINA, enz . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Carl 
Robert Biltjes en 21 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoem
den voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 
• Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. 1 . De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan : 

1°. Carl Robert Biltjes, geboren te Wesel 
(Pruisen) den 11 December 1885, sleepboot
kapitein, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

2°. Heinrich Bolwin, geboren te Papenburg, 
Obenende (Pruisen) den 30 Mei 1892, wiskundig 
verzekeringsbeambte, wonende te Wassenaar, 
provincie Zuidholland ; 

3°. Joannes Baptista Van Cotthem, geboren 
te Melsbroeck (België) den 31 Mei 1881, hul.J;>
machinist, wonende te Ap~ldoorn, provincie 
Gelderland ; 

4°. J oseph Bernhard Dill, geboren te Gahlen 
(Pruisen) den 15 September 1910, gasfitter, 
wonende te Beek, provincie Limburg ; 

5°. Emma Augusta Dodenhöft, geboren te 
Kitschkas, Josifowka (Rusland) den 15/28 
Augustus 1902, dienstbode, wonende te 's-Gra

. venhage, provincie Zuidholland ; 
6°. August Dörr, geboren te Haszmersheim 

(Baden) den 22 October 1892, schipper op een 
scheepskraan, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

7°. Albin Johann Oswald Genzel, geboren te 
Kellersberg, Welden, Broichwelden (Pruisen) den 
9 December 1910, mijnbouwkundig opzichter, 
wonende te Klappa-Kampit, Billiton (Neder
landsch Indië) ; 

8°. Móritz Góth, geboren te A vasfelsöfalu 
(destijds Hongarije, thans Roemenië) den 2 
Maart 1873, kunstschilder, wonende te Veere, 
provincie Zeeland ; 

9°. Othmar Gustav Hillebrand, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 13 Januari 1912, 
stoffeerder, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; · 

100. Maria Johanna Heitriette Huster, ge
boren te Klein-Roscharden, Lastrup (Pruisen) 
den 13 November 1903, hoofd eener school, 
wonende te Enter, gemeente Wierden, provincie 
Overijssel ; 

11°. Josef Hützen, geboren te Jüchen (Prui
sen) den 31 Mei 1899, spoorwerker, wonende te 
Brunssum, provincie Limburg ; 

12°. Wilhelm Kaldenbach, geboren te 
Bocholtz (Limburg) den 3 Mei 1910, hulp-mijn
opzichter, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

130_ Jakob Kinkel, geboren te Sossenheim 
(Pruisen) den 13 Juni 1881, werkmeester, wo
nende te Hengelo, provincie Overijssel; 

14°. Bernard Heinrich Wilhelm Koek, gebo
ren te Ahaus (Pruisen) den 6 Juni 1897, schil
dersgezel, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel ; 

150_ Joseph Malcherek, geboren te TruschUtz, 
Krysanowitz (Pruisen) den 18 Maart 1885, ver-
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ver, wonende te Rijswijk, provincie Zuidhol
land; 

16°. Michael Josef Leopold Mann, geboren 
te Weenen (Oostenrijk) den 1 April 1905, kan
toorbediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 
. 17°. Otto Julius Rautenberg, geboren te 
Bottrop (Pruisen) den 2 Januari 1909, timmer
mansgezel, wonende te Abcoude-Proostdij, pro
vincie Utrecht; 

18°. Eliza Sagorilla, geboren te Amboina 
(Nederlandsch Indië) den 23 Maart 1885, werk
baas, wonende te Soerabaia (Nederlandsch 
Indië); 

19°. Reinhold Hermann Wagner, geboren 
te Weener (Pruisen) den 17 Februari 1891, 
zonder beroep, wonende te Eefde, gemeente 
Gorssel, provincie Gelderland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlandersohap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) wordt bij 
deze de hoedani_gheid van Nederlander verleend 
aan Alexei OrloU Davidoff, geboren te St. P eters
burg (Rusland) den 6/19 Februari 1914, handels
correspondent, wonende te Haarlemmermeer, 
provincie N oordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan : 

1°. Heinrich Dörr, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 13 Juni 1916, stoker, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

2°. Jan Sagorilla, geboren t e Bandoeng 
(Nederlandschindië) den 27 Juli 1914, werkbaas, 
wonende te Soerabaia (Nederlandsch Indië). 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GO se 1 i Il g. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938. ) 

S. 1239 R. 

27 M ei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van M . Th. E. Bertram en 21 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 584; 1937/38, 271. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766--769, 777. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 271. 
Hand. I 1937/38. bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Marie 
Thérèse Eléonore Bertram en 21 anderen, clie 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de artike
len 2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De-
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ember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Marie Thérèse Eléonore Bertram, geboren 

te Sint-Jans-Molenbeek (België) den 23 October 
1890, huishoudster, wonende te Bussum, pro
vincie Noordholland; 

2°. Evert Johannes Boerboom, geboren te 
Emmerik (Pmisen) den 30 September 1908, 
magazijnbediende, wonende te Nieuwer-Amstel, 
provincie Noordholland; 

3°. Jacques Ghapchal, geboren te Sint 
Petersburg (Rusland) den 16/28 Januari 1880, 
kunstschilder, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

4°. P eter van Glee/, geboren te Meiderich 
(Pruisen) den 5 Maart 1903, vertegenwoordiger, 
wonende te Eindhoven, provincie N oordbrabant ; 

5°. Franciscus Joannes Gleybergh, geboren 
te Antwerpen (België) den 27 ûctober 1889, 
smid-pakhuisknecht, wonende te Oldeberkoop; 
gemeente Ooststellingwerf, provincie Friesland, 

6°. Glémence Marie Joséphine Destrée, ge
boren te Brussel (België) den 16 November 
1907, onderwijzeres, wonende te Echt, provincie 
Limburg; 

7°. Maria Johanna Antonia Kreije, geboren 
te Walchum, Steinbild (Pruisen) den 27 De
cember 1890, leerares bij het landbouwhuis
houdonderwijs, wonende te Weerselo, provincie 
Overijssel ; 

8°. Hermann H einrich Lange, geboren te 
Dortmund(Pruisen) den 28 Maart 1899, electrisch 
lasscher, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

9°. Leo Monossohn, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 15 November 1902, ver
tegenwoordiger, wonende te Amsterdam, pro
v incie N oordholland ; 

10°. Erich Arthur Nötzel, geboren te Trak
seden (Pruisen) den 31 Augustus 1905, zet 
schipper, wonende te Rotterdam, provincie 
Z uidholland ; 

11°. EliaszPerlberg, geboren te Gdöw (Polen) 
den 30 December 18 6, handelaar in lompen, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

12°. Karl Emil Friedrich, Hermann Richter, -
geboren te Lichtenberg, Berlijn-Lichtenberg (Prui 
sen) den 1 Maart 1906, autogeen-lasscher, 
wonende te Zaandam, provincie N oordholland ; 

13°. Marta Ann(!, Dina Rohne, geboren te 
Peine (Pruisen) den 18 September 1904, hoofd 
eener school, wonende te Wierden, provincie 
Overijssel ; 

14°. Albert Erich Schirm, geboren te Görlitz 
(Pruisen) den 26 Februari 1894, procuratie
houder, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

15°. Alois Schuch, geboren te Lichtenwörth 
(Oostenrijk) den 22 Maart 1898, staalgraveur, 
wonende te Zeist, provincie Utrecht; 

16°. Elisabeth Antoni Schütze, geboren te 
Blumenthal (Pruisen) den 20 Juni 1890, leerares 
bij het landbouwhuishoudonderwijs, wonende 
te Weerselo, provincie Overijssel ; 

17°. Marta Johanna Sollak, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 10 Reptember 1910, 
verpleegster, wonende te Leeuwarden, provincie 
Friesland; 

180. Maria Elise Katharina Strübing, ge
boren te Krefeld (Pruisen) den 10 September 
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1904, dienstbode, wonende te Haarlem, pro
vincie N oordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°. der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Herman Hendrik Hofjmann, geboren t e 
Amsterdam (Noordholland) den 1 December 
1894, inpakker, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

2°. Rudolf Otto Hermann Nitsche, geboren 
te Hummelshain (Pruisen) den 22 Mei 1887, 
zonder beroep, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913) wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan : 

1°. Paul Hofjmann, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 13 April 1916, letterzetter, 
wonende te Amsterdam, provincie N oardholland ; 

2°. H ermann Felix Wilhelm N itsche, geboren 
te Banjoe Biroe, Ambarawa (Nederlandsch 
Indië) den 19 October 1915, zonder beroep, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

s. 1239 s. 

27 Mei 1938. WET, houdende naturalisatie 
van M. Bremen en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 311. 
Hand. II 1937/38, bladz. 731. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 311. 
Hand. I 1937/38, bladz. 741/2. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Mathias Bremen en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betre,ft de in de artikelen 2 en 
3 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Mathias Bremen, geboren te Vorscheid, 

Kohlscheid (Pruisen) den 13 Juni 1904, hulp
mijnopzichter, wonende te Ubach over Worms, 
provincie Limburg ; 

2°. Dr. Johanne Wilhelmine Erxleben, ge
boren te Bremen (Pruisen) den 22 Juni 1903, 
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•cheikundige, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

30. GeorgiU8 Camiel Van Gassen, geboren 
te Stekene (België) den 25 Februari 1895, vlas
bewerker, wonende te Stekene (België) ; 

40_ Joseph Geerling, geboren te Overath 
(Pruisen) den 17 Juli 1895, handelaar, wonende 
te Bussum, provincie N oordholland ; 

5°. Wilhelm Hoeks, geboren te Laurensberg 
(Pruisen) den 23 Mei 1903, melkhandelaar, 
wonende te Vaalserquartier (Pruisen); 

6°. Amalie Theresia Kudlic, geboren te 
Pilsen (Tsjecho-Slawakije) den 15 October 1891, 
verpleegster, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

7°. Oscar Arthur De Mey, geboren te Gent 
(België) den 15 December 1893, kopergieter, 
wonende te Haarlem, provincie Noordlwlland; 

8°. Hermann Ernst Möckel, geboren te 
Dresden (Saksen) den 17 Januari 1913, kantoor
bediende, wonende te Driehuizen-Westerveld, 
gemeente Velsen, provincie Noordholland; 

9°. J es EliU8 Nissen, geboren te Strandelhjörn 
(vroeger Pruisen thans Denemarken) den 26 
Februari 1889, houder van een technisch bureau, 
wonende te desa Tjibeureum, Tjimahi, Neder
landsch 1 ndië ; 

10°. Helene Agnes Erika Paschen, geboren 
te Berlijn (Pruisen) den 7 April 1911, verpleeg
ster, wonende te Bloemendaal, provincie Noord
holland; 

ll0. Karel Arthur Joseph Pisarowitz, gebo
ren te Arcen en Velden (Limburg) den 3 Maart 
1901, metaalbewerker, wonende te Venlo, 
provincie Limburg ; 

12o. CarolU8 Ludovicus Rombouts, geboren 
te Wilrijk (België) den 4 October 1 90, bank
bediende, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

13°. Heinrich Aloijs Schlüter, geboren te 
Bottrop (Pruisen) den 15 September 1891, 
metselaar, wonende te Tilburg , provincie Noord-
brabant; -

14°. P aul Georg Stach, geboren te Bromberg 
(Polen) den 20 Juli 1880, bankier, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

15°. Heinrich Ludwig Adrian Steenhuis, 
geboren te Donsbrtiggen (Pruisen) den 18 Au
gustus 1905, kantoorbediende, wonende te 
Donsbrüggen (Pruisen); 

16°. Maria Stubbe, geboren te Rhederfeld, 
Rhede (Pruisen) den 9 Augustus 1908, onder
wijzeres, wonende te Wierden, provincie Over
ijssel; 

110. Leopold Vermeulen, geboren te De 
Klinge (België) den 7 Augustus 1893, klompen
maker, wonende te De Klinge (België) ; 

18°. Hendrik Willems, geboren te Klimmen 
(Limburg) den 9 Augustus 1895, opzichter in 
gemeentelijken dienst, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg ; 

19°. Johanna Cornelia van Zandvoord, ge
boren te Haarlem (Noordholland) den 11 No
vember 1883, zonder beroep, weduwe van 
Pieter Johannes M atthij van Emmerik, wonende 
te Haarlem, provincie Noordholland. .. 

2. Met afwijking van het bepaalde blJ 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1 92 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat 
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
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deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan Jan GU8taf Adolf Svensson, geboren 
te Nacka (Zweden) den 2 April 1903, beheerder 
van het bijkantoor van de Rotterdamsche ge
meentelijke Leen- en Voorschotbank, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van ederlander verleend aan Elisabeth Catha
rina Louisa Romhouts, geboren te Roosendaal 
en Nispen (Noordbrabant) den 21 Mei 1915, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van JU&titie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 7 Juni 1938.) 

S. 1239 T. 

l Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van 0. Auerbach en 21 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 476; 1937, 476; 
1937 /38, 97. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 766--769, 774/5. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 97. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751- 757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Otto 
Auerbach en 21 anderen, die aan Ons het ver
zoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoem
den voor zooveel doeulijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Otto Auerbach, geboren te München 

(Beieren) den 25 April 1900, mede-directeur van 
een behangselpapierfabriek, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland ; 

2°. Walther Heinrich Johannes Frahm, ge
boren te Lübeck (Pruisen) den 2 Maart 1886, 
hoofdadministrateur van rubberondernemingen, 
wonende te Soengei-Lala, Riouw en Onderhoorig
heden, (Nederlandsclo Indië); 

3°. Carl Geyer, geboren te Brixton (Enge
land) den 13 October 1878, procuratiehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

4°. Karl Heinz Adalb&rt Hammer, geboren 
te Tilsit (Pruisen) den 28 October 1905, tand
technicus, wonende te Rijswijk, provincie Zuid
holland; 

5°. Maria Elisabeth Kippels, geboren te 
Barmen-Wuppertal (Pruisen) den 4 Mei 1876, 
vertegenwoordigster, gescheiden echtgenoote 
van Hendrik Kersken, wonende te, Wuppertal
Barmen (Pruisen); 
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6°. Joseph Knuth, geboren te B ielitz, Krot
toschin (Polen) den 10 September 1881, mijn
werker, wonende te K erkrade, provincie Lim
burg; 

7°. Heinrich Phili pp K ühn, geboren te 
Fechenheim (Pruisen) den 7 September 1897, 
ëhauffeur-monteur, wonende te Laren, provin
cie N oordholland ; 

8°. Cornelius Wilhelm Langhorst, geboren te 
B ergh (Gelderland) den 29 J anuari 1899, rangeer
meester in het mijnbedrijf, wonende te K erkra
de, provincie Limburg ; 

9°. Clara André Paerels, geboren te Sinte 
Catharina-Lomheek (België) den 22 Augustus 
1903, bureelhoofd, wonende te Antwerpen 
(België) ; 

100. Moritz Nikolaus Passrnann, geboren te 
Kleef (Pruisen) den 8 October 1904, kantoor
bediende, wonende te Bussum, provincie Noord
holland; 

11°. Arnold J ohann Trebbe, geboren te 
Enschede (Overijssel) den 22 September 1895, 
aannemer, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel ; 

12°. Dorothea Elisabeth Winter, geboren te 
Hankenberge, Hilter (Pruisen) den 14 November 
1893, magazijnjuffrouw, wonende te Almelo, 
provincie Overijssel ; 

13°. Heinrich Johann Wolters, geboren te 
Leuth (Pruisen) den 6 Juli 1904, timmerman, 
wonende te Leuth (Pruisen) ; 

14°. B erta Zach, geboren te Weenen (Oosten
rijk) den 20 J anuari 1912, verpleegster, wonende 
te R otterdam, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1°. Frans Dickrneis, geboren te K erkrade 
(Limburg) den 10 September 1898, mijnwerker, 
wonende te Ubach over Worms, provincie Lim
burg; 

2°. Bernard Fleuren, geboren te Ottersum 
(Limburg) den 30 November 1894, kantoor
bediende, wonende te E indhoven, provincie 
N oordbrabant ; 

3°. Werner Frohn, geboren t e K erkrade 
(Limburg) den 18 Mei 1898, mijnwerker, wonen
de te K erkrade, provincie Limburg ; 

4°. H endrik Joseph Hubert Hermans, ge
boren te Simpelveld, (Limburg) den 14 Mei 1897, 
kleermaker en manufacturier, wonende t e 
S impelveld, provincie Limburg ; 

5°. Hermann Henri Rütter, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 8 J anuari 1896, 
keukenknecht, wonende te 's .(}ravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

6°. P eter Wolf, geboren te Amsterdam ("fi{oord
holland) den 29 Augustus 1898, winkelier in 
muziekinstrumenten, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan : 
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1°. Gerard Hubert Knuth, geboren te Schaes
berg (Limburg) den 25 Februari 1914, mijnwer
ker, wonende te Kerkrade, provincie Limbiirg; 

2°. Theophil Joseph Knuth, geboren te 
Schaesberg (Limburg) den 3 April 1915, mijn
werker, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den lsten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De .Minister van J ustitie, C. Gos e I ing. 
(Uitgeg . 12 Juli 1938.) 

s. 1239 u. 

1 Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. Clöser en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 477 ; 1937, 477; 
1937 /38, 98. 

H and. II 1937/38, bladz. 766- 769, 774/5. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 98. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751-757. 
Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van J oseph 
Clöser en 20 anderen, die aan Ons het verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging - wat 
betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
DOS. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Joseph Clöser, geboren te Diiisburg 

(Pruisen) den 6 Mei 1885, timmerman-meubel
maker, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

2°. Ernst H einrich Coché, geboren te Mün
chen-Gladbach (Pruisen) den 4 Mei 1879, kan
toorbediende, wonende te Schiedam, provincie 
Zuidholland ; 

3°. Maria Carola van Dawen, geboren te 
Venlo (Limburg) den 10 Juli 1910, leerares bij 
het ijverheidsonderwijs, wonende te Venlo, 
provincie Limburg ; 

4°. Dirk E sser, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 4 October 1906, kantoor
bediende wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

5°. Paula Mathilde Hasenstab , geboren te 
Uelzen (Pruisen) den 6 Augustus 1901, ver
pleegster, wonende t e Dirksland, provincie 
Zuidholland ; 

6°. Heinrich Aloysius J ansch, geboren t e 
Watten-8cheid (Pruisen) den 20 April 1910, 
ondergrondsch mijncontroleur, wonende te 
Eijgelshoven, provincie Limburg ; 

7°. Leonard K elleter, geboren t e Richterich 
(Pruisen) den 16 September 1895, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limhurg; 

8°. Alois Mateovics, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 21 Januari 1907, chauffeur
monteur, wonende te Maassluis, provincie 
Zuidholland ; 
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90. Maria Antonia Meichlböck, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 27 November 1913, 
typiste, wonende te Leiden, provincie Zuid
holland; 

10°. Wolfgang Adolf Meister, geboren te 
Ahornberg (Beieren) den 10 April 1896, directeur 
van een transportbedrijf, wonende te Amsterdam 
provincie N oordholland ; 

uo. Hans Nachtsheim, geboren te Essen- . 
Rüttenscheid (Pruisen) den 15 December 19ll, ' 
scheikundige, wonende te Venlo, provincie 
Limburg; 

12°. Michail Ro anow, geboren te 's-Gra
venhage (Zuidholland) den 30 Juni 1907, land
bouwkundig ingenieur·, wonende te Wageningen, 
provincie Gelderland ; 

130. Alphonsius Dominicus B ernardus Schle
dorn, geboren te Enschede (Overijssel) den 27 
Januari 1901, verbandmeester in het mijn
bedrijf, wonende te Schaesberg, provincie 
Limburg; 

14°. Ludwig Johann Schneider, geboren te 
Koblenz (Pruisen) den 29 October 1906, land
bouwersknecht, wonende te B ergschenhoek, pro
vincie Zuidholland ; 

15°. Edith Steinböme:r, geboren te Elberfeld 
(Pruisen) den ll Mei 1911, verpleegster, wo
nende te Haarlem, provincie Noordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

Jo. Peter Krawczyk, geboren te Kunthal, 
Dolzig (Polen) den 23 Juni 1890, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg ; 

2°. Hendrik Meijer, geboren te Rotterdam, 
(Zuidholland) den 30 Juli 1893, loodgieter, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

3°. Leonard Meijer, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 27 Februari 1907, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

4°. Gerhard Franz Renneberg, geboren te 
Hamme, thans gemeente B ochum (Pruisen) 
den 8 Juni 1900, mijnopzichter, wonende te 
Brunssum, provincie Limburg ; 

5°. Ma.x Aug-ust Hermann Wegner, geboren 
te Altona (Duitschland) den 2 Januari 1903, 
banketbakker, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Reichard Johan
nes I sidor Ooché, geboren te Oss (Noordbrabdnt) 
den 30 September 1915, zonder beroep, wonende 
te Schiedam, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; . 
Gegeven ten P aleize Soestdijk, den l sten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 
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S. 1239 V. 

l Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. C. F. Addicks en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 479; 1937, 479; 
1937 /38, 100. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 775. 
. Bijl. Hand. I 1937/38, 100. 

Hand. I 1937/38, bladz. 751-757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Johann 
Carl Friedrich Addicks en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der ,vet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Johann Carl Friedrich Addicks, geboren 

te Brake (Pruisen) den 17 Januari 1884, grossier 
in verwarmingsinrichtingen, wonende te Nij
megen, provincie Gelderland ; 

2°. Irén Bödecs, geboren te Pestujhely (Hon
garije) den 20 Augustus 1910, verpleegster, 
wonende te Den Helder, provincie Noordholland; 

3°. Ferdinand Franz Deuschl, geboren te 
Niemes (Tsjecho-Slovakije) den 3 Februari 1879, 
financier, wonende te Heemstede, provincie 
N oordholland ; 

4°. Jeanne Du,nont, geboren te Roermond 
(Limburg) den 26 September 1908, onderwijze
res, wonende te Roermond, provincie Limburg ; 

5°. Karl Harko Wilhelm Friedrich von 
Fischer Weikersthal, geboren te Menado (Neder
landsch I ndië) den 16 Maart 1913, zonder be
roep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

6°. Arthur Martin Gernandt, geboren te 
Londen (Engeland) den 1 Februari 1902, be
drijfsleider, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

7°. Maria Karoline Elisabeth Gottschalk, ge
boren te München-Gladbach (Pruisen) den 28 
October 1912, onderwijzeres, wonende te Veghel, 
provincie Noordbrabant; 

8°. Dr. Salomon Hurwitz, geboren te Ko
nigsbergen (Pruisen) den 26 Juli 1888, o'ficier 
van gezondheid der eerste klasse, wonende te 
Bandoeng (Nederlandsch Indië); 

9°. Konrad Walter Miersemann, geboren te 
Schkeuditz (Pruisen) den 24 Februari 19ll, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

10°. Rodolphus Henricus Fredericus Orsbach, 
geboren te Antwerpen (België) den 5 Juni 1891, 
financier. wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

ll0. Mathieu Hubert Pinckaers, geboren te 
Wonck (België) den 14 November 1888, koop
man in granen, wonende te Gronsveld, provincie 
Limburg; 

12°. François Jacques Auguste Rebattu, ge
boren te Berlijn (Pruisen) den 3 April 1874, 
musicus, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 
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13°. Josefine ,'.jim1n, gsb:>ren te Wet.,,en 
(Oostenrijk) den 25 December 1912, zonder be
roep, wonende te Wijchen, provincie Gel,derland; 

14°. Heinrich Eduard Rudolf Schmidt, ge
boren te Arnsberg (Pruisen) den 21 November 
1881, koopman, wonende te Huis ter H eide, 
gemeente Zeist, provincie Utrecht; 

15°. Wilhelm Heinrich Tekampe, geboren 
te Bocholt (Pruisen) den 15 October 1908, sla
gersknecht, wonende te Groenlo, provincie 
Gelderland ; 

16°. Elsa E1nma Verstraeten, geboren te 
Clinge (Zeeland) den 21 Januari 1914, onder
wijzeres, wonende te Clinge, provincie Zeeland; 

17°. Emma Clara Verstraeten, geboren te 
Meerdonk (België) den 19 Augustus 1899, onder
wijzeres, wonende te Clinge, provincie Zeeland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 °. Franciscus Josephus Antonius Marie 
Pörtzgen, geboren te Haarle1n (Noordholland) 
den 7 Februari 1896, kok, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

20. Servaas Joseph Senster, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 22 Juni 1911, winkel
bediende en matrassenmaker, wonende te 
K erkrade, provincie Limburg ; 

3°. Johan Adriaan von Wolffen, genaamd 
von Netzer, geboren te 's-Gravenhage (Zuid
holland) den 4 Januari 1911, tuinman, wonende 
te Amersfoort, provincie Utrecht. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den !sten 

.Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 in g. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

S. 1239 W. 

l Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van F. L. Baltera en 22 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 480; 1937, 480; 
1937 /38, 101. 

Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 775. 
Bijl. Hand. I 1937/ 38, 101. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751-757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Frédéric Louis Baltera en 22 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
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1°. Frédéric Louis Baltera, geboren te La 
Chaux-de-Fonds (Zwitserland) den Il Januari 
1906, hoofdin trumentmaker in gemeentelijken 
dienst, wonende te Malang (Nederlandsch 
Indië); 

2°. Heinrich Berst, geboren te Schotthock, 
Amt Rheine (Pruisen) den 8 September 1909. 
stoomwever, wonende te Almelo, provincie 
Overijssel ; 

3°. Cyril Arthur Goldbert, geboren te Nico
laieaw (Rusland) den 28 Maart/9 April 1895, 
hoofdverkooper bij de Good Year Tire and 
Rubber Company, wonende te Buitenzorg, 
(Nederlandsch Indië); 

4°. Johannes Kerker, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den l Juli 1900, bankwerker, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

5°. Br-unhilde Hulda Emma Konczalski, ge
boren te Dusseldorp (Pruisen) den 18 April 
1914, leerling-verpleegster, wonende te Arnhem, 
provincie Gel,derland ; 

6°. George Porfirio Leon, geboren te Chim
bote (Peru) den 26 Februari 1907, machinist 
ter koopvaardij, wonende te Emmastad (Cu
raçao); 

7°. Heinrich Wilhelm Luikenhuis, geboren 
te Nichtern, Oeding (Pruisen) den 16 October 
19ll, landbouwersknecht, wonende te Kotten, 
gemeente Winterswijk, provincie Gel,derland; 

8°. Adolf Melitz, geboren te Oberhausen
Alstaden (Pruisen) den 12 Augustus 1914, land
bouwersknecht, wonende te Dale, gemeente 
Aalten, provincie Gelderland ; 

9°. Peter Nogossek, geboren te Poppelau, 
Alt Poppelau (Pruisen) den 15 October 1886, 
bankwerker in het mijnbedrijf, wonende te 
Heerlen, provincie Limburg ; 

10°. Karl Nothnagel, geboren te Arnbruck 
(Oostenrijk) den 10 Juli 1898, monteur, wonende 
te Gaanderen, gemeente Doetinchem, provincie 
Gelderland ; 

II0. Franz Friedrich Preidel, geboren te 
Nestersitz (Tsjecho-Slowakije) den 4 J uni 1899, 
graveur, wonende te Schieb·roek, provincie 
Zuidholland ; 

12°. Daniël Lewis Ricardo, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den Il November 
1908, bankbediende, wonende te Amsterdam 
provincie Noordholland; 

13°. Gertrud Schmitz, geboren te Altenrath, 
Lindler (Pruisen) den 7 Mei 1899, verpleegster, 
wonende te Leiden, provincie Zuidholland ; 

14°. Anna Maria Spiertz, geboren te Aken 
(Pruisen) den 8 November 1884, onderwijzeres, 
wonende te Meerssen, provincie Limburg ; 

15•. Johannes Trauth, geboren te .bfutter
stadt (Beieren) den 16 Mei 1889, procuratie
houder, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

16°. Jozef Maria Albert Vanhooff, geboren te 
Mechelen (België) den 27 Juli 1899, assistent 
voorman-poetser, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

17°. Hartog van Wien, geboren te 01,denburg 
(Pruisen) den 27 Februari 1912, handelsbedien
de, wonende te Venlo, provincie Li?nburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
'ederlanderschap en het ingezetenschap, laat

stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
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- deze qe hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Maria Peter Theodor Evers, geboren te 
Neuss (Pruisen) den 8 December 1902, koopman 
in manufacturen, wonende te Maastricht, pro
vincie LimlJurg ; 

2°. Friedrich Wilhelm Felmeden, geboren te 
Her/ord (Pruisen) den 2 Februari 1874, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

3°. J ulius Aug·ust Hartmann, geboren te 
EUJer/eld (Pruisen) den 16 April 1884, kantoor
bediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan: 

1°. Wilhelm Felmeden, geboren te Nijmegen, 
, (Gelderland) den 10 Juli 1915, volontair bij een 
kapper, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

2°. August Hartmann, geboren te R otterdam 
(ZuidhoUand) den 2 Februari 1914, kantoorbe
diende, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
hol~nd; 

3°. Johan Gerard Hartmann, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 7 Januari 1916, 
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den lsten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

S. 1239 X. 

1 Juli 1938. WET, houdende naturalsatiei 
van Mr. B. Austeiczer en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 488; 1937/38, 102. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766- 769,. 775. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 102. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751-757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben• 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Mr. 
Berta Austeiczer en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad no. 268), op het 

_Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij , deze verleend aan : 
10. Mr. Berta Austeiczer, geboren te Staro

konstantinow (Rusland) den 13/25 Juli 1898, 
advocaat en procureur, wonende te R otterdam, 
provincie Zuidholland ; 

20. Franciscus Hitbertus Beuten, geboren t e 
L. &. S. 1938. 
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Stockheim (België) den 14 Augustus 1885, mijn
werker, wonepde te Obbicht en Papenhoven, 
provincie LimlJurg ; 

3°. Friedrich Carl Bumann, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 2 Juni 1906, 
monteur, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

. 4°. Martha Elsa Friedel, geboren te Döbeln 
(Saksen) den 18 Augustus 1892, verpleegster, 
wonende te Santpoort, gemeente Bloemendaal, 
provincie N oordholland ; 

5°. Johann Wilhelm Carl Haft, geboren te 
Trebnitz (Pruisen) den 11 ovember 1870, 
kappersbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

6°. Heinrich Holtappels, geboren te Kevelaar 
(Pruisen) den 9 September 1906, beelden
polychromeur (meesterknecht), wonende te Deur
ne, provincie Noordbrabant ; 

7°. Rosa 11,g, geboren te Kowald bij Voitsberg 
(Oostenrijk) den 17 Maart 1903, kantoorbedien
de, wonende te Eindhoven, provincie Noord
brabant; 

8°. Maximilian Kochanowski, geboren te 
Kiel (Pruisen) den 18 Juli 1906, land- en tuin
bouwersknecht, wonende te Wognum, provincie 
N oordholland ; 

9°. Johann Kaspar Kreutzkamp, geboren te 
Aken (Pruisen) den 7 Juli 1890, mijnopzichter, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg ; 

10°. Friedrich Karl Franz Littmann, geboren 
te Altenessen, Essen (Pruisen) den 7 Februari 
1912, huisknecht, wonende te Hoensbroek, pro
vincie LimlJurg ; 

11°. Henry Melz, geboren te Hamhitrg 
(Duitschland) den 26 Juni 1900, bedrijfa'eider 
in eene grossierderij in vleeschwaren met 
slagerij, wonende te Eindhoven, provincie 
N oordbrabant ; 

12°. Wilhelmine Emilie Ochsle, geboren te 
Neckargartach (Wurtemberg) den 28 Maart 
1880, buffetjuffrouw, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

13°. Carl Friedrich Oltmann, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 28 April 1906, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oürdholland ; 

14°. · Adolf Julius Steinwand, geboren te 
Frank/ort aan den Main (Pruisen) den 15 No
vember 1911, stoker, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

15°. Alexander Johann Wasserthal, geboren 
te Weenen (Oostenrijk) den 23 Mei 1908, be
drijfsleider in eene smederij, wonende te 
Dordrecht, provincie Zuidholland ; 

16°. Boleslaw Zdrojewski, geboren te Secheim 
Osieczek (Polen) den 31 October 1900, mijn
machinist, wonende te Schaesberg, provincie 
LimlJurg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Hubertus Beermann, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 20 Augustus 1908, mon
teur, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland ; 

2°. Johan Bernard Kuipers, geboren te 
20 
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Losser (Overijssel) den 1 October 1914, timmer
mansknecht, wonende te Overdinkel, gemeente 
Losser, provincie Overijssel ; 

3°. Hendrik Lütter, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 22 September 1896, schoenmaker, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

4°. Johann Heinrich Schoemaker, geboren 
te Veldhausen (Pruisen) den 26 Februari 1891, 
bakker, wonende te Zuidlaren, provincie 
Drenthe. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd hij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Charlotte Christi
ane Haft, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 
den 22 September 1915, kapster, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den ! sten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e l ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

s. 1239 IJ. 

I Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J : P . Büsgen en 21 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 489; 1937/38, 103. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766- 769, 775. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 103. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751-757. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Johann 
Peter Büsgen en 21 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoem
den voor zooveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
10. Johann P eter Büsgen, geboren te Rheydt 

(Pruisen) den 7 October 1909, kapper, wonende 
te Eindhoven, provincie N oordbrabant ; 

2°. Anton Alois Cech, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 15 Maart 1908, kaashandelaar, 
wonende te Gouda, provincie Zuidholland ; 

3°. Maria Catharina Formen, geboren te 
Vaals (Limburg) den 10 Augustus 1904, onder
wijzeres, wonende te Vaals, provincie Limburg; 

4°. Mathilde Maria Agnes Froitzheim, ge
boren te Lindenthal, Keulen-Lindenthal (Prui
sen) den 3 Juli 1886, leerares, wonende te Boxtel, 
provincie Noordbrabant; 

5°. Hermann Christian Geineder, geboren 
te Stuttgart (Wurtemberg) den 4 Maart 1901, 
horlogemakersgezel, wonende te Tiel, provincie 
Gelderland; 

6°. Hubert Gielissen, geboren te Anrath 
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(Pruisen) den 26 Juli 1888, timmerman, wonen
de te Mierlo, provincie N oordbrabant ; 

10. Anna ,Marie Pauline Homburg, geboren 
te Eickel-Wanne (Pruisen) den 9 Februari 1889, 
zonder beroep, weduwe van Popke de Haan, 
wonende te Bad Oeynhausen (Pruisen); 

8°. Johann Heinrich Hülsers, geboren te 
Neersen (Pruisen) den 27 Februari 1902, verver, 
wonende te Neersen (Pruisen); 

9°. Jacob J eurissen, geboren te Kre/eld 
(Pruisen) den 22 September 1885, mijnwerker, 
wonende te Sittard, provincie Limburg ; 

100. Anna Helena Bernardina Karrenbroek, 
geboren te Glane (Pruisen) den 18 Augustus 
1908, onderwijzeres, wonende te Eindhoven, 
provincie N oordbrabant ; 

11°. Thekla Kla.sen, geboren te Wahn 
(Pruisen) den 4 April 1898, leerares bij het 
landbouwhuishoudonderwijs, wonende te Noord
Deurningen, gemeente Denekamp, provincie 
Overijssel ; 

12°. Peter Andreas van der Liek, geboren te 
Ryth, Niederkrüchten (Pruisen) den 31 Juli 1873, 
zonder beroep, wonende te Niederkrüchten 
(Pruisen); 

13°. Michael Peter Moritz, geboren te 
Roxheim (Beieren) den 12 December 1880, 
R.K. Orde Geestelijke, wonende te Grave, 
provincie N oordbrabant ; 

14°. Johann Joseph Nicolaye, geboren te 
Aken (Pruisen) den 9 Maart 1899, metselaar, 
wonende te Aken (Pruisen); 

15°. Georg Carl Hermann P eters, geboren te 
Eschershausen (Pruisen) den 29 April 1879, 
bedrijfsleider op fabrieken, wonende te Hengelo, 
provincie Overijssel ; 

16°. Petrus Hubertus Schaakxs, geboren te 
Aken (Pruisen) den 27 April 1894, verver, 
wonende te Aken (Pruisen); 

17°. Greetje Schlorholtz, geboren te Leer 
(Pruisen) den 27 Januari 1878, zonder beroep, 
wonende te Oude Pekela, provincie Groningen; 

18°. Wilhelmus Tunzi, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 14 April 1902, incasseerder, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

19°. I saac Vleeschdrager, geboren te Londen 
(Engeland) den 31 Augustus 1875, zonder be
roep, wonende te Borgerhout bij Antwerpen 
(België). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan Heinrich Georg Timpe, geboren te Schaes
berg (Limburg) den 14 Augustus 1913, mijn
werker, wonende t e Schaesberg, provincie 
Limburg. 

3. Met uitbreiding van het . bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blaà n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan : 

1°. Jakob Hubert Gielissen, geboren te 
Anrath (Pruisen) den 15 Augustus 1915, boek
houder, wonende te Mierlo, provincie Noord
brabant; 

2°. Maria Hubertine Jeurissen, geboren te 
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Fisvheln, Krefeld-Uerdingen (Pruisen) den 20 
October 1912, zonder beroep, wonende te 
Sittard, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den lsten 

Juli 1938. 
WI LHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

s. 1239 z. 

1 Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van R . L. B eckert en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 490; 1937/38, 104. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766- 769, 775. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 104. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751- 757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Rosa 
Liesbeth Beckert en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in artikel 2 genoemden voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Rosa Liesbeth Beckert, geboren te Leitels

hain, Crimmitschau (Saksen) den 11 December 
1885, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

2°. Christian Carl Grevenitz, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 27 Januari 1912, 
machinist ter koopvaardij, wonende te Rotter
darn, provincie Zuidholland ; 

3°. Werner Gustav Karl Haertel, gebo_ren te 
Maagdenburg (Pruisen) den 8 September 1904, 
winkelbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

4°. Bertha Heeren, geboren te BorchsMhe, 
Aumund (Pruisen) den 27 Januari 1905, dienst
bode wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

5°. Maria Agnes Jacobs, geboren te Frömern, 
Fröndenberg (Pruisen) den 19 Juli 1891, zonder 
beroep, wonende te Kievelherg bij Geilenkirchen 
(Pruisen); 

6°. Anna Maria Hubertina Krückels, ge
boren te Ritzerfeld, Herzogenrath (Pruisen) den 
8 Maart 1873, zonder beroep, weduwe van 
Frans Theodoor Diederen, wonençle te Her
zogenrath-Bierstrass (Pruisen); 

70_ Marianne Catharina Lewy, geboren te 
Berlijn (Pruisen) den 5 November 1896 ver
pleegster, wonende te Arnhem, provincie Gel
derland; 

8°. MarianneMachin, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 4 Juni 1894, winkeljuffrouw 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

go_ Ernst Friedrich Martens, geboren te 
Hamburg (Duitschland) den 17 Februari 1898, 
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 
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100. Martin René Neeter, geboren te Ant
werpen (België) den 26 Juli 1899, diamant
bewerker, wonende te St. Gillis-op-Brussel, 
(België); . 

11°. Leonard Nobis, geboren te Straèten 
Waldenrath (Pruisen) den 21 September 1873, 
landbouwer, wonende te Merkelheek, provincie 
Limburg; 

12°. Maria Johanna Peters, geboren te 
Elten (Pruisen) den 17 September 1904, zonder 
beroep, wonende te Elten (Pruisen); 

13°. Meta R emscheid, geboren te Ohligs, 
Solingen (Pruisen) den 22 Mei 1897, dienstbode, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

14°. Alban H omère August V erleyen, geboren 
te T ieghem (België) den 13 October 1888, gever 
van lessen in de Fransche taal, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

15°. J acob Ludwig van de Winkel, geboren 
te Brüxgen, Gangel,t (Pruisen) den 21 October 
1902, fabrieksarbeider, wonende te Gillrath 
(Pruisen); 

16°. Charlotte J ohanna Marie Ziegelmeier, 
geboren te Berlijn-Treptow (Pruisen) den 4 
Juni 1913, verpleegster wonende te Assen, 
provincie Drenthe. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, 4de lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staaisbladen nos. 209 en 913 ), wordt bjj deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Geerd Dekker, geboren te Bellingwolde 
(Groningen) den 7 November 1894, los werk
man, wonende te Vrieschelo, gemeente Belling
wolde, provincie Groningen ; 

2°. Johan Lambert Godfried Esser, geboren 
te Heerlen (Limhurg) den 17 October 1901, 
smid-bankwerker, wonende te Schaesberg, pro
vincie Limburg ; 

3°. Hermann Rier,hers, geboren te B ode
graven (Zuidholland) den 13 December 1901, 
electromonteur, wonende te Amersfoort, pro
vincie Utrecht ; 

4°. Marinus Adam Werner, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 20 Augustus 
1900, gemeentelijk reserve-arbeider, wonende 
te Amsterdam, provincie N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den lsten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I ing. 
(Uitgeg . 12 Juli 1938.) 

S. 1239 AA. 

1 Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H . R. Baeschnitt en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 491; 1937/38, 105. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 775. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 105. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751-757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Her-
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mann Rudolf Baeschnitt en 19 anè:leren, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betre~ de in ·artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Hermann Rudolf Baeschnitt, geboren te 

Herne (Pruisen) den 2 November 1914, mon
teur-chauffeur, wonende te Hilversu1n, pro
vincie N oordholland ; 

2°. Ernst Heinrich Gerhard B arth, geboren 
te Heiligkreuz, Tr-ier (Pruisen) den 6 Juni 1902, 
chauffeur, wonende te Deventer, provincie 
Overijssel ; 

3°. Karl Franz Dvorak, geboren te Weenen 
{Oostenrijk) den 12 September 1909, kantoor
,bediende, wonende te Groningen, provincie 
Groningen; 

4°. Ernst Jakob E isemann, geboren te 
Meckesheim (Baden) den 4 September 1893, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, pro-
vincie N oordholland ; · 

50_ Catharina Elisabeth Hankers, geboren te 
!burg (Pruisen) den 30 Maart 1886, leerares aan 
eene landbouwhuishoudschool, wonende te 
Glanerburg, gemeente Enschede, provincie Over• 
ijssel; 

6°. Jan Alfred Hans, geboren te Sinte 
M aria-Hoorebeke (België) den 4 April 1883, 
handelsreiziger, wonende te Contich (België); 

7°. Gerard Janssen, geboren t e Meerlo 
(Limburg) den 7 Januari 1895, werkzaam bij den 
Centralen Crisis Controledienst, wonende te 
Maasniel, provincie Limburg ; 

8°. J ohann Klein, geboren te Rotthausen 
(Pruisen) den 4 November 1909, electricien in 
het mijnbedrijf, wonende .te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

9°. Maria Catharina Josefa Hubertina lAUh, 
geboren te Aken (Pruisen) den 5 Januari 1848, 
zonder beroep, weduwe van Jan Servaas Heili 
gers, wonende te Aken (Pruisen); 

100. Walter Otto Ohm, geboren te Borgstedt
Bünsdorf (Pruisen) den 2 Juli 1912, boekhouder, 
wonende te Palembang, Sumatra (Nederlandsch 
I ndië); 

11°. Heinrich Rosendaal, geboren te Klein
Netterden, Emmerik (Pruisen) den 12 Juni 
1896, rund- en varkensslager, wonende te 
Didam, provincie Gelderland; 

12°. Wilhelm'Schönfeld, geboren te Konstan
tinow, Kolo (Polen) den 1/13 October 1893, 
hoofdmonteur, wonende te Zuilen, provincie 
Utrecht; 

130_ R ichard Heinrich Spennrath, geboren 
te Eupen (België) den 17 Juni 1909, scheikundig 
kleurder op eene katoendrukkerij, wonende te , 
Goor, provincie Overijssel; 

140_ Petronilla Francisca Nora Swemer, 
geboren te Ruysbroeck (België) den 14 November 
1892, gymnastiekleerares, wonende te 's -Gra
venhage, provincie Zuidholland ; 

15°. Constant Voets, geboren te Maastricht 
(Limburg) den 28 December 1893, meester 
bakker, wonende te Heerlen, provincie Lirn.burg ; 

16°. Maria Auguste Weber, geboren t e 
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Langenschwalbach (Pruisen) den 8 April 1897, 
huisdame in een hotel, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat 
stelijk gewij_zigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Carl Heinrich Siegmund Aschermann, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 24 
Juni 1907, zonder beroep,\vonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

2°. Johann Gottlieb Bierweller, geboren te 
Nieuwer-Amstel (Noordholland) den 14 April 
1896, broodbakkersknecht, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

3°. Friedrich Ludwig Middendorfj, geboren 
te Hilversum (Noordholland) den 16 Juni 1913, 
kantoor- en magazijnbediende, wonende te 
Hilversum, provincie Noordholland; 

4°. Adolph Paul Ziessen, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 28 November 1900, 
chauffeur, wonende t e Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den l sten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

S. 1239 BB. 

1 Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van A. H. Baumeister en 18 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 523; 1937/38, 179. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 775. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 179. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751- 757. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Anton 
Hermann Baumeister en 18 anderen, die aaL 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Anton Hermann Baumeister, geboren te 

Wennewick -Ammeloe, Vreden (Pruisen) den 
20 Januari 1893, landbouwer, wonende te 
Eppenzolder, gemeente Haaksbergen, provincie 
Overijssel; 

2°. Walter Bott, geboren te Frank/ort aan 
den Main (Pruisen) den 4 Januari 1902, kellner, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

3°. Georges Joseph Nestor Dumont, geboren 
te J emelle (Be/,gië) den 21 April 1874, hotel-



houder, wonende te Gorinchem, provincie Zuid
holland; 

4°. Gerhard R einer Emde, geboren te Dussel
dorp (Pruisen) den 20 Mei 1898, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land · 

5°.' Max Georg Wilhelm Eijssen, geboren te 
Fürstenwalde (Pruisen) den 13 Augustus 1908, 
banketbakkersgezel, wonende te Hengelo, pro
vincie Overijssel ; 

6°. Isaak Eduard Falck, geboren te Harburg
Wilhelmsburg (P'.'"nisen) den 21 Juli 1905, 
arbitragent en correspond·ent, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

7°. Wilhelm Karl Feldmann, geboren te 
1ihed1-Feldmark (Pruisen) den 21 December 
1905, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

8°. Johannes Bruno Heger, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 1 Februari 1910, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

9°. Mattheus Gerardus Hermans, geboren te 
Lanaken (België) den 26 Februari 1884, admi
nistratief mijnbeambte, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg ; 

10°. Josephus Maria Agneta Hillemans, ge
boren te Wyneghem (België ) den 16 Juni 1892, 
arts, wonende te Roosendaal en Nispen, pro
vincie N oordbrabant ; 

11°. Emilie Josefik, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 5 Mei 1906, vroedvrouw, wo
nende te Kerkrade, provincie Limburg; 

12°. Paul Matuschek, geboren te Alstaden, 
Oberhausen-Alstaden (Pruisen) den 11 Mei 1907, 
meubelmakersgezel, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

13°. Catharina Elisabeth Neumann, geboren 
te Koningsbergen (Pruisen) den 8 November 
1888, amanuensis, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland ; 

14°. Jeanne Veillon, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 1 Januari 1890, onderwijzeres, 
wonende t e Heer, provincie Limburg; 

15°. Friedrich Clemens Wittke, geboren te 
Dusseldorp (Pruisen) den 6 Maart 1890, bank
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913 ), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 °. Fredrik Jacob Dargatz, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 7 December 
1900, boekhouder, wonende te Haarlem, pro
vincie N oordholland ; 

2°. Ernst Karl Germann, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 4 Juli 1895, slagers
patroon, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

3°. Roelof Leonard Lint, geboren te Gro
ningen (Groningen) den 7 October 1897, geld
ophaler bij het gemeentelijk licht- en tram
bedrijf, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

40_ Herman Frans Paul Scheer, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 23 Februari 
1896, boekhandelaar, wonende te Hilversum, 
provincie N oordholland. 
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3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel:;:::, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den !sten. 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.1 

s. 1239 cc. 

l Juli 1938. WET, houdende naturalisatie-
van N. 0. Bergqvist en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 537; 1937/38, 188. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 766. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 188. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751- 757. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Nils 
Olof Bergqvist en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 ~enoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij -
zigd bij de wetten van 21 December 1936 (Staats
bladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Nils Olaf B ergqvist, geboren te Västra 

I ngelstad (Zweden) den 21 December 1888, 
chauffeur, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

2°. L eo Mauritius Cardon, geboren te 
Wynkel-St. Kruis (België) den 16 October 1893, 
fabrieksarbeider, wonende te Sas van Gent, 
provincie Z eeland ; 

3°. Gustav Deutsch, geboren te Wiener
Neustadt (Oostenrijk) den 7 September 1892, 
scheepsbouwkundige, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

4°. Robertus Enis, geboren te Herent (België} 
den 25 Augustus 1903, koster en kaarsenmaker, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

50_ Karl Grosshardt, geboren te München 
Gladbach (Pruisen) den 21 Augustus 1897, hou
der van eenè radio-centrale, electricien en auto
verhuurder, wonende t e Rhoon, provincie Zuid. 
holland; 

6°. Martin Gouder de Beauregard, geboren te 
Keulen (Pruisen) den 3 November 1902, mijn
werker, wonende te K erkrade, provincie Lim
burg; 

7°. Julius Friedrich Wilhelm Holtz, geboren 
te H am,bury (Duitschland) den 19 September 
1898, bevrachter, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

8°. Artur Hermann Klaus, geboren te Duis
burg (Pruisen) den 15 September 1912, mon
teur, wonende te Hoogland, provincie Utrecht; 

90_ Adrianus Albertus ].faria De Kremer, 
geboren te Antwerpen (België) den 20 Februari 
1897, verzekeringsagent, wonende te Delft. 
provincie Zuidholland ; 

100. Aynes Maagh, geboren te Heimershei,n, 
Neuenahr (Pruisen) den 2 April 1904, kinder
verzorgster, wonende te Grave, provincie 
N oordbrabant ; 
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ll0. Hans Hermann Heinrich Meurer, gebo
ren te Antwerpen (Bel,gië) den 19 December 1913, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

12°. Franz Miseré, geboren te Aken (Prui
sen) den 20 Juni 1906, mijnwerke·r, wonende te 
Oirsbeek, provincie Limburg ; 

13°. Johannes Richard Pester, geboren te 
Borna (Saksen) den 5 Mei 1892, kantoorbediende 
en reiziger, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordhoUand ; 

140_ Johanna Jacoba Schäfer, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 23 September 
1877, huishoudster, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelderland ; • 

150_ Friedrich Wilhelm Stiir, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 17 Augustus 
1893, electricien, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

160. Otto Johannes Teubler, geboren te Tiel 
(Gelderland) den 5 Mei 1904, winkelchef, wo
nende te Utrecht, provincie Utrecht; 

110. Konrad Wackers, geboren te Willich 
(Pruisen) den 26 Februari 1915, landbouwers
knecht, wonende te Susteren, provincie Lim
burg; 

18°. Bernhard Joseph Ignatz Zurlage, ge
boren te Priggenhagen, Bersenbrück (Pruisen) 
den 27 Januari 1888, bedrijfsleider, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht . .. 

2. Met afwijking van het bepaalde b1J ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Lodewijk Wilhelm Scheuermann, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 8 October 
1899, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

2°. Dirk Smidt, geboren te Helpman, des
tijds gemeente Haren, thans gemeente Gronin
gen, den 8 Maart 1894, boekhouder, wonende 
te Groningen, provincie Groningen. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den l sten 

Juli 1938. 
WILITELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e l ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

S. 1239 DD. 

l Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van H. J. van Brincken en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 547; 1937/38, 191. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 776. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 191. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751-757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Henri 
Jean van Brincken en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
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bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Henri Jean van Brincken, geboren te 

Etterbeek (België) den 30 October 1889, hand
schoenmaker, wonende te Elsene (België) ; 

2°. Heinrich Fleuren, geboren te Kevelaer 
(Pruisen) den 4 Maart 1899, landbouwer, wo
nende te Kevelaer (Pruisen); 

3°. Johann Fonken, geboren te Broekhuysen, 
Straelen (Pruisen) den 26 October 1903, land
bouwersknecht, wonende te Lomm, gemeente 
Arcen en Velden, provincie Limburg; 

4°. Carl Oswald Goëhl, geboren te Weiterath, 
Randerath (Pruisen) den 22 October 1862, 
kapperspatroon, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

5°. J ohann Wilhelm Robert Groesgen, geboren 
te Viersen (Pruisen) den 4 Juli 1889, kasprocura
tiehouder, wonende te Soerabaia (Nederlandsch 
Indië); 

6°. Karl Heinrich Hentschke, geboren te 
Harburg (Pruisen) den 6 Februari 1899, model
maker, wonende te Hengelo, provincie Overijssel; 

7°. Elisabeth Sophia Hief, geboren te Bre
delar, Giershagen (Pruisen) den 5 Juli 1893, 
verpleegster, wonende te Amst-erdam, provincie 
N oordholland ; 

8°. Otto Kardaun, geboren te Kohlscheid 
(Pruisen) den 20 Februari 1900, bankwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

9°. Sijbrichje K ingma, geboren te Bolsward 
(Friesland) den 2 Mei 1873, zonder beroep, 
weduwe van Louis Willy Glasz, wonende t e 
Bolsward, provincie Friesland ; 

100. Agnes Antoinette K lüppel, geboren te 
Aken (Pruisen) den 18 Juli 1913, tijdelijk ambte
naresse bij den Armenraad, wonende te A lkmaar, 
provincie N oordholland ; 

11°. Gustav Adolf König, geboren te Dullen
Marggrabowa, Treuburg (Pruisen) den 6 October 
1893, bankwerker, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; . 

12°. Johann Maria Lanczer, geboren te 
Nagy Szombat (destijds Hongarije, thans 
Tsjecho-Slowakije) den 4 April 1888, assistent• 
leeraar bij het Nijverheidsonderwijs, wonende te 
Enschede, provincie Overijssel ; 

13°. Bernardina Maria Plagge, geboren te 
Rieste (Pruisen) den 20 Februari 1899, onder
wijzeres, wonende te Denekamp, provincie 
Overijssel ; 

14°. Wilhelm Putman, geboren te Hüthu'l"I,, 
Ellen (Pruisen) den 13 Juni 1894, fabrieks
arbeider, wonende te E1nmerik (Pruisen); 

15°. Maria Helena Radke, geboren te Walin 
(Pruisen) den 25 Januari 1908, onderwijzeres, 
wonende te Denekamp, provincie Overijssel ; 

16°. Josef Hermann Ronge, geboren te 
Radevormwatd (Pruisen) den 8 Juli 1904, af
deelingshoofd bij garenfabrieken, wonende te 
Helmond, provincie Noordbrabant; 

17°. Friedrich Carl Spieckerhoff, geboren te 
Schnellweide, Keulen-Holweide (Pruisen) den 
24 Maart 1893, monteur, wonende te Leiden, 
provincie Zuidholland ; 

18°. Derk Veenstra, geboren te Oostermeer, 
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gemeente T ietjerksteradeel (Fries/,a,nd) den 4 
December 1891, zonder beroep, wonende te 
Oostermeer, gemeente Tietjerksteradeel, pro
vincie Friesland ; 

19°. Max Weisz, geboren te P/,a,uen (Saksen) 
den 8 Augustus 1910, bedrijfsleider op een 
atelier voor glasschilderkunst, wonende te 
Roermond, provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsb/,a,d n°. 268), op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsb/,a,den nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan Hans Robert Heinz Buerger, geboren 
te Tilsit (Pruisen), den 1 Mei 1915, kantoor
bediende, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsb/,a,den 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Karl Wilhelm 
G/,a,sz, geboren te Oberheldrungen (Pruisen), den 
7 April 1914, zonder beroep, wonende te Am
sterdam, provincie N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den l sten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

S. 1239 EE. 

l Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van 0 . Akkermann en 22 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 554; 1937/38, 195. 
Hand. II 1937/38, bladz. 766-769, 776. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 195. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751- 757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Con
radine Akkermann en 22 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
10. Conradine Akkermann, geboren te War

singsfehn (Pruisen) den 18 November 1897, 
cantinejuffrouw· bij het Ministerie van Sociale 
Zaken, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

20. Anton August B ecker, geboren te Uzwil, 
gemeente Henau (Zwitser/,a,nd) den 9 April 
1909, technisch handelsbediende, wonende te 
Batavia (Nederlandsch I ndië); 
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· 3°. Jordaan Franciscus de Bel, geboren te 
Exaerde (België) den 13 Juli 1898, meubel
handelaar, wonende te Coevorden, provincie 
Drenthe; 

40_ Heinrich Ai,gust Cordfunke, geboren 
te Ahmsen, Werl, Schölmar-Land (Pruisen) den 
17 September 1877, bedrijfsleider, wonende te 
Schiedam, provincie Zuidhol/,a,nd ; 

5°. Victor Dobrovolsky, geboren te Mogilew 
(Rusland) den 17/30 April 1895, werkzaam bij 
een theater, wonende te Batavia (Neder/,a,ndsch 
Indië); 

6°. Erwin Josef Eichhorn, geboren te Bruck 
aan de Mur (Oostenrijk) den 1 September 1914, 
zonder beroep, wonende te Delft, provincie 
Zuidholland ; 

7°. Cornelis Habicht, geboren te Amsterdam 
(Noordhol/,a,nd) den 29 Juni 1903, waterklerk, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

8°. Elja (Elias) Herzenberg, geboren te 
Tuckum (Let/,a,nd) den 30 Juni/13 Juli 1868, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidhol/,a,nd ; 

9°. Hubert Jaeger, geboren te Vaals (Lim
burg) den 11 Augustus 1902, leidekker en lood
gieter, wonende te Vaals, provincie Limburg; 

10°. Rud_olf Pául Gustav Klitscher, geboren 
te Stettin (Pruisen) den 25 September 1904, 
procuratie-houder, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordhol/,a,nd ; 

11°. Abraham Lichtermann, geboren te 
Batoum (Rus/,a,nd) den 29 December 1901/11 
Januari 1902, procuratiehouder, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordhol/,a,nd; 

12°. Johann Mazgon, geboren te Schmidt
horst, Duisburg-Hamborn (Pruisen ) den 10 Mei 
1910, verwarmingsmonteur, wonende te Schin 
op Geul, provincie Limburg ; 

13°. Oswald R einhard N eumann, geboren te 
Spitzkunnersdorf (Pruisen) den 30 November 
1867, verfmeester, wonende te Haarlem, pro
vincie Noordhol/,a,nd; 

140_ Paul Her,nann Pollack, geboren te 
's -Gravenhage (Zuidhol/,a,nd) den 17 April 1894, 
concierge, wonende te 's -Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

150_ Ludwig Heinrich Robers, geboren te 
Kerspel Epe, Epe (P,-uisen) den 24" December 
1894, schoenmaker, wonende te Gronau (Prui
sen); 

16°. P eter Scholtes, geboren t e Gasse, H er
zogenrath (Pruisen) den 16 Mei 1883, zonder 
beroep, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

17°. Elfriede Wilhelmine Sennekool, geboren 
te R indern, Kleef-Rindern (Pruisen) den 6 
April 1905, kloosterzuster, wonende te Münster 
(Pruisen); 

180. Dora Sturzenegger, geboren te R eute 
(Zwitserland) den 28 Juli 1893, verpleegster, 
wonende te Santpoort, gemeente Velsen, pro
vincie Noordholland; 

190_ Matthias Theelen, geboren te Voxum, 
Straelen (Pruisen) den 3 September 1904, 
landbouwer, wonende te Wachtendonk (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decembe_~ 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt b1J 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver-
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leend aan: Carl Wilhelm Scheunemann, gebo
ren te R otterdam (Zuidholland) den 30 Septem
ber 1895, kantoorbediende, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan: 

1°. Henriette Herzenberg, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 21 Mei 1915, kantoor
bediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

2°. Christina Neumann, geboren te Anister
dam (Noordholland) den 28 April 1916, naaister, 
wonende te Haarlem, provincie Noordholland; 

3°. Pauline Charlotte PoUack, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 2 Juni 1916, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den ! sten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 i ng. 
( Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

S. 1239 FF. 

1 J uli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van I . D. Bondareff en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937, 561 ; 1937 /38, 200. 
Hand. II 1937 /38, bladz. 766- 769, 776/7. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 200. 
Hand. I 1937 /38, bladz. 751-757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van I van 
Danielowitch Bondareff en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 2 
en 3 genoemden voor zooveel doenlijk - van 
de bewijssllukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 
21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. I van Danielowitch Bondareff, geboren 

t e Novotcherkassk (Rusland) den 25 Januari/ 
6 Februari 1891, voormanfotograaf, wonende 
t e Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, pro
vincie Noordholland; 

2°. Wilhelm Friedrich Bubeck, geboren te 
Hedelfingen, Stuttgart-Obertürkheim ( Wurtem
berg) den 28 October 1894, bankwerker, wonen
de te Nijmegen, provincie Gelderland; 

3°. Petrus Hubertus Franssen, geboren te 
Maastricht (Limburg) den 20 Juli 1897, boek
houder-reiziger, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg ; 

4°. R ebekka Friedschol, geboren te Wornen 
(Litauen) den 6/19 Februari 1876, zonder be
roep, weduwe van Elias Leib Aronsohn, wonende 
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te A=terdam, provincie Noordholland: 
5°. Johann Jakob Grimminger, geboren te 

Lauingen (Beieren) den 3 Mei 1884, werkmeester 
bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, 
wonende te A1nsterdam, provincie Noordhol
land. 

6°.' Emilio Groshart, geboren te Mexico 
(Mexico) den 4 December 1893, electricien, 
wonende te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, 
provincie ZuidhoUand ; 

7°. Johannes Otto Heselhaus, geboren te 
Dor/ Mettingen, Mettingen (Pruisen) den 28 
Februari 1913, inkooper, wonende te Arnhem, 
provincie Gelderland ; 

8°. Leopold Hornstein, geboren te Stara 
Lubovna (Tsjecho Slowakije) den 2 April 1894, 
lasscher op arbeidsovereenkomst in dienst van 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, wonende te Hilversum, provincie 
N oordholland ; 

9°. Ephraim Ma.so, geboren te Keidany 
(Litauen) den 1/14 December 1894, procuratie
houder, wonende te 's -Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

10°. Daniel Möger, geboren te Ehrenfeld, 
Keulen-Ehrenfeld (Pruisen) den 15 October 
1895, uitvoerder metselaar, wonende te Hoorn, 
provincie Noordholland; 

ll0. Gertrud Moses, geboren te Walsrode 
(Prui.sen) den 17 Mei 1887, pensionhoudster, 
weduwe van Michael Alfred Caro, eerder weduwe 
van Jacob van Aals, wonende te A=terdam, 
provincie Noordholland; 

12°. Esther Natzler, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 17 Juni 1904, winkeljuffrouw, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

13°. Theodor Oehler, geboren te Halle aan 
de Saale (Pruisen) den 14 Mei 1881, schilders
patroon, wonende te A=terdam, provincie 
N oordholland ; 

14°. Stephanus Sebes, geboren te Kassa, 
Kosice, (destijds Hongar{je thans T sjecho
Slowakije) den 26 Juli 1895, werktuigkundige, 
wonende te Groningen, provincie Groningen ; 

15°. Osias Seifert, geboren te Titrka aan de 
Stryj (Polen) den 3 Juli 1904, handelsbediende, 
wonende te Bandjermasin (Nederlandsch I ndië); 

160. Reinder Wijbren Steenhuizen, geboren 
te Olalla (Vereenigde Staten van Amerika) den 
17 Juli 1894, onderwijzer, wonende te Drachten, 
gemeente Smallingerland, provincie Friesland ; 

110. Bernard Heinrich Temminghofj, ge
boren te Wennewick, Vreden, gemeente Amme
loe (Pruisen) den 18 December 1892, timmer
mansknecht, wonende te Holthuizen, gemeente 
Haaksbergen, provincie Overijssel. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decemt 
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), word
bij deze de hoedarugheid van Nederlander ver
leend aan: 

10. Ludwig Jlriedrich Oltmann, geboren te 
A=terdam (Noordhotland) den 31 Juli 1903, 
bankbediende, wonende te A=terdam, pro
vincie N oordholland ; 

20. Andreas Riitze, geboren te Onstwedde 
(Groningen) den 20 Januari 1 97, verzekerings
agent, wonende te Musselkanaal, gemeente 
Onstwedde, provincie Groningen. 
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3. M~t uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1 92 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet
ten van 21 December 1936 (Staatsbladen nos. 
209 en 913) , wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Andreas August 
Rütze, geboren t e Borger (Drenthe) den 8 Au
gustus . 1915, fabrieksarbeider, wonende te 
Musselkanaal, gemeente Onstwedde, provincie 
Groningen. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven t en Paleize Soestdijk, den l sten 

Juli 1938. 

S. 1239 GG. 

WILHELMINA. 
De Minister van J ustitie, 

C. G o s e I i n g. 

(Uitgeg. 22 Juli 1938.) 

1 Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van M. Echternach en 20 anderen. 

<Bijl. Hand. II 1937, 563 ; 1937 /3 , 201. 
Hand. II 1937/3 , bladz. 766- 769, 777. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 210. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751- 757. 

Wij WILHELM! A, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Mathias Echternach en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstuk.ken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlander schap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 
21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van tate, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Mathias Echternach, geboren te MallJorn, 

Thal/ang (Pruisen) den 20 M:ei 1881, mijnwer
ker-stutter, wonende t e Brunssum, provincie 
Limburg; 

2°. August J oseph Enning, geboren t e 
Weseke (Pruisen) den 25 F ebruari 1898, land
bouwer en paardenhandelaar, wonende te 
K otten, gemeente Winterswijk, provincie Gel
derland; 

3°. Wilhelm JPranz Fröhlich, geboren te 
Diedersdorf (Prui en) den 24 Februari 1871, 
concierge, wonende te A1naterdam, provincie 
N oordholland ; 

4°. Hermann Marten Geerds, geboren te 
Ernden (Pruisen) den 9 April 1895, kantoor 
bediende, wonende te A,nsterdam, provincie 
N oordholland ; 

5°. Alexandre Pierre Adrien Guijaux, ge
boren te Roosendaal en Nispen (Noordbrabant) 
den 10 Februari 1907, werktuigkundig inge
nieur, wonende te Roosendaal en Nispen, pro
vincie N oordbrabant ; 

6°. Eugen Heigl, geboren t e Mannheim 
(Baden) den 23 Juni 1909, bakkersknecht en 
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broodbezorger, · wonende te Amsterdam, pro 
vincie N oordholland ; 

7°. Otto Ferdinand Wilhelm Hilmer, ge
boren te Hamburg (Duitschland) den 13 December 
1898, bedrijfsleider, wonende t e Soerabaia 
(Nederlandsch I ndië); 

8°. Clara Linna Hulda Jäger, geboren t e 
Ebeleben (Pruisen) den 24 Juli 1890, buffet
juffrouw, wonende t e 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

90. Carl J ohann Kneib, geboren te Koblenz 
(Pruisen) den 17 Augustus 18 3, procuratie
houder, wonende te Aerdenhout, gemeente 
Bloemendaal, provincie N oordholland ; 

10°. Wilhelmina Kriek, geboren te Ant
werpen {België) den 2 Januari 1893, werkzaam 
bij de Nederlandsche R. K. Centrale Vereeni
ging t er bescherming van meisjes, afdeeling 
's-Gravenhage, wonende t e 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

n o. Leonardus Gerhard Olden, geboren te 
Epe (Pruisen) den 19 Januari 1910, bankwer
ker-electricien, wonende te Haarlem, provincie 
N oordholland ; 

12°. Josephine Sophie von P igage, geboren 
t e Duisburg (Pruisen) den 29 Juli 1889, onder
wijzeres, wonende te Posterholt, provincie Lim
burg ; 

130. Herbert Rappmund, geboren te Essen 
Rüttenscheid (Pruisen) den 10 Augustus 1915, 
onderwijzer, wonende t e Brunssum, provincie 
Limburg; 

140. Heinrich J oseph Laurenz Rauscher, 
geboren te Aken (Pruisen) den 17 Januari 
1884, architect, wonende te Vaals, provincie 
Limburg ; 

150. Hans Heinrich Wilhelm Rieck, ge
boren te Du,Sseldürp (Pruisen) den 15 ovember 
1908, kantoorbediende, wonende te Schiedam; 
provincie Zuidholland ; 

160. Werner Heinrich Schnackers, geboren te 
Aken (Pruisen) den 15 Januari 1910, kapper, 
wonende t e K erkrade, provincie Lirnburg ; 

170. Eduard T erakowski, geboren te Langen
dreer, thans Bochum-Langendreer (Pruisen) 
den 26 April 1908, meetarbeider .va? he~ kadas
ter, wonende te K erkrade, provmc10 Limburg; 

180. Georg Zap/, geboren te Bamberg (Beie
ren) den 1 October 1899, machinist-waschmees
ter, wonende te T erneuzen, provincie Z~nd. 

2. Met afwijking van het bepaalde b1J ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°. der wet van 12 
December 1892 (Staatshlad n°. 268), op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) , wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan : 

10. Leonard Johan Sieler, geboren te Kerk
rade (Limburg) den 1 Juli 1913, mijnwerker
houwer, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg; 

20. Lambertus Terbrack, gebore.n te A1nater
dam (Noordholland) den 28 Juli 1898, kant:oo~
bediende, wonende te A,nsterdam, provmcie 
N oordlwlland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1 92 (Staats
blad no. 268), op het e~erlande.~s?hap e!!- het 
ingezetenschap, laat steliJk geWIJz1gd b1J de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913) , wordt bij deze de hoedanig-
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heid van Nederlander verleend aan Wilhelm 
Fröhlich, geboren te Bogdanowska (Rusland) 
den 30 April/13 Mei 1915, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den lsten 

Juli 1938. 

S. 1239 HH. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

C. G o s e I in g. 
( Uitgeg. 22 Juli 193~)-

1 Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van A. K. Becker en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 310. 
Hand. II 1937/38, bladz. 731. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 310. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751-757. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van An
tonia Katharina B ecker en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Antonia Katharina Becker, geboren te 

Marpingen, Alsweiler (Pr·uisen) den 12 Juli 
1898, onderwijzeres, wonende te Tienray, ge
meente Meerlo, provincie Limburg; 

2°. Ernst Christiaan Brenner, geboren te 
Heerlen (Limburg) den 22 April 1916, bureau
beambte, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

3°. Anna Maria Vanden Broeck, geboren te 
Haecht (België) den 24 Mei 1910, onderwijzeres, 
wonende te Bergeijk, provincie Noordbrabant; 

4°. Curt Dannheisser, geboren te Frank/ort 
aan den Main (Pruisen) den 14 September 
1907, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

5°. J eanne Renée Floersheim, geboren te 
Luik (België) den 10 Juni 1900, winkelierster, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg ; 

6°. Adolf Curt Härschnitz, geboren te Löbau 
(Saksen) den 15 September 1891, chef-monteur, 
wonende te Hengelo, provincie Overijssel; 

7°. Wilhelm Karl Heckmann, geboren te 
Haaren (Pruisen) den 11 Januari 1898, film 
technicus, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

8°. Johann Mathias Kamps, geboren te 
Wehr (Pruisen) den 25 September 1863, zonder 
beroep, wonende te Wehr (Pruisen); 

9°. Johann Koch, geboren te Carnap, Alte
nessen, thans Essen (Prui-aen) den 18 April 
1907, instrumentmaker, wonende te Schinnen, 
provincie Limburg ; 

100. Jacques Konijn, geboren te Luik 
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(Belgie ) den 11 October 1866, handelsvertegen
woordiger, wonende te Parijs (Frankrijk); 

11°. Jacques Muller, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 16 Maart 1903, toonkunste
naar, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

12°. Lambertus van Remmerden, geboren t e 
Bookholt, Nordhorn (Pruisen) den 26 November 
1905, fabrieksarbeider, wonende te Nordhorn 
(Pruisen); 

13°. Maria Antonius Josephus Franciscus 
Selis, geboren te Maastricht (Limburg) den 10 
September 1901, huis- en decoratieschilder, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg ; 

14°. Alexander Smirnov, geboren te Minsk 
(Rusland) den 12/25 Mei 1896, scheepsbouw
kundig ingenieur, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

15°. Wladimir Sozonoff, geboren te St. 
P etersburg (Rusland) den 17 Februari/! Maart 
1898, scheepsbouwkundig ingenieur, wonende 
te 's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

16°. Christina Wagner, geboren te Nieder
baar, Baar (Pruisen) den 6 April 1908, onder
wijzeres, wonende te Tienray, gemeente Meerlo, 
provincie Limburg ; 

17°. Heinrich Stephan Winkelmann, gebo
ren te Ahlen (Pruisen) den 22 September 18!17, 
fabrikant, wonende te Doetinchem, provincie 
Gelderland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad no. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Gerardus Johannes Everkes, geboren te 
Nijmegen (Gelderland) den 24 Maart 1909, 
spinner, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland ; 

2°. Johann Hommel, geboren te Lontzen
Herbestahl, Lontzen (België) den 29 Juni 1881, 
mijnwerker, wonende te Sinselbeek, gemeente 
Wittem, provincie Limburg; 

3°. Peter Rochow, geboren te Arsbeck (Prui
sen) den 28 December 1898, fabrieksarbeider, 
wonende te Melick en H erkenbosch, provincie 
Limburg; 

4°. Hendrik Leopold Schloesser, geboren te 
H eerlen (Limburg) den 13 Augustus 1897, mijn
werker, wonende te Heerlen, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den lsten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

S. 1239 II. 

1 Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. N. Aussems en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 312. 
Hand. II 1937/38, bladz. 731. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 312. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 751-757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van Johan 
Nicolaas Aussems en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet
ten van 21 December 1936 (Staatsbladen nos. 
209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Johan Nicolaas Aussems, geboren te 

Vaals (Limburg) den 13 September 1904, bouw
kundig teekenaar, wonende te Vaals, provincie 
Limburg; 

2°. Gyula I stván Balázs, geboren te Nagy
becskerek (Hongarije) den 16 April 1899, r eclame
t eekenaar, wonende te 's-Hertogenbosch, pro
vincie N oordbrabant ; 

3°. Jan Baptist Van den B arre, geboren te 
Aalst (België), den 25 October 1901, hoofd
boekhouder, wonende te Sas van Gent, provincie 
Z eeland; 

4°. Arnoldus Buddi11,g, geboren t e Pretoria 
(Zuid Afrika) den 25 Februari 1902, machinist 
ter koopvaardij , wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

5°. William Stanley Caly, geboren t e Al 
I smailia (Egypte) den 24 Februari 1915, tijde
lijk waarnemend commies-redacteur bij het 
Hoofdbestuur van den Post- Telegraaf- en 
Telefoondienst in Nederlandsch Indië,wonende 
te Bandoeng (Nederlandsch Indië ); 

6°. Arthur Flight, geboren te Wallasey, 
B irkenhead (Engeland) den 2 Mei 1911, hulp
smid bij de gemeentelijke Electriciteitswerken, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

7°. Peter Johannes Follong, geboren te 
Achel (België) den 17 November 1890, boter
maker, wonende t e Nij1negen, provincie Gelder
land; 

8°. Bernhard Johann Fühner, geboren te 
Emlichheim (Pruisen) den 22 Juli 1913, schoen
makersknecht, wonende te Zaandam, provincie 
N oordholland ; 

9°. Joanna Victoria Van Goolen, geboren te 
Haecht (België) den 24 October 1900, onder
wijzeres, wonende te B ergeijk, provincie Noord
brabant; 

10°. Franz Paul R ichard Herrendorf, ge
boren te Lieberose (Pruisen) den 1 Februari 
1862, zonder beroep, wonende te Doorn, pro
vincie Utrecht; 

11°. Wilhelm Hoek, geboren te Aschaffen
burg (Beieren) den 10 Maart 1900, etaleur, wo
nende te Dordrecht, provincie Zuidholland ; 

12°. J ohann P eter Hülsmann, geboren te 
Goch (Pruisen) den 6 November 1905, bosch
arbeider, wonende te Geldern (Pruisen); 

13°. Joannes P etrus K erremans, geboren te 
Turnhout (België) den 15 Januari 1900, hande
laar, wonende te Turnhout (België) ; 

140_ Stefan Sylvester Kiftner, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 6 December 1906, 
handelaar in radio- en electriciteitsartikelen, 
wonende te Brielle, provincie Zuidholland ; 

150_ Theodor Carl Lamers, geboren te Goch 
(Pruisen) den 30 April 1905, landbouwer, wo
nende te Weeze (Pruisen); 

16°. Leopold 'Leser, geboren te Rhede (Prui-
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sen) den 10 Juli 1899, metaalbewerker, wonende 
te Winschoten, provincie Groningen ; 

17°. Julianus Edouardus Franciscus De 
Nijs, geboren te Calloo (België ) den 25 Februari 
1893, leider in een bioscoopbedrijf, wonende te 
Breda, provincie N oordbrabant ; 

18°. Jacobus Franciscus Schrijvers, geboren 
te Baarle-Nassau (Noordbrabant) den 30 De
cember 1903, landbouwer en kippenhouder, 
wonende te Baarle-Nassau, provincie Noord
brabant; 

19°. Frans Laurentius Caspar Joseph Smeets, 
geboren t e Wittem (Limburg) den 1 April 1904, 
portier op de Staatsmijn Maurits, wonende te 
Geleen, provincie Limburg ; 

20°. Reiner Spykermann, geboren te Bonn 
(Pruisen) den 22 October 1905, boerenarbeider, 
wonende te Röttgen bij Bonn (Pruisen). 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den lsten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos el ing. 
(Uitgeg . 12 Juli 1938.) 

s. 1239 JJ. 

l Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van J. C. Diebold· en 18 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 323. 
Hand. II 1937/38, bladz. 731/2. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 323. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 751- 757. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Josephine Caroline Diebold en 18 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft den in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Deeember 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Josephine Caroline Diebold, geboren te 

Crumpsall (Engeland) den 10 September 1876, 
procuratiehoudster, wonende te Haarlem, pro
vincie N oordholland ; 

2°. Jozef Godefried Dries, geboren te Wuest
wezel (België) den 23 Januari 1881, bloemist en 
tuinman, wonende te B ergen op Zoom, provincie 
N oordbrabant ; 

3°. Wilhelmine Anna Sophia Hellwig, ge
boren te Goldebee, Neukloster (Pruisen) den 
18 September 1886, huishoudster, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

4°. Wladyslaw Horodenski, geboren te Sko
rupy, B iakystok (Polen) den 18 Februari/! Maart 
1896, chauffeur-monteur, wonende te Rijswijk, 
provincie Zuidholland ; 

5°. Joseph Huber, geboren te Ecking, Kron
winkl (Beieren) den 10 Maart 1905, tijdelijk 
leeraar aan eene ambachtsschool, wonende te 
Leeuwarden, provincie Friesland ; 
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6°. Salornon Jäger, geboren te Pornorzany 
(Polen) den 8 Mei 1911, meester bakker, wonende 
te 's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

70. Guiseppe Johannes La franca, ge boren t e 
Rotterdarn (Zuidholland) den 19 November 
1907, metselaar, wonende te R otterdarn, pro• 
vincie Zuidholland ; 
. 8°. Abraharn Carolus Johannes Leysen, ge• 
boren te Antwerpen (België) den 29 Mei 1897, 
werkzaam in dienst van eene vakorganisatie, 
wonende te Eindhoven, provincie N oordbrabant ; 

9°. Jstván Polgár, geboren te Budapest, 
(Hongarije) den 11 Augustus 1909, kleermakers• 
gezel, wonende te · Groningen, provincie Gro• 
ningen; 

10°. Albert Otto Pollack, geboren te Preus
sisch Stargard (Pruisen) den 18 Fc,bruari 1892, 
machinist, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

11°. Alter Mendel R otenJJerg, geboren te 
Dabrowa (vroeger Oostenrijk, thans Polen) den 
18 December 1888, predikant, wonende te 
Scheveningen, gemeente 's -Gravenhage, provin• 
cie Zuidholland ; 

12°. Aloisius Josephus de la Ruelle, geboren 
te Wachtebeke (België) den 24 Augustus 1880, 
verzilveraar van spiegels, wonende te H eerlen, 
provincie Limburg ; 

13°. Juda Mossche Schweitzer, geboren te 
Lodz (Polen) den 16/28 Februari 1895, blik
slager, wonende te Amsterdam; provincie Noord
holland ; 

14°. H elene Christine Sophie Sierks, gehore~ 
t e Osterhorn, Bokelsess (P,-.uisen) den 13 Mei 
1889, bureelklerk, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

15°. Franz Sinel, geboren te Bösenrwrfl, 
Göblaslruck, gemeente Wilhelmsburg (Oosten· 
rijk) den 7 October 1909, hoofd eener school, 
wonende te Oijen, gemeente Oijen en T eeffelen, 
provincie N oordbrabant ; 

16°. Hedwig Steier, geboren te Samotschin, 
(Polen) den 5 Maart 1894, onderwijzeres met 
hoofdakte, wonende te Bae,xem, provincie 
Limburg; 

17°. Franz W elter, geboren t e K eulen 
(Pruisen) den 25 Februari 1894, koffiehuis• 
houder, wonende te Brunssum, provincie Lim• 
burg; 
. 18°. Albert Wolf}, geboren te Keulen (Prui
sen) den 12 September 1897, magazijnbediende, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar• 
tikel 3, vierde lid onder 30., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad no. 268), op het Neder• 
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Johan J oseph Consten, geboren te Bocholtz 
(Limburg) den 14 Augustus 1915, timmermans• 
gezel, wonende te Bocholtz, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den l st en 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e 1 ing. 
(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 
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S. 1239 KK. 

1 Juli 1938. WET, houdende naturalisatie 
van V. Barakovsky en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 330. 
Hand. II 1937/38, bladz. 732. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 330 . 
Hand. I 1937/38, bladz. 751- 757. 
Wij WILHELMINA, enz .. . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van V alen
tin Barakovsky en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg• 
ging - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad no. 268), op het Nederlander• 
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge• 
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(S taatsbladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Valentin Barakovsky, geboren te Kars 

(Rusland) den 24 April/6 Mei 1896, scheeps• 
bouwkundig ingenieur, wonende t e Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

2°. Tebbe Thomsen Broekema, geboren t e 
Emden (Pruisen) den 19 April 1891, arbeider, 
wonende te Emden (Pruisen); 

3°. Elisabeth Finkeldei, geboren t !l Alten
mellrich, Anröchte (Pruisen) den 15 November 
1887, overste van het St. Elisabeth Rustoord, 
wonende te Grave, provincie Noordbrabant; 

4°. Etienne Martin Franssen, geboren te 
Montzen (België) den 4 Februari 1896, chauffeur 
in het mijnbedrijf, wonende t e Oirsbeek, pro• 
vincie Limburg ; 

5°. Maria Theresia Grebe, geboren te Lipp· 
stadt (Pruisen) den 13 Juni 1901, amanuensis, 
wonende te R oosendaal, gemeente Roosendaal 
en Nispen, provincie Noordbrabant; 

6°. Emma Luise H ellmann, geboren t e 
Fredesdorf, Todesfelde (Pruisen) den 21 October 
1901, verpleegster, wonende te Amsterdam, pro• 
vincie N oordholland ; 

7°. Gisberta Maria Antonia von Hertling, 
geboren te Maising, Pöcking (Beieren) den 7 
Juli 1879, zonder beroep, wonende te 's-Graven• 
hage, provincie Zuidholland ; 

8°. Siegfr ied Hess, geboren t e . Stuttgart 
(Wurtemberg) den 8 Maart 1896, procuratie• 
houder, wonende te Enschede, provincie Over
ijssel ; 

9°. Joseph Houben, geboren te Oberbruch, 
Dremmen (Pruisen ) den 18 Augustus 1899, 
werkman, wonende te Bauchem bij Geilen• 
kirchen (Pruisen) ; 

10°. Frauke Andrea Janssen, geboren te 
Hoesingweer, E ilsum (Pruisen) den 31 Januari 
1872, zonder beroep, weduwe van Johannes de 
Wiljes, wonende t e Charlottenpolder (Pruisen); 

11°. Johanna K ersten, geboren te Dusseldorp 
(Pruisen ) den 25 Augustus 1906, kloosterzuster, 
wonende te Schijndel, provincie Noardbrabant; 

12°. J osephus J oannes M arijnissen, ge• 
boren te Berchem (België ) den 3 October 1888, 
herbergier, wonende te Londen (Engeland) ; 

13°. Andreas J ohann Mazgon, geboren te 
Schmidthorst, Duisburg-Hamborn-Nord (Prui. 
sen) den 9 Juni 1908, verwarmingsmonteur, 
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wonende te Schin op Geul, provincie Limburg ; 
14°. Alex Sanders, geboren te Meppen (Prui

sen) den 13 Februari 1889, etaleur, wonende 
te Antwerpen (België); 

15°. Peter Gerhard Ubaghs, geboren te 
Stolberg (Pruisen) den 18 September 1889, 
kantoorbediende, wonende te Stolberg (Pruisen); 

160. Carl Friedrich Albert Wehr/eld, geboren 
te R otterdam (Zuidholland) d en 5 Januari 1900, 
kras-magazijnknecht, in gemeentelijken dienst, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, v ierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Hendericus ten Brücke, geboren te 
Coevorden (Drenthe) den 13 Juni 1898, land
bouwer en zuivelarbeider, wonende te Pikveld, 
gemeente Coevorden, provincie Drenthe ; 

2°. Carl Heinrich Friedrich Grove, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 23 September 
1895, hoofd-kok, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

,,- 30_ H enri Constant Louis l'Hoest, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 24 Mei 1902 
kellner, wonende te 's Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

4°. Anton Heinrich Koenen, geboren te 
Essen (Pruisen) den 9 Augustus 1874, incasseer
der, wonende te Amsterdam, provincie Noord-
holland. . 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den l sten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e 1 ing. 
( Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

s. 23. 

28 Juni 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
tweede en het derde protocol tot aanvu l-
1 ing van de op 1 Januari 1937 te Rome 
gesloten overeenkomst tusschen het Ko
ninkrijk der N ederlanden en het Konink
rij k / tal.ië betreffende de regeling van de 
betalingen voortvloeiende uit het handels
verkeer, welke protocollen op 31 Decem
ber 1937 te Rome zijn onderteekend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het tweede en het derde protocol tot 

aanvulling van de op 1 J anuari 1937 te R ome 
ges loten overeenkomst tusschen het Koninkrijk 
der Nederlanden en het Koninkrijk I talië be
treffende de regeling van de betalingen voort
vloeiende uit het handelsverkeer, welke proto
collen op 31 December 1937 te R ome zijn on
derteekend en · waarvan een afdruk en eene 
vertaling bij di t Besluit zijn gevoegd; 

Gelet op artikel 2 de,· Wet Inte rnationaal 
Betalingsverkeer 1934 (Staatsblad n°. 583); 

Overwegende, dat genoemde protocollen voor 
N ederland, N ederlandsch-Indië, Suriname en 
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·cumçao op 1 J anuari 1938 zijn in werking 
getreden; 

Op de voordracht van Onzen Min ister van 
Buiten landsche Zaken van den 22sten Juni 
1938, Directie van het Protocol, n°. 21378; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde protocollen, alsmede de ver

ta l ing daarvan, te doen bekend maken door 
de p laats ing van dit Besluit in het Staat.5blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor wo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Soestdijk, den 28sten Jun i 1938. 
WILHELMI A. 

De :Minister van Buitenlandsche Zaken 
J. pat ij ll. 

(Uitgeg. 5 Jul i 1938. ) 

TWEEDE AANVULLENDE PROTOCOL 
bij de Oll 1 Januari 1937 te Rome getee
kende overeenkomst tusschen het Koulnk 
rijk der Nederlanden en het Koninkrijk 
ItaUë, betreffende de regeUng van tie beta
lin gen voortvloeiende ulthethandelsverkeer. 

De N ederlandsche Regeering en de Italiaan
sche Regeering zijn overeengekomen de uavol
gende wij zigingen en aanvullingen aan te 
brengen in de op 1 Januari 1937 te Rome ge
teekende Overeen komst tüsschen het Konink
rijk der Nederlanden en het Koninkrijk Italië, 
betreffende de regeling van de betalingen 
voortvloeiende uit het handelsverkeer, alsmede 
in het op denzelfden datum geteekende Aan
vullende Protocol bij genoemde Overeenkomst. 

I. 
De bepalingen van de Overeenkomst, waa1·

naar dit Protocol varwijst, zijn eveneens van 
toepassing op de verrekening van den invoer 
in Ita lië van koffie van oorsprong uit de e
derlandsche overzeesche gebiedsdeelen, met in

.gang van den datum van inwerk ingtreding 
van dit protocol en binnen de grenzen ge
noemd in art. 6 van de heden onderteekende 
Handelsovereenkomst. 

· IL 

Ad . art. 1 par. 5. 

Op 31 December 1937 za l de bij het Neder
land ch Clearinginstituut ten name van het 
Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero 
geopende "Speciale Rekening" worden ge
sloten en zal het eventueele saldo worden 
overgeboekt naar het cred it van de bij het 

e de r1andsche Clearinginstituut ten name van 
het Istituto Nazionale per i Cambi con 
l 'Estero geopende "Algemeene Rekening". 

III. 

Ad art. 2 par. 4. 

De bedragen in Italiaansche lires gestort en 
te storten bij het Istituto Nazionale per i 
Cambi con l 'Estero ter beta ling van Neder
landsche achterstallige vorderingen, we lke be
dragen op den datum van inwerkingtreding 
van dit Protocol nog niet zijn overgemaakt, 
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zullen worden omgerekend in Nederland
sche guldens en worden overgemaakt aan 
de schuldeischers ten laste van de "Algemeene 
Rekening" bij het Nederlandsch Clearing
instituut, voorzien in de Overeenkomst, waar
naar dit Protocol verwijst. 

IV. 

Ad art. 8 par 2. 

De particuliere compensatietransacties van 
goederen van oorsprong uit de ederlandsche 
overzeesche gebiedsdeelen, respectievelijk uit 
Italië, zu ll en niet meer worden toegestaan. 

Echter zullen de particuliere compensaties, 
welke op het oogenblik van onderteekening 
van dit Protocol reeds zijn goedgekeurd, kun
nen worden afgewikkeld volgens de bepalin
gen, voorzien in de Overeenke,mst, waarnaar 
dit Protocol verwijst. 

v. 
In het debet van de algemeene rekening 

zal de overmaking worden toegestaan van de 
bedragen verschuldigd aan ederlandsche 
schuldeischers uit hoofde van renten, verval
lende met ingang van den datum van inwer
kingtreding van dit Protocol en betaalbaar 
uit hoofde van tegen vaste rente uitgegeven 
obligaties, echter onde r voorwaarde, dat de 
betreffende vorderingen eigendom zijn geweest 
van schuldeischers die hun vast verblijf heb
ben in het Koninkrijk der Nederlanden ron
der onderbreking sedert 15 November 1937. 

Het is wel verstaan, dat bovengenoemde 
mogelijkheid van overmaking geen enkel pre
cedent schept noch prejudicieert voor wat be
treft de Nederlandsche financieele vorderin
gen, welke niet onder de toepassing van de 
voorgaande alinea vallen. 

VI. 

Ad art. 13 par. 1 en 2. 

Overeengekomen is, dat de Overeenkomst, 
waarnaar dit Protocol verwijst, tot 31 Decem
ber 1938 van kracht zal blijven. 

Indien de Overeenkomst niet is opgezegd 
voor 1 October 1938, zal zij van kracht blijven 
voor een verder tijdvak van zes maande n en 
zal zij eiken keer, dat zij niet ten minste drie 
maanden voor den vervaldatum is opgezegd, 
stilzwijgend voor halfjaarlijksche tijdvakken 
worden verlengd. 

Dit Protocol, dat met ingang van 1 J anuari 
1938 in werking zal treden, maakt een inte
greerend deel uit van de op 1 Januari 19 37 
te Rome geteekende Overeenkomst tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en het Ko
ninkrijk Italië, betreffende de regeling van de 
betalingen voortvloeiende uit het handelsver
keer, alsmede van het op denzelfden datum 
geteekende Aanvullende Protocol bij genoem
de Overeenkomst. 

Ter oorkonde waarvan dit Aanvullende Pro
tocol is geteekend. 

Gedaan in tweevoud te Rome, den 31sten 
D ecember 1937. 

Voor N edetrland: Voor I talië: 
W . E. van Pan hu y s. C ia no. 
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DERDE AANVULLENDE PROTOCOL 
bij de op 1 Januari 1937 te Rome getee
kend e Overeenkomst tusschen het Ko
ninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk 
Italië, betreffende de regeling van de beta
lin gen voortv loeiende uit het handelsverkeer. 

De Nederlandsche Regeering en de Itali
aansche Regeering, wenschende de betalingen 
voortvloeiende uit het handelsverkeer tusschen 
de ederlandsche overzeesche geb iedsdeelen 
eenerzijds en Italië en de gebiedsd elen onder 
Italiaansche souvereiniteit anderzijds te ver
gemakkelijken, zijn het volgende overeenge
komen: 

Art. 1. De regeling van de betalingen voort
vloeiende uit het handelsverkeer tusschen de 
Nederlandsche overzeesche gebiedsdeelen eener
zijds en Italië e n de gebiedsdeelen onder Itali
aansche souvereiniteit anderzijds zal plaats 
hebben door toewijzing en vrije overmaking, 
volgens de in het laud van invoer ' geldende 
bepalingen, van de deviezen, noodig voor de 
betaling van de goederen overeenkomstig de 
verkoopsvoorwaarden. 

Art. 2. De be ide Regeeringen zullen 9en 
evenwicht handhaven tusschen de waarde van 
den invoer: 

a. van de goederen van oorsprong uit de 
Nederlandsche overzeesche gebiedsdeelen, ver
meld in de bij de heden geteekende handels
overeenkomst gevoegde Lijst D, binnen de 
daarin genoemde jaarlijksche grenzen, inge
voerd in Italië en de gebiedsdeelen onder 
Italiaansche souvereiniteit; 

b. van de goederen van oorsprong uit Italië 
e n de gebiedsdeelen onder Italiaansche souve
re initeit, ingevoerd in de Nederlandsche over
zeesche gebiedsdeelen, ook indien de uitvoer 
respectievelijk_ de invoer plaats · heeft gehad 
via derde landen of door tusschenkomst van 
een in een derde land gevestigd handelshuis. 

Art. 3. Periodiek zullen bevoegde autori 
teiten van beide landen elkander, te bekwa
m er tijd, de gegevens mededeelen, noodig ter 
constateering van de verhouding, welke tus
schen de waarde van den in- en uitvoer voor
zien in art. 2 is komen te bestaan. 

Art. 4. Aan het einde van elk halfjaar en 
ronder verwijl zal in gemeen overleg worden 
vastgesteld of het voorziene evenwicht ten 
nadeele van een van beide I an den is verstoord; 
in een dergelijk geval zal de R egeering van 
dit land het recht hebben de invoerconting~n
ten voor het loopende halfj aar te verminderen, 
teneinde het evenwicht voor het totaal der 
beide halfjaren te herstellen. 

Tenzij anders wordt overeengekomen, zal 
genoemde vermindering met een gelijk percen
tage worden toegepast op alle posten vermeld 
in de lijsten ', C, resp. D, gevoegd bij de heden 
onderteekende handelsovereenkomst. 

Dit Protocol , dat met ingang van 1 Januari 
1938 in werking zal treden, maakt een inte
greerend deel uit van de op 1 ·J anuari 1937 te 
Rome geteekende Overeenkomst tusschen het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Konink
rijk Italië, betreffende de regeling van de 
betalinge n voortvloeiende u it het handelsver
keer, al mede van het op denzelfden datum 
geteekende Aanvullende Protocol bij genoemde 
Overeenkomst. • 
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Ter oorkonde waarvan dit Aanvullende Pro
tocol is geteekend. 

Gedaan in tweevoud te Rome, den 31sten 
December 1937. 

Voor Nederland: W. E. van Pan hu y s. 
V oor Ital ië : C ia no. 

s_ 24. 

28 Juni 1938. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de tusschen 
den Consul-Generaal der N ederlanden te 
Sydney en den Nieuw-Zeelandschen Minis
ter van Financiën, Douane en Producten
afzet gewisselde nota' s dd. 22 December 
1937 en 14 J anuari 1938, houdende eene 
overeenkomst tot regel ing , van de handels
betrekkingen tusschen Nederlanden Nieuw
Z eeland. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen den Consul-Generaal der 

Nederlanden te Sydney en den Nieuw-Zee
landschen Minister van Financiën, Douane en 
Productenafzet gewisselde nota' s dd. 22i De
cember 1937 en 14 J anuar i 1938, houdende 
eene overeenkomst tot regeling van de h an
delsbetrekkingen t usschen Nederlanden Nieuw
Z eeland, van welke nota's een a fdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
14 J anuari 1938 voor het Rijk in Europa is in 
werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten Juni 
1938, Directie van het P rotocol , nr. 21377; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, a lsmede de verta ling 

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

Onze Ministers , Hoofden van Departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor1 wo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Soestdijk, den 28sten Juni 1938. 
WILHELM! A. 

De :Minister van B uitenlandsche Zaken, 
J. Pat i j n. 

( Uitgeg. 8 Jul i 1938.) 

Consulaat-Generaal der 
Nederlanden. Sydney. 

T.A. 3/4231. 
22 December 1937. 

Mijnheer de Mi nister, 

Met betrekking tot de besprekingen, welke 
hebben plaats gevonden bij gelegenheid van 
Uw bezoek aan 's-Gravenhage in Juni l.i. 
tusschen U en vertegenwoordigers van Harer 
Majesteits Regeering betreffende den handel 
tussch en Nieuw-Zeeland en N ederland en in 
het bijzonder betreffende de mogelijkheid om 
dien handel u it te breiden, heb ik de ee r U 
mede te deelen, dat de ederlandsche R egee-
1·ing bereid is, onder de hierondervermelde 
voorwaarden, de volgende behandeling toe te 
kennen aan in Nieuw-Zeeland voortgebrachte 
producten, bij invoer in 'ederland: 

a . Versch EY appelen - den invoer toe te 
staan van eene hoeveelhe id van ten 
hoogste 1400 ton tegen de ver! aagde 
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monopolieheffing van 2 cent per Kilo
gram bruto, jaarlijks gedurende het 
tijdvak ,·an 1 Maart tot en met 30 
Juni ; 

b. Ongesmolten dierlijk vet - een contin
gent toe te kennen voor den invoer 
van 1000 ton pe r jaar. 

Aan bovengenoemde concessies wordt de 
voorwaarde verbonden, dat de Nieuw-Zeeland
sche R egeering aan in Nederland voortge
brachte of vervaardigde producten, welke aan 
invoerrecht onderworpen zijn onder de po ten 
76, 121 (N° . 1) , 338 ( 'os. 1 t/m 8 en °. 10), 
35 2 en 397 (N°. 6) van het Nieuw-Zeeland
sche douanetari ef, bij den invoer in Nieuw-Zee
land geen minder gunstige behandeling zal 
toekennen dan die, welke toegekend wordt aan 
de producten van eenig ander vreemd land. 

In geval de Nederla ndsche R egeering eeni
gen maatregel treft, of eenig voordeel toekent 
met betrekking tot den invoer in N ederland 
van voortbrengselen van een derde la nd , waar
door de invoer u it ieuw-Zeeland wordt beïn
vloed , zull en all e verweken, ingediend door 
de Nieuw-Zeelandsche R egeering ten aanzien 
van de behandeling van zoodanige voortbreng
selen, ingevoerd uit ieuw-Zeeland, in gun
stige overweging worden genomen, met dien 
verstande, dat ingeval de Nieuw-Zeelandsche 
Regeering eenigen maatregel treft of eenig 
voordeel toekent met betrekking tot den invoer 
in Nieuw-Zeeland van voortbrengselen van een 
derde l and (geen deel uitma kend van de Brit
sche gebiedsdeelen) , waardoor de invoer uit 
N ederland wordt beïnvloed, de Nieuw-Zeeland
sche R egeering dezelfde gunstige overweging 
za l laten gelden ten aanzi en van verweken van 
gelijke strekking, ingediend door de N eder
landsche R egeering ten aanzien van voort
breng elen, ingevoerd in ieuw-Zeeland ui t 

ederland. 
H et is wel verstaan, dat de ' term " N eder-

1 and" uitsluitend betrekking heeft op het Rijk 
in Europa . 

Voorgesteld wordt, dat dit schrijven en Uw 
antwoord daarop, inhoudende de aanneming 
van de voorstell en door Uwe Regeering, geacht 
zullen worden , eene Handelsovereenkomst tus
schen Nieuw-Zeeland en N ederland te vormen, 
dat zoodanige overeenkomst in werking zal 
treden op den datum van Uw a ntwoord, en dat 
zij van kracht zal blijven tot na het verstrijken 
van dri e maanden van den datum af, waarop 
een van be ide R egeer ingen de opzegging er 
van ter kennis van de andere R egeering zal 
hebben gebracht. 

Uw dienstwillige, 
T. E I i n k S c h u u r m a n, 

Consul-Generaal. 

Dominion Nieuw-Zeeland. 
c. 22/233/2. 

Bureau van den Minister: 
Afdee l i ng Douanezaken. 

W ellington, 14 J anuari 1938. 

M ijnheer de Consul -Generaal, 
Ik heb de eer, de ontvangst te erkennen van 

Uw schrijven n°. TA. 3/4231 van 22 December 
1937, luidende als volgt: 
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"Met betrekking tot de besprekingen, welke 
hebben plaats gevonden hij gelegenheid van 
Uw bewek aan 's-Gravenhage in Juni l.i. tus
schen U en vertegenwoordigers van H arer 

. Ma jeste its Regeering betreffende den handel 
tusschen Nieuw-Zeeland en ederland en in 
het bij zonder. betreffende de mogelijkheid om 
dien ha ndel uit te breiden, heb ik de eer U 

-mede te dealen, dat de ede rl andsche Regee-
-ring bereid i , onder de hieronde_rvermelde 
voorwaarden, de volgende behandeling toe te 
kennen aan in ieuw-Zeeland voortgebrachte 
producten, bij invoer in ederland: 

a. Versche appelen - den invoer toe te 
staan van eene hoeveelheid van ten 
hoog te 1400 ton tegen de verlaagde 
monopolieheffing van 2 cent per Kilo
gram bruto, jaarlijk gedurende het 
tijdvak van 1 Maart tot en met 30 
Juni; 

b. Onge molten dierlijk vet - een contin
gent toe te kennen voor den invoer van 
1000 ton per jaar. 

Aan bovengenoemde concessie wordt de 
voorwaarde verbonden, dat de ieuw-Zeeland
sche R ege ring aan in eder l a nd voortge
brachte of vervaard igde producten, welke aan 
invoerrecht onderworpen zijn onder de posten 
76 , 121 ( 0

• 1), 338 (Nos. 1 t/m 8 en, N °. 10), 
352 en 397 (N°. 6) van het ieuw-Zeeland che 
douanetarief, bij den invoer in Nieuw-Zeeland 
geen minder gunstige behandeling zal toeken
nen dan die, welke toegekend wordt aan de 
producten van eenig ander vreemd land. 

In geval de Nederlandsche R egeering eeni 
gen maatregel tre ft, of eenig voordeel toekent 
met betrekking tot den invoer in ederl and 
van voortbrengsel en van een derde I and, waar

.door , de invoer uit Nieuw-Zeeland wordt be
ïnvloed, zu ll en alle verzoeken, ingediend door 
de Ni euw-Zeelandsche R egeer ing ten aanzi en 
van de behandeling van wodanige voortbreng
se len, ingevoerd uit Nieuw-Zeela nd, in gun
stige overweging worden genomen, met dien 
verstande, dat ingeval de ieuw-Zeela ndsche 
R egeering eenigen maatregel treft of eeni g 
voordeel toekent met betrekking tot den invoer 
in Nieuw-Zeeland van voortbrengselen van een 
derde land (geen deel uitmakend van de 
B ritsche gebiedsdeelen), waardoor de invoer 
uit ederland wordt beïnvloed, de ieuw-Zee
landsche R egeering dezelfde gunstige overwe
g ing zal laten gelden ten aanzien van verwe
ken van gelijke strekking, ingediend door de 

eded a.ndsche R egeer ing ten aanzi en van 
voortbrengselen, ingevoerd in ieuw-Zeeland 
ui t Nederland .! 

H et is wel verstaan, dat de term " Neder
land" uitsluitend betrekking heeft op het R ijk 
in Europa. 

Voorgesteld wordt, dat di t schrij ven en Uw 
antwoord daarop, inhoudende de aannem ing 
van de voorstell en door U we Regeeri ng, ge
ach t zullen worden, eene Handelsovereenkom t 
tusschen Tieuw-Zeeland en Nederland te vor
men, dat zoodanige overeenkomst in • werking 
zal treden op den datum van Uw antwoord, en 
dat zij van kracht zal blijven tot na het ver
strijken van drie maanden van den datum a f, 
waarop een van beide Regeer ingen de opzeg
g ing er van ter kennis van de andere R egee
ring zal hebben geb{acht." 
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I n antwoord daarop kan ik - mededeelen, 
dat de daarin vervatte voorstellen voor het 

.sluiten van eene Handelsovereenkomst tusschen 
ederland en Nieuw-Zeeland door mijne Re

geer ing worden aanvaard . 

s. 25. 

Uw dienstwilli ge, 
W. Na s h, 

ilfinister van Douanezaken. 

2 J uli 1938. BESLUIT, bepalende d e bekend
making in het Staatsblad van het verdrag 
van Genève betreffende de arbeidsovereen
komst van schepelingen , dat op 23 Juni 
1926 door de Algemeene Conferentie van 
d e Internationale Organisatie van den 
Arbeid in haar 9de zitting als ontwerp
verdrag werd aangenomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad 

n°. 220), houdende voorbehoud der bevoegdheid 
tot toetreding tot het ontwerp-verdrag betref
fende de arbeid overeenkomst van schepelingen 
(Genève 1926), van welk verdrag een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 16 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond is medegedeeld en door hem op 15 Decem
ber 1937 is ingeschreven; 

Overwegende mede, dat Australië, België, 
Britsch-lndië (India), Bulgarije, Chili, China, 
Columbia, Cuba, Duit chland, Estland, Frank
rijk, Groot-Britannië en Noord-Ierland, de l er
sche Vrijstaat, Italië, l;uxemhurg, Mexico, Nica
ragua, Nieuw-Zeeland, Polen, Spanje, Uruguay 
en Zuidslavië eveneens hunne bekrachtigingen 
aan den Secr etaris-Generaal van den Volken
bond hebben medegedeeld ; 

Overwegende wijders, dat het verdrag over
eenkomstig artikel 17, op 15 December 1937 
voor Nederland is in werking getreden en dat, 
voor zoover Nederlandsch-lndië, Suriname en 
Curaçao betreft, in overeenstemming met ar
tikel 421, Deel XIII (Arbeid), van het Vredes
verdrag van Versailles van 28 Juni 1919 (Staats
blad 1920, no. 127), is beslist, dat tegen de toe
passing van het verdrag op Nederlandsch-lndië 
en op Curaçao - wat eerstgenoemd gebiedsdeel 
betreft met eenige wijzigingen, noodzakelijk 
om het verdrag te doen aanpassen aan de plaat
selijke omstandigheden - geen bezwaar be
staat, maar dat voor Suriname de toepassing 
van het verdrag thans nog niet mogelijk is. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 28sten Juni 
1938, Directie van het Protocol, n°. 20761; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag alsmede de vertaling 

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

E ene opgave van de data, waarop de akten 
van bekrachtiging van het hiervoor vermelde 
ontwerp-verdrag zijn ingeschreven en van de 
bij die bekrachtigingen gemaakte "\:OOrbehouden 
is mede bij dit Besluit gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ied er voor zooveel 
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hem aangaat, ,belast met de ûitvoering van het-
geen te dezen wordt vereischt. . · 

Soestdijk, den 2den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister va,n Buitenlan<ische Zaken, 
J. pat ij Il, 

(Vitgeg. 15 Ju/i 1938.) 

VOLKENBOND. 

INTERNATIONALE ARBEIDSCON . 
FERENTIE. 

VERDRAG BETREFFENDE DE ARBEIDS
OVEREENKOMST VAN SCHEPELINGEN. 

De Algemeene Conferentie van de Interna
tionale Organisàtie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeenge
roepen te Genève en aldaar bijeengekomen op 
7 Juni 1936, in hare negende zitting, 

besloten hebbende verschillende voorstellen 
aan te nemen betreffende de arbeidsovereen
komst van schepelingen, welk onderwerp be
grepen is in punt l der agenda der ziting, en 

besloten hebbende dat deze voorstellen den 
vorm zullen aannemen van een ontwerp voor 
een internationaal verdrag, 

neemt heden den 24sten Juni 1926 het vol
gende ontwerp-verdrag aan, ter bekrachtiging 
door de leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid, zulks overeenkomstig de be
palingen van deel XIII van het Verdrag van 
Versailles en van de overeenkomstige deelen 
der andere Vredesverdragen : 

Art. 1. Dit verdrag is van toepassing op alle 
zeevaartuigen ingeschreven in het land van een 
der leden, die dit verdrag bekrachtigd hebben 
en op de reeders, kapiteins en schepelingen van 
die schepen. 

Het is niet van toepassing op : 
oorlogsschepen ; 
Staatsschepen niet gebezigd voor den handel; 
schepen gebezigd voor de kustvaart ; 
pleziervaartuigen ; 
schepen begrepen onder "Indian country 

craft"; 
vîsschersvaartuigen ; 
schepen met een bruto tonnenmaat minder 

dan 100 ton of 300 m3 en, indien het schepen 
voor korte vaart betreft, met een tonnenmaat 
minder dan die, welke voor die korte vaart is 
vastgesteld door de nationale wet, die van 
kracht is op het oogenblik, dat dit ontwerp
verdrag wordt aangenomen. 

Art. 2. Voor de toepassing van dit verdrag 
moeten de volgende uitdrukkingen als ·volgt 
worden verstaan : 

a. onder "schip" elk schip of vaartuig van 
welken aard ook, publiek of privaat eigendom, 
dat gewoonlijk gebezigd wordt voor zeevaart ; 

b. onder "schepeling" ieder persoon, die 
werkzaam of in dienst is aan boord in welke 
hoedanigheid ook en op de monsterrol voorkomt, 
met uitzondering van kapiteins, loodsen, leer
lingen van opleidingsschepen, leerlingen met 
wie een leerling-overeenkomst gesloten is, van 
de bemanning van oorlogsschepen en van andere 
personen in vasten dienst van den Staat ; 

c. onder "kapitein'' ieder persoon, die het 
gezag over het schip voert en met de zorg daar
over belast is, met uitzondering van loódsen ; 

L. &. S. 1938. 
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d. onder "schepen voor korte vaart" schepen, 
gebezigd voor handel tusschen de havens van 
een land en de havens van een naburig land, 
gelegen binnen de geographische grenzen daar
voor in de nationale wet bepaald. 

Art'. 3. De arbeidsovereenkomst wordt ge
teekend door den reeder of zijn vertegenwoor
diger en door den schepeling. Aan den schepe
ling en eventueel aan zijn raadsman moet de 
gelegenheid gegeven worden oni van den inhoud 
der overeenkomst kennis te nemen alvorens 
deze wordt onderteekend. 

De ómstandigheden, waaronder de schepeling 
de overeenkomst teekent, moeten in de nationale 
wet worden geregeld, ten einde het toezicht van 
de bevoegde openbare autoriteit te verzekeren. 

Aan de voorafgaande bepalingen zal geacht 
worden voldaan te zijn, wanneer de bevoegde 
macht verklaart, dat haar de artikelen van de 
overeenkomst schriftelijk zijn voorgelegd en 
dat zij zijn goedgekeurd zoowel door den reeder 
of zijn vertegenwoordiger als door den schepe
ling. 

In de nationale w.et moeten bepalingen op
genomen worden om te waarborgen, dat de 
schepeling de bedoeling van de overeenkomst 
begrijpt. 

De overeenkomst mag geen enkele bepaling 
inhouden strijdig met de nationale wet of met 
dit verdrag. 

Voorts moeten in de nationale wet opgenomen 
worden alle andere formaliteiten en waarborgen 
voor het sluiten van een overeenkomst, welke 
noodig worden geoordeeld voor de bescher
ming van de belangen van den reeder en den 
schepeling. • 

Art. 4. De noodige maatregelen moeten 
worden genomen in overeenstemming met de 
nationale wet om er voor zorg te dragen, dat de 
arbeidsovereenkomst geen bepaling zal be
vatten, waardoor partijen bij voorbaat afwijken 
van de gewone regelen van rechterlijke com
petentie. 

Het voorgaande sluit evenwel een beslissing 
door scheidslieden niet uit. 

Art. 5. I eder schepeling moet een stuk ont
vangen bevattende de vermelding van zijn 
dienst aan boord van het schip. De nationale 
wet stelt den vorm van dat stuk vast, de punten 
welke erin vermeld moeten worden en de wijze, 
waarop het wordt opgemaakt. 

Dat stuk mag geen vermelding bevatten over 
de wijze, waarop de schepeling zijne werkzaam
heden heeft verricht, noch over zijn loon. 

Art. 6. De arbeidsovereenkomst kan aan
gegaan worden hetzij voor een bepaalden tijd, 
hetzij bij de reis, of, indien de nationale wet het 
toelaat, voor onbepaalden tijd. 

De overeenkomst moet duidelijk de rechten 
en verplichtingen van elk der partijen aangeven. 
Zij moet behelzen de volgende punten : 

1°. naam en voornamen van den schepeling, 
datum van zijn geboorte of zijn leeftijd, alsook 
zijn geboorteplaats ; 

2°. plaats en tijd van het afsluiten der over
eenkomst; 

3°. de aanduiding van het schip of van de 
schepen aan boord waarvan de schepeling zich 
verbindt dienst te doen; 

4°. de grootte van de bemanning van het 
schip, indien de nationale wet vermelding hier
van voorschrijft ; 

21 
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5°. de reis of de reizen, die gemaakt zullen 
worden, indien deze bepaald kunnen worden 
op het tijdstip van het sluiten der overeenkomst; 

6°. de hoedanigheid, waarin de schepeling 
dienst zal doen ; 

7°. indien mogelijk plaats en datum, waarop 
de schepeling gehouden is zich aan boord te 
melden voor den aanvang van zijn dienst ; 

so. de voeding aan den schepeling te geven; 
behalve in het geval dat de. nationale wet een 
ander systeem kent ; 

9°. het bedrag van het loon; 
100. de beëindiging der overeenkomst, te 

weten: 
a. indien de overeenkomst aangegaan is 

voor een bepaalden t ijd, den datum waarop de 
overeenkomst eindigt ; 

b. indien de overeenkomst aangegaan is bij 
de reis, de haven waar de overeenkomst zal 
eindigen en de vermelding van den termijn, 
welke na aankomst verloopen moet, voordat 
de dienstbetrekking eindigt ; 

c. indien de overeenkomst aangegaan is 
voor onbepaalden tijd, de _voorwaarden waarop 
ieder der partijen de overeenkomst kan op
zeggen, alsook den opzeggingstermijn, welke 
voor den r eeder niet korter mag worden gesteld 
dan voor den schepeling ; 

ll0 • het jaarlijksch verlof, dat den schepe
ling met behoud van loon verleend wordt na 
een jaar dienst bij dezelfde reederij, indien de 
nationale wet bepalingen daaromtrent inhoudt; 

12°. alle andere punten, waarvan de natio
nale wet de vermelding verlangt. 

Art. 7. Ingeval de nationale wet bepaalt, 
dat aan boord een monsterrol aanwezig moet 
zijn, moet zij voorschrijven, dat de arbeids
overeenkomst in de monsterrol wordt opge
nomen of daaraan wordt toegevoegd. 

Art. 8. Ten einde het voor den schepeling 
mogelijk te maken, dat hij zich vergewist van 
den aard en den omvang van zijn rechten en 
verplichtingen, moet de nationale wet bepa
lingen vaststellen, de noodige maatregelen in
houdende, opdat de schepeling zich aan boord 
nauwkeurig op de hoogte kan stellen van de 
dienstvoorwaarden, hetzij doordien de be
palingen van de overeenkomst worden opge
hangen op een plaats gemakkelijk toegankelijk 
voor de bemanning, hetzij door eenigen anderen 
daartoe geëigenden maatregel. 

Art. 9. De arbeidsovereenkomst aangegaan 
voor onbepaalden tijd kan door elk der par
tijen bij verblijf in een haven, waar het schip 
laadt of lost , beëindigd worden door opzegging, 
onder voorwaarde dat de opzeggingstermijn, 
bij de overeenkomst bepaald en die ten minste 
vier en twintig uur moet bedragen, in acht ge
nomen wordt. 

De opzegging moet schriftelijk ~edaan wor
den ; de nationale wet moet de wijze, waarop 
de opzegging geschieden moet, zoodanig vast
stellen, dat zooveel mogelijk latere geschillen 
tusschen de partijen voorkomen worden. 

De nationale wet moet de uit zonderingsge
vallen bepalen, waarin de opzegging, zelfs met 
inachtneming van de voorschriften gedaan, niet 
tot beëindiging van de overeenkomst leidt. 

Art. 10. De overeenkomst, hetzij bij de reis 
aangegaan, hetzij voor bepaalden of onbe
paalden tijd, eindigt van r echtswege in de vol
gende gevallen : 
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a. bij onderling goedvinden; 
b. overlijden van den schepeling ; 
c. verlies of algeheele onzeewaardigheid van 

het schip; 
d. elk ander geval bepaald door de nationale 

wet of dit verdrag. 
Art. 11. De nationale wet moet de gevallen 

bepalen, waarin de reeder of de kapitein de be
voegdheid heeft den schepeling onmiddellijk te 
ontslaan. 

Art. 12. Eveneens moet de nationale wet de 
gevallen bepalen, waarin de schepeling recht 
heeft de overeenkomst onmiddellijk te beëin
digen. 

Art. 13. Indien de schepeling aan den reeder 
of zijn vertegenwoordiger bewijst, hetzij dat 
het hem mogelijk is het gezag over een schip 
te verkrijgen of een betrekking als stuurman of 
als machinist of van eenigen anderen hoogeren 
rang dan hij bekleedt, hetzij dat tengevolge van 
omstandigheden, die zich na het sluiten der 
overeenkomst hebben voorgedaan, zijn vertrek 
voor hem van het hoogste belang is, dan kan 
hij zijn ontslag vorderen op voorwaarde, dat 
hij zonder nieuwe kosten voor den reeder zich, 
ten genoege van den r eeder of diens vertegen
woordiger, doet vervangen door een bevoegd 
persoon. 

In dat geval heeft de schepeling recht op zijn 
loon voor den duur van zijn dienst. 

Art. 14. De beëindiging of de ontbinding 
van de overeenkomst moet, welke ook de oor
zaak daarvan zij , afzonderlijk vermeld worden 
in het stuk, dat aan den schepeling overeen
komstig artikel 5 uitgereikt wordt, en op de 
mon, terrol, welke vermelding op verzoek van 
een der partijen gewaarmerkt moet worden door 
de bevoegde openbare macht. 

In alle gevallen heeft de schepeling het recht 
om van den kapitein te verlangen een afzon
derlijk opgemaakt stuk, houdende een beoor
deeling van de wijze, waarop hij zijn werkzaam
heden heeft verricht, of ten minste vermeldencl.e 
of hij zijne verplichtingen uit de overeenkomst 
ten voll e is nagekomen. 

Art. 15. De nationale wet moet de noodige 
voorzieningen geven ter verzekering van de 
naleving van de bepalingen van dit verdrag. 

Art. 16. De officieele bekrachtigingen van 
dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel Xlli van het Verdrag van Versailles en de 
overeenkomstige deelen van de andere Vredes
verdragen, zullen worden medegedeeld aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond en 
door hem worden ingeschreven. 

Art. 17. Dit verdrag zal van kracht worden, 
zoodra de bekrachtigingen van twee leden van 
de Internationale Organisatie van den arbeid 
door den Secretaris-Generaal zullen zijn inge
schreven. 

Het zal slechts verbindend zijn voor de leden, 
die hunne bekrachtiging door den Secretaris
Generaal hebben doen inschrijven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden op den datum, 
waarop de bekrachtiging van dat lid door het 
Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 18. Zoodra de bekrachtigingen van 
t wee leden der Internationale Organisatie 
van den Arbeid door het Secretariaat zijn inge
schreven, zal de Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond van dit feit mededeeling doen aan 
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alle lede nvan_~e Internationale ~rganis_atie van 
den Arbeid. H1J zal hen eveneens m kenru~ ~tellen 
met de inschrijvingen van de bekracht1gu:igei:i, 
die hem later door andere leden der Orgarusat1e 
zullen worden medegedeeld. 

Art. 19. Behoudens het bepaalde in artikel 
17 verbindt ieder lid, dat dit verdrag bekrach
tigt, zich om de bepalingen van de artikelen 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11_, 12, 13, _14 en 
15 uiterlijk op 1 Januari 1928 m toepassmg te 
brengen en zoodanige maatregelen t e nemen als 
noodig zullen blijken om deze doeltreffend te 
doen zijn. 

Art. 20. Ieder lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbin_dt zich oi:n, het to_e ~e passen 
ten aanzien van z1Jn koloruen, bez1ttmgen en 
protectoraten, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 421 van het Vredesverdrag van Ver
sailles en de overeenkomstige artikelen der 
andere Vredesverdragen . 

Art. 21. I eder lid, dat dit verdrag heeft be
krachtigd, kan het opzeggen na verloop van een 
termijn van tien jaren na den datum, waarop 
dit verdrag van kracht begint te worden, zulks 
bij een verklaring toegezonden aan den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond en door 
dezen in te schrijven. De opzegging wordt eerst 
van kracht een jaar nadat zij door het Secre
tariaat is ingeschreven. 

Art. 22. De Raad van Beheer van het Inter
nationaal Arbeidsbureau moet, ten minste een
maal in de tien jaren, aan de Algemeene Con
ferentie een verslag uitbrengen over de toe
passing van dit verdrag _en_ zal va~ts~e~len, of 
het wenschelijk is de herz1enmg of W1Jz1grng; van 
dit verdrag op de agenda der Conferentie te 
plaatsen. 

Art. 23. Zoowel de Fransche als de Engelsche 
tekst van dit verdrag is authentiek. 

OPGAVE van de data waarop de akten van be
krachtiging van het ontwerp-verdrag van 
Genève betref/ende de arbeidsovereenkomst 
van schepelingen zijn ingeschreven en van 
de bij die bekrachtigingen gemaakte voorbe
houden. 

Australië (l April 1935). 
Deze bekrachtiging is niet toepasselijk 

op de gebiedsdeelen van Papoea en het 
eiland Norfolk, noch op de mandaatlanden 
Nieuw-Guinea en Nauru. 

België (3 October 1927). 
Onder voorbehoud van latere beslissingen 

ten aanzien van de toepassing van het ver
drag op den Belgischen Congo en op de 
gebiedsdeelen, die onder Belgisch mandaat 
zijn gesteld. . 

Britsch-Indië (India) (3 1 October 1932) . 
Bulgarije (29 November 1929) . 
Chili (18 October 1935) . 
China (2 December 1936) . 
Columbia (20 Juni 1933). 
Cuba (7 Juli 1928). 
Duitschland (20 September 1930). 
Estland (10 Mei 1929). 
Frankrijk (4 April 1928). 
Groot-Britannië e"Ji Noord-Ierland (14 Juni 

1929). . 
Iersche Vrijstaat (5 Juli 1930). 
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Italië (10 October 1929). 
Deze bekrachtiging is eveneens toepasse-. 

lijk op de Italiaansche koloniën. 
Luxemburg (16 April 1928). 
Mexico (12 Mei 1934). 
Nederland (15 December 1937). 
Nicaragua (12 April 1934). 
Nieuw-Zeeland (29 Maart 1938). 
Polen (8 Augustus 1931). 
Spanje (23 Februari 1931). 
Uruguay (6 Juni 1933). 
Zuidslavië (30 September 1929). 

s. 26. 

2 Juli 1938. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het verdrag 
van Genua betreffende schadeloo stelling 
voor werkloosheid in geval van verlies van 
het schip door schipbreuk, dat op 9 Juli 
1920 door de Algemeene Conferentie van 
de Internationale Organisatie van den 
Arbeid in haar 2de zitting als ontwerp
verdrag werd aangenomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 13 Januari 1923 (Staats

blad n°. 11 ) tot voorbehoud der bevoegdheid 
tot ;toetreding tot het ontwerp-verdrag van 
Genua, betreffende schadeloosstelling voor werk
loosheid in geval van verlies van het schip door 
schipbreuk, van welk verdrag een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 
5 aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond is medegedeeld en door hem op 15 Decem
ber 1937 is ingeschreven ; 

Overwegende mede, dat Argentinië, Australië, 
België, Bulgarije, Canada, Chili, Columbia, Cuba, 
Denemarken, Duitschland, Estland, Frankrijk, 
Griekenland, Groot-Britannië, de I ersche Vrij 
staat, Italië, Letland, Luxemburg, M exico, Nicara
gua, Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje, Uru
guay, Zuidslavië en Zweden eveneens hunne be
krachtigingen aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond hebben medegedeeld; 

Overwegende wijders, dat het verdrag over
eenkomstig artikel 7, op 15 December 1937 
voor Nederland is in werking getreden en dat, 
voor zoover N ederlandsch-I ndië, Suriname en 
Curaçao betreft, in overeenstemming met ar
tikel 4 van het verdrag en artikel 421, Deel 
XIII (Arbeid), van het Vredesverdrag van 
Versailles van 28 Juni 1919 (Staatsblad 1920, 
n°. 127) is beslist, dat tegen de toepassing van 
het verdrag op N ederlandsch-1 ndië en op Curaçao 
- wat eerstgenoemd gebiedsdeel betreft met 
eenige wijzigingen, noodzakelijk om het ver
drag te doen aanpassen aan de plaatselijke om
standigheden - geen bezwaar bestaat, maar 
dat voor Suriname de toepassing van het ver
drag thans nog niet mogelijk is ; 

Op de voordracht van Onzen h1i.nister van 
Buitenlandsche Zaken van den 28sten Juni 
1938, Directie van het Protocol, n°. 20732; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

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

Eene opgave van de data, waarop de akten 
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van bekrachtiging van het hiervoor vermelde 
ontwerp-verdrag zijn ingeschreven en van de 
bij die bekrachtigingen gemaakte voorbehouden 
is mede bij dit Besluit gevoegd. 

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

Soestdijk, den 2den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. Pat ij n. 

(Uitgeg. 15 Juli 1938.) 

VOLKENBO D. 

INTERNATIONALE Al"tBEIDSCON. 
FERENTTE. 

VERDRAG BETREFFE DE SCHADELOOS
STELLI G VOOR WERKLOOSHEID IN
-GEVAL VAN VERLIES VAN HET SCHIP 

DOOR SCHIPBREUK. 

De Algemeene Conferentie van de Interna
tionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, 

Bijeengeroepen te Genua door den Raad van 
Beheer van het Internationaal Bureau van Ar
beid, den 15 Juni 1920; 

Besloten hebbende verschillende voorstellen 
aan te nemen betreffende "toezicht op de mon
steringsvoorwaarden van zeelieden ; plaatsing ; 
toepassing op zeelieden van het Verdrag en de 
Aanbevelingen, aangenomen te Washington in 
November van het vorige jaar, inzake werkloos
heid en verzekering tegen werkloosheid", welk 
vraagstuk het tweede punt uitmaakt van de 
agenda van de te Genua gehouden zitting der 
Conferentie, en 

besloten hebbende, dat deze voorstellen den 
vorm zullen aannemen van een ontwerp voor 
een Intern'l.tionaal Verdrag, 

neemt het volgende Ontwerp-Verdrag àan 
ter bekrachtiging door de Leden van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid, overeen
komstig de bepalingen van het Deel betreffende 
den Arbeid van het Verdrag van Versailles van 
28 Juni 1919, het Verdrag St. Gerrriain van 
10 September 1919, bet Verdrag van Neuilly 
van 27 November 1919 en het Verdrag van 
Grand Trianon van 4 Juni 1920: 

Art. 1. Voor de toepassing van dit Verdrag 
worden onder "zeelieden" verstaan alle per
sonen, werkzaam op een schip, dat de zee be
vaart. 

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt 
onder "schip" verstaan ieder vaartuig, van 
welken aard ook, dat de zee bevaart, onverschil
lig of het toebehoort aan de overheid dan wel 
aan een bijzonder persoon, met uitzondering van 
oorlogsschepen. 

Art. 2. In geval van verlies van een schip 
door schipbreuk is de reeder of de persoon met 
wien de zeeman een verbintenis heeft aange
gaan om op dat schip te dienen, verplicht aan 
ieder der op dat schip werkende zeelieden een 
schadeloosstelling te betalen voor de werkloos
heid, die het gevolg is van het verlies van het 
schip door schipbreuk. 

Deze schadeloosstelling moet betaald worden 
voor de da.gen gedurende welke de zeeman 
inderdaad werkloos blijft tot een bedrag gelijk 
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aan het overeengekomen loon, maar het totaal 
bedrag der aan een zeeman uit te keeren schade
loosstelling kan beperkt blijven tot twee maan
den loon. 

Art. 3. Deze schadeloosstellingen zullen op 
dezelfde wijze bevoorrecht zijn als achterstallig 
loon, in de dienstbetrekking verdiend, en de 
zeelieden zullen om ze op te vorderen dezelfde 
rechtsmiddelen kunnen aanwenden als hun toe
komen met betrekking tot dat achterstallig loon. 

Art. 4. I eder Lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit Verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om het toe t e passen 
ten aanzien van zijn koloniën, bezittingen of 
protectoraten, voor zoover die geen volkomen 
zelfbestuur hebben, onder het volgend voor
behoud: 

a. dat de plaatselijke omstandigheden de 
toepassing der bepalingen van dit Verdrag niet 
onmogelijk maken ; 

b. dat in dit Verdrag zoodanige wijzigingen 
kunnen worden aangebracht als noodig zullen 
zijn om de bepalingen daarvan aan te passen 
aan de plaatselijke omstandigheden. 

Ieder Lid zal aan het Internationaal Bureau 
van Arbeid mededeeling doen van zijn beslissing 
t en opzichte van elke zijner koloniën, bezittin
gen of protectoraten, die geen volkomen zelf
bestuur hebben. 

Art. 5. De officieele bekrachtigingen van dit 
Verdrag, overeenkomstig het bepaalde in Deel 
XIII van het Verdrag van Versailles van 28 
Juni 1919, het Verdrag van St. Germain van 
10 September 1919, het Verdrag van Neuilly 
van 27 November 1919 en het Verdrag van 
Grand Trianon van 4 Juni 1920, zullen worden 
medegedeeld aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond en door hem worden inge
schreven. 

Art. 6. Zoodra de bekrachtigingen van twee 
Leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid door het Secretariaat zijn inge
schreven, zal de Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond van dit feit mededeeling doen aan 
alle Leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid. 

Art. 7. Dit Verdrag zal van kracht worden 
op den datum, waarop deze kennisgeving door 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal zijn gedaan; het zal slechts verbindend 
zijn voor de Leden, die hunne bekrachtiging 
door het Secretariaat hebben doen inschrijven. 
Vervolgens zal dit Verdrag voor ieder ander 
Lid van kracht worden op den datum, waarop 
de bekrachtiging van dat Lid door het Secre
taria.a.t zal ziJn mgeschreven. 

Art. 8. Onder voorbehoud van het in ar
tikel 7 bepaalde verbindt zich ieder Lid, dat dit 
Verdrag bekrachtigt, om de bepalingen daarvan 
in toepassing te brengen uiterlijk op 1 Juli 1922 
en om zoodanige maatregelen te treffen als 
noodig zullen ziJn om deze bepalingen rechts
kracht te verschaffen. 

Art. 9. I eder Lid, dat dit Verdrag heeft be
krachtigd, kan het opzeggen na verloop van een 
termijn van vijf jaren na den datum, waarop 
dit Verdrag begint van kracht te worden, zulks 
bij verklaring, toegezonden aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond en door dezen 
ingeschreven. De opzegging wordt eerst van 
kracht een jaar nadat zij door het Secretariaat 
is ingeschreven. 
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Art. 10. De Raad van Beheer van het Inter
nationaal Bureau van Arbeid moet , ten minste 
eenmaal in de tien jaren, aan de Algemeene 
Conferentie een verslag uitbrengen over de toe
passing van dit Verd rag en zal vaststellen of 
het wenschelijk is het vraagstuk der herziening 
of wijziging van dit Verdrag op de agenda der 
Conferentie t e plaatsen. 

Art. ll. Zoowel de Fransche als de Engelsche 
t ekst van dit Verdrag is authentiek. 

OPGAVE van de data waarop de akten van be
krachtiging van het ontwerp-verdrag van 
Genève betreffende schadeloosstelling voor 
werkloosheid in geval van verlies van het schip 
door schipbreuk zijn ingeschreven en van de 
bfj die bekrachtigingen gemaakte voorbe
houden . 

Argentinië (30 November 1933). 
A ustralië (28 Juni 11135) . 

Deze bekrachtiging is niet t oepasselijk 
op het gebiedsdeel van het eiland Norfolk, 
noch op het mandaatland Nauru. 

B elgië (4 Februari 1925). 
Onder voorbehoud van latere beslissin

gen ten aanzien van de toepassing van het 
verdrag op den Belgischen Congo en op de 
gebiedsdeelen, die onder Belgisch mandaat 
zjjn gesteld. 

Bulgarië (16 Maart 1923). 
Canada (31 Maart 1926). 
Chili (18 October 1935). 
Columbia (20 Juni 1933). 
Cuba (6 Augustus 1928). 
Denemarken (15 Februari 1938). 
Duitschland (4 Maart 1930). 
E stland (3 Maart 1923) . 
Fran~jk (21 Maart 1929). 
Griekenland (16 December 1925) . 
Groot-Britannië (12 Maart 1926). 
I ersche Vrijstaat (5 Juli 1930). 
Italië (8 September 1924). 
Letland (29 Augustus 1930). 
Luxemburg (16 April 1928). 
M exico (20 Mei 1937). 
Nederland (15 December 1937). 
N icaragua (12 April 1934). 
N oorwe,gen (21 Juli 1936). 
Polen (21 Juni 1924). 
Roemenië (10 November 1930). 
Spanje (20 Juni 1924). 
Uruguay (6 Juni 1933). 
Zuidslavië (30 September 1929). 
Zweden (1 Januari 1935) . 

s. 27. 

2 J uli 1938. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het S taatsblad van het op 18 
December 1937 t e Berlijn tusschen het 
K oninkrijk der Nederlanden en Duitschland 
gesloten verdrag over het Nederlandsch
Duitsche betalingsverkeer , alsmede van de 
op denzelfden datum gewisselde nota's 
nopens de voorloopige toepassing van het 
verdrag. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het op 18 December 1937 t e B erlijn 

tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en 
Duitschland gesloten verdrag over het Neder -
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landsch -Duitsche betalingsverkeer, alsmede de 
op denzelfden datum gewisselde nota's nopens 
de voorloopige t oepassing van het verdrag, welk 
verdrag en welke nota's in afdruk en, voor wat 
de Duitsche nota betreft, t evens in vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

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

Overwegende, dat genoemd verdrag krach
t ens vermelde nota -wisseling van 1 Januari 
1938 af voorloopig is toegepast ; 

Overwegende mede, dat de akten van be
krachtiging van genoemd verdra~ op 27 Juni 
1938 t e 's-Gravenhage zijn uitgewisseld ; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag~ 
overeenkomstig ar tikel 17, op 12 Juli 1938 voor· 
Nederland, N ederlandsch-I ndië, Suriname en. 
Curaçao zal in werking treden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister varr 
Buitenlandsche Zaken van den 28st en Juni 
1938, Directie van het Protocol, no. 9582 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd verdrag en bovengenoemde 

nota 's met vertaling t e doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen t e dezen wordt vereischt. 

Soestdijk, den 2den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
J . pat ij Il. 

(Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

VERDRAG OVE R HET NEDERLANDSCH 
DUITSCHE BETALINGSVERKEER. 

Harn Majesteit de Koningin der"Nederlanden 
en 

de Duitsche Rijkskanselier 
hebben, geleid door den wensch het betalings

verkeer t usschen het K oninkrijk der Neder
landen en Duitschland te vergemakkebjken, 
tot Hunne gevolmachtigden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : 
den Directeur-Generaal van H andel en Nij ver

heid bij het Departement van E conomische 
Zaken, Dr. Hans Max Hirschfeld; 

de Duitsche Rijkskanselier : 
den Duitschen Consul-Generaal te Amster

dam, F elix Benzler ; 
die, na onderzoek hunner in goeden en be

hoorbj ken vorm bevonden volmachten, · het 
volgende zij n overeengekomen : 

Art. l. H et betalingsverkeer tusschen het 
K oninkrijk der Nederlanden en Duitschland 
zal, voorzoover betreft de in artikel 2 opge
somd e betalingsverplich t ingen, in N ed erland 
uitsluitend worden afgewikkeld door tusschen
komst van het Nederlandsch Clearinginstituut 
en in Duitschland uitsluitend door tusschen
kornst van de " Deutsche Verrechnungskasse". 

Voor zoover in dit verdrag de woorden 
,,Nederland" of "Nederlandsch" gebruikt zijn, 
wordt ook het Rijk buiten Europa bedoeld, 
wanneer niet uitd rukkelijk iets anders is be
paald . 

Art. 2. Onder de bepalingen van dit ver
drag vallen, nadere afspraken voorbehouden, 
de volgende verplichtingen van Nederlandsche 
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:schuldenaren ten aanzien van Duitsche schuld
eischers en van Duitsche schuldenaren t en a.a.n
·zien van Nederla.ndsche schuldeischers, voor 
.zoover deze verplichtingen na. 23 September 
1934 vervallen zijn of vervallen : 

L betalingen wegens den invoer van Neder
la.ndsche goederen in Duitschland en van Duit
sche goederen in Nederland, zoomede, met 
wederzijdsche toestemming, betalingen wegens 
het loonveredelingsverkeer; 

2. betalingen voor onkosten, die ontstaan 
in verband met het ederlandsch-Duitsche 
goederenverkeer en wel in het bijzonder voor 
invoerrechten, spoorweg- en binnenscheepvaart
vrachten; voor expeditiekosten en -provisiën 
voor overladings-, haven- en bunkerkosten voor 
de binnenscheepvaart (zonder de kost en d er 
bunkerkolen) en betalingen in het transport
verzekeringsverkeer ; 

3. betalingen voor onkosten in verband met 
het doorvoerverkeer door ederland uit en naar 
Duitschland en door Duitschland uit en n a.ar 

ederland. Onder nevenkosten van het door
voerverkeer moet en ook, behoudens d e bepa
lingen van artikel 11, alle omslagkosten in 
Nederlandsche en Duit che havens worden ver
sta.an; 

4. d e opbrengsten uit het binnenscheep
va.a.rtverkeer, voor zoover deze opbrengsten 
gewoonlijk niet worden besteed voor betalingen 
in het land van den schuldenaar ; 

5. betalingen voor zeevrachten voor in 
Duitschland ingevoerde goederen aan Neder
landsche scheepvaartondernemingen voor zoo
ver voor d e betaling dezer goederen deviezen
certificaten of -vergunningen afgegeven zijn; 

6. de betaling van a.ldi, die ontstaan uit de 
buiten het kader van dit verdrag tot stand 
komende verrekening der wederzijdsche admi
,r;ustratie~. ya.n het Nederlandsch-Duitsch spoor
weg-, luchtvaart-, post- en t elegraafverkeer; 

7. betalingen van reisburea.ux a.a.n verkeers
.Q_nçlerp.e1+1ingen van het andere land (met inbe
grip van scheepvaartondernemingen) voor d en 
verkoop van reisbiljett en (met inbegrip van 
biljetten voor slaapwagen) , evenals d e betaling 
der saldi, die ontstaan uit rechtstreeksche ver
rekening val). d ergelijke diensten tusschen reis
purea.ux in de beide landen, voor zoover de 
wederzijdsche bevoegde autoriteiten met een 
zoodanige rechtstreeksche verrekening instem
men; 

8. betalingen voor patentkosten, evenals, 
onder voorbehoud van speciaal onderzoek in 
afzonderlijke gevallen, voor licenties en soort• 
gelijke verrich tingen ; 

9. betalingen voor andere in verband met 
het Nederla.ndsch-Duitsche handelsverkeer, in 
het bijzonder den tusschenhandel, staande, 
economische gerechtvaardigde en gebruikelijke 
kosten, in het bijzonder salarissen, loonen en 
kantoorkost en van agentschappen en filialen, 
provisies, reclamekosten, kost en van rechtsver
volging en terugbetaling van voorgeschoten 
reiskosten. 

Verplichtingen van de in alinea 1, cijfer 1, 
genoemde soort vallen ook dan onder de be
palingen van dit verdrag, wanneer de verplich
ting ten aanzien van personen in een derde land 
bestaat. De wederzijdsche bevoegde autoriteiten 
k'un,nen in afzonderlijke gevallen een andere 
xegeling treffen. 
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Uitgezonderd van de bepalingen van dit ver
drag zijn betalingen in contanten in het kleine 
grensverkeer. De wederzijdsche bevoegde auto
riteiten kunnen in gemeen overleg uitvoering -
voorschriften in verband met de uitlegging van 
het begrip klein grensverkeer in den zin van 
deze bepaling en voorts met betrekking tot de 
overigens ten deze in aanmerking komende 
vraagpunten uitvaardigen. 

Onder binnenscheepvaart in den zin van 
alinea 1, cij fer 2 en 4, is ook de Rijnscheepvaart 
begrepen . Als binnenscheepvaart worden be
schouwd transporten van Rijnhavens over zee 
naar Duitsche zee- en binnenhavens en omge
keerd, evenals transporten met Duit che schepen 
tusschen Ned erlandsche zeehavens en m et 
Nederlandsche schepen tusschen Duitsche zee
havens. 

Art. 3. In den zin van artikel 2, cijfer 1, 
gelden bij den invoer in Ned erland als Duitsche 
goederen zoodanige goe1:leren, welke uitsluitend 
in Duitschland zijn voortgebracht of aldaar een 
verwerking of belangrijke bewerking hebben 
ondergaan, en bij den invoer in Duitschland als 
Nederlandsche goederen zoodanige goederen, 
welke uitsluitend in Nederland zijn voortge
bracht, of die volgens de Duitsche douanebe
palingen a ls Nederlandsche goederen worden 
aangemerkt. 

Art. 4. Duitsche schuldenaren, die jegens 
Nederlandsche schuldeischers in Reichsmark 
luidende verplichtingen - als in artikel 2 be
doeld - hebben ,moeten bij het vervallen daar
van het R eichsmarkbedrag op de rekening van 
het Ned erlandsche Clearinginstituut bij de 
"Deutsche Verrechnungskp,sse" storten. De 
"Deutsche Verrechnungskasse" zal doorloopend 
aan het Nederlandsche Clearinginstituut de 
op deze rekening gestorte R eichsmarkbedragen 
opgeven ; het ederlandsche Clearinginstituut 
zal voor de opgegeven bedragen de rederland
sche begunstigden in guldens crediteeren. Duit
sche schuldenaren, die jegens Nederlandsche 
schuldeischers in guldens luidende verplich
tingen - als in artikel 2 bedoeld - hebben, 
moeten bij het vervallen daarvan het guldens
bedrag bij de "Deutsche Verreohnungskasse" 
aanvragen met betaling van de tegenwaarde in 
Reichsmark, berekend naar d e door de "Deut
sche Verrechnungskasse" vast te stellen koers. 
De " Deutsche Verrechnungskasse" zal door
loopend aan het Nederlandsch Clearinginstituut 
de guldensbedragen, welker tegenwaarde op 
deze wijze is gestort, opgeven. 

N ederla ndsche schuldenare n, die jegen s Duit
sche schuldeischers in gnldens luidende verplich
tingen - als in artikel 2 bedoeld - hebben, 
moeten bij het vervallen daa rvan het guldens
bedrag op de rekening van de " Deutsche Ver
rechnungskasse" bij het Nederlandsch Clearing
instituut storten. H et Nederlandsch Clearing
instituut zal doorloopend aan de ,,Deutsche 
Verrechnungskasse" d e op deze rekening ge
storte bedragen opgeven. Nederlandsche schul
denaren, die jegens Duitsche schnldeischers in 
Reichsmark luidende verplichtingen - als in 
artikel 2 bedoeld - hebben, moeten bij het 
vervallen daarvan het verschnldigde Reichs
markbedrag bij het Nederlandsch Clearing
instituut aanvragen met betaling van de tegen
waarde in guldens, berekend naar de door het 
Nederlandsch Clearinginstituut vast te stellen 
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koers. Het Nederlandsch Clearinginstituut zal 
doorloopend aan de "Deutsche Verrechnungs
kasse" de R eichsmarkbedragen, welker tegen
waarde op deze wijze is gestort, opgeven. 

Luidt de verplichting van den Duitschen 
schuldenaar in een andere valuta dan Reichs
mark of guldens, dan moet de t egenwaarde van 
het verschuldigde bedrag worden betaald in 
Reichsmark, berekend naar den gemiddelden 
koers van de betrokken geldsoort, die aan de 
Berlijnsche Beurs genoteerd wordt op den beurs
dag aan den dal;l der betaling voorafgaande. 

Luidt de verplichting van den Nederlandschen 
schuldenaar in een andere valuta dan guldens 
of Reichsmark, dan moet de tegenwaarde van 
het verschuldigde bedrag worden betaald in 
guldens, berekend naar de officieele Nederland
sche noteering van de betrokken geldsoort op 
den beursdag aan den dag der betaling vooraf
gaande. 

Art. 5. De Duitsche schuldenaren betalen 
met bevrijdende kracht aan de " Deutsche Ver
rechnu'lgskasse" . De Nederlandsche schulde
naren betalen met bevrijdende kracht aan het 
N ederlandsch Clearinginstituut. 

Uitbetaling aan Duitsche schuldeischers ge
schiedt door de "Deutsohe Verrechnungska se", 
uitbetaling aan Nederlandsche schuldeischers 
door het Nederlandsch Clearinginstituut en 
zulks naar mate van de telkens beschikbare be
dragen en in de tijdsvolgorde, waarin de stor
tingen hebben plaats gevonden, voor zoover 
- wat betreft de tijdsvolgorde - de beide R e
geeringen of de autoriteiten, die daartoe door 
haar gemachtigd zijn, in uitzonderingsgevallen 
niet iets anders bepalen. 

Art. 6. Aan het Nederlandsch Clearingin
stituut en aan de "Deutsche Verrechnungs
kasse" wordt overi~elaten in onderling overleg 
de hun noodzakelijk voorkomende betalings
technische maatregelen t e treffen. 

De beide verrekeningsinstituten hebben het 
recht gestorte bedragen, die zij beschouwen als 
niet onder de bepalingen van het verdrag over 
het Betalingsverkeer te vallen, zonder toestem
ming van den begunstigde aan den schuldenaar 
terug te betalen. 

Art. 7. In het belang van een gemakkelijker 
afwikkeling van het verrekeningsverkeer zal 
rechtstreeksche verrekening van vorderingen 
met economisch gerechtvaardigde en gebruike
lijke, in het land van den schuldenaar ontstane 
transportkosten en invoerrechten, kantoor
kosten, salarissen en loonen van agentschappen 
en filialen, provisiën en kosten voor zakenreizen 
toegelaten zijn'. De . wederzijdsche bevoegde 
autoriteiten zullen in onderling overleg richt
lijnen voor de hierbij toe te passen procedure 
opstellen. 

Art. 8. Tot storting bij d e "Dcutsche Ver
rechnungskasse" zijn slechts die Duitsche schul
denaren gerechtigd, welke een de betreffende 
vergunning (Devisenbescheinigung) van de be
voegde Duitsche "Ueberwachungs" - of "De
visenstelle" verkregen hebben. 

De Nederlandsche Regeering behoudt zich 
het recht voor harerzijds de storting bij het 
Nederlandsch Clearinginstituut afhankelijk te 
stellen van een zoodanige vergunning. 

Art. 9. Particuliere compensatietransacties 
en olearingcompensaties zijn slechts toegestaan 
met-toestemming van de wederzijdsche bevoegde 

1938 

' autoriteiten. 
De opening van nieuwe "Ausländersonder

konten für Inlandszahlungen" ten gunste van 
Nederlandsche firma's bij een Duitsche deviezen
bank is slechts met toestemming van de weder
zijdsche bevoegde autoriteiten toegestaan. 

Art. 10. De gedeeltelijke betaling van met 
Kreditsperrmark of Registermark ,vanuit 
Duitschland naar Nederland uitgevoerde goe
deren is slechts toegestaan met toestemming 
van de wederzijdsche bevoegde autoriteiten. 
Voor zoover toestemming tot zoodanige be
talingen door de bevoegde Duitsche autoriteit 
vóór den 24sten September 1934 is gegeven, 
kunnen deze zaken nog worden afgewikkeld. 

Art. 11: De uitgaven van Nederlandsche 
zeeschepen in Duitsche havens en van Duitsche 
zeeschepen in ederlandsche havens, alsmede 
overige betalingen in het wederzijdsche zee
vrachtverkeer, vallen, behoudens de bepalingen 
in artikel 2, alinea 1, cijfer 5 en alinea 4, niet 
onder het verrekeningsverkeer. 

De Duitsche Regeering zal, zooveel als eenigs
zins mogelijk, deviezen ter beschikking stellen 
om de betaling van zeevrachten van Duitsche 
uitvoergoederen, die op Nederlandsche zee
schepen vervoerd worden, mogelijk te maken. 
Bij de toewijzing van deviezen voor zeevrachten 
in het algemeen zal de Duitsche R egeering de 
vrachten van Nederland che zeeschepen even 
gunstig behandelen als de vrachten voor de 
zeeschepen van eenig ander land. 

De Duitsohe Regeering zal er verder voor 
zorgen, dat Nederlandschen scheepvaartonder
nemingen de vergunning gegeven wordt, de met 
de bedrijfsuitoefening in Duitschland samen
hangende uitgaven met de inkomsten van het 
Duitsche _ bedrijf te verrekenen. Als uitgaven 
voor de bedrijfsuitoefening zijn in het bijzonder 
te beschouwen kantoorkosten, loonen en sala
rissen, scheepsbenoodigdheden, provisiën, onder
houds- en · uitrustingskosten, dokkosten, re 
clamekosten, vrachtrabatten, plaatskosten (lig
gelden en ladings- en verladingskosten, enz.) 
en uitgaven voor Duitsche bunkerkolen (ook 
in buitenlandsche havens) . 

Art. 12. De Duitsche Regeering zal bij de 
toewijzing van deviezen voor den aankoop van 
grondstoffen en levensmiddelen, die Duitsch
land door middel van den tusschenhandel over 
Nederland pleegt te betrekken, geen maatregelen 
treffen om het gebruikelijke evenredige aandeel 
van Nederland aan de verzorging van Duitsch
land met deze goederen te verminderen. 

Art. 13. Van de op grond van dit verdrag 
op de rekening bij het Nederlandsch Clearing
instituut gestorte bedragen wordt een bepaald 
overeengekomen aandeel op een vrije rekening 
van de Reichsbank bij De Nederlandsche Bank 
N.V. overgeschLeven. 

Art. 14. De wederzijdsche bevoe~de autori
teiten kunnen in gemeenschappelijk overleg 
toestaan, dat verplichtingen van Duitsche schul
denaren jegens Nederland che schuldeischers in 
bijzondere gevallen met bevrijdende kracht op 
een bijzondere rekening worden gestort. De 
beide Regeeringscommissies zullen zich erover 
verstaan, wanneer en in welken omvang van de 
in het verrekeningsverkeer bij het cderlandsch 
Clearinginstituut gestorte bedragen een ge
deelte voor de afdekking van deze bijzondere 
rekening zal worden gebruikt. 



1938 

Art. 15. I edere Regeering zal een Regee
ringscommissie, bestaande uit ambtenaren van 
de betrokken ministeries, instellen. Deze com
. missies hebben tot taak in voortdurend recht
.streeksch contact die vraagstukken te behan
delen, die met de t oepassing van dit verdrag 
samenhangen. 

De beide Regeeringen zullen elkaar in kennis 
stellen van de samenstelling der R egeerings
commissies. 

Art. 16. Om een zoo vlot mogelijk verloop 
van het betalingsverkeer te verzekeren, zullen 
de beide verdragsluitende Partijen de ontwik
keling van het goederenverkeer op de daarvoor 
vereischte wijze regelen. 

Tot dit doel ontvangen de in artikel 15 ge
noemde R egeeringscommissies in het bijzonder 
opdracht voortdurend de ontwikkeling van het 
goederen- en scheepvaartverkeer te volgen en 
de met het oog op den stand van de verreke
ningskonti benoodigde maatregelen vast te 
stellen. 

Art. 17. Dit verdra~ moet bekrachtigd wor
den. Het treedt den viJftienden dag na de uit
wisseling der bekrachtigingsoorkonden, welke 
.zoo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage zal plaats 
vinden, in werking. 

Art. 18. Dit verdrag blijft tot en met 31 
December 1938 van kracht. Het kan nochtans 

· voor dien datum met inachtneming van een 
termijn van 3 maanden, en voor het geval in
grijpende wijzigingen intreden in de verhou
dingen, op grondslag waarvan het gesloten is, 
met inachtneming van een termijn van 14 dagen 
aan het eind van een kalendermaand worden 
opgezegd. 

Treedt het verdrag door opzegging of door 
afloop buiten werking, dan zullen vóór de op
zegging of den afloop totstandgekomèn, onder 
het verrekeningsverkeer vallende, verplichtin
gen ook nii, de buitenwerkingtreding nog door 
stortingen ingevolge de bepalingen van het 
verdrag afgewikkeld worden. 

Blijft na de buitenwerkingtreding van het 
verdrag uit de stortingen bij een van de beide 
vereffeningsinstituten nog een overschot uit
staan dan zullen de in artikel 2 van het verdrag 
vermelde verplichtingen nog zoo lang in het 
verrekeningsverkeer overeenkomstig de bepa
lingen van het verdrag afgewikkeld worden, tot 
het overschot verdwenen is. 

Geschied in tweevoud in de Nederlandsche 
en de Duitsche taal te Berlijn, den 18den De
cember 1937. 

H. M. H i r s c h f e 1 d . 
F e 1 i x Ben z 1 er. 

De Voorzitter der 
Nederlandsche Delegatie. 

Berlijn, 18 December 1937. 

Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de eer, U te bevestigen, dat in ver- . 
band met de heden plaats gevonden hebbende 
onderteekening van het Verdrag inzake het 
Nederlandsch-Duitsch betalingsverkeer, tus
schen de Nederlandsche en de Duitsche Regee
ring overeenstemming is bereikt omtrent het 
-volgende: 

De verdragsluitende Regeeringen zullen het 
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Verdrag inzake het Nederlandsch-Duitsche be
talingsverkeer vanaf 1 Januari 1938 voorloopig 
toepassen . 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om U, 
Mijnheer de Voorzitter, mijn bijzondere hoog-
achting te betuigen. · 

H . M. H i r s c h f e 1 d. 

Aan 
den V oarzitter van de Duitsche Delegatie, 

den heer Benzler, 
Berlijn. 

De Voorzitter van de 
Duitsche Delegatie. 

Berlijn, 18 December 1938. 

Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de eer U t e bevestigen, dat in verband 
met de heden plaats gevonden hebbende onder
t eekening van het verdrag inzake het Duitsch
Nederlandsche betalingsverkeer, tusschen de 
Duitsche en de Nederlandsche Regeering over
eenstemming is bereikt omtrent het volgende : 

De verdragsluitende Regeeringen zullen het 
verdrag inzake het Duitsch-Nederlandsche be
talingsverkeer vanaf 1 Januari 1938 voorloopig 
toepassen. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om U 
Mijnheer de Voorzitter, mijn bijzondere hoog
achting t e betuigen. 

Ben z 1 er. 

Aan 
den Voorzitter van de N ederlandsche Delegatie, 

den Heer Dr. Hirschfeld, 
Berlijn. 

s. 29. 

25 Juli 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de tus
schen den Tijdelijk Zaakgelastigde der 
Nederlanden te Kopenhag en en den Deen
schen Minister van Buitenlandsche Zaken 
d.d. 15 December 1937 en 24 Maart 1938 
gewisselde nota's, houdende een overeen
komst tusschen Nederland en Denemarken 
in zake wederzijdsche vrijstelling van in
komstenbelasting in zekere gevallen, waar
in winsten voortvloeien uit het luchtvaart
b_edrijf. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen den Tijdelijk Zaakge

lastigde der Nederlanden te Kopenhagen en 
den Deenschen Minister van Buitenlandsche 
Za ken d.d. 15 December 1937 en 24 Maart 
1938 gewisselde nota' s, houdende een overeen
komst tusschen Nederland en Denemarken in 
zake wederzijdsche vrijstelling van inkomsten
belasting in zekere gevallen, waarin winsten 
voortvloeien uit het luchtvaartbedrijf, van 
welke nota's een afd ruk en een vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
24 Maart 1938 voor het Rijk in Europa is in 
werking getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 18den Juli 
1938, Directie van het Protocol, no. 24640; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota' s, a lsmede de vertal ing 

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

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

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. Pat ij n. 

(Uitgeg. 9 Augustus 1938.) 

GEZANTSCHAP 
DER NEDERLANDEN 

1515 B 

Kopenhagen, 15 December 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excellen
tie te brengen, dat de Nederlandsche ;Regee
ring, geleid door den wensch met de Deensche 
Regeering een overeenkomst te sluiten om be
paalde winsten, welke voortvloeien uit het 
1 uchtvaartbedrijf, wederzijds vrij te stellen 
van inkomstenbelasting, voorstelt, dat deze 
overeenkomst zal bestaan uit de volgende be
palingen: 

I. De Nederlandsche Regeering verklaart, 
dat ingevolge de Nederlandsche wetten betref
fende de belasting naar het inkomen {wet van 
den 19en December 1914, Staatsblad n°. 563; 
de artikelen 12, letter a, 16, 17 en 18 van de 
wet van den 15en Juli 1929, Staatsblad n°. 
388), niet aan de belasting onderworpen zijn 
de winsten, welke voortvloeien uit de uit
oefening van het luchtvaartbedrijf door onder
nemingen, waarvan de zetel van de werkelijke 
leiding zich op Deensch grondgebied bevindt. 

ll. De Nederlandsche Regee1·ing verklaart, 
dat, ingevolge de Nederlandsche wet op de 
dividend- en tantièmebelasting {wet van den 
llen Januari 1918, Staatsblad n°·. 4) niet aan 
de belasting onderworpen zijn de winsten, 
welke voortvloeien uit de uitoefening van het 
luchtvaartbedrijf door ondernemingen, waar
van de zetel van de werkelijke leiding zich op 
Deensch grondgebied bevindt. 

III. In verband met de bepalingen, vervat 
in de paragrafen I en II, verklaart de Deen
sche Regeering, dat, ingevolge artikel 50 van 
de wet n°. 149 van den l0den Apri l 1922 en 
artikel 47 van de wet n°. 28 van den 16en 
Februari 1937, de ondernemingen, waarvan 
de zetel van de werkelijke leiding zich op Ne
derlandsch grondgebied bevindt, vrijgesteld 
zullen zijn van de verplichting tot het betalen 
van de Rijks- en gemeentebelasting op de 
winsten, welke voortvloeien uit de uitoefening 
van het luchtvaartbedrijf. 

IV. De uitdrukking " uitoefening van het 
luchtvaartbedrijf" beteekent uitoefening van 
het vervoer van personen of goederen door de 
lucht. 

V. Deze overeenkomst treedt onmiddellijk 
in werking en kan door elk der beide con
tracteerende Regeeringen te allen tijde wor
den opgezegd met een opzeggingstermijn van 
zes maanden. 
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Ik heb de eer voor te stellen, dat deze nota 
en Uwer Excellentie's antwoord daarop, in 
gelijkluidende bewoordingen vervat, beschouwd 
zullen worden een formeele overeenkomst ter
zake tusschen de twee Regeeringen te vormen. 

Aanvaard, Mijnh~er de Minister, de verze
kering van mijn bijzondere hoogachting. 

E. Star Busmann. 

Aan Zijne Excellentie 
den Heer Dr. P. Munch, 
Minister van Buitenlandsche Zaken 
te KOPENHAGEN. 

MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSCHE 

ZAKEN 

0 P I Journal Nr. 30.D.109. 
Kopenhagen, 24 Maart 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Bij nota no. 1616 B, van 15 December 1937, 
heeft de H eer Star Busmann mij wel willen 
mededeelen, dat de Nederlandsche Regeering, 
geleid door den wensch met de Deensche Re
geering een overeenkomst te slui ten om be
paalde winsten, welke voortvloeien uit het 
luchtvaartbedrijf, wederzijds vrij te stell en van 
inkomstenbelasting, voorstelt, dat deze over
eenkomst zal bestaan uit de volgende bepa
lingen: 

I . De Nederlandsche Regeering verklaart, 
dat ingevolge de Nederlandsche wetten be
treffende de belasting naar het inkomen {wet 
van den 19en December 1914, Staatsblad n°. 
563; de artikelen 12, letter a, 16, 17 en 18 
van de wet van den 15en Juli 1929, Staatsblad 
n°. 388) , niet aan de belasting onderworpen 
zijn de winsten, welke voortvloeien uit de uit
oefening van het luchtvaartbedrijf door on
dernemingen, waarvan de zetel van de wer
kelijke leiding zich op Deensch grondgebied 
bevindt. 

II. De Nederlandsche Regeering verklaart, 
dat, ingevolge de Nederlandsche wet op de 
dividend- en tantièmebelasting {wet van den 
llen J anuari 1918, Staatsblad n° . 4) niet aan 
de belasting onderworpen zijn de winsten, 
welke voortvloeien uit de uitoefening van het 
luchtvaartbedrijf door ondernemingen, waar
van de zetel van de werkelijke leiding zich 
op Deensch grondgebied bevindt. 

III. In verband met de bepalingen, vervat 
in de paragrafen I en II, verklaart de Deen
sche R egeering, dat, ingevolge artikel 50 van 
de wet n°. 149 van den l0den April 1922 en 
artikel 47 van de wet n°. 28 van den 16en 
F ebruar i 1937, de ondernemingen, waarvan 
de zetel van de werkelijke leiding zich op 

ederlandsch grondgebied bevindt, vrijgesteld 
zullen zijn van de verplichting tot het betalen 
van de Rijks- en gemeentebelasting op de 
winsten, welke voortvloeien uit de uitoefening 
van het luchtvaartbedrijf. 

IV. De uitdrukking "uitoefening van het 
luchtvaartbedrijf" beteekent uitoefening van 
het vervoer van personen of goederen door de 
lucht. 

V. Deze overeenkomst treedt onmiddellijk 
in werking en kan door elk der beide con-
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tracteerende R egeeringen te a ll en tijde wor
den opgezegd met een opzeggingstermijn van 
zes maanden. 

In antwoord daarop heb ik de eer U mede 
te dee len, dat de Deensche R egeer ing het voor
stel tot si uiten van een overeenkomst in de be
woordingen, aangegeven onder I- V , aanneemt 
en de nota van den Heer Star B usmann en 
deze nota beschouwt op formeele wijze de 
overeenkomst terzake tusschen de twee Re
geer i ngen te vormen. 

A anvaard, Mijnheer de M inister, de verze
kering van mijn hoogachting. 

V oor den Minister, 
0. 0. Mohr. 

Aan den H eer R idder 
H. W. G. M. Huyssen van Kattendijke , 
Gezant der Nederlanden. 

s. 30. 

25 J ul i 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad vàn de Ver
kl aring van Oslo van 11 Mei 1938 betref
fende de voortzetting van de economische 
samenwerking tusschen B elgië, Dene,nar
ke11, }'inland, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen en Z weden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de namens de N ederlandsche Regee

ring op 11 Mei 1938 onderteekende Verkla
ring van Oslo betreffende de voortzetti ng van 
de· ecónomische samenwerking tusschen Bel
g ië, Denemarken, Finland, Luxemburg, N e
derland, Noorwegen en Zweden, van welke 
Verklaring een afdruk en een verta ling bij 
dit Bes] ui t zijn gevoegd; 

Gezien voorts de mededeeling van de Noor
sche R egeering, dat de goedkeuring der Deen
sche Regeer ing voor wat betreft punt 1 van 9e 
Verklaring, welke bij de onderteeken ing was 
voorbehouden, op 27 Mei 1938 te harer ken
nis is gebracht; 

Overwegende, dat genoemde 
1 Juli 1938 voor Nederland, 
Indië, Suriname en Curaçao is 

Verklaring op 
ederlandsch

in werking ge-
t reden· 
" Op <le voordracht van Onzen Minister van 
Bu ite nl a ndsche Zaken van den 19 Juli 1938, 
Directie van het Protocol, N ° . 24944 ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde Verklaring, alsmede de ver

taling daarvan, te doen bekendmaken door de 
p laats ing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Depa rtemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, be last met de uitvoer ing 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

W eissenburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
J. P at ij n. 

( Uitgeg. ·9 A ugust·us 1938.) 

Verklaring~ 

De Regeeringen, onderteekenaars van de 
Overeenkomst tot ontwikkeling van het han
delsverkeer, onderteekend te 's-Gravenhage op 

28 Mei 1937, te weten de Regeeringen van 
Belg ië, Denemarken, Finl a nd , Luxemburg, 
Noonvegen, Nederland en Zweden : • 

Erkennend dat de ontwikkeling van de we
rel dconjunotuur haar niet toelaat deze Over
eenkomst thans te hernieuwen ; 

Verl angend niettemin de economische samen
werking voort te zetten , welke zij ingeleid 
hebben door de onderteekening van het Ver
drag van econom ische toenadering en van het 
Protocol, geteekend te Oslo op 22 December 
1930; 

Verklaren zich bere id , zoodra de economi
sche omstandigheden dit zullen toelaten, haar 
gezamenlij ke besprekingen te hervatten, ten 
doel hebbend ee,:i verminder ing der handels
belemmeringen, in het bijzonder door elkander 
wederkeerig zekere faciliteiten te verleenen 
voor den invoer van de artikelen, welke van 
belang zij n voor haar wederzijdschen handel. 

Ondertusschen zal ieder van haar met de 
grootste welwillendheid den invoer behande
len van de goederen, ván oorsprong uit en 
herkomstig van de andern Staten-onderteeke
naars. In het geval dat zij genoodzaakt zou 
zijn beschermingsmaatregelen te nemen, zal 
zij letten op de belangen der a ndere landen 
en er naar streven de normale economische 
betrekkingen in stand te houden. 

Bovend ien zijn de bovengenoemde Regee
ringen het eens geworden over de volgende 
bepalingen: 

1. I eder van haar zal zooveel mogelijk aan 
de andere Regeeringen alle maatregelen me
dedeelen , welke den invoer van eeni g goed, 
dat tot op dat oogenbl ik niet onderworpen 
mocht zij n geweest aan dergelijke maatregelen, 
onderwerpen aan qua nti tatieve beperkingen, 
aan een deviezencontrole of aan bijwndere 
heff ingen, opdat deze Regeeringen haar even
t,ieele bezwaren naar voren kunnen brengen. 
Dezé mededee ling zal in beginsel moeten ge
schieden 15 dagen vóór den datum, voorzien 
voor de inwerkingstelling van den betrokken 
maatregel. Indien het voor een Regeering on
mogel ij k mocht zijn , de hierboven vastgestelde 
termijnen in ach t te nemen, zal zij de andere 
Staten-onderteekenaars daarvan in kennis stel
l en. 

2. In het geval dat één der Regeeringen 
haar economische belangen bedre igd zou zien 
door · een abnorm ale meded ing ing Óp haar 
grondgebied door onderdanen van een anderen 
Staat-onderteekenaar, zal deze laatste het 
Openen van besprekingen over die aangelegen
heid moeten aanvaarden, indien hem daartoe 
het verwek gedaan wordt. De R egeer ing, wel
ke aldus aangezocht wordt, zal ter zake een 
onderzoek inste ll en en, indien daartoe aanlei
ding bestaat, in gemeen overleg met den Staat, 
welke het ve rzoek deed, nagaan wel ke maat
regelen zij zou kunnen treffen om een e inde 
te maken aan den ge,vraakten toestand. 

B esprekingen kunnen evenzeer plaats vinden 
tusschen de Regeeringen-onderteekermars, in 
andere gevall en, w aarin een abnormale mede
dinging de economische belangen van één van 
haar zou bedre igen. 

3. De mededeelingen, gedaan krachtens de 
bepalingen van artikel 1 van het Verdrag van 
econom ische toenadering, onderteekend te Os
lo op 22 December 1930, zu ll en, voor- wover 
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mogelij k, vergezeld worden van de navolgende 
aanvull ende inl ich t ingen, op een lij st gerang
schikt: 

a. het nummer van het douanetarief waar-
op de voorgenomen wijziging betrekking heeft; 

b. het bestaande doua ne-ste lsel ; 
c. hoogte van het voorgestelde recht; 
d. de om vang en de waarde van den in

voer van het bedoelde artikel , herkomstig uit 
de gebiedsdeelen van ieder der Staten-onder
teekenaars van deze Verklaring, gedurende 
de laatste jaren. 

Overeenkomstige inlichtingen zull en ver
schaft worden met betrekk ing tot de toepas
sing van bovengenoemd punt 1, voor wover 
de voorgenomen maatregelen zulks noodig 
maken . 

De inlichtingen zullen in meerdere exem
plaren verschaft worden, en in beginsel in de 
Fransche taal gesteld worden . 

4. De Regeeringen-onderteekenaars zu llen de 
bijeenkomsten van haar vertegenwoordigers, 
voorzien in het Protocol van econom ische sa
menwerking van 's-Gravenhage van 28 Mei 
1937, op geregelde t ij den doen houden. 

5. Deze Verklaring zal in werking treden 
op 1 J uli 1938. De verplichtingen, welke de 
Regeeringen-onderteekenaars op zich genomen 
hebben in sub 1, 2 en 3 hierboven, zull en 
opgezegd kunnen worden met een opzeggings
termij n van 6 maanden. 

Ter oorkonde daarvan de ondergeteekenden, 
behoorlij k daartoe gevolmachtigd, deze Ver
klaring onderteekend hebben. 

-Gedaan te Oslo, op den elfden Mei negen
tienhonderd acht en dertig, in één exemplaar, 
dat zal worden neergelegd in de archieven 
van het M in isterie van B uitenlandsche Zaken 
te Oslo; een· eenslu idend afschrift daarvan zàl 
door d it Ministerie aan de Regeeringen der 
Staten-onderteekenaars worden verstrekt. 

B elgië: M. Suetens. 
Denemarken : E . Waerum. 
Onder voorbehoud van de goed keur ing der 

Deensche Regeering voor wat betreft punt 1. 
Finland: T. 0. Vahervuori . 
Li,xe1nburg: A. 'iVeh rer. 
Noorwegen : C. F . Smith. 
N ~derland,: 

(voor J,et Koninkrijk de,· Nederlanden) 
- H. M. Hi rschfeld. 

Z weden: G. Hägglöf. 

s. 247 .. 

2 j uli 1938. BESLUIT, houdende bepalingen 
tot uitvoering van de Wet op de weer
korpsen. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justit ie van 24 J anuari 1938, 5de Afdeel ing, 
n°. 500G, van B innen landsche Zaken van 28 
J anuari 1938, Afdeel ing B innenlandsch Be
stuur, n°. 1709, en van Defensie van 28 J anu
ari 1938, Geheim Litt. W. 23; 

Gezien artikel 1 van de wet van den Uden 
September 1936, Staatsblad n°. 206, houdende 
voorzieningen omtrent weerkorpsen ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 1 
Maart 1938, n °. 22) ; ' 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Mi nisters van 11 Juni 1938, 5de A f
dee li ng, n°. 3384 G, 17 J uni 1938, A fdeeling 
Binnenl andsch Bestuur, n °. 16791, en 28 Jun i 
1938, Geheim Litt. Z. 158; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

§ I. I nl eidende bepaling. 

A rt. 1 . 1. Als organ isaties, voor welke het 
verbod van het eerste I id van artikel 1 der Wet 
op de weerkorpsen n iet geldt, worden toege
laten: 

a. de organisatie, bekend a ls "Bijzondern 
V rij wi llige Land~torm", zij nde de organ isatie 
van hen, die hetzij a ls d ienstpl ich t igen, hetzij 
op grond van een vrij willige verbintenis, hetzij 
a ls behoorende tot het reserve-personeel, deel 
u itmaken van het verlofspersoneel der Ko
n ink lij ke landmacht en zich besch ikbaar stel
len om na verkregen machtiging van Onzen 
Minister van Defensie - ter handhav ing of 
herstel van de openbare orde en rust - vrij 
willig in werkelijken dienst te komen, mits 
deze 01'gan jsatie voldoet aan de bepalingen van 
§ II van dit besluit; 

b. de organisaties, bekend als "Vrijwi lli ge 
Burgerwach~en", wolang zij als zoodan ig op 
den voet van het bepaalde in § III van dit 
besluit door Onzen Minister van B innen land
sche Zaken zijn erkend ; 

c. weerbaarhe idsvereenigi ngen en schietver
eenigingen, zoolang zij op den voet van het 
bepaalde in § IV van dit bes lu it door Onzen 
M in ister van Defensie û jn erkend. 

2. Voorts kunnen op den voet van het in 
§ V bepaalde particuliere bewak ingsdiensten 
door Onzen M inister van Justit ie worden toe
gelaten. 

§ II. B ijzondere Vrijwillige Land.storm. 

2. De bewapening, kleeding en u itrusting 
van hen, die tot den Bijwnde1·en Vrijwi l I igen 
Landstorm behooren, de inrichting en het hou
den van opslagp laatsen, a lsmede de opberging 
en het onderhoud van wapenen, munitie, klee
ding ,en wtrusting geschieden met inach tne
ming van de door Onze Ministers van Defens ie 
en van Binnenland che Zaken te stel len rege
len. De organisatie en hare onderdeelen zijn 
verplicht mede te werken bij al le controle, 
door of vanwege de genoemde M inisters ten 
aanzien van de bovenvermelde onderwerpen 
u itgeoefend. 

3. De Bijzondere Vrijwi llige L andstorm en 
elk zijner onderdeelen geven aan Onzen Minis
ter van Binnen! and che Zaken of een namen5 
dezen optredenden ambtenaar of orgaan ·op de 
eerste vordering irlzage van de bo ken en be
scheiden, op zij ne samenste lli ng en inrichting, 
op zij n beheer en op zijne bewapen ing betrek
king hebbende, en verschaffen daarbij alle ter 
zake gewenscbte inlichtingen. 

§ III. V,ijwillige Bu,·gerwach.ten. 

4. 1. Erkenning van eene organisatie a ls 
"Vrijwillige Burgerwacht" kan op daa,·toe 
strekkend ve,·zoek door Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken ge chieden. Geen er
kenning vindt plaats, wo la ng de organisatie 
geen rechtspersoonlij kheid heeft verkregen en 
hare hu ishoudelij ke en overige reglementen 
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niet door of namens Onzen Minister van Bin
nenlaodsche Zaken zijn goedgekeurd. 

2. Erkenning kan voor bepaalden of onbe
paal den tijd geschieden. Zij kan te allen tijde 
worden ingetrokken . 

3. Onze Minister van Binnenl andsche Zaken 
kan aan de erkenning voorwaardèn verbinden. 

4. Wijzig ingen in de in het eerste l id be
doelde reglementen treden niet in werking, 
alvorens te zijn goedgekeurd door of namens 
Onzen 1:inister van Binnenlandsche Zaken . 

5. 1. Uit de statuten van eene Vrijwilli ge 
Burgerwacht moet blijken: 

a. dat de organisatie zich. aan geen ander 
dan het wettig gezag dienstbaar zal stellen ; 

b. dat van het lidmaatschap der organisatie 
zijn uitgesloten zij , di e van revolutionoaire ge
zindheid zijn. 

2. Onverminderd het bepaalde ia het vorig 
1 id behooren hetzij in de statuten, hetzij in de 
in het eerste lid van artikel 4 bedoelde regle
menten bepalingen voor te komen omtrent: 

a. de verwezenlijking van het doel , alsmede 
de samenstelling en de inrichting van het 
korps, de rangen en het beheer; 

b. de uniformen en de bewapening. 
6. Elk openbaar vertoon en elke andere in 

het openbaar blijkende bemoeiing van eene 
Vrijwillige Burgerwacht o f hare onderdeelcn 
en organen buiten de gemeente van vestiging 
zijn verboden, tenzij met uitdrukkelij ke toe
stemm ing van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken. 

7. 1. Goedkeuring van den burgemeester 
behoeven: 

a. de bezetting der rangen ; 
b. de te houden oefeningen, marschen en 

parades; 
c. het programma van de opleiding tot de 

onderscheidene functies ; 
d . de aankoop, de bewaring en het onder

houd van wapenen en munitie - zulks onver
minderd de bepalingen bij en krachtens de 
Vuurwapenwet 1919 gesteld - en van helmen 
en gasmaskers ; 

e. de inrichting en het houden van opsl ag
plaatsen. 

2. Bovendien is de Vrijwillige Bmgerwacht 
verplicht mede te werken bij alle controle, 
uitgeoefend door of vanwege Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken of het bevoegd 
militair gezag ten aanzien van de bovenge
noemde onderwerpen. 

3. De Vrijwillige Burgerwacht voert geen 
correspondentie met militaire autoriteiten en 
doet den burgemeester voortdurend mededee
ling van a ll e correspondentie, harerzijds ge
voerd met andere burgerlijke autoriteiten dan 
het bestuur der gemeente van vestiging of zijn 
organen. 

8. 1. De Vrijwillige Burgerwacht geeft aan 
Onzen Minister van Binnenl andsche Za ken of 
een namens dezen optrede nden ambtenaar en 
aan den burgemeester of een namens dezen 
optredenden ambtenaar op de eerste vordering 
inzage van de boeken en be cheiden, op hare 
samenstelling en inrichting, op haar beheer 
en op hare bewapening betrekking hebbende, 
en verschaft daarbij alle ter zake gewenschte 
inlichtingen. 

2. Jaarlijks worden, uiterlijk twee maanden 
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voor het begin van het begrootingsjaar, door 
tusschenkom t van den burgemeester, aan On
zen Minister van Binnenl andsche Zaken de 
betrekkelijke begrooting der inkomsten en ujt
gaven toegewnden. Op dezelfde wijze wordt 
uiterlijk binnen drie maanden na afloop van 
het begrootingsjaar de rekening en verant
woording, vers-ezeld van een beknopt verslag 
omtrent het korps, aangeboden. 

§ IV. W eerbCUlirheidsvereenigingen en schiet
vereenigingen . 

9. 1. Erkenning van eene organisatie als 
,,Weerbaarheidsvereeniging" of a ls " Schiet
vereeniging" kan op daartoe strekkend verzoek 
door Onzen Minister van Defens ie geschieden . 
Geen erkenning vindt plaats , zoo lang de ver
eeniging geen rechtspersoonlijkhe id heeft ver
kregen. 

2. Erkenning kan voor bepaalden of onbe
paalden tijd geschieden. Zij kan te a llen tijde 
worden ingetrokken. 

3. Onze Minister van D efensie kan aan de 
erkenning voorwaarden verbinden. 

10. Uit de statuten van eene weerbaarheids
vereen ig ing of van eene schietvereenigiog moet 
bl ijken, dat van het lidmaatschap der vereeni
ging zij n uitgesloten zij , die van revolution
naire gezindheid zijn. 

ll. 1. Uit de statuten van eene weerbaar
heidsvereeni g ing moet blijken, dat de vereeni 
ging uitsluitend ten doel heeft haar leden in 
de gelegenheid te stell en zich vrijwilli g voor 
te bereiden op den krijgsdien t of wel het 
onderhouden en verhoogen van reeds door de 
leden verkregen militaire bekwaamheden. 

2. Uit de statuten van eene schietvereeni
ging moet blijken, dat de vereeniging uitslui
tend ten doel heeft het geven van gelegenheid 
tot en de beoefening van het schieten met in
achtneming van de daaromtrnnt voor de Ko
ninklijke landmacht geldende voorschri ften . 

12. Weerbaarheidsvereenigingen en schiet
vereenigingen zijn verplicht hare we rkzaam
heden te staken in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandighe
den als bedoeld in art. 188 van de Grondwet. 

13. Eene weerbaarhe idsvereeniging of sch iet
vereeniging treedt, behoudens het bepaalde in 
artikel 15 , slechts op in onderling verband, 
voor zoover dit voor het houden van hare 
oefeningen noodig is. 

14. H et is aan eene weerbaarheidsverAeni 
ging en aan eene schietvereeniging verhoden in 
eenigerlei vorm aan de weermacht of politie 
steun te verleenen bij de uitvoering van de 
aan deze organen opgedragen taak tot hand
having van de uit- en inwendige ve iligheid 
des 1 ands en va n de openbare orde en rust of 
daartoe hare di ensten aan te bieden. 

15. Onze Minister van Defensie is bevoegd 
om in bijwndere gevallen eene weerbaarheids
vereeniging of schietvereenig ing te vergunnen 
in onderling verband op te treden tot het ver
richten van of deelnemen aan eerbetoon. 

16. Uniformkleeding en onderscheidingstee
kenen worden niet gedragen of gevoerd dan 
met de goedkeuring van Onzen Minister van 
D efensie. 
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§ v. 
Pwrticuliere bewakingsdiensten. 

17. 1. Onder particuliere bewakingsdiensten 
worden in dit besluit verstaan door parti
culieren in het leven geroepen organisaties, 
welke gericht zijn of mede gericht zijn op 
feitelijke handhaving van de veiligheid van 
personen en goederen of van de openbare orde 
en rust en niet vallen onder de paragrafen II 
tot en met IV van dit besluit. 

2. Zij worden onderscheiden in: 
a. particuliere nachtveiligheidsdiensten; 
b. particuliere bedrijfsbewakingsdiensten; 
c. andere particuliere bewakingsdiensten. 
18. 1. Particuliere nachtveiligheidsdiensten 

worden, al dan niet voor een bepaalden tijd, 
op daartoe strekkend verzoek door Onzen Mi
nister van Justitie toegelaten, indien zij vol
doen aan de door of namens dien Minister 
gestelde vereischten. 

2. Deze vereischten kunnen betreffen: 
de door den particulieren nachtveil igheids

dienst .te verrichten werkzaamheden, de wijze, 
waarop die werkzaamheden worden verricht, 
en in het algemeen de wijze, waarop de instel 
ling naar buiten optreedt, alsmede hare finan
cieele grondslagen, 

het bestaan van eene redelijke behoefte aan 
de werkzaamheden der instelling, 

de bekwaamheid, geschiktheid en betrouw
baarheid, wowel van het bestuur of den leider 
der ins teil ing als van haar personeel, 

de arbeidsvoorwaarden van en de controle 
op het personeel, 

door het personeel te dragen uniformklee
ding of onderscheidingsteekenen, 

de controle nopens het vervuld zijn of de 
naleving van de gestelde voorwaarden. 

3. Wanneer met betrekking tot een toege
laten particulieren nachtveiligheidsdienst de 
gestel de vereischten niet meer zijn vervuld of 
deze niet worden nageleefd, kan Onze Minister 
van Justitie bij met redenen omkleed besluit 
de toelating intrekken. 

. Van eene weigering tot toelating alsmede 
van eene intrekking der toelating staat binnen 
dertig dagen, te rekenen van de dagteekening 
der weigering of intrekking, beroep op Ons 
open. 

5. Indien een beroep na afloop van den 
daarvoor bepaalden termijn is ingesteld, is de 
belanghebbende in dit beroep niet-ontvankelijk, 
tenzij hij aantoont, het beroep te hebben in
gesteld binnen dertig dagen na den dag, waar
op hij van de weigering of intrekking redelij
kerwijs heeft kunnen kennis dragen. 

19. 1. Particuliere bedrijfsbewakingsdien
sten kunnen door Onzen Minister worden toe
gel aten, mits hun werkzaamheden beperkt 
blijven tot de handhaving van de veiligheid 
van de personen en de goederen, tot het bedrijf 
of de onderneming behoorende, de handhaving 
van de openbare orde en rust in de gebouwen 
en op de terreinen van het bedrijf of de on
derneming en onder het personeel en het toe
zicht op dat personeel. 

2. Onze Minister van Justitie is te allen 
tij de bevoegd de toe! a ti ng in te trekken. 

20. Andere particuliere bewakingsdiensten 
kunnen door Onzen Minister van Justitie wor
den toegel aten . Het tweede lid van artikel 19 
is van toepassing. 
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§ VI. 
Overgangs- en slotb epalingen'. 

21. 1. Verweken om erkenning of toelating 
van ten tijde van de inwerkingtreding van de 
Wet op. de weerkorpsen bestaande organisaties 
als bedoeld in dit besluit moeten, met overleg
ging van de statuten en, voor zooveel betreft 
de vrijwillige burgerwachten, van de reglemen
ten bedoeld in art. 4, worden ingediend binnen 
drie maanden na dat tijdstip. 

2. Zij worden - behoudens ingeval van 
eerdere afwijzing van het verwek - geacht 
te zijn erkend of toegelaten gedurende de 
eerste zes maanden na den dag van inwerking
treding der wet. Onze Ministers van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken en van Defensie 
zijn , ieder voor woveel hem betreft, bevoegd 
dezen termijn ten aanzien van bepaalde orga
nisaties te verlengen. 

22. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de Wet op de weerkorpsen. 

Onze Ministers van Justitie, van Binnen
landsche Zaken en van Defensie zijn, ieder 
voor woveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gewnden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 2den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I i n g . 
De Minu;ter van Binnenlarulsche Zaken, 

Van B oey en. 
De Minu;ter van Defensie, va n Dij k. 

( Uitgeg. 12 Juli 1938.) 

s. 347. 

30 Juni 1938. BESLUIT tot w1Jz1gmg en 
aanvulling van het Bewldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Staats
blad 1933, n°. 783), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 21 Februari 
1938 (Staatsblad n°. 342) . 

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

Staat, Minister van Algemeene Zaken, Voor
zitter van den Raad van Ministers, van 23 
Mei 1938, n°. 214, Kabinet M. R.; 

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

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bewldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord( advies van 14 
Juni 1938, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 24 Juni 1938, n°. 250, 
Kabinet M. R. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd Bewldigingsbesluit de na

volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 Januari 1937: 
In bij lage A I: 

In de schalen 28 en 37, afdeeling ,,Justitie", 
vervallen onder het onderdeel "Rijkstucht- en 
opvoedingswezen" de ambten resp. van Beamb-
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te in a lgemeenen di enst bij de Rijksopvoedings
gestichten voor jongens en van Werkmeester 
bij de Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 

In schaal 56 wordt na de afdeeling "Depar
tementen van Algemeen Bestuur" en het
geen daaronder is ve rmeld, opgenomen: 

Justitie. 
R ijkstucht- en opvoedingswezen. 

Beambte in algemeenen dienst bij de. Rijks
opvoedingsgestichten voor jongens. 
In schaal 78 wordt onmiddellijk na de ver

melding der schaal opgenomen: 
Justitie. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
W erkmeester bij de Rijksopvoedingsgestichten 
voor jonge ns. 

In schaal 184, afdeeling "Justitie", vervalt 
onder het onderdeel "Rijkstucht- en opvoe
dingswezen" h6t ambt van Directrice bij de 
Tuchtschool voor meisje . 

In schaal 196 vervalt de afdeeling "Justitie" 
met hetgeen daaronder is verinel d. 

N a schaal 198 en hetgeen daaronder is ver
meld wordt opgenomen: 

SCHAAL 198a. 
f 8780-f 4770, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180 . 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Justitie. 
R ijkstucht- en opvoedingswezen. 

Directrice van de Tuchtschool voor meisjes. 
a schaal 208 en hetgeen daaronder is ver

meld wordt opgenomen: 

SCHAAL 208a. 
f 4280-f 5180, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Directeur eener Tuchtschool voor jongens. 
Di rectrice van het Rijksopvoedingsgesticht voor 
m eisjes. 

In bijlage B I: 
In groep 1, afdeeling "JuRtltle", vervalt 

onder het onderdeel "Rijkstucht- en opvoe
dingsw ezen" het ambt van Beambte voor hui s
houdel ijke d iensten bij de Rijksopvoedings
gestichten voor jongens. 

In g roep 3, afdeeling "Justitie", wordt na 
het onderdeel " Psychopathenzorg" en hetgeen 
d aaronder is vermeld, opgenomen: 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Beambte voor huishoude lij ke di ensten bij de 

Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 

II. Gerekend van 1 lllel 1987: 
In bijlage A I: 
In schaal 212, afdeeling "Waterstaat", ver

vall en onder het onderdeel "Zuiderzeewerken" 
de ambten van Chef van den hydrografi schen 
dienst en Secretaris der d irectie. 

In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 10 800 vast", afdeeling 

,.,vaterstaat", vervalt het onderdeel "Zuider-
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zeewerken" met het daaronder vermeld ambt 
van Di recteur-Generaal. 

III. Gerekend van 1 October 1987: 
In bijlage A I : 

In schaal 70, afdeeling "Waterstaat", 
wordt na het onderdeel "Koninklijk M eteoro
logisch Instituut" en hetgeen daa ronder is ver
meld, opgenomen: 

Z uiderzeewerken. 
Opzichter 3e klasse. 

In schaal 90, afdeeling ", vaterstaat", wordt 
onder het onderdeel " Zuiderzeewerken" vóór 
de bestaande inschrijving opgenomen: 
Administratief ambtenaa r 2e kl asse *), 

terwijl de noot aan den voet van de betref
fende bladzijde komt te luide n als volgt: 

*) Voor de op 29 J ul i 1932 in di enst zijnde 
bureelambtenaren, die als wodanig werkzaam 
blij ven of in den rang van administratie f 
ambtenaar 2e klasse overgaan, blijft van 
krncht de regeling, dat hunne wedde tot f 2700 
wordt verhoogd, nadat zij gedurende twee 
jaren f 2520 zul len hebben genoten. 

In schaal 106, afdeeling "Waterstaat", 
wordt na het onderdeel "Rijkswaterstaat" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Zuiderzeewerken . 
Opzichter 2e klasse. *), 

terwijl aan den voet van de betreffende blad
zijde een noot wordt opgenomen, luidende a ls 
volgt: 

*) Voor de op 1 October 1937 in dienst 
zijnde opzichters 2e klasse blijft van kracht de 
regeling, dat hunne wedde als wodanig tot 
f 2790 wordt verhoogd, nadat zij gedurende 
één jaar eene wedde van f 2700 zullen hebben 
genoten. 

Schaal 113 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld te vervall en. 

In schaal 142, a fdeeling "Waterstaat", 
wordt onder het onderdeel " Zuiderzeewerken" 
in plaats van "Bureelchef" gelezen: Admini
stratie f ambtenaar l e kl asse. 

In schaal 197, afdeeling ,,,vaterstaat", 
wordt na het onderdeel "Rijkswaterstaat" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Zuiderzeewe1·ken. 
W aterbouwkundi ge. 

In bijlage B I: 
In groep 4, afdeeling "Water taat", word t 

onder het onderdeel " Rijk,,waterstaat" vóór 
,, (Brugwachter:) Vlotbrug te Koedijk (N.-H.)" 
opgenomen: 
(Brugwachter:) Vlotbrug te De Kooy. 

IV. Gerekend van 1 November 1937 : 
In bijlage A I : 
In schaal 57, afdeeling "Waterstaat", ver

valt onder het onderdeel "Staatsvisschersha
venbedrijf te IJmuiden" het ambt van Onder
dokmeester. 

In schaal 67 wordt onder de a fdeeling 
,,Waterstaat", na het onderdeel " R ijkswater
staat" en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen : 

Staatsvisschershavenbed1-ijf te IJmuiden . 
Dokmeester . 
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In schaal 121, a fdeeling "Waterstaat", 
wordt onder het onderdeel "Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden" vóór de bestaande 
inschrijving opgenomen: 
Boekhouder. 

Schaal 125 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld te vervallen. 

In schaal 145, afdeeling "Waterstaat", 
wordt onder het onderdeel " Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden" vóór de bestaande 
inschrijv ing opgenomen: 
H alchef. 

In schaal 179 vervalt onder de afdeeling 
,,Waterstaat", het onderdeel ,,Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden" met hetgeen daar
onder is vermeld. 

In bijlage B I: 
In groep 4, afdeeling "Waterstaat", vervalt 

onder het onderdeel "Staatsvisschershavenbe
mrijf te IJmuiden" het ambt van Dokknecht. 

In bijlage F : 
Onder de afdeel ing "Waterstaat", wordt als 

eerste inschrijving opgenomen: 
Boekhouder bij het Staatsvisschershavenbedrijf 

te IJmuiden. 
f 3240-f 4140. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

V. Gerekend van 1 Januari 1938: 
In bijl age AI: 
In schaal 92, afdeel ing "Defensie", verval t 

het onderdeel "Laboratorium voor Physische 
Strrijdmiddelen" met het daaronder vermeld 
ambt van Technicus. 

In schaal 127 wordt na de afdeel ing "On
clerwijs, Kunsten en Wetenschappen" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Defensie. 
Laboratorium voor Physische St1-ijd1niddelen. 
Technicus. 

Schaal 159 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld, te vervallen. 

In schaal 160 wordt onmiddellijk na de ver
melding der schaal opgenomen: 

Binnenlandsche Zaken. 
Algemeene Landsdrukkerrij . 

Adjunct-bedrij fsleider. 

In schaal 163, afdeeling "Blnnenlandsche 
Zaken", wordt vóór het onderdeel " I nspec tie 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting)" en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen: 

I nspectie der Bevolkings,·egisters . 
Adjunct-inspecteur. 

In schaa l 1 67 , afdee1 ing "Waterstaat", 
wordt onder het onderdeel " R ijkswaterstaat" 
na de bestaande inschrijving opgenomen: 
Werktuigkundige te Utrecht. 

In schaal 184, afdeeling "Waterstaat", 
wordt na het onderdeel "Generale Commissie, 
bedoeld in artikel 3 der Zuiderzeesteunwet" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 
Rij ksdienst te,· uitvo ering van de Zuide·rzee

steunwet. 
Administratief hoofdambtenaar. 

1938 

In schaal 189 wordt onder de afdeeling 
,,Departementen van Algemeen Bestuur" 
a ls tweede inschrijving opgenomen: 
Adjunct-accountant bij het Departement van 

Waterstaat. 

VI. Gerekend van 1 Mei 1938: 
In bijlage A I: 
In schaal 173 vervalt de a fdeeling "Water

staat" met het daaronder vermeld ambt van 
T echnisch ambtenaar bij het " Staatsto ezicht op 
de mijnen''. 

In schaa l 181 wordt onmiddellijk na de ver
melding van de schaal opgenomen: 

Waterstaat. 
Staatstoezicht op de mijnen. 

Mijntechnisch ambtenaar. 

In schaal 204 vervalt de afdeeling "Water
staat" met het daaronder vermeld ambt van 
Mijnmeter bij het " Staatstoezicht op de mij
nen'' -

In schaal 212, afdeeling "Waterstaat", 
wordt na het onderdeel " Rijksverkeersinspec
tie" en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen: 

Waterstaat. 
Staatstoezicht op de ,nijnen. 

Mijnmeter. 

VII. Met ingang van 1 Juli 1938: 
In bijlage A I : 
In schaal 135, afdeeling "Defensie", wordt 

onder het onderdeel " Loodswezen, betonning, 
bebakening en verlichting" in plaats van de 
bestaande inschrijving opgenomen : 
Zeeloods in het l e en 2e district. 
Zeeloods in het 3e district ter standplaats 

Willemsoord . 
In schaal 148, afdeeling "Defensie", ver

valt onder het onderdeel " Loodswezen, beton
ning, bebakening en verlichting" de laatste 
inschrijving en wordt in pl aats daarvan ge
lezen: 
Zeeloods in het 3e district, uitgezonderd ter 

standplaats Willemsoord. 
Zeeloods in het 4e/5e en 6e district. 

VIII. 
In Óijl age A I: 
In schaal 60, afdeeling "Ond,erwijs, Kun

sten en Wetenschappen", wordt na het on
derdeel " Rijksbureau voor de Monum enten
zo1·g" en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen: 
Rijksbureau voo,· kunst historische en ikono

grafische documentatie. 
Administratief ambtenaar. 

In schaal 91, afdeel ing "Onderwijs, l{un
sten en Wetenschappen", wordt na het on
derdèel "Koninklijke Bibliotheek" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen : 
Rijköbureau voor kunsthistorische en ikono

(!1'afische documentatie . 
Assistent. 

In schaal 140 wordt onder de a fdeeling 
,,Departementen van Alg·emeen Bestuur" 
na de bestaande inschrijving opgenomen: 
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Technisch ambtenaar bij het Departemènt van 
Defensie *, 

terwijl aan den voet van de betreffende blad
zijde een noot wordt opgenomen, luidende a ls 
volgt : 

* Aan dengene, di e be last is met de functi e 
van chef der teekenzaal , wordt bovendien eene 
ambtstoel age toegekend van ten hoogste f 360 
per jaar . 

In schaal 142, afdeel ing "Departementen 
van Algemeen Bestnur", komen het noot
teeken bij het daaronder vermeld ambt van 
,,l e Teekenaar bij het Departement van De
fensi e", womede de aan den voet van de be
trekkelijke bladzijde vermelde noot, te ve r
vall en. 

In schaal 142, afdeeli ng "Waterstaat", ver
valt onder het onderdeel " R ijkswaterstaat" het 
ambt van Bureelchef. 

I o schaal 184, a fdeeling "Waterstaat", 
wordt na het onderdeel "Rijksverkeersinspec
tie" en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen: 
Centrale Cornrnissie van advies en bijstand 

voor het V e,·keersfonds. 
Adjunct-secretaris, tevens secretaris van de 

Commissie van Overleg voor de Wegen. 
In bijlage B I: 
In g roep 4, a fdeeling "Onderwijs, Kun 

sten en Wetenschappen", wordt na het on
derdeel "Rij ksrnuseu,n van Oudheden" en het
geen daa ronder is vermeld, opgenomen: 

Rijksrnuseu,n voor Volkenkunde. 
Verwarmingsstoker-vakman le klasse. 

Onze Ministers , hoofden der departementen 
van a lgemeen bestuur, zij n, ieder voor woveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
beslui t, hetwelk in het Staatsblad za l worden 
geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gewnden aan den R aad van State. 

Soestdijk, den 30sten Juni 1938. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Alqerneene Z aken, 
V o()(f"zit ter van den Raad van Minis ters, 

H . Co I ij n. 
(Uitgeq. 12 J uli 1938.) 

s. 348. 

2 Auqustus 1938. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Postbeslui t 1925 (Staats
blad n°. 396} , van het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 574} en van het 
Internationaal Postbes l uit 1934 (Staats
blad, n°. 570} . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is w1Jz1-

ging te brengen in het P ostbesluit 19 25 
(Staatsblad n°. 396}, woals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 26 Juli 1937 
(Staatsblad n°. 352) , in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 574), zooals dit laatste
lijk is gewijzigd bij Ons besluit van 27 Maart 
1936 (Staatsblad n° . 341) en in het Interna
tionaal Postbesluit 1934 (Staatsblad n° . 570}, 
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zooals di t laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 26 Juli 1937 (Staatsblad n° . 352) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken van 5 J uli 1938, n°. 
16, Hoofdbe tuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Den R aad van State gehoord (advies van 12 
Jul i 1938, n° . 38}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Juli 1938, n° . 8, 
Hoofdbestuur der Posterijen, T elegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a ls volgt: 
Art. I . H et bepaal de in artikel 1, § 3 van 

het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396} 
wordt aangeduid als lid 1. 

Aan deze paragraaf wordt een tweede lid 
toegevoegd, 1 ui den de: 

"2. In door den Directeu r-Generaal der 
Posterij en, Telegrafie en Telefonie te bepalen 
gevall en kunnen mede belich te, doch niet ont
wikkelde films en platen met monsters worden 
gelijkgesteld.". 

Art. II. Artikel 8 van het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396} wordt vervangen door: 

,,Art. 8. § 1. H et voor de expresse-bestel 
ling verschuldigde recht bedraagt voor elk 
stuk 10 cent, met dien verstande dat, indien 
de bestelling moet geschieden buiten een door 
den Directeur-Generaal der Posterijen, Tel e
grafie en Telefon ie vast te stell en kring, bo
vendien, voor elke bestelli ng van een of meer 
stukken bij een zelfden geadresseerde, een 
recht wordt geheven van 15 cent. 

§ 2. 1. De afzender, die van eenig stuk 
expresse-be tel1 ing verlangt, dient van da t ver
langen te doen blijken door het stellen van een 
in het oog loopende aanwijzing "Expresse" 
boven het adres van het stuk. Hij moet een 
bedrag van tenminste 10 cent wegens expresse
recht bij vooru itbetaling voldoen. Is zulks niet 
geschied, dan wordt aan het verlangen tot 
expresse-bes te il i ng geen gevolg gegeven. 

2. H etgeen mogelijk boven dat bedrag aan 
expresse-recht verschuldigd is, kan ten laste 
van den geadresseerde worden gelaten, met 
verplichting nochtans voor den afzender dit 
nader te voldoen, indien het niet van den ge
adresseerde kan worden ingevorderd. 

§ 3. De expresse-bestelling wordt van elk 
stuk eenmaal beproefd, behoudens dat het 
kantoor van bestemming het recht heeft, haar 
niet uit te voeren van stukken , bestemd voor 
een geadresseerde, die bij een vorige gelegen
heid weigerachti g is geb leven het te zijnen 
laste gelaten expresse-recht te voldoen. 

§ 4. Indi en de geadresseerde ve rl angt, dat 
een voor hem bestemd, duidelijk aan te wijzen 
stuk per ex presse worde besteld, kan voldoe
ning van het verschuldigde reeds bij het te 
kennen geven van het verlangen worden ge
vorderd." . 

Art. III. In artikel 14, § 4, ee rste I id van 
het Postbeslui t 1925 (Staatsblad n°. 396} ver
vallen de woorden " op het kantoor van afzen
ding". 

Art. IV. Artikel 10 van het Pakketpostbe
sl uit (Staatsblad 1919, n° . 574} wordt ver
vangen door : 

,,Art. 10. § 1. Op verlangen van den af-
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zender of den geadresseerde worden pakketten 
door mîcldel eener expresse-bestelling uitge
reikt. 

§ 2. Het voor de expresse-bestelling ver
schuldigde recht bedraagt voor elk pakket 15 
cent, met dien verstande dat, indien de be
stelling moet gesch ieden buiten een door den 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie vast te stellen kring, bovendien, 
voor elke bestel! ing van een of meer pakket
ten bij een zelfderi geadresseerde, een recht 
wordt geheven van 25 cent. 

§ 3. 1. De afzender, die van eenig pakket 
expi-esse-bestelling verlangt, dient van dat 
verlangen te doen blijken door het stellen van 
een in het oog loopende aanwijzing "Expresse" 
boven het adres van het pakket en aan de 
voorzijde van de adreskaart. Hij moet een be
drag van tenminste 15 cent wegens expresse
recht bij vooruitbeta ling voldoen. 

2. Hetgeen mogel ijk boven dat bedrag aan 
expresse-recht verschuldigd is kan ten laste 
van den geadresseerde worden gelaten, met 
verplichting nochtans voor den afzender dit 
nader te voldoen, indien het niet van den 
geadresseerde kan worden ingevorderd. 

§ 4. De expresse-bestelling wordt van elk 
pakket eenmaal beproefd, behoudens dat het 
kantoor van bestemming het recht heeft, haar 
niet uit te voeren van pakketten, bestemd voor 
een geadresseerde, die bij een vorige gelegen
heid weigerachtig is gebleven, het te zijnen 
laste gelaten expresse-recht te voldoen. 

§ 5. Indien de geadresseerde verlangt, dat 
een voor hem bestemd, duidelijk aan te wijzen 
pakket per expresse worde besteld, kan vol
doening van het verschuldigde reeds bij het 
te kennen geven van het verlangen worden 
gevorderd.". 

Art. V. H et bepaalde in het derde lid van 
artikel 5 . van het Internationaal Postbesluit 
1934 (Staatsblad n°. 570) wordt aangeduid als 
lid 4. Het nummer van het tweede lid van 
genoemd artikel wordt gewijzigd in "3.". 

Als tweede lid van genoemd artikel wordt 
opgenomen: 

"2. Indien daartoe naar het oordeel van 
den Directeur-Generaal aanleiding bestaat, 
kunnen voor de heff ing van het in het eerste 
lid bedoelde recht meerdere voor eenzelfden 
geadresseerde bestemde stukken a ls één stuk 
worden aangemerkt.". 

Art. VI. H et tweede lid van artikel 7 van 
het Internationaal Postbesluit 1934 (Staats
blad n°. 570) wordt vervangen"' door: 

"2. Wegens expresse-bestelling buiten een 
door den Directeur-Generaal vast te stellen 
kring wordt van den geadresseerde hier te 
lande een aanvullingsrecht geheven gelijk aan 
dat, hetwelk voor zoodanige bestelling buiten 
bedoelden kring in het binnenlandsch verkeer 
is verschuldigd.". 

Art. VII. In artikel 16 en in artikel 25 
van het Internationaal Postbesluit 1934 
(Staatsblad n°. 570) wordt inplaats van "5" 
telkenmale gelezen "5, le, 3e en 4e lid". 

Artikel VIII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 September 1938. . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 1s 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 

L. &. S. 1938. 
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aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

's-Gravenhage, den 2den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlanàsche Zaken, 
V an B oeyen. 
(Uitgeg. 19 Augustus 1938.) 

s. 371. 

25 J uli 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van -30 Maart 1935 
(Staatsblad n °. 162), gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 16 November 1935 
(Staatsblad n°. 657), tot uitvoering van 
artikel 30, tweede l id, artikel 32, artikel 
35, en artikel 38, derde l id, der Nijver
heidsonderwij swet, houdende voorschriften, 
regelende de bevoegdheden tot het geven 
van nijverheidsonderwijs en de daarmede 
verband houdende examens. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Juni 1938, N°. 8729 4, Afdeeling Nijverheids 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, in de Bijlage C van Ons besluit van 30 
Maart 1935 (Staatsblad N° . 162), gewijzigd 
bij Ons besluit van 16 November 1935 (Staats
blad N°. 657), een technische wijziging aan 
te brengen; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
12 Juli 1938, N°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juli 1938, N°. 
12406, Afdeeling Nij verhe ids Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. I. In het programma voor de aantee
kening op de akte N XIX, voor de beginselen 
der land- en tuinbouwkunde, vermeld in de 
Bijlage C van Ons besluit van 30 Maart 1935, 
(Staatsblad N°. 162) , gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 November 1935 (Staatsblad N°. 657), 
wordt het bepaal de sub 2 onder het hoofd 
,,II. Toelating" gelezen als volgt: 

2. het bewijs ( de bewijzen), dat zij na den 
aanvang van het jaar, waarin zij den leeftijd 
van 17 jaar heeft bereikt, en na de huishou
delijke vooropleiding, ten minste 150 werk
dagen in volledige dagtaak, of een daarmede 
overeenkomenden tijd, practisch is werkzaam 
geweest in het land- en (of) tuinbouwbedrijf. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, volgende op 
dien van de dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is opgenomen. 

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

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R . SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 9 Augustus 1938. ) 

22 



1938 

s. 372. 

25 Juli 1938. BESLUIT tot WIJztgmg van 
het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905, 
Staatsblad n°. 227, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 28 Juli 1937, 
Staatsblad n°. 367, ter uitvoering van 
a1·tikel 33, onder c, der hooger-onderwijs
wet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Juni 1938, N°. 22703, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Gelet op artikel 33, onder c, der hooger
onderwij swet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1938, N°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Juli 1938, N°. 33331, 
afdeeling Hooger onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het vijfde lid van artikel 14bis 

van Ons besluit van 4 Juli 1905, Staatsblad 
N°. 227, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 28 Juli 1937, Staatsblad N°. 367, wordt 
gelezen als volgt: 

Het ingenieurs-examen loopt over de vol-
gende vakken : 

a. de wiskunde, 
b. de natuurkunde, 
c. het administratief recht; 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken ter keuze van den candidaat onder 
goedkeuring der afdeeling: 

d. de theoretische en toegepaste mechanica, 
e. de aëro- en hydrodynamica, 
/. de scheikunde, 
g. de werktuigbouwkunde, 
h. de electrotechniek. 
Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 6 September 1938. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

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

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. S 1 o tem a k e r de B r u ï n e. 
( Uitgeg. 9 Augustus 1938. ) 

s. 445. 

4 Juni 1938. BESLUIT tot wijziging van het 
besluit van 12 Juni 1934 (St,aa,tsblad n°. 
309), houdende bepalingen omtrent vrij 
dom van den accijns voor wut te bezigen 
als badzout. 

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

Financiën van 9 Mei 1938, n°. 200, afd. Ac
cijnzen; 

Gelet op artikel 74, letter i , der wet van 27 
September 1892 (Staatsblad n° . 227} woals 
dit artikel luidt krachtens de wet van' 10 De
cember 1915 (Staatsblad n°. 493), alsmede 
Ons besluit van 12 Juni 1934 (Staatsblad n°. 
309), gewijzigd bij dat van 20 Februari 1935 
(Staatsblad n°. 62); 
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Den Raad van State gehoord (advies van 24 
Mei 1938, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Mei 1938, n°. 182, 
afd. Accijnzen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 
In artikel 16 van Ons besluit van 12 Juni 

1934 (Staatsblad n°. 309) wordt: .,5 kilo
gram" gewijzigd in: 1, 3, 5 of 25 kilogram. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 4den Juni 1938. 

s. 446. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J. A. de W i I de. 
(Uitgeg. 24 J mii 1938.} 

27 J uni 1938. BESLUIT, houdende wijziging 
van de bij het Koninklijk besluit van 24 
Juli 1935 (Staatsblad n°. 427) behoorende 
lijst van goederen, welke zijn vrijgesteld 
van het in artikel 1, vierde lid, der Tarief
wet 1934 bedoelde invoerrecht. 

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

Financiën en van Economische Zaken van 19 
Mei 1938, n°. 171, afd . Accijnzen; 

Gelet op artikel 1 van de Tariefwet 1934 en 
Ons besluit van 24 Juli 1935 (Staatsblad n°. 
427); 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Juni 1938, n°. 34}; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 J uni 1938, n°. 114, 
afd . Accijnzen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 
De lijst van goederen, behoorende bij het 

Koninklijk besluit van 24 Juli 1935 (Staats
blad n°. 427), wordt gewijzigd zooals in de bij 
dit besluit behoorende lijst is aangegeven. 

Onze Ministers van Financiën en van Econo
mische Zaken zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
wnden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Juni 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financiën, 
J. A . de W i 1 de. 

De Ministe,· van Economische Zaken, 
Ste en bergh e. 

. (Uitgeg. 22 Juli 1938.) 

GROEP I. 
Dieren en dierlijke producten. 

107 wordt gelezen: 
Dieren, exotische (levende en gepraepa

reerde). 
111 wordt gelezen: 

Kaas voor wover betreft : 
Camembert, Emmenthaler, Gruyère, P ar
mesaansche, Roquefort. 
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GROEP II. 
Plantaardige voortbrengselen. 

Na 295 wordt ingevoegd: 
295a. Tubawortelen (ruwe). 

GROEP 111. 
Mineralen, metalen en niet In andere groe

pen opg·enomen fabrikaten daarvan. 

AFDEELING 1. 

Mineralen en niet afzonderlijk genoemde 
fabrikaten diaarvan . 

Na 403 wordt ingevoegd: 
403a. Asbestpapier, zuiver. 
414 wordt gelezen: 

Diamanten (ongezette). 
416 wordt gelezen: 

Edelsteenen (ongezette). 
420 wordt gelezen: 

Graphiet , waaronder kunstgraphiet. 
422 wordt gelezen: 

H alfedelsteenen (ongezette ). 
449 vervalt. 
451 vervalt. 

AFDEELING 3. 

Kunstm eststo ff en. 

604 wordt gelezen: 
Kaliumchloride (kaliwut 40 %). 

AFDEELING 4. 

M etalen en niet in andere groepen opgenomen 
fabrikat en daarvan. 

Na 711 wordt ingevoegd : 
711a. Buizen, getrokken looden, met een bui

tendiameter van meer dan 160 m.m. 
712 wordt gelezen: 

Buizen met eboniet bekleed. 
714 wordt gelezen: 

Buizen, van ijzer met uitwndering van: 
a. naadlooze buizen met een uitwendigen 

diameter van 100 m.m. of minder (ook 
indien deze met roodkoper zijn overtrok
ken of gevoerd), andere dan stalen mof-, 
flens- en boorbuizen of stalen gas- , wa
ter- en stoompij pen; 

b. gelaschte buizen zoowel met zichtbare 
a ls met niet-zichtbare lasch welke een 
uitwendigen diameter hebben van 61 
m.m. of minder ; 

c. buizen met open naad, welke een uit
wendigen diameter hebben van 61 m.m. 
of minder; 

d. gegoten ij zeren buizen met een uitwen
digen diameter van 350 m.m. of minder 
en een wanddikte van 7 m.m. of meer. 

719 wordt gelezen: 
Damwandijzer, ook indien aaneengeschoven 

of aaneengeklemd of voorzien van aan
gelascht slot. 

723 vervalt. 
7 45 wordt gelezen: 

Hoed- en mantelhaken, kennelijk inge
richt voor het dragen van twee of meer 
voorwerpen (van ijzer of koper) . 

763 wordt gelezen: 
Kopergaasdoek voor papierfabrieken . 

765 vervalt. 
778 wordt gelezen: 
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Metaaldraad voor wover het betreft: 
a. ijzerdraad, waarvan de afstand tusschen 

de twee verst van elkander verwijderde 
punten van de dwarsdoorsnede minder 
dan 0,2 m .m. bedraagt; 

b. draad getrokken van aluminium, cobalt, 
chroom, cadmium, platina, zoomede van 
alli ages en mengsels welke geheel of 
hoofdzakelijk uit die metalen bestaan. 

(Noot . Metaaldraad, waarvan de a fstand 
tusschen de twee verst van elkander ver
wijderde punten van de dwarsdoorsnede 
5 m .m. of meer bedraagt, wordt aange
merkt als metaal in staven). 

780 wordt gelezen: 
Metalen en metaalalliages van alle soor

ten, womede wogenaamde bi-metalen, 
waaronder zijn •te verstaan producten, 
welke bestaan uit twee of meer lagen 
metaal, voor wover niet verkregen door 
verzinken, vertinnen, vernikkelen of der
gelijke bewerking: 

a. in al dan niet opgerolde of gevouwen 
rechthoekige vlakke platen, bladen of 
strippen, artikelen in handvorm daar-· 
onder begrepen, met uitzondering van 
lood, zink en koper (roodkoper); 

b. in rechte staven, plat, vierkant of rond 
of wel in balk- of anderen geprof il eer
den vorm met uitzonde r ing van buizen 
en draad; 
een en ander ook indien daarop door 
persen of walsen patroonsgewijze nopjes; 
lijnen, ruiten of dergelijke zijn aange
bracht, echter met uitwndering van: 

1. gegoten artikelen; 
2. a rtikelen, welke zijn gepolijst, gevern ist, 

gelakt, geverfd, bedrukt, geëmai ll eerd, 
verzinkt, vertind, vernikkeld, bepl akt 
met papier of op andere wijze voorzien 
van een bedekkende laag, een en ander 
met di en verstande, dat wat de onder a 
hiervóór bedoelde artikelen betreft, ver
loode ij zeren platen, gepolijste ij zeren 
platen, gegalvaniseerde al dan niet ge
golfde ijzeren platen en gegalvan iseerd 
of gebombeerd bandijzer zonder heffing 
van compenseerend invoerrecht ten in
voer kunnen worden toegelaten; 

3. artikelen welke zijn vervonnd of be
werkt op eenigerlei andere wijze dan 
hiervóór is aangegeven; 

4. ijzer en staal in rechte staven, plat, 
v ierkant of rond. 

(Noot. Metaal in staven, waarvan de af
stand tusschen de twee verst van el kan
der verwijderde punten van de dwars
doorsnede minder dan 5 m.m. bedraagt, 
wordt aangemerkt a ls metaaldraad). 

788 wordt gelezen: 
Onderleggers (dwarsliggers) van ij zer. 

794 wordt gelezen: 
Platinanet- en p latinabandcontacten. 

806 wordt gelezen: 
Riemklinknagels en plaatjes (roodkoperen 

of aluminium). 
810 wordt gelezen: 

Roeden (van koper met ijzeren inl aag} 
voor het behangersbedrijf. 

Na 845 wordt ingevoegd : 
845a. Transportvaten met massieve rolhanden 

(z.g. zwa re vaten). 
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GROEP V. 
Chemische producten, geneesmid<lelen, 

verfwaren en kleurstoffen. 
Na 1138 wordt ingevoegd: 
1138a. Di-isobutyleen. 
1147 verval t . 
1155 wordt gelezen: 

Kleurstoffen. Samengestelde kerami-
sche -. (Farb'körpet· e.d.) . 

a 1168 wordt ingevoegd: 
1168a. Methyl-propyl-keton. 
Na 1171 wordt ingevoegd: 
1171a. N a phteenzuur. 
.Na 1194 wordt ingevoegd: 
1.194a. Secundair amyl-a lcohol. 
1194b. Secundair butyl-acetaat. 
1194c. Secundaire amyl-a lcohol. 
J194d. Secundaire en tertiaire butyl-alcohol. 

GROEP VI. 
Olle, hars, gom, balsem, pek, teer, was en 

fabrikaten van deze stoffen. 
N a 1302 wordt ingevoegd : 
1 302a. Asphalt. Zuur- en loogbestendige 

voo1· vloeren. 
1317 wordt gelezen : 

Medicinale oliën, met uitwndering van 
etherische medicinale oliën en van me
dicinale levertraan. 

GROEP VIII. 
Hulden, vellen, leder, le<l erwerk en schoen-

werk. 
N a 1501 wordt ingevoegd: 
1501a. A ntilopegazellevellen. 
Na 1509 wordt ingevoegd: 
1509a. L-incoln lams1Jellen. 

a 1516 wordt ingevoegd: 
1516a. Tijgervellen. 

GROEP IX. 
Garens, touw en touwwerk, weefsels en 

stoffen, kleederen en modewaren. 
1612 wordt gelezen: 

H eerenhoeden van haarvilt, stroo (w.o. 
kunststroo) of zijde. 

GROEP X. 
Aardewerk, J}OrseleJn, baksteen en andere 

kunststeen. 
Na 1707 wordt ingevoegd: 
1707a. Hoogovensla kkensteenen. 
1712 wordt gelezen: 

Zuurbestend ige gresbuizen, kranen , boch
ten , enz., niet voorzien van mof !uiting. 

GROEP XI. 
Glas. 

1802 wordt gelezen: 
Glas (met ,,itzondering van spiegelg las 

en glastegels) in enkelvoudige vlakke 
rechthoekige bladen of platen, mits geen 
der zij den een mindere afmet ing heeft 
dan 15 c.m., die bladen of platen niet 
zijn omlijst of op eenigerlei wijze gevat, 
niet anders dan patroonsgewijze zijn 
voorzien van afbeeldingen, lette rs of 
cijfers, niet zijn gebiseauteerd , noch zijn 
verzilverd, verfoei ied of op ander wij ,e 
aan één of beide zijden geheel of ge-
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deeltelij k bedekt met eenige andere 
stof, noch op eenigerlei wijze onderling 
zij n verbonden. 

1901 verva lt. 
1909 vervalt. 

GROEP XII. 
Papier. 

Na 1918 wordt ingevoegd: 
1919. Zilverbromide papier voor fotografische 

doeleinden. 

GROEP XIV. 
Rijtuigen, voertuigen, vaartuigen en vlleg·

machlnes. 
. AFDEELING 2. 

Onderdeelen van ve1·1Joe.nniddel en, voor zoover 
niet ondergebmcht in één der andere g1·oepen. 
2104 wordt gelezen : Hoorns. 
Na de omschrijving van 2104 wordt voor de 

daa rop vol gende aanduiding: ,,Materiaal 
voor spoor- en tramwegen voor wover het 
betreft :" gelezen : Onderdeel en van rollend 
spoo1·- en trammater ieel voor zoover het be
treft: 

2116 wordt gelezen : Wielstellen. 
Na 2116 wordt voor de daarop volgende aan

duiding: ,,Rijwielonderdeelen voor zoover het 
betreft:" gelezen: Onderdeel en van rijwielen 
en motorrijwielen voor zoover het betreft: 

Na 2119 wordt ingevoegd: 
211 9a. K ettingen. 

AFDEELING 3. 
2190 wordt gelezen : 

Deelen en onderdeelen van motorrij tu igen 
eu tractoren, andere dan motoren en 
deelen vaf\ motoren, mits zij voor geen 
ander doel geschikt zijn en blijkens de 
aangifte ook uitsluitend als wodanige 
bestemd zijn, welke beide omstandig
heden desverlangd aan de met de visi
tatie belaste ambtenaren, te hunnen ge
noegen moeten worden aangetoond. 

(Noot . Chass is, z.g. trucks, en carosse
rieën worden niet aangemerkt als deelen 
of onderdeel en van motorrij t uigen). 

GROEP XV. 
Andere goederen dan gebracht onder de 

groepen I tot en met XIV. 

AFDEELING 2. 
Machines, onderdeelcn en toebehooren 1JOOr de 

t extielinilust1·ie. 

2301 wordt gelezen: 
Afsluiters (met ebon iet bekleed). 

Na 2302 wordt ingevoegd: 
2302a. Badafstrijkers uit z.g. Degussa-matc

riaa l. 
Na 2304 wordt ingevoegd: 

. 2304a. Bleekstavcn van glas. 
Na 2308 wordt ingevoegd: 
2308a. Canetten (van papier) . 
2308b. Carboniseermachines. 

a 2315 wordt ingevoegd : 
2315a. Draadgele iders (van ebon iet) . 
2315b. Draadgel e iders uit z.g . Degussa-mate

riaal. 
Na 2318 wordt ingevoegd : 
2318a. Fi lterbruggen (van eboniet). 
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2319 wordt gelezen: 
Fi lterpersen (met ehoniet bekleed). 

Na 2320 wordt ingevoegd: 
2320a. Fittingen van eboniet voor verb indin

gen van ebonieten filtermantel aan 
sp inhuis. 

2320b . Fran jemachines. 
2326 vervalt. 
2327 wordt gelezen: 

Kaard- of krasbeslag, ruwband en borstel -
band (voor sp innerij en apprêtuur). 

Na 2332 wordt ingevoegd: 
2332a. Kettingen. Drijf- voor continu-bleek-

inrichtingen. 
Na 2334 wordt ingevoegd: 
2334a. Knoopmachines. 
2334b. Kogelmolens , pompen en waaiers daar

voor, afsluiters , buizen en filte rstee
nen, een en ander indi en vervaardigd 
van het z.g. Steinzeng. 

Na 2337 wordt ingevoegd: 
2337a. Krasbussen (spinka nnen) van vulcan

fibre. 
N a 2339 wordt ingevoegd : 
2339a. Kruisspoelhulzen, cylindrische en coni-

sche (van papier ). 
2339b. L amellen voor kettingdraadwachte rs. 
N a 2347 wordt ingevoegd: 
2347a. P ermutit. 
2349 wordt gelezen: 

Platinen voor J acquard- en bre imachines. 
2351 wordt gelezen: 

Pompen (met eboniet bekleed). 
2355 wordt gelezen: 

R eservoirs (met eboniet bekleed). 
N a 2360 wordt ingevoegd: 
2360a. Schijfspoelen (van hout en van vul-

canf ibre ). 
N a 2362 wordt ingevoegd: 
2362a. Spinhuizen (va n eboniet ). 
N a 2365 wordt ingevoegd: 
2365a. Spinmantels met moer en schroef van 

eboniet. 
N a 2366 wordt ingevoegd: 
2366a. Spinspoelen (van eboniet of van a lu-

m inium). 
N a 2369 wordt ingevoegd: 
2369a. Stoffenbedrukmachines. 
Na 2372 wordt ingevoegd: 
2372a. T ransportbanen voor spi nnerij en . 

a 2375 wordt ingevoegd: 
2375a. Twijndeksels. 
N a 2379 wordt ingevoegd: 
2379a. Verdeelstoelen . 
Na 2381 wordt ingevoegd: 
2381a. Viscoseleidingen (van binnen blank

getrokken). 
a 2382 wordt ingevoegd: 

2382a. Voorspinmach ines. 
Na 2383 wordt ingevoegd: 
2383a. W a r telmoeren (va11 eboniet) . 
'a 2384 wordt ingevoegd: 

2384a. Wikkel-opwindmachines (lapwinders, 
zijnde hulpmachines voor voorspin
machines) . 

2388 wordt gel ezen: 
Zaagtanddraad. 

AFDEELING 3. 

Machines voor de l ederindustrie . 
Na 2465 wordt ingevoegd: 

2465a. Lederdroogmachines. 
Na 2481 wordt ingevoegd: 
2482. Uitwaschvaten. 

AFDEELING 4. 

Machines voor de schoeninàustrie. 
2553 vervalt. 
2554 vervalt. 
2555 wordt gelezen: 
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Voorbereidingsmachines als machines voor 
de schachtenfabricage, groef-, hakken
bouw-, schuur-, contrefortvormm achines .. 

2556 wordt gelezen: 
Opvull eesten (z.g. etalage- of holl eesten) _, 

AFDEELING 5. 

Voor het opschrift: ,,Jf achines, werktuigen err 
onderdeelen voor g.raan- en ,neelbewerking" 
wordt gelezen: Jfachines, werktuigen en on
derdeelen voor graan- en ,neelb ewerking en 
voor de kunst1neststoffenindust1-ie. 

AFDEELING 6. 

Bakkerijm.ar.hines en gereedschappen. 
Boven 2701 wordt ingevoegd : 
2700. Biscuit-crêmevulmachines. 
2700a. Cartonvorm- en bekleedmachines. 
2700b. Chocoladeermachines. 
2700c. Eier-sche iders. 
N a 2702 wordt ingevoegd : 
2702a. P akmachines (machines om gevulde 

verpakkingen vochtvrij te wikkelen 
in waspapier). 

2705 vervalt. 
Na 2706 wordt ingevoegd : 

AFDEELING 6A. 

Machines voor vervaardiging en verpakking 
van drops-, toffee-, caramel- en dropartikel en. 

2751. 
2752. 

2753. 
2754. 
2755. 
2756 . 
2757. 
2758. 
2759. 
2760. 
2761. 
2762. 

Afval -op] osmach i nes. 
Automatische vulapparaten voor drops-

interieurs. 
Deegrondvormmach i nes. 
I npakmachines voor dropsartikelen . 
Koel- en warmtafe ls. 
P ersen voor dropartikelen. 
Pl astiek-inzetten voor plastiekm achines. 
Roostermachines. 
Snijmachines voor drop. 
Snijwalsen voor ul evellen. 
Trek- en üittrek-machines. 
Vorm- en inpakm achines voor toffees 

en caramels. 

AFDEELING 7. 

Machines en werktuigen voor papierfabrieken. 
2802 wordt gelezen: 

B leekboll a nde rs e n maalbo ll anders, uit
sluitend geschikt voor gebruik in de 
papierindustrie. 

Na 2818 wordt ingevoegd: 
2818a. Koll e rgangen, uitsluitend geschikt voor 

gebruik in de papierindustrie. 
N a 2819 wordt ingevoegd : 
2819a. Messen voor papiersnijmachines. 

a 2825 wordt ingevoegd: 
2825a. Rond pompsystemen met voorwarmer. 
Na 2833 wordt ingevoegd: 
2833a. Stofterugwinningsapparaten. 
2833b. Vilten, z.g . rondgeweven. 
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AFDEELING 8. 

Machines, toestellen en onderdeelen ten behoe
ve van de bierbrouwerij . 

:2901 vervalt. 
AFDEELING 9. 

.M,achines, werktuigen en onde,rdeelen ten 
behoeve van de mijnindustrie. 

1l005 vervalt. 
AFDEELING ll. 

Machines, gereedschappen en hulp-i:n,idde_len 
voor drukkerijen, zetterijen, boekbinderiJen, 
cartonnagefabrieken en andere grafische in-

stellingen. 
Na 3252 wordt ingevoegd: 
3252a. Messen voor papiersnijmachines. 
Na 3326 wordt ingevoegd: 

AFDEELING llA. 
Machines en onderdeelen daarvan voor de 

behangselpapierindustrie. 
3351. Apparaten voor het afmeten en afrollen 

van behangselpapier. 
3352. Behangseldrukmachines. 
3353. Drooghang-apparaten. 
3354. Drukcylinders voor behangseldruk- en 

gaufreermachines. 
3355. Gaufragepersen. 
3356. Oprolmachines. 
3357. Pakmachines. 
3358. Waschmachines voor wolviltdoeken . 

AFDEELING 13. 
Kantoormachines, kas1·egisters en 

schrijf kassa's. 
Na 3502 wordt ingevoegd: 
3502a. Copieermachines. 
3502b. Dicteermachines. 
3505 vervalt. 
3506 wordt gelezen: 

Graphotypes. 
Na 3506 wordt ingevoegd: 
3506a. Kantoor-offsetdrukmachines. 
Na 3512 wordt ingevoegd: 
3512a. Verrekeningsmachines. 
Na 3513 wordt ingevoegd: . 
3513a. Zichtbare kaartsystemen. 

AFDEELING 15. 
Electrotechnische artikelen. 

Na 3702 wordt ingevoegd: 
3702a. Automatische synchroniseer- en paral-

lelscha kei toestell en. 
Na 3704 wordt ingevoegd: 
3704a. Contactschroeven. 
Na 3708 wordt ingevoegd: 
3708a. Kwikdampgelijkrichters met ijzeren 

vaten. 
Na 3718 wordt ingevoegd: 
3718a. Oplegplaatjes voor sleepcontacten. 
Na 3724 wordt ingevoegd: 
3724a. IJzer-n ikkelbatterijen. 

AFDEELING 17. 
Spel- en spo1·tartikel en. 

Na 4003 wordt ingevoegd: 
4003a. Cricketballen . 
Na 4006 wordt ingevoegd: 
4006a. Cricketwickets. 
N a 4007 wordt ingevoegd: 

4007a. Golfbags. 
4007b. Golfballen. 
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4007c. Golfstokken en metalen slagstukken 
daarvoor. 

Na 4008 wordt ingevoegd: 
4008a. Hockeybeenbeschermers. 
Na 4009 wordt ingevoegd: 
4009a. Hockey-kickers (wreefstukken) van 

leder. 
Na 4015 wordt ingevoegd: 
4015a. Shuttlecocks (pluimball en voor bad

minton). 
4016 wordt gelezen: . 

Tennisballen (voor l awn- en tafeltenms). 
Na 4018 wordt ingevoegd: 
4018a. Tennis- en tenikoitringen van rubber, 

wowel massief als met lucht gevuld. 
Na 4019 wordt ingevoegd: 
4020. Voetbalpompnippels. 

AFDEELING 18. 
Land. en tuinbouwge,·eedschappen en 

besproeiingsartikelen. 
Na 4101 wordt ingevoegd: 
4101a. Aardappelrooimachines. 
4101b. Aardappelsorteermachines. 
4101c. Aardappelsproeimachines. 
Na: 4106 wordt ingevoegd: 
4106a. Bietensnijders. 
4108 vervalt. 
4110 vervalt. 
Na 4112 wordt ingevoegd: 
4112a. Gierkranen. 
4113 wordt gelezen: 

Giervaten. 
Na 4113 wordt ingevoegd: 
4113a. Graanmaaiers-zelfbinders. 
4115 vervalt. 
Na 4117 wordt ingevoegd: 
4117a. Grondfreesmachines. 
Na 4125 wordt ingevoegd: 
4125a. Kunstmestbrekers. 
4125b. Kunstmeststrooiers. 
Na 4126 wordt ingevoegd: 
4126a. Maalmolens. 
Na 4129 wordt ingevoegd: 
4129a. Ploegstukken. 
4129b. Ringwalsen. 
4129 c. Scheermachines. 
Na 4131 wordt ingevoegd: 
4131a. Slijpmachines voor het slijpen van 

maaimachinemessen. 
4131b. Sproeimachines voor paarden- of me

chanische kracht. 
4132 wordt gelezen: 

Stroobinders. 
Na 4133 wordt ingevoegd: 
4133a. Tuimelkarns. 
Na 4134 wordt ingevoegd: 
4134a. Wanmolens. 
4135 wordt gelezen: 

Zaaimachines voor hand- of paarden
kracht. 

AFDEELING 19. 
Machines, werktuigen, ge,·eedschappen en hulp
middelen van allerlei aard en onderdeelen 

daarvan. 
Na 4206 wordt ingevoegd: 
4206a. Apparaten waarmede wordt nagegaan 

of gevulde blikken busjes luchtdich t 
gesloten zijn. 
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Na 4230 wordt ingevoégd: 
4230a. Bovenketels, naadlooze. 
Na 4232 wordt ingevoegd: 
4232a. Breimachinenaalden. 
Na 4255 wordt ingevoegd: 
4255a. Eternietdrukbuizen-vormmachines. 
Na 4332 vervalt de aanduiding: ,,Machines 

voor houtbewerking, voor zoover het 
betreft:" 

4333 tot en met 4341 vervalt. 
N a 4343 wordt ingevoegd: 
4343a. Dmad.-icht- en afsnijmachines. 
Na 4345 wordt ingevoegd: 
4345a. Drukbanken. 
Na 4348 wordt ingevoegd: 
1348a. Excenterpersen. 

a 4352 wordt ingevoegd: 
4352a. Machines voor het bedekken van me-

talen met zink, tin, e. d. 
Na 4353 wordt ingevoegd: 
4353a. Plane,erbanken. 
435/!b. Platenwals- of platenbuigmachines. 
Na 4355 wordt ingevoegd : 
4355a. Rondtmachines. 
Na 4356 wordt ingevoegd : 
4356a. Schroevenautomaten. 
N a 4357 wordt ingevoegd: 
435"fa. Smeedpersen. 
4358 wordt gelezen: 

Snij- en/of knipmachines met uitzonde
.-ing van die voor ijzerblik. 

Na 4358 wordt ingevoegd: 
4358a. Steekbanken. 

a 4359 wordt ingevoegd: 
4359a. Trek?nachines voor de koudverwerking 

van metalen en daa,•bij behoorende 
hulp- en beproevingsmachines. 

4359b. 
4359c. 
4359d. 
4359e. 

Trekpersen. 
Vouwmachines. 
Vijl- en koudzaagmachines . 
Walsgroepen voo,· de wa,·,n- en koud-

ve,·werking van ,netalen en daarbij 
behoorende hulp- en beproevingsma
chines . 

Na 4381 wordt ingevoegd: 
4381a. Olieluchtpompen, roteerende. 
Na 4383 wordt ingevoegd: 
4383a. Onderdeelen voor pijpketels voor zoo

ver het betreft : sectiekasten, slik
verzamelaars, oververhitterkasten en 
roetblaasinstallaties. 

a 4387 wordt ingevoegd: 
4387a. Oxyde-transfers. 
439 6 vervalt. 
4401 wordt gelezen: 

Pneumatische hak-, boor- en afbouw
hamers. 

AFDEELING 20. 
Artikelen van verschillenden aard. 

Na het opschrift wordt ingevoegd: 
4700 . Automatische pistolen. 
Na 4703 wordt ingevoegd: 
4703a. Benrzen en tasschen van goud en/of 

zilver. 
4706 wordt gelezen: 

Chatelaines van goud en/of zilver. 
N a 4707 wordt ingevoegd: 
4707a. Flobertbuksen. 
Na 4714 wordt ingevoegd: 
4714a. Harmoniums. 
N a 4715 wordt ingevoegd : 
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4715a. Hondenspeelgoed van rubber. 
4715b. Horlogearmbanden van goud en/of 

zilver. 
4715c. Hul zen, proppen en slaghoedjes voor 

jachtpatronen. 
Na 4716 wordt ingevoegd: 
4716a. Jachtgeweren. 
N a 4729 wordt ingevoegd: 
4729a. Lorgnetétuis van goud en/o f zilver. 
Na 4735 wordt ingevoegd: 
4735ci. P atronen voor buksen, voor revofvers, 

voor automatische pistolen en voor 
het dooden van vee. 

4743 wordt gelezen: 
Postzegels (gebruikte benevens onge

bruikte buitenlandsche). 
Na 4745 wordt ingevoegd: 
4745a. Rammelaars van goud en/of zi lver. 

a 4750 wordt ingevoegd: 
4750a. Servethouders (knijpers met ketting) 

van goud en/of zilver. 
Na 4751 wordt ingevoegd: 
4751a. Sigarenboren van goud en/of zilver. 
4751b. Sigarendompers van goud en/of zilver. 
4751c. S igaren- en sigarettenótuis van goud 

en/of zilver. 
4751d. Sigaren- en sigarettenpijpjes van goud 

en/of zilver. 
Na 4755 wordt ingevoegd : 
4755a. Stokknoppen van goud en/of zilver. 
Na 4756 wordt ingevoegd: 
4756a. Tandenstokers van goud en/of zilver. 
Na 4765 wordt ingevoegd: 
4765a. Vulpenhouders van goud en/of zilver. 
4765b. Vulpotlooden van goud en/of zilver. 
4765c. Zakmesjes van goud en/of zilver. 
4765d. Zak-signaalflui ten . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 27 Juni 
1938, Staatsblad n° . 446. 

Ons bekend, 
De Minister van Financiën, 

J. A. d e W i 1 d e. 
D e Minister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 

s. 447. 

4 Augustus 1938. BESLUIT, houdende vrij
stelling van zegelrecht. 

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

Financiën van den 19 Juli 1938, n°. 205, af
deeling Indirecte B elast ingen; 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

26 Ju li 1938, n°. 38); , 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noem den Min ister v a n den 29 Juli 1938, n°. 
1 170, afdeeling Indirecte Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vrij steil ing van zegelrecht te verleenen voor 

de verzoekschriften om benoeming tot onder
wijzer bij het openbaar lager onderwijs, leeraar 
bij het openbaar voorbereidend hooger onder
wijs, leeraar bij het openbaar middelbaar on
derwijs of leeraar bij het openbaar nijver
he idsonde1·wijs, mits de verzoekèr geen be
trekking als onderwijzer bij het lager onder
wijs, leeraar bij het voorbereidend hooger on
derwijs, leeraar bij het middel baar onderwijs, 
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of leeraar bij het nijverheidsonderwijs be
kleedt en daarvan uit het verzoekschrift blijkt. 

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

's-Gravenhage, den 4den Augustus 1938. 

s. 521. 

WILHELMINA. 
De Minis ter van Financiën, 

J . A . d e W i 1 de. 
(Ui tgeg. 19 Augustu.1 1938.) 

20 J uni 1938. WET tot wijziging van de 
Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, n°. 73). 

Bijl. Hand . II 1937/38, 401. 
Hand. II 1937/38, bladz . 1445, 1458-1459. 
B ijl . Hand. I 1937/38, 401. 
Hand. I 1937/38, blad;,. 747. 

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

dat het wenschelijk is wij zig ing te brengen in 
de Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, n° . 73) , 
zooals di e het laatst is gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1931 (Staatsblad n° . 585) ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. Artikel 9 der Mijnwet 1903 (Staats

blad 1904, n°. 73) wordt gelezen als volgt: 
1. Bij algemeenen maatregel van bestuur 

worden voorschriften gegeven: 
a. ter verzekering van de veiligheid bij de 

mijnontginning en bij mijnbouwkundige onder
w ekingen en van de bescherming van de in 
artikel 2 van de wet van 21 April 1810 (Bul
l etin des Lois n°. 285) bedoelde delfstoffen bij 
di e onderwekingen, womede in het belang van 
de veilighe id en de gewndheid van menschen 
en dieren bij het verblijf in de ondergrondsche 
werken van mij nen, benevens in de bij eene 
mijn behoorènde bovengronds gelegen werken 
en inrichtingen, bij algemeenen maatregel van 
bestuur aangewezen , a lsmede in de bij mijn
bouwkundige onderzoekingen behoorende wer
ken en inr ich t ingen, onder andere betreffende : 

de inrichting van de ontginningswerken en 
van den afbouw, benevens het bijhouden van 
plans en regi sters ; 

het verkeer op de terreinen en in de inrich
tingen boven den grond; 

den toegang tot d e ondergrondsche werke n 
en de inrich t ing van en het verkeer door de 
schachten; 

het verkeer in de ondergrondsche werken ; 
de middelen tot verwijdering van het over

toll ige water; 
de verl ichting, de luchtverversching en de 

maatregelen te nemen tot het bevorderen van 
eene dragelijke tem peratuur en tot het ver
wijderen van schadelijke dampen, gassen en 
stof· 

de' aanwezighe id en de inrichting van wasch-, 
bad- en kleedgelegenheden en schaftlokalen 
alsmede van privaten; 

het verstrekken van goed drinkbaar water; 
de maatregelen te nemen tot het voorkomen 

van brand en ontploffing en tot het voorkomen 
van ongevall en door werktuigen, werktuig-
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deelen , drijfwerken, gereedschappen of elec
trische geleid ingen, door vallen of door val
lende voorwerpen ; 

het vervoer, den opslag en het gebruik van 
ontplofba re stoffen ; 

de bij ongevallen of bij gevaar voor onge
vallen te nemen maatrngelen; 

b. omtrent den arbeid van alle of sommige 
personen in de ondergrondsche werken van 
mijnen, benevens in de bij eene mijn behoo
rende bovengronds gelegen werken en inrich
tingen, bij algemèenen maatregel van bestuur 
aangewezen, onder andere betreffende: 

den a rbeid van jeugdige personen en van 
vrouwen ; 

den a rbeidsduur; 
het tijdstip van aanvang en van e inde van 

den dagelijkschen arbeid ; 
de rusttijden en schafttijden; 
den arbe id op den wekelijkschen rustdag en 

op dagen . die daarmede zijn gel ijkgesteld; 
c. tot het 'tegengaan van gevaar, schade of 

hinder door bij mijnen behoorende werken en 
inrichtingen, op welke de Hinderwet niet van 
toepassing is; 

d. ten behoeve van het toezicht op de nal e
ving van de krachtens dit lid onder a, b en c 
gegeven voorschriften . 

2. Bovend ien kunnen bij a lgemeenen maat
regel van bestuur voorschriften wo"den gege
ven ter verzekering van de veiligheid bij de 
ontginning of bij ander gebruik van onder
grondsche steengroeven, voorwover de Veilig
heidswet en de Hinderwet daarin niet voor
zièn, zoomede ten behoeve van het toezicht op 
de nalev ing van die voorschriften. 

3. Bij een krachtens het eerste of het tweede 
li d vast te stellen a lgemeen en maatregel van 
bestuur kan door Ons aan Onzen voornoemden 
Minister of aan dengene, di e belast is met de 
leiding van het in die leden bedoelde toezich t, 
worden opgedragen ter uitvoering van bepaal
de voorschriften nadere regelen vast te stellen, 
dan wel in dien a lgemeenen maatregel voor
ziene ontheffingen of vergunningen, zoo nood ig 
onder bepaalde voorwaarden, te ver leenen. 
Deze nadere regelen, ontheffingen en vergun
ningen en de daaraan verbonden voorwaarden 
zullen, ind ien zij worden vastgesteld of ver
leend door dengene, die bel ast is met de lei
ding van het toezicht, zijn onderworpen aan 
een bij dien a lgemeenen maatregel te regelen 
beroep. 

Art. II. Artikel 10 der Mijnwet 1903 
(Staatsblad 1904, n ° . 73) wordt ingetrokken. 

Art. III. In artikel 11 der Mijnwet 1903 
(Staatsblad 1904, n°. 73) wordt in p laats van 
" Overtreding van een krachtens het bepaalde 
in artikel 9 gegeven voorschrift" gelezen 
,,Overtredi ng van in artikel 9 bedoelde voor
schr iften, nadere regelen of voorwaarden". 

Art. IV. 1. H et eerste lid van artikel 12 der 
Mijnwet 1903 (Staat sblad 1904, n°. 73) wordt 
gewij zigd als volgt : 

1. De ambtenaren, aan wie bij eé'n algemee
nen maatregel van bestuur, vastgesteld krach
tens ai'tikel 9, het toezicht op de mijnon"ginning 
of de opsporing van de bij deze wet str<1fbaar 
gestelde fe iten is opgedragen, a lsmede dege
nen, die door Ons of door Onzen voornoemden 
Minister aan deze ambtenaren zijn toegevoegd, 
hebben toegang tot de ondergrondsche werken 
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van mijnen en tot alle bij eene mijn behoorende 
bovengronds gelegen werken en inrichtingen, 
bij algemeenen maatregel van bestuur aange
wezen, alsmede tot de bij mijnbouwkundige 
onderwekingen behoorende werken en inrich
tingen, met het recht om voor den toegang tot 
de werken onder den grond voor zich het ge
bruik van de toestellen tot het nederlaten en 
ophalen van personen te eischen. 

2. In het tweede lid van artikel 12 wordt 
,,ambtenaren'' vervangen door ,,personen''. 

Art. V. De wet van 26 Maart 1920 (Staats
blad n° . 156) tot wijziging van de Mijnwet 
1903 (Staatsblad 1904, n°. 73), gewijzigd bij 
de wet van 28 April 1927 (Staatsblad n°. 105), 
wordt ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 20,ten 

Juni 1938. 

s. 567. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Wat erstaat, 

J . v: B u u ren. 
(Uitgeg. 1 Juli 1938.) 

23 J uni 1938. BESLUIT tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur 
ter uitvoering van arti kel 24 van de 
Binnenvaartrampenwet. 

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

Waterstaat van 23 Mei 1938, La BB, Afdee
Afdeeling V ervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op art. 24 van de Binnenvaartrampen
wet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 7 
Juni 1938, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat van 17 Juni 1938, La D , 
Afdeel ing Vervoer en M ijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag, waarop de Binnen

vaartrampenwet in werking treedt, de volgen
de bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. 1. De Voorzitter legt, alvorens zit
ting te nemen, in handen van Onzen Commis
saris in de provincie Zuid-Holland de (n) na
volgende(n} eed (belofte) af: 

" Ik zweer (beloof), dat ik het ambt van 
Voorzitter van de Commissie, bedoeld in ar
t ikel 2 der Binnenvaartrampenwet, overeen
komstig de voorschriften bij en krachtens die 
wet gegeven, nauwgezet en onpartijdig ronder 
aanzien van personen ·zal waarnemen. Zoo 
waarlijk helpe mij God almachtig. (Dit beloof 
ik)". 

2. De plaatsvervangend Voorzi tter, de Se
cretaris, de pi aatsvervangend secretaris en de 
bijzi tters leggen in handen van den Voorzitter, 
nadat deze overeenkomstig het bepaalde in 
het voorgaande lid is beëedigd, de(n) navol 
gende(n) eed (belofte) af: 

"Ik zweer (beloof) , dat ik het ambt van 
(plaatsvervangend Voorzitter, Secretar is, 
plaatsvervangend secretaris, lid) van de Com
missie, bedoeld in artikel 2 der Binnenvaart
rampenwet, overeenkomstig de voorschriften 
bij en krachtens die wet gegeven, nauwgezet 
en onpartijdig zonder aanzien van personen 
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zal waarnemen. Zoo waarlijk helpe mij God 
almachtig (Dit beloof ik) ". 

3. Bij herbenoeming na een periodieke af
treding wordt geen nieuwe eedsafl egging ver
eischt. 

2. 1. De zittingen van de Commissie worden 
belegd door den Voorzitter of, bij zijne ont
stentenis, door den plaatsvervangend Voor
zitter, die aan den Secretaris opgeeft, welke 
leden moeten worden opgeroepen. 

2. De Secretaris zorgt voor de oproeping 
van de leden. 

3. De . zittingen zijn niet openbaar, teIJl;ij 
Onze Minister voor een bepaald onderzoek 
voorschrijft, dat zij in het openbaar moeten 
worden gehouden. 

3. Vóór het openen der zitting wordt door 
den Voorzitter en de aanwezige l eden de pre
sentielijst geteekend. 

4. 1. In de zitting neemt het oudst benoem
de lid rechts, het jongst benoemde links van 
den Voorzitter plaats. 

2. D e ouderdom van dienst wordt naar den 
datum van eerste benoeming bepaald, terwijl 
bij gelijktijdige benoeming de ouderdom van 
dienst geregeld wordt naar de volgorde in het 
beslui t van benoeming. 

5. 1. In de zitting doet de Voorzitter hoof
delijk omvraag, te beginnen bij het jongst 
benoemde lid. Hij brengt zelf het laatst zijn 
stem uit. 

2. Beslissingen van de Commissie worden 
bij meerderheid van stemmen genomen. 

6. 1. De verslagen van de Commissie wor
den door den Voorzitter onderteekend. De van 
de Commissie uitgaande overige stukken na
mens den Voorzitter door den Secretaris. 

2. D e verslagen worden openbaar gemaakt 
door middel van de Nederlandsche Staats
courant, waartoe een gewaarmerkt afschrift 
van elk verslag aan de Nederlandsche Staats
courant wordt gewnden. 

7. De Commissie is bevoegd voor het ver
krijgen van inzage of afschrift van administra
tieve bescheiden of van inlichtingen van eenig 
openbaar gezag zich rechtstreeks tot dit gezag 
te wenden. 

8. De deurwaarders ontvangen voor hunne 
verrichtingen, als bedoeld in artikel 15 der 
wet, eene vergoed ing, berekend volgens artikel 
47 der wet houdende de tarieven van gerechts
kosten in strafzaken, a lsmede vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten overeenkomstig de 3e 
kl asse van het Reisbesluit 1916. 

9 . 1. De Secretaris is verplicht registers te 
houden van de bij de Commissie in onderzoek 
zijnde zaken, in welke registers kort€lijk wor
den vermeld alle zaken in den rang, waarop 
zij worden aangebracht. 

2. A an iedere zaak wordt een afronderlijk 
nwnmer gegeven; in de registers wordt ook 
kortelijk aanteekening gehouden van a l het
geen verder in iedere zaak voorvalt. 

3. De Secretaris bewaart het archief van 
de Commissie en is daarvoor persoonlijk aan
sprakelijk. 

4. Van de uitgaande brieven worden door 
den Secretaris afschriften aangehouden. 

10. 1. De Secretaris houdt aanteekening van 
hetgeen in de zittingen van de Commissie 
wordt behandeld en vermeldt den zakelijken 
inhoud van de verklaringen der getuigen. 
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2. Die aanteekeningen worden door den 
Voorzitter en den Secretaris vastgesteld en 
onderteekend. 

3. De Secretaris verricht voorts d werk
zaamheden, hem door den Voorzitter opge
dragen. 

4. Bij zijne ontstentenis wordt hij vervangen 
door den plaatsvenangend Secretaris. 

5. De aanteekeningen van ter zitting van 
de Commissie door getuigen of deskundigen 
afgelegde verklaringen worden door deze, na 
voorlezing, onderteekend. 

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

Het Loo, den 23sten Juni 1938. 

s. 568. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Wat erstaat, 

J . v. B u u re n. 
(Uitgeg. 8 Jul i 1938.) 

30 Juni 1938. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het "Ruil- en dienstdiplomaregle
ment" , vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van den 28sten December 1936 (Staatsblad 
N°. 579 H). 

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

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 3 Juni 1938, La. B. B. , Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen/10 Mei 1938, 
n°. 8283, Afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geb le
ken het " Ruil- en dienstdiplomareglement", 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 
28sten December 1936 (Staatsblad n° . 579 H), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 27 Sep
tember 1937 (Staatsblad n°. 579), opnieuw te 
wijzigen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 21 
Juni 1938, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 25 Juni 1938, La. B , 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen/28 Juni 
1938, n°. 12016, Afdeeling ijverheidsonder
wijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In arti kel 4, onder /, van het Ruil

en dienstdiplomareglement wordt een nieuw 
1 id 2 ingevoegd, 1 uidende : 

2. a ls kapitein of een diploma als 
als stuurman met dis- stuurman voor de 
pensa tie hebben geva- groote sleepvaart, met 
ren op zeesleepboten dien verstande, dat 
van minder dan 500 daarop een aanteeke-
ton, binnen het onder ning zal worden ge-
l omschreven gebied steld. dat belangheb

bende daaraan slechts 
de bevoegdheid ont
leent, om als kapitein 
of a ls stuurma n dienst 
te doen op zeesl eep
booten van minder 
dan 500 ton. 

Lid 2 wordt lid 3. 
Art. II. Artikel 6, onder e, van bovenge-
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noemd reglement wordt gelezen als volgt: 
e. aan hen, die vóór 1 Januari 1936 buiten

gaats, gedurende ten minste één jaar, inge
volge artikel 7, lid 2 van de Schipperswet 
1907, Staatsblad n°. 214: 

1. als machinist met 
dispensatie hebben ge
varen op zeeschepen 
van minder dan 500 
ton, binnen het hier
onder omschreven ge
bied; de Oostzee met 
hare golven en in
hammen, de Noord
zee, voorzoover de 
grenzen niet aange
geven zijn door de 
oeverstaten, aan de 
Noordzijde begrensd 
door den 61sten breed
tegraad, aan de West
zijde begrensd door 
de lijnen Duncansby
head, Zuidelijke punt 
van Zuid-Ronalska 
(Orkadische eilan
den), Oostkust Orka
den, lijn vuur oord
Ronalska vuur 
Simburghead (Shet
landsche ei landen), 
Oostkust der Shet
lands, de meridiaan 
van het vuur van 
Noord-Unst (Shet
lands) tot aan de pa
rall el van den 61sten 
breedtegraad, het Ka
naal tot de lijn Point 
du Raz, Isle de Sein
Mizenhead, en de I er
sche Zee tot de lijn 
Benmorehead-Mull of 
Cantyre 

2. als machinist 
met dispen atie heb
ben gevaren op zee
leepbooten van min

der dan 500 ton, bin
nen het onder 1 om
schreven gebied 

3. als machinist 
met dispensatie heb
ben gevaren op zee
sleepbooten binnen 
het gebied der kust
sleepvaart 

een diploma A als 
scheepswerktuig kun
dige, met dien ver
stande, dat daarop 
een aanteekening zal 
worden gesteld, dat 
belanghebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleent, 
om als machinist 
dienst te doen op zee
schepen van minder 
dan 500 ton. 

een diploma A als 
scheepswerktuigkun
dige, met dien ver
stande, dat daarop 
een aanteekening zal 
worden gesteld, dat 
belanghebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleent, 
om alsmachinistdienst 
te doen op zeesleep
booten van minder 
dan 500 ton. 

een voorloopig di
ploma als scheeps
werktuigkundige met 
dien verstande, dat 
daarop een aanteeke
ning zal worden ge
steld, dat belangheb
bende daaraan slechts 
de bevoegdheid ont
leent om als machi
nist dienst te doen op 
zeesleepbooten voor 
de kustsleepvaart van 
minder dan 500 ton. 
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Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 30sten Juni 1938. 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van Wat erstaat, 

J. v. Buur en. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 
(Uitgeg . 19 Juli 1938.) 

s. 570. 

25 Juli 1938. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 13 No
vember 1923 (Staatsblad n°. 517) tot vast
stelling van de inrichting van den dienst 
der Zuiderzeewerken als bedoeld in artikel 
1 sub A der wet van 14 Juni 1918 (Staats
blad n°. 354) tot afsluiting en droogma
king van de Zuiderzee, zooals dit is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 27 Fe
bruari 1937 (Staatsblad n°. 566). 

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

Waterstaat van 17 Juni 1938, La. V , Directie 
van den Waterstaat; 

Gelet op Ons besluit van 13 November 1923 
(Staatsblad n° . 517), tot vaststelling van de 
inrichting van den dienst der Zuiderzeewerken 
als bedoeld in artikel 1 sub A van de wet 
van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 354) tot 
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, 
zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 F ebruari 1937 (Sta atsblad n°. 566); 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
Juli 1938, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 14 Juli 1938, n°. 378, 
Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons voornoemd beslu it nader te wijzigen 

als volgt: 
Art. I . Het derde lid van artikel 5 wordt 

gelezen als volgt: 
,,3. Tot technisch-ambtenaar bij de Zuider

zeewerken zijn benoembaar zij, die het diploma 
wegens voldoend afgelegd examen voor tech
nisch-ambtenaar van den Rijkswaterstaat heb
ben verkregen. In bijzondere gevallen kan 
van de bepaling van dit l id worden afgewe
ken. Het benoemingsbesluit vermeldt a lsdan 
daarvan de redenen". 

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

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. v. B u u ren. 

(Uitg eg. 19 Augustus 1938.) 
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s. 571. 

9 Augustus 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur ter uitvoering van de artikelen 7 
en 8 van de Wet op de Zeevischvaartdiplo
ma's 1935 (Staatsblad n°. 455) (Ruil- en 
dienstdi p lomareglement-zeevischvaart). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 2 Juni 1938, La. H, Af
deel ing Vervoer- en Mijnwezen/7 Mei 1938, 
n°. 8869, Afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het ter uitvoering van de 
Wet op de Zeevischvaartdiploma's 1935 
(Staatsblad n°. 455) noodig is regelen en 
voorwaarden vast te stellen volgens welke di 
ploma's kunnen worden uitgereikt aan de in 
de artikelen 7 en 8 van genoemde Wet be
doelde belanghebbenden; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juni 1938, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Juli 1938, La. D, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen/5 Augustus 
1938, n° . . 12984, Afdeeling Nijverheidsonder
wijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop de Wet op 

de Zeevischvaartdiploma's 1935 (Staatsblad 
n°. 455) in werking treedt, de volgende be
palingen vast te stellen: 

Art. 1. 1. Door of namens Onzen Minister 
van Waterstaat worden diploma's en bewijzen 
van bekendheid met de bepalingen ter voor
koming van aanvaringen op zee uitgereikt 
volgens de regelen in de volgende artikelen 
gesteld. 

2. Ter verkrijging van een diploma o[ een 
bewijs van bekendheid met de bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee wenden 
belanghebbenden zich schriftelijk tot de daar
toe door Onzen Minister van Waterstaat aan
gewezen autoriteit, onder overlegging, voor 
zoover van toepassing, van: 

a. een uittreksel uit het geboorteregister of 
een ander geldig identiteitsbewijs; 

b. het krach tens het Koninklijk besluit van 
6 April 1907 (Staatsblad n°. 83), het Konink
lijk besluit van 3 Mei 1910 (Staatsblad n°. 
131) , het Koninklijk besluit van 6 Juni 1907 
(Staatsblad n°. 144) en het Koninklijk besluit 
van 3 Mei 1910 (Staatsblad n°. 132), of het 
door het bestuur eener visscherijschool afge
geven diploma; 

c. een welgel ijkend portret (paspoortmodel) 
in tweevoud; 

d. de oorspronkelijke bewijsstukken van 
diensttijd en van bekwaamheid, als bedoeld in 
de artikelen 4, 5 en 6 van dit besluit; 

e. de geldige geneeskundige verklaringen, 
bedoeld in a1·tikel 87 van het "Schepenbe
sluit". 

2. 1. Krachtens het bepaalde bij artikel 7, 
leden 1 en 2 van de \Vet op de Zeevisch
vaartdiploma's 1935 (Staatsblad n°. 455) wor
den dip loma's als stuurman voor de zeevisch
vaart uitgereikt aan hen, die in het bezit zij n 
van een d iploma als schipper of a ls stuurman 
aan boord van stoomzeevisschersvaartuigen of 
van een diploma als schipper of als stuurman 
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aan boord van zeilzeevisschersvaartuigen, af
gegeven krachtens het Koninklijk besluit van 
6 April 1907 (Staatsblad n°. 83) , dan wel 
krachtens het Koninklijk besluit van 3 Mei 
1910 (Staatsblad n°. 131) . 

2. Indien een overgelegd diploma een di
ploma als schipper of als stuurman aan boord 
van stoomzeevisschersvaartuigen is, moet be
langhebbende tevens het bewijs overleggen, 
dat hij ten minste gedurende één jaar dek
dienst heeft gedaan aan boord van zeilzee
visschersvaartuigen. 

3. Kan belanghebbende het in het vorige 
lid bedoelde bewijs niet overleggen, dan wordt 
op het uit te reiken diploma eene aanteeke
ning gesteld, waaruit blijkt, dat dit diploma 
uitsluitend recht geeft als schipper of als 
stuurman op te treden aan boord van stoom
en motorzeevisschersvaartuigen. 

3. Krachtens het bepaalde bij artikel 7, 
lid 3, van de Wet op de Zeevischvaartdiplo
ma's 1935 (Staatsblad n°. 455) worden diplo
ma's als machinist uitgereikt: 

1. aan hen, die in het bezit zijn van een 
diploma, afgegeven krachtens het Koninklijk 
besluit van 6 Juni 1907 (Staatsblad n°. 144), 
of krachtens het 'Koninklijk besluit van 3 
Mei 1910 (Staatsblad 11°. 132} en wel: 
a. voor een diploma een diploma als ma-

als machinist aan chinist voor de zee-
boord van stoom- vischvaart 
zeev isschersvaartui-
gen 

b. voor · een diploma 
als machinist-stoker 
aan boord van 
stoomzeevisschers
vaartuigen 

een diploma als ma
chinist-stoker voor 
de zeevischvaart. 

2. aan hen, die in het bezit zijn van een 
diploma als motordrijver, vóór den datum van 
het in werking treden van de Wet op de Zee
vischvaartdiploma's 1935 (Staatsblad n° . 455) 
uitgereikt door een visscherijschool , een di
ploma a ls motordrijver voor de zeev ischvaart. 

4. 1. Krachtens het bepaalde bij artikel 8 
van de Wet op de Zeevischvaartdiploma's 
1935 (Staatsblad n°. 455) worden diploma's 
als stuurman voor zeevischvaart uitgereikt: 

aan hen, die vóór 1 Januari 1938 tenminste 
één jaar hebben dienst gedaan als schipper of 
als stuurman aan boord van zeevisschers
vaartuigen, mits een namens Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
afgegeven verklaring van bekendheid met de 
bepalinge n ter voorkoming van aanvaringen 
op zee, niet ouder dan tien jaar, wordt over
gelegd, dan wel een verkla1·ing, waaruit blijkt, 
dat de kennis van belanghebbende van die 
bepalingen door een gedelegeerde van de com
missie voor de stuurl iedenexamens (zeevisch
vaart) voldoende is bevonden, en hij , even
eens voor genoemden gedelegeerde bewezen 
heeft in staat te zijn koersen en peilingen in 
de zeekaart af te zetten. 

2. Indien de diensttijd, genoemd in lid 1, 
voor minder dan één jaar aan boord van zeil
zeevisschersvaartuigen is doorgebracht, wordt 
op het diploma een aanteekening gesteld, dat 
het uitsluitend het recht geeft als schipper of 
als stuurman dienst te doen aan boord van 
stoom- en motorzeevisschersvaartuigen. 

5. Krachtens het bepaalde bij artikel 8 
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van de Wet op de Zeevischvaartdiploma's 
1935 (Staatsblad n°. 455) worden bewijzen 
van bekendheid met de bepalingen ter voor
koming van aanvaringen op zee uitgereikt: 

aan hen, die vóór 1 Mei 1939 ten minste 
één jaar hebben dienst gedaan als matroos 
aan boord van zeevisschersvaartuigen, mits 
een namens Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen afgegeven ver
klaring van bekendheid met de bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee , niet 
ouder dan tien jaar wordt overgelegd, dan wel 
een verklaring, waaruit blijkt, dat de kennis 
van belanghebbende van die bepalingen door 
een gedelegeerde van de commissie voor de 
stuurliedenexamens (zeevischvaart) voldoende 
is bevonden. 

6. Krachtens het bepaalde bij artikel 8 van 
de Wet op de Zeevischvaartdiploma's 1935 
(Staatsblad n°. 455) worden diploma's als 
machinist, machinist-stoker en motordrijver 
uitgereikt aan hen, die vóór 1 Januari 1938 
tenminste één jaar hebben dienst gedaan aan 
boord van stoom- en motorzeevisschersvaar
tuigen, en wel : 
a ls machinist een diploma a ls machi

nist voor de zeevisch
vaart 

als machinist-stoker een diploma als machi
nist-stoker voor de 

als motordrijver 
zeevischvaart 

een diploma als motor
drijver voor de zee
vischvaart. 

7. 1. De in de voorafgaande artikelen be
doelde diploma's en bewijzen van bekendheid 
met de bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee worden kosteloos afgegeven. 

2. De modellen van deze stukken worden 
door Onzen Minister van Waterstaat vastge
steld, waarbij er rekening mede wordt gehou
den dat tot uitdrukking moet kunnen worden 
gebracht, of de uitreiking geschiedt op grond 
van een afgelegd examen dan wel op grond 
van gedanen dienst. 

3. Een duplicaat van een uitgereikt diplo
ma of bewijs van bekendheid met de bepalin
gen ter voorkoming van aanvaringen op zee 
wordt slechts afgegeven, indien belanghebben
de aannemelijk kan maken, dat het oorspron
kelijke stuk verloren is geraakt. Voor een 
duplicaat is een bedrag van f 1 (één gulden) 
verschuldigd, ten bate van 's Rijks Schatkist. 

8. Dit besluit kan worden aangehaal d on
der den titel van "Ruil- en dienstdiploma
reglement (Zeevischvaart)". 

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

's-Gravenhage, den 9den Augustus 1938. 
WILHELMI TA. 

D e M inister van Waterstaat, 
J. v. B u u ren. 

D e Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r de B r u ï 11 e. 
(Uitgeg. 23 Augu;itus 1938.) 
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s. 584. 

25 J uli 1938. BESLUIT, houdende voorzie
ningen ten aanzien van de inschrijving 
voor den dienstplicht voor de lichting 
1940. 

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

Defensie van 18 Juli 1938, Vlle Afdeel ing, 
n° . 472H; 

Overwegende, dat de wij zigingen, die bij 
§ 42 der wet van 29 November 1935, (Staats
blad n°. 685) zijn gebracht in de Dienstplicht
wet (Staatsblad 1922 n°. 43), in afwachting 
van een a lgemeene herziening van het Dienst
plichtbesluit (Staatsblad 1929 n°. 21), eenige 
voorziening noodig maken met betrekking tot 
de inschrij v ing voor den dienstplicht voor de 
lich t ing 1940 en andere verrichtingen en han
delingen, die daarmede in verband staan; 

Gelet op Ons beslu it van 30 Juni 1937 
(Staatsblad n°. 583); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de lichting 1940 wordt voor 

den dienstplicht ingeschreven hij, die in een 
der gevall en, omschreven in artikel 6, eerste 
lid, der Dienstplichtwet, verkeert op 1 Octo
ber 1938. 

2. Voor de lich t ing 1940 geschiedt de aan
g ifte ter inschrijving, bedoeld in artikel 8, 
vierde lid , der Di enstplichtwet: 

a. voor de ingevolge artikel 6 dier wet in 
te schrijven personen in October 1938; 

b. voor de ingevolge artikel 7 die r wet in 
te schrijven personen binnen dertig dagen na 
den dag, waarop het in dat artikel bepaalde 
op hen van toepassing is geworden. 

3. Voor zoover in verband met het bepaal
de in de a rtikelen 1 en 2 a fwijkingen noodig 
zijn va n andere bepalingen van het Dienst
plichtbeslui t , worden deze afwijkingen vast
gesteld door Onzen Minister van Defensie. 

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

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHELMI1-A. 

De Minister van Def ensie, v a n Dij k. 
(Uitge g. 19 Augustus 1938.) 

s. 620. 

1 J uli 1938 . WET tot regeling van den in
voer van: 
porselein, fijn en sanitair aardewerk " n 

verglaasde en onverglaasde muur- en 
wandtegels; 

klompen en klompenmakerswerk; 
huishoudelijk glaswerk. 

B ijl. H ancl. Il 1937/38, 415 . 
H and. Il 1937/38, bladz. 1539-1541. 
B ijl. Hand. I 1987/38, 415. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten. 
Alwo ·wij in overweging hebben genomen, 

dat ingevolge artikel 3 der Crisis invoerwet 
1937 (Staatsblad N °. 639N) onverwijld aan de 
Staten-Generaa l een voorstel van wet zal wor
den gedaan ter bekrachtig ing van eenig door 
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Ons genomen besluit, hetwelk ingevolge arti
kel 2 van voormelde wet regelen geeft omtrent 
een tijdelijke beperking van den invoer van in 
dat besluit aangewezen goederen: 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. l. Bekrachtigd worden Onze besluiten 

van: 
19 Januari 1938, N ° 49, (Nederlandsche 

Staatscourant van 24 J anuar i 1938, N° 16) , 
regelende den invoer van porselein, fijn en 
sani ta ir aardewerk en verglaasde· en onver
glaasde muur- en wa ndtegels ; 

21 J anuari 1938, N ° 24 (Nederlaniuche 
Staatscourant van 25 J anuari 1938, N° 17 ), 
regelende den invoe r van klompen en k lom
penmakerswerk; 

21 J anuari 1938, N ° 25 (Nederlaniuche 
Staatscoumnt van 25 J anuari 1938, N° 17), 
regelende den invoer van huishoudelijk g las
werk. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vol gende op dien der afkon
diging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P a leize Soestdijk, den l ster, 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 19 J uli 1938.) 

s. 621. 

1 J uli 1938. WET tot regeling van den in
voer van: 
geëmailleerde, gegoten badkuipen en ge

emailleerde, geslagen ij zeren badkuipen; 
kachels, haardkachels, haarden, fornuizen 

en veevoeder kooktoestellen ; 
naai garen ; 
petten en baretten ; 
bovenkleeding; 
steenkolen ; 
calciumhypoch loriet, natriumhypochloriet 

en gecomprimeerd chloorgas; 
bijtende potasch en kaliloog; 
leder; 
verpakkingsglas, met uitzondering van be-

mand glaswerk ; 
geïsoleerde electriciteitsgeleidingen ; 
ongesmol ten dierlijk vet; 
vleesch. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 415. 
H and. Il 1937/38, bladz. 1539-154 1. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 415. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alwo Wij in overweging hebben genome n, 

dat ingevolge a rti ke l 3 der Crisisi nvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N) onverwij ld aan 
de Staten-Generaal een voorstel van wet zal 
worden gedaan ter bekrachtiging van eenig 
door Ons genomen besluit, hetwel k ingevolge 
artikel 2 van voormelde wet regelen geeft om
trent een tijdelijke beperking van den invoer 
van in dat bes! uit aangewezen goederen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. l. Bekrachtigd worden Onw besluiten 

van: 
9 November 1937, N°. 40 (Nederlaniuche 
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Staatscourant van 15 ovember 1937, N°. 
220) , regelende den invoer van geëmailleerde, 
gegoten badkuipen en geëmaillee rde, geslagen 
ij zeren badkuipen; 

10 November 1937, N°. 20 (Nederlandsche 
Staatscoumnt van 15 November 1937, N°. 
220), regelende den invoer van kachels, haard
kachels, haarden, fornuizen en veevoederkook
toestellen; 

17 November 1937, N°. 28 (Nederlandsche 
Staatscourant van 22 November 1937, 0 

225), regelende den invoer van naaigaren; 
25 November 1937, N°. 10 (Nederlandsche 

Staatscourant van 26 en 27 November 1937, 
N°. 229), 1·egelende den invoer van petten en 
baretten; 

27 November 1937, N°. 31 (Nederlandsche 
Staatscourant van 30 November 1937, N°. 
231), regelende den invoer van bovenkleediog; 

27 D ecember 1937, 0
• 26 (Nede1·landsche 

Staatscourant van 31 December 1937, N°. 
254), regelende den invoer van steenkolen ; 

27 December 1937, N°. 27 (Nederlandsche 
Staatscoura-rat van 31 D ecember 1937, N°. 
254), regelende den invoe r van calciumhypo
chloriet, natriumhypochloriet en gecompri
meerd chloorgas; 

27 December 1937, N°. 28 (Nederlandsche 
Staatscourant van 31 Decembe r 1937, N°. 
254), regelende den invoer van bijtende pot
asch en kaliloog; 

27 D ecember 1937, N °. 29 (Nederlandsche 
Staatscourant van 31 D ecembe r 1937, N°. 
254), regelende den invoer van leder; 

27 December 1937, N°. 30 (Nederlandsche 
Staatscourant van 31 D ecember 1937, N°. 254), 
regelende den invoer van verpakkingsglas, 
met uitzondering van bemand glaswerk ; 

27 December 1937, N°. 31 (Nederlanrlsche 
Staatscourant van 31 December 1937, N°. 
254), regelende d en invoe r van geïsoleerde 
electriciteitsgeleidingen; 

27 D ecember 1937, N°. 32 (Nede1'land.sche 
Staatscourant van 31 D ecember 1937, N°. 
254), regelende den invoer van ongesmolten 
dierlijk vet; 

11 J anuari 1938, 0
• 27 (Nederlandsche 

Staatscourant van 14 en 15 Januari 1938, N°. 
10), rege lende den invoer van vleesch . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op di en der afkon
di g ing. 

Lasten en bevelen, e nz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den l sten 

J uli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van E conomische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 19 Juli 1938.) 

s. 622. 

1 Juli 1938. WET, houdende bekrachtiging 
van eenige krachtens de Crisisinvoerwet 
1931 (Staatsblad 0

• 535) genomen Ko
ninklijke B esluiten. 

Bijl. Hand. Il 1937/8 8, 485. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1541. 
Bijl. Hand. l 1937/88, 435. 
Hand. I 1937/38, bladz. 751. 
Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
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Alwo Wij in overweging genomen hebben, 
dat ingevolge artikel Xla van de wet van 27 
December 1937 (Staatsblad N°. 639 M) Onze 
krachtens de Crisisinvoenvet 1931 (Staatsblad 

0
• 535) genomen besluiten, voor zoover nog 

van kracht op 1 J anuari 1938, bekrachtiging 
bij de wet behoeven overeenkomstig artikel 3 
van de Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad N°. 
639 N); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Worden be krachtigd Onze na te noe

men, krachtens de Crisisinvoerwet 1931(Staats
blad 0

• 535) genomen, besluiten: 
1°. besluit van 18 Maart 1937 , N°. 19 (Ne

derlandsche Staatscourant van 22 Maart 1937, 
N°. 55), regelende den invoer van jutepro
ducten; 

2°. het besluit van 25 Maart 1937, N°. 6 
(Nederrlandsche Staatscourant van 30 Maart 
1937, 0

• 59), r egelende den invoer van rijst; 
3°. besluit van 25 M aart 1937, N°. 8 (Ne

derlandsche Staatscourant van 30 Maart 1937, 
N°. 59), regelende den invoer van schepwerk; 

4°. beslui t va n 21 April 1937, N°. 24 (Ne
derlandsche Staatscourant van 27 April 1937 , 
N °. 79), regelende den invoer van metaal
draadgloeilampen; 

5°. besluit van 23 April 1937, 0
• 60 (Ne

iterlandsche Staatscourant van 27 April 1937, 
N°. 79 ), regelende den invoe r van touw; 

6° . besluit van 24 April 1937, 0
• 59 (Ne

derlandsche Staatscourant van 28 April 1937 , 
N°. 80) , regelende den invoer van zakdoeken; 

7°. besluit van 26 April 1937, N°. 32 (Ne
derlandsche Staatscourant van 29 April 1937, 
No. 81), regelende den invoer van superfos
faat; 

8°. besluit van 10 Me i 1937, _ 0
• 29 (Ne

de,·landsche S taatscourant van 13 Mei 1937, 
N °. 90) , regelende den invoer van lucifers en 
1 ucifershoutjes; 

9°. besluit van 24 Mei 1937, N°. 41 (Ne
derlandsche Staatscourant van 27 Mei 1937, 
N°. 99), regelende den invoer van lint, band 
en veters; 

10°. besluit va n 26 Mei 19 37, N°. 39 (Ne
derlandsche Staatscou1·ant van 28 en 29 M ei 
1937, N°. 100), regelende den invoer van over
hemden; 

11°. besluit van 29 Mei 1937, N° . 1 (Ne
derlandsche Staatscourant van 31 Mei 1937, 
N°. 101), regelende den invoer van zeevisch; 

12° . besluit van 29 Mei 1937, N°. 2 (Ne
derlandsche Staatscourant an 31 Mei 1937, 
N°. 101), regel ende den invoer van aal en 
paling; 

13°. be luit van 16 Juni 1937, N°. 26 (Ne
derlandsche Staatscourant va n 21 Juni 1937, 

0
• 116), regelende den invoer van cement; 

14°. bes luit van 23 Juni 1937, N°. 15 (Ne
de1·landsche Staatscourant van 29 Juni 1937, 
N°. 122), regelende den invoer van schroef
bouten, schroeven , moeren en steunmateriaal 
voor vrijle idingen; 

15°. besluit van 26 Juni 1937, N°. 24 (Ne
derlandsche S taatscourant van 30 Juni 1937 
N°. 123) , regelende den invoer van onge'. 
twijnde garens van vlas ; 

16°. besluit van 26 Juni 1937, 0
• 25 

(N ederlandsche Staatscourant van 30 Juni 
1937, N° . 123), regelende den invoer van 
papier en papierwaren; 
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17°. besluit van 26 Juni 1937, N°. 27 
(N ederlandsche Staatscourant van 30 ,Juni 
1937, N°. 123) , regelende den invoer van 
chi] isal peter, natronsal peter, stikstofhoudende 
kunstmeststoffen, ka lkstikstof en ammoniak
water; 

18°. besluit van 12 Juli 1937, N°. 46 
(Nederlandsche Staatscourant van 15 J ul i 1937, 
N°. 134), regelende den invoer van waterglas; 

19°. besluit van 23 J uli 1937, 0
• 20 (Ne

clerlandsche Staatscourant van 28 Juli 1937, 
N°. 143), regelende den invoe1· van rijwiel
buiten- en .rijwielbinnenbanden en van rubber
s! angstukken; 

20°. besluit van 23 Juli 1937, N°. 23 (Ne
derlandse /te Staatscourant van 29 Juli 1937, 
N° . 144), regelende den invoer van metaal 
weefsels; 

21°. besluit van 23 Juli 1937, N°. 24 (Ne
derlandsche Staatscourant van 29 Juli 1937, 

0
• 144), regelende den invoer van gresbu i

zen· 
22°. besluit van 23 J uli 1937, N°. 25 (Ne

derlandse/te Staatscourant van 29 Juli 1937, 
N°. 144) , regelende den invoer van verglaasde 
en onverglaasde muur- en wandtegels; 

23°. besluit van 30 Juli 1937, N°. 9(Ne
derlandsche Staatscourant van 2 Augustus 
1937, N °. 146), regelende den invoer van rij
wielen, rijwielframes, electrische rijwiell an
taarns en rijwielonderdeel en; 

24°. beslu it van 16 Augustus 1937, N°. 13 
(Nedetrlandsche Staatscourant van 18 Augustus 
1937, N°. 158), regelende den invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van echte 
zijde en van echte zijde met kunstzijde; 

25°. besluit van 16 Augustus 1937, N° . 14 
(Nederland.,che Staatscou,·ant van 18 Augustus 
1937, N°. 158) , regelende den invoer van ma
nufacturen, stoffen en weefsels van vl as, hen
nep en halflinnen ; 

26°. besluit van 16 Augustus 1937, N°. 15 
(Nederlandsche Staatscourant van 18 Augustus 
1937, N°. 158), regelende den invoer van ta
pijten, tapijtgoed, karpetten, loopers, kleedjes 
on matten; 

27°. besluit van 16 Augustus 1937, 0
• 16 

(Nederlandsche Staatscourant van 19 Augus
tus 1937, N°. 159), regelende den invoer van 
ta fel- en servetgoed, handdoeken en ander 
huishoudgoed, zoowel afgepast a ls aan het 
stuk, beddelakens en sloopen; 

28°. besluit van 16 Augustus 1937, N°. 17 
(Nederlandsche Staatscourant van 19 Augustus 
1937, 0

. 159), regelende den invoer van 
pluche, fluweel en trij p, alsmede voorwerpen 
daarvan; 

29°. besluit van 16 Augustus 1937, N°. 37 
(Nederlandsche Staatscourant van 20 en 21 
Augustus 1937, N°. 160), regelende den in
voer van onderkleeding ; 

30°. besluit van 27 Augustus 1937, N°. 50 
(Nederlandsche Staatscowrant van 30 Augus
tus 1937, 0

• 166), regelende den invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van wol en 
h alfwol; 

31 °. bes! uit van 27 Augustus 1937, N° . 51 
(Nederlandsche Staatscourant van 30 Augustus 
1937, N°. 166), regelende den invoer van ma
nufacturen , stoffen en weefsels van geverfde, 
bedrukte, bontgeweven, gebleekte en onge
bl eekte katoen; 
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32° . besluit van 30 Augustus 1937, N °. 11 
(Nederlandsche Staatscourant van 1 Septem
ber 1937, n° . 167), regelende den invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van kunst
zijde en van kunstzijde met andere stoffen dan 
ech te zijde; 

33°. besluit van 30 Augustus 1937, N°. 12 
(Nederlandsche Staatscourant van 1 Septem
ber 1937, N°. 167), regelende den invoer van 
meubelen van bamboe, rotting, riet, teen of 
twijgen, al of niet bekleed, en onderdeel en 
van deze meubelen; 

34°. beslui t van 30 Augustus 1937, N °. 13 
(Nederlandsche Siaatscourant van 1 September 
1937, 0

• 167) , regelende den invoer van 
kousen en sokken. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den l sten 

Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
Steenberghe. 

(Uitgeg. 19 Juli 1938. ) 

s. 662. 

10 J uni 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 3 November 
1936, Staatsblad N °. 779 , tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 125, eerste lid, 
onder e van de Ambtenarenwet 1929, tot 
regeling van de toekenning van wachtgeld 
aan den R egeeringscommissaris voor de 
hulpverleening aan de melkveehouderij. 

Wij W ILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 4 Mei 1938, N°. 132 
Kabinet, Afdeeling Comptabili teit; 

Gelet op artikel 125, eerste lid, der Amb
tenarenwet 1929 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Mei 1938, 0

• 23); 
Gezien het nader rap port van Onzen Minister 

van Economische Zaken van 4 Juni 1938, N °. 
172 Kabinet, afdeeling Comptabiliteit; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het bepaalde in Ons besluit van 3 November 

1936, Staatsblad N°. 779, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, a ls 
bedoeld in artikel 125 , eerste lid, onder e van 
de Ambtenarenwet 1929, tot regeling van de 
toekenning van wachtgeld aan den R egeerings
commissaris voor de hulpverleening aan de 
melkveehouderij, aan te vullen als volgt: 

de punt aan het slot wordt vervangen door 
een komma en toegevoegd wordt de zinsnede: 

"met dien verstande, dat bij de bepaling van 
den duur en het bedrag van het wachtgeld van 
dien R egeer ingscommissaris, hij wordt geacht 
te behooren tot de categorie van burger! ijke 
Rij ksambtenaren, bedoeld in artikel 2 onder a 
van genoemd besluit." 

Onze 1inister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Stoo.tsblad zal worden geplaatst en 
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waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den l 0den Juni l 938. 
WILHELM! A . 

De M inister van Econo1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitr, eg. 15 Juli 1938.) 

s. 663. 

11 J uni 1938. B ESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van den 30 April 1938, 
n° . 9150, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op artikel 13 der Landbouw-Cris iswet 
1933 en het Crisis-Organisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 18 Maart 1938, n°. 918); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 10 Mei 1938, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden 1inister van den 8 Juni 1938, · n°. 
10391, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Crisis-Organisatiebesluit 1933 te wij

zigen in d ier voege, dat: 
A. in het in artikel 3, onder 6° ., bepaalde 

komen te vervall en de woorden: ,,zoomede die 
tusschen de organen van de crisisorganisat ie 
onderl ing"; 

B . in het in artikel 3, onder 8° ., bepaalde 
komen te vervallen de woorden: ,, tusschen de 
organen van de crisisorganisatie onderling"; 

C. in het in artikel 3, onder 13°. , bepaalde 
in p laats van: ,,van de crisisorganisatie" wordt 
gelezen : ,,van de organen der crisisorgani
satie''· 

D . 'in het in artikel 5, lid 1, bepaalde in 
plaats van: ,,vennootschappen onder f irma" 
wordt gelezen : ,, vennootschappen, als bedoeld 
in de tweede afdeeling van den derden titel 
van het eerste boek van het Wetboek van 
Koophandel"; 

E . in het in artikel 5, l id 1, onder a, be
paalde in plaats van: ,,Regeeringsmaatrege
len" wordt gelezen: ,,maatregelen"; 

F. in artike l 5 na het bepaalde in l id 1 
wordt ingevoegd een lid la, luidende: ,,Een 
groep van personen, die gezamenl ijk een be
drijf uitoefenen, kan als georganiseerde wor
den toegelaten, indien: 

a. a lle leden der groep aan de in het vorig 
lid bedoelde vereischten voldoen; 

b. een door a lle leden der groep ondertee
kende aanvrage, als bedoeld in het vorig lid 
onder a, is ingediend; 

c. in het formu lier der onder a bedoelde 
aanvrage is opgenomen: 

1 °. een volmacht, waarbij één of meer der 
leden van de groep worden gemachtigd om ten 
opzichte der crisisorganisatie namens de groep 
i n- en buiten rechte op te treden en, behoudens 
ten aanzien van in de volmacht uitdrukkelijk 
u it te zonderen rechtshandelingen, die rechts
en andere handelingen te verrichten, welke 
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voortvloe ien uit het zij n van georganiseerde 
der groep; 

2°. een verklaring, waarbij a ll e leden van 
de groep zich als hoofdelijk verbonden mede
schu ldenaren aansprakelij k stell en voor de na
kom ing van a ll e verbintenissen, waartoe de 
groep, hetzij a ls georganiseerde, hetzij ui t 
hoofde van de onder 1 °. bedoelde rechts- en 
andere handelingen van de(n) gemacht igde (n ) 
zal zijn gehouden en voor a lles wat de u itvoe
ring der verbintenissen tegenover de crisis
organisaties betreft domicil ie k iezen bij den 
gemachtigde of bij een der gemachtigden; 

met dien verstande echter, dat de cris is-or
ganisatie het onder a genoemde vere isch te ten 
aanzien van één of meer der n iet-gevolmach
tigde leden n iet van toepassing kan verkla
ren'' · 
G. 'in het in artikel 5, l id 2, bepaalde in 

plaats van: ,,het vorig I id" wordt gelezen: 
,, l id 1"; 

H. in artikel 5 na het bepaal de in lid 4 
wordt ingevoegd een lid 4a, l u idende: 

"Onze Mini ter is bevoegd een aanvrager 
tot toelating a ls georganiseerde bij een crisis
organisatie, ook bij niet voldoening aan de 
betreffende daarvoor gestelde vere ischten, toe 
te laten als georganiseerde bij d ie cr isis-orga
nisatie, indien h ij zulks gewenscht ach t, tot 
wederopzeggens en onder het stell en van bij
zondere voorwaarden, welke een beperking ten 
aanzien van de bevoegdheden a ls georgani
seerde kunnen inhouden."; 

I . in het in artikel 5, lid 5, bepaalde in 
plaats van: ,,Regeeringsmaatregel" wordt ge
lezen: ,,maatregel"; 

J . in het in artikel 5, l id 6, bepaalde in 
plaats van : ,,de cris is-organisatie bij de u it
voering van de haar opgedragen taak in ern
stige mate zal worden belemmerd" wordt ge
lezen: ,,ernst ige benadeel ing ten aanzien van 
de uitvoer ing van de aan één of mee r onder
deelen van de cr is is-organ isatie opgedragen 
taak zal ontstaan" ; 

K. in het in artikel 6, li d 1, bepaalde in 
plaats van: ,,drie maanden" wordt gelezen: 
,,een jaar"; 

L. het bepaalde in artikel 7, li d 1, onder 
b, wordt gelezen als volgt: 

,,dat de aanvrager is geschrapt als georgani
seerde bij een cr isis-organisatie, hetzij krach
tens tuchtrechtelij ke uitspraak, hetzij van 
rechtswege, met ontzegging van het rech t om 
opnieuw als zoodanig te worden toegelaten 
voor een bepaalden tijd en deze t ijd nog niet 
is verstreken, of dat hem het recht toegelaten 
te worden tot een crisis-organisatie is ont
zegd·" · 

M.' i;.. het in artikel 7, lid 1, onder / , be
paalde in plaats van het woord: ,,doch" wordt 
gelezen : ,,terwijl deze" en in plaats van de 
woorden: ,,eenig voordeel" wordt gelezen : 
,,eenig voordeel of eenige inkomsten, van we l
ken aard ook,"; 

N. in het in artikel 7, lid 3, bepaalde wordt 
de laatste zin gelezen als volgt: ,,De besl issin
gen in beroep en hooger beroep zijn, in geva l 
deze a fwijzend zij n met redenen omkleed." · 

0 . in het in artikel 7, l id 4, bepaalde' in 
p laats van de woorden: ,,tien dagen" wordt 
gelezen: ,,een door Onzen Minister vast te 
stell en termijn" ; 
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P. in het in artikel 7, lid 5, bepaalde het 
slotleesteeken komt te vervallen en aan dit 
lid wordt toegevoegd het navolgende: ,,en 
sedert dien ononderbroken heeft uitgeoefend."; 

Q. het in artikel 8, lid 1, bepaalde wordt 
gelezen als volgt: 

"De toelating als georganiseerde kan door 
het bestuur of een ander daartoe bij de statu
ten of reglementen aan te wijzen orgaan wor
den ingetrokken, indien de georganiseerde: 

a. niet meer voldoet aan de vereischten in 
artikel 5, lid 1, onder c, bedoeld, 

b. niet meer uitoefent het bedrijf, voor de 
uitoefening waarvan toelating als georgani
seerde als voorwaarde is gesteld, 

c. werd toegelaten op grond van in strijd 
met de waarheid zijnde gegevens, 

d. feitelijk voortzet of zal voortzetten ge
heel of gedeeltelijk, hetzij alleen of in samen- . 
werking met anderen, in welken vorm ook, 
het bedrijf van een georgan iseerde, die als 
zoodanig krachtens tuchtrechtelijke uitspraak 
of van rechtswege i's geschrapt, met ontzeg
ging van het recht om opnieuw als wodanig 
te worden toegelaten voor een bepaalden tijd, 
welke tijd nog niet is verstreken, terwijl deze 
uit het bedrijf direct of indirect eenig voordeel 
of eeni ge inkomsten, van welken aard ook, 
blijft genieten."; 

R. het in artikel 8, lid 2, bepaalde wordt 
gelezen als volgt: 

,,Indien de toelating als georganiseerde in
gevolge het in het vorig lid bepaalde wordt 
ingetrokken, wordt aan den georganiseerde 
daarvan schriftelijk kennis gegeven, met mede
deeling der gronden, welke tot intrekking der 
toelating hebben geleid en heeft deze recht 
van beroep op Onzen Minister, tenzij in de 
statuten of eenig reglement een andere be
roeps instantie is aangewezen. Wordt door een 
zoodanige beroepsinstantie op het beroepschrift 
afwijzend bes! ist, dan staat den georganiseer
de hooger beroep open op Onzen Minister. 
Onze Minister beslist na de Commissie van 
Advies, bedoeld in artikel 3, onder 8° . te 
hebben gehoord. De beslissingen in beroep 
en hooger beroep zijn, ingeval deze afwijzend 
zijn, met redenen omkleed."; 

S. artikel 10 wordt gelezen als volgt: ,,On
verminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 
9, in artikel 15, 1 °., onder d, en in artikel 15a, 
1°., onder a ene, en 2°., houdt men op geor
ganiseerde te zijn: 

1 °. door overlijden of, wo de georganiseer
de een rechtspersoon of een vennootschap, als 
bedoeld in de tweede afdeeling van den derden 
titel van het eerste boek van het ·wetboek va n 
Koophandel , is, door ontbinding of verlies 
van rechtspersoonl ijkheid; 

2°. door sch riftelijke opzegging aan het be
stuur of een ander bij deze statuten aan te 
wijzen orgaan der crisis-organisatie. In dat 
geval houdt men op georganiseerde te zijn aan 
het einde van het loopende boekjaar der crisis
organisatie indi en deze opzegging ten minste 
drie maanden vóór het einde daarvan heeft 
p laats gehad en aan het einde van het volgen
de boekjaar, indien deze termijn niet in acht 
is genomen, tenzij een tuchtrechtelijk onder
wek tegen den betrokkene aanhangig is ge
maakt, in welk geval men niet eerder ophondt 
georganiseerde te zijn, dan nadat de tucht-

L. &. S. 1938, 
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rechtelijke uitspraak onherroepelijk is gewor
den· 

3°'. indien de georganiseerde bestaat uit 
een groep, als bedoeld in artikel 5, 1 id la, 
door ontbinding dier groep of door intrekking 
door een of meer leden dier groep van de vol
macht, in artikel 5, lid la, bedoeld, wodra 
deze ontbin_ding of intrekking ter kennis van 
de crisis-organisatie is gebracht, met dien ver
stande, dat, indien een tuchtrechtelijk onder
zoek tegen de betrokken groep aanhangig is 
gemaakt, de groep niet eerder ophoudt ge
organiseerde te zijn, dan nadat de tuchtrechte
lijke uitspraak onherroepelijk is geworden."; 

T . in artikel 11 na het bepaalde in lid 2 
worden ingevoegd vijf nieuwe leden, luidende: 

,,2a. Onze Minfater is bevoegd een georga
niseerde, ook bij niet voldoening aan de be
treffende daartoe gestelde vereischten, tot een 
groep toe te laten, indien hij zulks gewenscht 
acht, tot wederopzeggens en onder het stell en 
van bijzondere voorwaarden, welke een beper
king ten aanzien van de voor dien georgani
seerde uit de toelating tot die groep voort
vloeiende bevoegdheden kunnen inhouden. 

2b. Onze Minister is bevoegd, indien het 
belang van de wet of eenige ter uitvoering 
daarvan genomen maatregel zulks vordert, 
bepaalde groepen van personen van toelating 
tot een groep uit te sluiten of ten aanzien van 
die groepen van personen bijzondere voorwaar
den te stellen voor hunne toelating als wo
danig. 

2c. Onze Minister is bevoegd een aanvrager 
tot toelating tot een groep uit te sluiten voor 
een door hem te bepalen termijn van ten hoog
ste één jaar of aan die toelating bijwndere 
voorwaarden te verbinden, indien op grond 
van de gedragingen van den aanvrager in het 
beroep of bedrijf, ter uitoefening waarvan of 
in verband waarmede hij zijn aanvrage heeft 
ingediend, redel ijkerwijze mag worden aange
nomen, dat door toelating ernstige benadee
ling ten aanzien van de uitvoering van de aan 
één of meer onderàeel en van de crisis-organi
saties opgedragen taak zal ontstaan. Onze Mi
nister kan den in den vor igen zin bedoelden 
termijn verlengen met telkenmale ten hoogste 
één jaar. 

2d. H et in het vorig lid bepaalde kan 
slechts toepassing vinden, indien de cris is
organisatie, bij welke de aanvrage is ingeko
men, aan Onzen Minister een met redenen 
omkleed verwek heeft ingediend om van de 
hem in het vorig lid toegekende bevoegdheid 
gebruik te maken. 

2e. Onze Minister zal een beslissing tot 
uitsluiting, dan wel tot het opleggen van bij
zondere voorwaarden, als bedoeld in lid 2c van 
dit a rtike l , niet nemen, dan nadat de Commis~ 
sie van Advies, bedoeld in artikel 3, onder 8° ., 
is gehoord."; 

U. in het in a rtikel 11, lid 4, bepaalde in 
plaats van "drie maanden" wordt gelezen: 
,,een jaar"; 
. V. in het in den derden zin van artikel 12, 

lid 1 , bepaalde na de woorden: ,hooger be-
roep zijn" worden ingevoegd de w~orden: ,, in 
geval deze a fwijzend zijn,", terwijl in plaats 
van de woorden: ,,tien dagen" wordt gelezen: 
,,een door Onzen Minister vast te stellen ter
mijn"; 

23 
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W. in het in artikel 12, lid 2, bepaalde het 
slotleesteeken komt te vervallen en aan d it 
lid wordt toegevoegd het navolgende: ,.en 
sedert d ien ononderbroken heeft uitgeoe
fend"· 

x.· het in artikel 13, lid 1, bepaalde wordt 
gelezen a ls volgt: 

,.Indien een georganiseerde: 
a. niet meer voldoet aan de vereischten, 

welke voor toelating in de groep of groepen, 
waarbij hij is ingedeeld, zijn gesteld. 

b. niet meer uitoefent het bedrijf voor de 
uitoefening waarvan indeel ing in de betrokken 
groep of groepen al s voorwaarde is gesteld, 

c. in de betrokken groep of groepen werd 
toegelaten op grond van in strijd met de waar
heid zijnde gegevens, 

d. feite! ijk voortzet of zal voortzetten geheel 
of gedeeltelijk, hetzij alleen of in samenwer
king met anderen, in welken vorm ook, het 
bedrijf van een georganiseerde, die a ls zoo
danig krachtens tuchtrechtelijke uitspraak of 
van rechtswege is gesch rapt met ontzegging 
van het recht om opnieuw als zoodanig te wor
den toegelaten voor een bepaalden tijd, welke 
tijd nog niet is verstreken, terwijl deze uit het 
bedrijf direct of indirect eenig voordeel of 
eenige inkomsten, van welken aard ook, blijft 
genieten, 

kan zij n toelating tot de betrokken groep of 
groepen door het in artikel 11, lid 4, bedoeld 
orgaan ingetrokken worden, van welke besl is
sing de georganiseerde schriftelijk in kennis 
wordt gesteld met mededeeling van de gron
den , welke tot intrekking hebben geleid."; 

Y. het in artikel 13, lid 2, bepaalde wordt 
gelezen als volgt: 

,,V an de beslissing, bedoeld in het vorig lid, 
kan de georgan iseerde binnen een door Onzen 
Minister vast te stellen termijn na den dag, 
waarop de schriftelijke kennisgeving aan hem 
is verzonden, in beroep komen bij Onzen Mi
n ister, tenzij in de statuten of eenig reglement 
een andere beroepsinstantie is aangewezen. 
Wordt door een zoodanige beroepsinstantie op 
het beroepschrift afwijzend beslist, dan staat 
den georganiseerde hooger beroep open op 
Onzen Minister. Onze Minister beslist na de 
Commissie van Advies, bedoeld in artikel 3, 
onder 8° ., te hebben gehoord. De beslissingen 
in beroep en hooger beroep zijn, in geval deze 
afwijzend zijn, met redenen omkleed ." ; 

Z. lid 3 van artikel 13 wordt vermnnmerd 
4 en wordt ingevoegd een nieuw lid 3, lui
dende : 

,.Het vierde I id van artikel 7 vindt overeen
komstige toepassing."; 

AA. in het in artikel 14, onder A, onder 
1° ., bepaalde komen te vervall en de woorden: 
" door de Rgeer ing" en in plaats van: ,.de met 
de cris is-organisatie gesloten of te si uiten over
eenkomsten" wordt gelezen: ,.na te komen de 
overeenkomsten door hem gesloten of te slui
ten met of ten behoeve van de crisisorgani
satie"; 

AB. na het artikel 14, onder A, onder 3°. , 
bepaalde het slotleesteeken komt te vervallen 
en aan dit bepaalde wordt toegevoegd: ,.en 
tegen ontvangstbewijs af te geven;" ; 

AC. het in artikel 14, onder A, onder 4 ° ., 
bepaalde wordt gelezen: ,,opgave te doen van 
de wijzigingen, welke in den bedrij fsvorm, zoo-
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mede in den naam of in de plaats van vesti
ging van het bedrijf worden gebracht;"; 

AD. na het in artikel 14, onder A, onder 
5°. , bepaalde wordt ingevoegd het navolgende : 

"6° . een zoodanige administratie te voeren 
al s door of vanwege Onzen Minister wordt 
voorgeschreven; 

7°. de schriftelijke kennisgev ingen, van of 
vanwege de crisis-organisatie ontvangen betref
fende zijn toelating als georganiseerde of zijn 
indeeling in een of meer groepen, ter p laatse, 
waar het bedrijf wordt uitgeoefend, te bewaren 
en deze stukken op het daartoe strekkend ver
zoek van of vanwege de cris is-organisatie tegen 
ontvangstbewijs bij haar in te leveren;"; 

AE. in het in artikel 14, onder B, bepaalde 
in plaats van "hunner ondergeschikten" wordt 
gelezen: ,,door anderen in verband met hun 
bedrijf verricht" ; 

AF. het in artikel 15 bepaalde komt te 
vervallen en na artikel 14 worden ingevoegd 
twee nieuwe artikelen, luidende : 

,.Art. 15. De statuten moeten bepalen: 
1 °. dat niet of niet behoorlijke nakoming 

door een georgan iseerde van de in het vorig 
artikel omschreven verplichtingen tuchtrechte
lijk kan worden gestraft met: 

a. geldboete van ten hoogste vijftig duizend 
gulden; 

b. intrekking van een of meer aan den ge
organiseerde als zoodanig toegekende bevoegd
heden of verl eende vergunningen, in te gaan 
op een bij de tuchtrech tel ijke uitspraak te be
palen t ijdstip en voor een bij d ie u itspraak te 
bepalen termijn van ten hoogste 10 jaren; 

c. het opleggen van de verplichting tot het 
stellen van een waarborgsom van ten hoogste 
vijftig duizend gulden, op een bij de tuchtrech
telijke uitspraak te bepalen t ijdstip en wijze 
en voor een daarbij vast te stellen termijn van 
ten hoogste één jaar, welke waarborgsom bij 
niet nakoming van eenige in artikel 14 om
schreven verplichting binnen voornoemden ter
mijn, bij de tuchtrechtelijke uitspraak ter zake 
van die niet-nakoming, geheel of gedeel tel ij k 
ve1'.beurd kan worden verklaard; 

d. schrapping als georganiseerde, in te gaan 
op een bij de tuchtrechtelijke uitspraak te be
palen tijdstip, behoudens het bepaalde onder 
5°., en met ontzegging van het recht om op
nieuw als georganiseerde te worden toegelaten 
voor een termijn van ten hoogste tien jaren; 

2° . dat de onder 1 °., onder b, c en d ge
noemde straffen zoowel afzonderlij k a ls te 
zamen met geldboete kunnen worden opgelegd; 

3°. dat in geval van intrekking van be
voegdheden of vergunningen, als bedoeld onder 
1 ° ., onder b, of tot schrapping, a ls bedoeld 
onder 1 °., onder d, in de uitspraak kan wor
den bepaald, dat deze straf niet zal worden 
ten uitvoer gelegd, indien de georganiseerde 
voor een in de u itspraak vast te stellen t ij dstip 
aan de voorwaarden, in de uitspraak te noe
men, volled ig zal hebben voldaan ; 

Art. 15a. De statuten moeten bepalen: 
1 °. a. dat, indien aan een georganiseerde 

een boete is opgelegd, hooger dan een door 
Onzen Minister te bepal en bedrag, - onver
minderd zijn verplichting om een hem opge
legde boete te betalen - niet-betaling van die 
boete bmnen" dr ,e weken, nadat hij bij aange
teekend schr1J ven daartoe door den Hoofdamb-
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tenaar voor de Cris is-Tuchtrechtspraak, be
doeld in artikel 25 en hierna te noemen 
,,H oofdambtenaar", namens de cr is is-organ i
satie is aangemaand, van rechtswege mede
brengt schrapping als georganiseerde met ont
zegging van het recht om opnieuw a ls zoodanig 
te worden toegelaten voor den tij d van een 
maand voor el ke honderd gulden waarvoor h ij 
beboet is; 

b. dat gedeel ten van een bedrag van hon
derd gu lden, als een vo l bedrag van honderd 
gu lden worden aangemerkt; 

c. dat door betali ng van de boete de 
schrapping wordt opgeheven, met dien ver
stande, dat de geschrapte daarmede onmid
dell ijk het recht verwerft op zij n aanvrage 
opnieuw a ls georganiseerde te worden toege
laten, voor zoover hij op het tijdstip d ier aan
vrage voldoet aan de vereischten, voor d ie toe
lating gesteld; 

d. dat na afloop van den term ij n, bedoeld 
onder a, aan den betrokkene toelating a ls ge
organiseerde n iet mag worden geweigerd uit 
hoofde van niet-betaling der boete; 

e. dat schrapp ing a ls georganiseerde van 
een andere cr isisorganisatie ingevolge het be
paal de onder a, van rechtswege medebrengt 
schrapping a ls georganiseerde van de cr isis
organisatie, met ontzegging van het recht om 
opnieuw als wodanig te worden toegelaten 
voor den tijd, waarvoor den betrokkene het 
rech t is ontzegd om opnieuw als georganiseerde 
bij d ie andere crisis-organisatie te worden toe
gelaten; 

2°. dat schrapping, a ls bedoeld in artikel 
15 , onder 1 ° ., onder d, slechts dan schrapping 
medebrengt bij een of meer andere cr is is-orga
n isaties en/of ontzegging van het recht bij een 
of meer crisis-organisaties toegelaten te wor
den, indien zulks bij de tuch trechtelijke u it
spraak is bepaald ; 

3°. dat, indien de betrokken georganiseer
de een hem bij onherroepelijk geworden tuch t
rechtelijke uitspraak opgelegde geldboete, wel
ke het in 1 ° ., onder a bedoelde bedrag over
schr ijdt, ten tijde eener ui tspraak, waarbij hij 
a ls georganiseerde geschrapt wordt, nog n iet 
heeft betaald, die schrapping ingaat, wodra 
de boete is betaald, of wel de termijn, waar
voor hij wegens wanbetaling van rech tswege 
is geschrapt, is verstreken ; 

4°. dat, indien een waarborgsom, a ls be
doeld in artikel 15, onder 1 ° ., onder c, slechts 
gedeeltelij k wordt verbeurd verklaard, het 
resteerende bedrag aan den georganiseerde 
wordt teruggegeven; 

5 °. dat de geïnde boeten en de verbeurd 
verklaarde waarborgsommen worden gestort 
in het Landbouw-Crisisfonds; 

6°. dat, ind ien aan een georganiseerde bij 
verschill ende tuchtrechte lij ke uitspraken de 
straf van sch rapping is opgelegd, de schrap
p ing, opgelegd bij de uitspraak, welke het 
laatst onherroepelij k is geworden, eerst ingaat, 
zoodra de termijn, waarvoor h ij was geschrapt 
bij een reeds eerder onherroepelijk geworden 
uitspraak, geheel is verstreken."; 

AG. in het in artikel 24 bepaalde wordt 
ingevoegd een lid 3a, lu idende: . 

,,Bij ontstentenis van den voorz itter en de{n) 
pl aatsvervangende {n) voorzitter {s) w01·dt de 
functie van voorzitte r der Centrale Commissie 
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door het oudste rechtsgeleerd li d dier Commis
sie waargenomen."; 

AH. na het in de eerste a linea van het 
ee rste lid van artikel 25 bepaal de wordt inge
voegd het navolgende : 

,,De H oofdambtenaar treedt bij de tuch t
rechtelij ke vervolging als gemacht igde der 
crisis-organisatie op."; . 

AI. in het in de tweede a linea van- het 
eerste li d van artikel 25 bepaalde in plaats 
van: ,,leiden" wordt gelezen "doen" en in 
plaats van: ,,aan a ll en" wordt gelezen "aan 
a ll e buiten deze Stich t ing staanden"; · 

AJ. in het in artikel 27, l id 4, bepaalde 
komen te vervall en de woorden: ,,als aan den 
voorzitter der betrokken Comm iss ie"; · 

AK. na het in artikel 30 bepaal de wordt 
ingevoegd een art ikel 30a, luidende : 

" 1. De Commissie kan weigeren bepaalde 
personen, die niet zij n advocaat of procureur. 
als gemacht igde, a ls bedoeld in a r ti kel 29, l id! 
2, onder b, toe te laten. Bij zoodanige we ige
r ing houdt de Commiss ie de zaak tot eene vol -
gende zitting aan. 

2. De secretaris der Commissie stelt bij 
aangeteekenden brief den georganiseerde met 
de aanhouding en de reden daarvan in kennis 
en roept hem tevens op om op de voor de zaak 
bepaalde nadere zitting in persoon of bij een 
anderen gemachtigde tegenwoord ig te zijn_ 

3. De Commiss ie kan we igeren bepaalde 
personen, d ie n iet zijn advocaat a ls raadsman 
toe te laten. Bij wodan ige weigering houdt 
de Commiss ie de zaak tot eene volgende zitt ing 
aan."; 

AL . artikel 33 wordt gelezen a ls vo lgt: 
,,1. De Commiss ie kan getuigen, deskundi

gen, crisis-organisaties en andere door Onzen 
M in ister aan te wijzen l ichamen oproe pen en 
hooren. 

2. De H oo fdambtenaar is bevoegd getuigen, 
deskund igen, cr isis-organisaties en de in het 
eerst lid bedoel de l ichamen ter zitting op 
te roepen . ten e inde deze door de Com m iss ie 
te doen hooren. 

3. De H oofdam btenaar is bevoegd den ter 
zitting opgeroepenen, a lsmede den betrokken 
georganiseerde vragen te stell en. 

4. De crisis-organ isati e en de I ichamen, be
doeld in het eerste l id, zijn verplicht aan de 
in het eerste en tweede lid bedoelde oproepin
gen om voor de Commiss ie te ve rschij nen ge
volg te geven. 

5. I eder , di e als getui ge of deskund ige is 
opgeroepen, is, behoudens het in artikel 13a, 
l id 1, der wet bepaalde, verplicht aan d ie 
oproeping gevolg te geven. 

6. T en aanzien va n het hooren van getui 
gen en deskund igen gelden de regelen, neer
gelegd in artikel 13a, leden 2, 3, 4 en 5 de r 
wet. 

7. Aan getu igen en deskund igen, voor de 
Com missie verschenen tot het afleggen van 
getu igenis of tot het geven van inlicht ingen , 
kan door de Commiss ie wegens t ijdsverzuim 
uit het Landbouw-Cr isisfonds eene door haar 
te schatten vergoeding ten bedrage der gele
den of te lijden schade worden toegekend, 
overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 
18 Apr il 1874 (Staatsb lad n° . 66) tot vast
stelling der tarieven van gerech ts kosten in 
strafzaken, waarvan de gewone rechter kennis 
neemt."; 
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AM. in het in artikel 36, lid 1, bepaalde 
tusschen de woorden: ,, wordt" en "op" wordt 
jngevoegd: 

,,binnen veertien dagen, nadat de Commis
sie haar beslissing heeft genomen,"; 

AN. het in artikel 41, lid 2, onder c, be
paalde komt te vervallen; 

AO. artikel 44, leden 1 en 2 wordt gelezen 
als volgt: 

"1. De Centrale Commissie bevestigt de 
uitspraak der Commissie of doet met gehee le 
of gedeeltelijke vernietiging dier uitspraak, 
h etgeen de Commissie had behooren te doen. 

2. Indien hooger beroep slechts door den 
betrokken georganiseerde is ingesteld , kan geen 
boogere straf worden opgelegd da n welke in 
eersten aanleg werd opgelegd."; 

AP. het opschrift boven arti kei 46 wordt 
gelezen: ,, Va n de tenuitvoerlegging"; 

AQ. in het in artikel 46 bepaalde de leden 
1 en 2 worden vernummerd 2 en 3 en wordt 
ingevoegd een nieuw lid 1 , lu idende: 

,,De Hoofdambtenaar is belast met de ten
uitvoerl egging van de tuchtrechtelijke uitspra
'ken.", terwijl in hét nieuwe lid 2 in plaats 
wan: ,,artikel 15, onder 3° ., onder a" wordt 
1,elezen "artikel 15a, onder 1 ° ., onder a"; 

AR. in het in artikel 48 bepaalde in plaats 
van: ,,Regeeringsmaatregelen" wordt gelezen 
umaatregelen" ; 

II. te bepalen, dat de tekst van het Cr isis
Organisatiebesluit 1933 met inachtnemi ng van 
de in dit besluit genoemde wijzigingen op 
Orizen last in het Staatsblad za l worden ge
plaatst ; 

III. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondi g ing. 
· Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, het
welk in het taatsblad za l worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gewnden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den llden Juni 1938 . 
WILHELMiNA. 

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

(Uitgeg. 5 Juli 1938.) 

s. 664. 

20 Juni 1938. BESLUIT, tot wijziging van 
het Crisis-Tongbesluit 1935 I. 

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

Economische Z a ken van 2 Juni 1938, N° . 
11482, afdeeling Landbouw-Crisis-A angelegen
·heden · 

Gel~t op de artikelen 2 en 6 van het Cris is
Tongbesluit 1935 I; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, genoemd 
in artikel 27 der L andbouw-Crisi wet l. 933 
(advies van 17 Mei 1938, N°. 931) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 7 
Juni 1938, N °. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van E conomische Zaken van 15 Juni 1938, 
N°. 13127, afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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A . artikel 2 van het Crisis-Tongbesluit 1935 
I te wijzigen in dier voege, dat in plaats van 
de zinsnede "Voor het tijdvak, aanvangende 
met den dag der inwerkingtreding van dit 
beslu it en e indigende op een nader door Ons 
te bepal en t ijdstip," wordt gelezen: ,,Gedu
rende door Ons te bepalen tijdvakken"; 

B. artikel 6 van het Crisis-Tongbeslui t 1935 
I te wijzigen, in dier voege, dat het wordt 
ge lezen a ls vol gt: 

,,1. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na di en van zijn 
afkondi ging en is geldig tot 1 Juli 1939. 

2. Di t beslu it kan door Ons te a llen tijde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

3. Van het bepaa lde in de artikelen 2, 3 
en 4 van dit besluit kan door Ons a l da n niet 
onder daarbij te stellen voorwaarden geheel 
of gedee ltelijk ontheffing worden verl eend.". 

C. te bepalen, dat di t beslui t in werk ing 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondi g ing. 

Onze M inister van Economische Za ken is 
belast met de uitvoer ing van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift gewnden naar den R aad van State. 

H et Loo, den 20sten J uni 1938. 
WILHELMI NA. 

De M inister van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 20 J uni 1938.) 

s. 665. 

23 J uni 1938. BESLUIT, tot wij zig ing van 
het Cr isis-Oesterbesluit 1937. 

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

Economische Zaken van 31 Mei 1938, n° . 
11203, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op artike l 6 van het Cris is-Oesterbe
slui t 1937; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, genoemd in 
ar~ikel 27 der L andbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 17 M ei 1938, n°. 931) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 14 
Juni 1938, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van 18 Juni 1938, 
n°. 13657, Afdeeli ng L andbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. artike l 6 van het Crisis-Oeste r bes] uit 

1937 te wijzigen in d ier voege, dat het wordt 
gelezen a ls vo lgt : 

,,1. Dit bes luit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging en is geldig tot 1 Juli 1939. 

2. Dit bes luit kan door Ons te all en tijde 
geheel of gedee lte lij k worden ingetrokken . 

3. Van het bepaalde in de artikelen 2 3 
en 4 van dit beslui t kan door Ons a l dan ~iet 
onder daarbij te steil en voorwaarden geheel of 
gedeeltel ij k ontheff ing worden verleend." 

B. te beJ)a len, dat dit bes luit in werking 
treedt met rngang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van E conomische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het-
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welk in het Staatsblad, zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden naar den Raad van 
State. 

H et Loo, den 23sten Juni 1938. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 29 Jul i 1938.) 

s. 666. 

,23 Juni 1938. BESLUIT tot wijziging van het, 
Vestigingsbesluit Slagersbedrijven 1938. 

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

Economische Zaken van 30 Mei 1938, N°. 
34472 J.A. /M., Directie van Handel en Nij 
verheid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi 
ging te brengen in de redactie van het Vesti 
g ingsbesluit Slagersbedrij ven 1938 ; 

Gelet op artikel 1, eerste lid, en artikel 10, 
eerste lid, van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 ; 

Den Raad van State gehoord ( advies van 
den 14 Juni 1938, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voo1·
noemden Minister van den 18 Juni 1938, N° . 
37858 J.A./M. , Directie van Handel en Nij
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het Vestigingsbesluit Slagersbe

drijven 1938 worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht. 

1. In den aanhef wordt in plaats van: ,,Ge
let op de artikelen 1, tweede Jid , en 3, eerste 
lid , van bovengenoemde wet" gelezen : ,.Gelet 
op de artikelen 1, tweede lid , 3, eerste lid, en 
10, eerste lid, van bovengenoemde wet"; 

2. In artikel 2 wordt in den eersten regel 
vóór : ,,Het" geplaatst : ,.1. ", terwijl verder 
in dat artikel vóór het woord: ,, lamsslagers
bedrijf" wordt ingelascht: ,,het". 

3. Aa n artikel 2 wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

" 2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
uitbreiding van het in een inrichting uitge
oefende bedrijf met de uitoefening van het 
rnnder-, het varkens- , het paarden- of het 
lamsslagersbedrijf, womede ten aanzien van de 
voortzetting van het in een inrichting, als in 
het vorig lid bedoeld, uitgeoefende bedrijf in
geval van wijziging in de pet'sonen van onder
nemers of beheerders." 

4. In artikel 4, eerste lid, onder a, verval
] en de woorden: ,,opzetten en". 

5 . In artikel 4, eerste lid , onder /, wordt 
punt 2 als volgt gelezen: ,,eenige kennis van 
reclamemiddelen en verkoopmethoden, welke 
voor den detailhandel en het ambacht van be
teekenis zijn". 

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

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

H et Loo, den 23sten Juni 1938. 
WILHELM! A . 

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

(Uitgeg: 12 Jul i 1938.) 

s. 667. 

24 Juni 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Consumptie-Garnalenbesluit 1936. 

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

Economische Zaken van 2 Juni 1938, n°. 
12034, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 1, 2, 3, 4, 6 en 12 van 
het Consumptie-Garnalenbesluit 1936 ; 

Gehoord de Centrale Commis ie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Cr isiswet 1933 
(advies van 31 Mei 1938, n°. 938); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
14 Juni 1938 n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van E conomische Zaken, van 18 Juni 1938, 
n°. 13656, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. In artikel 1 van het Consumptie-Gar

nalenbesluit 1936 te doen vervallen de woor
den: ,,en van artikel 1 van het Crisis-Mono
pol iebesl uit 1933"; 

B. In de artikelen 2, 3, lid 2 en 4, lid 2 
onder a van het onder A genoemde besluit de 
woorden: ,,tusschen 1 J anuari 1934 en 1 April 
1935" telkenmale te doen luiden: ,,tusschen 
1 Januari 1937 en 1 Juli 1938" ; 

C. In het eerste lid van artikel 3 van het 
onder A genoemde besluit de komma na het 
woord " tijdvak" te vervangen door een punt 
en de woorden: ,,welk tijdvak verschillend kan 
zijn naa r gelang van den duur, dat met het 
desbetreffende vaartuig tusschen 1 Januari 
1934 en 1 April 1935 het visschen op en het 
aanvoeren van garnalen is uitgeoefend." te 
doen vervallen ; 

D. In het tweede lid van artikel 3 van het 
onder A genoemde besluit de woorden: ,,vóór 
1 April 1935" te doen luiden: ,,vóór 1 Juli 
1938" · 

E. In het eerste lid van artikel 4 van het 
onder A genoemde besluit de komma na het 
woord: ,,tijdvak" te vervangen door een punt 
en de woorden: ,,welk tijdvak verschillend kan 
zijn naar gela ng van den duur, dat met het 
desbetreffende vaartu ig levende garnalen •te 
Amsterdam , Den H elder en IJmuiden (ge
meente Velsen) zijn aangevoerd." te doen ver
vall en; 

F. In het onder a van het tweede lid van 
artikel 4 van het onder A genoemde besluit, 
bepaalde het woord: ,,Amsterdam" alsmede
de daarachter geplaatste komma te doen ver
va ll en; 

G. Aan het onder b van het derde lid van
artikel 6 van het onder A genoemde besluit. 
bepaalde toe te voegen: ,,alsmede de door-
Onzen Minister ter zake van de betaling van 
het pel loon te stellen regelen in acht te ne-
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men." en de in genoemde bepaling voorko
mende punt-komma te vervangen door een 
komma; 

H. Artikel 12 van het onder A genoemde 
hesluit te wijzigen en te doen luiden a ls volgt: 

,,1. Dit besluit treedt in werking met in
:gang van den tweeden dag na dien van zij n 
:afkondiging en is geldig tot 1 Juli 1939. 

:Z. Dit besluit kan door Ons te a llen tijde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

3. Van het bepaalde in de artikelen 3, 4, 
5, 6, 7 en 9 van dit besluit kan door Ons al 
dan n iet onder daarbij te stellen voorwaarden 
geheel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend." 

I. te bepalen, dat dit besluit in werk ing 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Mini ter van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en in afschrift geronden naar den R aad van 
State. 

Het Loo, den 24sten Juni 1938. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 29 Juni 1938.) 

s. 668. 

2 J uli 1938. BESLUIT, tot bek~d;;:;;;_~ 
van den tekst van het Crisis-Organisatie
besluit 1933, zooals dit laatstelij k is ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 11 
Juni 1938, Staatsblad n°. 663. 

W ij , WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 1 Juli 1938, N°. 14901, 
a fdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 
· Gelet op het bepaalde onder II van Ons be

sluit van 11 Juni 1938 (Staatsblad N°. 663); 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van het Crisis-Organisatiebesluit 

1933 met de daarin door Ons besluit van 11 
Juni 1938 (Staatsblad n°. 663) gebrachte wij
z igingen algemeen bekend te maken door bij 
voeging van dien tekst in zijn geheel bij dit 
besluit. 

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

Soestdijk, den 2den Juli 193 . 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 22 Juli 1938.) 

Tek st van liet Crlsls -Ol'ganlsatiebeslult 
1933, Staatsblad N °. 144, zooals het Js ge
-ivijzlgd bij de J{onlnklijlrn Besluiten van 1 
D ecember 1934, Staatsblad N °. 634, 12 Maart 
1935, Staatsblad N °. 108, 28 Augustus 1935, 
Staatsbla1l N °. 522, 3 Janu ari 1936, Staats 
blad N° . 740 en 11 .Juni 1038, Staatsblad 

N °. 663. 

§ 1. I nleidende bepaling. 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder : 
10. ,,wet" : de Landbouw-Crisiswet 1933 ; 
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2°. ,,Onze Minister" : den met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister ; 

3°. ,,crisisorganisatie" : elk door of van
wege Ons in den zin van artikel 13, lid 1, der 
wet aangewezen rechtspersoonlijkheid be
zittend lichaam, zoomede elk door of vanwege 
Ons krachtens het Crisis-Organisatiebesluit 
1933, zooals dit vóór het in werking treden 
van dit Be luit luidde, als crisisorganisatie aan
gewezen rechtspersoonlijkheid bezittend li
chaam; 

4°. ,,statuten" : de statuten, stichtings
brieven en andere aan een crisisorganisatie 
tot grondslag gestelde regelen ; 

5°. ,,reglementen": de reglementen eener • 
crisisorganisat ie, welke op de statuten steunen 
en in overeenstemming met de daartoe in de 
statuten gestelde regelen tot stand zijn geko
n1en; 

6°. ,,georganiseerde" : ieder natuurlijk of 
rechtspersoon dan wel vennootschap onder 
firma, die als zoodanig toegelaten is tot een 
crisisorganisatie ; 

7°. ,,orgaan" : ieder natuurlijk of rechts
persoon of college, zeggenschap hebbend in een 
crisisorganisatie. Colleges, welke met de uit
oefening van het tuchtrecht zijn belast, of 
aan welke de beslechting van geschillen in of 
met de crisi organisatre is opgedragen, zijn niet 
organen der crisisorganisatie. 

§ 2. Van de crisisorganisatie. 
Art. 2. De eischen, waaraan een rechts

persooulijkheid bezittend lichaam moet vol
doen, om te worden aangewezen als rechtsper
soonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in 
artikel 13, lid 1, der wet, zijn die, welke ten 
aanzien van de statuten en/of reglementen in 
de volgende artikelen van dit besluit zijn neer
gelegd. 

Art. 3. De statuten moeten bepalen : 
1°. dat wijziging van de statuten door het 

bestuur, welke wijziging zich niet mag uitstrek
ken tot de doelstelling der Crisisorganisatie, de 
goedkeuring behoeft van Onzen Minister ; 

2°. dat de statuten door Onzen Minister, 
het bestuur der crisisorganisatie, behoudens 
dringende gevallen, gehoord, kunnen worden 
gewijzigd en door andere vervangen ; 

3°. dat vaststelling of wijziging van regle
menten de goedkeuring van Onzen Minister 
behoeft, zoomede dat reglementen door Onzen 
Minister kunnen worden gewijzigd of ingetrok
ken of door andere vervangen en nieuwe re
glementen door Onzen Minister kunnen wor
den vastgesteld ; 

4°. dat besluiten der organen door Onzen 
Minister kunnen worden geschorst, vernietigd, 
en door andere vervangen en nieuwe besluiten 
door Onzen Minister kunnen worden genomen ; 

5°. dat over de georganiseerden door t ucht
rechtelijke colleges tuchtrecht wordt uitge
oefend; 

6°. dat alle ge chillen, als bedoeld in artikel 
620 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts 
vo~dering, ~ntstaan t usschen de crisi~organi
sat1e eenerz1Jds, en een of meer georganiseerden 
anderzijds, - voor zoover deze geschillen niet 
voortvloeien uit tusschen de crisi organisatie 
en een of meer georganiseerden afgesloten over 
eenkomsten of uit door Onzen Minister goed te 
keuren of vast te stellen reglementen, waarin 
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een bijzondere arbitrageregeling is getroffen 
voor geschillen uit die overeenkomsten of regle
menten ontstaan, - in hoogste instantie worden 
beslist door een scheidsman of scheidslieden ; 

7°. dat onder de geschillen, bedoeld . in dit 
artikel onder 6°., mede zijn te begrijpen geschil
len, ontstaan doordat hij, tegen wien een tucht
r echtelijke uitspraak is gewezen, deze als niet 
bindend bestrijdt of daaraan desverlangd niet 
voldoet, ook al mocht hij dan hebben opge
houden georganiseerde t e zijn; 

8°. dat alle andere geschillen tusschen de 
crisisorganisatie eenerzijds en een of meer ge
organiseerden anderzijds, zoomede tusschen de 
crisisorganisatie eenerzijds en een of meer andere 
crisisorganisaties anderzijds, in hoogste in
stantie worden beslist door Onzen Minister, 
gehoord een Commissie van Advies, waarvan 
de voorzitter en de andere leden, wier aantal 
door Onzen Minister wordt bepaald, door Onzen 
Minister voor een door hem te bepalen tijds
duur worden benoemd, geschorst en ontslagen 
en waarvan de indeeling en werkwijze door 
Onzen Minister worden bepaald ; dat Onze 
Minister bevoegd is ten aanzien van bepaalde 
door hem aan te wijzen groepen van geschillen 
een termijn vast te stellen, waarbinnen het 
beroep moet worden ingesteld, welke termijn 
t en aanzien van verschillende groepen van ge
schillen verschillend kan zijn; dat Onze Minister 
tevens bevoegd is voor het instellen van beroep 
als voorwaarde t e stellen het betalen van een 
door hem vast te stellen bedrag ; 

9°. dat de arbeidsvoorwaarden, van toepas
sing op het personeel in dienst der crisisorga
nisatie, door Onzen Minister worden vastge
steld; 

10°. dat voor zoover aan bestuurs- en com
missieleden, adviseurs en aan personeel der 
crisisorganisatie salaris of vacatiegeld of 
andere vergoedingen worden toegekend, dit 
salaris of vacatiegeld of andere vergoedingen 
voor ieder hunner door Onzen Minister worden 
vastgesteld ; . 

11°. dat de organen der crisisorganisatie 
r ekenplichtig zijn aan Onzen Minister, die de 
bestemming van batige saldi kan bepalen ; 

12°. dat de crisisorganisatie zich heeft te 
gedragen naar de aanwijzingen van Onzen 
Minister, zoomede, inilien door dezen een College 
van Regeeringscommissarissen is gesteld, naar 
de aanwijzingen van dit College en indien door 
hem een of meer Regeeringscommissarissen 
zijn benoemd, onder wiens (wier) toezicht de 
crisisorganisatie is geplaatst, naar de aan
wijzingen van dien {die) R egeeringscommis
saris( sen) ; 

130, dat de besluiten van de organen der 
erisisorganisatie door het College van Regeerings
commissarissen, zoo dit door Onzen Minister 
is ingesteld, voor een termijn van ten hoogste 
tien dagen kunnen worden geschorst en ter 
vernietiging aan Onzen Minister kunnen worden 
voorgedragen ; 

14°. tlat tloor Onzen Minister aan te wijzen 
personen en lichamen mededeeling moeten ont
vangen van te houden vergaderingen van de 
organen der crisisorganisatie en recht van toe
gang tot die vergaderingen hebben; 

150, dat van alle vergaderingen van de 
organen der cri isorganisatie notulen moeten 
worden gehouden en afschrift daarvan aan door 
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Onzen Minfater aan te wijzen personen en li
chamen moet worden gezonden ; 

16°. dat Onze Minister en het College, be
doeld onder 12°., t e allen tijde inzage kunnen 
doen nemen van de boeken, papieren en be
scheiden der cr~sisorganisatie en hare organen 
ter verantwoording kunnen roepen ; 

17°. dat de organen der crisisorganisatie 
verplicht zijn den Minister, het College, be
doeld onder 12°., zoomede anderen door den 
Minister aan te wijzen lichamen, alle inlich
tingen te verschaffen, welke zij vorderen ; 

18°. dat de crisisorganisatie door Onzen 
Minister kan worden opgeheven en geliquideerd. 

Art. 4. Bij de statuten of reglementen moe
ten regelen worden gesteld overeenkomstig de 
in de volgende artikelen van dit besluit opge
nomen bepalingen. 

§ 3. Van de georganiseerden. 
Art. 5. 1. Natuurlijke personen en rechts

personen, zoomede vennootschappen, als be
doeld in de tweede afdeeling van den derden 
titel van het eerste boek van het Wetboek van 
Koophandel, moeten, onverminderd het in 
artikel 7, lid 1, bepaalde, als georganiseerden 
toegelaten worden, inilien zij : 

a. een door hen onderteekende en naar 
waarheid ingevulde schriftelijke aanvrage in
ilienen bij de crisisorganisatie, waarin zij ver
klaren nauwgezet in acht te zullen nemen de 
wet en de t er uitvoering daarvan genomen en 
te nemen maatregelen, de statuten, reglementen 
der crisisorganisatie, de door de organen der 
crisisorganisatie op grond van statuten en 
reglementen genomen of te nemen besluiten, 
zoomede de door de crisisorganisatie met hen 
gesloten of alsnog te sluiten overeenkomsten ; 

b. (ingetrokken) ; 
c. voldoen aan de vereischten, welke bij de 

wet of eenig door Ons ter uitvoering daarvan 
genomen besluit of eenige door Onzen Minister 
ter uitvoering van artikel 8 der wet genomen 
beschikking voor de toelating als georgani
seerde mochten zijn gesteld . 

l a. Een groep van personen, die gezamen
lijk een bedrijf uitoefenen, kan als georgani
seerde worden toegelaten, inilien : 

a. alle leden der groep aan de in het vorig 
lid bedoelde vereischten voldoen ; 

b. een door alle leden der groep ondertee
kende aanvrage, als bedoeld in het vorig lid 
onder a, is ingediend ; 

c. in het foemulier der onder a bedoelde 
aanvrage is opgenomen : 

1°. een volmacht, waarbij één of meer der 
leden van de groep worden gemachtigd om ten 
opzichte der crisisorganisatie namens de groep 
in- en buiten rechte op te treden en, behoudens 
t en aanzien van in de volmacht u.itdrukkelijk 
uit t e zonderen rechtshandelingen, die rechts
en andere handelingen te verrichten, welke 
voortvloeien uit het zijn van georganiseerde 
der groep; 

2°. een verklaring, waarbij alle leden van 
de groep zich als hoofdelijk verbonden mede
schuldenaren aansprakelijk stellen voor de 
nakoming van alle verbintenissen, waartoe de 
groep, hetzij als georganiseerde, hetzij uit hoofde 
van de onder 1°. bedoelde rechts- en andere 
handelingen van de(n) gemachtigde(n) zal 
zijn gehouden en voor alles wat de uitvoering 
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der verbintenissen tegenover de cr1S1sorgani
saties betreft domicilie kiezen bij den gemach
tigde of bij een der gemachtigden ; 

met dien verstande echter, dat de crisisor
ganisatie het onder a genoemde vereiscbte 
ten aanzien van één of meer der niet-gevolmach
tigde leden niet van toepassing kan verklaren. 

2. Onze Minister is bevoegd in bepaalde door 
hem te beoordeelen gevallen en onder door hem 
te stellen voorwaarden van de verplichting tot 
indiening van een schriftelijke aanvrage, als 
bedoeld in lid 1, onder a, vrijstelling t e ver
leenen. 

3. Onze Minister is bevoegd, indien een 
hypothecaire schuldenaar, wiens landelijk eigen
dom door een schuldeischer, die in het bezit is 
van een executorialen titel, met gerechtelijke 
uitwinning of door een hypothecairen schuld
eischer met verkoop krachtens het bij artikel 
1223, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ge
maakte beding, wordt bedreigd, alsmede in 
het geval, dat een verzoek tot faillietverkla
ring van een hypothecairen schuldenaar door 
één of meer zijner schuldeischers is ingediend 
te beslissen, dat de toekomstige gebruikers van 
dat landelijk eigendom als georganiseerden tot 
crisisorganisaties niet zullen worden toege
laten. 

4. Onze Minister neemt bij de beslissing, 
als bedoeld in het vorig lid, nader door Ons te 
stellen regelen in acht. Hij beslist niet dan nadat 
hij advies heeft ingewonnen van de daartoe door 
hem ingestelde Hypotheek-Commissie. 

De taak dezer Commissie wordt door Ons 
vastgesteld. De samenstelling, indeeling en werk
wijze worden door Onzen Minister vastgesteld. 

4a. Onze Minister is bevoegd een aanvrager 
tot toelating als georganiseerde bij een crisis
organisatie, ook bij niet voldoening aan de be
treffende daarvoor gestelde vereischten, toe te 
laten als $eorganiseerde bij die crisisorganisatie, 
indien hij zulks gewenscht acht, tot weder
opzeggens en onder het stellen van bijzondere 
voorwaarden, welke een beperking ten aanzien 
van de bevoegdheden als georganiseerde kunnen 
inhouden. 

5. Onze Minister is bevoegd, indien het 
belang van de wet of eenige ter uitvoering daar
van genomen maatregel zulks vordert, bepaalde 
groepen van perso1;1"'.n van _toe!atin$ als geo~
ganiseerden tot cn s1sorgarusat1es wt t e slw
ten of ten aanzien van die groepen bijzondere 
voorwaarden te stellen voor hunne toelating 
als zoodanig. 

6. Onze Minister is bevoegd een aanvrager 
tot toelating als georganiseerde bij een crisis
organisatie uit te sluiten voor een door hem te 
bepalen t ermijn van ten hoogste één jaar of 
aan die toelating bijzondere voorwaarden te 
verbinden, indien op grond van de gedragingen 
van den aanvrager in het beroep of bedrijf, 
t er uitoefening waarvan of in verband waarmede 
hij zijn aanvrage heeft ingediend, redelijkerwijze 
mag worden aan$enomen, dat door toelat~g 
ernstige benadeeling t en aanzien van de wt
voering van de aan één of meer onderdeelen van 
de crisisorganisatie opgedragen taak zal ont
staan. Onze Minister kan den in den vorigen 
zin bedoelden termijn verlengen met telken
male t en hoogste één jaar. 

7. Het in het vorig lid bepaalde kan slechts 
toepassing vinden, indien de crisisorganisatie, 
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bij wie de aanvrage is ingekomen, aan Onzen 
Minister een met redenen omkleed verzoek 
heeft ingediend om van de hem in het vorig 
lid toegekende bevoegdheid gebruik te maken. 

8. Onze Minister zal een beslissing tot uit
sluiting, dan wel tot het opleggen van bijzondere 
voorwaarden, als bedoeld in lid 6 van dit ar
tikel, niet nemen, dan nadat de Commissie 
van Advies, bedoeld in artikel 3, onder so., is 
gehoord. 

Art. 6. 1. H et bestuur of een ander daar
toe bij statuten of reglement aan te wijzen 
orgaan beslist over de toelating als georga
niseerde binnen een bij statuten of reglement 
t e bepalen termijn. Indien zich geen der om
standigheden, als bedoeld in artikel 7, lid 1, 
onder b, c, d en e t en aanzien van den aanvra
ger voordoet, is het bestuur of ander orgaan 
bevoegd een voorloopige toelating te verleenen. 
Deze voorloopige toelating kan slechts worden 
verleend voor een termijn van ten hoogste 
een jaar en vervalt van rechtswege, zoodra 
over de toelating is beslist. 

2. De beslissing over de toelating wordt 
aan den aanvrager schriftelijk medegedeeld 
en is in geval van weigering met r edenen om
kleed. 

Art. 7. 1. Toelating moet worden ge
weigerd, indien zich ten aanzien van den aan
vrager een der navolgende omstandigheden 
voordoet: 

a. dat niet is voldaan aan een der vereisch
ten, gesteld in artikel 5, lid 1, en voor zoover 
betreft het vereischte, bedoeld onder a, door 
den Minister geen vrijstelling was verleend ; 

b. dat de aanvrager is geschrapt als geor
ganiseerde bij een crisisorganisatie, hetzij krach
tens tuchtrechtelijke uitspraak, hetzij van 
rechtswege, met ontzegging van het recht om 
opnieuw als zoodani$ te worden toegelaten 
voor een bepaalden tijd en deze tijd nog niet 
is verstreken of hem het recht toegelaten te 
worden tot een crisisorganisatie is ontzegd ; 

c. dat ten aanzien van den aanvrager het 
bepaalde in artikel 5, lid 3, door Onzen Mi
nister van toepassing is verklaard ; 

d. dat de aanvrager behoort tot een groep 
van personen, welke van toelating als geor
ganiseerden tot de crisisorganisatie door Onzen 
Minister ingevolge artikel 5, lid 5, is uitge
sloten of wel, dat de aanvrager krachtens 
artikel 5, lid 6, tot toelating voor een bepaalden 
tijd door Onzen Minister is uitgesloten en deze 
tijd nog niet is verstreken ; 

e. dat door den aanvrager niet voldaan is 
aan een door Onzen Minister krachtens artikel 
5, lid 5, of lid 6, gestelde bijzondere voorwaarde 
welke op den aanvrager van toepassing is ; 

/. dat de aanvrager feitelijk voortzet of zal 
voortzetten geheel of gedeeltelijk, hetzij alleen 
of in samenwerking met anderen, in welken 
vorm ook, het bedrijf van een georganiseerde, 
die als zoodanig krachtens tuchtrechtelijke 
uitspraak of van rechtswege is geschrapt met 
ontzegging van het recht om opnieuw als zoo
danig te worden toegelaten voor een bepaalden 
tijd, welke tijd nog niet is verstreken, terwijl deze 
uit het bedrijf direct of indirect eenig voordeel 
of eenige inkomsten, van welken aard ook, 
blijft genieten. 

2. In de statuten kunnen geen andere r e
denen tot weigering van de toelating, dan de in 
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het vorig lid bedoelde, worden opgenomen. 
3. Indien toelating als georganiseerde is 

geweigerd heeft de aanvra~er recht van beroep 
· op Onzen Minister, tenziJ in de statuten of 

eenig reglement een andere beroepsinstantie is 
aangewezen. Wordt door een zoodanige be
roepsinstantie op het beroepschrift afwijzend 
beslist dan staat den aanvrager hooger beroep 
open op Onzen Minister. Onze Minister be
slist, na de Commissie van Advies, bedoeld 
in artikel 3, onder 8°., t e hebben gehoord. De 
beslissingen in beroep en hooger beroep zijn, 
in geval deze afwijzend zijn, met redenen om
kleed. 

4. Zoowel het beroep als het hooger beroep 
moeten scnrrftelijk worden ingesteld binnen 
een door Onzen Minist er vast te stellen termijn 
na den dag, waarop de schriftelijke mededee
ling van weigering onderscheidenlijk de be
slissing in beroep, aan den belanghebbende 
is verzonden. 

5. Indien een aanvrager, wiens aanvrage 
tot toelating als georganiseerde verband houdt 
met het uitoefenen van een beroep of bedrijf, 
t en aanzien waarvan het aangesloten zijn als 
georganiseerde bij eenig Koninklijk Besluit als 
voorwaarde is gesteld, is afgewezen wegens 
het niet voldoen aan een of meer der vereisch
t en, in artikel 5, lid 1, onder c bedoeld, zal hem, 
indien hij van de afwijzende beslissing in be
roep gaat, een voorloopige toelating worden 
verleend, mits hij dat beroep of bedrijf t en 
tijde van het in werking treden van dat Be
sluit uitoefende en sedert dien ononderbroken 
heeft uitgeoefend. 

Art. 8. 1. De toelating als georganiseerde 
kan door het bestuur of een ander daartoe bij 
de statuten of reglementen aan te wijzen or
gaan worden ingetrokken, indien de georgani
seerde: 

a. niet meer voldoet aan de vereischten 
in artikel 5, lid 1, onder c bedoeld ; 

b. niet meer uitoefent het bedrijf, voor de 
uitoefening waarvan toelating als georgani
seerde als voorwaarde is gesteld ; 

c. werd toegelaten op grond van in strijd 
met de waarheid zijnde gegevens ; 

d. feitelijk voortzet of zal voortzett en ge
heel of gedeeltelijk, hetzij alleen of in samenwer
king met anderen, in welken vorm ook, het 
bedrijf van een georganiseerde, die als zoo
danig krachtens tuchtrechtelijke uitspraak 
of van rechtswege is geschrapt, met ontzegging 
van het recht om opnieuw als zoodanig te 
worden toegelaten voor een bepaalden tijd, 
welke tijd nog niet is verstreken, t erwijl deze 
uit het bedrijf direct of indirect eenig voordeel 
of eenige inkomsten, van welken aard ook, blijft 
genieten. 

2. Indien de toelating als georganiseerde 
ingevolge J,et in het vorig lid bepaa1de wordt 
ingetrokken, wordt aan den georganiseerde daar
van schriftelijk kennis gegeven, met mededee
ling der gronden, welke t ot intrekking der toe
lating hebben geleid en heeft deze recht van 
beroep op Onzen Minister, tenzij in de statu
t en of eenig reglement een andere beroeps!n
stantie is aangewezen. Wordt door een zoodamge 
beroepsinstantie op het beroepschrift afwijzend 
beslist, dan staat den georganiseerde hooger 
beroep open op Onzen Minister. Onze Minister 
beslist na de Commissie van Advies, bedoeld 
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in artikel 3, onder 8°., te hebben gehoord. De 
beslissingen in beroep en hooger beroep zijn, 
in geval deze afwijzend zijn, met r edenen om
kleed. 

3. Het vierde lid van artikel 7 vindt over
eenkomstige toepassing. 

4. Het instellen van beroep heeft schorsende 
werking t en aanzien van het besluit waarvan be
roep. 

Art. 9. 1. De toelating als georganiseerde 
kan door Onzen Minist er worden ingetrokken, 
indien de georganiseerde behoort tot die perso
nen, die ingevolge het bepaalde in artikel 5, 
lid 3, · als georganiseerden tot crisisorganisaties 
niet zouden worden toegelaten. 

2. In het geval in het vorig lid bedoeld, 
vindt artikel 5, lid 4, overeenkomstige toepas
sing. 

3. De toelating als georganiseerde kan voorts 
door Onzen Minister, gehoord de Commissie 
van Advies, bedoeld in artikel 3, onder 8°., 
worden ingetrokken, indien de georganiseerde 
hetzij geacht moet worden te zijn gaan be
hooren tot die groepen van personen als be
doeld in artikel 5, lid 5, hetzij niet meer voldoet 
aan de voor zijn toelating krachtens artikel 
5, lid 5, of lid 6, gestelde bijzondere voorwaar
de(n). 

4. In de gevallen in het vorig lid bedoeld, 
zal aan den betrokkene een afschrift van de 
beschikking van Onzen Minister tot intrek
king worden gezonden, welke beschikking 
met redenen omkleed is. 

Art. 10. Onverminderd het bepaalde in 
de artikelen 8 en 9, in artikel 15, 1 ° ., onder d, 
n in artikel 15a, 1°., onder a en e, en 2°., houdt 
men op georganiseerde te zijn : 

1°. door overlijden of, zoo de georganiseerde 
een r echtspersoon of vennootschap, als bedoeld 
in de tweede afdeeling van den derden titel 
van het eerste boek van het Wetboek van 
Koophandel, is, door ontbinding of verlies van 
rechtspersoonlijkheid ; 

2. door schriftelijke opzegging aan het 
bestuur of een ander bij deze statuten aan te 
wijzen orgaan der crisisorganisatie. In dat ge
val houdt men op georganiseerde te zijn aan 
het einde van het loopende boekjaar der crisis
organisatie, indien deze opzegging t en minste 
drie maanden vóór het einde daarvan heeft 
plaats gehad en aan het einde van het volgende 
boekjaar, indien deze termijn niet in acht is 
genomen, tenzij een tuchtrechtelijk onderzoek 
tegen den betrokkene aanhangig is gemaakt, 
in welk geval men niet eerder ophoudt georgani
seerde t e zijn, dan nadat de tuchtrechtelijke 
uitspraak onherroepelijk is geworden ; 

3°. indien de georganiseerde bestaat uit 
een groep, als bedoeld in ar tikel 5, lid l a, door 
ontbinding dier groep of door intrekking door 
een of meer leden dier groep van de volmacht, 
in artikel 5, lid l a, bedoeld, zoodra deze ont
binding of intrekking ter kennis van de crisis
organisatie is gebracht, met dien verstande, 
dat, indien een tuchtrechtelijk onderzoek tegen 
de betrokken groep aanhangig is gemaakt, 
de groep niet eerder ophoudt georganiseerde 
t e zijn, dan nadat de tuchtrechtelijke uitspraak 
onherroepelijk is geworden. 

Art. ll. 1. De georganiseerden kunnen 
door het bestuur of een ander daartoe bij de 
statuten aan te wijzen orgaan in groepen wor-
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den ingedeeld, voor zoover deze indeeling haren 
onmiddellijken grondslag vindt in de wet of 
in eenig ter uitvoering daarvan door Ons ge
nomen besluit of in eenige door Onzen Minister 
ter uitvoering van artikel 8 der wet genomen 
beschikking. 

2. Een georganiseerde moet in een groep 
worden toegelaten, indien mj : 

a. een door hem onderteekende en naar 
,vaarheid ingevulde; schriftelijke aanvrage tot 
toelating in die groep heeft ingediend op een 
door de crisisorga.nisatie vastgesteld formulier; 

b. de door de crisisorganisatie verlangde 
administratieve bescheiden heeft overgelegd en 
zoo noodig aanvraagkosten, welke een door 
Onzen Minister te bepalen bedrag niet mogen 
overschrijden, heeft voldaan ; 

c. (ingetrokken) ; 
d. voldoet aan de vereischten, welke bij de 

wet of bij eenig door Ons ter uitvoering daarvan 
genomen besluit of eeruge door Onzen Minister 
ter uitvoering van artikel 8 der wet genomen 
bescmkking voor de toelating in die groep 
mochten zijn gesteld. 

2a. Onze Minister is bevoegd een georga
ni eerde, ook bij niet voldoening aan de be
treffende daartoe gestelde vereischten, tot 
een groep toe t e laten, indien mj znlks gewenscht 
acht, tot wederopzeggens en onder het stellen 
van bijzondere voorwaarden, welke een beper
king ten aanzien van de voor dien georganiseer
de uit de toelating tot die groep voortvloeiende 
bevoegdheden kunnen inhouden. 

2b. Onze Minister is bevoegd, indien het 
belang van de wet of eenige t er uitvoering 
daarvan genomen maatregel zulks vordert, 
bepaalde groepen van personen van toelating 
tot een groep uit te sluiten of ten aanzien van 
die groepen van personen bijzondere voor
waarden t e stellen voor hunne toelating als 
zoodanig. 

2c. Onze Minister is bevoegd een aanvrager 
tot toelating tot een groep uit te sluiten voor 
een door hem te bepalen termijn van t en hoog
ste één jaar of aan die toelating bijzondere 
voorwaarden te verbinden, indien op grond 
van de gedragingen van den aanvrager in het 
beroep of bedrijf, ter uitoefening waarvan of 
in verband waarmede mj zijn aanvrage heeft 
ingediend, redelijkerwijze mag worden aange
nomen, dat door toelating ernstige benadeeling 
t en aanzien van de uitvoering van de aan één 
of meer onderdeelen van de crisisorganisaties 
opgedragen taak zal ontstaan. Onze Minister 
kan den in den vorigen zin bedoelden termijn 
verlengen met telkenmale ten hoogste één jaar. 

2d. Het in het vorig lid bepaalde kan slechts 
toepassing vinden, indien de crisisorganisatie, 
bij welke de aanvrage is ingekomen, aan Onzen 
Minister een met redenen omkleed verzoek heeft 
ingediend om van de hem in het vorig lid toe
gekende bevoegdheid gebruik te maken. 

2e. Onze Minister zal een beslissing tot 
uitsluiting, dan wel tot het opleggen van bij
zondere voorwaarden, als bedoeld in lid 2c van 
dit artikel, niet nemen, dan nadat de Commissie 
van Advies, bedoeld in artikel 3, onder 8°., 
is gehoord. 

3. Een georganiseerde kan in meer dan één 
groep worden toegelaten. 

4. Het orgaan, aan hetwelk de beslissing 
omtrent toelating in groepen is opgedragen, 
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beslist over de toelating binnen een bij de sta
tuten of reglementen te bepalen termijn. Een 
voorloopige toelating kan worden verleend 
voor een termijn van ten hoogste een jaar, welke 
voorloopige toelating van rechtswege vervalt, 
zoodra over de toelating is beslist. 

5. De beslissing wordt aan den aanvrager 
schriftelijk medegedeeld en is in geval van 
weigering met redenen omkleed. 

Art. 12. 1. Indien toelating tot een groep 
is geweigerd, heeft de aanvrager recht van beroep 
op Onzen Minister, tenzij in de statuten of 
eenig reglement een andere beroepsinstantie 
is aangewezen. Wordt door een zoodani~e 
beroepsinstantie op het beroepschrift afwij
zend beslist, dan staat den aanvrager hooger 
beroep open op Onzen Minister. Onze Minister 
beslist, na de Commissie van Advies, bedoeld 
in artikel 3, onder 8°., te hebben gehoord. De 
beslissingen in beroep en hooger beroep zijn, 
in geval deze afwijzend zijn, met redenen om
kleed. Zoowel het beroep als het hooger 'be
roep moeten schriftelijk worden ingesteld 
binnen een door Onzen Minister vast te stellen 
termijn na den dag, waarop de schriftelijke 
mededeeling van weigering, onderscheidenlijk 
de beslissing in beroep, aan den 1:>elangheb
bende is verzonden. 

2. Indien een aanvrager, wiens aanvrage 
tot toelating in een of meer groepen verband 
houdt met het uitoefenen van een beroep of 
bedrijf, ten aanzien waarvan het toegelaten 
zijn in die groep(en) bij eenig Koninklijk Be
sluit als voorwaarde is gesteld, is afgewezen 
wegens het niet voldoen aan een of meer der 
vereischten in artikel 11, lid 2, onder d bedoeld, 
zal hem, indien mj van de afwijzende beslissing 
in beroep gaat, een voorloopige toelating wor
den verleend, mits hij dat beroep of bedrijf ten 
tijde van het in werking treden van dat Be
sluit, uitoefende en sedert dien ononderbro
ken heeft uitgeoefend. 

Art. 13. 1. Indien een georganiseerde: 
a. niet meer voldoet aan de vereischten, 

welke voor toelating in de groep of groepen, 
waarbij mj is ingedeeld, zijn gesteld ; 

b. niet meer uitoefent het bedrijf voor de 
uitoefening waarvan indeeling in de betrok
ken groep of groepen als voorwaarde is ge
steld; 

c. in de betrokken groep of groepen werd 
toegelaten op grond van in strijd met de waar
heid zijnde gegevens ; 

d. feitelijk voortzet of zal voortzetten ge
heel of gedeeltelijk, hetzij alleen of in samen
werking met anderen, in welken vorm ook, 
het bedrijf van een georganiseerde, die als zoo
danig krachtens tuchtrechtelijke uitspraak of 
van rechtswege is geschrapt met ontzegging 
van het recht om opnieuw als zoodanig te wor
den toegelaten voor een bepaalden tijd, welke 
tijd nog niet is verstreken, terwijl deze uit 
het bedrijf direct of indirect eenig voordeel 
of eenige inkomsten, van welken aard ook, 
blijft genieten, 

kan zijn toelating tot de betrokken groep 
of groepen door het in artikel 11, lid 4, bedoeld 
orgaan ingetrokken worden, van welke be
slissing de georganiseerde schriftelijk in kennis 
wordt gesteld met mededeeling van de gronden, 
welke tot intrekking hebben geleid. 

2. Van de beslissing, bedoeld in het vorig 
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lid, kan de georganiseerde binnen een door 
Onzen Minister vast t e ·st ellen termijn na den 
dag, waarop de schriftelijke kennisgeving aan 
hem is verzonden, in beroep komen bij Onzen 
Minister, t enzij in de statuten of eenig r egle
ment een andere beroepsinstantie is aange
wezen. Wordt door een zoodanige beroepsin
stantie op het beroepschrift afwijzend beslist, 
dan staat den georganiseerde hooger beroep 
open op Onzen Minister. Onze Minister beslist 
na de Commissie van Advies, bedoeld in ar
tikel 3, onder 8°., t e hebben gehoord. De be
slissingen in beroep en hooger beroep zijn, in 
geva l deze afwijzend zijn, met redenen om
kleed . 

3. H et vierde lid van artikel 7 vindt over
eenkomstige toepassing. 

4. H et instellen van beroep heeft schorsende 
werking ten aanzien van het besluit, waarvan 
beroep. 

Art. 14. De statuten moeten bepalen : 
A. dat iedere georganiseerde verplicht is : 
1°. nauwgezet in acht t e nemen de wet en 

de t er uitvoering daarvan genomen of te nemen 
maatregelen, de statutèn, reglementen en be
sluiten der crisisorganisatie, zoomede na te 
komen de overeenkomsten door hem gesloten 
of t e sluiten met of t en behoeve van de crisis
organisatie ; 

2°. alles na te laten wat indruischt t egen 
het doel der crisisorganisatie of de strekking 
van de wet, van de maatregelen, onder 1°. 
bedoeld, of van de statuten, reglementen, be
sluiten der crisisorganisatie en de met deze 
gesloten overeenkomsten, of wat de werking 
daarvan zou kunnen belemmeren ; . 

3°. nauwgezet , prompt, getrouwelijk en 
zonder eenigc verzwijging de vragen te beant
woorden, welke de organen der crisisorganisatie 
en andere door Onzen '.\finister aangewezen en 
aan te wijzen lichamen zullen stellen of krach
tens bijzondere of algemeene opdracht zullen 
doen stellen, zoomede op eerste aanvrage de 
door of namens deze organen of lichamen ver
.langde papieren en bescheiden over t e leggen 
en t egen ontvangstbewij s af t e geven ; 

40_ opgave te doen van de wijzigingen, 
welke in den bedrijfsvorm dier handelszaak, 
zoomede in den naam daar van of in de plaats 
van vestig ing worden gebracht .; 

5°. nauwgezet in acht t e nemen de door 
Onzen Minister t e geven voorschriften ten aan
zien van de verhouding tusschen werkgever 
en arbeider in de bedrijven, waarin of waarvoor 
crisisproducten worden bereid, vervaardigd, 
voortgebracht, voorhanden of in voorraad zijn, 
worden vervoerd, bewerkt, verwerkt, verhan
deld, vervreemd, afgeleverd, voor zoover deze 
bedrijven middelijken of onmiddellijken steun 
uit het Landbouw-Crisisfonds ontvangen; 

60. een zoodanige administratie t e voeren 
als door of vanwege Onzen Minist er wordt voor
geschreven ; 

70_ de schriftelijke kennisgevingen, van 
of vanwege de crisisorganisatie ontvangen be
treffende zijn toelating als georganiseerde of 
zijn indeeling in een of meer groepen, ter plaatse , 
waar het bedrijf wordt uitgeoefend, t e bewaren 
en deze stukken op het daartoe strekkend ver
zoek van of vanwege de crisisorganisatie tegen 
ontvangstbewijs bij haar in te leveren ; 

B. dat de georganiseerden · aan prakelijk 
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zijn voor de h andelingen door anderen in ver
band met hun bedrijf verricht, t enzij zij aan
toonen, dat zij deze handelingen niet hebben 
kunnen beletten. 

Art. 15. De statuten moeten bepalen : 
1°. dat niet of niet behoorlijke nakoming 

door een georganiseerde van de in het vorig 
artikel omschreven verplichtingen tuchtrechte
lijk kan worden gestraft met: 

a. geldboete van t en hoogste vijftig dui 
zend gulden ; 

b. intrekking van een of meer aan den ge
organiseerde als zoodanig toegekende bevoegd
heden of verleende vergunningen, in t e gaan 
op een bij de tuchtrechtelijk:e uitspraak te 
bepalen tijdstip en voor een bij die uitspraak 
te bepalen t ermijn van t en hoogste 10 jaren ; 

c. het opleggen van de verplichting tot 
het stellen van een waarborgsom van ten 
hoogste vijftig duizend gulden, op een bij de 
tuchtrechtelijke uitspraak te bepalen tijdstip 
en wijze en voor een daarbij vast t e st ellen 
termijn van ten hoogste één jaar, welke waar
borgsom bij niet nakoming van eenige in ar 
tikel 14 omschreven verplichting binnen voor
noemden termijn, bij de tuchtrechtelijke uit
spraak ter zake van die niet-nakoming, geheel 
of gedeeltelijk verbeurd kan worden verklaard ; 

d. schrapping als georganiseerde, in te 
gaan op een bij de tuchtrechtelijke uitspraak 
te bepalen tijdstip, behoudens het bepaalde 
onder 5°., en met ontzegging van het recht om 
opnieuw als georganiseerde te worden toegelaten 
voor een termijn van ten hoogste tien jaren ; 

2°. dat de onder 10., onder b, c en d ge
noemde straffen zoowel afzonderlijk als t eza
men met geldboete kunnen worden opgelegd ; 

3°. dat in geval van intrekking van be
voegdheden of vergunningen, als bedoeld 
onder 1 ° ., onder b, of tot schrapping, als be
doeld onder 1°. , onder d, in de uitspraak kan 
worden bepaald, dat deze straf niet zal worden 
ten uitvoer gelegd, indien de georganiseerde 
voor een in de uitspraak vast t e stellen tijdstip 
aan de voorwaarden, in de uitspraak te noemen, 
volledig zal hebben voldaan. 

Art. 15a. De statuten moeten bepalen : 
1°. a. dat, indien aan een georganiseerde 

een boete is opgelegd, hooger dan een door 
Onzen Minister te bepalen bedrag, - onver
minderd zijn verplichting om een hem opge
legde boete te betalen - niet-betaling van die 
boete binnen drie weken, nadat hij bij aange
teekend schrijven daartoe door den Hoofd
ambtenaar voor de Crisis-Tuchtspraak, be
doeld in artikel 25 en hierna t e noemen " Hoofd
a mbtenaar" , namens de crisisorganisatie is 
aangemaand, van rechtswege mede brengt schrap
ping als georganiseerde met ontzegging van 
het r echt om opnieuw als zoodanig te worden 
toegelaten voor den tijd van een maand voor 
elke honderd gulden waarvoor hij beboet is ; 

b. dat gedeelten van een bedrag van hon
derd gulden, als een vol bedrag van honderd 
gulden worden aangemerkt ; 

c. dat door betaling van de boete de schrap
ping wordt opgeheven, met dien verstande, 
dat de geschrapte daarmede onmiddellijk het 
recht verwerft op zijn aanvrage opnieuw als 
georganiseerde t e worden toegelaten, voor 
zoover hij op het tijdstip dier aanvrage voldoet 
aan de vereischten, voor die toelating gesteld ; 
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d. dat na afloop van den termijn, bedoeld 
onder a, aan den betrokkene toelating als ge
organiseerde niet mag worden geweigerd uit 
hoofde van niet-betaling der boete ; 

e. dat schrapping als georganiseerde van 
een andere crisisorganisatie ingevolge het be
paalde onder a, van rechtswege medebrengt 
schrapping als georganiseerde van de crisis
organisatie, met ontzegging van het r echt om 
opnieuw als zoodanig t e worden toegelaten voor 
den tijd, waarvoor den betrokkene het recht 
is ontzegd om opnieuw als georganiseerde bij 
die andere crisisorganisatie te worden toe
gelaten; 

2°. dat schrapping, als bedoeld in artikel 
15, onder 1°., onder d, slechts dan schrapping 
medebrengt bij een of meer andere crisis
organisaties en/of ontzegging van het recht 
bij een of meer crisisorganisaties toegelaten te 
worden, indien zulks bij de tuchtrechtelijke 
uitspraak is bepaald ; 

3°. dat, indien de betrokken georganiseerde 
een hem bij onherroepelijk geworden tucht
r echtelijke uitspraak opgelegde geldboete, welke 
het in 1°., onder a bedoelde bedrag overschrijdt, 
t en tijde eener uitspraak, waarbij hij als ge
organiseerde geschrapt wordt nog niet heeft 
betaald, die schrapfing ingaat, zoodra de boete 
is betaald, of we de termij n waarvoor hij 
wegens wanbetaling van rechtswege is geschrapt, 
is verstreken ; 

4°. dat, indien een waarborgsom, als be
doeld in artikel 15, onder 1°., onder c, slechts 
gedeeltelijk wordt verbeurd verklaard, het 
r esteerende bedrag aan den georganiseerde 
wordt t eruggegeven ; 

5°. dat de geïnde boeten en de verbeurd 
verklaarde waarborgso= en worden gestort 
in het Landbouw-Crisisfonds ; 

6°. dat, indien aan een georganiseerde bij 
verschillende tuchtrechtelijke uitspraken de 
straf van schrapping is opgelegd, de schrapping, 
opgelegd bij de uitspraak, welke het laatst 
onherroepelijk is geworden, eerst ingaat, zoo
dra de t ermijn, waarvoor hij was geschrapt bij 
een r eeds eerder onherroepelijk geworden uit
spraak, geheel is verstreken. 

Art. 16. 1. In de sta tuten moet worden 
bepaald, dat, indien naar het oordeel van het 
bestuur der crisisorganisatie of een ander bij de 
statuten daartoe aangewezen orgaan door een 
georganiseerde niet of niet behoorlijk is nage
komen een der in artikel 14 omschreven ver
plichtingen en tengevolge daarvan van het 
aangesloten blijven van dezen georganiseerde 
ernstige benadeeling t en aanzien van de uit
voering van een of meer onderdeelen van de 
aan de crisisorganisatie opgedragen taak kan 
worden verwacht, het bestuur of het bedoeld 
orgaan bevoegd is den betrokken georgani
seerde als zoodanig t e schorsen, totdat bij 
tuchtrechtelijke uit spraak onherroepelij k zal 
zijn beslist. 

2. Het bestuur of ander orgaan der crISIS· 
organisatie, als bedoeld in het vorig lid, doet 
van die uitspraak eener schorsing binnen drie 
dagen schriftelijk mededeeling aan den H oofd
ambtenaar, onder toezending van alle voor de 
beoordeeling van de gegrondheid der schorsing 
benoodigde bescheiden. 

3. De schorsing wordt van rechtswege op
geheven, zoodra door den H oofdambtenaar 
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aan de crisisorganisatie is kennis gegeven dat 
hij de schorsing niet gegrond acht. In dat geval 
geeft de Hoofdambtenaar onmiddellijk kennis 
van de opheffing der schorsing aan den ge
organiseerde. 

Art. 17. 1. De statuten moeten bepalen, 
dat de tuchtrechtspraak zal worden uitgeoefend 
volgens de r egelen, gesteld in dit besluit. 

2. Tuchtrechtelijk strafbare overtredingen 
worden berecht overeenkomstig de statuten en 
re~lementen der crisisorganisatie, zooals die 
lmdden op het tijdstip, waarop die overtre
dingen werden gepleegd. 

§ 4. Van de tuchtrechtspraak. 

r. 
Van de Commissie en de Centrale Commissie 

voor de Crisis-Tuchtrechtspraak. 

Art. 18. De Tuchtrechtspraak der crisis
organisaties wordt uitgeoefend door de Com
missies voor de Crisis-Tuchtrechtspraak, hierna 
te n oemen " Commissies", en door de Centrale 
Commissie voor de Crisis-Tuchtrechtspraak, 
hierna t e noemen "Centrale Commissie" . 

Art. 19. Er zijn de volgende Commissies 
met het. daarbij vermelde rechtsgebied: 

10. Co= issie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te Groningen, met als rechtsgebied de 
provincie Groningen ; 

2°. Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te Leeuwarden, met als rechtsgebied de 
provincie Frie land ; 

30_ Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te Assen, met als rechtsgebied de pro
vincie Drenthe ; 

4°. Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te Zwolle, met als rechtsgebied de pro
vincie Overij ssel ; 

50_ Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te Arnhem, met als rechtsgebied de pro
vincie Gelderland ; 

6°. Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak t e Utrecht , met als rechtsgebied de pro
vincie Utrecht ; 

70_ Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te Alkmaar , met als rechtsgebied de 
provincie Noord-Holland; 

8°. Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te 's-Gravenhage, met als rechtsgebied 
de provincie Zuid-Holland; 

9°. Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spráak te Goes, met als r echtsgebied de provin
cie Zeeland ; 

10°. Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te Tilburg, met als rechtsgebied de 
provincie Noord-Brabant ; 

ll0 • Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht 
spraak te R oermond, met als rechtsgebied de 
provincie Limburg. 

Art. 20. 1. De Commissies hebben haren 
zetel in de gemeenten waaraan zij haren naam 
ontleenen ; zij nemen in eersten aanleg kennis 
van de ingevolge artikel 15 door de crisisorga
nisaties str afbaar gestelde feiten. 

2. Van de Commissies zijn gelijkelijk be
voegd : 

1°. die, binnen welker rechtsgebied het 
feit is gepleegd ; 
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2o. die, binnen welker rechtsgebied de ge• 
organiseerde, die verdacht wordt het feit te 
hebben gepleegd, woont of gevestigd is ; 

30, die, binnen welker rechtsgebied die ge
organiseerde zijn bedrijf uitoefent. 

3. Indien overeenkomstig het vorig lid 
meer dan één Commissie voor de Crisis-Tucht
rechtspraak bevoegd is van eene zaak kennis 
te nemen, bepaalt de Hoofdambtenaar voor 
welke Commissie de zaak zal worden aange
bracht. 

Art. 21. De Centrale Commissie heeft haren 
zetel te 's-Gravenhage; zij neemt in hooger 
beroep kennis van de door de Commissies ge
wezen uitspraken. 

Art. 22. 1. De Commissies en de Centrale 
Commissie zijn samengesteld uit een voorzitter, 
een of meer plaatsvervangende voorzitters, 
een rechtsgeleerd lid, een of meer plaatsver
vangende rechtsgeleerde leden en een door 
Onzen Minister voor elke Commissie te bepalen 
aantal leden. 

2. De voorzitters, plaatsvervangende voor
zitters, de leden en plaatsvervangende leden 
worden door Onzen Minister benoemd voor een 
door hem te bepalen tijd ; zij kunnen door hem 
worden ge~chorst en vóór den afloop van hun 
ambtstijd ontslagen, 

Art. 23. Tot voorzitter, plaatsvervangend 
voorzitter, rechtsgeleerd lid en plaatsvervan
gend rechtsgeleerd lid zijn alleen benoembaar 
zij, die aan een Rijks- of daarmede gelijkge• 
stelde Nederlandsche universiteit hebben ver
kregen, hetzij den ~raad van doctor in de rechts
wetenschap, hetziJ den graad van doctor in 
de rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van 
meester in de rechten, mits deze graad of deze 
hoedanigheid verkregen is op grond van het 
afleggen van een examen in het Nederlandsch 
burgerlijk- en handelsrecht, staatsrecht en 
strafrecht. 

Art. 24. 
Co=issie 
leden. 

1. De Commissies en de Centrale 
beraadslagen en beslissen met drie 

2. Buiten den voorzitter hebben zitting 
het rechtsgeleerd lid en een der andere leden, 
door den voorzitter voor elke aanhangige zaak 
aangewezen. 

3. De voorzitter houdt daarbij rekening 
met de bijzondere deskundigheid van het aan 
te wijzen lid in verband met het karakter van 
de aanhangige zaak. 

3a. Bij ontstentenis van den voorzitter en 
de(n) plaatsvervangende(n) voorzitter(s) wordt 
de functie van voorzitter der Centrale Com• 
missie door het oudste rechtsgeleerd lid dier 
Commissie waargenomen. 

4. Het rechtsgeleerd lid eéner Commissie 
is tevens secretaris dezer Commissie. 

5. Het secretariaat der Centrale Commissie 
wordt waargenomen hetzij door een secretaris, 
die door Onzen Minister voor een door hem te 
bepalen tijd wordt benoemd en door hem kan 
worden geschorst en vóór den afloop van zijn 
ambtstijd ontslagen, hetzij door een door 
Onzen Minister aan te wijzen rechtspersoon
lijkheid bezittend lichaam, beide hierna aan 
te duiden als "Secretaris". 

6. De bepaling van artikel 23 vindt over
eenkomstige toepassing ten aanzien van de(n) 
gene(n), die daadwerkelijk het secretariaat 
waarneemt (waarnemen). 
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II. 
Van de Ambtenaren voor de Crisis-Tucht

rechtspraak. 

Art. 25. 1. Onze Minister benoemt één 
Hoofdambtenaar voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak en indien noodig één of meer aan dezen 
ondergeschikte Ambtenaren voor de Crisis
Tuchtrechtspraak, in het bijzonder belast met 
de handhaving van de statuten, reglementen 
en besluiten van de crisisorganisaties voor 
zoover niet-nakoming van de daarbij gegeven 
voorschriften tuchtrechtelijk strafbaar is ge• 
steld. 

De Hoofdambtenaar treedt bij de tucht
rechtelijke vervolging als gemachtigde der 
crisisorganisatie op. 

De Hoofdambtenaar kan in verband daar
mede opdrachten geven, zoowel tot het leiden 
van onderzoeken aan de hand van ingekomen 
tuchtrechtelijke verklaringen of om in eenig 
geval een tuchtrechtelijke verklaring uit te 
lokken, als tot het leiden van onderzoeken in 
het algemeen, aan de Stichting Centrale Crisis
Contröledienst, gevestigd te 's-Gravenhage, en 
aan alle buiten deze Stichting staanden, die 
met de opsporing der tuchtrechtelijke straf. 
bare overtredingen zijn belast. 

De in den vorigen zin genoemde Stichting 
en allen die met de opsporing der tuchtrechtelijk 
strafbare overtredingen zijn belast, zijn ge
houden de door den Hoofdambtenaar gegeven 
opdrachten uit te voeren. 

2. De Hoofdambtenaar en de Ambtenaren 
voor de Crisis-Tuchtrechtspraak zijn verplicht 
de bevelen na te komen, welke hun in hunne 
betrekking door Onzen Minister worden ge
geven. 

3. De Ambtenaren voor de Crisis-Tucht
rechtspraak treden steeds als zoodanig op na
mens den Hoofdambtenaar voor de Crisis
Tuchtrechtspraak, dien zij ambtshalve ver
tegenwoordigen. 

4. De Hoofdambtenaar en de Ambtenaren 
voor de Crisis-Tuchtrechtspraak kunnen door 
Onzen Minister worden geschorst en ontslagen. 

III. Van het geding in eersten aanleg· 

Art. 26. 1. Allen, die ingevolge artikel 
33, onder c, der wet belast zijn met het op
sporen van feiten, bij de wet strafbaar gesteld, 
zijn verplicht van elk door een georganiseerde 
gepleegd feit, hetwelk ingevolge de statuten 
of reglementen tuchtrechtelijk strafbaar is 
gesteld, kennis te geven aan den Hoofdambte
naar, zoodra dit feit te hunner kennis is ge
komen. 

2. De crisisorganisaties zijn verplicht van 
elk door een van haar georganiseerden gepleegd 
feit, hetwelk ingevolge de statuten of regle
menten tuchtrechtelijk strafbaar is gesteld, 
kennis te geven aan den Hoofdambtenaar, 
zoodra dit feit te hunner kennis is gekomen. 

3. Allen, die ingevolge artikel 33, onder c, 
der wet, belast zijn met het opsporen van feiten, 
bij de wet strafbaar gesteld, zoomede de crisis
organisaties en de in haar dienst zijnde per
sonen, zijn verplicht den Hoofdambtenaar 
de door dezen gevraagde inlichtingen te ver
strekken. 

Art. 27. 1. De zaak wordt aanhangig ge-
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maakt door indiening van een schriftelijke 
klacht bij den secretaris der bevoegde Commis
sie. 

2. Bevoegd tot indiening van de klacht is 
uitsluitend de Hoofdambtenaar. 

3. De Hoofdambtenaar geeft van de in
diening van elke klacht schriftelijk kennis aan 
de crisisorganisatie, waartoe de georganiseerde, 
tegen wien de klacht is gericht, hierna te noemen 
,,betrokken georganiseerde'', behoort. 

4. Indien de Hoofdambtenaar tegen een 
georganiseerde, die geschorst is, geen klacht 
indient, zal hij daarvan zoowel aan de crisis
organisatie en den georganiseerde onmiddellijk 
mededeeling doen. 

Art. 28. De Hoofdambtenaar stelt, indien 
hij daarvoor termen vindt, den georganiseerde 
in de gelegenheid de indiening van eene klacht 
te voorkomen door storting binnen een door 
hem te bepalen termijn van een door hem vast 
te stellen bedrag in het Landbouw-Crisis
fonds. 

Art. 29. 1. D.e Secretaris der Commissie 
geeft zoo spoedig mogelijk na de indiening 
van een klacht aan den Hoofdambtenaar en 
den betrokken georganiseerde bij aangeteekend 
schrijven kennis van den dag en het uur, waarop 
en de plaats, waar de Commissie ter behandeling 
van de zaak zitting zal houden. Tusschen den 
dag waarop deze kennisgeving aan den be
trokken georganiseerde is gedaan en dien waarop 
de zitting zal plaats hebben, moet een termijn 
van ten minste tien dagen verloopen. 

2. De kennisgeving aan den betrokken ge
organiseerde houdt tevens in : 

a. dat de stukken, op de klacht betrekking 
hebbende, aan hem of zijn gemachtigde op ver
zoek ten kantore van den Secretaris der Com
missie ter inzage worden verstrekt ; 

b. dat hij bevoegd is ter bestrijding van de 
ingediende klacht een schriftelijk verweer bij 
de Commissie in te zenden, en/of ter zitting 
te verschijnen of zich aldaar door een schriftelijk 
gemachtigde te doen vertegenwoordigen ; 

c. dat hij bevoegd is zich ter zitting door 
een raadsman te doen bijstaan ; 

d. dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 
mede te brengen. 

3. De kennisgeving aan den betrokken ge
organiseerde is vergezeld van een door den 
Secretaris der Commissie gewaarmerkt af
schrift van de klacht. 

Art. 30. 1. De Hoofdambtenaar is bevoegd 
ter zitting te verschijnen en de klacht toe te 
lichten. 

2. Indien de Hoofdambtenaar van oordeel 
is, dat de klacht behoort te worden gewijzigd, 
legt hij den inhoud van de door hem noodzake
lijk geachte wijziging(en) schriftelijk aan de 
Commissie over. 

Geen wijziging(en) wordt(en) door de Com
missie toegelaten, indien tengevolge daarvan 
de klacht niet langer hetzelfde tuchtrechtelijke 
strafbare feit zou inhouden. 

3. Indien de klacht ingevolge het in het 
vorig lid bepaalde is gewijzigd, wordt aan den 
betrokken georganiseerde of diens vertegen
woordiger door den Secretaris der Co=issie 
een gewaarmerkt afschrift der wijzigingen op 
de zitting ter hand gesteld. Indien de betrokken 
georganiseerde niet op de zitting t egenwoordig 
of vertegenwoordigd is, wordt het onderzoek 
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voor een bepaalden tijd geschorst. Aan den 
betrokken georganiseerde wordt door den 
Secretaris der Commissie zoo spoedig mogelijk 
bij aangeteekend schrijven een gewaarmerkt 
afschrift der gewijzigde klacht gezonden, met 
mededeeling van den dag en het uur, waarop 
het onderzoek zal worden hervat. De kennis 
geving aan den betrokken georganiseerde houdt 
tevens in: 

a. dat de stukken, op de wijziging der 
klacht betrekking hebbende, aan hem of zijn 
gemachtigde op verzoek ten kantore van den 
Secretaris der Commissie ter inzage worden 
verstrekt; 

b. dat hij bevoegd is ter bestrijding der 
gewjjzigde klacht een schriftelijk verweer bij 
de Commissie in te zenden en/of ter zitting, 
waarop de behandeling wordt voortgezet, te 
verschijnen of zich aldaar door een schriftelijk 
gemachtigde te doen vertegenwoordigen ; 

c. dat hij bevoegd is zich op de onder b 
bedoelde zitting door een raadsman te doen 
bijstaan en aldaar getuigen mede te brengen. 

Art. 30a. 1. De Commissie kan weigeren 
bepaalde personen, die niet zijn advocaat of 
procureur, als gemachtigde, als bedoeld in 
artikel 29, lid 2, onder b, toe te la.ten. 

Bij zoodanige weigering houdt de Commissie 
de zaak tot eene volgende zitting aan. 

2. De secretaris der Commissie stelt bij 
aangeteekenden brief den georganiseerde met 
de aanhouding en de reden daarvan in kennis 
en roept hem tevens op om op de voor de zaak 
bepaalde nadere zitting in persoon of bij een 
anderen gemachtigde tegenwoordig te zijn. 

3. De Commissie kan weigeren bepaalde 
personen, die niet zijn advocaat als raadsman 
toe te laten. Bij zoodanige weigering houdt de 
Commissie de zaak tot eene volgende zitting 
aan. 

Art. 31. 1. De Commissie kan de persoon
lijke verschijning van den betrokken georga
niseerde bevelen. 

2. Indien de betrokken georganiseerde aan 
d e oproeping om in persoon voor de Commissie te 
verschijnen, geen gevolg geeft of weigert op 
de hem gestelde vragen te antwoorden, zal 
de Commissie bij ed beslissing der zaak daar
mede zoodanige rekening houden, als zij zal 
vermeenen te behooren. 

3. Indien de betrokken georganiseerde het 
onderzoek der zaak bemoeilijkt of ter zitting 
van de Commissie onjuiste inlichtingen ver
strekt of eenig ter zake dienend feit verzwijgt, 
zal de Commissie daarmede bij de beslissing 
der zaak zoodanige rekening houden, als z;,i 
zal vermeenen te behooren. 

Art. 32. 1. De Commissie kan schriftelijk · 
inlichtingen inwinnen. De ingewonnen in
lichtingen liggen voor zoover zij bij de behan
deling van de zaak van belang zijn, bij den 
Secretaris der Commissie ter inzage. 

2. De crisisorganisaties, zoomede andere 
door Onzen Minister aan te wijzen lichamen 
zijn verplicht de door de Commissie gevraagde 
inlichtingen te verstrekken . 

Art. 33. 1. De Commissie kan getuigen, 
deskundigen, crisisorganisaties en andere door 
Onzen Minister aan te wijzen lichamen op
roepen en hooren. 

2. De Hoofdambtenaar is bevoegd getuigen, 
deskundigen, crisisorganisaties en de in het 
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eerste lid bedoelde lichamen ter zitting o t e 
roepen ten einde deze door de Commissi· t e 
doen hooren. 

3. De H oofdambtenaar is bevoegd den ter 
zitting opgeroepenen, alsmede den betro en 
georganiseerde vragen t e stellen. 

4. De crisisorganisatie en de lichamen, be
doeld in het eerste lid, zijn verplicht aan dE in 
het eerste en tweede lid bedoelde oproepingen 
om voor de Commissie t e verschijnen ge ' olg 
te geven. 

5. I eder, die als getuige of deskundig is 
opgeroepen, is, behoudens het in artikel 3a, 
lid 1, der wet bepaalde, verplicht aan die op
roeping gevolg t e geven. 

6. T en aanzien van het hooren van ge
tuigen en deskundigen gelden de regelen, n er
gelegd in artikel 13a, leden 2, 3, 4 en 5 er 
wet. 

7. Aan getuigen en deskundigen, voor de 
Commissie verschenen tot het aflevgen van 
getuigenis of tot het geven van inlichtingen, kan 
door de Commissie wegens tijdsverzuim uit 
het Landbouw-Crisisfonds eene door haar 
te schatten vergoeding ten bedrage der geleden 
of te lijden schade worden t oegekend, over
eenkomstig de bepalingen van de Wet van 18 
April 1874 (Staatsblad n°. 66) tot vaststelling 
der tarieven van gerechtskosten in strafzaken, 
waarvan de gewone rechter kennis neemt. 

Art. 34. Indien de betrokken georganiseerde 
ter zitting t egenwoordig of vertegenwoordigd 
is, doet de Voorzitter der Commissie mondeling 
mededeeling van den korten inhoud der tot 
de zaak betrekkelijke stukken voor zoover de 
betrokken georganiseerde of zijn vertegenwoor
diger van den inhoud daarvan onkundig is. 

Art. 35. 1. De Commissie neemt hare be
slissing bij meerderheid van stemmen. 

2. De Commissie is bevoegd geen straf 
op te leggen, ook al acht zij geen termen aan
wezig den betrokken georganiseerde vrij te 
spreken. 

Art. 36. 1. De uitspraak wordt binnen 
veertien dagen, nadat de Commissie haar be
slissing heeft genomen, op schrift gesteld en 
door den voorzitter en den secretaris onder
teekend. 

2. Zij houdt de gronden in, waarop zij be
rust en vermeldt de namen dergenen, die haar 
hebben gedaan. 

Art. 37. 1. De secretaris zendt t egelijker
tijd bij aangeteekend schrijven een door hem 
gewaarmerkt afschrift der uitspraak aan den 
Hoofdambtenaar en aan den betrokken geor 
ganiseerde. Op het afschrift is de datum, waar
op!dit verzonden wordt, aangeteekend . 

2. De Secretaris zendt tevens een door hem 
gewaarmerkt afschrift der uitspraak aan den 
Minister en aan de crisisorganisatie, waarbij 
de betrokken georganise erde is aangesloten. 

3. H et voor den betrokken georganiseerde 
bestemde afschrift gaat vergezeld van een uit
treksel uit dit besluit, inhoudende de bepalingen 
van de artikelen 38, 39, l e, 2e, 3e en 6e lid, 
en 44, 3e en 4e lid, zoomede van de mededeeling, 
aan welk adres het beroepschrift kan worden 
ingezonden en op welke wijze de storting van 
de in artikel 39 bedoelde geldsom kan geschie
den. 

4 . De Hoofdambtenaar doet zoowel van 
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een uitgesproken schrapping als van een schrap· 
ping van rechtswege, mededeeling aan alle 
naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking ko
mende crisisorganisaties. 

IV. Van hooger beroep. 

Art. 38. 1. Binnen veertien dagen na den 
dag, vermeld op het aan den Hoofdambte
naar gezonden afschrift der uitspraak, kan de 
Hoofdambtenaar en binnen veertien dagen 
na den dag, vermeld op het aan den be
trokken georganiseerde gezonden a;fschrift der 
uitspraak, kan deze georganiseerde van die uit
spraak in hooger beroep komen bij de Centrale 
Commissie. 

2. Instelling van ho•öger beroep geschiedt 
door de inzending van een beroepschrift bij den 
Secretaris der Centrale Commissie. 

Art. 39. 1. De betrokken georganiseerde 
kan hooger beroep niet instellen, dan nadat 
hij in handen van den Hoofdambtenaar ten 
behoeve van het Landbouw-Crisisfonds een 
geldsom heeft gestort van f 10.-. 

2. Bij het beroepschrift moet het bewijs 
der storting worden overgelegd. 

3. Op verzoek van den betrokken georga
niseerde kan de voorzitter der Centrale Com
missie de in lid 1 bedoelde geldsom tot een door 
hem vast te stellen bedrag verminderen, indien 
hem summierlijk is gebleken, dat de betrokken 
georganiseerde niet of uiterst bezwaarlijk die 
geldsom kan voldoen. 

Het verzoek daartoe moet worden gedaan 
bij het beroepschrift. 

4. Indien het verzoek, bedoeld in het vorig 
lid, wordt toegewezen, bepaalt de Voorzitter 
der Centrale Commissie den termijn, binnen 
welken het door hem vastgestelde bedrag moet 
worden gestort en, indien het verzoek wordt 
afgewezen, den t ermijn, binnen welken de in 
lid 1 bedoelde geldsom alsnog moet worden ge
stort. 

De Secretaris der Centrale Commissie geeft 
van de beschikkingen van den Voorzitter zoo 
spoedig mogelijk bij aangeteekend schrijven 
kennis aan den betrokken georganiseerde en 
den Hoofdambtenaar. 

5. Indien een onderzoek, als bedoeld in 
het derde lid, wordt ingesteld, doet de Secre
taris der Centrale Commissie den Hoofdambte
naar daarvan onverwijld mededeeling. 

6. Dit artikel vindt geen toepassing, indien 
hooger beroep wordt ingesteld bij schriftelijk 
verweer tegen het hooger beroep, ingesteld door 
den Hoofdambtenaar. 

Art. 40. Gedurende de in artikel 38 om
schreven termijnen en, indien hooger beroep 
is ingesteld, totdat de Centrale Commissie, het
zij aan den betrokken georganiseerde mede
gedeeld heeft het hooger beroep niet in be
handeling te kunnen nemen, hetzij in de zaak 
uitspraak heeft gedaan, kan eenige door de 
Commissie opgelegde straf niet ten uitvoer 
worden gelegd, tenzij de Commissie haar uit
spraak ten aanzien van die straf uitvoerbaar 
bij voorraad heeft verklaard. 

Art. 41. 1. De Secretaris der Centrale 
Commissie geeft zoo spoedig mogelijk na de in
zending van het beroepschrift aan den Hoofd
ambtenaar en aan den betrokken georgani-
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seerde bij aangeteekend schrijven kennis van 
den dag en het uur, waarop, en van de plaats, 
waar de Centrale Commissie ter behandeling 
van het hooger beroep zitting zal houden. 
Tusschen den dag, waarop deze kennisgeving 
aan den betrokken georganiseerde is gedaan en 
dien, waarop de zitting zal plaats hebben, moet 
een termijn van ten minste tien dagen ver
loopen. 

2. Indien het beroep door den Hoofdambte
naar is ingesteld, houdt de kennisgeving aan den 
betrokken georganiseerde t evens in : 

a. dat de stukken, op het beroep betrekking 
hebbende, aan hem of zijn gemachtigde op zijn 
verzoek ten kantore van den ecretaris der 
Commissie ter inzage worden verstrekt ; 

b. dat hij bevoegd is ter bestrijding van het 
beroepschrift een schriftelijk verweer bij de 
Centrale Commissie in te dienen en/of t er zitting 
te verschijnen of zich aldaar door een schrifte
lijk gemachtigde te doen vertegenwoordigen ; 

c. (ingetrokken) ; 
d. dat hij bevoegd is zich t er zitting door een 

r aadsman t e doen bijstaan ; 
e. dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 

mede t e brengen. 
3. Indien het beroep door den betrokken 

georganiseerde is ingesteld houdt de kennis
geving aan dezen tevens in, dat hij bevoegd 
is ter zitting te verschijnen of zich aldaar door 
een schriftelijk gemachtigde te doen vertegen
woordigen, ten einde het beroepschrift toe te 
lichten, zoomede hetgeen in het tweede lid 
onder d en e is vermeld. 

4. De kennisgeving aan de wederpartij van 
dengene, door wien het hooger beroep is inge
steld, is vergezeld van een door den Secretaris 
gewaarmerkt afschrift van het beroep chrift. 

Art. 42. De H oofdambtenaar is bevoegd 
ter zitting t e verschijnen en het beroepschrift 
toe te lichten of te bestrijden. 

Art. 43. De bepalingen van de artikelen 31, 
32, 33, 34 en 35 vinden overeenkomstige toe
passing op de behandeling van de zaak in 
hooger beroep. 

Art. 44. 1. De Centrale Commissie beves
tigt de uitspraak der Commissie of doet met 
geb eele of gedeeltelijke vernietiging dier uit
spraak , hetgeen de Commissie had behooren te 
doen. 

2. Indien hooger beroep slechts door den 
betrokken georganiseerde is ingesteld, kan 
~een hoogere straf worden opgelegd dan welke 
m eerst en aanleg werd opgelegd. 

3. Indien het door den betrokken georga
niseerde ingestelde hooger beroep ongegrond 
bevonden werd, wordt de door hem krachtens 
artikel 39 gestorte geldsom door de Centrale 
Commissie verbeurd verklaard t en behoeve 
van het Landbouw-Crisisfonds. 

4. In alle andere gevallen gelast de Centrale 
Commissie de teruggaaf van die som aan den 
betrokken georganiseerde. 

Ar t . 45. De bepalingen van de artikelen 36 
en 37, l e en 2e lid, vinden overeenkom tige 
toepassing op de behandeling van de zaak in 
hooger beroep, met dien verstande, dat door 
den ecretaris t evens een door hem gewaarmerkt 
afschrift der uitspraak aan den Secretaris der 
Commi sie, welke de zaak in eerste instantie 
behandelde, wordt gezonden. 
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V. Van de tenuitvoerlegging. 
Art. 46. 1. De Hoofdambtenaar is belast 

met de t enuitvoerlegging van de tuchtrechte
lijke uitspraken. 

2. De Hoofdambtenaar int namens de 
crisisorganisatie de boeten en zendt namens 
haar de aanmaningen, bedoeld in artikel 15a, 
onder 1°., onder a. 

3. De geïnde boeten worden gestort in het 
Landbouw-Crisisfonds. 

§ 5. Van scheidslieden. 
Art. 47. De statuten moeten bepalen, dat 

de scheidsman of scheidslieden, bedoeld in 
artikel 3, onder 6°., van dit besluit, worden be
noemd door Onzen Minister en dat, overeen
komstig artikel 629 van het Wetboek van Bur
gerlijke R echtsvordering, het geding zal worden 
gevoerd op de wijze en binnen de t ermijnen, bij 
een door Onzen Minister vastgesteld reglement 
bepaald. 

Art. 48. De statuten moet en bepalen, dat 
scheidslieden recht zullen doen als goede mannen 
naar billijkheid, doch met toepassing van de wet , 
de maatregelen, bedoeld in artikel 14, onder A, 
1°., van dit besluit en van de statuten, r egle
menten en besluiten van de organen der crisis
organisatie. 

§ 6. Van rekening en verantwoording. 
Art. 49. De statuten moeten bepalen, 

dat de crisisorganisatie volgens door Onzen 
Minister vast te stellen regelen over ieder boek
jaar rekening en verantwoording doen aan 
Onzen Minister . 

§ 7. Slotbepalingen. 
. Art. 50. 1. Dit besluit, hetwelk kan wor

den aangehaald onder den titel : ,,Crisis-Organi
satiebesluit 1933", treedt in werking met in
gang van den vijftienden Sep tember 1935. 

2. Artikel 5, voor zoover betreft het be
paalde in het eerste lid, onder b en artikel 11, 
voor zoover bet reft het bepaalde in het derde 
lid, onder c, worden met ingang van den eersten 
Januari 1936 ingetrokken. 

Behoort bij K oninklijk Besluit van 2 Juli 
1938 (S taatsblad n°. 66 ). 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 

s. 669. 

2 Jul i 1938. BESLUIT tot u itvoering van 
artikel 8 van de R ui lverka velingswet 19 38 
(R ui lverkavel ingsbeslu it). 

Wij WILHE L 1INA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

E conomische Zaken van 16 Juni 1938, n°. 6850, 
Afdeeling VI, Directie van den Landbouw; 

Gelet op artikel 8 van de Ruilverkavelingswet 
1938; 

Den Ra.ad van tate gehoord (advies van 28 
Juni 193 , n° . 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 J uli 1938, no. 7463, 
Afdeeling VI, Directie van den Landbouw ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
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Art. 1. Dit besluit verstaat onder "Onze 
Minister" : Onze met de zaken van den Land
bouw belaste Minister. 

2. De commissie, waaraan ingevolge artikel 
8 van de Ruilverkavelingswet 1938 de algemeene 
leiding in ruilverkavelingszaken is opgeçlragen, 
draagt den naam van "Centrale Cultuurtech
nische Commissie". 

3. De commissie dient Onzen Minister desge
vraagd of eigener beweging van raad omtrent: 

1°. ruilverkavelingszaken; 
20. de ontwatering van den bodem in het 

belang van den Landbouw ; 
30, maatregelen in het belang van de ont

ginning van woeste gronden ; 
40, andere landbouwaangelegenheden van 

cultuurtechnischen aard. 
4. De commissie doet Onzen Minister des

gevraagd opening van zaken. 
5. De leden der commissie wordAn door Ons 

benoemd, geschorst en ontslagen, met dien 
verstande, dat ten minste twee vijfden van het 
aantal leden en, zoo er plaatsvervangende leden 
moeten worden benoemd, ook twee vijfden van 
het aantal plaatsvervangende leden worden 
benoemd na aanbeveling van de door Onzen 
Minister aan te wijzen Centrale Landbouwver
eenigingen. 

6. Wij wijzen uit de leden den voorzitter en 
één of meer ondervoorzitters aan. 

7. Wij behouden Ons voor aan de commissie 
een secretaris, een adjunct-secretaris en één of 
meer adviseerende leden toe te voegen. 

8. De voorzitter roept de commissie bijeen, 
zoo dikwijls hij dit wenschelijk acht of tenminste 
drie leden hem dat schrütelijk verzoeken. 

9. Alle vergaderingen met uitzondering van 
die, welke naar het oordeel van den voorzitter 
een spoedeischend karakter dra$.en, worden 
met inachtneming van een termijn van ten
minste zeven dagen uitgeschreven onder opgave 
van de te behandelen punten. 

10. Tot het nemen van geldige besluiten 
moeten bij gewone vergaderingen ten minste 
drie leden, bij spoedeischende vergad,eringen ten 
minste vier leden tegenwoordig zijn. In het 
laatste geval worden tot het nemen van een 
besluit ten minste drie stemmen vereischt. In 
a lle andere gevallen worden besluiten genomen 
bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen beslist de voorzitter. 

11. De voorzitter wijst één of meer leden 
aan, die de commissie vertegenwoordigen op de 
vergaderingen, bedoeld in de artikelen 30, 57, 
65, 66, 77 en 80 der Ruilverkavelingswet 1938 ; 
de secret aris of de adjunct-secretaris is ter 
verleenina van bijstand mede aanwezig. 

12. D~ commissie stelt voor elk blok de 
vergoedingen en, voor zooveel deze worden 
toegekend, de belooningen voor de leden en 
plaatsvervangende leden van de plaatselij~e 
commissie, bedoeld in artikel 44 van de Ruil
verkavelingswet 1938, alsmede van de schatters 
en de ingevolge het tweede lid van laatstge
noemd artikel aangewezen deskundigen vast. 

13. 1. Voor de ten laste van het Rijk 
komende uitgaven der leden kunnen bij het 
Departement va~ O~en Minister .~eclaratiën 
in duplo wo!'den mged!end, welk~ ZIJD te vo~r
zien van een verklarmg van dienstprestatie. 
onderteekend door den voorzitter der <'Ommissie. 

2. Van de kosten, bedoeld in artikel 89, lid l, 
L. &. S. 1938. 
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der Ruilverkavelingswet 1938, wordt door de 
commissie een opgave aan het Departement van 
Onzen Minister gezonden. 

14. De commissie is bevoegd een huishoude
lijk reglement vast te stellen, hetwelk de goed
keuring van Onzen Minister behoeft en geen 
bepalingen mag bevatten, welke met dit besluit 
in strijd zijn. 

15. Dit besluit, hetwelk kan worden aange
haald onder den titel van "Ruilverkavelings
besluit", treedt in werking met ingang van den 
dag, waarop de Ruilverkavelingswet 1938 in 
werking treedt. 

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

Soestdijk, den 2den Juli 1938. 

s. 670. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

Steen berghe. 
( Uitgeg. 15 Juli 1938). 

7 Juli 1938. BESLUIT tot wijziging van het 
Crisis-Tarwebesluit 1936 II. 

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

Economische Zaken van 22 Juni 1938, n°. 
13587, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op het Crisis-Tarwebesluit 1936 II, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 1 Februari 1938 (Staatsblad n°. 
645}; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies vaq 20 Mei 1938, n°. 935}; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Juni 1938, n°. 26}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Juli 1938, n°. 14904, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. voornoemd besluit te wijzigen in dier 

· voege, dat: 
I. artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
" Art. 5. Iedere georgan iseerde, als bedoeld 

in art. 2, lid 2, onder b, die tarwe verwerkt 
tot tarwebloem B of tot tarwemeel B, is bij 
aflevering of bij verwerking van die bloem of 
van dat meel tot of in eenig ander product 
verschuldigd aan de Centrale ten behoeve van 
het Landbouw-Crisisfonds een door Onzen Mi
nister vast te stell en bedrag per 100 kg tarwe
bloem B of tarwemeel B, met dien verstande, 
dat het bedrag ten aanzien van tarwemeel B 
slechts dan verschuldigd is, indien en voorzoo
ver dat tarwemeel kennelijk bestemd is voor 
den export of voor menschelijke consumptie 
en niet verkregen is door verwerking van 
tarwe krachtens en overeenkomstig het be
paalde in artikel 7, onder a."; 

II. artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
,.Art. 6. 1. Iedere georganiseerde, als be

doeld in artikel 2, lid 2, onder b, die tarwe 
verwerkt tot tarwebloem B, is verplicht tel -

24 
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kenmale alvorens over te gaan t.ot die verwer
king, van het voornemen daart.oe kennis te 
geven aan de Centrale en met die verwerking 
niet aan te vangen, dan nadat de Centrale hem 
schriftelijk de ontvangst van deze kennisgeving 
heeft bevestigd en voorts met de aflevering 
der tarwebloem B of de verwerking dier bloem 
t.ot of in eenig ander product niet aan te van
gen, dan nadat hij aan de Centrale, ten be
hoeve van het L andbouw-Crisisfonds, heeft 
betaald, dan wel ten genoegen van de Centrale 
zich heeft verplicht te zullen betalen het krach
tens het voorgaande artikel vastgestelde be
drag voor tarwebloem B. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vol
gende artikel is iedere georganiseerde, als be
doeld in artikel 2, lid 2, onder b, die tarwe 
verwerkt t.ot tarwemeel B, op andere wijze 
dan bedoeld in artikel 7, onder a, verplicht, 
voorwover dat meel kennelijk bestemd is voor 
den export of voor menschelijke consumptie, 
telkenmale al vorens over te gaan t.ot de a fle
vering of de verwerking van dat meel tot of 
in eenig ander product aan de Centra.Ie ten 
behoeve van het Landbouw-Crisisfonds te be
talen dan wel ten genoegen van de Centrale 
zich te verplichten te zull en betalen het krach
tens het voorgaande artikel vastgestelde bedrag 
voor tarwemeel B ."; 

B. dit besluit in werking te doen treden 
met inga ng van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging. 

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

Luzern, den 7den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 22 Jul i 1938.) 

s. 671 . 

7 Jul i 1938. BESLUIT, houdende voorwaar
den, waaronder een ondernemersovereen
komst in het lederbedrijf algemeen ver
bindend kan worden verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Economische Zaken van 14 Juni 1938, N°. 
34320 J.A./N., Dir. van H andel en ij ver
heid; 

Overwegende, dat met inachtneming van het 
bepaalde bij en krachtens artikel 4 der Wet 
op het algemeen verbindend en onverbindend 
verklaren van ondernemersovereenkomsten 
1935, door de Federatie van Vereenigingen 
van Nederlandsche Lederfabrikanten en de 
Vereeniging van L ederimportem·s een verzoek 
is ingediend t.ot algemeen verbindendverkla
ring van een in den vorm van een voor de 
leden dezer organisatie hindend besluit t.ot 
stand gekomen ondernemersovereenkomst tot 
verbetering van de toestanden in het leder
bedrijf; 

Overwegende, dat op grond van het bepaalde 
in artikel 2, eerste lid, van voornoemde wet, 
wodanige algemeen verbindendverklaring 
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slechts kan geschieden onder voorwaarden, 
door Ons bij a lgemeenen maatregel van be
stuur te stellen; 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 14 
September 1936, Staatsblad N°. 646, t.ot uit
voering van artikel 12, tweede en vierde lid, 
van voornoemde wet; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad, bedoeld in artikel 8 
van genoemde wet, terzake is gehoord; 

Den R aad van State gehoord (a dvies van 28 
Juni 1938, 0

• 27) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 4 Juli 1938, 0 40362 
J.A./N. ; 

Hebben goedgevonden en verst11an: 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de daarvoor in aanmerking komen
de bepalingen van de ondernemersovereen
komst ter verbetering van de toestanden in het 
lederbedrijf, op welke betrekking had het 
verzoek t.ot algemeen verbindendverklaring, 
op 13 Augustus 1937 door de F ederatie van 
Vereenigingen van N ederlandsche Lederfabri
kanten en de Vereeniging van Lederimporteurs 
ingediend, onder de navolgende voorwaarden 
algemeen verbindend verklaren: 

a) A an vertegenwoordigers van verkoopers 
van leder, die geen lid zijn van de Federatie 
van Vereenigingen van N ederlandsche Leder
fabrikanten of van de Vereeniging van Leder
importeurs, en van de afnemers van leder, zal 
gelegenheid moeten worden gegeven zitt ing te 
nemen in het orgaan, dat belast zal zijn met 
de uitvoering van de overeenkomst; 

b) het onder a) bedoelde orgaan zal zich 
uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan dat 
orgaan bij de overeenkomst opgedragen taak; 

c) de benoeming en het ontslag van het 
hoofd van het bureau, dat belast za l zijn met 
de dagelijksche werkzaamheden ter uitvoering 
van de overeenkomst, zullen afha nkelijk zijn 
van een verklaring van Onzen l\iinister van 
Economische Zaken, inhoudende, dat bij dezen 
tegen de benoemi ng respectievelijk het ontslag 
geen bezwaar bestaat; 

d) het hoofd van het onder t) bedoelde 
bureau noch iemand van het overige daarbij 
werkzame personeel zal belang mogen hebben 
bij de vervaardiging Yan of den handel in 
leder; 

e) in aangelegenheden van financieelen of 
administratieven aard zal het hoofd van het 
onder c) bedoelde bureau moeten worden bij
gestaan door een accountant, die niet de ac
countant van een verkooper van leder zal mo
gen zijn ; 

/) het onder c) bedoelde bureau zal, voor 
wat het toe2icht op de naleving van de over
eenkomst betreft, ter beschikking moeten 
staan van de Commissie, bedoeld in artikel 12 
der 'IVet op het a lgemeen verbindend en on
verbindend verklaren van ondernemersover
eenkomsten 1935 ; 

g) Onze Minister van Economische Zaken 
zal een vertegenwoordiger zijnerzijds aanwij 
zen, die tot taak zal hebben bij de uitvoering 
van de overeenkomst t.e waken voor het alge
meen belang; 

h) de onder g) bedoelde vertegenwoordiget' 
zal daart.oe het recht moeten ve1·krijgen alle 
vergaderingen van het onder a) bedoelde or-
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gaan bij te wonen en voorts inzage te nemen 
van alle bescheiden, op de uitvoering van de 
overeenkomst betrekking hebbende. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de u itvoering van dit besluit, het
welk in het St,,aatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gewnden aan den 
Raad van State. 

Luzern, den 7den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zak6n, 
Steenberghe. 

(Uit(feg. 15 Juli 1938.) 

s. 672. 

16 Juli 1938. BESLUIT tot wijziging van het 
Crisis-Pluimveehouderijbesluit 1936 II. 

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

Economische Zaken van 1 Juli 1938, N° . 14807, 
afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 2, 5, 14, 15 en 23 van 
het Crisis-Pluimveehouderijbesluit 1936 II; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van 24 Juni 1938, n°. 948); 

Gehoord den Raad van State (advies van 5 
Juli 1938, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Economische Zaken van 11 Juli 1938, n°. 
15752, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. In het onder c van het eerste lid van 

artikel 2 van het Crisis-Pluirnveehouderijbe
sluit 1936 II bepaalde in plaats van "minstens 
10 m2" te lezen: ,,ten minste 15 m2" ; 

B. Te doen vervallen het vierde lid van 
a r t ikel 5 van het onder A genoemde besluit; 

C. In artikel 14 van het onder A genoemde 
besluit in plaats van "Voor het tijdvak, aan
vangende met ingang van het in werking 
treden van dit besluit en eindigende met in
gang van een nader door Ons te bepalen 
datum" te lezen c "Gedurende door Ons te 
bepalen tijdvakken"; 

D . In artikel 15 van het onder A genoemde 
besluit in plaats van "Met ingang van een 
nader door Ons te bepalen tijdstip" te lezen: 
,,Gedurende door Ons te bepalen tijdvakken"; 

E. Vóór het bepaalde in artikel 23 van het 
onder A genoemde besluit te plaatsen het 
nummer 1 en toe te voegen een tweede en 
d01·de lid, luidende: 

"2. Dit besluit kan door Ons te allen tijde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

3. Van het bepaalde in de artikelen 2, 3, 
4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 
van dit besluit kan door Ons al dan niet onder 
ctaarb1J te stellen voorwaarden geheel of ge
deeltelijk ontheffing worden verleend."; 

F. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
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bel ast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gewnden naar den Raad van 
State. 

Brig, den 16den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 4 Augustus 1938.) 

s. 676. 

25 Juli 1938. BESLUIT, houdende voorwaar
den, waaronder een ondernemersovereen
komst in de wollenstoffenindustrie alge
meen verbindend kan worden verklaard. 

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

Economische Zaken van 20 Juni 1938, N°. 
36146 N./J.A., Dir. van Handel en Nijverheid; 

Overwegende, dat met inachtneming v,.n het 
bepaalde bij en krachtens artikel 4 der Wet 
op het a lgemeen verbindend en onverbindend 
verklaren van ondernemersovereenkomsten 
1935 , door belanghebbenden een verzoek is 
inged iend tot algemeen verbindendverklaring 
van een ondernemersovereenkomst tot verbete
r ing van de toestanden in de wollenstoffen
industrie; 

Overwegende, dat op grond van het bepaalde 
in artikel 2, eerste lid, van voornoemde wet, 
zoodanige algemeen verbindendverklaring 
slechts kan geschieden onder voorwaarden, 
door Ons bij algemeenen maatregel van be
stuur te stell en; 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 14 
September 1936, Staatsblad N°. 646, tot uit
voering van artikel 12, tweede en vierde lid, 
van voornoemde wet; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad, bedoeld in artikel 8 
van genoemde wet, terzake is gehoerd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
Juli 1938, N° . 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 J uli 1938, N°. 
42853 J.A./N., Dir. v. Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische Za

ken kan de daarvoor in aanmerking komende 
bepalingen van de ondernemersovereenkomst 
ter verbetering van de toestanden in de wollen
stoffen-industrie, op welke betrekking had het 
verzoek tot a lgemeen verbindendverklaring, op 
14 Februari 1938 door belanghebbenden inge
diend, onder de navolgende voorwaarden alge
meen verbindend verklaren: 

a. aan vertegenwoordigers van fabrikanten 
van wollen en/of halfwollen stoffen, die niet 
partij zijn bij de overeenkomst, en van de af
nemers van wollen en/of halfwollen stoffen zal 
gelegenheid moeten worden gegeven zitting te 
nemen in het orgaan, dat belast zal zij n met 
de uitvoering van de overeenkomst; 

b. het onder a bedoelde orgaan zal zich uit
drukkelijk moeten beperken tot de aan dat 
orgaan bij de overeenkomst opgedragen taak; 

c. de benoeming van het hoofd van het 
bureau, dat belast zal zijn met de dagelijksche 
werkzaamheden ter uitvoering van de overeen-
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komst, zal afhankelij k zijn van een verklaring 
van Onzen M inister van Economische Zaken, 
inhoudende, dat bij dezen tegen die benoeming 
geen bezwaar bestaat; 

d. het hoofd van het onder c bedoelde bu
reau noch iemand van het overige daarbij 
we rkzame pe rsoneel zal belang mogen hebben 
bij de vervaardiging van of den handel in 
woll en en halfwollen stoffen; 

e. in aangelegenheden van financieelen of 
admin istratieven aard zal het hoofd van het 
onder c bedoelde bureau moeten worden bij ge
staan door een accountant, die niet de accoun
tant van een fabrikant van wollen en/of half
wollen stoffe n zal mogen zijn; 

/. het onder c bedoelde bureau zal, voor wat 
het toezicht op de naleving van de overeen
komst betreft, ter beschikking moeten staan 
van de Commissie, bedoeld in artikel 12 der 
Wet op het algemeen verbindend en onverbin
dend verklaren van ondernemersovereenkom
sten 1935; 

g. Onze Minister van F:conomische Za ken 
zal een vertegenwoordiger zijnerzijds aanwijzen, 
die tot taak zal hebben bij de uitvoering van 
de overeenkomst te waken voor het algemeen 
be lang ; 

h . de onder g bedoelde vertegenwoord iger 
zal daartoe het recht moeten verkrij gen a ll e 
vergader ingen van het onder a bedoel de or
gaan bij te wonen en voorts inzage te nemen 
van alle besche iden, op de uitvoering van de 
overeenkomst betrekking hebbende. 

2. D it besluit treedt in werk ing met ingang 
va n den tweeden dag na dien der dagteeken ing 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze M inister van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift za l worden gewnden aan den Raad 
van State . 

W e issenburg, den 25sten Juli 1938. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Econo,nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 5 A. ·ug. 1938.) 

s. 677. 

25 Juli 1938. BESLUIT, houdende voorwaar
den, waaronder een ondernemersovereen
komst in het schoenenbedrijf a lgemeen ver
bindend kan worden verklaard, 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Economische Zaken va n 28 Juni 1938, N °. 
37507 J.A./N. Directie van Handel en N ij ver
heid; 

Overwegende, d at, met inachtneming van het 
bepaalde bij en krachtens artike l 4 der W et op 
het algemeen verbinde nd en onverbindend ver
klaren van ondernemersovereenkomsten 1935, 
door de Federatie van Tederlandsche Schoen
fa br ika nten een verzoek is ingedien d tot a lge
meen verbindendverklaring van een in den 
vorm van een voor de leden dezer F ederatie 
bindend besluit tot stand gekomen onderne
mersovereenkomst tot verbetering van de toe
standen in he t schoenenbedrij f ; 

Overwegende, dat, op grond van het bepaal -
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de in artikel 2, eerste l id, van vorengenoemde 
wet, zoodanige a lgemeen verbindendverkl aring 
slech ts kan geschieden onder voorwaarden, door 
Ons bij algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad, bedoeld in artikel 8 
van vorengenoemde wet, terzake is gehoord; 

Gelet op artikel 10 van Ons beslu it van 14 
September 1936, Staatsblad N°. 646, tot u it
voering van artikel 12, tweede en v ierde lid, 
van vorengenoemde wet; 

Den Raad van State gehoord (advies va n 12 
Juli 1938, 0

• 40); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 Jul i 1938, N°. 42854 
J.A./N. , Directie van Handel en Nijverhe id ; 

H ebben goedgevonden e n verstaan : 
Art. 1. Onze '1:inister van E conomische Za

ken kan de daarvoor in aanmerk ing komende 
bepal ingen van de ondernemersovereenkomst 
ter verbetering van de toe tanden in het . choe
nenbedrij f, op we lke betrekk ing had het ver
zoek tot a lgemeen ve rbindendverklaring, op 27 
Jul i 1937 door de Federat ie van N ederlandsche 
Schoenfabrikanten ingediend, onder de navol
gende voorw1>..1rden algemeen verbindend ve r
klaren: 

a. A a n vertegenwoordigers van leveranciers 
van schoeisel , die geen l id ,ij n van de Federa
tie van ederlandsche Schoenfabrikanten en 
van de afnemers van schoeisel, zal gelegen
heid moeten worden gegeven zitting te nemen 
in het orgaan, dat be last zal zij n met de u it
voering van de overeenkomst; 

b. het onder a bedoelde orgaan zal zich uit
drukkelijk moeten beperken tot de aan dat 
orgaan bij de overeenkomst opgedragen taak: 

c. de benoeming en het ontslag van het 
hoofd van het bureau, dat belast za l zij n met 
de dagelijksche werkzaamhede n ter u itvoering 
van de overeenkomst, zullen afhankelij k zij n 
van een verklaring van Onzen M in ister van 
Economische Zaken, inhoudende, dat bij dezen 
tegen de benoeming respectievel ij k het ont
slag geen bezwaar bestaat ; 

d. het hoofd van het onder c bedoel de bu
reau noch iemand van het overige daarbij 
werkzame personeel zal be lang mogen hebben 
bij de vervaardiging van of den handel in 
schoeisel; 

e. in aangelegenheden van f inancieelen of 
admin istratieven aard zal het hoofd van het 
onder c bedoelde bureau moeten worden bij ge
staan door een accountant, die niet de accoun
tant van een leverancier van schoe ise l za l n 10-

gen zijn ; 
/ . het onder c bedoelde bureau zal , voo r wat 

het toezicht op de nalev ing van de overeen
komst betreft, ter beschikking moeten staan 
van de omm iss ie, bedoe ld in artikel 12 der 
Wet op het al gemeen verbindend en onverb in
dend verklaren van ondernemersovereen kom
sten 1935; 

g. Onze Minister van Economische Zaken 
zal een vertegenwoord iger zijnerzij ds aanwij zen , 
die tot taak zal heb ben bij de u itvoering van 
de overeenkomst te waken voor het a lgemeen 
belang; 

h . de onder g bedoelde vertegenwoordi ge r 
zal daa ,~e het r echt moeten verkrijgen a ll e 
vergaderm gen van het onder a bedoelde orgaan 
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bij te wonen en voorts inzage te nemen van 
alle bescheiden, op de uitvoering van de over
eenkomst betrekking hebbende. 

2. Dit bes luit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHELMINA. 

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

(Uilg eg. 5 Aug. 1938.) 

s. 678. 

3 Augustus 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Boomkweekerijbeslui t 1937. 

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

Economische Zaken van den 9 Juli 1938, n° . 
15588, afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933, op het Crisis-Mono
poliebesluit 1933 en op het Crisis-Boomkwee
kerijbeslui t 1937; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 24 Juni 1938, n°. 953) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 19 Juli 1938, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van den 27 Juli 
1938, n°. 17355, afdeel ing Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Crisis-Boomkweekerijbesluit 1937 te 

wijzigen in dier voege, dat: 
I. artikel 3, lid 4, wordt ge lezen als volgt: 
"4. Bij toepassing van het bepaalde in het 

tweede lid van dit artikel kan dan wel kun
nen door of vanwege Onzen Minister: 

a. de daar bedoelde uitreiking afhankelijk 
worden gesteld van het al dan niet voldoen 
aan één of meer bijzondere voorwaarden, welke 
voorwaarden mede kunnen inhouden het be
talen van een geldsom aan rle Centrale ten 
behoeve van het fonds; 

b. ten opzichte van de vergunning bij de 
uitreiking één of meer bijzondere be pal ingcn 
worden vastgesteld, welke bepalingen onder 
meer kunnen inhouden een beperking van de 
mogelijkheid van overschrijv ing van de vergun
ning en van het daarin uitgedrukt teelt1·echt 
op naam van derden, zoomede een beperking 
van den duur, waarvoor het in de vergunning 
uitgedrukt teeltrecht zal gelden."; 

II. · in artikel 8, lid 2, tusschen het woord: 
,, van" en het woord: ,,een" worden inge
voegd de woorden: ,,het a l dan niet vol doen 
aan"; 

III. in artikel 11 , lid 2, de woorden: ,,Van 
een of meer bepalingen" worden vervangen 
door de woorden: ,,Van het bepaalde in de 
artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10". 
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B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
d ien der afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 3den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 19 Augustus 1938.) 

s. 679. 

4 Augustus 1938. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Crisis-Bloemkweekerijbesluit 1937. 

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

Economische Zaken van den 9 Juli 1938, N°. 
15589, afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933, op het Crisis-iHono
poliebesluit 1933 en op het Crisis-Bloemkwee
kerijbesluit 1937; 

Gehoord de Centrale Comm issie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 24 Juni 1938, n°. 952) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 19 Juli 1938 , N °. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van den 27 Juli 
1938 , N°. 17353, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Crisis-Bloemkweekerijbesluit 1937 te 

wijzigen in dier voege, dat: 
I. artikel 3, lid 4, wordt gelezen als volgt: 
"4. Bij toepassing van het bepaalde in het 

tweede lid van dit artikel kan dan wel kun
nen door of vanwege Onzen Minister : 

a. de daar bedoelde uitreiking afhanke lijk 
worden gesteld van het al dan niet voldoen 
aan één of meer bijzondere voorwaarden, welke 
voorwaarden mede kunnen inhouden het be
talen van een geldsom aan de Centrale ten 
behoeve van het fonds; 

b. ten opzichte van de vergunning bij de 
u itreiking één of meer bijzondere bepalingen 
worden vastgesteld, welke bepalingen onder 
meer kunnen inhouden een beperking v,an de 
mogelijkheid van overschrijving van de ver
gunning en van het daarin uitgedrukt teelt
recht ·op naam van derden, zoomede een be
perking van den duur, waarvoor het in de 
vergunning uitgedrukt teeltrecht zal gelden."; 

II. in artikel 5, lid 3, de woorden : ,,die 
gerechtigd zijn" worden vervangen door de 
woorden: ,,die op 31 December 1937 het recht 
hadden, dan wel sindsdien het recht hebben 
verkregen "· 

III. in'a;tikel 5, lid 4, tusschen het woord: 
,,daartoe" en het woord : ,,voldoende", wor
den ingevoegd de woorden: ,, , hetzij wegens 
plaats gehad hebbende overschrijving van 
teel trecht, hetzij uit anderen hoofde,"; 

IV. in artikel 8, lid 2, tusschen het woord: 
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"van" en het woord: ,.één" worden ingevoegd 
de woorden: ,,het al dan niet voldoen aan"; 

V. in artikel 11, lid 2, de woorden: ,,Van 
één of meer bepalingen" worden vervangen 
door de woorden: ,,Van het bepaalde in de 
artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10". 

B. te bepalen, dat di t besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkond iging. 

Onze M inister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gewnden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4 Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 19 Augustu,s 1938. ) 

S. 679A . 

4 Augustus 1938, BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Ansjovisbesl uit 1936. 

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

Economische Zaken van 9 Juli 1938, N°. 
15586, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op het Cr isis-Ansjovi besluit 1936 ; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 

artikel 27 der Landbouw-Cris iswet 1933 (ad
vies van 24 J uni 1938, 0

• 955) ; 
Gehoord den Raad van State (advies van 

19 Juli 1938, N °. 33); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Economische Zaken van 27 Juli 1938, 
N °. 17302, Afdeeli ng Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A, in artikel 2 van het Cris is-Ansjovisbe

sluit 1936 te doen vervallen het leesteeken 
achter "crisis-organisatie" en aan het slot van 
genoemd artikel toe te voegen: ,.en die in het 
bezit zijn van een door of vanwege Onzen 
Minister af te geven uitvoervergunning."; 

B. vóór het bepaalde in artikel 2 van het 
onder A genoemde besl-uit te plaatsen het 
nummer 1 en aan genoemd artikel . toe te 
voegen een tweede lid , luidende: 

"2. De vergunning, genoemd in het vorig 
l id van dit artikel wordt aan den aanvrager 
slechts uitgereikt, indien ten genoegen van de 
Crisis-organisatie is aangetoond, dat ten aan
zien van de partij, waarvoor de vergunning 
wordt aangevraagd, voldaan is aan de voor
waarden , gesteld bij of krachtens dit beslui t 
en dat de uitvoer niet nadeeli g is voor het 
N ederlandsche Ansjov isbedrijf." ; 

C. na artikel 5 van het onder A genoemde 
besluit in te voegen een nieuw artikel , ge
nummerd 5a, luidende: 

" H et model der vergunning, genoemd in 
het tweede li d van artikel 2 van dit beslu it 
wordt door Onzen Minister vastgesteld," ; 

D, te bepalen, dat dit beslu it in we rking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n afkondiging. 

Onze Minister van Economische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het-
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welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden naar den Raad van 
State, 

's-Gravenhage, den 4den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g-h e . 
(Uitgeg. 15 Augustus 1938 .) 

S. 679 B. 

4 Augustus 1938. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 10 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 op haring. {.,Crisis-Haringbesluit 
1938 (uitvoer)".) 

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

Economische Zaken van den 9en J uli 1938 
afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden, 
N°. 15587; 

Gelet op artikel 10 van de Landbouw-Crisis
wet 1933; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Cris iswet 1933 
(advies van den 24 Juni 1938, N °. 957); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 19 Juli 1938, 0

• 30); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van den 27 Juli 1938, N°. 
17301, afdeeling Landbouw-Cris is-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. l. De uitvoer van gezouten haring 

naar door Ons aan te wijzen landen is slechts 
toegestaan aan exporteurs, die in het bezit zijn 
van een op de uit te voeren partij en het 
land van bestemming betrekking hebbende 
uitvoervergunning, a fgegeven door een door 
Onzen Minister van Economische Zaken er
kende en voor de afgifte dezer vergunningen 
aangewezen organisatie van exporteurs, 

2. Door Onzen voornoemden Minister kun
nen voor de a fgifte van uitvoervergunningen 
naar de verschillende krachtens het vorige lid 
van dit artikel aangewezen landen verschil
lende organisaties worden aangewezen. 

2. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: ,,Crisis-Haringbesluit 1938 (uit
voer)". 

3. l. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondig ing en is geldig tot 1 Juli 1939. 

2. Dit be luit kan door Ons te a llen tijde 
geheel of gedeeltel ij k worden ingetrokken. 

3. Van het bepaalde in art ikel 1 van dit 
besluit kan door Ons a l dan niet onder daar
bij te stellen voorwaarden geheel of gedeelte
lij k ontheffing worden verleend. 

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

's-Gravenhage, den 4den Augustus 1938, 
WILHELM! A, 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e, 
( Uitgeg. 12 A1,gustus 1938.) 
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S. 679 C. 

5 Augustus 1938. BESLUIT tot w1Jz1gmg en 
aanvulling van artikel 2 van het Aard
appelbesluit 1935. 

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

Economische Zaken van 27 Juni 1938, N°. 
7093, Afdeeling II A, Letter Jur., Directie 
van den L andbouw; · 

Gelet op artikel 2 van de Aardappelwet 
1935 en op artikel 2 van het Aardappelbe
sluit 1935; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
26 Juli 1938, n°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Augustus 1938, N°. 
8710, Afdeeling II A , Letter Jur., Directie 
van den Landbouw ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 2 van het Aardappelbe

sluit 1935 wordt in plaats van: ,,en Kam
pioen" gelezen: ,, , Kampioen eri Odenwälder 
Blaue". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gewnden 
aan den Raad van State en de Algemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 5den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 19 Augustus 1938 .) 

S. 679 D. 
VERBETERING. 

In Staatsblad n°. 764 (blz. 319) van den 
jaargang 1936 behoort de daa rin voorkomende 
tweede alinea van artikel 11 in de reeks der 
artikelen te worden opgenomen a ls artikel 12, 
en vervalt dit cijfer voor de volgende alinea. 

's-Gravenhage, den achtsten Augustus 1938. 

N.B. Waar de jaa,·gang 1936 reeds is afge
sloten, wordt deze verbetering in den 
jaa1·gang 1938 opgeno1nen. Men kan 
desverlangd in den jaargang 1936 op 
de boven aangegeven plaats een ver
wijzing aanbrengen. 

s. 684. 

27 April 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van nieuwe algemeene regelen voor het 
verleenen van bijdragen ingevolge artikel 
12 van de Boschwet 1922. 

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

Economische Zaken van 21 April 1938, N° . 
2627 , Afd. VI, Directie van den Landbouw; 

1938 

Gelet op artikel 12 van de Boschwet 1922; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be

palen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1 °. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 

van den Landbouw belaste Minister; 
2°. ,,Bijdrage": bijdrage, als bedoeld in 

artikel 12 van de Boschwet 1922 ; 
3°. ,,Begunstigdé" : lichaam, aan hetwelk 

een bijdrage is toegekend ; 
4° . ,,Bosch": bosch en elke andere hout

opstand, ter bewaring waarvan een bijdrage 
is verleend. 

2. Wij verleenen geen bijdrage ·dan op 
voorwaarde, dat de begunstigde haar jegens 
Onzen Minister aanvaardt bij een schriftelijke 
overeenkomst, welke voldoet aan de bepa
lingen van dit besluit. 

3. Bij de overeenkomst van aanvaarding 
moet de begunstigde zich verbinden het bosch 
noch geheel noch gedeeltelijk te zullen ver
vreemden, noch ten laste daarvan eenig za
kelijk recht te zullen verleenen dan na goed
keuring door Onzen Minister, welke hieraan 
voorwaarden kan verbinden. 

4. Bij de overeenkomst van aanvaarding 
moet de begunstigde zich verbinden in het 
bosch niet te zullen vellen noch te zullen 
dunnen dan na goedkenring door Onzen Mi
nister en het voorts op oordeelkundige wijze 
te zullen verplegen en instandhouden over
eenkomstig een door Onzen Minister goadg<,
keurd plan, aan hetwelk behoud en bevorde
ring van natuurschoon ten grondslag li gt. 

5. Bij de overeenkomst van aanvaarding 
moet de begunstigde zich verbinden, om inge
val hij in strijd met de overeenkomst mocht 
handelen of met een voorwaàrde, als bedoeld 
in artikel 3, aan het Rijk te betalen een 
door Onzen Minister vast te stellen boete, 
welke niet meer mag bedragen dan vij f en 
twintig ten honderd van de waarde, welke het 
bosch overeenkomstig de bepalingen van de 
Wet op de Vermogensbelasting 1892 heeft. 

6. 1. De uitbetaling der bijdrage geschiedt 
niet dan nadat de begunstigde de overeen
komst van aanvaarding heeft aangegaan. 

2. De uitbetaling zal geschieden door de 
zorg van Onzen Minister op door hem voor 
elk afzonderlijk geval te bepalen tijdstippen. 

3. Onze Minister behoudt zich bij de over
eenkomst van aanvaarding het recht voor de 
uitbetaling niet te doen geschieden, in geval 
de begunstigde in strijd met die overeenkomst 
of met een voorwaarde, als bedoeld in artikel 

·3, mocht handelen, onverminderd het bepaal
de bij het vorige artikel. 

7. Ons besluit van den 20sten Mei 1930 
(Staatsblad n°. 206) tot vaststelling van al
gemeene regelen voor het verleenen van bij
dragen ingevolge artikel 12 der Boschwet 
1922 wordt ingetrokken. 

8. T en aanzien van bijdragen, welke zijn 
verleend vóór de inwerkingt1·eding van dit 
besluit, blijven de bij die verleening gestelde 
voorwaarden en aangegane overeenkomsten 
van kracht met .dien verstande, dat de be
gunstigde op zijn verzoek wordt toegelaten 
tot het aangaan van een overeenkomst van 
aanvaarding, welke aan dit besluit beant
woordt. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
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bel ast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsbla d zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden geronden 
aan de Algemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 27sten April 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economische Za ken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitg eg. 10 M ei 1938.) 

s. 801. 

4 Augustus 1938. WET tot aanvulling van 
artikel 1 van de wet van 1 J uni 1865 
(Staatsblad n°. 60), zooals die wet bij 
l atere wetten is gewijzigd, regelende de 
uitoefening der geneeskunst. 

B ijl . Hand. Il 1937/38, 413. 
H and. Il 1937/38, bladz. 1834-1847. 
B ijl. H and. 1 1937/38, 413. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 767. 

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

dat het noodzakelijk is, artikel 1 van de wet 
van 1 J un i 1865 (Staatsblad N°. 60), zooals 
di e wet bij l atere wetten is gewij zig d , regelen
de de uitoefen ing der geneeskunst, aan te 
vullen; 

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

A a n artikel 1 van de wet van 1 Juni 1865 
(Staatsblad N °. 60), zooals die wet bij latere 
wetten is gewij zigd, regel ende de uitoefening 
der geneeskunst, worden twee nieuwe led en 
toegevoegd, luidende als volgt: 

Onde r het verleenen van raad of bijstand, 
in het vorig lid bedoeld, wordt begrepen het 
a ls bedrijf onderroeken van een orgaan of een 
deel van het m enschel ijk lichaam, welk orgaan 
of welk deel in zijne werking te kort sch iet of 
een ander gebrek vertoont, womede het a ls 
bedrijf aanraden van een middel om aan een 
zoodanig tekort of gebrek tegemoet te komen. 

H et toepassen van heil gymnastiek en mas
sage op aanwijzing van en in geregeld over
leg met een geneeskundige wordt, voor zoover 
zulks volgens het eerste en het tweede I id 
van di t artikel wèl het geval zou zij n, niet 
geacht te behooi-en tot de uitoefening der ge
neeskunst, evenm in als het verstrekken van 
brillen en brilleglazen uitslui tend hetzij op 
voorschri ft van een geneeskundige hetzij door 
het met behulp van letterproeven en brill en
doos uitzoeken van de verla ngde glazen. 

L asten en bevelen, enz.: 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 

S, 850. 

WILHELMINA. 
De Äfiniste,· van So ciale Zaken, 

C. P. M. R o m m e. 
(Uitg eg. 23 Augustus 1938.) 

4 M ei 1938. BESLUIT, houdende nadere wij
zig ing van het Konink lijk beslui t van 23 
J a nuari 19 23, Staatsblad N °. 23, tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de a r t ikel en 
88, eerste en tweede lid, en 89, tweede lid , 
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der Ongevallenwet 1921 , zooals dat is gewij 
zigd bij Koninklijk besluit van 8 J anuari 
1925, Staatsblad N°. 6. 

Wij WILHELMINA, en z.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 26 Februari 1938, N °. 490, 
a fdeel ing Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 88, eerste en tweede 
lid , en 89 , tweede lid , der Ongevall enwet 
1921 ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 29 Maart 1938, N°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 April 1938, N °. 
843, afdeeling Arbeidersverzekering; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 23 Januar i 1923, 

(Staatsblad N°. 23), gewijzi gd bij Ons beslu it 
van 8 J anuari 1925 , (Staatsblad N°. 6) , e n 
te bepalen a ls volgt: 

Art. I. In artikel 1 van Ons vorengenoemd 
gewij zigd beslu it van 23 J anuari 1923 , (Staats
blad N °. 23) wordt tusschen de woorden "aan
gewezen" en "de" ingevoegd "de inspec• 
teurs '' 

Art. ·u. Dit beslu it treedt in werking m et 
ingang van den tweeden dag na d ien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden geronden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 4den Mei 19 38. 

s. 851. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Social e Z aken, 

C. P . M. R o m m e. 
(Uitgeg. 20 M ei 1938. ) 

4 M ei 1938. BESLUIT, houdende w1Jz1g111g 
van het Koninklijk beslui t van 24 Mei 
1923, Staatsblad N °. 216, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in a r tikel 96 der L and
en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

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

Sociale Zaken van 26 Februari 1938, N°. 490, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 96, eerste en tweede lid , 
der Land- en Tui nbouwongevallenwet 1922; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 29 Maart 1938, N° . 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M in ister van 27 April 1938, N°. 843, 
a fdeel i ng Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 24 Mei 1923, 

Staatsblad N °. 216, en te bepalen a ls volgt: 
Art. I. In artikel 1 van Ons vorengenoemd 

besl uit van 24 M ei 1923 (Staatsbl ad N °. 216) 
wordt in plaats van " inspecteurs der agenten" 
gelezen: ,,inspecteurs". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking m et 
ingang van den tweeden dag na dien de r dag
teekening van het S taatsblad, waarin het is 
geplaatst. 
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Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsbla.d zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 4den Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Sociale Zaken, 
C. P. M . Romme. 

{Uitgeg. 20 Mei 1938.) 

s. 852. 

16 Mei 1938. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 41, derde lid , van de Drankwet 
{Staatsblad 1931, n° . 476) . 

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

Sociale Zaken van 21 Maart 1938, N°. 280 G, 
dossier 1, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 41, derde lid, van de wet 
van den 26sten November 1931 (Staatsblad 
1931, N°. 476), laatstel ijk gewijzigd bij de 
wet van 14 Maart 1935 {Staatsblad N°. 129), 
en op Ons besluit van den 7den Juni 1937 
(Staatsblad N°. 847); 

Den Raad van State gehoord {advies van 
26 April 1938, N°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 7 Mei 1938, 
N°. 564 G, dossier 1, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Als bijzondere, zeer tijdelijke gele
genheden, bedoeld in artikel 41, eerste lid, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) 
worden beschouwd: tentoonstellingen, tooneel- , 
zang- en muziekfeesten, sportfeesten, gelegen
heden tot ijsvermaak, meetings, Oranjefeesten, 
lustrumfeesten, jubilea, belangrijke boeldagen, 
carnavals, kermissen, zoogenaamde lunapar
ken, jaarmarkten, fancyfairs, circusvoorstel
lingen en dergelijke gebeurtenissen, die hetzij 
niet periodiek terugkeeren, hetzij in den regel 
ten hoogste tweemaal per jaar plaats vinden, 
en waarbij een groote toeloop van publiek 
wordt verwacht. 

2. 1. De inrichtingen voor kermisvermaak, 
aanwezig bij gelegenheid van een gebeurtenis, 
als in artikel 1 van dit besluit bedoeld, kun
nen, behoudens het bepaalde in artikel 4 van 
dit besluit, niet voor het verleenen van de 
toestemming, bedoeld in artikel 41 , eerste lid, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, N° . 476) , in 
aanmerking komen. 

2. Als inrichtingen voor kermisvermaak 
worden niet beschouwd consumptietenten, pa
tatesfrites-, poffertjes- en wafelkramen, en 
schouwburg- en circustenten. 

3. 1. Onze Commissaris in de provillcie 
verbindt aan de toestemming, bedoeld in ar
tikel 41, eerste lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931, N°. 476), in elk geval de voorwaarden: 

a. dat de verstrekking van zwak-alcoholi
schen drank, voor zoover in de beschikking 
niet een kortere tijdsduur wordt bepaald, uit
sluitend plaats vindt op de uren, gedurende 
welke de inrichting of het terrein, waarvoor 
de toestemming geldt, voor het publiek toe-

gankelijk is; 
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b. dat in de inrichting of op het terrem, 
nabij het buffet op duidelijk leesbare en zicht
bare wijze aan het publiek wordt kennis ge
geven, dat aan personen beneden den 16-jari
gen leeftijd geen zwak-alcoholische dranken 
mogen worden verkocht of verstrekt; 

c. dat personen beneden den 16-jarigen 
leeftijd niet worden werkzaam gesteld ter 
zake van den verkoop van zwak-alooholische 
dranken; 

d . dat personen, die kennelijk onder den 
invloed van drank verkeeren, of die door hun 
gedrag aanstoot geven, worden geweerd of 
verwijderd; 

e. dat gedurende den tijd, waarin van de 
toestemming gebruik wordt gemaakt, in de 
inrichting of op het terrein geen sterke drank 
aanwezig is ; 

/. dat in de inrichting of op het terrein 
voor het publiek steeds alcoholvrije dranken 
verkrijgbaar zijn; 

g. dat, indien in de inrichting of op het 
terrein mede gelegenheid wordt gegeven tot 
dansen, gedurende den tijd, waarin gedanst 
wordt of gelegenheid bestaat tot dansen, geen 
zwak-al coholische dranken worden verkocht of 
verstrekt, behoudens het bepaalde in het vol
gend artikel. 

2. Voor overtreding van een der door On
zen Commissaris gestelde voorwaarden is aan
sprakelijk degeen, aan wien de toestemming, 
bedoeld in artikel 41, eerste lid, der Drank
wet {Staatsblad 1931, N°. 476), is verleend. 
Is deze toestemming verleend aan een anrler 
dan een natuurlijk persoon, dan is voor over
treding aansprakelijk degeen, aan wien de 
verkoop van drank is opgedragen. 

4. 1. Indien bij gelegenheid van een ge
beurtenis, als in artikel 1 van dit besluit be
doeld, op de open aanhoorigheid van een ver
gunnings- of verlofsinrichting een tent wordt 
geplaatst, waarin gelegenheid wordt gegeven 
tot dansen en die niet als gebouwde aanhoo
righeid op de akte van vergunning of van het 
verlof A kan worden vermeld, wordt de in 
artikel 41, eerste lid, der Drankwet {Staats
blad 1931, N°. 476) bedoelde toestemming 
ten aanzien van zoodanige tent alleen ver
leend, indien de verkoop van zwak-alcoholi
sche dranken in de tent geschiedt op naam en 
voor rekening van den betrokken vergunning
of verlofhouder. 

2. Aan deze toestemming worden door On
zen Commissaris in de provincie in elk geval. 
behalve de in artikel 3 van dit besluit onder 
a, d, e en f genoemde, de voorwaarden ver
bonden: 

a. dat de tent gedurende den tijd, waarin 
er publiek aanwezig is, steeds behoorlijk ver
licht7 geventil eerd en van alle kanten goed te 
overzien is; 

b. dat, indien in de tent een buffet aanwe
zig is , niet wordt toegelaten, dat b~zoekers 
staande aan het buffet dranken gebruiken; 

c. dat personen beneden den 18-jarigen 
leeftijd gedurende den tijd, waarin gedanst 
wordt of gelegenheid bestaat tot dansen, niet 
in de tent aanwezig zijn; 

d. dat vrouwelijke personen, niet behooren
de tot de bezoekers, gedurende den tijd, waar
in gedanst wordt of gelegenheid bestaat tot 
dansen, in de tent uitsluitend worden werk-
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zaam gesteld in het buffet, voor den verkoop 
·van plaatsbewijzen en voor het toezichthouden 
in garderobes en toiletten. 

3. Omtrent het verleenen van de in d it 
.artikel bedoelde toestemming besl ist Onze 
•Commissaris niet dan na het adv ies te hebben 
ingewonnen van den inspecteur van de Volks
_gezondheid, belast met de zaken, rakenqe de 
-drankbestrijd ing. 

5. Onze Commissaris in de provincie zendt 
van elke beschikking, waarbij toestemming 
krachtens artikel 41, eerste of tweede l id , der 
Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) wordt 
verl eend, geweigerd of ingetrokken, twee a f
. chr iften aan den burgemeester der betrokken 
_gemeente en een afschrift aan den inspecteur 
van de Volksgewndheid, belast met de zaken, 
rakende de drankbestrijding. 

6. 1. Dit besluit treedt in werking met in
.gang van 15 J uni 1938. 

2. Op dat t ij dstip vervalt Ons besluit van 
7 J uni 1937, Staatsblad N °. 847. De toestem
m ingen, welke onze Commissaris in de pro
vincie vóór dat tijdstip heeft verleend voor 
-een tijdvak, dat geheel of gedeeltelij k na dat 
t ij dstip valt, blijven ongewijzigd van kracht. 

Onze Minister, belast met de u itvoering van 
de Drankwet (Staatsblad 1931, 0

• 476), is 
.belast met de uitvoering van d it besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gewnden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 16den Mei 1938. 
WILHELMI NA. 

De Min~ter van Social e Zaken, 
C. P. M. Romm e. 

( Uitgeg . 24 Mei 1938.) 

s. 855. 
L J uni 1938. BESLUIT tot wijziging van het 

K oninklij k Besluit van 28 Januari 1931, 
Staatsblad n°. 24, laatstelijk gewijzigd bij 
het Koninklijk Besluit van 11 December 
1937, Staatsblad n°. 866, tot vaststelli ng 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in artikel 26, eerste lid, 
dei· Ziektewet. 

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

Sociale Za ken van 11 April 1938, N° . 647, 
A fdeeli ng Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 26, eerste lid, der Ziekte
wet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 17 
Mei 1938, N°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Mei 1938, N°. 1271, 
Afdeel ing A rbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons beslu it van 28 J anuari 1931, 

Staatsblad N°. 24, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 11 December 1937, Staatsblad N° . 
866, tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, a ls bedoeld in artikel 26, 
eerste lid, der Z iektewet, en te bepalen a ls 
volgt: 

Art. I. Het bepaalde onder letter c Yan 
artikel 1 van Ons vorengenoemd gewijzigd be
sluit van 28 Januari 1931, Staatsblad N°. 24, 
wordt gelezen a ls volgt: 
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"c. indien ZIJ m loondienst werkzaam zijn 
van rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni
g ingen of stichtingen;". 

Art. II. Tusschen de artikelen l a en 2 van 
Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 28 
J anuari 1931, Staatsblad N°. 24, wordt inge
voegd een nieuw artikel , lu idende: 

,,Art. lb. De personen, bedoeld onder let
ters a en c van artikel 1, zijn eveneens niet 
verzekerd en de personen, bedoeld onder let
ters d en e van artikel 1, zijn niet verzekerd 
overeenkomstig de bepalingen der Z iektewet 
indien zij in loondienst werkzaam zijn van, 
of in loondienst werkzaam zijn aan inrichtin
gen, staande onder beheer van instellingen 
van weldadigheid, voorkomende op de l ijst, 
bedoeld in artikel 3 der Armenwet of van in
stell ingen van maatschappelijk nut, welke 
door Onzen Minister van Sociale Za ken gelijk 
zijn gesteld met instell ingen van weldadig
heid, mits de vorenbedoelde instellingen zijn 
aangesloten bij een organisatie, welke in het 
bij zonder ten behoeve van personen in d ienst 
van zoodanige instellingen, voorziening be
oogt voor het geval van ziekte en invaliditeit, 
a l of niet in vereeniging met andere voorzie
ningen, indien het reglement dier organisatie 
krachtens hetwelk zij verzekerd zijn, door Ons 
is goedgekeurd." . 

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

Het Loo, den lsten J uni 1938. 

s. 856. 

WILHELMINA. 
De Minister van Social e Zaken, 

C. P. M. R omme. 
(Uitgeg. 17 J uni 1938.) 

13 J uni 1938. BESLUIT tot w1J z1gmg van 
het Eierenbesluit (Staatsblad 1931. N °. 
375). 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mi nister van 

Sociale Zaken van 2 April 1938, N°. 502 
D/dossier 41, afdeel ing Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, N° . 79 3); 

Gezien Ons besluit van 17 Augustus 1931 
(Staatsblad 375), laatstelij k gewijzigd bij Ons 
besluit van 29 December 1937 (Staatsblad 
869); 

Gelet op het advies van de Commissie be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N °. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1938, N°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen M inis
ter van Sociale Zaken van 9 Juni 1938, N° . 
924 D/dossier 41 , afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het E ie1·enbesl uit (Staatsblad 1931, N °. 

375) , a ls volgt aan te vullen: 
Art. I. In het hoofd van het bes! ui t wordt 

inplaats van "Gelet op artikel 14 der vVaren
wet (Staatsblad 1919, N° . 581)" gelezen : 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der \Varen
wet (Staatsblad 1935, N° . 793). 
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Art. II. In artikel 3, lid 2, wordt aan het 
slot in plaats van "4, 5 of 6" gelezen: 4, 5, 
6 of 7 bis. 

Art. III. In artikel 4, lid 2, wordt aan het 
slot in plaats van "3, 5 of 6" gelezen: 3, 5, 
6 of 7bis. 

Art. IV. In artikel 5, lid 2, wordt in plaats 
van "de artikelen 3 en 4" gelezen: de artike
len 3, 4 en 7bis . 

Art. V. In artikel 6, lid 2, wordt aan het 
slot in plaats van "artikel 3 of 4" gelezen: 
artikel 3, 4 of 7bis. 

Art. Vl. Na artikel 7 wordt ingevoegd 
artikel 7bis , luidende: 

1. Eendeneieren mogen niet aanwezig zijn 
in winkels of andere voor het publiek toe
gankelijke verkoopplaatsen of op markten, 
waar eendeneieren voor verbruikers worden 
verkrijgbaar" gesteld, tenzij voorzien van een 
duidelijk leesbare en duurzame stempelaan
duiding: 

Eendenei 
10 minuten koken, 

overeenkomstig de door Onze Minister nader 
gegeven voorschriften. 

2. Zij mogen niet worden vervoerd in voor
werpen, waarin zich ook eieren van andere 
vogels bevinden. 

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van 
toepassing op eendeneieren, aanwezig op 
markten, waar eendeneieren nagenoeg uitslui
tend aan handelaren worden verkocht en waar 
verkoop aan verbruikers uitzondering is. 

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

Het Loo, den 13den Juni 1938. 

s. 857. 

WILHELMINA. 
De Minister van Social e Zaken, 

C. P. M. Rom m e. 
(Uitgeg . 28 Juni 1938.) 

13 Juni 1938. BESLUIT, tot wijziging van 
het Algemeen Besluit (Warenwet) (Staats
blad 1925, N°. 262). 

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

Sociale Zaken van 2 April 1938, N° . 533 
D/dossier 33, afdeeling Volksgewndheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1935, N°. 793); 

Gezien Ons besluit van den 23 Juni 1925 
(Staatsblad 262) , laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 11 Juni 1937 {Staatsblad 849); 

Gelet op het advies van de Commissie be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1938, N°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 9 Juni 1938, N°. 
925 D/dossier 33, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

A rt. 1. In het Algemeen Besluit (Waren-
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wet) (Staatsblad 1925, N°. 262) wordt na 
artikel 3 een artikel 3bis ingevoegd, luidende: 

1. Eendeneieren of deelen daarvan mogen 
niet gebruikt worden of gebruikt zijn bij de 
bereiding van eet- of drinkwaren, noch ook 
aanwezig zijn in perceelen, waar eet- en drink
waren worden bereid, tenzij de directeur van 
den keuringsdienst van waren voor het gebied, 
waarin die bereiding plaats vindt, van deze 
bepaling schriftelijk ontheffing heeft verleend. 

2. Aan deze ontheffing kunnen voorwaar
den worden verbonden, bij niet-nakoming 
waarvan de ontheffing kan worden ingetrok
ken. 

3. De directeur van den keuringsdienst van 
waren zendt van elke ontheffing, als bedoeld 
in het eerste lid, afschrift aan den betrokken 
inspecteur van de volksgewndheid, belast met 
het toezicht op de naleving van de Warenwet 
(Staatsblad 1935, N°. 793). 

4. Degene, aan wien eene ontheffing is 
geweigerd, of die zich met een aan een ont
heffing verbonden voorwaarde niet kan ver
eenigen, kan binnen veertien dagen na ont
vangst van de weigering of van de ontheffing 
in beroep komen bij Onzen Minister, belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

5. De inspecteur van de volksgezondheid, 
bedoeld in het derde lid, kan tegen het ver
leenen van eene ontheffing binnen veertien 
dagen na ontvangst van het afschrift daarvan 
in beroep komen bij Onze Minister, belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

6. De Minister kan, na advies van den 
inspecteur van de volksgewndheid, bedoeld in 
het derde fid, eene door den directeur van den 
keuringsdienst van waren verleende ontheffing 
intrekken. 

Art. Il. Dit besluit treedt in werking op 
den dertigsten dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, den 13den Juni 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M . Romme. 

(Uitgeg. 28 Juni 1938.) 

s. 858. 

18 Juni 1938. BESLUIT tot w11z1gmg van 
het Jam-limonadebesluit (Staatsblad 1937, 
n°. 854). 

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

Sociale Zaken van 30 April 1938, _N°. 710 
D/dossier 29 , Afdeeling Volksgewndheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet {Staatsblad 1935, N °. 793); 

Gezien Ons besluit van 13 Augustus 1937 
(Staatsblad N°. 854), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 22 December 1937 (Staats
blad N°. 867); 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793); 
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Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Juni 1938, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen Min is
te~ van Sociale Zaken van 14 Juni 1938, N°. 
961 D/dossi er 29, Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
he t Jam-limonadebesluit (Staatsblad 1937 , 

N°. 854) a ls volgt te wijzigen: 
Art. I. In artikel 1, lid 2, vervalt de punt 

achter "stroop" en wordt toegevoegd "en het 
woord ,,zetmeel stroop'' door ,,glucosestroop'' .''. 

Art. II. In artikel 2, lid 1, wordt in plaats 
van "moet worden en mag uitsluitend" ge
lezen "mag uitslui tend en moet". 

In arti kel 2, lid 1, onder e, 1°, wordt in 
plaats van "15 procent" gelezen " 13 procent". 

In artikel 2, lid 1, onder e, 2°, wordt in 
plaats van " 15 procent" gelezen " 13 procent" 
en in plaats van "30 procent" gelezen " 25 
procent". 

In a,·tikel 2, lid 1, onder k , wordt in den 
ee rsten zin tusschen de woorden "vruch ten" 
en " tot" ingevoegd: ,,geheel of gedeelte lijk". 
De laatste alinea vervalt en wordt vervangen 
door een n ieuwe, luidende : ,,Aan tomaten
pulp mag eenig keukenzout, tot ten hoogste 
1,5 procent zijn toegevoegd , a lsmede mits de 
waar is aangeduid als geconcentreerd, een ge
ringe hoeveelheid eener onschadelij ke kleur
stof.". 

Aan artikel 2, l id 1, onder 1, wordt een 
nieuwe a li nea toegevoegd , luidende: ,,Purée 
van appelen moet worden aangeduid als ap
p elmoes en moet voldoen aan de eischen onder 
letter ,n, van dit lid gesteld.". 

In artikel 2, l id 2, onde,· c, vervalt de 
komma-punt achter bevatten en wordt toege
voegd : ,,en in die, aangeduid a ls citroensap of 
gezoet citroensa p, welke ten hoogste 400 mil
ligrammen zwaveligzuur en ten hoogste 150 
milli grammen benwëzuur per kilogram mogen 
bevatten" . 

In artikel 2, lid 2, onde,· e, wordt het getal 
50 vervangen door 75 . 

Aan artikel 2, lid S, wordt een nieuwe a li 
nea toegevoegd, luidende: ,,Indien hij huis
houdj am of huishoudmarmel ade a ls ee rste 
vermelding het woord appel is gebruikt, kan 
worden volstaan met toevoeging- van de ver
meld ing van slechts een der andere gebrnikte 
vruchtensoorten.". 

Art. III. A an a,·tikel S, lid 2, wordt een 
n ieuwe a li nea toegevoegd, 1 uidende : ,,In de 
waren, in het eerste lid van dit a rtikel onder 
/ bedoe ld , mogen per kilogram der waar ge
bruikt zijn hetzij 75 mi lli grammen zwave li g
zuur, hetzij 75 milligrammen benzoëzuur, het
zij 75 milli grammen van deze beide conser
vee rmiddelen samen.". 

Art. IV. De aanhef va n artikel 4 wordt 
gel<>zen : ,,1. Aangeduid m ag uitsluitend en 
moet woi-den met den naam:" . 

I n a,·tikel 4, lid 1, wordt telkens na het be
paalde onder a en b de punt vervangen door 
een punt-kornma. 

In artikel 4, lid 1, onder b worden achter 
"ontbijtgember" vóó,· de komma ingevoegd de 
woorden "of gem,berjani" . 

In artikel 4, l id 2, wordt achter " huishoud
ontbij tgembe,·" ingevoegd ,, (huishoudgember
jam)". 

Art. V. Aan a,·tikel 6, lirl 1, wordt een 
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n ieuwe a linea toegevoegd, 1 ui<lende: ,,Bij de 
in artikel 2, lid 1 , onder e, vermelde waren 
mag in p laats van den naam der vrucht(en) 
in de ederlandsche taal gebezigd zij n, hetzij 
d ie vruchtennaam in een vreemde taal, hetzij 
een afbeelding van die vrucht(en) , mits zoo
danige aanduiding naar het oordeel van de 
met de handhaving der Warenwet (Staatsblad 
1935, 0

• 793) belaste ambtenaren de soort 
der vrueht(en) voor den kooper voldoende 
duidelijk aangeeft.". 

In artikel 6, l irl 2, ee,·s te alinea, wordt in 
plaats van de cijfers en woorden " 5 millimeter 
(0 .005 m)" gelezen " 4 millimeter (0 .004 m)", 
terwijl na de woorden "vermeldingen uit let-
tors" worden ingevoegd de woorden "van 
onder! i ng gelijke g rootte". 

Art. VI. In artikel 8, l id 2, onder a, wordt 
na "ontbijtgember" ingevoegd: ,, (gember
jam)". 

Art. VII. In artikel 12, onde,· 2°, wordt na 
"tomaten" voor de puntkomma ingevoegd 
,,(omgerekend op keu kenzoutvrij product)" . 

In a,·tikel 12, onder 2°, wordt voor het 
soortelijk gewicht van vruchtensap, aangeduid 
a ls van roode en/of witte of van zwarte (aal)
bessen in plaats van " 1.038" gelezen " l.036". 

In artikel 12 wordt aan het slot van het 
bepaa lde onder 3° en onder 4° de punt ver
vangen door een punt-komma. 

a het bepaalde in artikel 12, onder 6°, 
wordt de punt vervangen door een punt-
komma ; toegevoegd wordt: ,, 7°. aan de waar, 
aangeduid als tomatensap, mag ten hoogste 
1,5 procent keukenwut zijn toegevoegd.". 

Art. VIII. In artikel 21 wordt na " huis
houdontbijtgember" ingevoegd ,, (huishoud
gemberj am)". 

Art. IX. Artikel 24 wordt gelezen als 
volgt: 

"1. D e voorwerpen, waarin de waren, in 
dit besluit bedoeld, zijn vervat, alsmede om
hul sels di er voorwerpen , moeten , voorzoover 
zij bestemd of geschikt zij n om met den in
ho ud aan de verbruikers te worden a fgele
verd, aan de buitenzijde zijn voorzien van een 
aanduiding, aangevende de hoeveelhe id der in 
het voorwerp aanwezige waa r. 

2. D e aanduiding moet voor den kooper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op hetzelfde vlak van het 
voorwerp, waarop de naam der waar voor
komt en mag niet door vegen zijn u it te 
wisschen. Zij moet bestaan uit een der woor
den " inhoud" of "netto" , vergezeld - voor 
vloeibare en stroperig-vloeibare waren - van 
de in l iters en/of onderdeelen van li ters uit
gedrukte hoeveelhe id of - voo r de overige 
waren - van de in kilogrammen en/of in 
grammen uitgedrukte hoeveelheid der waar, 
en mag geen grootere hoeveelheid aangeven 
dan di e, we lke aan waar in het voorwerp 
aanwez ig is. 

D e letters en cijfers der aanduiding moeten 
een hoogte nebben van ten minste 4 mm 
(0.004 m) bij een lijndikte van ten minste 
0.5 mm (0 .0005 m). 

3. H et bepaalde in het tweede li d is niet 
van toepassing, indien norm aalfl es chen vol
gens 1;ormaalblad N 761 worden gebru ikt, 
met d, en verstande, dat ook voor normaal
flesschen de aanduiding geen grooter hoeveel-
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heid mag aangeven, dan die, welke aan waar 
in de flesch aanwezig is.". 

Art. X. Di t besluit treedt in werking op 1 
J a nuari 1939. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarva n 
a fschri ft zal worden gewnden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 18den J un i 1938. 

s, 859. 

WILHELMINA. 
D e M inister van So ciale Zaken , 

C. P. M . R omme. 
(Uitgeg. 19 Jul, i 1938.) 

21 Juni 1938. BESLUIT tot W1Jz1 g111g van 
het kapokbesluit (Staatsblad 1930, n°. 65). 

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

Social e Zaken van 30 April 1938, N°. 688 
D/doss ier 45, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 14 
en 15 de r W arenwet (Staatsblad 1935 , N°. 
793) en op Ons besluit van den 6den Maart 
1930 (S taatsblad n°. 65) ; 

Gelet op het adv ies der Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (S taatsblad 1935, 
N°. 793) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Juni 1938, n° . 37) ; 

Gezien het nader 1·apport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 15 Juni 1938, N°. 
962 D/dossier 45, a fdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
in het K apokbeslui t (Staatsblad 1930, N °. 

65) de volgende wijzigingen aan te brengen: 
Art. I. In den aanhef van het besluit wordt 

inplaats van "Gelet op artikel 14 der \Va ren
wet (Staatsblad 1919, N°. 581)" gelezen "Ge
let op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1935 , N° . 793) " . 

Art. II. H et bestaand artikel 1 wordt, ar
tikel 1, 1 id 1, terwijl aan a r t ikel 1 een tweede 
lid wordt toegevoegd, lu idende: 

,,2. De aandu iding kapok moet voor kapok, 
welke geheel of ten deele reeds a ls vulmate
r iaal of voor eenig ander doel hee ft dienst 
gedaan, worden voorafgegaan door het woord 
gebruikte .". 

Art. III. In artikel 2 wordt inplaats van 
"artikel 1" gelezen "artikel 1, lid 1," en 
vervalt de punt achter Indië, waarna wordt 
toegevoegd "en niet is gebruikt.". 

Art. IV. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
,,A ,·t. 3. 1. De aanduiding ve,·mengde ka

pok, gevolgd door het gewichtspercentage en 
den naam van elk der bestanddeelen, mag 
u itslu itend en moet worden gebez ig d voor 
mengsels, welke ten deele uit kapok bestaan. 

Voorbeeld : ,,Vermengde kapok, 60 % ka
pok - 40 % katoen". 

2. De aanduiding ver,nengde geb,·uikte ka
pok, gevolgd door het gewichtspercentage en 
den naam van elk der bestanddeelen , mag 
uitsluitend en moet worden gebezigd voor 
mengsels, welke ten deele uit gebruikte ka
pok bestaan. 

Voorbeeld: ,,Vermengde gebruikte kapok, 
60 o/o gebruikte kapok - 40 % gebruikte ka 
toen"." 
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Art. V . In artikel 4 wordt het woord 
"stof" tweemaal vervangen door "waar" , en 
het woord "stoffen" door " waren" . 

Art . VI. In artikel 5 wordt het woord 
11stof" vervangen door "waar", en het woord 

stoffen" door waren" 
" Art. VII. I ~' artikel· 6 wordt het woord 
"stof" twee m aal vervangen door "waar" , en 
het woord "stoffen" door " waren" . 

Art. VIII. Artikel 7 wordt gelezen als 
volgt: 

"Art. 7. 1. Kussens, beddegoed - zooals 
bedden, matrassen, peluws, dekens - en voor
werpen voor het reddingswezen mogen niet 
zijn of worden gevuld met gebruikte ka pok of 
vermengde gebruikte kapok en moeten zijn 
voorzien van den naam van het vulsel. 

2. Indien eenig vulsel van kussens, bedde
goed - zooals bedden, matrassen, peluws, 
dekens - en voorwerpen voor het reddings
wezen , bestaat uit een mengsel van stoffen , 
moet het gewichtsp ercentage en de naam van 
elk dezer stoffen zijn aangegeven; heeft het 
vulsel of een stof, die daarvan deel u itmaakt, 
reeds als vulmater iaal of voor eenig ander 
doel dienst gedaan , d an moet zulks uit de 
aanduiding blijken, onverminderd het in het 
eerste lid van dit a r tikel bepaalde. 

3. D e naam van het vulsel , alsmede de 
aanduidingen, in het tweede lid van dit ar
t ikel bedoeld, moeten voor den kooper dui 
delijk zich tbaar en leesbaar zijn aangebracht 
op het voorwerp zelf, of op een daaraan vast
genaaiden label , en mogen door vegen niet 
zijn uit te wisschen; zij moeten bestaan uit 
hoofddrukletters en cijfers van onderling ge
lijke soort, di e een hoogte hebben van ten 
minste 1 cm en een lijndikte van ten minste 
1 mm ." . 

Art. IX. Artikel 9 vervalt. 
Art. X . In artikel 10 wordt het woord 

,,stoffen'' vervangen door ,,waren'' . 
Art. XI. In artikel 11 wordt het woord 

stoffen" vervangen door waren" 
" Art. XII. In artikel 13"wordt i~pl aats van 
,,Kapokbesluit" gelezen "Kapok- en bedde
goedbesluit". 

Art. XIII. Di t besluit treedt in werk ing 
met ingang van 1 September 1938. 

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

H et Loo, den 21sten Juni 1938. 

s. 860. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. R o m m e. 
(Uitgeg . 12 Jul i 1938.) 

21 J uni 1938. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 26 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 638), laatstelij k gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 20 Augustus 
1937 (Staatsblad n°. 85 7) , tot aanwijzing 
van de a r t ikelen welke volgens artikel 1 
der Warenwet (S. 1935, n°. 793) zullen 
worden beschouwd a ls " wa ren" in den 
zin dier wet. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 30 April 1938, N°. 688 
D/dossier 45 , afdeeling Volksgewndheid; 

Gelet op het bepaalde in artikel 1, 1 °, der 
Warenwet {Staatsblad 1935, N°. 793) en op 
Ons besluit van 26 Maart 1921 {Staatsblad 
N°. 638) , laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 20 Augustus 1937 {Staatsblad N°. 857); 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 de r Warenwet {Staatsblad 
1935, N°. 793); 

Den Raad van State gehoord {advies van 
7 Juni 1938, N°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
uister van Sociale Zaken van 15 Juni 1938, 
N°. 962 D/dossier 45, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Aan het slot van het bepaalde onder 11 ° 

van Ons besluit van 26 Maart 1921 {Staats
blad N°. 638) , laatste! ijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 20 Augustus 1937 {Staatsblad N°. 
857), wordt de punt vervangen door een punt
komma. Toegevoegd wordt: 

12°. Kapok, al of niet gebruikt, en meng
sels welke kapok, a l of niet gebruikt, bevat
ten; 

13°. Kussens, beddegoed - zooals bedden, 
matrassen , peluws, dekens - en voorwerpen 
voor het · reddingswezen, welke een vul sel be
vatten. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoer ing van d it besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 21sten Juni 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romme. 

{Uitgeg . 12 Juli 1938.) 

s. 861. 

30 J uni 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Waschmiddelenbesluit {Staatsblad 1925, 
n°. 345). 

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

Sociale Zaken van 21 Maart 1938, N °. 61 
D/dossier 54, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet {Staatsblad 1935, N°. 793); 

Gezien het Waschmiddelenbe luit (Staats
blad 1925, N°. 345) , laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 30 October 1935 {Staatsblad 
N°. 635); 

Gelet op het advies van de Commiss ie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet {Staatsblad 
1935, N°. 793) ; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
21 Juni , 1938, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 27 Juni 1938, 
N°. 1049 D/dossier 54, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Ons besluit van 4 Augustus 1925 {Staatsblad 
N°. 345), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 30 October 1935 {Staatsblad- N°. 635) als 
vol gt te wijzigen: 

Art. I. In artikel 2 worden in Jid 1, onder 
a en b, in lid 2, onder a, in lid 6, onder a, 
le alinea, en in lid 7, onder a, tusschen de 
woorden "uitsluitend" en "worden" ingevoegd 
de woorden " en moet". 

In artikel 2, lid 2, onder a, wordt aan het 
slot "bedraagt" vervangen door "mag be
dragen". 

Aan artikel 2, lid 6, wordt een nieuwe 
alinea toegevoegd, luidende: 

"c. De aanduiding Bleek- en Waschmiddel 
of Zelfwerkend Waschmiddel met Bleek1nid
del mag uitsluitend en moet worden gebezigd 
voor poedervormige producten, welke in hoofd
zaak mengsels zijn van zeep, natriumcarbo
naat en zuurstofafgevende stof, en waarvan 
het gehalte aan vetzuren met harszuren ten 
minste 40 %, en het gehalte aan actieve zuur
stof ten minste 1 % bedraagt.". 

Art. II. Aan het slot van artikel 3 vervalt 
de punt en wordt toegevoegd: ,,en bij het in 
artikel 2, lid 6, onder c, genoemde gehalte 
aan actieve zuurstof niet meer dan 20 %.''. 

Art. III. Aan het slot van artikel 4 ver
valt de punt en wordt toegevoegd: ,,met uit
zondering van de in artikel 2, lid 6, onder c, 
genoemde waren.''. 

Art. IV. In artikel 5 vervallen de woor
den: ,,of een overeenkomstige samenstelling 
hebben.". 

Art. V. Dit besluit treedt in werking op 1 
Januari 1939. 

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

Soestdijk, den 20sten Juni 1938. 

s. 863. 

WILHELMINA. 
De M inister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
{ Uitgeg . 15 Augustus 1038.) 

16 Jul i 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninkl ijk besluit van 28 September 
1920 {Staatsblad N°. 760) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, houdende een regeling der premie
betaling door middel van dagzegels, ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 5 Fe
bruari 1932 Staatsblad N°. 37. 

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

Sociale Zaken van 28 Maart 1938, N°. 750, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 408, eerste lid, der Inva
lidi teitswet; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
den 26sten April 1938, N°. 37) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Sociale Zaken van 11 
Juli 1938, N°. 1790, afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de re-



383 

geling, neergelegd in Ons besluit van 28 Sep
tember 1920 Staatsblad N°. 760, gewijzigd bij 
Ons besluit van 5 Februari 1932, Staatsblad 
N°. 37, mede te doen gelden voor arbeiders, 
die in normale omstandigheden geregeld een 
geheele week in dienst van denzelfden werk
gever werkzaam. zijn, doch die tengevolge van 
gebrek aan werk slechts ten hoogste vier da
gen in dezelfde kalenderweek bij denzelfden 
werkgever werkzaam zijn; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons voornoemd gewijzigd besluit 

van 28 September 1920, Staatsblad N°. 760, 
en te bepalen als volgt: 

I. In de considerans en in artikel 1 van Ons 
vorenaangehaald gewijzigd besluit van 28 Sep
tember 1920, Staatsblad N°. 760, wordt het 
woord: .,en" geplaatst tusschen de woorden: 
,,werkzaam zijn" en "voor personen" vervan
gen door een komma en worden achter de 
woorden: .,te werk gesteld" toegevoegd de 
woorden: .,en voo1· arbeiders, die in normale 
omstandigheden geregeld een geheele week in 
dienst van denzelfden werkgever werkzaam 
zijn, doch tengevolge van gebrek aan werk 
slechts ten hoogste vier dagen in dezelfde ka
lenderweek bij denzelfden werkgever werk
zaam zijn". 

II. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den Maandag, volgende op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Brig, den 16den Jul i 1938. 

s. 864. 

WILHELMINA. 
De Ministe,- van Social e Zaken, 

C. P. M. Romm e. 
(Uitgeg. 9 Augustus 1938.) 

13 Augustus 1938. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van den 
28sten November 1919, (Staatsblad n°. 791), 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de artike
len 37, derde lid, 40, eerste lid, a en b, 40, 
zesde lid, 41, vierde lid, 43, tweede lid, 50, 
57, tweede lid, 87, in verband met artikel 
409, 197, tweede lid, en 221, derde lid der 
Invaliditeitswet, zooals dit beslnit laatste
lijk gewijzigd is bij Koninklijk besluit van 
22 Februari 1936, (Staatsblad n°. 843) . 

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

Sociale Zaken van 15 Juni 1938, n°. 1385, a;fdee
ling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 37, derde lid, 40, eerste lid a 
en b, 40, zesde lid, 41, vierde lid, 43, tweede lid, 
50, 57, tweede lid, 87 in verband met artikel 
409, 221, derde lid en op de artikelen 168, eerste 
lid, en 247, vierde, vij;fde en zesde lid, van de 
Invaliditeitswet, zooals die bij de wet van 3 
December 1937, (Staatsblad n°. 804), tot wijzi
ging der Invaliditeitswet gewijzigd werden ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
den 19 Juli 1938, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
noemden Minister van 9 Augustus 1938, n° __ 
1938, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons vorengenoemd besluit van 

28 November 1919 (Staatsblad n°. 791), zooals 
dat laatstelijk gewijzigd werd bij Ons besluit 
van 22 Februari 1936, (Staatsblad n°. 843) en te 
bepalen als volgt : 

Art. I. Artikel 1 van Ons vorengenoemd. 
gewijzigd besluit van 28 November 1919 (Staats
blad n°. 791) wordt als volgt gewijzigd: 

In het eerste lid wordt : 

V V X 

À= 1: r 
X X 

65-x 
R 

VV X 

65-x 
R 

VV X 

v aa 
1 vervangen door 1 

X X 

aa aa. x 
D = 1 :r 

X X 

aa 
ä 

165-X X 
aa 

ä 
65-xl x 

65-x a 
R ä 

v x 65-xl x 
65-x ai 

R ä 
vi x 65-xl x 
;f.V ;f . V 
y y,s y [y-a] + s 

In het tweede lid worden de woorden : ,, be-
taalde premiën" vervangen door de woorden , 
,,vereffende premiën'', 

Het derde lid wordt gelezen als volgt : 
na 

,,3. De waarden van a , b , c , d , D , 
X X X X X 

aa aa a ai 
ä , ä , ä en ä voor man-

165-x x 65- xl x 65-xl x 65-xl x 
nen en voor vrouwen zijn in de bij dit besluit 
gevoegde tabel I opgenomen." 

Art. II. In artikel 3 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 28 November 1919 (Staats
blad n°. 791) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

Het eerste lid van dat artikel wordt als volgt 
gelezen: · 

"1. Bij de berekening, in het eerste lid van 
artikel 1 bedoeld, wordt gebruik gemaakt van 
d e onderstaande hulpformules: 

I. 

V = 52 p f _ l_ [6 a · + 6 b + 
[x] + d ) aaD y + (3-d) y 

. l Y 

+ (0,112(d-9) + 0,064) c + 
y + (9-d) 

aa l aa + 0,112 d ] - ä + n-. ä 
y + (10- d) 165-y y I 65 -yl y -

+ T 
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IL 

. { 1 V = 52 p ~ [6 a + 6 b l -
[xJ+d aaD y + (3-d) y 

- aaä l + 156 y aaä + (156-<.u) 
165-y y J 65-yl y 

ai 
ä 

65-yl y 

III. 

V = o2p -- - a + _ { 
6 

\ aa_ } 
[x]+d aaD 165-y y 

y 
a 

+ 156 ä 
65-yl y 

Het derde lid van dat artikel wordt als volgt 
gelezen: 

"3. Indien d een gebroken getal is, dat 
tusschen de opeenvolgende getallen d' en d0 

_gelegen is, dan wordt V bepaald op 
[x] + d 

{d°-d) V + (d-d') V 
[x] + d' [x] + d0 

Art. III. In artikel 5 van Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit van 28 November 1919 
(Staatsblad n°. 791 ) worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

H et tweede lid van dat artikel wordt als 
volgt gelezen : 

,,2. Behoort een verzekerde tot groep C, 
ai 

-dan is T = (156-w) 1 ä en 7t = 156; 
65-y y 

behoort hij tot groep D, dan is T = (156-w) 
. aa ai ) 

·( 65-y I ä + 1 ä en 7t = w ; behoort hij 
y 65-v y 

-tot groep E dan is T = 0 en 1t = w. E chter 
wordt, indien de verzekerde bij het bereiken 
van den 65-jarigen leeftijd den wachttijd van 
.a rtikel 373, lid 1 der Invaliditeitswet, niet zal 
kunnen hebben vervuld, T = 0 en 1t = 0 ge
.steld als de verzekerde behoort tot groep C en 
·T = 0 en 1t = w als hij behoort tot groep D." 

Art. IV. In de tabel bedoeld in het derde 
lid van artikel 7 van On vorengenoemd ge
,vijzigd besluit van 28 November 1919 (Staats
blad n°. 791) worden de wijzigingen aangebracht 
als aangegeven op de bij dit besluit gevoegde 
tabel IL 

Art. V. In den eersten volzin van het 
tweede lid van artikel 8 van Ons vorengenoemd 

_gewijzigd besluit van 28 November 1919 (Staats-
.blad n°. 791) wordt: · 

µ µ 
V . r vervangen door V . r ". 

x,o [x] 
Art. VI. In artikel 10 van Ons vorenge

noemd gewijzigd besluit van 28 November 1919 
1,Staatsblad n°. 791) wordt: 

V vervangen door V 
x+s,s [x]+s 
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Art. VIL In artikel 11, eerste lid van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit van 28 No
vember 1919 (Staatsblad n°. 791) wordt: 

V - V s vervangen door 
(x+t)+s,t+s (x+t),t'r 

V -V .r• 
[x]+t+s [x]+t 
Art. VIII. In artikel 12a van Ons voren

genoemd gewijzigd besluit van 28 November 
191~ (Staatsblad n°. 791) worden de volgende 
w1Jz1gmgen aangebracht : 

De formule V voorkomende onder a 
x+s,s 

wordt vervangen door V 
[x]+s 

De form ule V - V .r• voorkomende 
x+s,s x,o 

onder b 1°. wordt gelezen: V - V .rs . 
[x]+s [x] 

Art. IX. In artikel 12b van Ons voren
genoemd gewijzigd besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

In het eerste lid onder b wordt : 
V .rs vervangen door V .r• . 

x,o [x] 
In het derde lid van dat artikel wordt de 

formule: 
ii (1) (2) 

I. ä + .l!. G. W + (1 - { G) W + 
[y] 5 [y] [y] 

+ f . V . vervangen door : 
y y,s 

ii (1) (2) 
I. ä +-} G. W + (1-{ G) W + 

[y] [y] [y] 

+ f 
y 

. V , en de formule: 
[y-s]+s 

ii 
I. ä + f . V 

V 
[y-s]+s 

[y] Y y,s 
door 

ii 
ä + f . 

[y] y 

Art. X. In het eerste lid van artikel 13 
van Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 
28 November 1919 (Staatsblad n°. 791) wordt: 

V vervangen door V 
x+s,s [x]+• 

Art. XL In het eerste lid van artikel 14 
van Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 
28 November 1919 (Staatsblad n°. 791) wordt: 
V - V . rs vervangen door 

(x+t)+s, t+s (x +t), t 
V - V .rs 
[x]+t+s [x] + t 

Art. XII. In artikel 14c van Ons voren
genoemd gewijzigd besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791 ) worden achter de 
woorden: ,,genoemd in artikel 16, eerste lid," 
gevoegd de woorden : ,,onderscheidenlijk in 
artikel 16a, tweede lid,"; de woorden "of 
waarop de Bank of de Raad van Arbeid langs 
anderen weg met het ontslag of het vervallen 
van het pensioen wordt in kennis gesteld." 
vervallen en achter het woord "geschiedt" 
wordt een punt geplaatst . 

Art. XIII. In het eerste lid van artikel 16 
van Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 
28 November 1919 (Staatsblad n°. 791) wordt 
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tusschen dén eersten en tweeden volzin in
gllvoegd de woorden : ,,Eveneens dient kennis 
fifl worden gegeven van de beëindiging van een 
waeht eld, dat niet onmiddellijk wordt ge
volgd door een pensioen, terwijl bij het ver
laten YM\ den dienst de aansluiting van wacht
geld en pensioen in uitzicht was gesteld". 

Art, XIV, In artikel 47 van Ons voren
genoemd gewijzigd besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791 ) worden de volgende 
wijzigingen &&ngebracht : 

In het eerste lid wordt : 
V - V , rd t fl vervangen door 
x+d,d )! 

V -V . rel 
[x]+ d [x] 

In het tweede Ud wordt : 
V en V verv!l.flgen door V en V 
x+4,d » [x]+d [x] 

In het derde lid worden de t eekens V 
x+d,d 

vervangen door V , de teekens V vervan-
[x]+ d X 

gen door V en de formule 
{x] 

52p { f-(6a + 6b ) -
3
- dR } 

À y+ (3- d) y vv y 

.door: Y 

52p { aa~- (6 R + 6b ) - aaä } 
y y+ (3- d) y /3- d y 

Achter de woorden : ,,als de verzekerde op 
'het tijdstip, waarop hij verzekeringsplichtig 
werd, ouder was dan 62 jaar," worden ingevoegd 
.de woorden , 

Ml 
"De grootheid ä stelt hierbij voor de 

j3- d y 
contante waarde v11,n een gedurende (3- d) 
jaren in wekeljjksche termijnen betaalbare 
,validiteitsrente ter grootte der eenheid per 
jaar op het hooJd van een y-jarigen validen 
verzekerde.", terwijl aan dat derde lid toe
gevoegd worden de woorden : 

"Voor laatstbedoeld tijdstip wordt echter 
;in de plaats gesteld het tijdstip, waarop de ver
~ekerde den leeftijd van 65 jaren bereikte, in
.dien de in artikel 55 der Invaliditeitswet be
.doelde verklaring werd afgelegd na overschrij
ding van het 65e levensjaar" . 

Art. XV. In Mtikel 49 van Ons voren
genoemd gewijzigd besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 7.91) worden de volgende 
wijzigingen ,aangebracht. , 

De eerste volûn vap het l)erste lid wordt ge
lezen als volgt : 

" In dit hoofdstuk van djt besluit hebben de 
,navolgende t eekens de er naast vermelde be
teeken;is < 

ä_= de con,tan_te wa.ard.e van een in weke
n! 

lijksche termijnen bet.aalb11,re a11nwteit "l" 
woor den duur van n jaren." . 

i[n het eerst e )jd wordt : 
R 

y 
L . . & . . S .. 1.9'<!8 .• 

verv:aJ1ien .çlw>r .ä 
y 

a 
R 

y 
a b 
R 

b 
R 

a yz 
a b 
R 

Z1Zt 

a b 

vervangen ,foor ä 
lay 

" ä 
bla z 

" ä 
bl a yz 

R " ä 
yz 1z" bla yz1z2 
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Art. XVI. In artikel 50 van Ons voren
genoemd gewijzigd besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : • 

In het eerste lid wordt de formule : 

B(A 
z3- ,'2 14--z3 z,- z1 14--z, 

+ R + R 
z,, z, Z3 

z3~ z2 14- z3 
R ) vervangen door : 

z,z, 
B(ä + ä + ä 

14--z,I 14--z,lz3-z,, z2 14--z3 jz3- z1 z1 

ä ) 
14--z,lz3- z,, z,z,, 
en in het tw~ede lid wordt de formule : 

14--za Z3-Z2 14-z, Z3-Z1 14--z, 
C( R + R + R -

y YZ2 yz, 
Z3-Z,, 14--z3 

R ) vervangen door : 
yz, z,, 

C( ä + ä + 
l 14--z3 y 14- z,,lz3 - z2 yz,, 

ä . ä 
14- z3 lz3-z1 yz" 14- z31z3-z2 yz1 z,, 

Art. XVII. In het eerst e lid va:n artikel 51 
van Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 
28 November 1919 (Staatsblad no. 791) wordt 
BR vervangen door B ä en in het tweede lid 

y V 

van dat artikel wordt dé formule: 
l 14- za z3-z,, 14- z, z,-z1 14--zs 

C ( R + R + R -
z,-z2 14- z y Y½ yz, 

R 
3

) vervangen door : 
yz,z,, 

C( ä + ä + ä 
ll4--z3 y 14--z3jz3- z2 yz,, 14-z3 jz3-z1 yz_1 

ä ) 
14--z,jz3-z, yz1,z. 

Art. XVIII. H et in het derde en zesde lid 
van artikel 56 van Ons vorengenoemd gewijzigd 
besluit van 28 November 1919 (Staatsblad n°. 
791) voorkomende teeken: A wordt ver-

x+n,n 
vangen door : A , het teeken A in het 

[x]+n x+n,o 
derde lid door : A en het teeken A voor-

[ x + n J x,o 
komende in het vierde lid door A . 

(x] 
In de tabel bedoeld in het vierde lid van dit 

artikel wordt A vervangen door : A 
x,o [x] 

25 
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Art. XIX. In artikel 5 van Ons voren
genoemd gewijzigd besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791) wordt het t eeken 
A vervangen door: A 

x + n,n [x]+n 
Art. XX. a artikel 59 van Ons voren-

genoemd gewijzigd besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791) worden de volgende 
hoofdstukken houdende de volgende artikelen 
ingevoegd : 

HOOFDSTUK VIII. 

Van de berekening van het bedrag, bedoeld in 
artikel 168 der Invaliditeitswet en van het den 
werkgever terug _(e bel?,len bedrag,_ bedoeld in 

artikel 247, vy /de lid der Invaliditeitswet. 

Art. 60. 1. Bij de berekening van het in 
artikel 168, eerste lid der Invaliditeitswet, be
doelde bedrag wordt gebruik gemaakt van de 
volgende grootheden : 
fx = het quotiënt van de premiewaarde en 

van de verzekeringswaarde van een 
op x-jarigen leeftijd aangevangen ver
zekering; 

R = de aan den verzekerde, bedoeld in 
artikel 168, toegekende rente; 

x = de leeftijd (afgerond op het naast-
bijliggend geheel aantal jaren), waar
op de verzekerde, uit wiens verzeke
ring de aanspraak op de rente R 
voortvloeide, in de verzekering in
gevolge de Invaliditeitswet werd op
genomen. 

2. Het aan den vreemdeling uit te betalen 
bedrag, bedoeld in artikel 16 , eer te lid der 
Invaliditeit swet, wordt ge teld op fx. R. 

3. De grootheid fx wordt ontleend aan de 
bij dit beslu it gevoegde tabel VIII. 

Art. 61. 1. Bij de berekening van het in 
iir tikel 247, vijfde lid der Invaliditeit swet be
doelde bedrag, dat . aan den werkgever wordt 
teruggegeven, wordt gebruik gemaakt van de 
volgende grootheden : 
V- V' = het verschil der re ervewaarden, res

pectievelijk vóór en na de verwijde
ring uit de vereffening van de premiën, 
bedoeld in artikel 24 7, vijfde lid ; 

T = tijdstip, waarop is gebleken, dat ten 
onrechte doo r den werkgever p remie 
is betaald; 

x + tl = leeftijd van den verzekerde op het 
tij dstip T; 

d = t ijdvak, ·waa rove r• de uit de vere ffe
ning te verwijderen premiën zijn be
taald; 

n = d uur der verzekering, voorafgegaan 
aan tijdvak d ; 

Pd = som der premiën, vereffend over tijd
vak d; 

Pn = som der premiën, vereffend over tijd-
vak n 

~ = verschil der rentebedragen, ter 
[x+d]+s+½ 

grootte van ¾ van den rentegrondslag 
vóór en na de verwijdering der pre
miën over tijdvak d, voor een op het 
einde van het tijdvak d (x + d) 
jarigen verzekerde in het (s + l )e jaar 
na het tijdvak d, in de onderstelli ng, 
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dat over het tijdvak s + ½ geen pre
miën zullen worden vereffend ; 

M = 6 Pd ) 
( [x+ d]+s+½ n +d+s+½ 

R = ver chil der rentebedragen ter 
[x+d]+s+½ 

Q' 
X 

Q" 
X 

grootte van de som van den rente
gronds lag en de verhooging, vóór en 
na de verwijdering van premiën over 
tijdvak d, voor een op het einde van 
tijdvak d (x + d)-jarigen verzekerde 
in het (s + l)e jaar na het tijdvak d, 
in de onderstelling, dat over het tijd
vak s + ½ geen premiën zullen wor
den vereffend. 

R = 5 Pd 
( [x+d]+s+½ n+d+s+½ 
+ 0, 112 Pd, met een minimum van 

M[x+dJ+s+½) 
De waarden M en 

[x+d]+s+½ 
R voor [x + d) +s+ ½> 65 

[x +d]+ s +½ 
zijn gelijk aan die voor leeftijd 
[x + d] + (65-x-d) 

= de gedi conteerde waarde van de in
validiteitsrenten en van de weduwen
en weezenrenten, voor zoover deze 
laatste tezamen worden genoten, elke 
rente ter grootte van de eenheid per 
jaar, toe te kennen terzake van de 
verzekering van de op leeftijd x in
valide gewordenen of van de op dien 
leeftijd als valide overledenen, die 

aa 
voortkomen uit 1 validen; 

x-½ 
= de gedisconteerde waarde van de 

weduwenrenten en van de weezen
renten voorzoover deze niet tezamen 
worden genoten, elke rente ter grootte 
van de eenheid pe1· jaar, toe t e kennen 
terzake van de verzekering van de op 
leeftijd x invalide g ~worclenen of van 
de op dien leeftijd a ls valide overlede-

aa 
nen, di voortkomen uit 1 va-

liden. 
x-½ 

De grootheden 
aa aa 

D en ä he bben de daaraan 
X 65 

in artikel 1 van dit besluit toegekende 
beteekenis. 

De bij de afleiding der vorenge
noemde grootheden gebezigde rente
voet is dezelide als die vermeld in 
artikel 1, eerste lid, van dit besluit. 

2. De waarden Q' voor mannen en vrouwen 
X 

en Q* voor mannen zijn opgenomen in de bij 
X 

dit besluit gevoegde tabel IX. De waarden 
aa 

1 zijn dezelide als die, opgenomen in tabel I 
X 

bij dit besluit . 
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Art. 62. 1. Het den werkgever terug t e · 
betalen bedrag, bedoeld in artikel 247, v ijfde 
lid der Invaliditeitswet wordt, behoudens het 
bepaalde in artikel 63, gest eld op : 

1 (/) 
V- V ' = -- LS (R 

aaD !) [x + d]+s+½ 

x+ d 

Q' + M 
x+ d +s+½ [x+ d]+s+½ 

Q" ) +-1- . 
x + d +s+½ aaD 

aa 

x+ d 

R 
[x+ d]+65-x-d 

aa 
ä 

65 

D 
65 

met dien verstande, dat het t e restit ueeren be
drag t en hoogste P d bedraagt. 

2. De tweede t erm van de formule in het 
eerste lid vervalt , indien op het tijdstip T vóór 
de verwijdering der premiën over het tijdvak d, 
vast staat, dat de betrokken verzekerde geen 
ouderdom srente op grond van artikel 74 der 
Invaliditeitswet zal genieten. 

3. De leeftijd x + d en de duur n + d 
worden afgerond op het naastbijliggend geheel 
aantal jaren. 

Art. 63. 1. I s de verzekerde, die ingevolge 
een onherroepelijk geworden beslissing als be
doeld in artikel 24 7, vijfde lid der Invaliditeits
wet , komt t e vallen onder één der artikelen 35, 
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36, 38, 39 en 40 dier Wet, op het tijdstip Tover
leden en heeft bij geen betrekkingen nagelaten, 
die aanspraken kunnen doen gelden op een 
rente, dan wordt het den werkgever t e resti
tueeren bedrag V- V ' op 0 gesteld. 

2. I s de verzekerde, die ingevolge een on
herroepelijk geworden beslissing als bedoeld in 
artikel 24 7, vijfde lid der Invaliditeitswet, 
komt te vallen onder één der artikelen 35, 36, 
38, 39 en 40 dier Wet, op het tijdstip T in het 
genot van een rente of is bij op dit tijdstip over
leden en heeft bij betrekkingen nagelat en, die 
aanspraak op een rente kunnen doen gelden, 
dan wordt het bedrag V- V ' bepaald, rekening 
houdend met de waarde dier renten en aanspra
ken, vóór en na de wijziging, bedoeld in artikel 
24 7, vijfde en zevende lid, der Invaliditeitswet . 

Bij de berekening van het in de vorige alinea 
bedoelde bedrag V- V ' worden de grondslagen 
gebezigd, vermeld in de nota van April 191~, 
als bijlage gevoegd bij de Memorie van Toelich
ting bij de wijziging der Invaliditeitswet, 
Zitting der Staten-Generaal 1918- 1919 (483, 
n°. 5). 

3. Betreft de beslissing, bedoeld in de vorige 
leden van dit artikel, meerdere bij één werk
gever in dienst of in dienst geweest zijnde ver
zekerden, dan wordt den werkgever gerestitu
eerd de som der bedragen V- V', berekend voor 
elk der verzekerden afzonderlijk, op de wijze 
als in artikel 62 en in de voorgaande leden van 
dit artikel is aangegeven, met dien verst ande, 
dat deze som ten hoogste de som der bedragen 
P d bedraagt. 

TABEL I bedoeld in het derde I id van a rt ikel 1 van het besluit. 

X 

" " :; 
)8 

" i'/ 
ii 
ij 
" " 

~ 
~ 
]l 

i 
" :.2 

" ,.. ,, 
" ~~ ,. 
" ro 

" .. , ,., 
" " 

~ 1 b 'î c '> w: iw~oea lh:n 
U tOO 70.:.C.., !!:t:: ~2.II06 
♦ UOO 70.!>Q ♦ 2.1166 
4 1.400 ;g~ ~!t:: 42.900 
tl .:i&! :i:g;; 41.346 :-0, 474 !!:t:: U .t'J:» 70.:»;8 t2 ,/IU I 
41.230 1û.n2 H,r,O(I ll!.700 
41 .13~ 70.0&i 

:1:m :tm 4l .OOII &1.WO 
,o.~: EJ~ :C::~~ ,a.~! 11!.W 

U.809 ll .!,/118 
t0. I~ Ol.t!'.12 

lt~ H:m 3\Uil()') 6'.612 
311.~% ~.637 
39.1!70 ~.r,, 9 iE5 38.912 tl~ :i...:.2, 
3tl. l ~ 

E:fü ;:tm ~i::!~ 37.72:i! 
3;_311 ~:~ Jb.700 

""" ~:g :ki.Z6a 
:,kl.471 f;:fü ~nt! "'·"' t;:!t~ af..119 ~:m Jf>.1184 
a:.. 1;3 :i:~ 36.391; 
34.7 111 J:!. 1113 t::;m ~.'lU• ;~ 3 1.:!:!<I 
:J3.7tS :io.z.:., :lal.~. 
33.221 tll.!<2 ~;::~~ 32.l>&i !t~: ~:rn 32.127 

if:Ë 3 1.á t!I t:J.667 ~'6.:,!t)L 

:.~ .• .., ~!·:: ;~:~ \!0.601\ :W.008 30.»2 
::S~'i ifä ~I~J i~li! ~:2':!l 
~:~;: 

:fm 
"·"' 

~t~ 1 
~.:rJ7 

i1i~ ~:fü 22.3iil ~:!g 21.1!12 

1 
111,!):M\ 

lffi ~:m 18.tl l 8 
17.ni! :;::~ 11>. 7!>:. 

1 

l !>.1/22 
\4,23!, :~:! :u:r 12.,0 1 !,.~; 
11.179 ')114~ '·"' 11 .2, 0 

\'oo, wrouwt• 1~ df wu.n.lt ,·an J, • O. 

~ c l • "-J 

1 

tl un, 

11.&aM■ 

1 
\'N;III•·., .. ... M•I•--.. 

l:~HIT : .~~&.083 :tm !HIT 2.t ».ri l li ,.,..,.,, 
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TABEL II bedoeld in het derde lid van artikel 7 van het besluit. 

Uittredingskansen van lnvallden, indien voor het aannemen ,an invalldltoit de bepaling 
van artikel 72 der lnvallditeilswet geldt. 

Uittredingskansen van mannelijke invaliden. 

Loof tij d l--- ,-----.----U-it_tred--,--m.:gs_ka_ns...,....v_n_n_do_,~' _rc_,_, te_i_r~ck_k ___ e ___ r_:g:..ed......:.uro::..::...n:.:d:.:o_h:::•:.:'_______ _ U itt ro-

bij den l ste 1 2de 1 3do 1 4de 1 5de I Gdo I îdo I Sste 1 9de 1 ! Ode 1 1 ldo dingsknn, 
aanvang ---''------'---,--'----.!..--__.!. __ ___.2 ___ .!....._ __ J..._ __ _!_.....:_ ........ ..L.....:.::..::....1 na. Il of 

der rente ,---,---,--_:j-,•n_r_ nn_d_e
0

t_oe_ke_n_n.,.in_:g:__d_o_r _in~v-nl_ idi_·,_•~it_sro_n ___ to:_, ___ _____ _jmeer je.rc-n 

1G 
17 

99 

1G 
17 

Uittredingskansen van vrouwelijk~ invaliden. 

100 

TABEL VIII bedoeld in het derde 
1 id van a rti kei 60 van het beslui t. 

Waarden UD 1
1

, bedoeld l.n het derde lid UD artikel 60 van het besluit 

,, ,, 
% % 

Mannen 
1 

Vrouwen Mannen Vrouwen 

16 

1 

1.00 l ,00 41 0,34 0,43 

17 0,96 l ,00 42 0,33 0,4 2 

18 0,93 1,00 43 0,31 0,40 

19 0,89 l,00 .. 0.20 {0,38 

20 0,86 l,00 45 0,28 0.30 

2 1 0,82 1.00 ◄ 6 0,26 0,34 

22 0,78 0.96 47 0,25 0,32 

23 0,75 0.92 48 0,23 0,30 

•• 0,72 o.~1 40 o.i-i 0,28 

25 0,60 0,8.J. 50 , 0,20 0.20 

26 0,66 0.80 ~I 0,10 0.2-1 

27 0,63 0,77 52 0,l7 0.23 

!S 0,61 0.7-1. 63 0,16 0,21 

29 0,58 0,71 54 0,15 0.1!) 

30 0,56 9,68 55 0,13 0, 18 

31 0,54 0,65 56 0, 12 0,1 6 

32 0,5 1 0,63 01 0,11 0, 14 

33 0,49 0,60 58 0,00 0. 13 

34 0,47 0.58 59 0,08 0. 11 

35 0,45 0.57 60 0,01 0. 10 

36 0,43 0,54 61 0,05 0,06 

37 0,41 0,52 62 0,04 O.O.\ 

38 0,39 . 0,49 63 0,03 0,02 

39 0 ,37 0.-11 64 0,0 1 0.0 1 

,o 0,3~ 0,45 

HOOFDSTUK I X. 

Slotbepalingen. 

Art . 64. In de gevallen, waarin dit besluit 
niet uitdrukkelijk voorziet , vinden de voor
schriften van dit besluit zooveel mogelijk over
eenkomstige toepas,sing. 

Art. XXI. De artikelen 60 en 61 van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit van 28 No
vember 1919 (S taatsblad n°. 791) worden genum
merd "65" en "66". 

Art. XXII. Dit besluit treedt in werking 
op 1 September 1938. 

TABEL IX bedoeld in het tweede 
lid van artikel 61 van di t beslui t. 

Waarden va n Q: en van Q:, bedoeld ln het tweede lid van artik el 6J 

van bel besluit. 

X 
Q:+t Q:+t 

Il 
' 

Q;,,_ , Q:,,.. 
Mannen Vrouwen Mannen Manuen I Vrouwen Mannen 

16 18,5 31.2 0:1 
1: 47 100,3 1 327,3 987,6 

17 35.4 59.8 48 742,7 1 357.8 1 00-l,6 
18 51.0 85,5 0,3' 1 49 789,0 1 420.0 999,8 
19 Gö.O 136, -1 l0,0 1 

6(1 826.6 1 495,7 1 005.0 
20 95,5 188,0 38,3 5 1 867,4 l 560,U l 015,7 
21 127,i 274,0 89,9 52 9 12,6 1 642,3 l 026,9 
22 l [>l'l.~ 362,8 155,5 53 958,8 1 607,2 1 050,9 
23 19 1, 1 507.4 247 ,5 .. l 0 19, 7 1 783,6 1 08<1,6 
2< 2:?,),5 647,6 347,8 55 1 068,9 1 865,8 1 121,8 
25 259,2 780,4 427.7 56 11 47,4 1 9H ,8 l 150,8 
20 292,5 880,2 506, l 57 1 225,3 2 o.;o.9 · I 160,1 
27 325,2 974,4 58-1,l 58 1 295,5 2 155,3 1 171,5 

28 341.0 l 087,9 64 1,4 i 59 1 363,8 2 286,8 1 159,!) 
29 3iá,6 1 164,2 699,0 1 60 1 439,4 2 354,4 l 153,9 
30 407 ,i 1 205,0 732,3 

1 

61 1 515,3 2 328,4 1 152,6 
31 419,9 1 237,4 74 1,6 62 1 559,8 2 218, 7 1 12:?.9 
32 42S,S 1 241,9 763,8 63 l 67 1,4 2 0:?7.0 1 078,7 
33 438,2 1 244, I 796, 7 

1 
64 l 650,5 1 8 19.1 904,6 

34 446,0 1 219,2 824.,3 66 1 ◄ 88,8 1 608,9 8U2 ,I 
35 451.2 1 200, 1 842,2 66 1 393,2 1 30!>,7 7i4,!) 
36 455,8 1 174,0 ~ 850,8 67 1 292,5 1 19·1.4 655,7 
37 47 1,9 1 177.3 865,6 68 1 185,6 991'i,7 ó50,9 
38 485.3 1 178,2 877, 1 69 l 064.4 8 15,4 455.4 
39 496,7 1 20S,8 892,? 1 70 1 000,3 7~1 .5 304,i 
40 5 14,8 1 233.8 923,3 7l 948,6 626, 1 338.5 
41 54:?,5 1 253,2 928,-1 72 9 10,4 547,3 200,6 
42 566.6 1 264,l 940, l 73 8 18,6 48:!, I 236,9 
43 584,9 1 278,6 953, l 74 618, 4 385.8 162,3 

•• 611,3 1 287.0 978, l 75 382,8 234.2 89,5 .. 632.~ 1 :?86,5 986,3 76 I J ji, 8 33,<I 30, '1 
46 654.,4 1 305,5 080,4 

., 

Art. XXIII. Op Onzen last wordt Ons be
sluit van 28 November 1919 (Staatsblad n°. 791) 
met de daarin door of t engevolge van vroegere 
besluiten en van dit besluit aangebrachte wijzi
gingen en plaatsgehad hebbende aanvullingen 
in een doorloopend genummerde reeks van 
hoofdstukken en artikelen samengevat en met 
wijziging dienovereenkomstig van de aanhaling 
daarin van artikelen of gedeelten van artili:elen 
in het Staatsblad geplaatst. 

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

Soestdijk, den 13den Augustus 1938. 

s. 882. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. ·P. M. R o m m e. 
(Uitgeg. 26 Augustu.~ 1938.) 

20 April 1938. · BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 21 November 
1928, Staatsblad n°. 425, houdende vast
stelling der voorschriften betreffende de 
inrichting van het ongevallenregister, be
doeld in artikel 80d, eèrste I id, der On
gevallenwet 1921. 

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

Sociale Zaken van 12 April 1938, N°. 803, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 80d, eerste lid, der Onge
vallenwet 19 21; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit .van 21 November 

1928, Staatsblad N°. 425 , en te bepalen a ls 
volgt : 

Eenig artikel. 
Tusschen de artikelen 1 en 2 van Ons 

vorengenoemd besluit van 21 November 1928, 
Staatsblad N°. 425, worden ingevoegd de vol
gende nieuwe artikelen. 

,,Art. la. 1. Het bestuur der Rijksverze
keringsbank kan den werkgever op diens ver
zoek toestaan om voor de vermelding van 
gegevens omtrent in de onderneming aan 
werklieden overkomen letsels, welke slechts 
éénmalige behandeling door den geneeskun
digen dienst der onderneming vereischen, een 
a fzonderlijk register aan te houden, dat zoo 
noodig voor verschillende onderdeelen der on
derneming kan worden gesplitst en voor de 
toepassing der Ongevallenwet 1921 geacht 
wordt deel uit te maken van het in artikel 1 
bedoelde register, indien dat register op zoo
danige wijze is ingericht, dat daaruit ten 
genoegen van genoemd bestuur op overzichte
lijke wijze blijkt: 

le. het aan het ongeval toegekende volg-
nummer; . 

2e. datum van ongeval en behandeling; 
3e. naam en voornamen van den door het 

ongeval getroffene; 
_4e. oorzaak en toedracht van het ongeval ; 
5e. paraaf van den getroffene ten bewijze, 

dat hij instemt met het vermelde sub l e tot 
en met 4e; 

6e . omschrijving van het letsel; 
7e. door wien de hulp werd vel'ieend. 
·2. Het in het eerste lid bedoelde afzonder

lijke register moet tenminste tweemaal per 
week door den aan den geneeskundigen dienst 
der ondernem ing verbonden geneeskundige 
voor "gezien" worden geparafeerd en gedag
teekend. 

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank is 
bevoegd om voor elke onderneming afzonder
lijke bepalingen te treffen omtrent de wijze, 
waarop inschrijvingen uit het afzonderlijke 

1938 

register in het in artikel 1 bedoelde registei
moeten _worden overgenomen of waarop de 
inschrijvingen in ·beide registers met elkander 
moeten corrèspondeéren, en om te bepalen, 
dat, indien het afzonderl ijke register buiten 
gebruik wordt gesteld, dit onder door dat 
bestuur te stellen voorwaarden wordt gevoegd 
bij het in artikel 1 bedoelde register. 

Art. lb. Indien een letsel, dat ingeschre
ven is in het in artikel la bedoelde register, 
verdere behandeling door den geneeskundigen 
dienst der onderneming vereischt, moet het 
zoo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 
binnen 24 uur na de tweede behandeling, 
tevens worden ingeschreven in het in artikel 1 
bedoelde register, met verwijzing over en 
weer naar het nummer, waaronder het in het 
andere register is ingeschreven." 

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

's-Gravenhage, den 20sten April 1938. 

s. 883. 

WILHELMINA. 
.De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 3 Mei 1938.} 

25 Mei 1938. B"ESLUIT tot wijziging van het. 
Koninklijk besJ uit van 17 December 1919 
(Staatsblad N°. 814), tot uitvoering van 
de artikelen 329 en 331 der Invaliditeits
wet, zooals dat besluit laatstelijk gewijzigd 
is bij ·Koninklijk besluit van 16 Augustus 

. 1937 ,(Staatsblad N°. 891) . 

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

Sociale Zaken van 19 Mei 1938, N°. 1203, 
Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 329 en 331 der Inva
liditeitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Mei 1938 te wijzigen Ons

besluit van 17 December 1919 (Staatsblad 
N°. 814), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 Augustus 1937 (Staatsblad N°. 891) 
en te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
Het eerste lid va.n artikel 5 van Ons voren

aangehaald gewijzigd besluit van 17 Decem
ber 1919 , (Staatsblad N°. 814), wordt gelezen 
als . volgt: · 

"1. Na voldoening van het nagevorderde 
bedrag wordt dat door den Raad van Arbeid 
verantwoo.rd . door inplakking op de r ente
kàart van navorderingszegels, waarvan het 
model door Onzen Minister van Sociale Zaken 
wordt vastgesteld. De Raad van Arbeid dag
teekent die zegels.". 

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

Het Loo, den 25sten Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken. 
C. P. M. R o m m e . 

(Uitgeg . 14 Juni 1938.) 
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s. 884. 

12 Augustus 1938. BESLUIT t.ot bepaling 
van den dag, waarop de artikelen I, II 
en III der wet van den 3den December 
1937, Staatsblad n°. 804, t.ot wijziging der 
Invaliditeitswet, in werking zullen treden. 

I nwerkingtreding 1 Septe,nber 1938. 

s. 948. 
VERBETERING. 

In Staatsblad n°. 649 van den jaargang 
1935 (blz. 942, le kolom) staat onder 4: 
,,Onder gehuwden", lees: ,,Onder ongehuw
den". 

's-Gravenhage, den achtsten Augustus 1938. 

N.B. Waar de jaa,·gang 1935 ,·eeds is ç,,fge
sloten, wordt dez e verbetering in den 
jaargang 1938 opgenomen. M en kan 
desverlangd in den jaargang 1935 op 
de boven · aangegeven plaats een ver
wijzing aanbrengen . 

s. 1301. 

4 Augustus 1938. WET t.ot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor en ten be
hoeve van het stichten door het Burger
lijk Armbestuur te Maast,·icht van een 
ziekenhuis op terreinen aan en in de om
geving van den Brusselschenweg a ldaar. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 484. 
H and. II 1937/88, bladz. 185'1. 
B ijl . Hand. l 1937/38, 484. 
H and. 1 1937/38, bladz . '162. 

s. 1362. 

25 M ei 1938. BESLUIT t.ot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het Christelijk Lyceum te 
Hil versum der Vereeniging " H et Christe
lijk Lyceum in 't Gooi" , gevestigd te 
Hilve,·sum. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 April 1938, N°. 5132 III, Afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op art ikel 157 der hooger-onderwijs
wet · 

G~zien Ons beslu it van 23 Juni 1932 (Staats
blad N°. 311}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Mei 1938, N°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Mei 1938, N°. 7526, 
Afdeel ing Voorbereidend Hooger en Middel 
baar Onderwijs; 

Hebben· goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1938 de af

deeling gymnasium van het Christelijk Ly
ceum te Hilvenu,n der Vereeniging " H et 
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Christelijk Lyceum in 't Gooi", gevestigd a l
daar, opniéuw voor het tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen a ls bevoegd om, met inachtne
ming der desbetreffende wettelijke voorschrif
ten aan h aar leer! ingen, die het onderwijs tot 
aan het einde hebben bijgewoond, een getu ig
schrift van bekwaamheid tot un iversitaire stu
diën af te geven, dat met het getuigschrift, 
in artikel 11 der hooger-onderwijswet ve r
meld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
geronden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R . S I o te m a k e r d e B r u ï n e . 
(Uitg eg. 10 J uni 1938.) 

s. 1363. 

25 M ei 1938. BESLUIT t.ot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de a fdee ling gym
nasium van het Christelijk Lyceum te 
Almelo . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 Maart 1938, N°. 4565 III, afdeel ing Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet · 

G~z ien Ons besluit van 8 Juni 1932 (Staat.~
blad N° . 286}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Mei 1938, N°. 24}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voqr
noemden Minister van 20 Mei 1938, N°. 7523, 
Afdeeling Voorbere.'dend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1938 de af

deeling gymnasium van het Christelijk Ly
ceum te Almelo van de Vereeniging voor 
Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoo
ger Onderwijs voor Twente en Omgeving, ge
vestigd aldaar, opnieuw voor een t ijdvak van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aa n haar l eer] ingen, di e het 
onderwijs t.ot aan het e inde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
t.ot universitaire stud iën af te geven, dat met 
het getuigschr ift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst , en waarvan afschrift zal worden 
geronden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Onderwijs, 
Kunsf en en W etenschappen, 

J . R . S I o tem a k e r d e B ruïne. 
(Uitg eg . 10 Juni 1938.} 
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s. 1364. 

27 M ei 1938. BESLUIT tot hernieuwde aan
w1Jzing overeenkomstig artike l 157 der 
hooger-onderwijswet van de a fdeeling 
gymnas ium van he t Lyceum te B ussum 
der Vereenig ing "School voor Voorberei
dend Honger, Middelbaar en M aatschap
pelijk Onderwijs", gevestigd te B ussum. 

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

Onderwij s, Kunsten en W etenschappen van 
28 Maa rt 1938, N °. 4500 III, afdeeling Voor
bereidend Honger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op a rtikel 157 de r honger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 25 Mei 1932 (Staats
bl ad N °. 214) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
10 Mei 1938, N° . 23); 

Gezien het nade r rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Mei 1938, N°. 7525 , 
Afdeeling Voorbereidend Honger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1938 de af

deel ing gymnasium van het Lyceum te Bus
sum der Vereeni g ing " School voor Voorbe
re idend Honger , Middelbaa r en Maatschappe
lijk Onderwijs" , gevestigd aldaar, opnieuw 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
a ls bevoegd om, met inachtneming der des
betreffende wette! ijke voorschrif ten aan haar 
leer! ingen, d ie het onderwijs tot aan het e inde 
hebben bijgewoond, een getu igschrift van be
kwaamheid tot unive rsitaire studiën a f te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der honger-onderwijswet vermeld, wordt ge
l ij kgestel d . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de ui tvoering 
van di t bes! u it, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 27sten Mei 1938. 
WILHELJVIINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. S I o t e m aker de B r u ï n e. 
( Uitgeg . 10 J uni 1938. ) 

s. 1365. 

1 J uni 1938. BESLUIT tot hernieuwde aan
w1Jzing overeenkomstig artikel 157 de r 
honger-onderwijswet van de a fdeeling gym
nasium van het Christelijk L yceum te 
Zutphen der Vereeniging tot sti ch t ing en 
instandhouding van een Chri stelijk Lyceum 
voor Zutphen en omstreken, gevestigd te 
Zutphen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 A pril 1938, N °. 5360 III, Afdeeling Voorbe
re idend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artike l 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons beslui t van 23 Mei 1932 (Staats
blad N°. 211); 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Mei 1938, N° . 26) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 27 Me i 1938, N °. 7816, 
a fdeeli ng Voorbere idend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en ver taan: 
met ingang van 1 September 1938 het Chris

telijk Lyceum te Zutphen der Vereenigi ng tot 
st ich t ing en instandhouding van een Christelijk 
L yceum voor Zutphen en omstreken , gevestigd 
te Zutphen, opn ieuw voor een tijdvak van zes 
ja ren aan te wijzen als bevoegd om, met in
ach tneming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen , di e he t onder 
wijs tot aan het e inde hebben b ijgewoond, een 
getui gschrift van bekwaamheid tot univers i
ta ire studiën a f te geven, dat met het ge
tuigschrift, in artikel 11 de r hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgestel d. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoering 
van di t besl u it, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den R aad van State. 

H et Loo, den l sten J uni 1938. 
WILHELMINA . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschapp n, 

J . R. S I o te m a k e r cl e B r u ï n e. 
( Uitg eg. 14 J uni 1938.) 

s. 1382. 

13 M ei 1938. BESLUIT, betreffende de St. 
Bavo-Stich t ing te Noordwijkerhottt. 

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

Binnenlandsche Zaken van 6 M ei 1938, N °. 
5249, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
bl ad N °. 96) , woals di e wet laatste lijk is ge
wij zigd ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 16 Mei 1938 wordt 

ingetrokken Ons beslu it van 15 November 
1913 (Staatsbl ad N° . 409), zooals dat s inds
di en is gewijzigd. 

2. A an de Vereeniging der B roeders van 
Liefde, gevestigd te Venray, e rkend bij Ons 

1 beslui t van 20 Juni 1905 , N° . 54, wordt ver
gunning verleend van hare St. Bavostichting 
gelegen in de gemeente Noordwijkerhout ze
ven pav iljoenen, tot dusver bestemd en gebe
zigd voor de verpl eging van lijders, in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen. 

Zoowel voor het gesticht als voor de inrich
t ing becloelcl in a rtikel 3 zull en geleien de 
voorheen en thans overgelegde teeken ingen en 
de daarbij gegeven beschr ijving. 

3. H et paviljoen St. Paulus en het pavil
joen voor lijders aan tuberculose genaamd St. 
B eatrix worden onder de voorwaarden, ver
meld in a r t ikel 12, aangewezen als een in
richting, welke niet a ls een gesticht wordt 
beschouwd , ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinn igen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodi g blijkt , aan te vu ll en of te 
wijzigen. 
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4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken bepaalt voor elk pavi ljoen het tijdstip 
waarop dit in gebruik mag worden genomen 
en het maximum van het aantal verpleegden, 
dat daarin mag worden opgenomen. 

5. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 650 mannelijke krankzin
nigen verpleegd worden. 

6. In de inrichting, bedoeld in artikel 3 
mogen niet meer dan 107 mannen verpleegd 
worden. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen geen op
stallen, tenzij overeenkomstig de teekeningen 
en beschrijving, genoemd in art. 2 op het 
gestichtsterrein worden opgericht, en mag niet 
aan derden de beschikking over eenig deel van 
dit terrein worden gegeven. 

8. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen, de rioleering en verdere inrichtingen op 
het terrein, zoomede in de afrastering van het 
terrein en in de omheining der tuinen geen 
verandering worden aangebracht, welke ten
gevolge zouden hebben dat zij niet meer ge
heel overeenstemden met de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in art. 2. 

9. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare pi aats het aantal personen aange
geven, waarvoor het bestemd is. 

10. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan tenminste 
vier geneeskundigen, die gevestigd moeten zijn 
in woningen op of nabij het terrein dor St. 
Bavostichting en daarbuiten geen geneeskun
dige practijk mogen uitoefenen. 

ll. Voor elke opneming, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kennisgeving gezon
den aan diengene der inspecteurs, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 27 April 1884 (Staats
blad N°. 96), die door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken bel ast is met het toe
zicht op de St. Bavostichting. 

12. De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
luiden a ls volgt: 

1. Tot de im-ichting wordt te a llen t ijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, 
belast met het toezicht op de St. Bavostich
ting. 

2. H et bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichti11g, benevens het over ige 
aldaar werkzame personeel , geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
in richting maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, wel
ke een duidelijk beeld geven van de voorge
schiedenis, zoomede van den toestand van de 
verpleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting 
nog noodzakelijk of wenschel ijk is. Zij worden 
na het ontslag of overlijden van den ver
pleegde zorgvuldig bewaard gedurende vij f en 
twintig jaren. 
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Van deze aanteekeningen wordt aan den in
specteur op zijn verlangen inzage gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van Justitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verwek, of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of voog
dij; 

b. op schriftelijke verklaring van den eer
sten geneeskundi ge, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wensche
lijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor

schriften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in dit artikel mochten worden ge
geven. 

13. Aan den inspecteur wordt te a ll en tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van de St. Bavostichting. 

14. Het bestuur draagt zorg, dat een a f
schrift van dit besluit en van de Ministe
rieele beschikkingen, bedoeld in de artikelen 
4, 7, 8 en 12 zoomede een copie van de tee
keningen en besçhrijving, bedoeld in artikel 
1, aanwezig zijn in de St. Bavostichting, en 
aan den inspecteur zoomede aan den Officier 
van J ustitie, te allen tijde op verlangen ter 
inzage worden voorgelegd. 

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

's-Gravenhage, den 13den Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenland'5che Zaken, 
Van Boe yen. 

(Uitgeg. 16 M ei 1938.) 

s. 1383. 

14 M ei 1938. BESLUIT, betreffende de Stich
t ing " Vogelenzang" te B ennebroek. 

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

Binnenlandsche Zaken van 11 Mei 1938 N°. 
5387, afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad 0

• 96) , zooals deze wet laatstelijk is 
gew ij zigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en, dat in Ons besluit van 26 Ja

nuari 1927 (Staatsblad N°. 17 A) , sindsdien 
gewijzigd, met ingang van 1 Juni 1938 nader 
de volgende wijzigingen worden gebracht: 

Art. I. In a rtikel 1 wordt in plaats van 
,,v ier paviljoenen" gelezen: acht paviljoenen. 

Art. II. Het eerste lid van artikel 2 wordt 
gelezen als vol gt: 

V an de Stichting worden de pavi ljoenen 
Rustoord , Dennenoord en Zonneheuvel geza
menl ij k onder de voorwaarden, vermeld in de 
artikelen 10 tot en met 13, aangewezen als 
een inrichting, die niet a ls gesticht voor 
krankzinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. 
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Art. III. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
In ·het gesticht voor krankzinnigen mogen 

niet meer dan 517 krankzinnigen, 236 mannen 
en 281 vrouwen , verpleegd worden. 

Art. IV. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
In de inrichting, bedoeld in artikel 2, mo

gen niet meer dan 58 mannen en 78 vrouwen 
verpleegd worden. 

Art. V. Aan artikel 10 worden toegevoegd 
een derde en een vierde lid, luidende: 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den ooestand van de ver
pleegden in lichamelijk , geestel ijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ningen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inricht ing nog 
noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuld ig bewaard gedurende vijf en twintig 
jaren. Van deze aanteekeningen wordt aan 
den Inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

4. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wensche
lijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 14den Mei 19 38. 
WILHELMINA. 

De Mini.,te,· van B innenlarukche Zaken, 
Van B oey en. 

(Uitgeg. 27 Mei 1938.) 

s. 1384. 

14 M ei 1938. BESLUIT, betreffende Pavil
joen "St. Dénis" te Tilburg. 

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

Binnenlandsche Zaken van 11 Mei 1938, N°. 
5355, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad N°. 96) , zooals die wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. L 1. H et paviljoen "St. Dénis" te 

Tilburg, inrichting ter verpleging van onvol
waardige mannen, staande onder bestuur van 
de Vereeniging der Broeders Penitenten, ge
vestigd in " Huize Padua" te Boekel, wordt 
onder de voorwaarden, vermeld in artikel 2, 
aangewezen a ls eene inrichting, die niet als 
gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 
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2. Wij behouden Ons voor die voorwaar.
den, wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen 
of te wijzigen. 

2. 1. Tot de inrichting wordt te allen tijde· 
vrije ooegang verleend aan diengene der in
specteurs, bedoeld in artikel I der wet van 27 
April 1884 (Staatsblad N°. 96), die door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken be
last is met het ooezicht op de inrichting. 

2. Het bestuur van de inrichting, de ge
neeskundigen, aldaar werkzaam, benevens het• 
overige personeel, geven den inspecteur de 
door hem verlangde inlichtingen. 

3. Het bestuur draagt. zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een stel platte
grondteekeningen, waaruit de bestemming van 
alle vertrekken duidelijk blijkt ; deze teeke
ningen worden den inspecteur te a ll en tijde op 
verlangen ter inzage voorgelegd. 

4. Inzake veranderingen, welke ten ge
volge zouden· hebben, dat de inrichting niet 
meer geheel overeenstemt met de teekeningen, 
bedoeld in het vorig l id, wordt vooraf schrif
telijk het advies ingewonnen van den in
specteur. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek, wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangewezen het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. Door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken kunnen nadere voorschriften worden 
gegeven ten aanzien van het bepaalde in het 
derde en het vierde lid. 

7. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich · schriftelijk te wenden oot de hoofden der 
departementen van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den officier van justit ie. 

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

's-Gravenhage, den 14den Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Va: n B oeyen. 

(Uitgeg . 27 M ei 1938.) 

s. 1385. 

13 Juni 1938. BESLUIT, betreffende het ge
sticht voor zwakzinnigen "Boldershof" te 
Druten. 

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

Binnenlandsche Zaken van 8 Juni 1938, n° . 
6420, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n° . 96), zooals deze wet laatstelij k is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Ons besluit van 28 April 1934 (Staatsblad 

n°. 225), betreffende het gesticht voor zwak
zinnigen "Boldershof" te Druten, wordt met 
ingang van 1 Juni 1938 gewijzigd als vólgt: 

L Het eerste lid van artikel 3 wordt ge
lezen: 

De paviljoenen "Célestine" en "Marie An
toine" worden onder de voorwaarden, ver
meld in art. 12, aangewezen als eene Üll'ioh-
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ting, welke niet als gesticht wordt beschouwd, 
-ook wanneer daarin meer dan twee zwakzin
nigen worden verpleegd. 

II. In artikel 5 wordt in plaats van: ,, 31 
December 1940" gelezen: 31 December 1945. 

III. Artikel 6 wordt gelezen: 
In de inrichting, bedoeld in artikel 3, mo

gen niet meer dan 170 vrouwelijke patiënten 
verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak, ein
digende 31 December 1945, nog 20 vrouwe
lijke patiënten verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bel ast met de uitvoering van dit bes] uit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst . 

Het Loo, den 13den Juni 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Van Bo e yen. 

(Uitgeg. 24 J uni 1938.) 

s. 1386. 

25 Jul i 1938. BESLUIT, betreffende het 
krankzinnigengesticht " Licht en Kracht" 
te Assen. 

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

-:Sinnenlandsche Zaken van 14 Juli 1938, N°. 
ï933 , Afdeel ing Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
bl ad N°. 96) , woals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 27 Juni 

1933 , N°. 40 te bepalen: 
Art. 1. Aan de Vereeniging "Nederland

sche Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en 
geestesz ieken", gevestigd te Amersfoort, wordt 
vergunning verleend op een terrein gelegen 
in de gemeente Assen, de thans reeds voor de 
verp leging van wodanige lijders bestemde pa
viljoenen " J abbok" voor mannen en " Nebo" 
voor vrouwen , benevens gedeelten van de 
nieuwe paviljoenen "Zoar" voor mannen en 
" Meriba" voor vrouwen, in te rich ten tot een 
gesticht voor krankzinnigen. Zoowel voor het 
gesticht a ls voor de inrichting bedoeld in art. 
2, gel den de voorheen en thans overgelegde 
teeken ingen en de daarbij gegeven beschrij
ving. 

2. De niet als gestichtsafdeel ing bestemde 
gecleel ten der paviljoenen " Zoa r" en " Meri
ba" worden gezamenlijk en onder de voor
waarden vermeld in art. 12, gedurende een 
door Onzen Minister van Binnenland che Za
ken te bepalen tijdvak, aangewezen a ls eene 
inrich ting, welke niet a ls krankzinn igenge
stich t wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
p leegd. 

\Vij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt aan te vullen of te 
wijzi gen. 

3. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken bepaalt voor elk pavi ljoen het tijdstip, 
waarop dit in gebruik mag worden genomen 

· en het maximum van het aantal verpleegden, 
dat daarin mag worden opgenomen. 

4. In het gesticht, bestaande uit twee pa-
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viljoenen Jabbok en Nebo, benevens uit ge
deelten van de twee paviljoenen Zoar voor 
mannen en Meriba voor vrouwen, mogen niet 
meer clan 325 patiënten, 162 mannen en 163 
vrouwen, worden verpleegd. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 2, 
mogen niet meer clan 23 personen, 11 mannen 
en 12 vrouwen, verpleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op de ter
reinen geen opstal I en, tenzij overeenkomstig de 
teekeningen en beschrijving, bedoel cl in ar
t ikel 1, worden opgericht en mag niet aan 
derden de be chikking over eenig deel van die 
terreinen worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenl a ndsche Zaken mag in de ge
bouwen, de rioleering en verdere inrichtingen 
op de terreinen, zoomede in de omhein ing van 
de tuinen, geen verandering worden aange
bracht, welke tengevolge wuden hebben, dat 
zij niet meer geheel overeenstemmen met de 
teekeningen en beschrijving bedoeld in ar
tikel 1. 

8. In elk voor meer dan éón verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

9 . De geneesku ndige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
drie geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in woningen op of nabij de teneinen van 
de verplegingsgebouwen, behoudens door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken te 
verleenen ontheffing. Zij mogen buiten die 
terreinen geen pra ktijk uitoefenen. 

10. Aan den inspecteur, bedoeld in artikel 
11, wordt te a llen tijde vrije toegang verl eend 
tot de dienstgebouwen. 

11. V an elke opneming, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen 2 
weken eene schriftelijke kennisgeving gezon
den aan den inspecteur, die door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken belast is 
met het toezicht op het gesticht. 

12. De voorwaarden, bedoeld in artikel 2, 
luièlen als volgt : 

1. Tot de gebouwen en terre inen wordt te 
a ll en tijde vrije toegang verleend aan den 
inspecteur, die door Onzen Minister van Bin
nenland che Zaken is belast met het toezicht 
op de inrichting. 

2. H et bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
aldaa r w e rkzame personeel , geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan "de 
inrichting, maken regelmatig ten aanz ien van 
de verpl eegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd. nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duide lijk beeld geven van de voorgeschie
denis, womede van de verpl eegden in I icha
melijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht, 
van de wijzig ingen , welke deze toestand on
dergaat, van de bijzondere voorval Jen en van 
hetgeen in het belang der verpleegden wordt 
gedaan: uit deze aanteekeningen moet voort• 
nu on dan blijken of voortzetting van de ver
pleging in de inrichting nog noodzakelijk of 
wenschelijk is. Zij worden na het ontslag of 
over! ij den van den verpleegde zor!l"vuldig be
waard gedurende vijf en twintig Jaren. Van 
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deze aanteekeningen wordt aan den Inspec
teur op zijn verlangen inzage gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot de 
inspecteurs en tot den Officier van Justitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek, of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of voog
dij; 

b. op schriftelijke verklaring van den eer
sten geneeskundi ge, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wensche
lijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor

schriften, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken ten aanzien van het be
paalde in dit artikel mochten worden gegeven. 

13 . Het Bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de a rtikelen 3, 6, 7 
en 12, zoomede een copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in a rt . 1, aanwezig 
zijn in de inrichting en aan den inspecteur, 
zoomede aan den officier van justitie. te allen 
tijde op verlangen ter inzage worden voorge
legd. 

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

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Van Boe yen. 
(Uitg eg . 19 Augustu.s 1938.) 

s. 1389. 

13 Augustus 1938. BESLUIT, betreffende de 
Stichting "Sancta Maria" te Noordwijk. 

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

Binnenlandsche Zaken van 11 Augustus 1938, 
N° . 8756 I , Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad N°. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 21 April 

1933, Staatsblad N° . 215 , de artikelen 5 en 6 
zullen luiden als volgt: 

Artikel 5: In het gesticht mogen niet meer 
dan 698 vrouwelijke krankzinnigen verpleegd 
worden. 

Artikel 6: In de inrichting, bedoeld in ar
tikel 3, mogen niet meer d an 125 vrouwen 
verpleegd worden . 

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

Soestdijk, den 13den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlands,c he Zaken , 
Van Boe yen. 
(Uitge g. 26 Augustus 1938. ) 
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s. 1403. 

19 Mei 1938. WET tot goedkeuring van de 
dading met de N . V. .,Maatschappij tot 
Exploit/ltie van den Scheurpolder" in li 
quidatie te Rotterdani betreffende een 
aanhangig geding inzake de pacht van 
gronden gelegen in den Scheurpolder. 

Bijl. Hand . ll 1937/38, 428. 
Hand. ll 1937/38, bladz. 1503 . 
Bijl. Hand. I 1937/38, 428. 
Hand. I 1937/38, bladz. 678. 

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

dat het in het belang van den Staat moet 
worden geacht, dat met de N. V . ,,Maatschap
pij tot Exploitatie van den Scheurpolder" in 
1 iquidatie te Rotte,·d,ani een dading is geslo
ten ter beëindiging van een aanhangig geding 
inzake de pacht van gronden gelegen in den 
Scheurpolder; 

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

De dading bij onderhandsche akte, dd. 16 
December 1937/12 Januari 1938, waarvan een 
a fschr ift aan deze wet is gehecht, gesloten 
tusschen den Staat en de N . V. ,,Maat1Jchappij 
tot Exploitatie van den Scheurpolder" in li 
quidatie te Rotterdani, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den Mei 

1938. 

Af s c hr i f t. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiëu, 

J . A. de W i 1 d e . 
(Uitgeg. 10 Juni 1938.) 

ACTE VAN DADING. 

De Staat der Nederlanden, wiens zetel is 
gevestigd te 's-Gravenhage, te dezer zake ver
tegenwoordigd door Zijne Excellentie den Mi
nister van Financiën, 

en 
de Naamlooze Vennootschap "Maatschappij 

tot Exploitatie van den Scheurpolder" in li
quidatie , gevestigd te Hoek van Holland (Ge
meente Rotterdam), 

Overwegende dat de Staat door den Scheur
polder bij explo it van den Deurwaarder Ha
ring van Vliet van 30 November 1935 is ge
dagvaard te verschijnen voor de Rechtbank te 
's-Gravenhage, terzake a ls in dit exploit om
schreven; 

Overwegende dat partijen zijn te rade ge
gaan het in voormeld exploit omschreven 
gesch il te beëindigen door eene dading; 

Zijn ove ree ngekomen, doch zulks onder voor
behoud van goedkeuring door den wetgever, 
eene dading aan te gaan, welke zal worden 
beheerscht door de navolgende bepalingen: 

Art. 1. De staat betaalt aan de N. V. in 
liquidatie voornoemd een bedrag van negen 
duizend gulden (zegge f 9000) met een rente 
ad 31/2 % 's jaars vanaf 30 November 1935 
tot op den dag der betaling, tegen overlegging 
van een behoorlijk geteekende volledige kwij
t ing. 

Art. 2. Na betaling van het in artikel 1 
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genoemde bedrag heeft de Scheurpolder te 
dezer zake niets meer van den Staat te vor
deren . 

Art. 3. De thans voor de Arrondissements
Rechtbank te 's-Gravenhage aanhangige pro
cedure wordt nadat betaling overeenkomstig 
artikel 1 heeft plaats gehad, geroyeerd, ter
wijl iedere partij hare eigen proceskosten 
draagt. 

Aldus in duplo opgemaakt en onderteekend te 
's-Gravenh age, 12 J anuari 1938. 
De Minister van Financiën, 
(get.) J. A. de W i Id e. 

Rotterdam, 16 December 1937. 
(get. ) B. d e Vos. 
(get.) H. F. G. Snethlage. } 

Vereffe
naars. 

Ondergeteekende Mr. B. A. Droogleever 
Fortuyn garandeert den Staat, dat de N. V. 
.,Maatschappij tot Exploitatie van den Scheur
polder" in liquidatie door de hierboven ge
stel de handteekeningen rechtsgeldig wordt ver
bonden. 

s. 1404. 

(get. ) Droogleever Fortuyn. 
Voor gelijkluidend afschrift, 
De M inister van Financiën, 

J . A. d e W i 1 d e. 

1 Jul i 1938. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandsch en verkoop aan de 
N aamlooze Vennootschap " Provinciale 
Noordbrabantsche Electriciteits Maatschap
pij" te. 's-Hertogenbosch, van de perceelen 
aan den Koningsweg te 's-H ertogenbosch, 
plaatselijk gemerkt nos. 101 en 103, ka
dastraal bekend gemeente 's-H ertogen
bosch, Sectie I , n°. 1488, groot 1,58 Are 
en n° . 1487, groot 6,67 Are. 

Bijl. Hand. Il 1931/38, 444-
Hand. Il 1981/38, bladz. 1616. 
Bijl. Hand. 1 1931/38, 444-
Hand. l 1931/38, blz. 151. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Naamlooze Vennootschap "Provinciale 
Noordbrabantsche Electriciteits Maatschappij" 
te 's-Hertogenbosch in koop heeft gevraagd 
de Staatsperceelen, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertogenbosch, Sectie I, nos. 1487 
en 1488, en dat het bel ang van den Staat zich 
tegen dezen verkoop niet verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de Naamlooze Ven
nootschap "Provinciale Noordbrabantsche Elec
triciteits Maatschappij" te 's-Hertogenbosch, 
van de Staatsperceelen, kadastraal bekend ge
meente 's-Hertogenbosch, Sectie I, nos. 1487 
en 1488, geconstateerd bij de in afschrift aan 
deze wet gehech te akte dd. 21 Juni 1937. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den l sten 

Juli 1938. WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 

J. A . de W i J de. 
(Uitgeg. 9 Augustus 1938.) 
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AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1. Gerrit Willem J an de Nooijer, Ontvan

ger der registratie en domeinen te 's-Hertogen
bosch, handelende namens den Staat der Ne
derl anden (hierna aan te duiden als de Staat), 
hiertoe gemachtigd bij brief van den Directeur 
de r registratie en domeinen te Maastricht, dd. 
9 Juni 1937, n°. 5062, gegrond op de missive 
van den Minister van Financiën, dd. 8 Juni 
1937, n°. 180, afdeel ing Domeinen; 

2. a. Dirk Lambertus Jonker, te 's-Her
togenbosch, 

b. Anthonie Isaac Jan de Broekert, te 
Eindhoven, 

respectieve] ij k Directeur en Commissaris-Lid 
van den Raad van Toezicht van de te 's-Her
togenbosch gevestigde Naamlooze Vennoot
schap Provinciale Noordbrabantsche El ectri 
citeits Maatschappij , ten deze die vennootschap 
rechtsgeldig vertegenwoordigende krachtens 
art. 9 der Statuten, hiertoe overeenkomstig 
art. 20 der Statuten gemachtigd door den 
R aad van Commissarissen, welke machtiging 
is gehecht aan na te noemen akte van uit
gifte in e rfpacht, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in e igendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan gemelde Naamlooze Vennootschap 
Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits 
Maatschappij (hierna te noemen: de kooper) , 
die in koop en in eigendomsoverdracht aan
neemt: de panden aan den Koningsweg te 
's-Hertogenbosch, plaatselijk gemerkt n°. -101 
en 103, kadastraal bekend Gemeente 's-Her
togenbosch, sectie I , n°. 1488, huis en erf groot 

, 1,58 are, en n°. 1487 , magazijn , woonhuis, 
; kantoor en werkplaats, groot 6,67 are . 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van drie en dertig duizend gulden 
(f 33 ,00Ó) en onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met alle daaraan v01·bonden lusten en 
Jasten, heerschende en I ij den de erfdienstbaar
heden. 

2. De Staat is tot geenerle i vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. H et verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur, behoudens het 
hierna bepaalde. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van v.ermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De kooper kan het gekochte in be
zit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zijn van de aanvaard ing af voor 
rekening van den kooper, onverschillig te 
wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelijking 
moge] ijk zal zijn , geschieden ten kantore van 
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den Ontvanger der registratie en domeinen te 
's-Hertogenbosch, of door overschrijving of 
storting op diens postgirornkening n° . 4563, 
(in welk geval de oorzaak der betaling op het 
overschrijvings- of stortingsbiljet moet worden 
vermeld) of bij de Nederlandsche Bank, bin
nen een maand na den dag, waarop door hem 
aan den kooper bij aangeteekend schrijven is 
kennis gegeven van de hiervoor bedoelde goed
keuring dezer overeenkomst: 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit een 
door den genoemden Ontvanget· aan den voet 
van alle exempt aren dezer akte te stellen 
onderteekende verklaring. 

3. De kennisgev ing wordt volledig bewezen 
door de vertooning van het bewijs van ter 
post bewrging van den aangeteekenden brief, 
terwij l de inhoud, a lles behoudens tegenbewijs, 
zal geacht worden overeen, te stemmen met 
de daarvan gehouden aanteekening in het cor
respondentieregister van genoemden Ontvan
ger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den voor
schreven termij n is betaald, verbeurt de koo
per een boete van tien gulden voor iedere in
gegane maand verzuim, en h eeft de Staat het 
recht deze koopovereenkomst onmiddellijk te 
ontbinden, ronder eenige rechterlijke tusschen
komst en zonder dat in beide gevallen eenige 
inverzuimstell ing noodig is. 

Art. 6. Door den Staat zijn aan genoemde 
Vennootschap de bij deze aan haar verkochte 
perceelen in erfpacht uitgegeven, onder voor
behoud van huur door de V ennootschap aan 
den Staat van het pand Koningsweg n°. 101, 
kadastraal bekend Gemeente 's-Hertogenbosch, 
sectie I , 11°. 1488, voormeld, tot en met 31 
Januari 1941. 

D eze huurovereen komst blijft ongewijzigd 
bestaan tot het tijdstip, waarop zij krachtens 
gemelde akte van erfpacht e n buur een e inde 
neemt. 

Art. 7. l. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemden Ontvanger. Deze 
over ch rijvi ng kan door den kooper niet wor
den gevorderd, --voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig artikel 5, 1 id 4, ver-
schuldigde boete geheel is betaald. · 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
haar uitvoering vall ende, komen ten laste van 
den kooper en moeten door hem binnen veer
tien dagen na opgave· worden betaald op de 
wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening van 
de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betal ing der kosten, in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. adat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de koste n met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul 
digde boete door den kooper zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan den kooper uitgereikt. 

Art. 8. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicil ie gekozen ten 
kantore van den voornoemden · Ontvanger. 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te 's-Hertogenbosch den 21sten Juni 1937. 

Ontvanger der R egistratie 
en Dorneinen, 

(get.) de Nooijer. 

N. V . Provinciale Noordbrabantsche 
Electriciteits,naatschappij, 

(get.) Jonker, Directeur. 
(get.) A. de Broek er t, Oo,n,ni.~saris, 

Lid van den Raad van To ezicht. 

Voor gelijkluidend afschr ift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
v- a n A s c h v a n W ij c k. 

s. 1405. 

4 Augustus 1938. WET, houdende goedkeu
ring van de onderhandsche eigendomsover
dracht aan de gemeente 's-Gravenhage, 
ingevolge ruiling, van Staatseigendommen 
langs den Hofweg en de Hofstraat, te 
's-Gravenhage. 

Bijl. Hand. Tl 1987/88, 490. 
Hand. Tl 1937/38, bladz. 1847. 
Bijl. Hand. l 1987/88, 490: 
Hand. l 1987/38, bladz. 766 . 
Wij WILHELM! A , enz. . .. doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met de gemeente 's-Gravenhage eene ruiling 
aan te gaan betreffende onroerende goederen 
gelegen langs den Hofweg en de Hofstraat te 
's-Grav enhage; 

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

De onderhandsche eigendomsoverdracht aan 
de gemeente 's-G,·avenhage van langs den 
Hofweg en de Hofstraat te 's-Gmvenhage ge
legen Staatseigendommen, omschreven in de 
in afschrift van deze wet gehechte akte van 
ruiling d.d. 20 J anuari 1938, wordt goedge
keurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, 

J. A. d e W i I d e. 
( Uitgeg. 26 A ugustits 1938.) 

De ondergeteekenden: 
1. 0tto Verhagen , Inspecteur der Domeincrt 

te 's-Gravenhage, handelende nam ens de n 
Staat der N ederlanden (hierna aan te duiden 
als den Staat), hiertoe gemachti gd bij brief 
van den Directeur der Registratie en Domei
nen te 's-Gravenhage van 6 November 1937 
N°. 446/10050, afdeel ing Domeinen, gegrond 
op de missive van den Minister van Financiën 
van 8 0ctober 1937, N°. 148, afdeeling Do
meinen, 

2. Meester Salomon J ean René de Monchy, 
Burgemeester der Gemeente 's-Gravenhage, als 
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zoodanig die gemeente (hierna aan te duiden 
als de wederpartij) vertegenwoordigende en 
tevens handelende ter uitvoering van het be
sluit van den Gemeenteraad van 22 Novem
ber 1937, goedgekeurd bij besluit van Gede
puteerde Staten der provincie Zuid-Holland 
van 28 December 1937, G.S. N°. 227, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat staat, onder voorbehoud van goed

keuring bij de wet, in eigendom af aan de 
wede,·partij, die zulks aanneemt, de volgende 
gedeelten van de Staatseigendommen langs 
den Hofweg, de Hofstraat en het Buitenhof 
te 's-Gravenhage, kadastraal bekend a ls ge
meente 's-Gravenhage, Sectie F. en wel van: 
n°. 2081, gebouwen, magazijn, stal, koetshuis 
en bovenwoning en erf, geheel 30,05 aren, een 
gedeelte groot 12,80 aren; n°. 1041, huis, erf , 
geheel 0,65 are, een gedeelte groot 0,01 are; 
n°. 1980, huis, erf, geheel 0,69 are, een ge
deel te groot 0,07 are; n°. 342, huis, erf, ge
heel 0,37 are, een gedeelte groot 0,14 are; 
n°. 1036 , huis, erf, geheel 1,78 are, een ge
deelte groot 0,32 are; n°. 339, huis, erf, ge
heel 0,58 a re, een gedeelte g root 0,21 are; 
n°. 338, huis, e rf, geheel 0,91 are, een gedeel
te groot 0,19 are; n°. 337 , huis, erf, gehee l 
1,30 are, een gedeelte groot 0,23 are; n° . 
1760, huis, erf, geheel 2,12 aren, een gedeelte 
groot 1,88 are; n°. 1979, straat, geheel 7,87 
aren, waarin de Staat (Waterstaat) m de
e igenaar is voor ± 70 centiaren uit oud 1728, 
va n dien mede-eigendom een gedeelte groot 
0,17 are; totaal alwo een oppervlakte van 
16,02 aren, zooals een en ander in groene en 
gele kleur is aangegeven op de door partijen 
gewaarmerkte aan deze akte gehechte teeke
ning. 

Hiertegenover staat de wederpartij in eigen
dom af aan den Staat (Gewone Domeinen, Fi
nanc iën), die zulks aanneemt, een gedee lte , 
groot 0,17 are, van de Hofstraat te 's-Gra
venhage, kadastraal bekend a lsvoor n°. 1979, 
geheel groot 7,87 aren, waarin de Staat reeds 
mede-eigenaar is voor ± 70 centiaren uit oud 
1728, en in roode kleur aangegeven op boven
bedoelde teekening. 

Na de toepassing van deze akte bij het ka
daste,· treedt de uitkomst der eventueele me
ting, zooals die uit de kada trale stukken zal 
blijken, in de plaats van de bovenstaande om
schrijving van de gerui lde perceelen en van de 
teeken ing en zijn de kadastrale gegevens be
si issend ten aanzien van de vraag, naar het
geen gerni ld is. 

Deze ruiling geschiedt t.egen beta ling van 
een toeg ift, groot een honde ·d vijftig duizend 
rrulden (f 150,000), te betal n door de wede r
partij aan den Staat en vo rts onder de vol
gende bepalingen: 

Art. 1. 1. De wederzij cl he overdracht ge
sch iedt in den staat, waarin de perceelen zich 
thans bevinden, vrij van huur, vrij van hypo
thecaire of andere lasten en beslagen, zake
lijke rechten of schuldplichtill'heden, en wnder 
beperkende bepalingen. 

2. Ver chi] tusschen de werkelijke e n de 
hiervoor opgegeven grootte zal tot geenerlei 
vordering aanleiding geven, terwijl partijen 
tot geenerlei vrijwaring zijn gehouden, behou
dens, dat zij instaan voor d n eigendom . 

Art. 2. 1. Partijen kunnen het geruilde 
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over en weer in bezit en genot aanvaarden, 
nadat de hiervoor bedoel de wette! ij ke goed
keuring is verkregen, en de toegift is be
taald, op een nader door den Staat t.e bepalen 
tijdstip, hetwelk afhankelijk is van - en zal 
worden gest.eld op een datum, volgende zoo 
spoed ig mogelijk op - de overbrenging de r 
bureaux van het D epartement van Defens ie, 
thans gevestigd in de perceelen Hofweg nos. 
2 en 4. H et in de voorgaande zinsnede be
doelde tijdstip zal, behoudens onvoorziene om
standigheden, zijn gelegen binnen het tijdvak 
van zes maanden na den dag, waarop het 
raadsbeslui t tot ruil ing van de hierboven om
schreven terreinen door Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland zal zijn goedgekeurd. 

2. Van de wett.elijke goedkeuring zal blij
ken uit een door den voornoemden Inspec
teur aan den voet van de exemplaren dezer 
akte te stellen onderteekende verklaring, ter
wijl daarvan aan de wederpartij bij aange
teekend chrijven zal kennis worden gegeven. 

Art. 3. 1. De toegift moet door de weder
partij, zonder dat beroe p op chuldvergel ij 
king mogelijk zal zijn. worden vol-daan te n 
kantore van den Inspecteur de r Domeinen te 
's-Gravenhage, of door ove1 ch rijving of stor
ting op diens postgirorekening n° . 264024 (in 
welk geval de oorzaak der betaling op het 
overschrijvings- of stortingsbiljet moet worden 
vermeld) of bij de ederlandsche Bank, bin
nen een maand na de in het vorig artikel be
doelde kennisgeving. 

2. Deze kenni geving wordt voll edig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bewrging van den aangeteekenden 
brief. terwijl de inhoud. alles behoudens rogen
bewijs, za l geacht worden overeen te stemmen 
met de daarvan gehouden aanteekening in het 
correspondentieregist;er van genoemden Inspec
teur. 

3. Indien de toegift niet binnen den voor
sch reven termijn is be taald ; verbeurt de we
derpartij een boem van duizend gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, wnder dat 
eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 4. De grond- en andere zakel ijke be
lastingen en lasten van he t over en weer af
g-e tane geheven wordende, zijn van den dag 
der aanvaarding af voor rekening van de 
nieuwe e igenaren , onverschi lli g te wiens name 
de aanslag ge chiedt. 

Art . 5. De door den Staat overgedragen 
terreinen worden afgestaan met bestemming 
tot openbaren w eg; het doo l' de w ederpartij 
afgestane rorrein wordt aan de bestemming 
tot openbaren weg onttrokken, evenals het op 
de aangehecht.e teekening paars gek leurde ge
deel te van het perceel n°. 1979 voornoemd. 

Art. 6. De wederpartij verbindt zich om 
op haar kosten: 

1 °. wo spoedig moge lijk, doch uiterlijk bin
nen een jaar na den dag der aanvaarding, de 
op de aan haar afgestane pe rceelsgedeel ten 
zich bevindende opstal len en afsche idingen, 
alsmede de gedeelten der opstallen en los
staande bijgebouwen en a fsche idingen. zich 
bevindende op de aan den Staat verblijvende 
gedeelten dezer perce len en op het aan den 
Staat toebehoorende, niet in deze rui ling be
grepen perceel , kadastraal bekend als ge
meente 's-Gnwenhage, sectie F., n°. 2080, wo-
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als deze laatste opstallen en afscheidingen op 
de bovenvermelde teekening aangeduid zijn 
door een roode omlijning, te sloopen en den 
bodem, voorzoover betreft de niet in deze 
ruiling begrepen terre inen, ontdaan van fun
damenten, geëgaliseerd en schoon op te leve
ren; de van de afbraak afkomstige materialen 
worden zonder verdere vergoeding eigendom 
der wederpartij . 

2° . de aan den Staat blijvende en ingevolge 
deze ruiling aan den Staat overgaande ter
reinen, gelegen tusschen de(n) verbreede(n) 
Hofweg en Hofstraat en de gebouwen rond 
het Binnenhof, voorzoover aan deze terre inen 
niet door den Staat eene andere bestemming 
zal worden gegeven en zij niet zullen worden 
ingenomen door de na te noemen aanbouwen 
aan het Tweede Kamergebouw, noch door 
mede na te noemen parkeerterrein en open
bare straat (trottoir) , binnen twee jaren na 
aanvaarding der overgedragen terreinen als 
plantsoen aan te leggen en verder als plant
soen te onderhouden en dit terrein tot genoe
gen · van den Staat van den openbaren weg 
afgescheiden te houden door een monumentaal 
hek, hetwelk het eigendom blijft van de we
derpartij en hetwelk aan beide zijden, zoo de 
Staat zulks wenscht, wordt doorgetrokken tot 
tegen het Kamergebouw; indien de weder
partij dit pi antsoen wenscht te bestemmen tot 
pub] iek park, zal hiervoor vooraf de goed
keuring moeten worden verkregen van den 
Staat, die zich het recht voorbehoudt aan 
deze goedkeuring de door hem noodig ge
ach te voorwaarden te verbinden. l\1:ocht een 
afscheiding van dit plantsoen aan de zijde van 
het Tweede Kamergebouw door den Staat ge
wenscht worden, hetgeen de Staat alleen zal 
kunnen doen, ingeval het plantsoen tot pu
bliek park wordt bestemd, dan zal de weder
partij deze tot genoegen van den Staat op 
haar kosten moeten aanbrengen en onder
houden. Tenzij tusschen den Staat en de we
derpartij anders wordt overeengekomen, mo
gen de in den aanhef van dit lid bedoelde 
terreinen niet anders dan voor den openbaren 
straat- of gemeentedienst worden gebruikt. 

3°. den Hof weg te voorzien van eene ge
luidwerende bestrating. 

Art. 7. De Staat verbindt zich om zoo spoe
dig mogelijk en in elk geval binnen drie jaren 
na de onderteeken ing dezer akte te voltooien 
de op zijn resteerende eigendommen tusschen 
den Hofweg en het Tweede Kamergebouw ont
worpen aanbouwen aan dit gebouw. 

Art. 8. De Staat verleent aan de weder
partij, op bij a fzonderlijke akte vast te stel
len voorwaarden, de te allen tijde en tegen 
elk gewenscht tijdstip, met inachtneming van 
een tusschen partijen naar gelang van om
standigheden nader overeen te komen, redelij 
ken opzeggingstermijn, opzegbare vergunning 
om een gedeelte van de in den aanhef van ar
tikel 6, onder 2°. , bedoelde terreinen in te 
richten als parkeerterrein en openbare straat 
(trottoir), tegen betaling eener recognitie ten 
bedrage van twee gulden vijftig cent per jaar, 
welke vergunning de wederpartij aanneemt. 

Art. 9. 1. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers gesch iedt door de 
wrg van genoemden Inspecteur. Deze over
schrijving kan door de wederpartij niet worden 
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gevorderd, voordat door haar de toegift en de 
eventueel overeenkomstig artikel 3, lid 3, ver-· 
schuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aangehechte 
teekening, alsmede die op de uitvoering der· 
akte vallende, komen ten laste van de weder
partij. Zij moeten binnen veertien dagen na 
opgave worden betaald ten kantore van ge
noemden Inspecteur op de wijze, in artikel 3· 
omtrent de voldoening van de toegift voorge
schreven. 

3. Nadat de akte in de openbare registers : 
is overgeschreven en de kosten door de weder- · 
partij zijn betaald, wordt een exemplaar daar
van door genoemden· Inspecteur aan haar uit- · 
gereikt. 

Art. 10. Voor de tenuitvoerlegging dezer· 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten kan- · 
tore van voornoemden Inspecteur. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend" 
te 's-Gravenhage, den 20sten Januari 1900, 
acht en dertig. 

(get. ) Verhagen. (get.) de Monchy. 
Voor gel ijkluidend afschrift: 
D e Minister van Financiën, . 

J. A . de W i 1 de. 

s. 1406. 

4 Augustus 1938. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop aan: 
G. Udo, te Tiel, en anderen, tezamen, 
handelende onder de firma G. Udo, al
daar, van een gedeelte ter grootte van• 
ongeveer 31.10 a van het perceel, ka
dastraal bekend gemeente D1·u11,pt, sectie, 
B, n°. 501, geheel groot 31.35 a. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 494. 
Hand. II 1937/38, bladz . 1847. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 494. 
Hand. l 1937/38, bladz. 766. 

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

dat G. Udo, te Tiel , en anderen, tezamen han-
delende onder de firma G. Udo, aldaar, in 
koop hebben gevraagd een gedeelte, ter groot
te van ongeveer 31.10 a, van het perceel , ka-
dastraal bekend gemeente Dr•u,npt, sectie B , 
n°. 501 , geheel groot 31.35 a, en dat het be
lang van den Staat zich tegen dezen verkoop 
nu iet verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan G. Udo, te T iel, en
anderen, tezamen handelende onder de firma. 
G. Udo, a ldaar, van een gedeelte, groot 31.10 
a, van het perceel kadastraal bekend gemeente
Dmmpt, sectie B, n° . 501, geheel groot 31.35 
a, woals deze verkoop is geconstateerd bij de, 
in afschrift aan deze wet gehechte, akte d .d. 
1 Maart 1938. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus-• · 

tus 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financiën, 
J .. A. d e W i I d é. 

(Uitgeg. 26 Augustus 1938. )· 
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.AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1. Leonard Wilhelmus de Leeuw, Ontvan

ger der registratie en domeinen te Tiel, han
,delende namens den Staat der Nederlanden 
(hierna aan te duiden als de Staat), hiertoe 

_gemachtigd bij brief van den Directeur van 
's Rijks belastingen te Arnhem, dd. 3 Februari 
·1938, n°. 944, gegrond op de missive van den 
Minister van Financiën, dd . 31 J anuari 1938, 
n°. 147, afdeeling Domeinen ; 

2. a. Gerrit Udo Sr., fabrikant, wonende 
te Tiel; 

b. Gerrit Matthijs Nicol aas Udo, fabrikant, 
·wonende te Tiel ; 

c. Matthijs Hendrik Udo, fabrikant, wo
nende te Drumpt; 

in hun hoedan igheid van eenige firmanten 
,der firma G. Udo te Tieh en als zoodanig die 
firma wettig vertegenwoordigende, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

-Over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
.de wet aan de firma G . Udo voornoemd, hier
na aan te duiden als de kooper, die in koop 
.en in eigendomsoverdracht aanneemt : een op
pervlakte spoorweggrond ter grootte van on
geveer 0.31.10 H ectare te Drumpt, deel uit
makende van het perceel kadastraal bekend 
aldaar in sectie B, nummer 501, geheel groot 
•0.31.35 Hectare, met uitzondering van het ge
,deelte van dit perceel, hetwelk ligt ten noord
westen van de denkbeeldi ge· lijn, welke het 
-meest westelijke punt van het perceel ver
b indt met het meest noordelijke punt, zooa ls 
in gele kleur is aangegeven op de aan het 
-voor den Staat bestemde exemplaar dezer akte 
gehechte en door partijen voor echt erkende 
;teekening. 

Na de toepassing van deze akte bij het ka
,daster treedt de uitkomst der eventueele me
ting, zooals di e uit de kadastrale stukken zal 
blijken, in de plaats van de bovenstaande om
:schrijving van het verkochte goed en de tee
'kening en zijn de kadastra le gegevens beslis
send ten aanzien van de vraag naar hetgeen 
-ver- en gekocht is. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
:som van vie,· duizend zes honderd gulden 
r(f 4600) en onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. H et verkochte wordt overge
dragen în den staat, waa rin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden I usten en 
aasten, heerschende en lijdende erfdienstbaar
heden. 

2. D.e Staat is tot geenerlei vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
,eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
!hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Versch il tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
-grond to·t het vorderen van vermeerdering of 
'Vermîndering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De kooper heeft het gekochte reeds 
ïn bezit en genot ingevolge na te melden akte 
-van e rfpachtsuitgifte. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
aastîng.en en lasten van het verkochte geheven 
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wordende, zijn van den dag van de overschrij
ving dezer akte in de openbare registers af 
voor rekening van den kooper. onverschillig 
te wiens name de aanslag gesch iedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelijking 
mogelijk zal zijn, geschieden ten kantore van 
den Ontvanger der registratie en domeinen te 
Tiel, of door overschrijving of storting op 
diens postgirorekening n° . 4615 (in welk ge
val de oorzaak der betaling op het over
schrijvings- of stortingsbiljet moet worden 
vermeld) of bij de Nederlandsche Bank, bin
nen een maand na den dag, waarop door de
zen aan den kooper bij aangeteekend schrijven 
is kennis gegeven van de hiervoor bedoelde 
goedkeuring dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van a lle exemplaren dezer akte te steil en 
onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewezen 
door de vertooning van het bewijs van ter 
post ·bezorging van den aangeteekenden brief, 
terwijl de inhoud, alles behoudens tegenbe- . 
wijs , zal geacht worden overeen te stemmen 
met de daarvan gehouden aanteekening in het 
correspondentieregister van genoemden Ont
vanger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
kooper een boete van dertig gulden voor iedere 
ingegane maand verzuim, en heeft de Staat 
het recht deze koopovereenkomst onmiddellijk 
te ontbinden, zonder eenige rechterlijke tus
~chenkomst en zonder dat in beide gevallen 
eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. Met ingang van den dag van de 
overschrijving dezer akte in de openbare re
gisters wordt- ontbonden de overeenkomst, 
aangegaan bij onderhandsche akte dd. 16 Sep
tember 1936, overgeschreven ten hypotheek
kantore te Tiel , den 17 September 1936 in 
deel 817 n°. 102, houdende uitgifte in erf
pacht door den Staat aan de firma Udo voor
noemd van het vorengenoemde perceel ka
dastraal bekend gemeente Drumpt, sectie B , 
n°. 501, in zijn geheel. Van den erfpachts
canon over het dan loopende jaar is alsdan 
verschuldigd een gedeelte , evenredig aan het 
bij de betaling van de koopsom verstreken 
jaarsgedeelte. In verband met het bepaa lde 
bij artikel 4 dezer akte behoeft ter zake van 
door den kooper krachtens a rtikel 5 der in 
het eerste I id bedoelde akte van erfpachtsuit
gifte betaalde grond en andere zakelijke be
lastingen en lasten geen verrekening plaats 
te hebben, 

Art. 7. 1. De kooper is verplicht het door 
hem gekochte ten genoege van den verkooper 
door een sol iede hekwerk af te scheiden van 
de aan den Staat of aan de N . V. ederland
sche Spoorwegen verblijvende perceelen en 
deze a fscheiding in goeden staat te onderhou
den. 

2. De kooper is verplicht de sloot op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Drumpt, 
sectie B, n° . 655, voor zoover liggende ten 
noorden van het door hem bij deze akte ge
kochte perceel en deel uitmakende van het 
tot den Spoorweg behoorende terrein over de 
zuidelijke helft der breedte . te onderhouden 
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en bij opschooning of hergraving dezer sloot 
de daaruit voortkomende specie te bergen op 
de strook grond, liggende tusschen het door 
hem bij deze akte gekochte perceel en de be
doelde sloot en voor roover noodig op het 
door hem gekochte perceel, zonder eenige 
aanspraak op de berging te kunnen maken. 

3. Hij is verplicht tot opschooning over te 
gaan te lkenmale wanneer hem dit door of 
namens de Directie der N. V. Nederl andsche 
Spoorwegen per aangeteekenden brief wordt 
aangezegd. Hij verbeurt een boete van dui
zend gulden ten bate van voornoemde N.V. 
telkenmale wanneer hij in gebreke blijft aan 
een aanzegging op voormelden voet te vol
doen. 

4. De kooper is verplicht bij overdracht 
va n het geheel of een gedeelte van het door 
hem bij deze akte gekochte perceel op straffe 
van een boete van duizend gulden ten behoeve 
van de N.V. N ederlandsche Spoorwegen te 
verbeuren den nieuwen eigenaar een verplich
t ing op te leggen tot onderhoud van de in 
lid één van dit artikel bedoelde afscheiding 
en om een clausul e in de akte van overdracht 
op te nemen van gel ijken inhoud al s de leden 
twee, drie en v ier van dit artikel. 

Art. 8. 1. De overschrijvi ng van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
rorg van den genoemden Ontvanger. Deze 
overschrijving kan door den kooper niet wor
den gevorderd , voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig artikel 5 1 id 4 ver
schuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte en de,· aangehechte 
teekening, a lsmede die op h aar uitvoering 
va ll ende, komen ten laste van den kooper en 
moeten door hem binnen veertien dagen na 
opgave worden betaald op de wij ze, in aetike l 
5 omt.rent de voldoening van de koopsom 
voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 
van dit a rtikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. N adat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zijn betaald , 
wordt een exemplaar daarva n door den Ont
vanger aan den kooper ui tgereikt. 

Art. 9. Voor de ten uitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicili e gekozen ten 
k antore van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Tiel , den 1 Maart 1938. 

D e Ontvanger der R egistratie en 
Domeinen te T iel , 
(get. ) d e Lee uw. 

(get.) G. Udo. 
(get.) G. M. N. Udo. 
(get.) M. H . Udo. 

Voor gel ijkluidend a fschrif t, 

De Minister van Financiën, 
J . A. de W i Id e. 

L. &. S . 1938. 

1938 

s. 1500. 

19 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van eene overeenkomst van dading. 

Bijl. Hand: II 1937/38 , 437. 
Hand. II 1937/38, bladz . 1503. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 437. 
Hand. I 1937/38, bladz. 678. 

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

dat het wenschelijk is een tusschen den Staat 
en de N. V. Maatscha ppij tot uitvoering van 
Zuiderzeewerken gevestigd te den Oever (Wie
ringen) bestaand geschil door dading ten 
e inde te brengen ; 

Zoo is het, da t Wij, den R aad van State, enz. 
E enig artikel. 

De overeenkomst van dading, gesloten tot 
het ten einde brengen van een geschil tus
schen den Staat en de Naamlooze Vennoot-
schap Maatschappij tot Uitvoering van Zui
derzeewerken gevestigd te den Oever (Wie
ringen) aangegaan bij de in afschr ift bij deze 
wet gevoegde akte va n dading wordt goed
gekeurd. 

L asten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 19den 

Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Def ensie, van Dij k. 
(Uitgeg. 31 M ei 1938.} 

AFSCHRIFT. 

D ADING. 

De Staat der Nederlanden, gevestigd te 
' s-Gravenhage, ten deze vertegenwoordigd door 
den Minister van Defensie, 

en 
de N. V. Maatsch appij tot Uitvoering van 

Zuiderzeewerken, verder te noemen M .U. Z., 
gevestigd te den Oever (Wier ingen}. 

Overwegende, dat in 1933 de kraan K.S. 7, 
toebehoorende aan de M.U.Z., op de Rijks
marinewerf te Will emsoord is omgevallen en 
daardoor schade is ontstaan en u it di t gebeu
ren ook verdere schaden zijn voor tgevloeid ; 

Overwegende, dat de M.U.Z. aan den Staat 
in 1937 heeft betaald de kosten van de door 
haar aan de Marinewerf opgedragen werk
zaamheden aan de kraan , doch partijen het 
over de verdere verrekeningen der kosten en 
schaden niet eens zijn kunnen worden, doch 
te rade zijn gegaan dit geschi l door een da
ding te beëindigen. 

Zij n overeengekomen a ls volgt : 
De M.U. Z . betaalt aan den Staat ter vol

ledige beëindig ing van alle verdere weder 
zijdsche aanspraken, voortvloe iende u it of in 
verband staande met het omvallen van de 
kraan K.S. 7 in 1933 een bedrag van f 3600. 

De Staat aanvaardt deze f 3600, waardoor 
a lle wederzijdsche aanspraken zu ll en zijn be
e indigd , ieder der partijen eigen kosten dra
gende. 

Deze overeenkomst heeft geen kracht, voor
dat zij door de wet zal zijn goedgekeurd , 
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overeenkomstig artikel 30 van de Comptabi li 
teitswet. 

De Minister van Defensie, 
(get.) van Dijk. 

s. 164-0. 

De Directie van de M.U.Z . 
De Raad van B estuur, 

(get.) Te Id ers, 
Voorzitter. 

(get.) Onleesbaar, 
Secretaris. 

Voor eensluidend afschrift, 
de Secretaris-Generaal 

van het Departement van Defensie, 
Ring e I ing. 

3 Augustus 1938. BESLUIT tot verleening 
van vrijstelling aan H. Altmann te Ghe1-i
bon (Nederlandsch-Indië) van het afleg
gen van examens aan de Landbouwhooge
school te Wageningen. 

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

Economische Zaken van 8 Juli 1938, Directie 
van den Landbouw, N °. 3594 Il, eerste afdee
ling; 

Gelet op artikel 63 van de wet van 15 
December 1917 (Staatsbl ad 0

• 700), tot re
geling van het hooger landbouwonderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 De
cember 1933 (Staatsblad 0

• 736); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

19 Juli 1938, N°. 34); 
Gezien het nader rapport van Onzen· voor

noemden Minister van 27 Juli 1938, Directie 
van den Landbouw, N °. 8411, eerste afdee
ling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat aan H . Altmann te Cheri

bon (Nederlandsch-Indië), op grond van het 
bezit van het vóór 1 Januari 1919 behaalde 
diploma van Indisch Landbouwkundige, vrij
stell ing wordt verleend van het afleggen van 
het propaedeutisch examen en van het can
didaatsexamen, Koloniale Landbouw, aan de 
Landbouwhoogeschool te W ageningen. 

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

's-Gravenhage, den 3den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 26 Augustus 1938.) 

s. 2310. 

28 April 1938. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van 's- Graven
hage betreffende bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 N ove1nber 1938. 
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s. 2311. 

5 M ei 1938. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Spij
kenisse van 3 Februari 1938, strekkende 
tot het uitsluiten van ambachtsl ieden, die 
lid zijn van de vereeniging tot stichting 
en instandhouding van de school met den 
Bijbel aldaar, van het verrichten van 
onderhoudswerken en leveranties ten be
hoeve van de openbare lagere school. 

Geschorst tot 1 October 1938. 

s. 2312. 

27 M ei 1938. BESLUIT tot opheffing van 
de schorsing van een besluit van den 
R aad van Coevorden inzake een uitbrei
dingsplan. 

s. 2313. 

4 Juni 1938. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Gouderak van 10 Mei 1938, strekkende 
tot benoeming met ingang van 1 Juni 
1938 van A. 0//ennan, ambtenaar ter 
secretarie van de gemeente Gouderak tot 
ontvanger dier gemeente. 

Geschorst tot 1 Januari 1939 . 

s. 2314. 

4 Juni 1938. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
He erewaarden van 5 Mei 1938, strekken
de tot benoeming van A. B?"inkman Dzn. 
tot ontvanger dier gemeente. 

Geschorst tot 1 J anuari 1939 . 

s. 2315. 

23 J uni 1938. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Ter Aar 
betreffende bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 Januari 1939. 

s. 2316. 

28 Juni 1938. BESLUIT, betreffende schor
sing van een besluit van den raad vau 
's -Gravenhage, tot het verleenen van 
bouwvergunning. 

Vorenbedoelde schorsing opgeheven. 

s. 2317. 

30 Juni 1938. BESLUIT tot ve rlenging van 
de schorsing van het besluit van Gedepu
teerde Staten der provincie Friesland 
van 16 Maart 1938, n°. 144, 2e afdeeling 
F., waarbij goedkeuring werd gehecht aan 
de besteding van een bedrag van f 25,900 
+ 10 % voor bijkomende kosten, op den 
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onder volgnummer 818a van de gemeente
begrooting voor 1937 en onder volgrimn
mers 219b/232b van de begrooting voor 
het bedrijf gemeentewerken voor 1937 
der gemeente Leeuwa,·den geraamden post 
wegens verbetering van het Wilhelm ina
plein aldaar. 

Verl engd tot 1 Septe,nber 1938. 

s. 2319. 

25 J uli 1938. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wethou
ders vi,in H ellendoorn betreffende bouw
vergunning. 

Geschorst tot 1 F ebruari 1939. 

S. 2319 A. 

3 Augustus 1938. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van H ee1nsk e1·k van 30 Juni 
1938, waarbij een bouwvergunning is ver
leend aan F. H uneker aldaar. 

Gescho1·st tot 1 F eb?-uari 1939 . 

S. 2319 B. 

4 Augustus 1938. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van A ,neland betreffende bouw
vergunning. 

Geschorst tot 1 Februari 1939. 

S. 2319 C. 

4 Augustus 1938. BESLUIT tot schors ing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Bloe,nendaal van 21 April 1938, strek
kende tot wijziging van artikel 29 van 
het Reglement van orde voor de verga
deringen van den raad dier gemeente. 

Gesch01·st tot 1 Januari 1939. 

s. 2347. 

30 M ei 1938. BESLUIT tot vernietiging van 
een besluit van den raad van Z onnemaire 
van 25 Augustus 19 37, betreffende ver
betering van een woning. 

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

Binnenlandsche Zaken van 30 April 1938, 
n° . 3119 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting, 
betreffende het besluit van d en raad van 
Zonnemaire van 25 Augustus 1937, waarbij een 
aanschrijving van burgemeest er en wethouders 
tot verbetering van de woning B 55 aldaar, in 
beroep is vernietigd ; 

0., dat volgens artikel 23, juncto art. 21 en 18, 
der ·woningwet, wanneer woningen verbetering 
behoeven, burgemeester en wethouders een 
daartoe strekkende aanschrijving moeten rich
ten aan den eigenaar van een woning of aan 
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dengene die tot het aanbrengen der vereischte 
verbeteringen bevoegd is ; 

dat van vorenbedoelde woning de watervoor
ziening uitsluitend bestaat uit een regenwater
voorziening, en deze, blijkens rapport van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, geen 
goede watervoorziening is, omdat het water 
niet in voldoende hoeveelheid en niet van 
deugdelijke hoedanigheid aanwezig is; 

dat de noodige, afdoende verbetering ge
reedelijk kan worden verkregen door de woning 
aan t e sluiten op de waterleiding ; 

dat burgemeester en wethouders bedoelde 
aansluiting derhalve overeenkomstig de aan
gehaalde voorschriften der Woningwet hebben 
gevorderd, en de aanschrijving door den raad 
ongedaan is gemaakt in strijd met die voor
schriften; 

dat het raadsbesluit mitsdien behoort te 
worden vernietigd ; 

Gelet op de gemeentewet ; 
den Raad van State gehoord, advies van 

17 Mei 1938, n°. 25; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 24 Mei 1938, 
N°. 4605 M/M.B.R. , afdeeling Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van vorenbedoeld besluit 

van den raad van Zonnemaire wee;ens strijd 
met d e wet de bestreden aanschrijving van 
burgemeester en wethouders dier gemeente 
te handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit beslu it, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad' van State. 

H et Loo, den 30sten Mei 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

(Uitgeg. 14 Juni 1938.) 

s. 2348. 

13 Juni 1938. BESLUIT tot gedeeltelijke 
vernietiging van het besluit van den raad 
der gemeente Yerseke, van 21 December 
1937, strekkende tot vaststelling van een 
Reglement op de vrijheid van woord en 
geschr ift. 

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

Binnenlandsche Zaken van 2 Mei 1938, n°. 
13130, afdee]jng Binnenlandsch Bestuur; 

0., dat de raad der gemeente Yerseke in zijn 
vergadering van 21 December 1937 een R egle
ment op de vrijheid van woord en geschrift . 
heeft vastgesteld ; 

dat artikel 5, luidende : 
,,Het is den rechthebbenden op een.ig on

roerend goed verboden, daarop of daaraan, op, 
boven of aan den weg of een vandaar zichtbare 
plaats een reclame- of propagandamiddel, of 
eenig andersoortig geschrift, aanduiding of 
beeld, hoegenaamd, te hebben.", 

med e het hebben van reclame- en propa
gandaschriften van volkomen onschuldigen 
aard treft; 

dat hetzelfde bezwaar kan worden geopperd 
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tegen artikel 6 van het reglement, luidende : 
"Het is verboden op, boven of aan den weg 

of een vandaar zichtbare plaats een reclame- of 
propagandamiddel of eenig andersoortig ge
schrift, aanduiding of beeld, hoegenaamd, aan 
te brengen, aan te plakken of te bevestigen.", 

dat ook artikel 8, luidende : 
"Het is verboden op of aan den weg of een 

vandaar zichtbare plaats te rijden, te loopen 
te varen of zich te bevinden met een reclame
wagen, -vaartuig, -bord, -doek- -plaat, -zuil of 
dergelijk middel.", 

allerlei gedragingen van onschuldigen aard 
treft en bovendien de vrijheid van verkeer 
ernstig belemmert ; 

dat artikel 9, luidende : 
"Het is verboden op de tien etmalen, welke 

vooraf gaan aan een verkiezing voor een pu
bliekrechtelijk lichaam, tusschen zonsondergang 
en zonsopgang zich op den weg te bevinden met 
teer, krijt, kalk, kleurstof, verfstof of een 
kwast.", 

Ook hem treft, die zich, buiten verband met 
de verkiezingen, met teer enz, op den weg 
bevindt; 

dat weliswaar artikel 10 van het reglement 
bepaalt: 

"De bepalingen van de artikelen 5 tot en met 9 
zijn niet van toepassing : 

10. op naamborden of schilderingen ter aan
duiding van den naam of de bestemming van 
het gebouw of den naam of het beroep van een 
bewoner van het gebouw, noch op versieringen, 
een en ander voor zoover zulks niet het karakter 
draagt van reclame of propaganda en niet 
schadelijk is voor de schoonheid van het ge
bouw of de omgeving ; 

2°. voor zoover wordt gehandeld in over
heidsdienst, dan wel krachtens een wettelijke 
verplichting, mits voldaan wordt aan de daarbij 
eventueel gegeven voorschriften of krachtens 
een door burgemeester en wethouders verleen
de vergunning, mits door of met toestemming 
van den rechthebbende op het goed, ·waarop 
of waaraan de handeling geschiedt ; 

3°. op het aanbrengen of hebben van eenige 
zaak binnen winkels of woningen, indien en voor 
zoover de burgemeester niet heeft te kennen 
gegeven, dat naar zijn meening tengevolge 
daarvan gevaar voor de openbare orde of zede
lijkheid kan ontstaan.", 

doch dat dit artikel onvoldoende aan de hier
voren genoemde bezwaren t egemoetkomt ; 

Overwegende voorts, dat artikel 16, luidende: 
,,Het is verboden zonder vergunning van bur

gemeester en wethouders op dagen of gedeelten 
van dagen, door burgemeester en wethouders 
in het belang der openbare orde of veiligheid 
van het verkeer aan te wijzen en door aan
plakking bij openbare kennisgeving bekend te 
maken, gedrukte of geschreven stukken of af
beeldingen om niet of te koop aan te bieden, 
te verspreidep., aan t e bevelen, aan te kondigen 
of daarop de aandacht te vestigen.", 

zelfs zoo ver gaat, dat op de in het artikel 
genoemde dagen onder meer zonder vergunning 
van burgemeester en wethouders geen circu
laires of andere gedrukte stukken door middel 
van de post zouden mogen worden verspreid ; 

Overwegende, dat artikel 168 van de gemeen
tewet aan den gemeenteraad de bevoegdheid 
geeft tot het maken van de verordeningen, die 
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in het belang der openbare orde, zedelijkheid en 
gez ndheid worden vereischt en van andere, be
treffende de huishouding der gemeente ; 

dat het belang der openbare orde en der 
zedelijkheid echter niet eischt, dat tal van ui
tingen en gedragingen van volkomen onschul
digen aard, behoudens vergunning van burge
meester en wethouders, zullen zijn verboden; 

Overwegende mitsdien, dat de raad der ge
meente Yerseke bij de vaststelling van voor
noemde ar tikelen de grenzen van zijn verorde
nende bevoegdheid, neergelegd in artikel 168 
van de gemeentewet, heeft overschreden ; 

dat het zeer wel mogelijk moet worden ge
acht om zonder overschrijding van die grenzen 
behoorlijk voor het belang der openbare orde 
en der zedelijkheid te waken ; 

dat er mitsdien grond bestaat tot vernietiging 
van vorengenoemde artikelen 5, 6, 8, 9 en 16 
wegens strijd met de wet en dusdoende ook 
artikel 7 van het reglement, luidende : 

,,De rechthebbende op eenig onroerend goed, 
waarop in strijd met artikel 6 een reclame- of 
propagandamiddel of eenig andersoortig ge
schrift, aanduiding of beeld, hoegenaamd, is 
aangebracht, is verplicht dit op eerste vorde
ring van de politie onmiddellijk te verwijderen, 
te doen verwijderen of te gedoogen, dat dit door 
of namens de overheid wordt verwijderd.", -
met welk artikel overigens het terrein van ar
tikel 210 der gemeentewet wordt betreden -, 
als steunende op artikel 6, in dat lot zal moeten 
deelen; 

Overwegende tenslotte, dat artikel 4 van het 
reglement, luidende : ,,I edere bepaling dezer 
verordening is slechts van toepassing, voor zoo
veel in het daar bij geregelde niet is voorzien 
door een wet, een algemeenen maatregel van 
bestuur of een provinciale regeling.", 

het terrein betreedt van de verhouding tus
schen de gemeentelijke bepalingen en de rege
lingen van den hoogeren wetgever, welk terrein 
door Grondwet en gemeentewet is afgebakend, 
weshalve het artikel in strijd met de Wet moet 
worden geacht ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Mei 1938, no. 29); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 Juni 1938, n°. 15658, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 16 van het door 

den raad der gemeente Yerseke in zijn vergade
ring van 21 December 1937 vastgestelde Regle
ment op de vrijheid van woord en geschrift te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

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

Het Loo, den 13den Juni 1938. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

(Uitgeg. 28 Juni 1938.) 
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s. 2349. 

15 Juni 1938. BESLUIT tot vernietiging van 
de besluiten van den raad der gemeente 
H oensbroek van 29 Tovember 1937 on
derschei denlijk strekkende tot benoen ,ing 
van een Hoofd van publieke werken en 
de Bedrijven, benevens tot vasts teil ing 
van de aan deze functie verbonden wedde 
en tot benoeming van een chef van de 
Bedrij ven, benevens tot vaststelli ng van 
de aan die functie verbonden wedde. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minist er van 

Binnenlandsche Zaken van 11 Mei 1938, n°. 
36025, afdeeling Ambtenarenzaken, tot vernie
tiging van de besluiten van den raad der ge
meente Hoensbroek van 29 November 1937, 
onderscheidenlijk strekkende tot benoeming, 
met ingang van 1 Januari 1938, van een Hoofd 
van Publieke Werken en de Bedrij ven, benevens 
tot vaststelling van de aan deze functie ver
bonden wedde en tot benoeming, eveneens met 
ingang van voornoemden datum, van een Chef 
van de Bedrijven, benevens tot vast st elling 
van de aan die functie verbonden wedde ; 

0. dat de raad d er gemeente Hoensbroek 
voormelde besluiten heeft genomen, zonder 
dat van t e voren, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 12, eerst e lid, van d e verordening 
regelende het georganiseerd Overleg in Amb
tenarenzaken in de gemeente Hoensbroek, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 27 Augustus 
1931, aan de bij dat besluit ingestelde centrale 
commissie van georganiseerd Overleg gelegen
heid is gegeven, omtrent den inhoud der onder
havige besluiten, voor zoover d eze betrekking 
hebben op de inst elling van een tweetal nieuwe 
ambten eP de vaststelling van een bezoldigings
regeling voor die ambten, haar gevoelen te 
doen kennen ; 

dat weliswaar in voornoemd artikel 12, eerste 
lid, van vorenvermelde verordening is bepaald, 
dat van het aldaar gegeven voorschrift in 
spoedeischende gevallen kan worden afgeweken, 
doch dat, nu geenszins gebleken is, dat hier van 
een zoodanig spoedeischend geval sprake is en 
bovendien ook door den raad voor het uitscha
kelen der betrokken overleginstantie geen be
roep op het spoedeischend karakter der geno
men maatregelen is gedaan, aangenomen mag 
worden, dat in het onderhavige geval eenige 
spoedeischende omstandigheid, welke de door 
den raad in dezen gevolgde gedragslijn zou 
rechtvaardigen, niet aanwezig is geweest, zoodat 
mitsdien onder deze omstandigheden het voor
schrift, vervat in artikel 12, eerste lid, voor
noemd, zonder eenige beperking had moet en 
gelden; 

dat de besluiten van den raad der gemeente 
Hoensbroek van 29 November 1937, waarbij 
een tweetal nieuwe ambten werd ingest eld en 
een wedderegelihg voor die ambten werd vast
gesteld, nu over die besluiten niet van t e voren 
overleg is gepleegd op een wijze als voorge
schreven in artikel 12, eerste lid, der verorde
ning, regelende het georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken in de gemeente Hoensbroek, 
in strijd zijn t e achten met evengenoemde be
paling; 1 

0. voorts, dat laatstgenoemde bepaling is 
vastgesteld ter uitvoering van het bepaalde in 
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artikel 125, eerste lid, sub k, j0 • het tweede lid, 
der Ambtenarenwet 1929, waarin onder meer 
is bepaald, dat het bevoegd gezag der gemeente 
voorschriften zal vaststellen betreffende de 
wijze waa rop aan vereenigingen van ambte
naren gelegenheid wordt gegeven ten aanzien 
van de dezen betreffende algemeen verbindende 
voorschri.ften haar gevoelen t e doen kennen ; 

dat immers genoemde wet sbepaling verijdeld 
zou worden indien het den raad zou vrij staan 
naar believen van d e ingevolge dit artikel vast
gestelde voorschriiten af te wijken ; 

dat aldus voormelde besluiten van den raad 
der gemeente Hoensbroek van 29 November 
1937 in strijd zijn te achten met artikel 125, 
l • lid, sub k, j0 • het tweede lid, der Ambtenaren
wet 1929; 

dat voorts artikel 12, eerst e lid, van de 
Rechtstoestand verordening der gemeente Hoens
broek, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 Juni 
1929, zooals deze sed ert dien gewijzigd is, voor
schrijft, dat men, om tot ambtenaar of werkman 
te kunnen worden aangesteld, hetzij in vasten, 
hetzij in tijdelijken dienst, geneeskundig moet 
zijn onderzocht en geschikt bevonden voor 
de te vervullen betrekking ; 

dat een dergelijk geneeskundig onderzoek in 
het onderhavige geval niet heeft plaat s gehad 
en ook niet heeft kunnen plaats hebben, zoodat. 
ook de lichamelijke geschiktheid van de be
noemde personen voor de door hen t e vervullen 
betrekkingen niet is kunnen worden vastgesteld; 

dat mitsdien deze raadsbesluiten in strijd zijn 
met het bepaalde in artikel 12, eerst e lid, van 
voornoemde verordening en alzoo t evens in 
strijd zijn m et artikel 125, eerste lid, sub a, 
j0 • het tweede lid, der Ambtenarenwet 1929, 
hetwelk bepaalt, dat het bevoegd gezag der 
gemeente voorschriiten zal vast st ellen betref -
fend e de aanstelling van ambtenaren, ter uit
voering van welke bepaling onder meer artikel 
12 van meergenoemde rechtstoestandverorde
ning is vastgesteld ; 

dat mitsdien de onderhavige besluiten van 
den raad der gemeente Hoensbroek in strijd zijn 
te achten met artikel 125, eerste lid, sub a en k, 
j0 • het tweede lid der Ambtenarenwet 1929 en 
mitsdien wegens strijd met de wet behooren te 
worden vernietigd ; 

dat in verband met deze omstandigheid de 
beantwoording van de vraag of deze besluiten 
ook wegens strijd met het algemeen belang ver
nietigd behooren te worden, nu de raad niet op 
de meest geëigende en doeltreffendste wijze 
heeft gebruik gemaakt van zijn benoemings
recht, door zijn keuze niet t e bepalen dan nadat 
door burgemeester en wethouders een aanbe 
veling ter benoeming is gedaan van de personen, 
die na algemeene oproeping en op grond van de 
ingewonnen inlichtingen het meest bekwaam en 
geschikt worden geacht, achterwege kan blij
ven; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Mei 1938, no. 17) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 Juni 1938, n°. 36513, 
afdeeling Ambtenarenzaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoemde besluiten van den raad der gemeen

te Hoensbroek t e vernietigen wegens strijd 
met de wet. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 15den Juni 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Van B oeyen. 

( Uitgeg. 28 Juni 1938.) 

s. 2350. 

18 Juni 1938. BESLUIT tot vernietiging van 
een besluit van den raad van Loosdrecht 
van 3 December 1937 betreffende bouw
vergunning. 

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

B innenlandsche Zaken van 21 Mei 1938, N°. 
3792 M/P.B.R. , Afdeel ing Volkshuisvesting, 
betreffende het besluit van den raad van 
Loosdrecht van 3 December 1937, waarbij 
aan Dr. P. C. Koppert, te Utrech t, vergun
ning is verleend voor de uitbreiding van een 
booten loods onder Loosdrecht; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, der Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd, indien het plan, voor welks 
uitvoering zij wordt gevraagd, afwijkt van 
een goedgekeurd plan van uitbreiding ;' dat 
de uitbreiding van de niervoren bedoelde 
bootenloods is ontworpen in een deel van 
Loosdrecht, hetwelk bij een goedgekeuru plan 
van uitbreiding tot " water, plassen en sloo
ten" is bestemd, met welke bestemming het 
bouwplan in strijd komt; 

dat de vergunning reeds hierom moest zijn 
geweigerd, en de raad, haar verleenende, in 
strijd met genoemd artikel 6, tweede lid , der 
Woningwet heeft gehandeld; 

Gelet op de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

7 Juni 1938, N°. 32 ; 
Gezien het nader ·rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 14 Juni 
1938, N°. M/P .B.R., afdeel ing Volkshuisves
t ing; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Loosdrecht te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

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

Soestdijk, den 18den Juni 1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

(Uitgeg. 1 Jul i 1938.) 

s. 2351. 

18 Juni 1938. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den raad van Vorden 
betreffende bouwvergunning. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 14 Mei 1938, N° . 
2164 MJP .B.R., afdeeling Volkshuisvesting, 
betreffende het besluit van den raad van 
Vorden van 1 Juni 1937, waarbij aan W. J . 
Hartman aldaar vergunning is verleend voor 
het verbouwen van een café met winkel en 
woonhuis; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, der Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd indien niet wordt voldaan 
aan de voorschriften, bedoeld in artikel 2 
van die wet; 

dat de aanvraag van Hartman betreft een 
perceel, dat, gedeeltelijk, staat aan de weg
zijde van een rooilijn, die, ingevolge genoemd 
artikel 2, aan die zijde niet mag worden 
overschreden bij het geheel vernieuwen of 
veranderen van het perceel ; 

dat de voorgenomen verbouwing, blijkens 
het onderzoek, bestaat in het vernieuwen en 
veranderen van deelen van het perceel, in 
dier voege, dat de samenstelling, en de in
deeling, er van worden gewijzigd en, feitelijk , 
een nieuw gebouw zou wofden verkregen, 
staande over de bedoelde (voorgevel) rooi
lijn; 

dat de vergunning derhalve, ingevolge ge
noemd artikel 6, tweede lid , juncto artikel 2, 
der Wonihgwet moest zijn geweigerd, en de 
raad haar heeft verleend in strijd met die 
voorschriften; 

Gelet op de gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord, advies van 

7 Juni 1938, N°. 42; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 14 Juni 
1938, N°. 5306 MJP.B.R. , afdeeling Volks
huisvesting ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van Vor

den te vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

Soestdijk, den 18den Juni 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

(Uitgeg. 1 J uli 1938.) 

s. 2352. 

25 Jul i 1938. BESLUIT tot vernietig ing van 
het besluit van den raad der gemeente 
M ierlo van 22 December 1937, strekkende 
tot instelling van een afzonderl ijke kermis 
voor Mierlo-H out, te wetE1n op Zaterdag
namiddag, Zondag en Maandag daarop
volgende, waarvan de data nog nader 
zullen worden bepaald. 

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

Binnenlandsche Zaken van 27 Juni 1938, n°. 
11116, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Mierlo, naar aanleid ing , en geheel overeen-
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komstig de strekking, van een verzoek van 
verschillende café-houders in zijn vergadering 
van 22 December 1937 heeft besloten tot in
stelling van een afzonderlijke kermis voor 
Mierlo-Hout, te weten op Zaterdag-namid
dag, Zondag en Maandag daaropvolgende, 
waarvan de data nog nader zullen worden 
bepaald; 

dat de burgemeester ten aanzien van dit 
besluit, als naar zijn oordeel strijdig met het 
algemeen belang, artikel 76 der gemeentewet 
heeft toegepast en van zijn gevoelen heeft 
kennis gegeven aan Gedeputeerde Staten van 
Noordb1·abant, op grond van wier verslag het 
besluit op 22 Maart 1938 door Ons is ge
schorst tot 1 October eerstkomende; 

Overwegende, dat vermeerdering van het 
aantal gelegenheden tot kermisvieren de be
volking, waarvan een belangrijk gedeelte 
van overheidswege moet worden gesteund, 
kan brengen tot het besteden van gelden, die 
voor andere doeleinden onmisbaar zijn ; 

Overwegende, dat voorts is gebleken, dat 
het niet wenschelijk is, met name in het ge
deelte der gemeente, waar de afzonderlijke 
kermis zal worden gevierd, het bezoek van 
koffiehuizen te stimuleeren; 

dat op vorenstaande gronden voornoemd 
raadsbesluit geacht moet worden te zijn in 
strijd met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den' Raad van State gehoord (advies van 

12 Juli 1938, n° . 35); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 Juli 1938, n°. 
20337, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der gemeen

te Mierlo van 22 December 1937 te vernieti
gen wegens · strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
ronden aan den Raad van State. 

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlarulsche Zaken, 
Va, n B oeye n. 
(Uitgeg. 15 Augustus 1938.) 

s. 2353. 

25 Juli 1938. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Spijkenisse van 3 Februari 1938, strek
kende tot het uitsluiten van ambachts
lieden , die lid zijn - van de vereeniging 
tot stichting e n instandhouding van de 
school met den Bijbel aldaar, van het 
verrichten van onderhoudswerken en le
veranties ten behoeve van de openbare 
1 age re school. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 Juni 1938, n°. 
17338, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, da t de raad der gemeente 
Spijkenisse op 3 Februari 1938 heeft beslo
ten om ambachtslieden, die lid zijn van de 
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vereemgmg tot stichting en instandhouding 
van de school met den Bijbel aldaar, voor het 
vervolg uit te sluiten van het verrichten van 
onderhoudswerken en leveranties ten behoeve 
van de openbare lagere school ; 

dat dit besluit zijn grond vindt in de om
standigheid, dat het bestuur der vorenge
noemde vereeniging, ondanks den van de 
zijde van het gemeentebestuur uitgeoefenden 
aandrang, niet bereid is wijziging te brengen 
in zijn gedragslijn , dat voor het verrichten 
van leveranties en arbeid ten behoeve van de 
bijzondere school slechts diegenen in aanmer
king komen, die lid zijn van bedoelde ver
eeniging; 

dat de raad der gemeente Spijkenisse, al 
is zijn besluit begrijpelijk, niet bevoegd kan 
geacht worden van leveranties en werkzaam
heden ten behoeve der gemeente een categorie 
medeburgers uit te sluiten om redenen, welke 
liggen buiten hunne betrouwbaarheid en be
kwaamheid; 

dat immers een publiekréchtel ijk lichaam 
gehouden is, ook al misbruikt een particuliere 
vereeniging hare rechten, tegenover deze de 
onpartijdigheid te betrachten, welke nu een
maal de overheid heeft te dienen; 

dat het besluit der gemeente Spijkenisse 
mitsdien moet worden geacht in strijd te zijn 
met het algemeen belang ; 

Gelet op . artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

12 Juli 1938, n°. 37); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 20 Juli 1938, n°. 
20338, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit van den raad der ge

meente Spijkenisse van 3 Februari 1938 te 
vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit beslu it, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 
· Weissènburg, den 25sten J uli 1938. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Van B oeye n. 
(Uitgeg. 15 August,ui 1938. ) 

s. 2354. 

25 Juli 1938. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Heere.waarden van 5 Mei 1938, strekken
de tot benoeming van A. B1·ink1nan Dzn. 
tot ontvanger dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 J uni 1938, n° . 
17344, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Hee1·ewaarden bij zijn besluit van 5 Mei 1938 
andermaal in de vacature van ontvanger dier 
gemeente heeft voorzien door benoeming, met 
ingang van 1 Januari 1938, van A. Brink
man Dzn., zulks niettegenstaande zijn besluit 
van gelijke strekking d .d. 29 December 1937 
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bij Ons besluit van 4 Maart 1938 {Staatsblad 
n°. 2345) is vernietigd wegens strijd met de 
wet; 

Overwegende, dat A. Brinkman Dzn. niet 
is secretaris dier gemeente en de betrekking 
van secretaris niet vaceert; 

dat Wij , ingevolge artikel 105 der gemeen
tewet, zooals dit artikel is gewijzigd bij de 
wet v,rn 29 November 1935 (Staatsblad n•. 
685), bij Ons besluit van 11 October 1937, n°. 
41, met ingang van 1 Januari 1938, de ge
meente H eerewaarden hebben aangewezen 
als gemeente, waar de bediening van secre
taris en die van ontvanger door denzel fden 
persoon worden bekleed; 

dat de raad der gemeente Il eert waarden 
derhalve niet bevoegd was, in de meerbe
doelde vacature door benoeming van een af
zonder! ij ken ontvanger te voorzien en, zulks 
doende, heeft gehandeld in strijd met art. 
105 der gemeentewet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord {advies van 

12 Juli 1938, n°. 36); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 Juli 1938, n°. 
20336, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente H eerewaarden van 5 Mei 1938 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
pl aatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Wei senburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHEU.H -A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 
{Uitgeg . 15 Augustus 1938.) 

s. 2355. 

25 Jul i 1938. BESLUIT tot vernietiging va,n 
het besluit van den raad der gemeente 
Gouderak van 10 . Mei 1938, trekkende 
tot benoeming met ingang van 1 Juni 
1938 van A. Olfer1nan, ambtenaar ter 
secretarie van de gemeente 0 ouderak tot 
ontvanger dier gemeente. 

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

Binnenl andsche Zaken van 24 Juni 1938, n°. 
17142, a fdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Gouderak bij besluit van 10 Mei 1938, met 
ingang van 1 Juni d.a.v., tot ontvanger dier 
gemeente heeft benoemd A. Offerman, amb
tenaar ter secretarie aldaar; 

dat deze benoeming geschiedde ter voorzie
ning in een op dien datum be taande vaca
ture; 

Overwegende, dat bij artikel I van de wet 
van 22 April 1937, Staatsblad n° . 311 - welke 
wet ingevolge Ons besluit van 11 December 
1937, Staatsblad n°. 389 B, in werking is ge
treden met ingang van 1 Januari 1938 -
Wij Ons de bevoegdheid hebben voorbehou
den, de gemeenten van 7500 zielen en daar 
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beneden en wier gezamenlijk zielental 15 000 
niet overtreft aan te wijzen, waarin de be
diening van ontvanger door denzelfden per
soon wordt bekleed; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland - na overleg met en met in
stemming van Onzen Minister van Binnen
lanclsche Zaken - bij schrijven van 22 Maart 
1938, G.S. n°. 151 , burgemeester en wethou
ders der gemeente Gouderak mededeeling 
hebben gedaan van het voornemen Ons in 
overweging te geven, de gemeenten 0oude1·ak 
en Ouderkerk a/d IJssel aan te wijzen als 
gemeenten, waarin de bediening van ontvan
ger door denzel fden per oon wordt bekleed; 

dat een mogelijkheid tot aanwijzing, als in 
de vorige overweging bedoeld, wordt te niet 
gedaan, indien de gemeente 0ouderak voor
dat Wij hebben kunnen bepalen, dat in die 
gemeente en in de aangrenzende gemeente 
Ouderkerk a/d IJssel de bediening van ont
vanger door denzel fden persoon wordt he
k leed, uit eigen beweging in de vacature van 
ontvanger voorziet door benoeming van een 
ander persoon dan den ontvanger va n de ge
meente Ouderkerk a/d IJssel; 

dat a ldus met de kennelijke bedoeling is 
gehandeld teneinde den pas af te snijden aan 
een maatregel van bezuiniging, welken de 
wetgever onder zekere omstandigheden noo
dig oordeelde; 

dat mitsdien de raad der gemeente Gou,le
rak, door zijn vorengenoemd besluit te ne
men, heeft gehandeld in strijd met het alge
meen belang ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van tate gehoord {advies van 

12 Juli 1938, n° . 34) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 18 Juli 1938, n°. 
20335, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd he luit van den raad der ge

meente 0ouderak van 10 Mei 1938 te ver
nietigen wegens strijd met het a lgemeen be
lang. 

Onze Minister van Binnenland che Zaken 
is belast met de uitvoer ing van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge 
zonden aan den Raad van State. 

Weissenburg, den 25sten J ui i 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandse/te Zaken, 
Van Bo e yen. 

{Uitgeg. 15 Augustus 1938.) 

s. 2356 . 

2 Augustus 1938. BESLUIT tot vernjetiging 
van een bes! uit van burgemeester en wet
houders van Grootegast van 27 December 
1937, betre ffende bouwvergunning. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 Juni 1938, n°. 
5028 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting, 
betreffende het bes! uit van burgemeester en 
wethouders van Grootegast van 27 December 
1937, waarbij aan F. Oosterhof aldaar ver-
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gunning 1s verleend voor den bouw van een 
woning; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd, indien niet wordt vol
daan aan de voorschriften, bedoeld in artikel 
1 van die wet; 

dat op grond van onderzoek moet worden 
aangenomen, dat een vrije verb inding niet, 
redelijkerwijs, is verzekerd tusschen den 
grond, die bij de op te richten woning wu 
behooren, en een weg, die voldoet aan artikel 
9 van de bouwverordening van Grootegast; 

dat mitsdien niet wordt voldaan aan artikel 
22 dier verordening - zooals dat luidde toen 
F . Oosterhof zijn verzoek deed - volgens het
welk "geen gebouw mag worden opgericht 
anders dan aan een weg, die voldoet aan het 
bepaalde in artikel 9"; 

dat burgemeester en wethouders de vergun
n ing derhalve hadden moeten weigeren en, 
haar verleenende, in strijd hebben gehandeld 
met art ikel 6 van de Woningwet; · 

Gelet op artikel 185 van de Gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 

19 Juli 1938, N°. 24; 
Gezien het nader 1·apport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 25 Juli 
1938, N° . 6730 M/P.B.R. , Afd. Volkshuis
vesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Burgemeester en 

wethouders van Grootegast te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Onze Minist!lr van Binnen] andsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
,dat in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

's-Gravenh age, den 2den Augustus 1938 : 

WILHELMINA. 
De Minister van Binne,ilandsche Zaken, 

Van Boe yen. 
(Uitgeg . 19 Augustus 1938.) 

s. 2360. 

28 M ei 1938. BES:i:,l}IT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
H e1nelu1ne1· Oldephaert en Noordwolde, 
van 20 November 1937, betreffende toe
passing van de artikelen 55bis en 101, 
vij fde lid , der Lager-~mderwijswet 1920. 

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

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
20 April 1938, N°. 3867r, Afdeeling Lager 
Onderwijs en van Binnenlandsche Zaken van 
7 Mei 1938, N°. 12574, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Hemelumer Oldephaert 
en Noordwolde van 20 November 1937, waarbij : 

a. overeenkomstig artikel 55bis der Lager
onderwijswet 1920 het bedrag, dat per leerling 
voor de scholen voor gewoon lager onderwijs 
in het jaar 1938 wordt beschikbaar gesteld ter 
bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55, 
onder e tot en met h en o, alsmede die van 
instandhouding, op f 11.54 is bepaald ; 
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b. overeenkomstig artikel 101, vijf<l.e lid, 
der genoemde wet, het bedrag, dat per leeriing 
voor de bijzondere school voor uitgebreid lager 
onderwijs van de Koudumer Schoolvereeniging 
voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Koudum 
in het jaar 1938 als vergoedin~ zou worden 
beschikbaar gesteld, ter bestriJding van de 
onder a vermelde kosten, indien in de gemeente 
een openbare school voor uitgebreid lager 
onderwijs zou bestaan op f 13.50 is bepaald ; 

0. dat burgemeester en wethouders der 
gemeente H emelumer Oldephaert en Noord
wolde aan den gemeenteraad hebben voorgesteld 
om het bedrag, bedoeld in artikel 55bis der 
Lager-onderwijswet 1920 voor de scholen voor 
gewoon lager onderwijs, en het bedrag als 
vergoeding voor de bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs ingevolge artikel 101, 
vijfde lid, dier wet, te bepalen, onderscheidenlijk 
op f 9,45 en f 11.45 per leerling ; 

0 . dat de gemeenteraad ten aanzien van 
enkele posten van de gespecificeerde raming 
van exploitatiekosten van het openbaar gewoon 
lager onderwij s, een verhooging van· het voor
gesteld bedrag heeft toegepast, waarvoor, 
althans wat betreft de posten voor onderhoud 
en voor verlichting, verwarming en schoon
houden van de schoolgebouwen, geen redelijke 
grond bestaat ; 

dat evenmin aannemelijk is, dat voor de 
bijzop.dere school voor uitgebreid lager onder
wijs niet kan worden volstaan met beschikbaar
stelling van h·et door burgemeester en wet
houders voorgesteld bedrag van f 11.45 per 
leerling; 

0 . dat het doen van deze niet noodzakelijke 
uitgaven niet verantwoord is; 

dat dit in versterkte mate geldt voor een 
gemeente, die haar begrooting voor het jaar 1938 
niet sluitend kan krijgen dan na raming van· 
een extra-bijdrage en een belastingbijdrage uit 
het Werkloosheidssubsidie-fonds; 

dat op deze gronden het voornoemd raads
besluit geacht moet worden in strijd te zijn 
met het algemeen belang ; · 

0. dat bovendien het gevaar niet denkbeeldig 
is, dat van opvoering van de kosten van de 
openbare -scholen boven het strikt noodige in 
verband met hèt stelsel der wet, dat bij een 
eventueele verlaging van de desbetreffende 
begrootingsposten door Gedeputeerde Staten 
niet een soortgelijke verlaging van het vergoe
dingsbedrag voor het bijzonder onderwijs kent, 
aantasting van het beginsel der financieele 
gelijkstellin·g het gevolg is ; 

Gelet op de artikelen 55bis, en lOl;vijfde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 en op artikel 185 
der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
17' Mei 1938, No . 27 ; 
· Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 20 Mei 1938, N°. 6258; 
Afdeeling Lager Onderwijs, en 23 Mei 1938, 
N°. 15323, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
voormeld besluit van den raad der gemeente 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde van 
20 November 1937 te vernietigen wegens strijd 
met het algemeen belang. 

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

H et Loo, den 28sten Mei 1938. 
WILHELMI A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen , 

J . R. S I o t e m a k e r de B r u ï n e. 
De M inister van B innenlandsche Za ken, 

V a n Boe yen. 
(Uitgeg. 8 J uni 1938. ) 

s. 2361. 

2 Juli 1938. BESLUIT tot vern iet ig ing van 
het besluit van den raa d der gemeente 
D elft van 9 Juni 1937, houdende wijzi
ging van de opgaaf, bedoeld in artikel 73, 
eerste I id onder c, der L age r-onderwijswet 
1920, ten aanzien van de bijzondere la
gere school, Maerten Trompstraat 21a, 
aldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
25 April 1938, N° . 4451 I , a fdeeling Lager 
Onde rwijs en van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 16 Mei 1938, N°. 
12953, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van den raad 
der gemeente Delft van 9 Juni 1937, houden
de inwilli g ing van het verzoek van het be
stuur der V ereeni g ing voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs te Delft om ter vervanging 
van de bij de aanvrage om medewerking 
voor de stichting der bijrondere lagere school , 
Maarten Trompstraat 21a, aldaar, overge
legde opgaaf, bedoeld in artikel 73, eerste 
lid onder c, der L ager-onderwijswet 1920, een 
verbeterde opgaaf te aanvaarden, met dien 
verstande, dat het in de oorspronkelijke op
gaaf genoemd getal leerlingen van 288, voor 
wie het schoolgebouw ruimte moet bieden, 
wordt gewijzigd in 200; 

Overwegende, dat op 21 J uni 1926 een 
aanvrage door het schoolbestuur is ingediend 
om medewerking tot de stichting va n een bij
zondere lagere school, waarbij , ingevolge ar
tikel 73, eerste lid onder c, is over gelegd 
eene verkl aring, inhoudende o.m., dat het 
gebouw ruimte moet bieden voor 288 leerlin
gen ; 

dat de raad tot de gevraagde medewerking 
h eeft b esloten , w elk besluit in krach t van 
gewijsde is gegaan ; 

dat, aangez ien de school gedurende 3 ach
tereenvolgende ja ren berocht werd door min
der dan tweederde gedeelte van het aantal 
leerlingen, waarvoor zij volgens de voormelde 
opgave bestemd was, het gemeentebestuur bij 
bes lui t van 26 October 1936, N°. 31, met ' 
toepass ing van artikel 79, tweede lid , der 
Lager-onderwijswet 1920, de waarborgsom, 
gerekend van 1 September 1936, gedeeltelijk 
verval! en heeft verklaard ; 

dat het schoolbestuu,· daarna den raad ver
wcht heeft tot wijziging van het in de ver
klaring vermelde getal 288 in 200 te mogen 
ove rgaan ; 

dat de raad bij besluit van 9 Juni 1937 di t 
verzoek heeft ingewilligd; 
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dat zulks evenwel geacht moet worden in 
strijd te zijn met de wet ; 

dat toch in de bepalingen van artikel 73, 
eerste I id onder c, en artikel 79 , tweede en 
derde l id, der Lager-o_nderwijswet 1920 een 
waarborg moet worden gezien tegen ongemo
t iveerden school bouw; 

dat door een wijziging achteraf van de bij 
de aanvrage overgelegde verklaring, nadat 
het raadsbesluit in kracht van gewijsde was 
gegaan en de school in gebruik was genomen, 
de in artikel 79 , tweede en derde lid , der wet 
vervatte sanctie op het voorschrift van artikel 
73, eerste lid onder c, illusoir rou worden 
gemaakt ; 

dat, daargel aten of hier wel van een ken
nelijke vergissing van de zijde van het school
bestuur rou kunnen worden gesproken, de be
palingen der L ager-onderwij wet 1920 de in
willig ing van het onderwerpelijke verzoek 
van het schoolbestuur niet gedoogen ; 

Gelet op de artikelen 72 e.v. der L ager
onderwijswet 1920 en op a rt ikel 185 der Ge
meentewet; 

D en Raad van State gehoord, advies va n 7 
Juni 1938, 0

• 33 ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 24 Juni 1938, 0
• 7121 , 

a fdeeling Lager Onderwij s, en van 27 Juni 
1938, 0

• 17321, a fdeeling Binnenlandsch Be
stuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld besluit van den raad der gemeente 

Delft van 9 Juni 1937 te vernietigen wegens 
strijd met; de wet. 

·Onze Minister van Onderwijs, K un ten en 
Wetenschappen is bel ast met de uitvoering 
van di t beslu it, hetwel k in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State zal worden medegedeeld. 

Soestdijk, den 2den Juli 1938. 
WILHELM! A. 

De Minister · van Onderwij s, 
Kunsten en W etenschappen, 

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

Van B oe yen. 
( Uitgeg. 15 Jul i 1938. ) 

s. 2390. 

27 Mei 1938. BESLUIT tot ongegrondver
kJ.aring van het beroep van burgemeester 
en wethouders de r gemeente A1nsterdam 
tegen het b~ luit van Gedeputeerde Sta
ten van Noordholland van 18 November 
1936, N °. 274, betreffende aanscha ffing 
van leermiddelen ten behoeve van de 
bij rondere school voor uitgebreid lager 
onderwijs, Hondecoeterstraat O

• 6, al 
daar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Amsterdam t egen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 18 November 
1936, 0 • 274, waarbij met vernietiging van het 
besluit van den raad dier gemeente van 18 Maart 
1936, N°. 143 B, is beslist, dat volledige mede
werking moet worden verleend tot de aan-
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scnaffing ten oehoeve van de bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs aan de Honde
coeterstraat N°. 6 aldaar, van de leermiddelen, 
genoemd in de door het bestuur der Christelijke 
Schoolvereeniging voor meer uitgebreid lager 
onderwijs te Amsterdam ingediende aanvrage, 
welke op 31 December 1935 bij het gemeente
bestuur is ingekomen ; 

Den Raad van State, Aideeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
28 April 1937, N°. 147, en 23 Februari 1938, 
N°. 147 (1937) /18 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Mei 1938, 0 • 2910, Afdeeling Lager Onder
,rijs ; 

0. dat, nadat het bestuur van de Christelijke 
Schoolvereeniging voor meer uitgebreid lager 
onderwijs, t e Amsterdam, tot den raad dezer 
gemeente een aanvrage had gericht om gelden 
beschikbaar te stellen voor de aanschaffing 
van lei,rmiddelen t en behoeve van zijne school 
voor uitgebreid lager onderwijs aan de Honde
coeterstraat 6, de gemeenteraad in zijne ver
gadering van 18 Maart 1936 heeft besloten, de 
gevraagde medewerking te verleenen, met uit
zondering voor wat betreft de aanschaffin~ van : 
42 exemplaren Ons Letterkundeboek, Di)kster
huis, 11 exemplaren Neerlanilia Slotbundel, 
Wouters, en 35 exemplaren Geschiedenis 
Atlassen, De Bont, daarbij overwegende, dat 
door de toeneming van het aantal leerlingen 
dezer school aanvulling van verschillende leer
middelen noodig is; dat echter een aanvulling 
van de aanwezige exemplaren van de ver 
schillende leermiddelen tot een zoodanig aantal 
als het schoolbestuur aanvraagt, niet strikt 
noodzakelijk is, aangezien bepaalde leermiddelen 
zeer gevoeglijk in verschillende klassen kunnen 
worden gebruikt; dat voor gebruik in ver
schillende klassen in elk geval in aanmerking 
komen: Ons Letterkundeboek, Dijksterhuis, 
Neerlandia Slotbundel, Wouters, en de Geschie
denis Atlassen, De Bont ; dat van deze laat ste 
leermiddelen thans reeds onderscheidenlijk 28, 
12 en 27 exemplaren in de school aanwezig zijn ; 
dat derhalve, daar telkens t en hoogste onder
scheidenlijk 30, 15 en 30 exemplaren in gebruik 
behoeven te zijn, met de aanscháffing van 
onderscheidenlijk 2, 3 en 3 exemplaren van de 
desbetreffende leermiddelen kan worden vol
staan en dat de· aanschaffing van een grooter 
aantal exemplaren geacht moet worden de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, te overschrijden ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
in beroep was gegaan bij Gedeputeerde Staten 
van N oordholland, dit college bij zijn besluit 
van 18 November 1936, N°. 274, met vernieti
ging van het bovengenoemde besluit van den 
raad der gemeente Amsterdam van 18 Maart 
1936, N°. 143 B, heeft beslist, dat volledige 
medewerkin~ tot aanschaffing van de door den 
·appellant btj zijne aanvrage genoemde leer
middelen moet worden verleend, daarbij over
wegende, dat aan hun college uit het t erzake 
ingewonnen advies van den H oofilinspecteur 
van het Lager Onderwijs in de 2° hoofilinspectie 
is gebleken : dat de onderhavige meisjesschool, 
die een cursus van 5 leerjaren omvat, vanuit het 
4e leerjaar de gelegenheid biedt het meer 
uitgebreid lager onderwijs-examen af te leggen, 
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terwijl na het doorloopen van het 5• leerjaar 
door de school zelf een eindiliploma wordt 
uitgereikt ; dat op grond van dit eigen karakter 
der school eene vergelijking met de openbare 
uitgebreid lager onderwijs-scholen niet mogelijk 
is, ook niet met die scholen, welké uitsluitend 
voor meisjes toegankelijk zijn, omdat aan 
deze scholen de opleiiling tot het behalen van 
het meer uitgebreid lager onderwijs-iliploma 
beperkt blijft en aan de school van den appellant 
het schooldiploma het voornaamste wordt 
geacht ; dat de appellant, uitgaande van de 
meenin$., dat de gewone meer uitgebreid lager 
onderWJjs-opleiding als algemeene ontwikkeling 
voor de meisjes, die zijne school bezoeken, niet 
voldoende is, speciaal aan het onderwijs in 
Nederlandsche taal en letterkunde en in de 
moderne talen - het vak wiskunde komt op 
het leerplan niet voor - belangrijk zwaardere 
eischen stelt dan voor het meer uitgebreid lager 
onderwijsiliploma; dat in verband hiermede 
voor bepaalde boeken - boeken, die het 
mee t worden gebruikt - de noodzakelijkheid 
wordt gevoeld, dat iedere leerling zijn eigen boek 
heeft ; dat het mede met het oog op het huis
werk niet gewenscht is, dat de leerlingen van 
verschillende klassen eenzelfde stel van de 
bedoelde boeken gebruiken ; dat de snelle 
toeneming van het getal leerlingen - in Maart 
1933 werd de school door 26 en in Juli 1936 door 
99 kinderen bezocht - eene aanvulling van de 
leermiddelen rechtvaardigt, t erwijl in verband 
met het leerplan, dat voor de onderhavige school 
veel omvangrijker is dan voor de gemeentelijke 
uitgebreid lager onderwijs-scholen, eene meer 
uitgebreide boekenlij st voor Nederlandsche 
letterkunde en geschiedenis niet onredelijk is ; 
dat onder deze omstaniligheden door eene 
volledige inwilliging van de aanvrage de nor
male eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, niet zullen worden overschreden, 
zoodat het onderhavige raadsbesluit niet 
gehandhaafd kan worden ; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, handelende ter 
uitvoering van het besluit van den raad dezer 
gemeente van 16 December 1936, N°. 687, bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
het volkomen in strijd met de feiten moet 
worden geacht, wanneer in de overwegingen 
van Gedeputeerde Staten wordt aangenomen, 
dat aan de Amsterdamsche openbare scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs de opleiding 
beperkt blijft tot ilie, welke nooilig is voor het 
behalen van het meer uitgebreid lager onderwijs
diploma ; dat integendeel aan het meerendcel 
van deze scholen, namelijk aan de scholen met 
vierjarigen cursus, het onderwijs veel verder 
gaat en veel meer omvattend is dan voor het 
behalen van dit diploma noodig is ; dat het ook 
nimmer de bedoeling is geweest bij de leerlingen 
dezer scholen slechts de beperkte hoeveelheid 
kennis in een beperkt aantal vakken aan te 
brengen, die voor het verkrijgen van dit diploma 
voldoende wordt geacht en dat het steeds juist 
het streven is geweest het onderwijs op die 
hoogte te houden, dat de leerlingen niet alleen 
een groote hoeveelheid kennis opdoen, maar 
bovenilien een breede algemeene ontwikkeling 
krijgen; dat ook juist daarom aan deze scholen 
- evenals aan de in dit beroepschrüt bedoelde 
bijzondere school - steeds groote waarde 
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is gehecht aan het behalen van het eigen 
schooldiploma dezer scholen, terwijl zooveel 
minder beteekenis is toegekend aan het ge
ringere kennis en minder algemeene ontwik
keling veronderstellende meer uitgebreid lager 
onderwijs-diploma; dat dan ook naar hunne 
meening kwalijk kan worden volgehouden, 
dat het onderwijs aan de onderhavige bijzondere 
school een zoo geheel eigen karakter vertoont, 
dat zij ten aanzien van de behoeften aan school
boeken niet met de Amsterdamsche scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs met 4-jarigen 
cursus zou zijn te vergelijken ; dat, waar die 
vergelijking met de openbare scholen voor 
uitgebreid lager onderwijs wèl mogelijk is, de 
door Gedeputeerde Staten gemaakte gevolg
trekking, evenals de door hen genomen beslis
sing, niet juist moeteri worden geacht ; dat zelfs 
indien met Gedeputeerde Staten wordt aan
genomen, dat de onderhavige school wèl een 
geheel eigen karakter heeft en dus t en aanzien 
van de voorziening met schoolboeken behoeften 
heeft, die de Amsterdamsche openbare scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs niet kennen, 
daaruit nog geenszins de conclusie had mogen 
worden getrokken, dat het niet als een over
schrijding van de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, moet 
wor.den aangemerkt, wanneer het schoolbestuur 
van de hiervoren bedoelde boeken zoo groote 
aantallen aanvraagt, dat elke leerling, onver
schillig hoe hoog de prijs van deze boeken ook 
moge zijn, daarvan voor schoolgebruik en voor 
het maken van huiswerk een exemplaar ont
vangt ; dat toch vóór het trekken van die 
conclusie in de overwegingen de vraag- had 
dienen te worden beantwoord, of het aanne
melijk was te achten, dat het gemeentebestuur, 
indien er onder de openbare scholen soortgeljjke 
scholen met gelijke behoeften als de onder
havige bijzondere school zouden zijn geweest, 
bij het beschikbaar stellen van choolboeken 
voor die openbare inrichtingen zoover zou zijn 
gegaan als het bestuur der bijzondere school 
voor zijne inrichting noodig acht en dat eerst 
bij bevestigende beantwoording van die vraag 
van normale eischen had kunnen worden 
gesproken ; dat, indien Gedeputeerde Staten 
deze vraag in hunne overwegingen hadden 
betrokken, zij ongetwijfeld tot eene ontkennende 
beantwoording daarvan zouden zijn gekomen; 
dat Gedeputeerde Staten toch in dat geval in 
hunne overwegingen aannemelijk hadd en moe
ten maken de juistheid van de veronderstelling, 
dat het gemeentebestuur van Amsterdam voor 
die geheel gelijke openbare school voor uit
gebreid lager onderwijs wèl de boeken beschik
baar zou hebben gesteld , ëlie aan het bestuur 
der bijzondere school zijn geweigerd ; dat 
Gedeputeerde Staten naar hunne meening 
daartoe niet in staat zouden zijn geweest ; dat 
toch niet is aan te nemen, dat een gemeente
bestuur als dat van Amsterdam, hetwelk zoo
zeer naar bezuiniging op zijne uitgaven voor 
leer- en hulpmiddelen, ook voor zijne openbare 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs, streeft, 
en da t zelfs voor zijne eigen middelbare scholen 
in een beteren tijd , namelijk toen nog aan alle 
leerlingen dezer scholen de benoodigde boeken 
van gemeentewege in bruikleen werden gegeven, 
voor chreef, dat van boeken, als hiervoren 
bedoeld, niet aan eiken leerling een exemplaar 
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mocht worden verstrekt, maar dat één stel van 
deze boeken voor verschillende klassen moest 
worden gebruikt, voor eene school voor uit
gebreid lager onderwijs, zelfs al zou dat zijn een 
school, slechts in naam verschillend van eene 
middelbare school, geheel anders zou handelen 
en dààr van boeken, als door het schoolbestuur
aangevraagd, wèl voor eiken leerling een exem
plaar beschikbaar hebben doen stellen; dat 
veeleer is aan te nemen, dat, daar de Lager
Onderwijswet 1920 volgens de sinds vele jaren 
gehuldigde interpretatie de gelegenheid open
laat, de schoolboeken en leermiddelen, die de 
leerlingen voor het verrichten van huiswerk 
steeds noodig hebben, t en last e van de ouders 
of verzorgers der leerlingen te brengen, het 
gemeentebestuur voor een dergelijke, zeer veel 
uitgaven voor schoolboeken en leermiddelen 
eischende, school van die gelegenheid gebruik 
zou maken om de aanschaffing van boeken, 
als boven bedoeld, door de ouders of verzorgers 
zelf t e doen . bekostigen ; dat Gedeputeerde 
Staten derhalve naar hunne meening tot eene 
ontkennende beantwoording van die vraag 
hadden moeten komen en dat zij, door deze 
vraag niet in hunne overwegingen te betrekken, 
op onvolledige gronden tot de slotsom zijn 
gekomen, rlat een volledige inwilliging van de 
aanvrage de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs t e stellen, niet zal overschrijden 
en daarom ten onrechte met vernietiging van 
het besluit van den gemeenteraad hebben 
beslist, dat volledige medewerking tot aan
schaffing der bij de aanvrage genoemde leer
middelen moet worden verleend ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
bolland naar Ons oordeel op juiste gronden 
hebben beslist, -d~t de door het schoolbestuur 
gevraagde medewerking voor de aanschaffing 
van leermiddelen alsnog moet worden verleend ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen i belast met de uitvoering 
van di t bes! uit, dat met het rapport van 
Onzen voornoemden Minister in het S taats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschill en van 
Bestuur. 

H et Loo, den 27sten Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De M i11ist e1· van Onde1·wij s, 
K uns t e n e n W e t e nschappe n, 

J. R . S I o te m a k -e r d e B r u ï II e. 
( Uitgeg . 10 J uni 1938.) 

Jo . 2910. 
LAGER ONDERWIJS. 

Beroep inzake aanschaffing 
leermiddelen voor bijzondere 
u. L o. school, Hondecoeter

straat 6 te Amsterdam. 

's-Gravenhage, 20 Mei 1938 

Aan de Koningin. 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 

hierbij te doen toekomen het r echtstreeks in 
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mijn handen gesteld advies van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 28 April 1937, N°. 147, betreffende het door 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Amsterdam ingesteld beroep tegen het besluit 
·van Gedeputeerde Staten van Noordholland 
·van 18 November 1936, N°. 274, waarbij met 
vernietiging van het besluit van den raad dier 
gemeente van 18 Maart 1936, N°. 143 B, is 
beslist, dat volledige medewerking moet worden 
verleend tot de aanschaffing ten behoeve van de 
bijzondere school voor uitgebreid lager onderwijs 
aan de Hondecoeterstraat 6, aldaar, van de 
leermiddelen, genoemd in de door het bestuur 
der Christelijke Schoolvereeniging voor Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs te Amsterdam 
ingediende aanvrage, welke op 31 December 
1935 bij het gemeentebestuur is ingekomen. 

De Afdeeling, vau oordeel, dat het beroep 
gegrond is, biedt Uwe Majesteit het volgend 
ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan: 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

. burgemeester en wethouders der gemeente 
Amsterdam tegen het besluit van Gedeputeer
de Staten van Noordholland van 18 Novem
ber 1936 , N°. 274, waarbij met vernietiging 
van het besluit van den raad dier gemeente 
van 18 Maart 1936, N°. 143 B, is beslist, dat 
volledige medewerking moet worden verleend 
tot de aanschaffing ten behoeve van de bij
zondere school voor uitgebreid lager onder
wijs aan de Hondecoeterstraat N°. 6, aldaar, 
van de leermiddelen, genoemd in de door 
het bestuur der Christelijke Schoolvereeniging 
voor meer uitgebreid lager onderwijs te Am
sterdam ingediende aanvrage, welke op 31 
December 1935 bij het gemeentebestuur is in
gekomen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Apri l 1937, N°. 147; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat, na.dat het bestuur van 
de Christelijke Schoolvereeniging voor meer 
uitgebreid lager onderwijs, te Amsterdam, tot 
den raad dezer gemeente een aanvrage had 
gericht om gelden beschikbaar te stellen voor 
de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve 
van zijne school voor uitgebreid lager onder
wijs aan de Hondecoeterstraat 6, de ge
meenteraad in zijne vergadering van 18 Maart 
1936 heeft besloten, de gevraagde medewer
king te verleenen, met uitzondering voor wat 
betreft de aanschaffing van: 42 exemplaren 
Ons Letterkundeboek, Dijksterhuis, 11 exem
plaren Neerlandia Slotbundel, Wouters, en 
35 exempl aren Geschiedenis Atlassen, De 
Bont, daarbij overwegende, dat door de toe
neming van het aantal leedingen dezer school 
aanvulling van verschillende leermiddelen 
noodig is; dat echter een aanvulling van de 
aanwezige exemplaren van de verschillende 
leermiddelen tot een zoodanig aantal als het 
schoolbestuur aanvraagt, niet strikt noodza
kelijk is, aangezien bepaalde leermiddelen 
zeer gevoeglijk in verschillende klassen kun
nen worden gebru ikt; dat voor gebruik in 
verschillende klassen in elk geval in aanmer
king komen: Ons Letterkundeboek, Dijkster-
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huis, Neerlandia Slotbundel, Wouters, en de 
Geschiedenis Atlassen, De Bont; dat van 
deze laatste leermiddelen thans reeds onder
scheidenlijk 28, 12 en 27 exemplaren in de 
school aanwezig zijn ; dat, derhalve, daar 
telkens ten hoogste onderscheidenlijk 30, 15 
en 30 exemplaren in gebruik behoeven te 
zijn, met de aanschaffing van onderscheiden
lijk 2, 3 en 3 exemplaren van de desbetref
fende leermiddelen kan worden volstaan en 
dat de aanschaffing van een grooter aantal 
exemplaren geacht moet worden de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, te overschrijden ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
in beroep was gegaan bij Gedeputeerde Sta
ten van Noordholland, dit college bij zijn 
besluit van 18 November 1936, N°. 274, met 
vernietiging van het bovengenoemde besluit 
van den raad der gemeente Amsterdam van 
18 Maart 1936, N°. 143 B, heeft beslist, dat 
volledige medewerking tot aanschaffing van 
de door den appelant bij zijne aanvrage ge
noemde leermiddelen moet worden verleend, 
daarbij overwegende, dat aan hun college u it 
het terzake ingewonnen advies van den 
Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs in 
de 2e hoofdinspectie is gebleken: dat de on
derhavige meisjesschool, die een cursus van 
5 leerjaren omvat, vanuit het 4e leerjaar de 
gelegenheid biedt het meer uitgebreid lager 
onderwijs-examen af te leggen, terwij l na het 
doorloopen van het 5e leerjaar door de school 
zelf een einddiploma wordt uitgereikt; dat 
op grond van dit eigen karakter der school 
eene vergelijking met de openbare uitgebreid 
lager onderwijs-scholen niet mogelijk is, ook 
niet met die scholen, welke uitsluitend voor 
meisjes toegankel ijk zijn, omdat aan deze 
scholen . de opleiding tot het behalen van het 
meer uitgebreid lager onderwijs-diploma be
perkt blijft en aan de school van den appel
lant het schooldiploma het voornaamste wordt 
geacht ; dat de appellant, uitgaande van de 
meening, dat de gewone meer uitgebreid la
ger onderwijs-opleiding a ls algemeene ont
wikkeling voor de meisjes, die zijne school 
bezoeken, niet voldoende is, speciaal aan het 
onderwijs in Nederlandsche taal en letter
ku~de en in de moderne talen - het vak 
wiskunde komt op het leerplan niet voor -
belangrijk zwaardere eischen stelt dan voor 
het meer uitgebreid lager onderwijsdiploma ; 
dat in verband hiermede voor bepaalde boe
ken - boeken, die het meest worden gebruikt 

de noodzakelijkheid wordt gevoeld, dat 
iedere leerling zijn eigen boek heeft; dat het 
mede met het oog op het huiswerk niet ge
wenscht is, dat de leerlingen van verschil
lende klassen eenzelfde stel van de bedoelde 
boeken gebruiken; dat de snelle toeneming 
van het getal leerlingen - in Maart 1933 
werd de school door 26 en in Juli 1936 door 
99 kinderen bezocht - eene aanvulling van 
de leermiddelen rechtvaardigt, terwijl in ver
band met het leerplan, dat voor de onder
havige school veel omvangrijker is dan voor 
de gemeentel ijke uitgebreid lager onderwijs
scholen, eene meer uitgebreide boekenlijst 
voor Nederlandsche letterkunde en geschiede
nis niet onredelijk is; dat onder deze om
standigheden door eene volledige inwilliging 
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van de aanvrage de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, niet 
zullen worden overschreden, zoodat het onder
havige raadsbesluit niet gehandhaafd kan 
worden· 

dat ~an deze bes! issing burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, handelende ter 
uitvoering van het besluit van den raad dezer 
gemeente van 16 December 1936, N°. 687, bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat het volkomen in strijd met de feiten moet 
worden geacht, wanneer in de overwegingen 
van Gedeputeerde Staten wordt aangenomen, 
dat aan de Amsterdamsche openbare scholen 
voor uitgebre id lager onderwijs de opleiding 
beperkt blijft tot die, welke noodig is voor 
het behalen van het meer uitgebreid lager 
onderwijs-diploma; dat integendeel aan het 
meerendeel van deze scholen, namelijk aan de 
scholen met vierjarigen cursus, het onderwijs 
veel verder gaat en veel meer omvattend is 
dan voor het behalen van dit diploma noodig 
is; dat het ook nimmer de bedoeling is ge
weest bij de leer! ingen dezer scholen slechts 
de beperkte hoeveelheid kennis in een be
perkt aantal vakken aan te brengen, die voor 
het verkrijgen van dit diploma voldoende 
wordt geacht en dat het steeds juist het 
streven is geweest het onderwijs op die hoog
te te houden, dat de leerl ingen niet alleen 
een groote hoeveelheid kennis opdoen, maar 
bovendien een breede algemeene ontwikke
ling krijgen; dat ook juist daarom aan deze 
scholen - evenals aan de in dit beroepschrift 
bedoelde bijzondere school - steeds groote 
waarde is gehech t aan het behalen van het 
eigen schooldiploma dezer scholen, terwijl 
zooveel minder beteekenis is toegekend aan 
het geringere kennis en minder algemeene 
ontwikkeling veronderstellende meer uitge
breid lager onderwijs-diploma; dat dan ook 
naar hunne meening kwalijk kan worden vol 
gehouden, dat het onderwijs aan de onder
havige bijwndere school een zoo geheel eigen 
karakter vertoont, dat zij ten aanz ien van de 
behoeften aan schoolboeken niet met de Am
sterdamsche scholen ·voor uitgebreid lager on
derwijs met 4-jarigen cursus zou zijn te ver
gelijken; dat, waar die vergelijking met de 
openbare scholen voor uitgebreid lager onder
wijs wèl mogelijk is, de door Gedeputeerde 
Staten gemaakte gevolgtrekking, evenals de 
door hen genomen beslissing, niet juist moe
ten worden geacht; dat zelfs, indien met 
Gedeputeerde Staten wordt aangenomen, dat 
de onderh avige school wèl een geheel eigen 
karakter heeft en dus ten aanzien van de 
voorziening met schoolboeken behoeften heeft, 
die de Amsterdamsche openbare scholen voor 
uitgebreid lager onderwijs niet kennen, daa,·
uit nog geenszins de conclusie had mogen 
worden getrokken, dat het niet als een over
schrijding van de norma le e ischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, moet 
worden aangemerkt, wanneer het schoolbe
stuur van de hiervoren bedoelde boeken zoo 
groote aantallen aanvraagt, dat elke leer
ling, onverschilli g hoe groot de prijs van deze 
boeken ook moge zijn, daarvan voor school
gebruik en voor het maken van huiswerk een 
exemplaar ontvangt; dat toch vóór het trek
ken van die conclusie in de overwegingen de 
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vraag had dienen te worden beantwoord, of 
het aannemelijk · was te achten, dat het ge
meentebestuur, indien er onder de openbare 
scholen soortgelijke scholen met gelijke be
hoeften als de onderhavige bijwndere school 
zouden zijn geweest, bij het beschikbaar stel
len van schoolboeken voor die openbare in
richtingen zoover zou zijn gegaan . als het be
stuur der bijwndere school voor zijne inrich
ting noodig acht en dat eerst bij bevestigende 
beantwoording van die vraag van normale 
e ischen had kunnen worden gesproken ; dat, 
indien Gedeputeerde Staten deze vraag in 
hunne overwegingen hadden betrokken, zij 
ongetwijfeld tot eene ontkennende beantwoor
ding daarvan zouden zijn gekomen ; dat Ge
deputeerde Staten toch in dat geval in hunne 
overwegingen aannemelijk hadden moeten ma
ken de juistheid van de veronderstelling, dat 
het gemeentebestuur van Amsterdam voor die 
geheel gel ijke openbare school voor uitgebreid 
lager onderwijs wèl de boeken beschikbaar 
zou hebben gesteld, die aan het bestuur der 
bijzondere school zijn geweigerd; dat Gede
puteerde Staten naar hunne meen ing daartoe 
niet · in staat zouden zijn geweest; dat toch 
niet is aan te nemen, dat een gemeentebestuur 
als dat van Amsterdam, hetwelk zoozeer naar 
bezuiniging op zijne uitgaven voor leer- en 
hulpmiddelen, ook voor zijne openbare scho
len voor uitgebreid l ager onderwijs, streeft, 
en dat zelfs voor zijne e igen middelbare scho
len in een beteren tijd, namelijk toen nog 
aan alle leerlingen dezer schol en de benoo
digde boeken van gemeentewege in bruikleen 
werden gegeven, voorschreef, dat van boeken, 
als hiervoren bedoeld, niet aan eiken leerling 
een exemplaar mocht worden verstrekt, maar 
dat één stel van deze boeken voor verschil
lende klassen moest worden gebruikt, voor eene 
school voor uitgebreid lager onderwijs, zelfs 
al zou dat zijn een school, slechts in naam 
verschillend van eene middelbare school, ge
heel anders wu handelen en dààr van boeken, 
a ls door het schoolbestuur aangevraagd, wèl 
voor eiken leerling een exemplaar beschik
baar hebben doen stellen ; dat veeleer is aan 
te nemen, dat, daar de Lager-Onderwijswet 
1920 volgens de sinds vele jaren gehuldigde 
interp,-etatie de gelegenheid openlaat, de 
schoolboeken en leermiddelen, die de leer
} ingen voor het verrichten van huiswerk steeds 
noodig hebben, ten laste van de ouders of 
verzorgers der leerlingen te brengen, het ge
meentebestuur voor een dergelijke, zeer veel 
uitgaven voor schoolboeken en leermiddelen 
e ischende, school van die gelegenheid ge
bruik zou maken om de aanschaffing van 
boeken, a ls bovenbedoeld, door de ouders of 
verzorgers zei f te doen bekostigen; dat Ge
deputeerde Staten derhalve naar hunne mee
ning tot eene ontkennende beantwoording van 
die vraag hadden moeten komen en dat zij , 
door deze vraag niet in hunne overwegingen 
te betrekken, op onvolledige gronden tot de 
slotsom zijn gekomen, dat een volled ige in
williging van de aanvrage de normale eischen , 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet zal overschrijden en daarom ten onrechte 
met vernietiging van het besluit van den 
gemeenteraad hebben beslist, dat volledige 
medewerking tot aanschaffing der bij de aan-
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Vl'age genoemde leermiddelen moet worden 
verleend; 

0. dat, al moge het waar zijn, dat het onder
wijs aan de onderwerpelijke bijzondere school 
een zoo geheel eigen karakter vertoont, dat zij 
ten aanzien van de behoefte aan schoolboeken 
niet met de openbare uitgebreid lager onderwijs
scholen met vierjarigen cursus zou zijn te ver
gelijken, zulks niet wegneemt, dat de volledige 
inwilliging van de thans door het schoolbestuur 
gedane aanvrage de normale eischen aan het 
geven v,;,n lager onderwijs te stellen zou over
schrijden; 

dat Wij toch met het gemeentebestuur van 
Amsterdam van oordeel zijn, dat het niet nood
zakelijk kan worden geacht om een zóó groot 
aantal exemplaren van Ons Letterkundeboek 
door Dijksterhuis, Neerlandia Slotbundel door 
Vi1outers en de Geschiedenis-atlassen van 
De Bont voor deze school aan te schaffen, dat 
elke leerling over een eigen exemplaar daarvan 
kan beschikken ; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van N oordholland niet 
kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Noordholland van 18 No
vember 1936, N°. 274, het besluit van den 
raad der gemeente Amsterdam van 18 Maart 
1936, N°. 143 B, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Aangezien ik mij met deze voorgedragen 
beslissing niet kon vereenigen, ben ik krachtens 
de algemeene machtiging van Uwe Majesteit 
van 26 Maart 1926, N°. 20, bij schrijven van 
7 Februari 1938, N°. 4635, Afdeeling Lager 
Onderwijs, met de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur terzake in nader overleg getreden. 
In dit schrijven betoogde ik, dat naar mijn 
meening de aanvrage van het schoolbestuur èn 
op zich zelf èn wanneer men een vergelijking 
trekt met de overeenkomstige openbare lagere 
scholen in de gemeente, niet kan geacht worden 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderw~js te stellen, te overschrijden. 

Wat het eerste punt betreft, wees ik er op, 
dat, nu, zooals in het ontwerp-besluit wordt 
overwogen, de Afdeeling het eigen karakter 
van de school aanvaardt, met name hierin 
uitkomende, dat het onderwijs zich blijkens het 
leerplan specialiseert op de vakken Neder
landsche taal (en letterkunde) en geschiedenis, 
deze erkenning het standpunt moet insluiten, 
dat, wat reeds voor de hoogere klassen van de 
scholen voor gewoon lager ondentjjs niet zeld
zaam is, wellicht zelfs als regel kan ,vorden 
beschouwd, n .l. dat, wat de hoofdvakken 
betreft, voor iederen leerling een leerboek 
beschikbaar is, zeker moet gelden voor de 
uitgebreid lager onderwij s school, waar in 
verband met de opleiding voor meer uitgebreid 
lager onderwijs-examen en andere, en het 
verplicht huiswerk voor de leerlingen, het 
individueel gebruik van de schoolboeken 
feitelijk onmisbaar is. 

Hier komt nog bij - zoo vervolgde ik -
dat het schoolbestuur, voor zoover het onder-
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wijsbela-ng dit maar eenigszins toeliet, de leer
middelen niet voor iederen leerling heeft aan
gevraagd, maar rekening hield met de mogelijk
heid van oom binatie van klassen, waarin de 
boeken moeten worden gebruikt. Wat het
tweede punt aangaat, vestigde ik er de aandacht. 
op, dat, wat ook zij van de vraag, of, indien er 
onder de openbare scholen soortgelijke scholen 
met gelijke behoeften als de onderhavige 
bijzondere school zouden zijn geweest, de 
gemeente bij het beschikbaarstellen van school
boeken voor die openbare inrichtingen zoover 
zou zijn gegaan, als het bestuur der bijzondere 
school voor zijn inrichting noodig acht, vast
staat, dat aan de bestaande openbare u.l.o.
scholen voor meisjes het vak wiskunde volgens. 
het leerplan weinig minder beteekenis heeft, 
dan de vakken Nederla-ndsche taal en geschie
denis aan de bijzondere u.l.o.school en dat de· 
gemeente een leerboek èn voor meetkunde èn 
voor algebra aan iederen leerling beschikbaar 
stelt. Ik achtte het begrijpelijk, dat deze 
analogie in de stukken herhaaldelijk een rol 
speelt, omdat aan de hand van dit argument 
inderdaad veel voor de redelijkheid van de 
aanvrage van het schoolbestuur te zeggen valt. 

Op grond van het vorenstaande verzocht ik 
de Afdeeling een wijziging van de voorgedragen. 
beslissing te willen overwegen, welke aan mijn 
bezwaren zou tegemoet komen. 

In haar nader advies aan Uwe Majesteit van. 
23 Februari 1938, n°. 147 (1937) /18, verklaart 
de Afdeeling geen vrijheid te hebben kunnen. 
vinden daartoe haar medewerking te verleenen, 
waarbij zij naar aanleiding van de door mij ge
maakte opmerkingen het volgende aanvoert : 

,, Vooreerst wil de Afdeeling er op wijzen, dat. 
zij met de verschillende punten, waarop de Mi
nister meent te moeten wijzen, bij het bepalen. 
van haar standpunt wel degelijk rekening heeft. 
gehouden. Dat zij desniettemin het beroep van 
het gemeentebestuur gegrond heeft geacht, 
vindt zijn oorzaak hierin, dat het haars inziens 
niet aangaat, dat, wanneer een schoolbestuur 
een school voor uitgebreid lager onderwijs in, 
stand wil houden met een uitgebreider leerplan 
en een grooter aantal leerjaren dan een normale
school voor uitgebreid lager onderwijs, de
meerdere daaraan verbonden kosten zouden 
worden afgewenteld op de gemeente. Een school
bestuur is uiteraard vrij om zich een dergelijke
luxe te veroorloven, doch het dient dan de 
kosten daarvan voor eigen rekening te nemen. 

Wat betreft de vergelijking, welke de Minis
ter maakt met de wiskundeboeken van de open
bare scholen voor uitgebreid lager onderwijs. 
valt op te merken, dat de eisch, dat iedere leer
linge der school haar eigen boek heeft ten aan
zien van een boek als een geschiedenis-atlas toch 
lang niet in zoo sterke mate kan gelden als met 
betrekking tot wiskundeboeken. Bovendien mag 
het zeer aanzienlijk verschil in prijs, hetwelk 
tusschen beide categorieën van leerboeken zal 
bestaan, niet over het hoofd worden gezien." 

Dit nader advies heeft mij niet van de on
juistheid van mijn standpunt overtuigd. De 
Afdeeling voert een nieuw element in, wanneer 
zij, ten aanzien van het aantal leerjaren eener
u.l.o.-school kennelijk uitgaande van een 4-
klassige school als het normale schooltype, de
stelling verdedigt, dat de meerdere kosten, ver
bonden aan de instandhouding van een bijzon-
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dere school voor u.l.o. met uitgebreider leerplan 
en een grooter aantal leerjaren, dan een normale 
scbool voor uitgebreid lager onderwijs, voor re
kening van het schoolbestuur dienen te blijven. 
Deze stelling acht ik niet houdbaar. Wat het 
leerplan betreft, bestaan er behoudens de mini
male eischen, omschreven in artikel 3, vierde 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, voor de in
richting van het leerplan eener u.l.o.school 
geen vast e normen, maar is de toestand zoo, 
dat, naar gelang van de eischen, welke men 
stelt, en de onderwijskundige beginselen, waar
van men uitgaat, dezelfde vakken voor het 
onderwijs geen gelijke beteekenis hebben. Door 
deze verschillende waardeering van de afzonder
lijke vakken kan men m.i. niet zeggen, dat in 
algemeenen zin het leerplan van de eene u.l.o.
school "uitgebreider" is dan dat van de andere. 
Dit is onder meer ook niet het geval bij een 
vergelijking van de bijzondere u.l.o. school voor 
meisjes aan de Hondecoet erstraat t e Amster
dam, met de overeenkomstige openbare meisjes 
u .l.o.school aldaar, in zooverre aan eerstbedoel
de school aan de vakken Nederlandsche taal (en 
letterkunde) en geschiedenis in het leerplan een 
voorname plaats i ingeruimd en het vak wis
kunde geheel ontbreekt, terwijl het vak wiskun
de aan de gemeentelijke u.l.o.school voor meisjes 
juist een hoofdvak is. Het valt dan ook niet in 
t e zien, waarom de aan de openbare u.l.o .school 
geldende practijk, dat voor iedere leerlinge een 
wiskunde (algebra- en meetkunde) boek be
schikbaar is, niet ook voor de bijzondere u.l.o.
school kan worden gevolgd ten aanzien van de 
vakken Nederlandsche taal en geschiedenis, 
welker waarde voor het onderwijs het school
bestuur blijkbaar even hoog aanslaat als de 
gemeente het vak wiskunde voor haar u.l.o.
school. De opmerking van de Afdeeling, dat 
de eisch, dat iedere leerlinge der school haar 
eigen boek heeft t en aanzien van een lioek als 
een geschiedenis atlas lang niet in zoo sterke 
mate kan gelden als met betrekking tot wis
kunde boeken, meen ik in verband hiermede 
verder onbesproken te kunnen laten. Hier komt 
bij, dat naar het oordeel van de hoofdinspectie 
van het lager onderwijs, wier advies in kwesties 
van onderwijskundigen aard, als deze, de Af. 
deeling mijns inziens ten onrechte zonder meer 
ter zijde stelt, de aangevraagde leerboeken in 
het algemeen en met name ook de geschiedenis
atlassen, wegens het intensiever gebruik, dat 
van deze ook bij het huiswerk moet worden ge
maakt, niet geacht kunnen worden te vallen 
buiten r ed elijke eischen. 

De omstandigheid voorts, dat de bijzondere 
u.l.o. school een grooter aantal leerjaren heeft 
dan een normale school voor uitgebreid lager 
onderwijs, kan evenmin een argument vormen 
ten gunste van het standpunt van het gemeen
tebestuur van Amsterdam. De wet laat het 
schoolbestuur niet alleen vrij om aan het leerplan 
der school een vijfde leerjaar t e verbinden ; 
zij schakelt ook voor de u.l.o.scholen, welke op 
31 December 1935 uit meer dan vier achtereen
volgende leerjaren bestaan, waaronder ook de 
u.l.o.school aan de Hondecoeterstraat te Am
sterdam valt, voor zoolang zij in dien toestand 
blijven, uitdrukkelijk de financieele bemoeiing 
van Rijk en Gemeente in, doordat ingevolge 
artikel 5, tweede lid van paragraaf 6, der wet 
van 22 F ebruari 1936 (Staatsb/,ad n°. 100), voor 
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deze categorie, van scholen niet geldt de eisch 
van artikel 28, negende lid, der Lager-onderwijs
wet 1920, dat bij de toepassing van dit artikel 
voor een school voor uitgebreid lager onderwijs 
met meer dan vier achtereenvolgende leerjaren 
slechts de leerlingen der eerste vier leerjaren in 
aanmerking komen. Er is geen reden om aan t e 
nemen, dat in beginsel die financieele bemoeiing 
zich niet mede uitstrekt tot de toepa sing van 
artikel 72 der wet. De aanvrage van het school
bestuur vindt dus, ook voorzoover zij op het 
vijfde leerjaar betrekking heeft, mijns inziens 
st eun in de wet , en overschrijdt overigens, zoo
als boven reeds gezegd, zakelij k niet de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs t e 
st ellen. 

Op grond van het vorenstaande acht ik het 
beroep van burgemeester en wethouders der 
gemeente Amsterdam tegen het besluit van 
Geel. Staten van Noordholland van 18 Novem
ber 1936, n°. 274, ongegrond en veroorloof ik mij 
Uwe Majesteit een daartoe strekkend ontwerp
besluit eerbiedig ter bekrachtiging aan te bieden. 

De Minister van Onderwijs, 
J( unsten en Wetenschappen, 
J. R. Slotemaker de Bruïne. 

s. 2590. 

25 J uli 1938. BESLUIT, houdende beslis
sing op beroepen tegen beschikkingen van 
Gedeputeerde Staten van Groningen en 
van Drenthe omtrent vergunn ingen tot 
het in werking brengen van autobusdien
sten tusschen Drentsche gemeenten en de 
gemeente Groningen. 

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

door: 
a. de N aamlooze Vennootschap E erste 

Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij , te 
Hoogeveen, burgemeester en wethouders van 
Zweeloo, het bestuur der L andbouwvereeni
g ing " oordsleen" , te oordsleen, burge
meester en wethouders van Sleen, den raad 
der gemeente Rol de, burgemeester en wet
houders van Schoonebeek, het bestuur van het 
Ziekenhuisverplegingsfond voor Gro llo e.o., 
te Grollo, burgemeester en wethouders van 
Coevorden en het bestuur der Landbouwver
eeniging, te Rolde, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 30 
Apr il 1936, Letter IJ, l e afdeeling, waarbij 
aan de Naainlooze Vennootschap E e rs te 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij , voor
noemd, vergunning is geweigerd - voor zoo
veel de provincie Groningen betreft - tot het 
in werking brengen van autobusdien ten tus
schen Hoogeveen en Groningen, tusschen Coe
vorden en Groningen en tusschen Emmen en 
Groningen ; 

b. de Directie der 'ederlandsche Spoor
wegen, te Utrecht, de Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming, te 
Utrecht, en de Naamlooze Vennootschap Eer
ste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij , te 
Hoogeveen, tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Groningen van 14 Mei 
1936, Letter L , le afcleeling, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Drentsche Autobus 
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Onderneming, te Meppel, vergunning is ver
leend tot het in werking brengen op werk
dagen van een autobusdienst tusschen Assen 
en Groningen, voor wover de provincie Gro
ningen betreft ; 

c. de Naamlooze Vennootsch ap Algemeene 
Transport Onderneming, te Utrecht, de Di
rectie der ederlandsche Spoorwegen, te 
Utrecht, de Naamlooze Vennootscha p Drent
sche Autobus Onderneming, te Meppel, de 
Naamlooze Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij, te Hoogeveen , 
de Landbouwvereeniging, te Grollo, en de 
Landbouwvereeni ging Schoonoord-Odoorner
veen, te · Schoonoord, tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
24 September 1936, Letter S , l e a fdeel ing, 
waarbij aan de Naamlooze Vennootschap 
Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij, 
voornoemd, I. vergunning is geweigerd tot 
het in werking brengen van autobusdiensten 
t usschen Coevorden en Groningen en tusschen 
Emmen en Groningen, II. vergunning is ver
leend tot het in werk ing brengen van een 
dagelijkschen autobusdienst tusschen Hooge
veen en Groningen, een en ander voor zoover 
de provincie Groningen betreft ; 

d . de Directie der Nederl andsche Spoor
wegen, te Utrecht, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 8 
October 1936, Letter Q, l e afdeeling, waarbij 
de aan de Naamlooze Vennootschap Drentsche 
Autobus Onderneming, te Meppel, verleende 
vergunning tot het in werking brengen van 
een autobusdienst tusschen Assen en Gronin
gen op werkdagen, in dier voege is gewijzigd, 
dat de dienst ook op Zon- en feestdagen mag 
worden uitgeoefend; 

e. de Naamlooze V ennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij, te 
Hoogeveen, de N aamlooze Vennootschap Al
gemeene T ransport Onderneming, te Utrecht, 
Onzen Commissaris in de pmvincie Drenthe, 
J . L . Posma, te ieuw-Amsterdam , de Di
rectie der Neder landsche Spoorwegen, te 
Uti-echt, J. Boer, te Westerbork, de Naam
looze Vennootschap Drentsche Autobus On
derneming-, te Meppel, en burgemeester en 
wethouders van Westerbork, tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van D ren
the van 6, Mei 1936, n°. 82 B , waarbij aan de 
Naamlooze V ennootschap Eerste Drentsche 
Stoom tramweg-Maatschappij, voornoemd, 1 °. 
vergunning verleend is tot het in werking 
brengen van dagelijksche autobusdiensten tus
schen Hoogeveen en Groningen en tusschen 
Coevorden en Groningen, 2°. vergunning ge
weigerd is tot het in werking brengen van 
een dagelijkschen autobusdi enst tusschen Em
men en Groningen, een en ander voor zoover 
de prov incie Drenthe betre ft ; 

/. Onzen Commissaris in de provincie 
Drenthe, de aamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij, te 
Hoogeveen, de Naamlooze V ennootschap Al
gemeene Transport Onderneming, te Utrecht, 
de Directie der N ederl a ndsche Spoorwegen, 
te Utrecht, J. Boer , te Westerbork, en burge
meester en wethouders van Westerbork, tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 6 Mei 1936, n°. 82 A, waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap Drentsche 
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Autobus Onderneming, te Meppel , vergun
ning verleend is tot het in werking brengen 
van autobusdiensten tusschen Hoogeveen en 
Assen en tusschen Assen en Groningen, voor 
zoover de provincie Drenthe betreft; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 6 October 1937, n°. 355 en 12 April 
1938, n°. 355 (1937) 42; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 14 Juli 1938, n°. 494, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Groningen bij besluit van 30 April 1936, Let
ter IJ, le afdeeling, de door de Naamlooze 
Vennootschap Eerste Drentsche Stoomtram
weg-M aatschappij gevraagde vergunning voor 
autobusdiensten H oogeveen-Groningen, Coe
vorden- Groningen en Emmen- Groningen 
hebben geweigerd, o.a. uit overweging, dat 
door den spoorwegdienst Assen-Groningen en 
door de autobusd iensten, welke over het ver
melde traject of o.m. daarover worden onder
houden, genoegzaam in het verkeer tusschen 
Assen en Groningen wordt voorzien, zoodat 
doorgaande verbindingen van Hoogeveen over 
Beil en en Assen naar Groningen, van Coe
vorden over Zweeloo, Schoonoord, Rolde en 
Assen naar Groningen en van Emmen over 
Borger, Rolde, Assen naar Groningen overbo
dig zijn te achten; dat aan wodanige ver
bindingen weliswaa r voor het publiek eenige 
gemakken zijn verbonden, doch dat in de 
tegenwoordige omstandigheden het niet gera
den is, wodanige verbindingen toe te laten 
ten nadeele van den spoorwegdienst, van den 
dienst van de met de Nederl andsche Spoor
wegen verbonden aamlooze Vennootschap 
Algemeene Transport Onderneming en van de 
autobusdi ensten, welke o.m. over het traject 
Assen-Groningen worden onderhouden; 

da t de aamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij in be
roep aanvoert, dat uit het feit, dat Gedepu
teerde Staten van Groningen bij besluit van 
14 Mei 1936 aan de " D .A.B.O." vergunning 
voor het traject Hoogeveen- Groningen heb
ben verleend, afdoende bl ijkt, dat een recht
streeksche autobusverbinding Hoogeveen
Groningen noodzakelijk is; dat dus dit laat
ste besluit van Gedeputeerde Staten van Gro
ningen de gronden doet vervall en, waarop 
haar op haar vroeger ingediende aanvraag 
vergunning was geweigerd voor doorgaande 
verb inding naar Groningen; dat zij ve1·wekt, 
de gevraagde vergu nning a lsnog te verleenen; 

da t de overige hierboven genoemde appel
lanten tegen het evenvermelde bes lui t van 
Gedeputeerde Sta ten van Groningen van 30 
April 1936 in hunne adressen op het groote 
belang wij zen, dat huns inzie ns voor de streek 
bij inwilliging van de aanvrage is betrokken; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
besluit va n 14 Mei 1936, Letter L, l e afdee
ling, aan de Naamlooze Vennootschap Drent
sche A utobus Ondernem ing, te Meppel , voor 
zooveel de provincie Groningen betreft, tot 
wederopzegging toe vergunning hebben ver
leend tot het in werk ing brengen van een 
autobusdienst Assen-Vries-de Punt- Haren
Groningen vice versa op werkdagen, onder 
bepaling, dat de dienst ten genoegen van hun 
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coll ege wordt uitgeoefend in aansluiting aan 
- en als een geheel met diensten der Ven
nootschap in West- en Zuidwest Drenthe, dat 
de dienst op werkdagen ten minste drie- en 
ten hoogste achtmaal v ice ve1·sa wordt ge re
den, en dat op het traject over het gebied 
der provincie Groningen geen passagiers wor
den opgenomen op de ritten naar de stad 
Groningen en op het evengenoemde traject 
op de terugritten geen passagiers worden uit
gelaten, terwijl voorts aan de vergunning een 
aantal voorwaarden zijn verbonden; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. heb
ben overwogen, dat het in het a lgemeen ver
keersbelang moet worden geacht de nadeelen, 
die persoonen, di e ui t West- en Zuidwest 
D renthe naar Groningen willen re izen en 
omgekeerd vandaar naar die streek willen 
gaan, uit de vermindering van het aantal 
tre inen zullen ondervinden, zooveel mogelijk 
op te vangen; dat het om die reden ook van 
belang moet worden geacht, dat de rech t
streeksche verbinding, die tot dusver heeft be
staan, blijft gehandhaafd; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen in beroep aanvoert, dat het laten ver
vallen van stoptreinen op het traject Meppel 
- A sen haars inziens geen noodzaak kan 
scheppen om verkeer van West- en Zuidwest 
Drenthe de provinciale hoofdstad in de ri ch
ting Groningen per bus te doen trans iteeren ; 
dat toch een logische verdeeling van het ver
voer over de verkeersmiddelen medebrengt, 
dat het vervoer van knooppunt tot knoop
punt, i.c. tusschen Assen en Groningen, in 
handen van de Spoorwegen bl ijft, wodat het 
vervoer van voorbij die knooppunten gelegen 
streken aldaar op den spoorweg moet worden 
gebracht, terwijl voor het locaalvervoer tus
~chen die knooppunten een locale autobus
d ienst aanwezig kan zijn , zooals in casu het 
geval is ; dat hiermede alle verbindingen, di e 
in een net van openbare vervoermiddelen pas
sen, aanwezig zijn en een vermeerdering van 
vervoergelegenheid door doorvoer van reizi
gers per autobus van knooppunt tot knoop
punt schadel ijke overdaad ware; 

dat de N aamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming in be roep aanvoert, 
dat haar bestaande dienst Assen-Groningen 
door de toegelaten concurrentie zeer zal wor
den benadeeld ; 

dat de aamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij in be
roep aanvoert, dat bij besluit van Gedepu
teerde Staten van Groningen van 30 April 
1936 geheel dezelfde aanvrage, door haar ge
daan, werd afgewezen, op grond, dat genoeg
zaam in het verkeer tusschen Assen en Gro
ningen wordt voorzien; dat, indien aan haar 
onderneming, die een net van 250 km tram
lijnen en rond 300 km autobuslijnen exploi
teert, op den genoemden grond vergunning 
wordt geweigerd, deze grond toch ook veer
tien dagen later van kracht zal zijn voor een 
woveel k le iner autobusbedrijf a ls de "D.A. 
B .O." ; dat haars inziens de door de "D.A. 
B.O." gevraagde vergunning alsnog behoort 
te worden geweigerd; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
beslu it van 24 September 1936, Letter S , l e 
afdee ling, met afwij zing van de aanvrage 
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voor autobusdiensten van Coevorden naar 
G roningen en van Emmen naar Groningen, 
aan de aamlooze Vennootschap E erste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij , voor 
zooveel de provincie Groningen betreft, tot 
wederopzegging toe vergunning hebben ver
leend tot het in werk ing brengen van een 
dagelijkschen autobusdienst Hoogeveen-Eur
singe - Beil en - Hooghalen-Assen - Vries
Groningen vice versa, onder bepaling, dat de 
dienst dagelijks ten minste drie- en ten hoog
ste achtmaal vice versa wordt gereden en dat 
op het traject over het gebied der provincie 
Groningen geen passagiers worden opgenomen 
en op de ritten naar de stad Gron ingen en 
op het evengenoemde gebied op de terugritten 
geen passagiers worden uitgelaten, terwijl 
voorts aan de vergunning een aanta l voor
waarden zijn verbonden; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. heb
ben overwogen, dat aan hun college, sinds het 
bij beschikking van 30 April 1936, Letter IJ, 
le afdeel ing, o.m . een verzoek van de N aam
looze Vennootschap Eerste Drentsche Stoom
tramweg-Maatschappij tot het in werk ing 
brengen van een autobusd ienst over het t ra
ject Hoogeveen-Eursi nge--Bei I en- H oogh a-
1 en-Assen-Vries-Groningen vice versa heeft 
afgewezen, is. gebleken, dat de N ederlandsche 
Spoorwegen het aantal treinen, hetwelk tot 
15 Mei 1936 aan de station gelegen tusschen 
Hoogeveen en Assen, stopte, op den genoem
den datum belangrijk hebben verminderd; 
dat het verzoek der juist genoemde Vennoot
scha p om vergunning tot het uitoefenen van 
een autobusdienst over het tra ject Hooge
veen-Groningen vice versa strekt om mede 
te voorzien in het verkeer, waaraan de Ne
derlandsche Spoorwegen zich hebben onttrok
ken; dat het in het a lgemeen verkeersbelang 
moet worden geacht de nadeelen, die perso
nen, die uit de betrokken streek naar Gro
ningen will en ri:iizen en omgekeerd vandaar 
naar die streek willen gaan, door de vermin
dering van het aantal treinen ondervinden, 
zooveel moge] ijk op te vangen; dat hun col
lege van gevoelen is, dat het verkeer, waar
aan de ederl andsche Spoorwegen zich heb
ben onttrokken, van d ien omvang is, dat het 
in liet a lgemeen verkeersbelang moet worden 
geacht, indien d it verkeer behalve door de 
Naamlooze Vennootschap Drentsche Autobus 
Ondernem ing, te Meppel, ook door een auto
busdienst der Naamlooze Vennootschap E er
ste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
wordt opgevangen ; da.t m itsdien de onder
hav ige onderneming de eischcn van het ver
keer zal dienen door het in werking brengen 
van den dienst Hoogeveen-Groningen ; dat 
men aan de Óezwaren der Nederlandsche 
Spoorwegen en van de Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming te
gemoet ·kan komen, ,door in de vergunning te 
bepalen , dat op het traject over het geb ied 
der provincie Groningen op de ritten naar de 
stad Groningen geen passagiers worden opge
nomen en op het evengenoemde traject op de 
terugritten geen passagiers worden ui tgela
ten; dat zich ten aanzien van de aangevraag
de diensten Coevorden-Groningen en Em
men-Groningen s inds hun besluit van 30, 
April 1936 , Letter IJ, l e afdee ling, geen 
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nieuwe omstandigheid heeft voorgedaan, wo
dat ook nu voor het verleenen van een ver
gunning VOOL' die diensten geen tel'men aan• 
wezig zijn ; 

dat de aamlooze Vennootschap Algemeene 
Transpor t Onderneming en de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen in beroep dezelfde 
bezwaren tegen het bestreden besluit aanvoe
ren, als deze appellanten tegen het beshiit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
14 Mei 1936, Letter L , le afdeeling, hebben 
ingebracht; 

dat de Naamlooze Vennootschap Dl'entsche 
Autobus Onderneming aanvoert, dat zij is een 
semi-overheidsbedrijf en vrijwel het geheele 
personenvérvoer in Zuidwest- en West-Drenthe 
exploi teert; dat door het ·vervàllên van tal 
van "stoptreinen" tusschen Meppel en Gro
ningen de geheele streek, die zij in West- en 
Zuidwest-Drenthe bedient, ernstig gedupeerd 
werd, aangezien goede aansluitende doorver
bindingen naar het noorden in de toekomst 
door · haar niet meer gegarandeerd kondén 
worden; dat bovendien in geheel het Zuid: 
westen van Drenthe a ll ang zeer sterk de be
hoefte werd gevoeld aan een rechtstreeksche 
verbinding op Groningen; dat ook Beilen 
van bijkans alle spoorwegverkeer werd ver
stoken; dat voor deze streek eene recht
streeksche verbinding met de stad Groningen 
van zeer groot belang is te achten; dat ech
ter niet de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramwég-Maatschappij, doch 
slechts de "D.A.B.O.", die nu eenmaal in de 
westelijke helft van Drenthe het personenver
voer bediend, de '!leest aangewezen onderne
ming is, om nu ook het personenvervoer Hoo
geveen-Eursi nge _è.Beil en-As en-Groningen 
te gaan bedienen ; dat zij al sedert jaren te 
Hoogeveen een eindpunt van twee harer lij
nen heeft; dat haar voor de verb inding Hoo
geveen-Groningen vergunning is verleend; 
dat zij dan ook sedert 18 Mei 1936 die ver
binding exploiteert; dat een tweede concessie 
aan de Naamlooze Vennootschap E erste Drent
sche Stoomtramweg-Maatschappij voor dit tra
ject in het geheel niet noodig is; dat de 
door deze Naamlooze Vennootschap op 19 Oc
tober 1936 uitgegeven dienstregeling Hooge
veen-Groningen in geen enkel opzicht aan
slui tend is of ook maar even rekening houdt 
met andere vervoermiddelen uit Oost-Dl'enthe, 
noch uit het zuiden; dat h aars inziens de 
door de aamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij ge
vraagde vergunning voor het traject Hooge
veen-Groningen alsnog behoort te worden 
geweigerd; 

dat de aamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij in be
roep aanvoet·t, da.t uit het bestreden bes] uit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen volgt, 
dat het in Assen niet mogelijk bl ijkt, voldoen
de aansluitmg op de treinen van en naar 
Groningen te geven; dat dit bezwaar, het
welk geldt voor het traject Hoogeveen-Assen, 
evengoed van kracht is voor de t rajecten 
Coevorden-Assen en Emmen-Assen; dat zij 
verwekt, alsnog ook voor die be ide trajecten 
vergunning te verleenen; 

dat de Landbouwvereeniging te Grollo in 
haar beroepschrift verzoekt, het bestreden be-
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sluit, voor wover daarbij aan de Naamlooze 
Vennootschap Eerste Drentsche Stoomtram-· 
weg-Maatschappij vergunning voor een di enst 
van Coevorden over Grollo en Assen naar 
Groningen is geweigerd, te vernietigen en 
voo r dit traject alsnog vergunning te ver
leenen; 

dat de Landbouwvereen iging Schoonoord
Odoornerveen in beroep aanvoert, dat Schoon
oord ongeveer 2500 inwoners telt; dat deze 
voor een zeer belangrijk deel hunner dage
lijksche behoeften aangewezen zijn op de stad 
Groningen; dat de dienst Coevorden- Gro
ningen voor Schoonoord in een groote be
hoefte blijkt te voorzien; dat zij verwekt, het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gronin
gen te dezen aanzien te vernietigen en a lsnog 
voor· het bedoelde traject aan de Naamlooze 
Vennootschap Eerste Drentschè Stoomtram
weg-Maatschappij vergunning te verl eenen ; 

dat ·Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
besluit van 8 October 1936, Letter Q, le af
deèling, waarbij de aan de Naamlooze Ven
nootschap Drentsche Autobus Onderneming 
verleende vergunning voor een autobusdienst 
tusschen Assen en Groningen op werkdagen 
in dier voege werd gewijzigd, dat de dienst 
ook op Zon- en feestdagen mag worden uit
geoefend, o.a. hebben overwogen, dat hun col
lege van gevoelen is, dat, nu het verkeer door 
vermindering van het aantal treinen op werk
dagen zich in het algemeen meer naar de 
autobus wendde, aan de onderneemster van 
dit openbaar middel tot vervoer van personen 
de noodige vrijheidsbeweging behoort te wor
den gelaten om zich ook op Zon- en feestda
gen aan de behoeften van het i-eizend pu
b! iek, dat van har\l autobussen wenscht ge
bruik te maken, aan te passen; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen in beroep dezelfde bezwaren tegen de 
onderhavige wijziging van de vergunning aan
voert, als zij tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Groningen van 14 Mei 
1936, Letter . L , l e afdeeling, heeft inge
bracht; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe bij 
besluit van 6 Mei 1936, n° . 8"2B, waa rbij , 
voor waf de provincie Drenthe betreft, aan 
de Naamlooze Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij vergunning ver
leend is voor dagelijkscbe autobusdiensten 
a. Hoogeveen-Pesse-Eursinge-Spier- Beilen 
- Hooghalen- Assen- Vries- de Punt-Gronin
gen en b. Coevorden-Dalen-Wachtum- Oos
terhesselen-Meppen - Zweeloo - Noordsleen
Schoonoord- Schoonloo-Grol lo-Rol de-Assen 
- Vries--de Punt-Groningen , en haar ver
gunning ge,veigerd is voor een dagelijkschen 
autobusdienst c. Emmen-Odoorn- E os-Bo,·
ger-Rolde-Assen- Vries- de Pun Gronin
gen o.a. hebben overwogen, ten aanzien van 
de aanvrage sub b, voor zoover betreffende 
het traject Coevorden-Assen, dat op dit tra
ject, zij het vooc een zeer klein gedeelte langs 
een andere route, door de aanvraagster reeds 
een ige jaren een autobusdienst wordt geëx
ploiteerd, terwijl het tevoren als tramlijn bij 
haar in exploitatie was; dat de aanvrage sub 
c, voor zoover het traject Emmen-Assen be
treft, niet voor inwilliging vatbaar is, aan
gezien wowel de spoorweg als de autobus-
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dienst van F. A. Bergman, te Ter Apel, vo l
doende in de verkeersbehoefte voorziet, waar 
bij nog komt, dat de aanvraagster reeds eene 
vergunning voor het traject Emmen-Klij n
dij k-Odoornerveen-Schoonoord-Assen heeft; 
dat, voor zooveel de aanvrage sub a betreft, 
een rechtstreeksche doorgaande verb inding 
van Hoogeveen via Beilen en Assen naar 
Gron ingen, waardoor een verbinding wordt 
verkregen met het zuiden, te weten het ver
voersgebied van de aamlooze Vennootschap 
Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij , 
en met h et oosten, naar het oordeel van hun 
college reden van bestaan heeft; dat er der
h alve ook geen bezwaar bestaat tegen de 
doorverbinding naar Groningen van den sub b 
vermelden dienst ; 

dat Onze Commissaris in de provincie 
Drenthe in diens beroepschrift mededeelt, in
gevolge uitnoodiging van den M inister van 
W aterstaat tegen het onderhavige besluit van 
Gedeputeerde Staten beroep in te stell en, op 
grond, dat de daarbij verleende vergunning 
niet aan een bepaalden tijdsduur wordt ge
bonden, terwijl daarin evenmin een tijdstip 
van inwerkingtreding van die vergunning 
werd opgenomen; 

dat de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij in be
roep aanvoert, dat tegen de weigering van 
vergunning voor het traject Emmen-Gronin
gen bij haa r groot bezwaar bestaat, daar toch 
op deze wijze de gemeente Emmen verstoken 
bi ij ft van een rechtstreek che dagelij ksche ver
binding op Groningen; dat zij verzoekt, ook 
voor het genoemde ti·aject a lsnog vergunning 
te ve rl eenen; 

dat de Naamlooze VenT)ootschap Algemeene 
Transport Onderneming in beroep aanvoert, 
dat hare bestaande dienst door de toegelaten 
concurrentie zal worden benadeeld; dat haars 
inziens de beide verleende vergunningen als
nog behooren te worden geweigerd; 

dat J . L. Posma in beroep aanvoert, dat hij 
bezwaar heeft tegen het verleenen van ver
gunning aan de Naamlooze Vennootschap 
E erste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
voor de trajecten Hoogeveen-Groningen en 
Coevorden-Groningen; dat hij op Dinsdag en 
Vrijdag de verbinding Hoogeveen-Assen ex
ploiteert en tevens deze verbinding a ldaar 
wordt gecombineerd ten behoeve van het pu• 
bliek op Groningen met zijn dienst van Erica 
op Groningen, zoodat de plaats Hoogeveen 
p.-actisch op deze dagen , zijnde de daarvoor 
belangrijkste dagen der week, eene verbin
ding met de stad Groningen bezit; dat het 
vanzelf spreekt, dat hij bereid is dezen dienst 
tot een dagelijkschen u it te breiden, indien 
daartoe behoefte zou bestaan, of voor het 
publiek deze u itbreid ing gewerischt zou wor
den geacht ; dat de Naamlooze Vennootschap 
E erste Drentsche Stoomtramweg-M aatsch appij 
a ldus te zijnen nadeele het passagiersvervoer 
Hoogeveen-Groningen zou overnemen, zulks 
evenwel niet uit de plaats Hoogeveen alleen, 
doch ook uit de omstreken daarvan; dat wat 
den aangevraagden dienst Coevorden-Gro• 
ningen betreft, deze van Noordsleen af p a
ral lel loopt aan zijn dienst Erica-Groningen ; 
dat hij met dezen dienst ook reizigers uit 
Coevorden en Dalen voor Groningen vervoert, 
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daar deze na een zeer kle inen r it per trein 
zijn dienst veela l plegen te nemen; dat deze 
bezwaren thans gelden voor zijn dienst ge
durende 3 dagen per week; dat Gedeputeerde 
Staten van Drenthe afwijzend hebben beschikt 
op zijne aanvrage om uitbreiding van zijn 
dienst Erica-Groningen, waartegen hij ech
ter bij de Kroon beroep heeft ingesteld ; dat, 
indien hem alsnog zijne beide thans gewei 
gerde uitbre idingen zouden worden toege
staan, een dienst Coevorden-Gron ingen van 
de Naamlooze Vennootschap E er te Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappi_i geheel onnoodi g 
zal zijn; dat hem de voorkeur boven de ge
noemde Naamlooze Vennootschap toekomt . 
aangezien hij het eerst de desbetreffende aan
vrage heeft ingediend; dat de door hem ge
vraagde uitbreiding van zijn reeds bestaanden 
dienst op Groningen een veel eenvoudiger en 
logischer uitbreiding is dan de door de N aam• 
looze Vennootschap Eerste Drent che Stoom
tramweg-Maatschappij beoogde: dat juist zi_i ne 
diensten groot gevaar zull en loopen bij het 
instandblijven der bestreden beslissing van 
Gedeputeerde Staten van Drenth e; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen in beroep aanvoert, dat haars inziens 
de vergunning voor de dien ten Hoogeveen
Groningen en Coevorden- Groningen, voor 
wat het gedeel te Assen-Gron ingen betreft, 
a lsnog dient te worden geweigerd, aangezien 
dit gedeelte dier diensten overbodig en sch a
delijk is te achten . wij l 'in het ve rkeer Assen
Groningen door den spoorweg en de N aam• 
looze Vennootschap Algemeene Transport 
Onderneming op ruimschoots voldoende wijze 
wordt voorzien ; 

dat J. Boer, te ·w esterbork, aanvoert, da t 
hij bezwaar heeft tegen het verleenen aan de 
Naamlooze Vennootschap · Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij van vers:unning 
voor een autobusdienst Hoogeveen- Groni n
gen; dat hijzelf sedert 1930 een dienst Wes
terbork- Hooghalen- Assen onderhoudt, die in 
een dringende behoefte voorz iet; dat onge
veer drie vierde van het aantal zijner pas a
g iers uit de gemeente Beilen wordt verkre
gen, weshalve de bestaansmogelijkhe id voor 
zijn dienst vervalt, indi en het bestreden be
slui t wordt gehandhaafd ; dat zijns inziens 
zijn dienst de voorkeur moet genieten, aange
zien deze de oudste is; dat Beilen voldoende 
vervoersgelegenheid naar As en bezit; dat 
zij n di enst kan blijven bestaan, indien aan de 
N aamlooze Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij op het trniect 
Beilen- Hooghalen-Assen een vervoerverbod 
wordt opgelegd voor passagiers uit de Jl'O· 
meente Beilen, met uitwndering van het 
dorp Spier, naar Assen en omgekeerd; dat, 
indien zijn di enst onmogelijk wordt gemaakt, 
de gemeente Westerbork wordt verstoken van 
ieder middel van snelvervoer; dat hij ver
zoekt, aan de Naamlooze Vennootschap Eer
ste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
vergunning voor het traject Hoogeveen-Gro
ningen te weigeren, al thans daaraan een ver• 
voerverbod a ls bovenbedoeld te verbinden; 

dat de in het beroepschrift van burgemee . 
ter en wethouders van Westerbork vervatte 
bezwaren in strekking overeenstemmen met 
die van J . Boer voornoemd; 
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dat de Naam looze V ennootschap Drentsche 
Autobus Onderneming in beroep tegen dit be
sluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
dezelfde bezwaren aanvoert als die, welke 
door haar tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 24 September 1936 
zijn aangevoerd ; 

dat Gedeputeerde Staten van Drénthe bij 
hun besluit van 6 Mei 1936 , n°. 82A, waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap D rentsche 
Autobus Onderneming vergunning is verleend 
voor autobusdiensten Hoogeveen-Pesse-Eur• 
singe-Spier-Beilen-Hooghal en -Assen en 
Assen-Vries-de Punt-Groningen, o.a. heb• 
ben overwogen, dat naar het oordeel van hun 
coll ege een goed uitgeruste autobusdienst, die 
voor het zu idwesten van Drenthe en omge• 
vi ng een rechtstreeksche verbinding geeft met 
Assen en Groningen , reden van bestaa n heeft 
ook naast reeds bestaande diensten , met name 
die van de Algemeene T ransport Onderne• 
ming van Assen op Groningen, daar deze 
laatste dienst in het bijzonder is ger icht op 
bediening van het buurtverkeer tusschen As
sen en Groningen; 

dat Onze Commissaris in de provincie Dren• 
the tegen deze beslissing van Gedeputeerde 
Staten hetze! fde aanvoert, als hij tegen het 
besluit van dat coll ege van denzelfden datum, 
n°. 82B, heeft ingebracht; 

dat de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij in be
roep aanvoert, dat zij vergunning voor dit 
traject aanvroeg op 27 F ebruari 1936, terwijl 
de " D .A.B.O." hare aanvraag l ater ind iende; 
dat op dit traject, dat door de spoorwegen 
n iet meer voldoende wordt bediend, haars in
ziens niet voldoende passagiers zijn voor een 
rendabele exploitatie van autobusdiensten 
door twee verschillende ondernemingen: dat 
zij mitsdien verzoekt, de door de " D.A.B.O." 
gevraagde vergunning te weigeren; 

dat de Naamlooze Vennootsch ap Algemeene 
Transport Onderneming in beroep aanvoert, 
dat tusschen Assen en Groningen door haar 
en de N ederlandsche Spoorwegen op meer 
dan voldoende wijze in de verkeersbehoefte 
wordt voorzien; dat door het toelaten van 
meer vervoergelegenheid op dat baanvak de 
ex ploitatiemogelijkheid van haren bestaanden 
dienst, waarvan de uitkomsten slecht zijn, 
ernstiger dan ooit in gevaar wordt gebracht; 
dat bij besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 17 Juli 1935 , n°. 37 , afwijzend 
werd beschikt op de aanvrage van de Naam· 
looze Vennootschap Drentsche Autobus Onder• 
neming om vergunning tot het in werking 
brengen ,•an een autobusdienst Meppel- Assen 
- Vries- de Pnnt--Groningen (op Dinsdag) 
op de overweging, dat het naar het oordeel 
van hun college niet noodig en niet gewenscht 
moet worden geacht aan de N aamlooze Ven• 
nootschap " D.A.B.O.", die een dagelijkschen 
dienst onderhoud t van Meppel naar Assen, 
vergunning te verleenen om op den wekelijk
sch en marktdag te Groningen een doorgaan• 
den dien t naar die stad in te leggen, aange· 
zien ruimschoots gelegenheid bestaat, hetzij 
per spoor, hetzij met de bestaande autobus
diensten de reis van Assen naar Groningen 
voort te zetten en het niet raadzaam schijnt, 
het bestaan van die verkeersmiddelen door 
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nog meer mededinging te bemoeilijken; dat 
de omstandigheden in geen enkel opzicht in
tusschen gewijzigd zijn; dat haars inzi ens de 
door . de " D .A.B.O." gevraagde vergunning 
voor het traject Assen-Groningen a lsnog be· 
hoort te worden geweigerd; 

dat de Directie der ederlandsche Spoor· 
wegen in beroep aanvoert, dat in de ver· 
keersbehoefte op het traject Assen- Groningen 
door den spoorweg en de Naamlooze Vennoot
schap Al gAmeene Transport Onderneming op 
ruim voldoende wijze wordt voorzien ; dat 
haars inziens de vergunning voor dat traject 
alsnog moet worden geweigerd; 

dat J. Boer, te Westerbork, in beroep tegen 
dit besluit van Gedeputeerde Staten dezelfde 
gronden aanvoert, als door hem tegen het 
bes luit van dat college van denzelfden datum, 
n°. 82B, zijn ingebracht, terwijl hij voorts er 
nog op wijst, dat een Zondagsdienst speciaal 
voor ziekenhuisbewek van groot belang is en 
zijn dienst ook op Zondagen wordt uitgeoe
fend. hetgeen echter met den dienst der " D.A. 
B .O." niet het geval is; 

dat de in het beroepschrift van burgemees
ter en wethouders van Westerbork vervatte 
bezwaren in strekking overeenstemmen met 
die van J. Boer voornoemd; 

Overwegende ten aanzien van de ontvanke
lijkheid van de appellanten in hunne beroe· 
pen tegen de bestreden besluiten, dat het be
sluit vän Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 30 April 1936, Letter IJ, le afdeeling, 
in het Provinciaal blad is aangekondigd op 
9 Mei 191r6; 

dat de adressen van · burgemeester en wet
houders van Zweeloo, het bestuur der L and
bouwvereenig ing " Noordsleen" , te N oord
sleen, burgemeester en wethouders van Sleen. 
den raad der gemeente Rolde, burgemeester 
en wethouders van Schoonebeek, het bestuur 
van het Ziekenhuisverpl egingsfonds voor Grol
Jo e.o., te Grollo, burgemeester en wethouders 
van Coevorden en het bestuur der Landbouw
vereeniging, te Rolde. bij Ons in ovember 
en December 1936 zijn ingekomen; 

dat dus deze adressanten deff in artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen voor het 
instellen van beroep gegunden termijn hebben 
overschreden, zoodat zij, voorwover zij moch
ten hebben beoogd van het genoemde besluit 
bij Ons in beroep te komen , niet in hunne 
beroepen kunnen worden ontvangen; 

dat voorts het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 24 September 1936 , 
Letter S , 1e afdeeling, in het Provinciaal 
blad is afgekondi gd op 5 October 1936; 

dat de adressen van de Landbouwvereeni
g ing, te Grollo, en de Landbouwvereeniging 
Schoonoord-Odoornerveen, te Schoonoord, on
derscheidenlijk op 15 en 9 November 1936 bij 
Ons zijn ingekomen ; 

dat dus ook deze adressanten, voor wover 
zij tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
beroep bij ons hebben willen instell en, in 
hare beroepen niet-ontvankelijk zij n; 

dat de overige appellanten tegen de ver• 
schi ll ende bestreden besluiten van Gedepu
teerde Staten van Groningen en van die van 
Drenthe als belanghebbenden bij de genomen 
beslissingen zijn te beschouwen en t ijdi g in 
beroep zijn gekomen, zoodat te hunnen aan-
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zien op de hoofdzaak behoo1·t te worden be
slist; 

Overwegende hieromtrent, dat in de eerste 
plaats moet worden onderzocht, of, en zoo ja, 
in hoeverre, de beslissingen van de co ll eges 
van Gedeputeerde Staten omtrent de aanvra
gen, die op het traject Hoogeveen- Assen
Groningen betrekking hebben, behooren te 
worden gehandhaafd ; 

Overwegende: dat op grond van de over
gelegde stukken moet worden aangenomen, 
dat, nu het spoorwegverkeer op het baanvak 
Hoogeveen- Groningen beperkt is geworden, 
de reisgelegenheid der bewoners van Zuid
west-Drenthe naar Groningen, welke voor die 
streek ongetwijfeld van be lang is te achten, 
onvoldoende is; 

dat een economische voorziening in de on
derwerpelijke behoefte aan vervoergelegen
heid eischt één autobusdienstonderneming, om
dat ook naar het oordeel van beide gegadigden 
het begeerde traject voor twee ondernemingen 
geen bestaansmogelijkheid biedt; 

dat Wij , lettende op de bijzondere beteeke
nis van de stad Groningen als econom isch 
middelpunt ook voor de provincie Drenthe, 
niet de wenschelijkheid kunnen erkennen van 
beperking van den nieuwen autobusd ienst tot 
het traject van Hoogeveen tot Assen, maar 
het integendeel in di t geval noodig achten, 
dat de bewoners van de evengenoemde streek, 
de ,·echtstreeksche spoorwegverbinding met 
Groningen ver! iezende, een andere rechtstreek
sohe verbinding daarvoor in de ·plaats hij
gen, weshalve eene . doorverbinding zonder 
overstappen naar Groningen aan deze streek 
behoort te worden verzekerd; 

dat wel iswaar de frequentie van den trei
nenloop tusschen Assen en Groningen niet te 
wenschen overlaat, doch dat het hier betreft 
sneltreinen ter verbinding met het midden 
des l ands, en het voor een over vrij langen 
a fstand loopenden autobusdienst bezwaarlijk 
is geriefelijke aansluitingen op deze treinen 
te verzekeren zonder ander gerief zijner rei 
zigers te schaden; 

dat ook niet behoort te worden volstaan 
met het geven van aanslui ting te Assen door 
den localen autobusdienst Assen-Groningen 
der A .T.O. , daar ook dit vermindering van 
ge r ief zou beteekenen; 

dat echter bij toestaan van doorverbinding 
met Groningen oe vervoerspositie van de 
A.T.O. behoort te worden beschermd door een 
vervoerverbod; 

Overwegende wijders, dat Wij, geplaatst 
voor de keuze tusschen de Naamlooze Ven
nootschap Eerste Drentsche Stoomtramweg
Maatschappij en de aamlooze Vennootschap 
Drcntsche Autobus Onderneming voor de be
diening van het traject Hoogeveen- Gronin
gen, de voorkeur geven aan de Naamlooze 
V ennootschap Drentsche Autobus Onderne-
1n1ng; 

dat immers de Naamlooze Vennootschap 
Drentsche Autobus Onderneming het trajects
gedeelte Hoogeveen- Eursinge alreeds met 
haar dienst Meppel-Ruinen-Eursinge--Hoo
geveen exploiteert, terwijl ook overigens de 
lijn Hoogeveen-Assen- Groningen veeleer tot 
het vervoersgebied van de Naamlooze Ven
nootschap Drentsche Autobus Onderneming 
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dan tot dat der aamlooze Vennootschap 
Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
mag geacht w01·den te behooren, hetgeen te 
eer kan worden aangenomen, nu door de 
Naamlooze Vennootschap Drentsche Autobus 
Onderneming vergunning is gevraagd en ver
kregen voor een autobusdienst van Pesse over 
Wijster naar Beilen; 

dat onder deze omstandigheden de Naam
looze Vennootschap Drentsche Autobus Onder
neming voor het verkrijgen van de vergun
ning voor een dienst Hoogeveen- Groningen 
in aanmerking behoort te komen, waaraan 
niet afdoet, dat de Naamlooze Vennootschap 
Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
hare aanvrage iets eerder dan de Naamlooze 
Vennootschap Drentsche Autobus Onderne
ming heeft ingediend; 

dat de vraag, of aan deze vergunning een 
vervoerverbod voor het t,;ajectsgedeelte van 
de draa ibrug over het Linthorst-Homanka
naal te Beilen tot Assen zou dienen te wor
den verbondèn om onttrekking van reizigers 
aan den di enst van J . Boer van Westerbork 
over Beilen en Hooghalen naar Assen te 
voorkomen. door Ons met Gedeputeerde Sta
ten van Drenthe ontkennend wordt beant
woord, omdat het geenszins vaststaat, dat deze 
dienst bij goed bele id van den ondernemer 
niet levensva tbaar zal blijven ook ne,·ens den 
in allen gevalle groote1· nut brengenden 
nieuwen dienst; 

Overwegende wijders ten aanzien van de 
aanvragen der Naamlooze Vennootschap E er
ste Drent che Stoomtramweg-Maatschappij om 
vergunning voor een autobusdienst Coevor
den - Dal en -Oosterhesselen-Meppen-Zwee
loo-Noordsleen-Schoonoord- Rolde-Assen
Groningen, dat Wij deze aanvragen op over
eenkomstige gronden als die, wel ke Ons tot 
verl eening van vergunning voor den dienst 
Hoogeveen-Groningen aan de a.amlooze 
Vennootschap Drentsche Autobus Onderne
ming doen besluiten, voor inwilli g ing vat
baar achten, mits ook hier voor het gedeelte 
Assen-G roningen ten behoeve van den dienst 
van de A.T.O. een vervoerverbod wordt op
gelegd; 

dat h iertegenover weiger ing van vergun
ning niet gerechtvaardigd rou worden door 
dEÏ bezwaren van den ondernemer J. L . Pos
ma, wi ens drie da.gen per week uitgeoefende 
dienst Erica- Groningen, waa,.·bij bediening 
van de streek 1·ondom Erica vooropstaat, a ls 
marktdienst is opgezet; 

Overwegende ten slotte met betrekking tot 
de aanvragen de r aamlooze Vennootschap 
Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
om vergunning voor een autobusd ienst Em
men- Odoorn- Ees-Borger- Rol de--Assen
Vries-de Punt-Groningen , dat voor toestaan 
van dezen dienst, voor wat het trnjectsgedeelte 
Assen-Groningen betreft, nevens de te ver
leenen vergunning voor een dienst Coevorden 
- Assen-Groningen geen genoegzame reden 
is, terwijl op het trajectsgedeelte Emmen
Assen, daargelaten nog de verbindingen van 
Emmen naar _Assen langs anderen weg, naast 
den autobusdienst van F. A. Bergman geen 
behoefte aan een nieuwen dienst bestaat; 

Overwegende, dat de te verleenen vergun
ningen niet, zooals in het beroepschrift van 
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Onzen Commissaris in de provincie Drenthe 
wordt verzocht, aan een bepaalden datum be
hoeven te worden gebonden, alreeds wijl ar
tikel 41 van het op 15 Februari 1937 in wer
king getreden Reglement Autovervoer Perso
nen hieromtrent voorziening heeft gebracht; 

dat in dit geval ook geen voldoende aan
leiding bestaat om a lsnog aangaande het tijd
stip van inwerkingtreden van de vergunnin
gen eenige bijwndere voorziening te treffen. 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
voorwaarden voor de diensten Hoogeveen
Groningen en Coevorden-Groningen zoovee l 
mogelijk gelijk te doen luiden; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen 
en artikel 41, 3de lid, van het Reglement 
Autovervoer Personen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. a. burgemeester en wethouders van 

Zweeloo, het bestuur der Landbouwvereeni
g ing "Noordsleen", te Noordsleen, burge
meester en wethouders van Sleen, den raad 
der gemeente Rolde, burgemeester en wet
houders van Schoonebeek, het bestuur van 
het Ziekenhu isverplegingsfonds voor Grollo 
e.o., te Grollo, burgemeester en wethouders 
van Coevorden en het bestuur der Landbouw
vereeniging, te Rolde, in hunne beroepen 
tegen het beslui t van Gedeputeerde Staten 
van Groningen van 30 April 1936, Letter IJ, 
le afdeeling, niet-ontvankelij k te verklaren; 

b. .de Landbouwvereeniging, te Grollo, en 
de Landbouwvereeniging Schoonoord-Odoor
nerveen, te Schoonoord, in hare beroepen 
tegen het bes! uit van Gedeputeerde Staten 
van Groningen van 24 September 1936, Let
ter S , le afdeeling, niet-ontvankelijk te ver
klaren; 

II. bes] issende op de overige beroepen: 
a. het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Groningen van 30 April 1936 , Le tter IJ, le 
Afdeeling, te handhaven, voor zooveel be
treft afwijzing van de aanvragen om vergun
ning voor de trajecten Hoogeveen- Groningen 
en Emmen-Groningen, en dat beslui t te ver
nietigen, voor woveel betreft afwijzing van 
de aanvraag om vergunni ng voor het traject 
Coevorden- Groningen, en daarbij deze aan
vraag in verband met de onder c, 3° ., ver
melde besliss ing buiten gevolg te laten; 

b. met wijziging in zooverre van het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 14 Mei 1936, Letter L, le Afdeeling, zoo
als dit is aangevuld bij hun bes lui t van 8 Oc
tober 1936, Letter Q, l e Afdeel ing, aan de 
N. V_ Drentsche Autobus-Onderneming, te 
Meppel, voorzooveel de provincie Groningen 
betreft, vergunning te verleenen tot het in 
werking brengen van een dagelijkschen auto
busdienst Assen - Vries - de Punt- Haren 
Groningen v.v. onder bepaling, dat de dienst 
naar genoegen van Gedeputeerde Staten wordt 
uitgeoefend in aansluiting aan en als een ge
heel met diensten der Vennootschap in West
en Zuidwest Drenthe en onder de volgende 
voorwaarden: 

l. Alle ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door de onderneemster, inge
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen, 
aangekondigde dienstregel ing(en) . 

Het vervoer geschiedt uitsluitend tegen het 
door de onderneemster, ingevolge de Wet 
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Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tar ief. 

2. De tarieven en de dienstregeling(en) 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

3. De onderneemster is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
geldi g plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het e indpunt der reis en het 
voor het traject verschuldigde bedrag duide
lijk vermeld staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chass is, model der carosserie, het aantal 
plaatsen voor reizigers in elke dier bussen 
en de groot<ate afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten naar genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De onderneemster heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening van de behoefte 
aan reservemater ieel mochten geven. 

7. De onderneemster is verplicht zich naar 
genoegen van Gedeputeerde Staten te verze
keren tegen de schade, waarvoor zij ingevolge 
artikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is aan Gedepu
teerde Staten mededeeling te doen van wijzi
g ing of te niet gaan van de aangegane ver
zekeringsovereenkomst. 

Aan Gedeputeerde Staten moet een dupli
caat der polis worden overgelegd en jaarlijks 
een a fschrift der kwitantiën van de betaalde 
verzekeringspremie worden toegewnden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De onderneemster draagt zorg, dat in de 
wagens niet wordt gerookt. 

Na verbod van Gedeputeerde Staten mogen 
andere voorwerpen dan handbagage niet met 
de wagens worden vervoerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de onderneemster verplicht daarvan, onder 
opgaaf van de redenen, onverwijld aan Ge
deputeerde Staten kennis te geven; ook van 
de hervatting wordt hun mededeeling gedaan. 

De onderneemster is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze 
te verschaffen. 

10 . Het is verboden op het traject, gelegen 
op het gebied der provincie Groningen: 

a. rijdende in de richting Groningen rei
z-igeL·s in de autobussen op te nemen; 

b. rijdende in de r ichting Assen reiz igers 
u it de autobussen uit te laten. 

c. 1°. met verniet ig ing van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
24 September 1936 , Letter S, le Afdeeling, 
voor wover daarbij, wat de provincie Gro
ningen betreft, aan de Naamlooze V ennoot
schap Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maat
schappij vergunning is verleend voor een da
gelijkschen autobusdienst Hoogeveen- G ro
ningen, de voor dit traject gevraagde vergun
ning alsnog te weigeren; 
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2°. het onder 1°. genoemde besluit te hand
haven, voor wover daarbij de aanvrage der 
Naamlooze Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij om vergunning 
voor het traject Emmen-Assen-Groningen 
v.v. is afgewezen; 

3°. met vernietiging van het onder 1 °. ge
noemd beslui t , voor zoover daarbij aan de 

aamlooze Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij , gevestigd te 
Hoogeveen, vergunning tot het in werking 
brengen van een dagelijkschen autobusd ienst 
Coevorden-Oosterhesselen-Zweeloo - Noord
sleen-Schoonoord-Schoonloo-Grollo-Rolde 
-Assen-Vries- Groningen v.v. , voor zooveel 
de provincie Groningen betreft, is geweigerd, 
deze vergun"ning alsnog te verleenen onder de 
volgende voorwaarden: 

1. Alle ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door de onderneemster, inge
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen, 
aangekondigde dienstregeling(en) . 

Het vervoer geschiedt uitsluitend tegen het 
door de onderneemster, ingevolge de \Vet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tarief. 

2. De tarieven en de dienstregeling(en) 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

3. De onderneemster is verplicht te wrgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het 
voor het traject verschuldigde bedrag duide
lijk vermeld staan. 

4. H et aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carosserie, het aantal 
pi aatsen voor reizigers in elke dier bussen 
en de grootste afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten naar genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De onderneemster heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening van de behoefte 
aan reservematerieel mochten geven. 

7. De onderneemster is verpl icht zich naar 
genoegen van Gedeputeerde Staten te verze
keren tegen de schade, waarvoor zij ingevolge 
artikel 9, lid 1 , der Wet Openbare Vervoer
middelen verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is a an Gedepu
teerde Staten mededeeling te doen van wijzi
ging of te niet gaan van de aangegane ver
zekeringsovereenkomst. 

Aan Gedeputeèrde Staten moet een dupli 
caat der polis worden overgelegd en jaarlijks 
een afschrift der kwitantiën van de betaalde 
verzekeringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De onderneemster draagt zorg, dat in de 
wagens niet wordt gerookt. 

Na verbod van Gedeputeerde Staten mogen 
andere voorwerpen dan handbagage niet met 
de wagens worden vervoerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
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de onderneemster verplicht daarvan, onder 
opgaaf van de redenen, onverwijld aan Ge
deputeerde Staten kennis te geven; ook van 
de hervatting wordt hun mededeeling gedaan. 

De onderneemster is verpl icht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze 
te verschaffen. 

10. Het is verboden op het traject, gelegen 
op het gebied der provincie Groningen: 

a. rijdende in de richting Groningen reizi
gers in de autobussen op te nemen; 

b. 1·ijdende in de richting Assen reizigers 
uit de autobussen uit te laten. 

d. '1°. met vernietiging van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 6 
Mei 1936, n°. 82B, voor zoover daarbij, wat 
de provincie Drenthe betreft, aan de Naam
looze Vennootschap Eerste Drentsche Stoom
tramweg-Maatschappij vergunning is verleend 
voor een dagelijkschen autobusdienst Hooge
veen- Groningen, de voor dit traject gevraag
de vergunning alsnog te we igeren ; 

2° . het onder 1°. genoemd besluit te hand
haven, voor zoover daarbij de aanvrage der 
Naamlooze Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij om vergunning 
voor het traject Emmen-Assen-Groningen 
v. v. is afgewezen ; 

3° . met wijziging van het onder 1 °. ge
noemd besluit, voor zoover daarbij aan de 
N aamlooze Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij, gevestigd te 
Hoogeveen, vergunning is verleend tot het in 
werking brengen, voor zooveel de provincie 
Drenthe aangaat, van een dagelijkschen auto
busdienst Coevorden- Dal en-W ach tum-Oos
terhessel en - Meppen - Zweeloo--Noordsleen -
Schoonoord- Schoonloo--Groll o--Rolde-Assen 
- Vries- de Punt-Groningen v.v., de voor
waarden dier vergunning te vervangen door 
de volgende: 

1. Alle ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door de onderneemster, inge
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen, 
aangekondigde dienstregeling (en). 

Het vervoer geschiedt uitsluitend tegen het 
door de onderneemster, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tarief. 

2. De tarieven en de dienstregeling(en) 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

3. De onderneemster is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het 
voor het traject verschu101gde bedrag duide
lijk vermeld staan. 

4. _Het aantal autobussen, . merk, motor, 
chassis, model àer carosserie, het aantal 
plaatsen voor reizigers in elke dier bussen 
en de grootste afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten naar genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De onderneemster heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening van de behoefte 
aan reservematerieel mochten geven. 
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7. De onderneemster is verplicht zich naar 
genoegen van Gedeputeerde Staten te verze
keren tegen de schade, waarvoor zij ingevolge 
a1·tikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middeîen verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bep aling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is aan Gedepu
teerde Staten mededeeling te doen van wijzi 
g ing of te niet gaan van de aangegane ver
zekeringsovereenkomst. 

A an Gedeputeerde Staten moet een dupli
caat der polis worden overgelegd en jaarlijks 
een a fschrift der kwitantiën van de betaalde 
verzekeringsp1·em ie ·worden toegezonden. 
. 8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een bra ndbl uschapparaat 
en middel en tot het aanleggen van een snel
verband. 

De onderneemster draagt zorg, dat in de 
wagens niet wordt gerookt. 

N a verbod van Gedeputeerde Staten mogen 
a ndere voorwerpen dan h andbagage niet met 
de wagens worden vervoerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de onderneemster verplicht daarvan, onder 
opgaaf van de redenen, onverwijld aan Ge
deputeerde Staten kennis te geven; ook van 
de hervatt ing wordt hun mededeeling gedaan. 

De onderneemster is verpl icht Gedeputeerde 
Staten all e gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewensch te wij ze 
te verschaffen. 

10. H et is verboden: 
a. rijdende in de richting Groningen van 

het voorplein van het station der N ederland
sche Spoorwegen te Assen a f reizigers in de 
autobussen op te nemen ; 

b. rijdende in de richting Assen op het 
traject van de grens der provincie Groningen 
tot en met het voorplein van het station der 
Nederl a ndsche Spoorwegen te Assen reizigers 
uit de autobussen uit te laten ; 

c. in de gemeente Assen een andere route 
te r ijden dan langs het voorplein van het 
station der Nederlandsche Spoorwegen aldaar. 

e. met wijziging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Drenthe van 6 Mei 1936, 
n°. 82A, waarbij aan de N aamlooze Vennoot
schap Drentsche Autobus-Onderneming " D .A. 
B.O.", geve tigd te Meppel, vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van da
gelijksche autobusdiensten Hoogeveen- P esse 
- Eursinge-Spier- Beilen- Hooghalen- Assen 
en Assen-Vr ies-de Punt-Gron ingen, voor 
zoover in de provincie Drenthe gelegen, de 
voorwaarden dier vergunning te vervangen 
door de vol gende: 

l. All e ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door de onderneemster , inge
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen, 
aangekondigde dienstregeling (en). 

H et vervoer geschiedt uitsl u itend (;egen het 
door de onderneemster, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tarief. 

2. De tarieven en de dienstregeling(en) 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

3. De onderneemster is verpl ich t te zorgên, 
dat tegen betaling van den vrachtprij s een 
voor de door den passagier af te leggen re is 
geldig pl aatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
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het begin- en het eindpunt der reis en het 
voor het traject verschuldigde bedrag duide
lijk vermeld staan. 

4. H et aantal a utobussen, merk, motor , 
chass is, model der carosserie, het aantaf 
pl aatsen voor re izigers in elke d ier bussen 
en de grootste a fm etingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten naar genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden . 

6. De onderneemster heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening van de behoefte 
aan reservematerieel mochten geven. 

7. De onderneemster is verplicht zich naar 
genoegen van Gedeputeerde Staten te verze
keren tegen de schade, waarvoor zij ingevol ge
a rt ikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is aan Gedepu
teerde Staten mededeeling te doen van wijzi
g ing of te niet gaan van de aangegane ver
zeker ingsovereenkomst. 

Aan Gedeputeerde Staten moet een dupli
caat der polis worden overgelegd en jaarl ijks 
een a fschrift der kw,tantiën van de betaalde· 
verzekeringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschappa'raat
en middelen tot het aanleggen va n een snel
verband. 

De on\ierneemster draagt .zorg, dat in de 
wagens niet wordt gerookt. 

N a v,eibod van Gedeputeerde Staten mogen 
andere voorwerpen da n handbagage niet met 
de wagens worden vervoerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de onderneemster verplicht daarvan, onder 
opgaaf van de redenen, onverwijld aan Ge
deputeerde Staten kennis te geven; OOK van 
de hervatting wordt hun mededeeling gedaan. 

De onderneemster is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inl ichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze 
te verschaffen . 

10. H et is verboden: 
a. r ijdende in de richting Groningen van 

het voorplein van het station der ederland
sohe Spoorwegen ·te Assen af reizi gers in de 
autobussen op te nemen ; 

b. rijdende in de richting Assen op het 
trnject van de grens der provincie Groningen 
tot en met het voorplein van het station der 
Nederlandsche Spoorwegen te Assen reizigers 
uit de autobussen u it te laten; 

c. in de gemeente Assen een andere route 
te rijden dan langs het voorplein van het 
station der N ederlandsch e Spoorwegen a ldaa r. 

Onze Minister van W aterstaat is be last met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raa d 
van State, Afdeeling voor de Geschill en van 
Bestuur. 

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister oon Waterstaat, 
J . v. B u u r en. 

(Uitgeg. 26 Augustus 1938.) 
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MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 494. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen. 

's-Gravenhage, den 14 Juli 1938. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
·schillen van Bestuur, deed mij toekomen het 
tot Uwe Majesteit gericht advies der Afdee-
1 ing van 6 October 1937, n°. 355, inzake een 
.aantal beroepen tegen beschikkingen van Ge
deputeerde Staten van Groningen en van 
Drenthe betreffende vergunningen tot het in 
werking brengen van autobusdiensten tusschen 
Drentsche gemeenten en de gemeente Gronin
gen. 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit is van den volgenden inhoud : 

,,Wij WILHELMINA, 
Beschikkende op de 

·door: 

enz. 
beroepen, ingesteld 

a. de Naamlooze V ennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij, te 
Hoogeveen, burgemeester en wethouders van 
Zweeloo, het bestuur der Landbouwvereeni
ging "Noordsleen", te Noordsleen, burge
meester en wethouders van Sleen, den raad 
der gemeente Rol de, burgemeester en wet
houders van Schoonebeek, het bestuur van het 
Ziekenhuisverpl egingsfonds voor Grollo e.o. , 
te Grollo, burgemeester en wethouders van 
Coevorden en het bestuur der L a ndbouwver
eeniging, te Rolde, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 30 
April 1936 , Letter IJ, le afdeeling, waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij , voor
noemd, vergunning is geweigerd - voor zoo
veel de provincie Groningen betreft - tot het 
in werking brengen van autobusdiensten tus
schen Hoogeveen en Groningen, tusschen Coe
vorden en Groningen en tussch en Emrnen e n 
Groningen; 

b. de Directie der N ederlandsche Spoor
wegen, te Utrecht, de Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming, te 
Utrecht, en de Naamlooze Vennootschap Eer
ste Drentsche Stoomtt·an1weg-~laatschappij , te 
Hoogeveen, tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Groningen van 14 Mei 
1936, Letter L, l e afdeel ing, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Drentsche Autobus 
Onderneming, te Meppel , vergunning is ver
leend tot het in werking brengen op werk
dagen van een autobusdienst tusschen Assen 
en Groningen, voor wo,;er de provincie Gro
ningen betreft; 

c. de Naamlooze Vennootschap Al gemeene 
Transport Onderneming, te Utrecht, de Di
rectie der Nederlandsche Spoorwegen, te 
Utrech t , de N aamlooze Vennootschap Drent
sche Autobus Onderneming, te Meppel, de 
Naamlooze Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-J\!Iaatschappij, te Hoogeveen, 
de Landbouwvereenig ing, te Grollo, en de 
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, Landbouwvereeniging Schoonoord-Odoorner-
veen, te Schoonoord, tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
24 September 1936, Letter S, le afdeeling, 
waarbij aan de Naamlooze Vennootschap 
Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij, 
voornoemd, I. vergunning is geweigerd tot 
het in werking brengen van autobusdiensten 
tusschen Coevorden en Groningen en tusschen 
Emmen en Groningen, II. vergunning is ver
leend tot het in werking brengen van een 
dagelijkschen autobusd ienst tusschen Hooge
veen en Groningen, een en ander voor zoover 
de provincie Groningen betreft; 

d. de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen, te Utrecht, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 8 
October 1936, Letter Q, l e afdeeling, waarbij 
de aan de Naamlooze Vennootschap Drentsche 
Autobus Onderneming, te Meppel, verleende 
vergunning tot het in werking brengen van 
een autobusd ienst tusschen Assen en Gronin
gen op werkdagen, in di e r voege is gewijzigd, 
dat de dienst ook op Zon- en feestdagen mag 
worden uitgeoefend ; 

e. de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij , te 
Hoogeveen, de Naamlooze Vennootschap Al 
gemeene Transport Onderneming, te Utrecht, 
Onzen Commissaris in de provincie Drenthe, 
J. L. Posma, te Nieuw-Amsterdam, de Di
recti e der N ederlandsche Spoorwegen, te 
Utrecht, J. Boer, te Westerbork, de Naam
looze Vennootschap Drentsche Autobus On
derneming, te Meppel, en burgemeester en 
wethouders van Westerbork, tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Dren
the van 6 Mei 1936, n°. 82 B, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij , voornoemd, 1 °. 
vergunning verleend is tot het in werking 
brengen van dagelijksche autobusd iensten tus
schen Hoogeveen en Groningen en tusschen 
Coevorden en Groningen, 2°. vergunning ge
weigerd is tot het in werking brengen van 
een dagelijkschen autobusdienst tusschen Em
men en Groningen, een en ander voor zoove r 
de provincie Drenthe betreft; 

/. Onzen Commissari in de provincie 
Drenthe, de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoorntramweg-Maatschappij, te 
Hoogeveen, de Naamlooze Vennootschap Al
gemeene Transport Onderneming, te Utrecht, 
de Directie de r Nederlandsche Spoorwegen, 
te Uhecht, J. Boer, te Westerbork, en burge
meester en wethouders van Westerbork, tegen 
qe beschikking van Gedeputeerde Staten va11 
Drenthe van 6 Mei 1936, n°. 82 A. waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap Drentsche 
Autobus Onderneming, te Meppel, vergun
ning verl eend is tot het in werking brengen 
van autç,busd iensten tusschen Hoogeveen en 
Assen en tusschen Assen en Gron ingen, voor 
zoover de provincie Drenthe betreft; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 October 1937, n°. 355 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
GroniT)gen bij besluit van 30 April 1936, Let
ter IJ, l e afdeeling, de door de Naamlooze 
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V ennootscha p E erste Drentsche Stoomtram
weg-M aatscha ppij gevraagde vergunning voor 
autobusdi ensten Hoogeveen- Groningen, Coe
vorden-Groningen en Emmen- Groningen 
hebben geweigerd, o.a. uit overweging, dat 
door den spoorwegdienst Assen-Groningen en 
door de a utobusdiensten , welke over het ver
melde traject of o .m. daarover worden onder
houden, genoegzaam in het verkeer tusschen 
Assen en Groningen wordt voorz ien, zooda t 
doorgaande verbindingen van Hoogeveen over 
B eil en en A sen naar Groningen, van Coe
vorden over Zweeloo, Schoonoord , Rolde en 
Assen naar Groningen en van Emmen over 
Borger , R olde, Assen naar G roningen overbo
di g zijn te achten ; dat aan wodanige ver 
bindingen weliswaa r voor het publiek eenige 
gemakken zijn verbonden , doch dat in de 
tegenwoordi ge omstandigheden het niet gera
den is, zoodanige verbindingen toe te laten 
ten nadeele van den spoorwegdienst, va n den 
dienst va n de met de N ederl a ndsche Spoor
wegen verbonden N aamlooze Vennootscha p 
Al gemeene T ransport Onderneming en van de 
autobusdi ensten, welke o.m. over het . traject 
Assen- Groningen worden onde ,·houaen ; 

dat de N aamlooze Vennootscha p E erste 
Dren tsche Stoomtramweg-M aat chappij in be
roep aanvoert, dat ui t het fe it, dat Gedepu
tee rde Staten van G roningen bij besluit va n 
14 M ei 1936 aan de " D .A.B .0. " vergunning 
voor het traject H oogeveen- Groniniren heb
ben verl eend , afdoende blij kt, da t een recht
streeksclw autobusverbinding Hoogeveen
Groningen noodzakelijk is; da t dus di t laat
ste beslui t van Gedeputeerde Sta ten van Gro
ningen de gronden doet ve rva ll en , waarop 
haa r op haar vroeger ingediende aanvraa g 
ve rgunning was geweigerd voor doorgaande 
verbinding naa r Groningen ; dat zij verwekt , 
de gevraagde ve rgunning a lsnog te verl eenen ; 

dat de ove ri ge hierboven genoemde a ppel
lanten tegen het evenvermelde bes luit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 30 
April 1936 in hunne adressen o p het g roote 
be la ng wij zen, dat huns inziens voor de streek 
bij inwillig ing van de aanvrage is betrokken ; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
bes lui t van 14 Mei 1936, L ette r L. l e afdee-
1 ing, aan de N aamlooze V ennootschap Drent
sche Autobus Onderneming, te Meppel, voor 
zooveel de provinc ie Groningen betreft, tot 
wederopzegging toe vergunning hebben ve r
leend tot het in werking brengen van een 
a utobusdienst Assen- Vries-de Punt- H aren
Groningen v ice ve rsa op werkdagen, onder 
bepaling, dat de dienst ten genoegen van hun 
co ll ege wordt ui tgeoefend in aansluiting aan 
- en a ls een geheel met di ensten der Ven
nootschap in West- en Zuidwest Drenthe, dat 
de dienst op we-rkdagen ten minste drie- en 
ten hoogste ach tm aa l v ice ve rsa wordt gere
den, en dat op het traject ove r het gebied 
der provi ncie Groningen geen passagiers wor
den opgenomen op de ri tten naar de sta d 
G roningen en op het evengenoemde traject 
op de te rugri tten geen passag iers worden uit
gelaten, terwijl voo rts aan de vergunning een 
aantal voorwaarden zijn verbonden ; 

dat- Gedeputeerde Staten daa rbij o .. a. heb
ben overwogen, dat het in het algemeen ver
keersbelang moet worden geacht de nadeelen , 
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die personen, di e uit West- en Zuidwest 
Drenthe naar Groningen willen re izen en 
omgekeerd vandaa r naar die streek will en 
gaan, uit de ve rmindering va n he t aantal 
t re inen zullen ondervinden , zooveel mogelijk 
op te vangen; dat het om die reden ook van 
bel ang moet worden geacht, dat de recht
strneksche verbinding, di e tot dusver heeft be
staan, blijft gehandhaafd ; 

da t de Directie der N ederla ndsche Spoor
wegen in beroep aanvoert, dat het laten ve r
vall en van stoptre inen op het tra ject Meppel 
- Assen haars inziens geen noodzaak kan 
scheppen om verkeer van West- en Zuidwest 
Drenthe de provinciale hoo fdstad in de rich
ting Groningen per bus te doen transiteer en ; 
dat toch een logische verdeeling van het ver
voer over de verkeersm iddelen medebreng t , 
da t het vervoer va n knooppunt tot knoop
p unt, i.c. tusschen Assen en Groningen , in 
handen van de S poorwegen blijft, wodat het 
vervoer va n voorbij di e knooppunten gelegen 
streken a ldaar op den spoorweg moet worden 
gebracht, terwijl voor het locaa lve rvoer tus
schen die knooppunten een locale autobus
dienst aanwezig kan zijn , zooals in casu het 
geva l is ; da t hiermede a ll e verbindingen, die 
in een net van o penbare vervoermiddelen pas
sen, aanwezig zijn en een vermeerdering van 
ve rvoergelegenheid door doorvoer van reizi 
ge rs pe r autobus van knooppunt tot knoop
punt scha delijke overdaad ware; 

dal de Naamlooze Vennootscha p Al gemeene 
Transport Onde rneming in be roep aanvoert, 
dat haar bestaa nde di enst Assen- Groningen 
door de toegela ten concurrentie zeer zal wor
den benadeeld ; 

dat de N aamlooze V ennootschap E erste 
D rentsche Stoom tramweg-Maatschappij in be
roep aanvoert, dat bij beslui t van Gedepu
teerde Staten va n Groningen van 30 April 
1936 geheel dezelfde aanvrage, door haar ge
daan, werd afgewezen, op grond, dat genoeg
zaam in het ve rkee ,· tusschen Assen en Gro
ningen wordt voorzien; da t, indien aan haar 
onderneming, di e een net van 250 km tram
! ijnen en rond 300 km a utobuslijnen expl oi
teert , op den genoemden g rond vergunning 
wordt geweigerd, deze g rond toch ook veer
t ien dagen later va n kracht za l zijn voor een 
zoovee l kl e ine r autobusbedrijf a ls de "D.A. 
B .O."; dat haars inziens de door de " D .A. 
B.O." gevraagde ve rgunning alsnog behoort 
te worden geweigerd; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
beslu it van 24 September 1936, Letter S, l e 
a fdeeling, met afwijzing van de aanvrage 
voor au tobusdien ten van Coevorden naar 
G roningen en va n Emm en naar Groningen, 
nan de Naa m1 oo ze V e nnootschap E e rs te 
Drentsche Stoomtramweg-M aatschappij , voo,· 
woveel de p rov inc ie Groningen betreft, tot 
wederopzegg ing toe vergunning hebben ver
leend tot het i r!_ werking brengen van een 
dagelijkschen a utobusdienst H oogeveen- ELu-
s inge - Beilen - H oogha len -Assen-- Vries-
G ron ingen vice versa, onde r be paling, da t de 
dienst dagelijks ten minste drie- en te n hoog
ste achtm aal vice versa . wordt gereden en dat 
op het traject over het gebied der provincie 
Groningen geen passagie rs worden opgenomen 
en op de ,·itten naar de stad Groningen en 
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op het evengenoemde gebied op de terugr itten 
geen passagiers worden uitgelaten, terwijl 
voorts aan de vergunning een aantal voor
waarden zijn verbonden ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. heb
ben overwogen, dat aan hun college, sinds het 
bij beschikking van 30 April 1936, Letter IJ, 
le afdeeling, o.m. een verzoek van de Naam
looze Vennootschap E erste Drentsche Stoom
tramweg-Maatschappij tot het in werking 
brengen van een autobusdienst over het tra
ject Hoogeveen-Eursinge-Beilen-Hoogha
len-Assen-V1·ies-Groningen vice versa heeft 
afgewezen, is gebleken, dat de Nederlandsche 
Spoorwegen het aantal treinen, hetwelk tot 
15 Mei 1936 aan de stations gelegen tusschen 
Hoogeveen en Assen, stopte, op den genoem
den datum belangrijk hebben verminderd ; 
dat het ve rzoek der juist genoemde Vennoot
schap om vergunning tot het uitoefenen van 
een autobusdienst over het traject Hooge
veen-Groningen vice versa strekt om mede 
te voorzien in het verkeer, waaraan de Ne
derl a ndsche Spoorwegen zich hebben onttrok
ken; dat het in het a lgemeen verkeersbelang 
moet worden geacht de nadeelen, di e perso
nen, die uit de betrokken streek naar Gro
ningen willen reizen en omgekeerd vandaar 
naar die streek willen gaan, dom de vermin
dering van het aantal treinen ondervinden , 
zooveel mogelijk op te vangen; dat hun col
lege van gevoelen is, dat het verkeer, waar
aan dé N ederlandsche Spoorwegen zich heb
ben onttrokken, van dien omvang is, dat het 
in het algemeen verkeersbelang moet worden 
geacht, indien dit verkeer behalve door de 
Naamlooze Vennootschap Drentsche Autobus 
Onderneming, te M eppel, ook door een auto
busdienst der Naamlooze Vennootschap Eer
ste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
wordt opgevangen ; dat mitsdien de onder
havige onderneming de eischen van het ver
keer zal dienen door het in werking brengen 
van den dienst Hoogeveen-Gron ingen; dat 
men aan de bezwaren der Nederlandsche 
Spoorwegen en van de Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Ondernemi11g te
gemoet kan komen, door in de vergunning te 
bepal en, dat op het traject over het gebied 
der provincie Groningen op de ritten naar de 
stad Groningen geen passagiers worden opge
nomen en op het evengenoemde traject op de 
terugritten geen passagiers worden ui tgela
ten; dat zich ten aanzien van de aangevraag
de diensten Coevorden-Groningen en Em
men-Groningen sinds hun besluit van 30 
April 1936, Letter IJ, le afdeeling, geen 
nieuwe omstandigheid heeft voorgedaan, zoo
dat ook nu voo1· het verleenen van een ver
gunning voor die diensten geen termen aan
wezig zijn ; 

dat de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming en de Directie de r 
Nederlandsche Spoorwegen in beroep dezelfde 
bezwaren tegen het bestreden bes! uit aanvoe
ren, als deze appellanten tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
14 Mei 1936, Letter L , le afdeeli ng, hebben 
ingebracht ; 

dat de Naamlooze Vennootschap Drentsche 
Autobus Onderneming aanvoert, dat zij is een 
semi-overheidsbedrijf en• vrijwel het geheele 
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personenvervoer in Zuidwest- en West-Drenthe 
exploiteert; dat door h.et vervallen van tal 
van "stoptreinen" tusschen Meppel en Gro
ningen de geheele streek, die zij in West- en 
Zuidwest-Drenthe bedient, ernstig gedupeerd 
werd, aangezien goede aansluitende doorver
bindingen naar het noorden in de toekomst 
door haar niet meer gegarandeerd konden 
worden ; dat bovendien in geheel het Zuid
westen van Drenthe allang zeer sterk de be
hoefte werd gevoeld aan een rechtstreeksche, 
verbinding op Groningen; dat ook Beilen 
van bijkans alle spoorwegverkeer werd ver
stoken ; dat voor deze streek eene recht
streeksche verbinding met de stad Groningen 
van zeer groot belang is te achten; dat ech
ter niet de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij , doch 
slechts de ,,D.A.B.0." , die nu eenmaal in de 
westelijke helft van Drenthe het personenver
voer bediend, de meest aangewezen onderne
ming is, om nu ook het personenvervoer Hoo
geveen - Eursinge- Beil en- Assen- Groningen 
te gaan bedienen; dat zij al sedert jaren te 
Hoogeveen een eindpunt van twee harer lij
nen heeft; dat h aar. voor de verbinding Hoo
geveen-Groningen vergunning is verleend; 
dat zij dá n ook sedert 18 Mei 1936 die ver
binding exploiteert ; dat een tweede concessie 
aan de N aamlooze Vennootschap Eerste Drent
sche Stoomtramweg-Maatschappij voor dit tra
ject in het geheel niet noodig is; dat de 
door deze aamlooze Vennootschap op 19 Oc
tober 1936 uitgegeven dienstregeling Hooge
veen-Groningen in geen enkel opzicht aan
sluitend is of ook maar even rekening houdt 
met andere vervoerm iddelen uit Oost-Drenthe, 
noch uit het zuiden ; dat haars inziens de 
door de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij ge
vraagde vergunning voor het traject Hooge
veen-Groningen alsnog behoort te worden 
geweigerd; 

dat , de N aamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij in be
roep aanvoert, dat uit het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen volgt, 
dat het in Assen niet mogelijk blijkt, voldoen
de aansluiting op de treinen van en naar 
Groningen te geven;. dat dit bezwaar, het
welk geldt voor het traject Hoogeveen--Assen , 
evengoed van kracht is voor de trajecten 
Coevorden-Assen en Emmen- Assen; dat zij 
verwekt, alsnog ook voor die beide trajecten 
vergunning te verl eenen; 

dat de Landbouwvereeniging te Grollo in 
haar beroepschrift verwekt, het bestreden be
slui t, voor zoover daarbij aan de Naamlooze 
Vennootschap Eerste Drentsche Stoomtram
weg-Maatschappij vergunning voor een dienst 
van Coevorden over Grollo en Assen naar 
Groningen is geweigerd, te vernietigen en 
voor dit traject alsnog vergunn ing te ver
leenen; 

dat de Landbouwvereeniging Schoonoord
Odoornerveen in beroep aanvoert, dat Schoon
oord ongeveer 2500 inwoners telt; dat deze 
voor een zeer bel angrijk deel hunner dage
lij ksche behoeften aangewezen zijn op de stad 
Groningen ; dat de dienst Coevorden-Gro
ningen voor Schoonoord in een groote be
hoefte blijkt te voorzien; dat zij verzoekt, het 
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besluit van Gedep uteerde Staten van Gronin
gen te dezen aanzien te vern ietigen en alsnog 
voor het bedoelde traject aan de Naamlooze 
Vennootschap Eerste Dren tsche S toomtram
weg-Maatschappij vergunning te · verl eenen ; 

da t Gedeputeerde Staten van Groni ngen bij 
besluit van 8 October 1936 , Letter Q, le af
deeling, waarbij de aan de Naamlooze V en
nootsch ap Drent che Autobus Onderneming 
verleende vergunning voor een autobusdienst 
tusschen Assen en Groningen op werkdagen 
in dier voege werd gewij zi gd, da t de d ienst 
ook op Zon- en feestdagen mag worden uit
geoefend , o.a. hebben overwogen, da t hun col
lege van gevoelen is, da t , nu het verkeer door 
verm inder ing van het aantal treinen op werk
dagen zich in het al gemeen meer naar de 
a utobus wendde, aa n de onderneemster va n 
dit openbaar middel tot vervoer van personen 
de noodige vrijhe idsbeweg ing behoort te wor
den gel aten om zich ook op Zon- en feestda
gen aan de behoeften van het re izend pu
bliek, dat va n Pi a re autobussen wenscht ge
bru ik te maken, aan te passen ; 

da t de Direct ie der N ederl andsche Spoor
wegen in beroep dezelfde bezwaren tegen de 
onderhav ige wij zig ing van de vergunning aan
voert, a l zij tegen het beslu it van Gedepu
teerde ·staten va n Groningen van 14 M ei 
1936 , Letter L , l e afdeeling, heeft inge
bracht; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe bij 
besluit van 6 M ei 1936, n°. 82B, waarbij , 
voor wat de provincie Drenthe betreft, aan 
de Naamlooze Vennootschap E erste Drentsche 
Stoomtramweg-M aatschappij vergunning ver
leend is voor dagelijksche autobusdiensten 
a. Hoogeveen- P esse--Eursinge- Spier- Beil en 
- Hooghalen- Assen- Vries- de Punt--Gronin
gen en b. Coevorden- D alen- Wacht um- Oos
te rhesselen - Meppen - Zweeloo-N oordsleen
Schoonoord- Schoonloo-Grol lo- R ol de--Assen 
- Vries- de Punt--Groningen, en h aa r ver
gunning geweigerd is voor een dagelij kschen 
a utob usdienst c. E mmen- Odoorn- Ees-Bor
ger - R olde--Assen- Vries- de Punt--_Gronin
gen o.a. hebben overwogen, ten a anzien van 
de aanvrage sub b, voor zoover betreffende 
het traject Coevorden- Assen, dat op dit tra
ject, zij het voor\ een zeer kl e in gedeelte langs 
een andere route, door de aanvraagste r reeds 
eeni ge ja ren een a utobusdi enst wordt geëx
ploiteerd, terwijl het tevoren als tramlij n bij 
haar in exploitatie was; dat de a anvrage sub 
c, voor zoover het t raject E mmen- Assen be
tre ft, n iet voor inwillig ing vatbaa r is, aan
gezien w owel de spoorweg al s de a utobus
d ienst van F . A . B ergman, te Ter Apel , vol
doende in de verkeersbehoefte voorziet, waar
bij nog komt, dat de aanvraagster reeds eene 
verg unni ng voor he t tra ject Emme n- Klijn~ 
dij k- Odoornerveen- Schoonoord-Assen heelt ; 
da t voor zooveel de aanvrage sub a betreft, 
een' rechtstreeksche doorgaande verbinding 
va n H oogeveen via Beil en en Assen naa r 
G roni ngen, waardoor een verbinding wordt 
verkregen met het zu iden, te weten het ver
voersgebied van de N aamlooze Vennootschap 
Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, 
en met het oosten, naar het oordeel van hun 
college reden van bestaan heeft; dat er der
h alve ook geen bezwaar bestaat tegen de 
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doorverb inding naa r Groningen van den sub b 
vermelden dienst ; 

dat Onze Commissaris in de provincie 
D renthe in d iens beroep chri ft mededeel t, in
gevol ge uitnoodig ing va n den Minister van 
W aterstaat tegen het onderh avige besluit van 
Gedeputeerde Sta ten beroep in te stellen, op 
grond, dat de daarbij verleende vergunning 
niet aan een bepaalden tijdsduur wordt ge
bonden , terwij l daarin evenm in een tijdstip 
van inwerk ingtreding van d ie vergunning 
werd opgenomen ; 

da t de N aamlooze V ennootsch ap E erste 
Drentsche Stoomtramweg:Maatsch appij in be
roep aanvoert, dat tegen de weiger ing va n 
verg unning voor het traject Emmen- Gronin
gen bij haar g root bezwaar bestaat , daar toch 
op deze wijze de gemeente Emmen ve rstoken 
bl ij ft van een rechtstreeksche dagelijksche ver
binding op Groningen ; dat zij verzoekt, ook 
voor het genoemde traject alsnog vergunning 
te ve r! een en ; 

dat de N aamlooze V ennootsch ap Al gemeene 
T ransport Onderneming in beroep aanvoert , 
dat hare bestaande dienst door cle toegela ten 
concurrent ie zal worden benadeeld; dat h aars 
inziens de beide verleende vergunningen a ls
nog behooren te worden geweigerd ; 

dat J . L. Posma in be roep aanvoert, dat hij 
bezwaar heeft tegen het verleenen van ver
gunn ing aan de N aamlooze V ennootschap 
E erste D rentsche Stoomtramweg-M aatschappij 
voor de trajecten Hoogeveen- Groningen en 
Coevorden- Groningen ; da t h ij op D insdag en 
Vrijdag de verbinding Hoogeveen- Assen ex
ploitee rt en tevens deze verbi nding aldaar 
wordt gecombineerd ten behoeve van het pu
bliek op Gron ingen met zij n dienst van Erica 
op Groningen, w odat de plaats Hoogeveen 
p ract isch op deze dagen, zijnde de daa rvoor 
belangrijkste dagen der week, eene verbin
ding met de stad Gron ingen bezit; dat het 
vanzelf spreekt, da t h ij bere id is dezen d ienst 
tot een rl agel ijkschen uit te breiden, indien 
daartoe behoefte wu bestaan, of voor het 
publiek deze u itbreid ing gewenscht wu wor
den g acht; da t de N aamlooze V ennootschap 
Eerste .Drentsche Stoom tramweg-M aatsch appij 
aldus te zijnen nadeele het passagiersvervoer 
H oogeveen- Groningen zou overnemen, zul ks 
evenwel niet uit de plaats Hoogeveen all een, 
doch ook uit de omstreken da arvan; dat wat 
den aangevraagden dienst Coevorden-Gro
n ingen betre ft, deze van N oordsleen a f p a
ra ll el loopt aan zij n d ienst Er ica- Groningen ; 
dat hij met dezen d ienst ook re izigers uit 
Coevorden en Dalen voor Groni ngen vervoert, 
daar deze na een zeer kl e inen 1·i t per t rein 
zijn d ienst veela l plegen te nemen ; dat deze 
bezwaren thans gelden voor zijn d ienst ge
du rende 3 dagen per week ; dat Gedeputee rde 
Staten van D renthe afwijzend hebben beschikt 
op zijne aanvrage om ui tbreiding van zij n 
dienst E r ica- Groningen, waartegen hij ech
ter bij de Kroon beroep heeft ingesteld; dat, 
ind ien hem alsnog zijne beide th ans gewei
gerde ui tbreidingen zouden worden toege
staan, een dienst Coevorden- Gron ingen van 
de N aamlooze Vennootschap E erste Drentsche 
Stoomtramweg-M aatschappij geheel onnoodig 
zal zij n; dat hem de voorkeur boven de ge
noemde Naamlooze V ennootschap toekomt, 
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aangezien hij het eerste de desbetreffende aan
vrage heeft ingediend ; dat de door hem ge
vraagde uitbreiding van zijn reeds bestaanden 
dienst op Groningen een veel eenvoud ig-er en 
log isoher uitbreiding is dan de door de Naam
looze V ennootschap Eerste Drentsche Stoom
tramweg-Maatschappij beoogde; dat juist zijne 
rliensten groot gevaar zull en loopen bij het 
instandblijven der bestreden beslissing van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen in beroep aanvoert, dat haars inziens 
de vergunning voor de diensten Hoogeveen
Groningen en Coevorden-Groningen, voor 
wat het gedeelte Assen-Groningen betreft, 
alsnog dient te worden geweigerd. aangezisn 
dit gedeelte dier diensten overbodig en scha
rlelijk is te achten. wijl in het verkeer Assen
Groning-en door den spoorweg en de Naam
looze Vennoo chap Algemeene Transport 
Ondernem ing op ruimschoots voldoende wijze 
wordt voorzien; 

dat J. Boer, te Westerbork, aanvoert, dat 
hij bezwaar heeft tegen het verleenen aan de 
Naamlooze V ennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij van vergunning 
voor een autobusdienst Hoogeveen- Gronin
gen; dat hijzelf sedert 1930 een dienst Wes
terbork-Hooghalen-Assen onderhoudt, die in 
een drin gende behoefte voorziet; dat onge
veer drie vierde van het aantal zijner passa
g iers uit de gemeente Beilen wordt ve rkre
gen, weshalve de bestaan mogelijkheid voor 
zijn dienst vervalt, indien het bestreden be
sluit wordt gehandhaafd; dat zijns inziens 
zijn dien t de voorkeur moet genieten, aange
zien deze de oudste is; dat Beilen voldoende 
vervoersgelegenheid naar Assen bezit; dat 
zijn dienst kan bi ij ven bestaan, indien aan de 
Naamloo1,e Vennootschap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij op het tra ject 
Beilen-Hooghalen-Assen een vervoerverbod 
wordt opgelegd voor passagiers uit de ge
meente Beilen, met uitwndering van het 
dorp Spier, naar Assen en omgekeerd; dat, 
indien zijn dienst onmogelijk wordt gemaakt, 
de gemeente Westerbork wordt verstoken van 
ieder middel van snelvervoer; dat hij ver
zoekt, aan de Naamlooze Vennootschap E er
ste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
vergunning voor het traject Hoogeveen-Gro
ningen te weigeren, althans daaraan een ver
voerverbod a ls boven bedoel cl te ver bi oden; 

dat de in het beroepschrift van burgemees
te r en wethouders van W esterbork vervatte 
bezw aren in strekking overeenstemmen met 
die van J. Boer voornoemd; 
· dat de Naarnlooze Vennootschap Drentsche 

Autobus Onderneming in beroe-p tegen dit be
s i uit van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
deze! fde bezwaren aanvoert als die, welke 
door haar tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 24 September 1936 
zijn aangevoerd; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe bij 
hun besluit van 6 Mei 1936, n°. 82A, waarbij 
aan de Naarnlooze Vennootschap Drentsche 
Autobus Onderneming vergunning is verleend 
voor autobusdiensten Hoogeveen-Pesse-Eur
singe-Spier-Beilen-Hooghalen-Assen en 
Assen-Vries-de Punt-Gron ingen, o.a. heb
ben overwogen, dat naar het oordeel van hun 
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college een goed uitgeruste autobusdienst, die 
voor het zuidwesten van Drenthe en omge
ving een rechtstreeksche verbinding geeft met 
Assen en Groningen, reden van bestaan heeft 
ook naast reeds bestaande diensten , met name 
die van de Algemeene Transport Onderne
ming van Assen op Groningen, daar deze 
laatste dienst in het bijwnder is gericht op 
bediening van het buurtverkeer tusschen As
sen en Groningen; 

dat Onze Commissaris in de provincie Dren
the tegen deze beslissing van Gedeputeerde 
Staten hetzelfde aanvoert, a ls hij tegen het 
bes] uit van dat college van denzelfden datum, 
n°. 82B. heeft ingebracht; 

dat de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij in be
roep aanvoert, dat zij ve rgunning voor dit 
traject aanvroeg op 27 Februari 1936, terwijl 
de " D .A.B.O." hare aanvraag later indiende ; 
dat op dit traject, dat door de spoorwegen 
niet meer voldoende wordt bediend, haars in
ziens niet voldoende passagiers zijn voor een 
rendabele exploi tatie van autobusdiensten 
door twee verschillende ondernemingen; dat 
zij mitsdien verzoekt, de door de "D.A .B.O." 
gevraagde vergunning te weigeren; 

dat de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming in beroep aanvoert, 
dat tusschen Assen en Groningen door haar 
en de Nederlandsche Spoorwegen op meer 
dan voldoende wijze in de verkeersbehoefte 
wordt voorzien; dat door het toe! aten van 
meer vervoergelegenheid op dat baanvak de 
exploitatiemogel ijkheid van haren bestaanden 
dienst, waarvan de uitkomsten slecht zijn, 
ernsti~er dan ooit in gevaar wordt gebrncht; 
dat b1J besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 17 Juli 1935 , 11°. 37 , afwijzend 
werd beschikt op de aanvrage van de Naam
looze Vennootschap Drentsche Autobus Onder
neming om vergunning tot het in werking 
brengen van een a utobusdienst Meppel-Assen 
- Vries-de Punt- Gron ingen (op Dinsdag) 
op de overweging, dat het naar het oordeel 
van hun college niet noodig en niet gewenscht 
moet worden geacht aan de aam looze Ven
nootschap "D.A.B.O.", die een dagelijkschen 
dienst onderhoudt van Meppel naar Assen, 
vergunning te verleenen om op den wekelijk
schen marktdag te Groningen een doorgaan
den dienst naar die stad in te leggen, aange
zien ruimschoots gelegenheid bestaat, hetzij 
per spoor, hetzij met de bestaande autobus
diensten de reis van Assen naar Groningen 
vo?rt te zetten en het niet raadzaam sch ijnt, 
het be taan van die verkeersmiddelen dbor 
nog meer meded inging te bemoei lijken; dat 
de omstandigheden in geen enkel opzicht in
tusschen gewijzigd zijn; dat haa,·s inziens de 
door de " D.A.B.O." gevraagde vergunning 
voor het traject Assen-Groningen alsnog be
hoort te worden geweigerd; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen m beroep aanvoert, dat in de ver
keer~behoefte op het traject Assen-Groningen 
door den spoorweg en de aamlooze Vennoot
schap Algemeene 1:~ansport Onderneming op 
1·u1m voldoende w1Jze wordt voo,·zien; dat 
haars inziens de vergunning voor dat traject 
alsnog moet worden geweigerd; 

dat J. Boer, te Westerbork, in beroep tegen 
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dit besluit van Gedeputeerde Staten dezelfde 
gronden aanvoert, als door hem tegen het 
besluit van dat college van denzelfden datu m, 
n°. 82B, zijn ingebracht, terwijl hij voorts er 
nog op wijst, dat een Zondagsd ienst speciaal 
voor ziekenhuisbewek van groot belang is en 
zijn dienst ook op Zondagen wordt uitgeoe
fend, hetgeen echter met den dienst der "D.A. 
B.O." niet het geval is; 

dat de in het beroepschrift van burgemees
ter en wethouders van Westerbork vervatte 
bezwaren in strekking overeenstemmen met 
die van J. Boer voornoemd; 

Overwegende ten aanzien van de ontvanke
lijkheid van de appellanten in hunne beroe
pen tegen de bestreden besluiten, dat het be
s! uit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 30 April 1936, Letter IJ, l e afdeeling, 
in het Provinciaal blad is aangekondigd op 
9 Mei 1936; 

dat de adressen van burgemeester en wet
houders van Zweeloo, het bestuur der Land
bouwvereeniging ,, 'oorclsleen", te Noord
sleen, burgemeester en wethouders van Sleen, 
den raad der gemeente Rolde, burgemeester 
en wethouders van Schoonebeek, het bestuur 
van het Ziekenhuisverplegingsfonds voor Gro l
lo e.o., te Grollo, burgemeester en wethouders 
van Coevorden en het bestuur der Landbouw
vereen iging te Rolde, bij Ons in November 
en December 1936 zijn ingekomen; 

dat dus deze adressanten den in artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen voor het 
instellen van beroep gegunden termijn hebben 
overschreden, zoodat zij, voorwover zij moch
ten hebben beoogd van het genoemde beslui t 
bij Ons in beroep te komen , niet in hunne 
beroepen kunnen worden ontvangen; 

dat voorts het bes lui t van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 24 September 1936 , 
Letter S, l e afdeeling, in het Provinciaal 
blad is a fgekondi gd op 5 October l!l36; 

dat de adre sen van de Landbouwvereeni
ging, te Grollo, en de Landbouwvereeniging 
Schoonoord-Odoornerveen, te Schoonoord, on
derscheidenlijk op 15 en 9 November 1936 bij 
Ons zij n ingekomen ; 

dat dus ook deze adressanten, voor wover 
zij tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
beroep bij ons hebben willen instell en, in 
hare beroepen niet-ontvankelijk zijn; 

dat de overige appel! anten tegen de ver
schil] ende be ti-eden besluiten van Gedepu
teerde Staten van Groningen en van die van 
Drenthe als belanghebbenden bij de genomen 
beslissingen zijn te beschouwen en tijdig in 
beroep zijn gekomen, zoodat te hunnen aan
zien op de hoofdzaak behoort te worden be
s] ist; 

Overwegende hieromtrent, dat in de eerste 
plaats moet worden onderzocht, of, en wo ja, 
in hoeverre, de beslissingen van de col leges 
van Gedeputeerde Staten omtrent de aanvra
gen, die op het traject Hoogeveen- Assen
Groningen betrekking hebben, behooren te 
worden gehandhaafd ; 

Overwegende: dat op grond van de over
gelegde stukken moet worden aangenomen, 
dat, nu het spoorwegverkeer op het baanvak 
Hoogeveen- Groningen beperkt is geworden, 
de reisgelegenheid der bewoners van Zuid
west-Drenthe naar Groningen, welke voor die 
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streek ongetwijfeld van belang is te achten, 
onvoldoende is; 

dat een economische regeling van het on
derhavige vervoer vordert, dat in de bedoelde 
behoefte aan vervoergelegenheid wordt voor
zien door slechts één autobusd ienstonderne
ming, en wel door een dienst van Hoogeveen 
niet verder dan tot Assen, alwaar naar Gro
ningen verder kan worden gereisd per spoor· 
of per A.T.O.; 

dat toch, wat de beperking tot én onderne
ming aangaat, ook naar het oordeel van 
beide gegadigden dit trnject voor twee onder
nemingen geen bestaansmogelijkheid biedt; 

dat er, wat de wen chelijkheid van beper
king van den nieuwen autobusd ien t tot het. 
traject van Hoogeveen niet verder dan tot. 
Assen betreft, weliswaar veel voor te zeggen 
zou vall en, dat de bewoners van de evenge
noemde streek, de rechtstreeksche spoorweg
verbinding met Groningen verliezende, nu 
een andere rechtstreeksche verbinding daar
voor in de plaats krijgen, doch dat naar Ons 
gevoelen eene doorverbinding ronder over
stappen naar Groningen voor deze streek niet: 
van zoodanig belang is te achten, dat op het. 
traject Assen-Groningen naast spoorweg en 
A.T.O., die alleszins in het bedoelde door
vervoer kunnen voorzien, een autobusd ienst 
voor doorgaand vervoer als de aangevraagde 
zou mogen worden toegelaten ; 

Overwegende: dat de bestrijding, die dii 
standpunt in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschill en van Bestuur, waarin over deze 
zaak ver lag is uitgebracht, van de zijde van 
versch ill ende belanghebbenden ten deel is ge
vallen, de onjuistheid daarvan niet heeft ver
mogen in het licht te stell en; 

dat het waar moge zijn, zooals die belang
hebbenden opmerken, dat de provincie Dren
the in menig opzicht aangewezen i op de 
stad Groningen, dat de afstand van Assen 
naar Groningen veelal korter is dan die, welke 
moet worden afgelegd om Assen te bereiken, 
dat het spoorwegstation te Groningen niet in 
het centrum der stad is gelegen, terwijl dit 
wel, althans in meerdere mate, het geval is 
met het eindpunt van de autobussen, dat het 
moeilijkheden oplevert voor de autobusdienst
ondernemers om in voorkomende gevallen aan 
beide eindpunten van den dienst aansluiting 
op de spoorwegen te geven, dat de ko ten van 
een doorgaande reis naar Groningen lager 
zull en zijn dan bij overstappen en dat er ook 
overigens, vooral voor een plattelandsbevol
king, aan een niet rechtstreeksche verbinding 
bezwaren zijn verbonden, doch dat de uit een 
en ander gebleken sterke voorkeur van velen 
voor een doorgaanden dienst boven eene ver
binding met overstappen niet van overdrij 
ving is vrij te pleiten; 

dat toch degenen, wien Assen niet het ver
langde biedt en die daarom als naastbijzijnde 
groote stad Groningen willen bezoeken, daar
toe alleszins in de gelegenheid zullen zijn, zij 
het, dat zij zich de moeite zull en hebben te 
getroosten van het overstappen, terwijl be
paaldelijk de frequentie van den trei nenloop 
en van den dienst der A.T.O. op het traject 
Assen-Groningen niet te wenschen overlaat ; 

dat dan ook, indien tegenover de te be,·de 
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gebrachte bezwaren wordt gesteld het groote 
belang, gelegen in eene economische vervoers
regeling, welke zich naar Ons oordeel in het 
algemeen niet laat vereenigen met het door
vervoeren per autobus over reeds door spoor 
en autobus bediende trajecten als het onder
havige van meer dan 25 km lengte, d it be
lang den doorslag moet geven; 

Overwegende wijders, dat Wij , geplaatst 
voor de keuze tusschen de aamlooze V en
nootschap Eerste Drentsche Stoomtramweg
Maatschappij en de Naamloo1..e Vennootschap 
Tirentsche Autobus Ondernemi ng voor de be
diening van het traject Hoogeveen-Assen, de 
voorkeur geven aan de aamlooze Venuoot
schap Drentsche Autobus Onderneming; 

dat immers de aarnlooze Vennootschap 
Tirentsche Autobus Onderneming het trajects
gedeelte Hoogeveen-Eursinge al reeds met 
haar d ienst Meppel-Ruinen-Eursinge- Hoo
geveen exploiteert, terwijl ook overigens de 
lijn Hoogeveen-Assen veeleer tot het Yer
voersgebied van de Naamlooze Vennootschap 
Drentsche Autobus Onderneming dan tot dat 
der Naamlooze Vennootschap Eerste Drent
sche Stoomtramweg-Maatschappij mag geach t 
worden te behooren, hetgeen te eer kan wor
den aangenomen, nu door de Naamlooze Ven
nootschap Drentsche Autobus Onderneming 
vergunning is gevraagd en verkregen voor een 
autobusdienst van P esse over Wijster naar 
Beilen; 

dat onder die omstandigheden de aam-
looze Vennootschap Drentsche Autobus Onder
neming voor het verkrijgen van de vergun
n ing voor een dienst Hoogeveen-Assen in 
aanmerking behoort te komen, waaraan niet 
afdoet. dat de Naamlooze Vennootschap Eer
ste D rentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
hare aanvrage wat eerder dan de Naamlooze 
Vennootschap Drentsche Autobus Onderne
ming heeft ingediend; 

dat intusschen aan de aan de Naamlooze 
Vennootschap Drentsche Autobus Onderne
ming te verleenen vergunning voor een auto
busdienst Hoogeveen-Assen een vervoerver
bod voor het trajectsgedeelte van de draai
brug over het Linthorst-Homankanaa l te 
Be ilen tot As en d ient te worden verbonden, 
om te voorkomen, dat door het onttrekken 
van reizigers aan den reeds jaren bestaanden 
dienst van J. Boer van Westerbork over Bei
len en Hooghalen naar Assen de bestaans
mogelijkheid van dien dienst, die van Beilen 
tot Assen denzelfden weg volgt a ls de Naam
looze V ennootsch ap Drentsche Autobus On
derneming en zijn rendement grootendeels in 
het vervoer van en naar Beil en moet vinden, 
in gevaar wordt gebracht; 

dat, indien in de toekomst mocht blijken, 
dat door den dienst van J . Boer niet op vol
doende wijze in het vervoer tusschen Beil en 
en Assen kan worden voorzien, het vervoer
verbod alsnog op aanvrage van de vergun
ninghoudster zal kunnen worden opgeheven; 

Overwegende wijders ten aanzien van de 
aanvragen der aamloozc Vennootschap Eer
ste Drnntsche Stoomtramweg-Maatschappij om 
vergunning voor een autobusdienst Coevorden 
-Dal en - Oosterhesselen - Meppen-Zweeloo
Noordsleen -Schoonoord - Rolde-Assen-Gro
ni ngen, dat ook hier het toe laten op het tra-
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jectsgedeelte Assen-Groningen van een auto
busdienst voor doorgaand vervoer naar Gro
ningen naast spoorweg en A.T.O. niet vol
doende kan worden gerechtvaardigd met een 
beroep op de overigens niet te ontkennen 
voordeelen, di e een rechtstreeksche verbinding 
met Groningen voor de bewoners der onder
havige streek boven een verb inding met over
stappen oplevert; 

dat evenm in aanleiding kan worden gevon
den de vergunning te verleenen voor het in
gekorte traject Coevorden-Assen, aangezien 
de N aamlooze Vennootsch ap Eerste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij alreeds vergun
ning voor het traject Coevorden-Assen, zij 
het niet geheel langs dezelfde route, bezit; 

dat te minder reden kan bestaan tot het 
verleenen van zoodanige vergunning, wijl de 
kleine tra jectsgedeelten, waar een andere 
route zou worden gevolgd, in hoofdzaak a l
reeds door andere diensten vol doende verbin
d ing met Assen hebben, o.a. door den dienst 
van J . L . Posma, die de hem aangedane con
currentie daardoor noodeloos wu zien ver
zwaard; 

Overwegende ten slotte met betrekking tot 
de aanvragen der Naamlooze Vennootschap 
Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij 
om vergunning voor een autobusdienst Em
men-Odoorn-Ees-Borge1~ Rolde-Assen
Vries- de Punt-Groningen, dat zich tegen 
het toestaan van dezen dienst, voor wat het 
trajectsgedeelte Assen-Groningen betreft, de
zelfde bezwaren verzetten als h iervorcn reeds 
zijn genoemd, terwijl ook op het resteerende 
trajectsgedeel te Emmen-Assen, daargelaten 
nog de verbindingen van Emmen naar Assen 
langs anderen weg, naast den autobusd ienst 
van F. A. Bergman geen behoefte aan een 
nieuwen dienst bestaat; 

Overwegende, dat uit het een en het ander 
volgt, dat van de door de aamlooze Ven
nootschap Eer te Drentsche Stoomtramweg
Maatschappij en de Naamlooze Vennootschap 
Drentsche Autobus Onderneming inged iende 
aanvragen slechts voor inwilliging in aanmer
king kan komen die der Naamlooze Vennoot
schap Drent che Autobus Onderneming om 
vergunning voor een autobusdienst van Hoo
geveen naar Assen, aan welke vergunning een 
vervoerverbod ter bescherming van den bo
vengenoemden autobusdienst van J . Boer , te 
Westerbork, ware te verbinden; 

dat die vergunning niet, zooals in het be
roepschrift van Onzen Commissaris in de pro
vincie Drenthe Wordt verzocht, aan een be
paal den datum behoort te worden gebonden, 
alreeds wijl ingevolge artikel 41 van het op 
15 Februari 1937 , in werking getreden " Re
glement Autovervoer Personen" bestaande ver
gunningen, ongeacht den t ijd, voor welken 
zij zijn verleend, van kracht blijven tot en 
met 31 December 1940, indi en de houde r der 
vergunning tot het in werking brengen van 
den autobusdienst vóór 31 D ecember 1937 
eene aanvrage om vergunning voor de uit
oefening van den autobusdienst ingaande 1 
Januari 1941 bij den Inspecteur-Generaal in
dient en anders tot en met 31 December 1937; 

dat evenm in aanleiding bestaat het tijd. t ip 
van inwerkingtreden van de vergunn ing in 
het beslu it te bepalen, aangezien niet is ge-
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bleken van bijzondere redenen, die tot afwij
king van den gewonen regel te dezen aanzien 
zouden nopen ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen 
en artikel 41 , 3e lid, van het Reglement Auto
vervoer P ersonen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. a. burgemeester en wethouders van 

Zweeloo, het bestuur der Landbouwvereeni 
ging "Noordsleen", te Noordsleen, burge
meester en wethouders van Sleen, den raad 
der gemeente Rolde, burgemeester en wethou
ders van Schoonebeek, het bestuur van het 
Ziekenhuisverpl egingsfonds voor Grollo e.o., 
te Grollo, burgemeester en wethouders van 
Coevorden en het bestuur der L andbouwver
eenig ing, te Rolde, in hunne beroepen tegen 
het beslui t van Gedeputeerde Staten van Gro
ningen van 30 April 1936, Letter IJ, le af
deeling, n iet-ontvankelijk te verklaren ; 

b. de L andbouwvereenig ing, te Grollo, en 
de Landbouwvereenig ing Schoonoord- Odoor
nerveen, te Schoonoord, in hare beroepen te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen van 24 September 1936, Letter S, 
l e afdeel ing, niet-ontvankelijk te verklaren; 

II. bes] issende op de overige beroepen: 
a. het besluit van Gedeputeerde Staten 

van Groningen van 30 April 1936, Letter IJ, 
l e afdeeling, te h andhaven ; 

b. met vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 14 
M ei 19 36, Letter L , l e a fdeeling, de door de 
N aamlooze Vennootschap Drentsche Autobus 
Onderneming gevraagde vergunning alsnog te 
weigeren; 

c. met vernietig ing van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 24 
September 1936, Letter S, l e afdeeling, voor
zoover daarbij , voorzooveel de provincie Gro
ningen betreft, aan de Naamlooze Vennoot
schap Eerste Drentsche Stoomtramweg-M aat
schappij vergunning is verleend voor een da
gelijksch en autobusdienst Hoogeveen--Gronin
gen, de voor dien autobusdienst gevraagde 
vergunning alsnog te we ige ren, en het ge
noemd besluit voor het overige te handhaven; 

d. met vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 8 
October 1936, Letter Q, l e a fdeeling, de aan
vrage der aamlooze Vennootschap Drentsche 
Autobus Onderneming, in verband met de 
besli ssing onder b, buiten gevolg te laten; 

e. met vernietig ing van het besl uit van Ge
deputeerde Staten van Drenthe van 6 Mei 
1936, n°. 82B, voorzoover daarbij , voorzooveel 
de provincie Drenthe betreft, aan de Naam-
1ooze Vennootschap Eerste Drentsche Stoom
tramweg-M aatschappij vergunning is verleend 
voor de dagelij ksche autobusdiensten H ooge
veen- Groningen e n Coevorden-Groningen, de 
voor die autobusdiensten gevraagde vergun
ning alsnog te we igeren, en het genoemd be
s! uit voor het overige te handhaven; 

/. met vernietiging van het besluit van Ge
de puteerde Staten van Drenthe van 6 Mei 
1936, n°. 82A, voorzoover daarbij , voorwoveel 
de provincie Drenthe betreft, aan de N aam
looze Vennootschap Drentsche Autobus On
derneming vergunning is verleend voor een 
autobusdienst Assen- Groningen, de voor dien 
autobusdienst gevraagde vergunning alsnog te 
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weigeren, en, met handhaving voor het ove
rige van dat besluit, aan de voorwaarden, 
verbonden aan de voor den autobusdienst 
Hoogeveen-Assen verleende vergunning, · de 
vol gen de toe te voegen: 

Rijdende in de richting Assen worden van 
de draa ibrug af in den weg Hoogeveen- Eur
singe-Spier-Assen over het Linthorst--Ho
mankanaal geen reizigers opgenomen, en r ij
dende in de richting Hoogeveen worden vóór 
de genoemde brug geen re izigers uitgelaten. 

Onze Minister van ·w aterstaat is belast met . 
de uitvoering van dit besluit.". 

Hieraan werd toegevoegd een afzonderlijk 
adv ies van de Staatsraden Mrs. Kan en 
Schokking, luidende als volgt: 

,,De ondergeteekenden kunnen zich niet ver
eenigen met het advies van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, van heden, n° . 355, inza ke de be
roepen, ingesteld tegen een viertal beslu iten 
van Gedeputeerde Staten van Groningen en 
een tweetal beslui ten van Gedeputeerde Sta
ten van Drenthe, betrekking hebbende op aan
vragen tot het in werking brengen van auto
busdiensten, waarover in de vergadering der 
Afdeeling de stemmen staakten. 

Zij veroorlooven zich zeer eerbiedig Uwer 
Majesteit de redenen van hun a fwijkend ge
voelen te doen kennen. 

Met name richten zich hunne bezwaren 
tegen het standpunt der Afdeel i ng, volgens 
hetwelk autobusdiensten, die de ondernemers 
will en gaan ex ploi teeren van uit het zuidelijk 
gedeel te van Drenthe via Assen naar Gro
ningen, in het a lgemeen slechts voor vergun
ning in aanmerking kunnen komen voor de 
trajecten niet verder dan tot Assen, terwijl 
het publiek, dat naar Groningen wenscht door 
te reizen, te Assen van den spoorweg of den 
A.T.O.-di enst gebruik zal behooren te m aken. 

Volmondig erkennen zij , dat het doorvoeren 
van passagiers per autobus over reeds door 
spoor en autobus bediende trajecten zich in 
het a lgemeen niet verstaat met een economi
sche vervoerregel ing. In casu echter staat men 
wel voor zeer bijzondere toestanden. 

H et achterl and van Drenthe, en met name 
het zuidelijk deel , is in menig opzicht ge
ïsoleerd. De groote stad, waarop zijne inwo
ners zijn aangewezen, is Groningen. Het spoor
wegverkeer op het baanva k Hoogeveen-Gro
ningen is kortgeleden beperkt. R eikhalzend 
wordt daarom een rechtstreeksche verbinding 
met di t centrum verlangd en niet mindei- dan 
5 burgemeesters van bel anghebbende gemeen
ten hebben in de openbare vergadering der 
Afdeeling met groote warmte dezen wensch 
beple it. N atuu rlijk kan men de aldus geuite 
verlangens terugwijzen met een beroep op de 
geboden gelegenheid om tot Assen per auto
bus te re izen en verder per spoor naar Gro
ningen. M aar uit het oog valt niet te verli e
zen, dat di t toch a llerminst gelij kstaat met 
een doorgaande verbinding per bus. Voor
eerst al zull en de kosten uit den aard der 
zaak hooger zijn, wat reeds bij de spreekwoor
delijke zuinigheid der Drenthenaren - wel 
eens de Schotten van Nederl and genoemd -
een niet gering te schatten bedenking mag 
heeten. Maar boven dien is ook ui t anderen 
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hoofde liet oversta'ppen van bus op spoor voor 
eenvoudige plattelanders · iets gansch .anders 
dan ·bijvoorbeeld voor een bereisden handels
man. Trouwens ook voor dezen is dit onder 
de bestaande omstandigheden niet vrij van 
bedenking, omdat bij vertraging van de auto
bus, de trein, welke immers vrijwel uitslui
tend is ingesteld op de bediening van Gro
ningen met de hoofdsteden des Rijks, niet zal 
wachten. 

D eze laatste overweging leidt er toe, zich 
ernstig af te vragen, of het jus in causa posi 
tum noopt de in den aanvang van dit a dvies 
toegegeven overweging, aan het ontwerp-be
sluit der Afdeeling ontleend, wel in al haar 
gestrengheid toe te passen. Assen-Groningen 
is slechts een onbeteekenend onderdeel van 
de groote afstanden, welke de sneltreinen 
met Amsterdam, Rotterdam en D en Haag 
verbinden. Gesteld eens, dat inderdaad het 
personenvervoer tusschen de hoofdplaatsen 
van Drenthe en Groningen een abnormalen 
omvang aannam, dan zouden gansch andere 
maatregelen geboden zijn. M .a.w. de treinen 
daar zijn, op een enkele uitzondering na, op 
gansch ander vervoer ingesteld. Wel nu , dan 
is het ook niet in strijd met een economische 
vervoerregeling om plaatselijk te laten, wat in 
fe ite zuiver plaatselijk is, een ve rvoer, dat als 
vanzelfsprekend veel goedkooper kan zijn voor 
de belanghebbenden zonder hoogere kosten 
voor de ondernemers. Het laatste geldt na
turlijk in dezelfde mate voor den dienst, wel 
ken de A.T.O. tusschen Groningen en Assen 
onderhoudt, waarop trouwens veel minder dan 
op de spoorwegen een beroep wordt gedaan. 
Het is namelijk, afgezien nog van het gemak 
voor de pas agiers, goedkooper een bus van 
verder dan Assen naar Groningen door te 
voeren dan in Assen weer nieuwe vervoer
ge legenheid te scheppen. In casu k lemt di t 
zoo sterk, dat, naar ter openbare zitting van 
de Afdee ling werd meegedeeld, reeds ten vo
rigen jare een vertegenwoordiger der Neder
landsche Spoorwegen moet hebben verklaard, 
dat de dienst der A.T.O. a llerminst winstge
vend is en ook geen perspectieven biedt. 

Zien de ondergeteekenden juist, dan li gt de 
zaak derhalve aldus , dat de A.T.O. weinig of 
geen belang heeft bij een oplossing, a ls in het 
ontwerp-besluit voorgedragen; dat het belang 
der Nederlandsche Spoorwegen ook niet in 
die mate daarmede is gemoeid, als elders 
herhaaldelijk het geva l bleek, maar dat daar
entegen het achter! and van Drenthe het, niet 
ten onrechte, op uite rst hooge n prijs stel t , in
dien aan zijne wenschen kon worden voldaan. 
Bij de overbekende klacht over achterstelling 
van het platteland zou het, naar de meening 
van ondergeteekenden, van beleid getu igen, 
indien, rebus sic stantibus, deze wenschen wer
den ingewilligd. 

Van de aanbieding van een contrair ont
werp-bes! uit hebben zij zich in dezen stand 
meenen te mogen onthouden ; slechts zij opge
merkt, dat daarin ook naar hun inzicht niet 
zou mogen ontbreken een vervoerverbod voor 
het traject Assen- Groningen vice-versa.". 

De mededeeling, dat het advies der Afdee
ling is tot stand gekomen met staking van 
stemmen, noopte tot des te rijpelijker over
wegen . Als vrucht hie1·van veroorloofde ik 
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mij de Afdeeling hernieuwde overweging te 
verzoeken bij den volgenden brief van 4 April 
jl., n°. 490: 

,,Ingevolge de door Hare Majesteit de Ko
ningin verleende algemeene machtiging leg 
ik hie rbij weder aan de Afdeeling over de 
stukken omtrent de beroepszaak, behandeld 
in haar advies van 6 October 1937, n°. 355. 

T evens gaat weder hierbij het afzonderlijke 
advies van de Staatsraden Mrs. K an en Schok
king, die bezwaar maken tegen het voorge
dragen ontwerp-besluit, voor zoover daarbij 
aan den uit het zuidelijk gedeelte van Drenthe 
komenden busdienst slechts zal worden ver
g und de voor verder dan Assen bestemde rei
zigers tot Assen per bus te vervoeren, van
waar zij dan per spoorweg of per A.T.O.
dienst hun reis zullen moeten vervolgen. 

Na gezette overweging van hetgeen in het 
ontwerp-besluit en in het afzonderl ijk advies 
te berde is gebracht, meen ik tenslotte aan 
het gevoelen van de minderheid in beginsel 
de voorkeur te moeten geven. 

Vooropgesteld zij , dat ook naar mijn oor
deel in het stelsel van landelijke verzorging 
van het reizigersvervoer, zooals zich dit meer 
en meer afteekent, aan de N ederlandsche 
Spoorwegen het vervoer over I angere afstand 
behoort te worden overgelaten . Daarnevens 
dient dan de autobus met de verzorging van 
het locale vervoer te worden belast, hetgeen 
medebrengt, dat dit vervoer aanslu itend dient 
te zijn aan dat der ederlandsche Spoorwe
gen. 

Waar de aansluiting plaats heeft, zal op 
grond van locale omstandigheden dienen te 
worden beslist, waarbij eenerzijds ter wille 
van een econom ische spoor-exploitatie ge
streefd dient te worden naar vermijding zoo
veel mogelijk van parall elspoor- en busver
keer, anderzijds echter, naar een zoo goed 
mogelijke voorziening in de plaatselijke ver
voersbehoeften door de autobusdiensten. 

T erwijl in het a lgemeen bij een behoorlijk 
samenwerken van spoor en bus door aanslu i
tende dienstregelingen een redelijke bediening 
van het publiek te verkrijgen is, in ommige 
gevallen moeten de bezwaren, aan het over
stappen verbonden, er toe le iden, dat ter wil Ie 
van het ger ief van het pub! iek niet aan een 
uit spoorwegoogpunt wensche.l ijk aansluitings
punt wordt vastgehouden. 

Welke beteekenis het publiek aan deze be
zwaren hecht, is voldoende gebleken, toen in
dertijd in beroep moest worden bes! ist op tal 
van aanvragen voor autobusd iensten naa r 
Leeuwarden. Getracht is toen de re izigers op 
daarvoor in aanmerking komende spoorweg
stations (Akkrum, H ardegarijp, Stiens) op 
den trein te doen overgaan, zonder dat dit 
echter veel resultaat heeft opgeleve rd. 

,vaar in casu het deel van het traject H oo
geveen-Groningen, dat per trein zou moeten 
worden a fgel egd, niet of nauwelijks de helft 
van het geheele traject zal bedragen, acht ik 
het alleszins verklaarbaar, dat de streek aan 
rechtstreekschen doorvoer per bus dermate 
gehecht is , als bij deze gelegenheid wel zeer 
duidelijk is gebleken. 

In dit geval komt hie r nog bij , dat de ver
keersbediening op de tusschenstations van den 
spoorweg Meppel - Assen- Groningen aanzien-
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'lijk is beperkt en het in het voornemen ligt 
om met ingang van 15 Mei 1938 al die sta
tions met uitwndering van Assen en Hooge
veen voor dit vervoer te slui ten, Nu dienten
gevolge de mogelijkheid van rechtstreeksch 
reizigersvervoer per spoor van en naar Gro
ningen vrijwel geheel zal komen te vervall en, 
is het een noodzakelijkheid dat andere ver
voermiddelen in het vrijkomende vervoer voor
zien, waarbij uiteraard aan die vei·voermidde
len niet zulke beperkende be pal in gen hehoo
ren te worden opgelegd, dat zij _in de uitoe
fening en de ontwikkeling van haai· taak 
worden geremd, 

Terecht wordt m, i, in het minderheidsad
vies ook gewezen op de bezwaren van eene 
aansluiting tusschen twee zoo ongelijksoortige 
vervoermiddelen als de autobus en de voor 
het verkeer Holland-Groningen dienende 
sneltreinen, 

In dit verband meen ik er ook nog de aan
daéht op te moeten vestigen, dat de bus aan 
het Drentsche platteland de aansluiting op de 
treinen naar het Zuiden, meer bepaaldelijk 
naar ~e Hollandsche steden zal moeten geven, 
(te Hoogeveen of te Meppel); het zal zeer 
bezwaarlijk zijn behalve deze aansluiting ook 
een aansluiting aan de treinen naar het Noor
den te Assen te garandeeren, 

Op grnnd van een en ander zou TIL i, een 
vergunning Hoogeveen-Assen-Groningen ver
leend kunnen worden en wel overeenkomstig 
het voorgedragen ontwerp-besluit a l.leen aan 
de D .A.B.O. 

Wat betreft het door de Afdeeling ten be
hoeve van den ondernemer Boer voorgestaan 
vervoerverbod zou ik mij willen aansluiten 
bij de daartegen door D,A.B.O, en ook door 
Gedeputeerde Staten van Drenthe uit ver
voer-economisch standpunt aangevoerde be
zwaren. 

Wat de door E.D.S, gevraagde diensten 
Coevorden-Assen-Groningen aangaat, komt 
het mij voor, dat ook deze aanvraag behoort 
te worden ingewilligd en wel evenals di e voor 
het traject Hoogeveen-Groningen, met een 
vervoerverbod op het traject Assen-Gronin
gen , 

De Afdeeling wu dezen door E.D,S, ge
vraagden en blijkens de ervaring van 1 ½ jaar 
buitengewoon op prijs geste lden dienst zelfs 
niet tot Assen willen verleenen; dit zou m, i, 
te ver gaan, daa r de zeer geïsoleerde streek, 
welke het hier betreft, sedert jaren tot het 
vervoersgebied der E.D, , behoort, Op haar 
tramweg Coevorden-Assen heeft zij den rei
zigersdienst sterk verminderd en een daaraan 
evenwijdi gen busdienst in het leven geroepen, 
waarvoor Gedeputeerde Staten haar de ver
eischte vergunning hebben verleend (beschik
kingen van 28 Juni 1933, n°. 114, Pro-i•in
ciaal blad 35, en van 17 October 1934, n°. 26, 
Provinciaal blad 5 8,) 

Th ans wil zij ook langs een eenigszins af
wijkende route het vervoer tusschen Coevor
den en Assen verzorgen, waarbij zij ter tege
moetkoming aan de wenschen van het publiek, 
doortrekking naar Groningen heeft verzocht. 
Voor deze doortrekking klemmen m, i, de 
door de Staatsraden Mrs. Kan en Schokking 
ten behoeve van het verkeersbelang van het 
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Drentsche platteland aangevoerde argumen
ten , 

De bezwaren door Posma te berde gebracht, 
kunnen m, i, weigering van de vergunning 
niet rechtvaardigen, Hij oefent zijn dienst 
Erica-Groningen slechts op dr ie dagen der 
week uit, waarbij vervoerverzorging van de 
streek rondom Erica op den voorgrond staat. 
Dat op het traject Noordsleen-Groningen 
zijn dienst met de nieuwe vergunning za l gaau 
samenvallen, is een gevolg va n het feit. dat 
door het vervoergebied van E.D.S. wordt ge-
reden, , 

Ingevolge de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Drenthe van 16 Maart 1932, n°, 
54, geh andhaafd bij K oninklijk besluit van 27 
December 1932, n° , 39, onderhoudt trouwens 
de E.D.S. reeds een dagelijkschen dienst tus
schen Emmen en Assen, welke van oord
sleen af vrijwel evenwijdig loopt aan den 
dienst van Posma. Mijns inziens wordt hij 
door de n ieuwe vergunning dan ook niet 
wezenlijk geschaad, 

Wordt de vergunning met een vervoerver
bod Assen-Groningen verleend, dan behoudt 
Posma bovendien de bevoegdheid om op werk
dagen rei,zigers te blijven vervoeren op het 
traject Assen-Groningen, 

Voor het verleenen van de door E .D.S, ge
vraagde vergunning Emmen-Assen-Gronin
gen bestaat ook naar mijn meening geen aan
leiding. 

Met deze aangelegenheid houden verband 
de adviezen van de Afdeeling met bijbehoo
rende ontwerp-besluiten van 15 en 30 Sep
tember 1937, nos, 332 en 353, welke nog niet 
aan Hare M ajesteit de Koningin ter bekrach
tiging werden voorgedragen, H et komt mij 
voor, dat bij eene beslissing in den boven om
schreven zin deze ontwerpbeslissingen onge
wijzigd kunnen blijven. 

Ik moge het bovenstaande a lsnog aan het 
oordeel van de Afdeeling onderwerpen.". 

In haar nader advies van 12 April jl. n°, 
355 (1937)/42 blijft de Afdeeling tot bekrach
tiging van haar ontwerp-besluit raden. Zij 
brengt daartoe het volgende onder de aandacht 
van Uwe Majesteit: 

"Het betoog van den Minister komt er op 
neer, 

1 °, dat Zijne Excellentie, voor wat het al 
dan n iet toestaan van doorgaande autobus
verbindingen van uit Drenthe via Assen naar 
Groningen betreft, zich meent te moeten ver
eenigen met het in het minderheidsadvies in
genomen standpunt, zulks in afwijking van 
het gevoelen van den Inspecteur-Generaal van 
het Verkeer en van de Afdeeling; 

2°. dat de Minister niet kan instemmen 
met het oordeel van den Inspecteur-Generaal 
van het Verkeer en van de Afdeel ing, dat de 
autobusdienst van J, Boer, te ,vesterbork, van 
Westerbork naar Assen door het opleggen van 
een vervoerverbod aan den dienst der Drent
sche Autobus Onderneming van Hoogeveen 
naar Assen (of Groningen) moet worden be
schermd; 

3°. dat zijns inziens de door de Eerste 
Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij aan
gevraagde vergunning voor een dienst Coevor-
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den- Assen- Groningen behoort te worden 
verleend, zulks in overeenstemming - althans 
ten deele - met het advies van den I nspec
teur-Generaal van het Verkeer , doch in af
wijk ing van dat der A fdeeling. 

Wat het onder 1 °. vermelde punt betreft, 
het door den Minister te berde gebrachte heeft 
voor de Afdeel ing geen nieuwe gezichtspunten 
geopend. Te dezen aanzien moge in hoofdzaak 
worden verwezen naar de desbetreffende over
wegingen van het ontwerp-besluit. De Afdee
l ing meent zich hier te moeten b lij ven scha
r en aan de zijde van den Inspecteur-Generaal 
van het Verkeer, die eveneens het toestaan 
van doorverbind ing naar Groningen onge
wenscht acht. Zij kan zich n iet onttrekken 
aan den indruk, da t te dezer zake door de 
plattelandsbevol king in Drenthe ten koste van 
een economische en ra t ioneele vervoersvoorzie
ning ove rdreven e ischen worden gesteld en 
met name de bezwaren van het overstappen 
veel te gewich t ig worden voorgesteld . Een 
a anwijzing , waardoor deze indruk aan kracht 
wint, is haa rs inziens gelegen in de omstan
d igheid , dat blij kens het rapport va n den 
Inspecteur-Generaal van het Verkeer een 
overeenkomst tusschen de Drentsche Autobus 
Onderneming en de E erste Dren tsche S toom
t ramweg-M aatschappij is tot stand gekomen, 
in hoofdzaak, en afgezien van bijkomst ige be
pal ingen, er toe strekkende, da t na het ve r
krijgen van vergunning de E erste Drentsche 
Stoomtramweg-Maatschappij de exploita t ie op 
het tra ject Hoogeveen- Assen aan de Drent
sche Autobus Onderneming zal opdragen, ter
wij l de Drentsche Autobus Ondernem ing d ie 
op het t ra ject Assen- Groningen aan de E er
ste Drentsche Stoomtramweg-M aatscha ppij zal 
opdragen . Aan het bezwaar van overstappen 
wordt h ie r dus kennelijk weini g waa rde toe
gekend. 

W at aangaa t de opmerking van den M inis
ter , da t de bus aan het Drentsche pi a ttel and 
de aanslu it ing op de tre inen naar het zu iden 
zal moeten geven, wat vol gens zijn oordeel 
bezwaar lij k zal kunnen samengaan met de 
aansl ui t ing aan de tre inen naa r het noorden, 
deze bedenking ach t de Afdeel ing van geen 
groote beteekenis. I mmers het verkeer van bet 
Drentsche platteland met de H oll a ndsche ste
den mag van beperkten om vang worden ge
noemd in vergel ijking met bet verkeer naar 
de stad Groningen , en het ongemak, dat door 
een m inder goede aansl ui t ing op den spoorweg 
naar het zuiden aan de re izi gers in voorko
m e nd gev al wordt veroorzaakt, za l naar het 
oordeel der Afdeeling dan ook bezwaarlij k 
den doorslag ten deze kunnen geven . 

D at met ingang van 15 Mei 1938 de sta
tions Hooghalen en Beil en en de halte Wijs
ter voor re izigersvervoer geheel zullen worden 
gesloten, zoodat deze plaatsj es hun tweemaal 
dagel ijksche spoorwegverbind ing in be ide rich
t ingen zull en missen, brengt in het oordeel 
der Afdeeling geen ver andering, te minder, 
wij l het, de bovenvermelde overeenkomst tus
schen de Drentsche Autobus Onderneming en 
de E erste Dren tsche Stoomtramweg-Maat
schappij in aanmerking genomen, a ll eszins 
waarschijnlijk is te ach ten, dat de reizigers 
uit deze plaatsjes naar Groningen ook bij het 
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toestaan van een doorverbind ing aan de 
D rentsche Autobus Onderneming te Assen zul 
len moeten overstappen . 

M et betrekking tot het hierboven onder 2°. 
vermelde verschi lpunt volstaa t de Minister 
met zich aan te sluiten bij de door de Dren t
sche Autobus Ondernem ing en door Gedepu
teerde Staten van Drenthe tegen het opleggen 
van een ve rvoerverbod Beil en- Assen inge
brachte bezwaren . De Afdeel ing moge h ier
tegenover de aandacht vest igen op hetgeen 
de Inspecteur-Generaal va n het Verkeer in 
zij n rapport ten gunste van het oplagen van 
het vervoerve rbod heeft betoogd. Zij heeft ten 
deze de aanspraken, die J. Boer naar rede
lijkhe id en b il lijkhe id op bescherm ing van 
zijn reeds ja ren bestaanden autobusdienst kan 
doen gelden, van voldoende gewich t geach t 
om voor te stell en, de Drentsche Autobus On
derneming met den last va n het vervoerver
bod te bezwaren. D aar tegen schij nt te minder 
bedenking te kunnen worden gema akt, nu in 
de desbetreffende overweging van het ont
werp-beslu it er aan wordt herinnerd, dat, in
d ien in de toekomst mocht blij ken, dat door 
den dien t van J . Boer n iet op voldoende 
wijze in het vervoer tusschen Beilen en Assen 
ka n worden voorzien, het vervoerverbod a ls
nog op aanvrage van de vergunn inghoudster 
zal kunnen worden opgeheven. 

Ook ten aanzien van het h iervoren onder 
3°. genoemde punt kan de Afdeel ing niet toe
geven, dat de door haar voorgestelde beslis
sing n iet op goede gronden zou rusten. Voor 
wat het ,trajectsgedeelte Assen- Groningen van 
den hierbedoelden dienst der E erste Drentsche 
Stoomtramweg-Maat.sch appij van Coevorden 
naar Groningen betreft, zij ve rwezen naar het 
vorenstaande, waari n de Afdeeling reeds ha re 
bezwa ren tegen het geven van door verb ind ing 
naar Groningen heeft te kennen gegeven. 
Raadpleging va n de desbetreffende situatie
teekening, waarop de verschillende autobus
d iensten van Emmen en van Coevorden naar 
het noorden zijn aangegeven, leert voorts, dat 
de verru im ing van vervoerge legenheid , die 
het verleenen van vergunning aan de E erste 
D rentsche toomtramweg-M aatschappij voor 
een dienst Coevorden- Assen w u teweegbren
gen, niet van veel beteekenis zou zijn, terwijl 
evenmin het nadeel, da t voor J. L . Posma 
uit di e verruim ing van vervoergelegenhe id 
zou voortvloe ien, heel groot zou mogen wor
den geacht . D aar echter de Afdeel ing, ook na 
kennisneming van het door den Minister op
gemerkte, op grond van de overgelegde stuk
ken meent te moeten aannemen, dat het nut 
van deze nieuwe ve rbinding voor het reizend 
publiek in in de streek niet opweegt tegen de 
schade, welke P osma voornoemd door het ont
t rekken van re izige rs aan zijn bestaanden 
dienst zou ondervinden, vi ndt zij geen aan
le idi ng, haar voorstel te wijzigen. Ook hierom 
verdient de voorged ragen besliss ing te dezen 
aanzien de voorkeur, omdat zij bij haa r advies 
van 15 September 1937, n°. 332, heeft voor 
gesteld,. a fwijzend te besch ikken op de aa n
vrage van J . L . Posma om vergunning tot 
u itbre idi ng van zijn autobusd ienst tusschen 
Emmen-Groningen in dier voege, da t de 
di enst dagelij ks mag worden ui tgeoefend.". 
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Aandachtige overweging van de nadere uit
eenzetting der Afdeeling heeft mij tot mijn 
leedwezen niet van de juistheid harer inzich
ten kunnen overtuigen, en ik moet mij blijven 
scharen aàn de zijde der in dit geval even 
talrijk gebleken minderheid. 

Mij blijft het voorkomen, dat de Afdeeling 
aan een in het algemeen deugdelijk beginsel 
te zeer het overzicht ·wil verschaffen tegen
over de in dit geval moeilijk te miskennen 
werkelijkheid. 

De stad Groningen, ontstaan door vesti
ging yan uit het Drentsche zuiden gekomen 
bevolking, verwierf in den loop der eeuwen 
in wijden omtrek grooten invloed. H a re eco
nomische beteekenis heeft dien ruimen om
vang behouden, zuidwaarts ook ver over de 
naburige provinciale grens. Deze aantrek
kingskracht verklaart de behoefte aan gerie
felijke verkeersvoorziening ook voor verderaf 
gelegen deelen van de aangrenzende provin
cie Drenthe. Nu de spoorweg, nog meer dan 
langzamerhand reeds het geval was, zich be
paaldelijk wijdt aan snelle verbindingen tus
schen de •voornaamste plaatsen en daartoe het 
verkeer van voor reizigersvervoer gesloten 
kleinere stations overlaat aan de autobus, 
eischt bediening van het busverkeer der klei
nere plaatsen grooter zorg, die naar mijn ge
voelen in dit geval zonder toestaan van door
verbinding naar Groningen niet voldoende 
zou zijn. 

Zeker moeten de bezwaren tegen overstap
pen te Assen niet worden overdreven, maar 
zonder grond schijnen zij allerminst. Voor de 
ondernemers van de over vrij langen afstand 
loopende ,busdiensten is het bezwaarlijk om 
goede aansluiting te geven aan de sneltreinen, 
welke Groningen en het centrum des lands 
verbinden, zonder in ander opzicht het gerief 
der reizigers te schaden. Aansluiting op ' den 
localen busdienst Assen-Groningen van de 
A.T.O. wu eveneens vermindering van gerief 
beteekenen , terwijl deze onderneming op an
der dan locaal vervoer ook geen aanspraak 
heeft; voor. wat het locaal vervoer betreft zal 
de A.T.O. echter bescherming van hare posi
tie mogen verwachten, waarna zij tot goede 
vervoersbediening in staat zal zijn. 

Op dezen voet wu de vergunning voor de 
verbinding Hoogeveen-Groningen kunnen 
worden verleend aan D.A.B.O., aan welke on
derneming ik, evenals de Afdeeling voor Hoo
geveen- As en , de voorkeur blijf geven boven 
E.D.S. 

Hetgeen omtrent een vervoerverbod Beilen 
- Assen ten behoeve van den ondernemer Boer 
nader door de Afdeeling wordt betoogd, sch/jnt 
mij niet overtuigend. Ik acht het met Gede
puteerde Staten van Drenthe geenszins vast 
te staan, dat zijne onderneming bij goed be
leid niet toch levensvatbaar zal blijven, doch 
in elk geval dient m. i. het vervoerbelang 
voorop te staan, waarbij opgemerkt moge 
worden, dat de D.A.B.O. zich bereid verklaard 
heeft zoo noodig de gemeente Westerbork in 
haar net op te nemen. 

De aanvrage van E.D.S. voor Coevorden
Groningen blijft mij met vervoerverbod As
sen-Groningen vatbaar voor inwilliging voor
komen. De Afdeeling acht noch de hiermede 
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Ui verlirijgen verruiming van vervoergelegen
heid noch het door den ondernemer Posma 
gevreesde nadeel van veel beteekenis, maar 
acht het laatste toch grooter dan de eerste, 
waarbij dan nog komt, dat het verwek van 
Posma om uitbreiding van zijn dienst niet 
voor inwilliging vatba:ar wordt · geacht. Deze 
afweging van belangen overigens in hare 
waarde latende, meèn ik ·meer dan de ,Afdee
l ing gewicht 'te mogen hechten aan het een
stemmig gevoelen der beide provinciale be
sturen ten gunste ·der aanvrage van E.D.S. ; 
het belang van Posma kan hierbij niet den 
doorslag geven en behoe ft trouwens niet ern
stig te worden geschaad. 

E en overeenkomstig het bovenstaande opge
maakt ontwerp-besluit wordt Uw'er Majesteit 
hierbij . zeer eerbiedig ter bekrachtiging aan
geboden. 

Het zou Uwer Majesteit tevens kunnen be
hagen de tot het archief van den Raad van 
State behoorende stukken te 'doen terugzenden 
àan dèn Vice-President. 

s. 2840. 

D e M inister van Waterstaat; 
J. v. Buur en. 

16 Jul i 1938. BESLUIT tot gedeeltelijke 
vernietiging van een verordening van den 
raad der gemeente Ouddorp van 18 Juni 
1937, betreffende openbaar dansen en ten 
gehoore brengen van dansmuziek in ver
gunnings- en verlofsloca liteiten en in an
dere voor het publiek toegankelijke in
richtingen of plaatsen. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 17 -Mei 1938, n°. 143-G, afd. Volksge
wndheid en. van 24 Mei 1938, n°. 15220, afd. 
Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Ouddorp bij besluit van 18 Juni 1937 aan de 
Algemeene Politieverordening dier gemeente 
een bepaling heeft toegevoegd, luidend als 
volgt: 

"Onverminderd het bepaalde in artikel 56 
der Drankwet 1931 (Staatsblad n°. 476) 1,00-

als dit is gewijzigd bij de wet van 29 Maart 
1933 (Staatsblad n°. 123) is het verboden in 
de inrichtingen, waarvoor door burgemeester 
en wethouders een vergunning of een verlof 
A, als bedoeld in de Drankwet (Staatsblad 
n°. 476) is verleend, of in een andere voor 
het publiek toegankelijke inrichting, of plaats, 
in het openbaar te dansen, of dansmuziek op 
eenigerlei wijze ten gehoore te brengen of 
daartoe gelegenheid te geven."; 

Overwegende, voor wover deze bepaling be
trekking heeft op vergunnings- en verlofslo
cali teiten A, dat het eerste lid van artikel 56, 
onder b, der Drankwet (Staatsblad 1931, n° . 
476) de beslissing omtrent de vraag, of in 
wodanige localiteiten c.a. gelegenheid tot 
dansen zal worden gegeven, van geval tot ge
val in handen heeft gelegd van den burge
meester, die daarbij krachtens het tweede lid 
van dat artikel alleen gebonden is aan de 
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voorwaarden, die Wij bij besluit van 27 April 
1933, Staatsblad n°. 235, hebben vastgesteld; 

dat weliswaar het bedoeld tweede I id den 
gemeenteraad bevoegd verklaart, om bove·n
dien bij plaatselijke verordening nadere voor
waarden te stell en, doch dat in de eerste 
plaats een wodanige verordening moet wor
den onderworpen aan de goedkeur ing van 
Gedeputeerde Staten , hetgeen in dit geval 
niet is gesch ied , en dat in de tweede p laats 
het verbod in de bewuste bepaling neerkomt 
op een a lgeheel verbod rot het geven van 
dansgelegenheid in vergunnings- en verlofs
loca l iteiten A, terwijl het stellen van nadere 
voorwaarden nimmer kan omvatten de moge
lijkheid om een wetsbepaling, welke, zij het 
geclausuleerd, dansen mogelijk maakt, terzij 
te stellen ; 

dat de woorden "onverminderd het bepaal
de in artikel 56 der Drankwet 1931 (Staats
blad n°. 476}, zooals dit is gewijzigd bij de 
wet van 29 Maart 1933 (Staatsblad n°. 123)," 
de wettigheid van het voorschrift niet kunnen 
verzekeren, omdat, hadden zij reëele beteeke
nis, dit voorschrift zelf geen beteekenis zou 
hebben; 

dat het verbod om dansmuziek ten gehoore 
te brengen in wezen hetzelfde is als een dans
verbod, verm its zonder wodanige muziek dan
sen feitelijk onmogelij k is; 

dat derha lve, met inachtneming van ·artikel 
193' dei· gemeentewet, het voornoemd beslui t 
van den raad der gemeente Ouddo,·p, ··voor 
zoover het betrekking heeft op vergunnings
en verlofslocaliteiten A, in strijd moet wor
den geacht met de wet; 

Gelet op ai-tikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

21 Juni 1938, n°. 42}; 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Za.keri van 30 Juni 1938, n°. 795 G, af
deeJing Volksgezondheid en van 1~ J1,1li 1938, 
n°. 17760, afdeel ing Binnenlandsch Best1,1m; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de verordening van den raad der gemeente 

Ouddorp van 18 Juni 1937, betreffende open
baar dansen en ten gehoore brengen van 
dansmuziek in vergunnings- en verlofslocali
teiten en in andere voor het publiek toegan
kelijke inrichtingen of plaatsen voor wover 
deze verordening betrekking heeft op inrich
t ingen, waarvoor door burgemeester en wet
houders -een vergunning of een verlof A, als 
bedoeld in de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476), is verleend, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van d it bes! uit, dat in het 
Staatsblad zal worden gepla'atst en waarvan 
afschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State. 

Brig, den 16den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romm e. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
Van Boeye n. ,. , 
( Uitgeg. 9 A ugu.~t,,s 1938.) 
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s. 3101. 

1 Jul i l!t38. WET rot verhooging van het 
eerste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

B ijl . Hand. Il 1931/38, 461 . 
Hand. Il 1931/38, bladz. 1616. 

• Bijl. Hand. 1 1931/38, 461. 
Hand. I 1937/38, bladz. 151. 

s. 3102. 

1 Juli 1938. WET rot wijziging van het eer
ste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1931/38, 462. 
Hand. II 1931/38, bladz. 1676. 
Bijl . H and. I 1931/38 , 462. 
Hand. l 1991/38 , bladz. 151. 

s. 32!)1. 

19 M ei 1938. WET rot wijzi ging en verhoo
ging van het vie,·de hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1931/38, 4:E 5. 
Hand. Il 1931/38, bladz. '1503. 
Bijl. Hand. l 1937/38 , 425; 
Hand. l 1931/38, bladz. 618. 

s. 3303. 

27 M ei 1938. WET tot verhooging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Al-

• gemeene Landsdrukkerij voor het dienst-
jaa r 1937. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 426. 
Hand. Il 1931/38, bladz . 1503. 
Bijl. Hand. l 1931/38 , 426. 
Ha-;nd. l 1931/38, · bladz. 743 . 

s. 3304. 

27 M ei !938. WET rot verhooging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Al
gemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1931/38, 427. 
Hand. Il 1931/38, bladz . 1503. 
Bijl. Hand. l 1931/38, 427. 
Hand. l 1931/38, bladz . 743. 

s. 3305. 

4 Augustus 1938. WET rot wijziging en ver-
hooging van het vijfde hoofdstuk der 

, Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1937. 
Bijl. Hand. ll 1931/38, 498. 
Hand. Il 1931/38, blaà,z. 1895-1905. 
Bijl. Hand. l 1931/38, 498. 
Ha,nd. I 1931/38, bladz. 162-766. 

s. 3340. 

3 Mei 1938. WET rot vaststelli ng van het 
zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs , Kunsten en Wetenschappen} der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar ] 938, 
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Bijl . A . Hand. Il 1937/38, 2. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 735- 761, 765/6, 

787-796, 832- 858, 902-927, 969-991, 1097 
-1112, 1121. 

B ijl . A. Hand. I 1937/38, 2. 
Hand. I 1937/38 , bladz. 586- 607, 609- 629. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B . Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3402. 

f. 142,361,033 
Nihil. 

f 142,361,033 

19 M ei 1938. WET tot vaststelling van h et 
slot der algemeene rekening van Rijks
ontvangsten en -uitgaven, het slot der re
keningen, bedoeld in artikel 87, derde 
lid , en het slot der rekeningen van takken 
van Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 der 
Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n °. 
259) over het dienstjaar 1935. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 429. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1503. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 429 . 
Hand. I 1937/38, bladz . 678. 

s. 3404. 

6. Augustu<i 1938. WET tot verhooging van 
het zevende Hoofdstuk B der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1938. (Verhoo
ging crediet voor werkverruiming.) 

Bijl. Hand. Il 1937/38 , 443. 
Hand. Il 1937/38 , bladz. 1568-1578, 1580-

1603, 1607- 1630, 1631- 1656, 1658-1674. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 443 . 
Hand. I 1937/38, bladz. 780- 791, 793-803 . 

s. 3505. 

4 Augustus 1938. WET tot wijziging en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 449 , 
Hand. 11 1937/38, bladz . 1724. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 449 . 
Hand. I 1937/38, bladz. 766. 

s. 3540. 

3 M ei 1938. WET tot vastste ll ing van het 
n egende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

B ijl . A. Hand. Il 1937/38, 2 . 
Hand. 11 1937/38 , bladz. 797- 830 . 
Bijl. A . Hand. I 1937/38, ll . 
Hand. I 1937/38, 2. 
Hand. I 1937/38, bladz. 547- 569 , 571- 586. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele di enst 

f 50,255,348 
11,918 ,000 

f 62,173,348 

1938 

s. 3541. 

3 Mei 1938. WET tot vaststelling van de b&
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Verkeersfonds voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. A . Hand. Il 1937/38, 2 E . 
Hand. Il 1937/38, bla,d~. 859- 900, 928, ~43, 

965. · · ' 
Bijl. A . Hand. I 1937/38, 2 E. 
Hand. I 1937/38, bladz. 547- 569, 571-586. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. ~apitaaldienst . 

f 67,379,319 
51;031,450 

Geheele dienst . . f 118,410,769 

s. 3542. · 

3 M ei 1938. WET, houdende. vaststelling van 
de begrooting van de Staatsmijnen in 
Limburg voor het dienstjaar 193_8. 

Bijl. A. Hand. Il 1937/38, 2 P. 
Hand . 11 1937/38, bladz. 817-829. 
Bijl. A . Hand. I 1937/38, 2 P. -
Hand. I 1937/38, bladz. 547- 569 , 571~586. 

s. 3543. 

3 M ei 1938. WET- tG>t vaststelling van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voo1· het . dienstjaà r 
1938. .. '• 

Bijl. A. Hand. Il 1937/38, ll F. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 943- 962. 
Bijl . A. 'Hand. I 1937/38, 2 F. 
Hand. I 1937/38, bladz. 586. 

Titel A. Gewone - dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3580. 

31,745,000 
-N ihil. 

31,745,000 

16 f uli 1938. BESLUIT, w1:i,rbij met toe
passing ·vl'\n \l rtikel _ 16 der Eedrijvenwet 
1928 (Staatsblad n° . 249) . restanten op 
enkele artikelen van · de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtin
gen voor het dienstjaar 1937 worden toe
gevoegd aan ovèteenkomstige artikelen 
van de begrooting vaµ het Staatsbedrijf 
der Artillerie-InrichtingeI\ voqr het diepst
jaar 1938. 

s. 3801. 

1 Juli 1~38 . . WET tot wijziging en - verhoo
ging van het elfde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het di enstjaar 1938. 

Bijl . Hand. Il 1937/38 , 446. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1567/8. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 446. 
Hand. I 1937/38 , bla.dz . 751. 
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s. 3919. 

.23 M ei 1938. \VET, houdende vaststelli ng 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
di enstjaar 1938. 

Bijl . H and. ll 1937/38, 1. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1171- 1178, 1180-

1194. . 
Bijl . Hand. l 1937/38, 1. 
Hand. I 1937/38, bladz . 738-74 0. 

s. 3920. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling I der begroo
ting van Nederlandsch-lndië voor . het 
dienstjaa r 1938. 

B ijl. Hand. ll 1937/38, 4-
Hand. ll 1937/38, bladz. 1194-1203, 1205-

'1.230, 1232- 1249, 1253- 1276, 1280 - 1293; 
B ijl . Hand. l 1937/38, 4-
Hand. l 1937/38, bladz. 697-703, 705- 720, 

721-738. 

s. 3921. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling II der begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1938. 

B ijl. Hand. ll 1937/38, 4-
Hand. ll 1937/38, bladz. 1194-1203, 1205-

1230, 1232-1249, 1253-1276, 1280-1303, 
1308-1312. 

B ijl. Hand. l 1937/38, 4-
1 Hand. l 1937/38, bladz . 697- 703, 705-71!,0, 
721- 738. 

s. 3922. 

23 Mei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
steJling van Afdeeling III der beg roo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstj aar 1938. 

B ijl . Hand. ll 1937/38, 4-
Hand. ll 1931/38, bladz. 1194-1203 , 1205-

1230, 1232-1249, 1253 - 1276, 1280 - 1293, 
1312-1315. . 

B ijl. Hand. l 1937/38, 4-
Hand. I 1937/38 , bladz . 697- 703, 705- 720, 

721-738 . 

s. 3923. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stell ing van Afdeeling III A der begroo
ting vaq . N ederlandsch-Jndië voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. ll 1937/38, 4-
Hand. ll 1937/38, bladz. 1194- 1203, 1205-

1230, 1232-1249, 1253-1276, 1280 - 1293, 
1315. 
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B ijl . H and. I 1937/38, 4-
: Hand. I 1937/38, bladz. 697- 703, 705-720, 
721- 738. 

s. 3924. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneu1·
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling III B der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1938. 

B ijl. Hand. ll 1937/38, 4-
Hand. ll 1937/38, bladz . 1194-1203, 1205-

1230, 1232-1249, 1253 - 1276, 1280- 1293 , 
1315. 

B ijl. Hand. I 1937/38, 4-
Hand. I 1937/38, bladz. 697- 703, 705- 720, 

721- 738. 

s. 3925. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van A fdeeling III C der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1938. 

B ijl. H and. ll 1937/38, 4-
Hand. ll 1937/38, bladz. 1194- 1203 , 1205-

1230, 1232- 1249, 1253- 1276, 1280- 1293, 
·1815. · 

B ijl . Hand. I 1937/38, 4-
Hand. I 193.7/38 , bladz. 697-703, 705- 720, 

721-738. 

5. 3926. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling III D der begroo-

. ting vah · .N ederlandsch-·lndië , voor het 
dienstjaar ' 1-938. 

B ijl . Hand. ll 1937/38, 4-
H and. ll 1937/38, bladz . 1194-1203, 1~05- f 

1230, 1232-1249 , 1253- 1276, 1280 - 1293, 
1315. 

B ijl. H and. l 1937/38, 4-
Hand. I 1937/38, bladz. 691-703, 705.:...720, 

721-738. 

s. 3927. 

·23 M ei 19:½8. WET, ' houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van' Afdeel ing ' IV der begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. H and. II 1937/38, 4-
H and. ll 1937/38, bladz. 1194-1203 , 1205-

1230; 1232- 1249, 1253 - 1276, 1280- 1293 , 
1315-1324. , , 

Bijl . H and. I 1937/38, 4-
Hand. I 1937/38, bladz. 697- 703 , 705- 720, 

721- 788 . 
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s. 3928. 

23 'ilfei 1938. WET, houdende goedkeuring 
va n het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ede1·landsch-lndië tot vast
stel!tng van Afdeel ing V der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl . H and. II 1981/88, 4-
Hand. II 1987/88, bladz. 1194- 1203, 1205-

1280, 1282 - 1!!!49, 1258 - 1216, 1'280-1298, 
1824~ 1888, 1886-1841. . 

Bijl. Hand: I 19"37/88, 4-
Hand. I 19.37/88, "/1ladz . 697- 103, 705-120, 

121-138. 

s. 3929. 

,23 'Mei 1938. WET, houdende goedkeuTing 
van het besluit van den Gouve rneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling V A _der ·begroo
ting van N ederlandsch-lndië voo1· het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1987/38, 4-
Hand. Il 1937/88, bladz. 1194- 1203, 1205-

1230, 1232- 1249, 1253 - 1216, 1280 - 1298, 
1841- 1846. ' · . 

Bijl . ·H and. J. 1981/S-8, 4. 
Hand:· I 1937/SS, bladz. 691-703, 1°05- -720, 

121-138. -

s. 3930. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelijng van Afdeeling VI der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl . Hand. Il 1981/38, 4-
Hand. 11 1937"/88, bladz. 1194- 1203, 1205-

123-0, 1282-1249, 1258-1276; t.1c2.S0~1293, 
1846-1850. , , " '·, 

Bijl. Hand. I 1937/88, 4. - , ~, 
Hand. 1 ,1987/38 , bladz. 697~703, 7"{)5rr-720, 

721-738. 

s. 3931. 

23 M ei 1938. ' WET, houdende goedkeu°i·ing 
van het besluit van den Gouve rneur
Generaal van N ede1·landsch-lndië 'tot v-ast
stelling van Afdeeling VI A der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 4-
Hand. II 1931/88, bladz. 1194-1203, 1205-

1230, 1232 - 1249, 1253-1276, 1280--1298 , 
1350. 

Bijl. Hand. I 1987/38, 4-
Hand. l 1987/88, bladz. 697- 708, 705- 720, 

121-788. 

s. 3932. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van · het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII der begroo
ting van N ederlandsch-lndië . voor het 
dienstjaar 1938. 
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Bijl . Hand. Il 1987/88, 4-
Hand. Il 1987/88, bladz. 1194-1203, 1205-

·12/Jo, 1282-1249, 1258 - 1276, 1280 - 1293, 
-1850. ' 

Bijl . Hand. l 1981/88, 4-
Hand. l 1987/38, bladz. 691- 708, 705-720, 

121- 188. 

s. 3933. 

23 M ei 1938. WET, .houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VII A der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl . Hand. Il 1981/88, 4-
Hand. Il 1987/88, bladz. 1194- 1208, 1205-

1280, 1282-1249, 1258- 1276, 1!!!80-1293, 
1350. 

Bijl. H and. l 1981/88 , 4. 
- Hand. I 1981/38, bladz. 697- 708, 705-720, 
721-188. . 

'l. 3934. 

23" "Mei 1938. · WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneu r
Generaal van N ed e1·landsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VII B der hegroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1938. 

-Bijl . Hand. Il 1937/38, 4-
Hand. Il 1987/38, bladz. 1194-1M8, 1205-

128.0, 1282- 1249, 1258-1276, 1280-1298, 
1850. 

Bijl. Hand. I 1987/38, 4. 
Hand. l 1987/38, bladz. 697- 703, 105- 120, 

721-788. 

s. 3935. 

23 °M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-

, Generaal van Nederlandsch-I ndië tot vast
steliing van Afdeeling VII C der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1987/88, 4-
Hand. Tl 1931/38, bladz. 1194- 1208; 1205-

1280, 1282-1249, 1258-1216, 1280 - 1293, 
1850. 

Bijl. H and. l 1981/88, 4-
Hand-. I 1981/88, bladz. 691-708, 105- 720, 

121-188. 

s. 3936_. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ed erlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII D der begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1987/88, 4-
Hand. Il 1987/38, bladz. 1194- 1203, 1205-

1280, 1282- 1249, 1253-1216, 1280 - 1298, 
1850. 

B-ijl. Hand. 1 1987/88, 4-
Hand. I 1937/88, bladz. 697- 708 , 105--'-720, 

121- 188. 
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s. 3937. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VII E der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1938. 

B ij l. H and. Il 1937/38, 4-
Hand. Il 1937/38 , bladz. 1194-1203 , 1205-

1230, 1232-1249 , 1253 - 1276, 1280 - 1293 , 
1350. 

B ijl. H and. 1 1937/38, 4-
Hand. 1 1937/38 , bladz . 697- 703, 705- 720, 

721- 7-38 . 

s. 3938. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur 
Generaal van N ederlandsch-l ndi ë tot vast 
stelling van Afdeeling VII F der begroo
t ing van N ed erlandsc h-l ndië voor het 
di enstjaar 1938 . 

B ijl . H and. Il 1937/38, 4-
H and. IJ 1937/38 , bladz. 1194- 1203, 1205-

1230, 1232 - 1249 , 1253 - 1276, 1280 - 1293, 
1350. 

B ijl . H and. I 1937/38 , 4-
Hand . 1 1937/38, bladz . 697- 7.03, 705- -720, 

721- 738 . 

s. 393.9. 

23, M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII G de r hegroo
t ing van N ede,·landsch-l ndië voor het 
di enstj aar 1938. 

Bijl. H and . Il 1937/38 , 4-
Hand. IJ 1937/38, bladz. 1194- 1203, 1205-

1230, 1232-124 9, 1253 - 1276, 1280 - 1293, 
) 350 . . 

Bijl. H and. I 1937/38, 4-
Hand. 1 · 1937/38, bladz. 697-703, 705- 720, 

721- 738. 

s. 3940. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
va ri het besluit van den Gouverneur
Generaal va n N ederlandsch-l ndi ë tot vast
stelling van Afdeeling VII H der begroo-

. ting van Nederlandsch-l ndië voor' het 
d ienstj aar 1938. 

Bijl . H and. Il 1937/38, 4-
H and. Il 1937/38, bladz. 1194- 1203, 1205-

_1 2,30, . 1232 - 1249, 1253 - 1276, 1280-1293, 
1350. . 

B ijl. H and. 1 1931/38, 4-
Hand . I 1937/38, bladz. 697- 703, 105- -720, 

721- 738 . 

s. 3941 . 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ed erlandsch-lndië tot vast- · 
stelling van Afdeeling VII I der begroo
t ing van N ed erlandsch-l ndië voor het 
dienstj a ar 1938. 
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B ijl . H and. Il 1937/38, 4-
Hand. IJ 1937/38, bladz. 1194- 1203, 1205-

1230, 1232-1249, 1253 - 1276, 1280 - 1293, 
1350. 

B ijl . H and. I 1937/38 , 4-
H and. I 1937/38, bladz . 697- 703, 105- 720, 

721-"138. 

s. 3942. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkel,\ring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaa l van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VII J der begroo
t ing van N ederlandsch-l ndië voor het 
d ienstjaar 1938. 

Bijl . H and. Il 1937/38, 4-
H and. Il 1937/38, bladz. 1194- 1203, 1205-

1230, 1232-1249, 1253 - 1276, 1280 - 1293 , 
1350. 

B ij l . H and. I 1937/38 , 4-
H and. · J 1937/38, bladz. 697- 703, 705- 7'9W , 

721- 738 . 

s. 3943. 

23 M ei 1938. WE T , houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur 
Generaal van N ederlandsch-lndië' tot vast
stelling van Afdeeling VII K der begroo
t ing van N ederlandsch-lndië voor he t 
di enst jaar 1938. 

Bijl. H and . Il 1937/38, 4-
H and. II 1937/38, bladz. 1194- 1203, 120,5-

1230, 1232-1249, 1253 - 1276, 1280 - 1293, 
·1350 . . 
'_ B ijl. H and. I 1937/38, 4-

H and . I 1937/38, bladz . 697- 703, 705- 720, 
721- 738. 

s. 3944. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII der begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
d ienstjaa r 1938. 

B ij l . H and . II 1937/3 8, 4-
H and . Il 1937/38, bladz. 1194- 1203, 1205- · 

1230, 1232 - 1249 , 1253- 1276, 1280 - 1293, 
1350- 1358. 

B ijl. H and . I 1937/38 , 4-
. H and. I 1937/38, blqdz . 697- 703, 705- 720, 
72 1- 738. 

s. 3945. 

23 M ei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit . van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
s telling van Afdeeling VIII A der begroo
t ing van N ede1"landsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1938. 

B ijl. Hand. Il 1937/38, 4. 
H and . Il 1937/38, bladz . 1194- 1203, 1205-

-1230, 1232 - 1249, 1 253 - 1276, 1280 - 1293, 
1350- 1358. 

· B ijl. Hand. 1. 1937/38 , 4: 
H and . 1 1937/38, bladz. 697- 7Q3, 705- 720, 

721- 738. 
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s. 3946. 

23 Mei 1938. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling IX der begroo
ting van N ed erlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 4-
Hand. Tl 1937/38, bladz. 1194- 1203, 1205-

1230, 1232-1249, 1253- 1276, 1280-1293, 
1350-1358. 

Bijl. Hand. I 1937/38, 4-
Hand. l 1937/38, bladz . 697- 703, 705- 720, 

7'U- 738. 

s. 3947. 

4 Augustus 1938. WET , houdende goedkeu
ring van het beslu it van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-Indië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
I de r begrooting van N ederlandsch-Indië 
voor het d ienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 421. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1544. 
B ijl. Hand. l 1937/38, 421 . 
Hand. l 1937/38, bladz .. 767. 

s. 3948. 

4 Augustus 1938. ~T, houdende goedkeu
r ing van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijzig ing en aanvulling van Afdeeling 
II der begrooting van N ederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. ll 1937/38, 421. 
Hand. ll 1937/38, bladz. 1544-
B ijl . Hand. I 1937/38, 421. 
Hand. l 1937/38, bladz. 767. 

s. 3949. 

4 Augustus 1938. WET, houdende goedkeu
r ing van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijzig ing en aanvull ing van Afdeeling 
III A der begrooting van Nederlandsch
l ndië voor het d ienstjaar 1938. 

Bijl . Hand. ll 1937/38, 421. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1544. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 421. 
Hand. I 1937/38, bladz. 767. 

s. 3950. 

4 Augustus 1938. WET, houdende goedkeu
ring van vier besluiten van d e n Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-Jndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdee ling 
IV der begrooting van Nederlandsch-Tndië 
voor het dienstjaar 1938. 

B ijl. Hand. Tl 1931/38, 4:!?1. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1544 -
Bijl . Hand. l 1937/38 , 421. 
Ha.nd. I 1937/38, bladz. 761. 
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s. 3951. 

4 Augustus 1938. WET, houdende goedkeu
r ing van twee beslu iten van den Gouver
neur-Generaal van N .~derlandsch-l ndië tot 
wij ziging en aanv.ulling van A fdeeling 
V der begrooting van Nederlàndsch- l ndië 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl . Hand. Il 1931/38, 421. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1544 : 
Bijl. Hand. I 1937/38, 421. 
Hand. l 1931/38, bladz. 767. 

s. 3952. 

4 Augustus 1938. WET , houdende goedkeu
r ing van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wij zig ing en aanvulling van Afdeeling 
V A der begrooting van N ederlandscli
l ndië voor het dienstjaar 1938. 

B ijl. Hand. Tl 1931/38, 421. 
Hand. Tl 1937/38, bladz. 1544. 
Bijl . Hand. l 1937/38, 4'U. 
Hand. l 1931/38, bladz. 767. 

s. 3953. 

4 Augustus 1938. WET , houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-I ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeel ing 
VI der begrooting van N ederlandsch-Indië 
voor het d ienstjaar 193$. 

B ijl. Hand. 11 1937/38 , 421. 
Hand. Tl 1931/38, bladz. 1544 . 
Bijl . Hand. l 1937/38, 421. 
Hand. l 1937/38, bladz. 767. 

s. 3954. 

4 Augustus 1938. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijziging en aanvull ing van Afdeel ing 
VII der begrooting van N ederlandsch
l ndië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Tl 1937/38, 421. 
Hand. Il 1931/38, bladz . 1544. 
B ijl . H and. I 1937/38, 421. 
Hand. l 1931/38 . bladz. 167. 

s. 3955. 

4 Augustus 1938. WET, houdende goe.dkeu
ring van het beslu it van d e n Gouver
neur-Generaal van Nederlandscli- l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VIII der begrooting van N ederlandsch
l ndië voor bet dienstjaar 1938. 

B ijl. Band. Il 1937/38, 421. 
Hand. Il 1931/38, bladz. 1544. 
B ijl. Hand. l 1931/38, 421. 
Hand. l 1937/38, btadz. 761 . 
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s. 3956. 

4 Augustus 1938. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-lndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
IX der begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. ll 1937/38, 421. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1544 . 
Bijl. Hand. l 1937/38, 421. 
Hand. l 1937/38, bladz. 767. 

s. 3957. 

4 Augu.stus 1938. WET, houdende vaststel
l ing van het slot der rekening van dè 
uitgaven en ontvangsten voor Surina1ne 
over het dienstjaar 1935. 

B ijl . Hand. ll 1937/38, 439. 
Hand. ll 1931/38, bladz. 1724 . 
Bijl. Hand. l 1937/38, 439. 
Hand. l 1937/38, bladz. 767. 

s. 3958. 

6 Augustus 1938. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
III A der begrooting van Nederlandsch
lndië· voor het dienstfaar 1938. 

B ijl. Hand. ll 1937/38, 485. 
Hand. Il 1931/3/J, bladz. 1905. 
Bijl . Hand. l 1931/38, 485. 
H and. l 1937/38, bladz. 804. 

s. 3959. 

6 Augustus 191!8. WET, houdende goedke11 -
nng van een beslu it van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-lndiiJ tot 
wij ziging en aanvull ing van Afdee ling 
VI der begrooting van Nederlandscldndië 

· voor het dienstjaar 1938. · · 
Bijl. Hand. ll 1931/38, 485. 
Hand. Il 1931/38, bladz. 1905. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 485. 
Hand . . l 1931/38, bladz. 804. 

s. 31. 

4 Augustus 1938. WET tot goedkeuring -van 
de overeenkomst, op 18 December 1937 te 
B e,·lijn gesloten, strekkende om het op 23 
December 1936 te 's-Gravenhage gesloten 

·N ederl a ndsch-Duitsch verdrag nopens de 
regeling van het goederenverkeer voor het 
jaar 1937 ook te doen gelden voor den 

· tijd van 1 Januari-31 Maart 1938. 
B·ijl. Hand. ll 1931/38, 433. 
Hand. ll 1931/38, bladz. 1543. 
B ijl. Hand. l 1937/38, 433. 
!:land. l 1937/38, . bladz. 766. 

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

dat de overeenkomst, op 18 December 1937 te 
Berlijn gesloten, strekkende om het oµ 23 
December 1936 te 's-Gravenhage gesloten 
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I ederlandsch-Duitsch verdrag nopens de rege-
1 ing van het goederenverkeer voor het jaar 
1937 ook te doen gelden voor den tijd van 
1 Januari- 31 Maart 1938, alvorens te wor
den bekrachtigd, ingevolge artikel 60 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De in afdruk bij deze wet gevoegde 

overeenkomst, op 18 December 1937 te B erlijn 
gesloten, strekkende om het op 23 December 
1936 te 's-Gravenhage gesloten Nederlandsch
Duitsch verdrag nopens de regeling van het 
goederenverkeer voor he t jaar 1937 ook te 
doen gelden voor den tijd van 1 Januari-
31 M aart 1938, wordt voor het R ijk in Europa 
goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werk ing met 
ingang van den _ dag na dien harer afkond i
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
. Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus-

tus 1938. ' 
W1LHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J . Pa tij n. 

De Minister van Financiën, 
J . A. cl e W i I de. 

De M inister van Waterstaat, 
J. v. B u u ren, 

(Ui_tgeg'. 30 Augustus 1938.) 

OVEREENKOMST van 18 December 1931 
,net betrekking tot het N ederlaniisch
Duitsch verdrag nopens de regeling van 
het goederenverkeer . voo,· het jaar 1937. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 
de Koninklij k Nederlandsche Regeering en 
van de Duitsche Regeering, hebben de vol 
gende overeenkomst getroffen: 

Art. 1. De bepal'ingen van het N eder
landsch-Duitsch verdrag nopens de regel ing 
van het goederenverkeer voor het jaar 1937 
van 23 December 1936 en van het slotproto
col bij dit verdrag gelden ook voor den tijd 
van 1 J anuari tot 31 Maart 1938. 

Art. 2. Deze overeenkomst zal worden be
krachtigd. Zij treedt op den 15den dag na 
de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden, 
welke te 's-Gravenhage zal plaatsvinden, in 
werking. 

Geschied in tweevoud in de Nede rlandsch e 
en de Duitsche taal te Berlijn, den 18den De
cember 1937. 

H. M. Hirschfeld. Felix B enzl e r, 

S, 32. 

4 Augustus '1938. WET tot goedkeuring van 
het op 27 Mei 1937 te Quito tusschen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de R epu
bliek Ecuador gesloten Verdrag van Han
del en Scheepvaart. 

Bijl. Hand. ll 1937/38, 493. 
Hand. ll 1937/38, bladz. 1905. 
Bijl. Hand. l 1931/38, 493 . 
Hand. l 1937/38, bladz. 767. 
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Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 27 Mei 1937 te Quito tusschen het 
Koninkrijk der N ederlanden en de R epubliek 
E cuador gesloten Verdrag van H andel en 
Scheepvaart, alvorens te kunnen worden be
kracht igd, ingevolge artikel 60 der Grondwet 
de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft 
en dat het voorts wenschelij k is Ons de be
voegdheid voor te behouden dit verdrag op 
te zeggen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad va n State, enz. 
Art. 1. H et bij deze wet in afdruk gevoeg

de, op 27 M ei 1937 tusschen het K oninkrijk 
der Nederlanden en de R epubliek Ecuador 
gesloten Verdrag van H a ndel en Scheepvaart 
wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
het in A rtikel 1 genoemde Verdrag op te 
zeggen. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondi g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

De Minister van B uitenlandsche Z aken, 
J . Pa t ij n. 

De M inister van Financiën, 
J . A. d e W i 1 d e. 

De Minister van Kol oniën, 
C h . W e 1 t e r. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1938. ) 

Tralté de commerce et de navlgation entre 
les Pays Bas et l'Equateur s lgné Ie 

2'i mal 1937. 

Sa M ajesté la Reine des Pays-Bas et Son 
E xcell ence Ie Chef Suprême de la R épublique 
de l'Equateur, également animés du dés ir 
d'encore reserrer les liens d'amitié qui unissent 
Ie R oyaume des P ays-Bas et l a R épublique 
de l'Equateur, et désireux d'affermir et d'éten
dre les relations cornmerci ales et maritimes . 
entre les deux pays, ont résolu de conclure 
un Traité de Commerce et de Navigation et 
ont nommé a eet effet Leurs Plenipotentiaires 
respectifs, à savoir: 

Sa M ajesté la Reine des Pays-Bas: Mon
sieur Arnold Theodoor Lamping, Directeur 
des Accords Commerciaux, 

Son Excell ence Ie Chef Suprême de la R é
publique de l 'Ecuateur: Monsieur Carlos M a
nuel Larrea, Ministre des Affaires Etrangères; 

lesquels, après s'être montrés leurs Pleins 
Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sant 
convenus des articles suivants: 

Art. I. Les H autes P arti es Contractantes 
s'engagent à s'accorder réciproquement Ie 
tra itement inconditionnel et ill imi té de la 
oation la plus favorisée pour tout ce qui con
cerne les droi ts de douane et les impöts ac
cessoires leur mode de perception, ainsi que 
Ja classification et l 'interprétation des tarifs 
et les autres formalités et surcharges aux
quelles les opérations de dédouanement pour
ra ient être soumises. 
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Art. II. En conséquence les produits µatu
rels ou fabriqués, originaires de l 'une des 
H autes Parties Contractantes, ne seront en 
aucun cas assujettis, dans la matière susvisée, 
durant leur importation dans l' autre pays, à 
des droits, taxes ou charges autres ou plus 
élevés, ni à des règles ou formal ités autres ou 
plus onéreuses que ceux auxquels sont ou 
pourraient être assujettis les produits de la 
même nature orig ina ires d' un pays ti ers quel
conque. 

Art. III. De même, les produits naturels 
ou fabriqués exportés du territoire de l'une 
des Hautes P arti es Contractantes à destina
tion du territoire de l'autre Partie, ue se ron t 
en aucun - cas assujettis à des droi ts, taxes ou 
charges autres ou plus élevés ni à des règles 
ou form a! ités au tres ou plus onéreuses que 
ceux auxquels sant ou pourraient être assujet
t is les produits de la même nature destinés 
au territoire d'un p ays t iers quelconque. 

Art. IV. Tous les avantages, faveurs, pri 
v ilèges ou irnmunités qui ont été ou pour
ront ê tre accordés par l'une des Hautes P ar
ties Contractantes, dans la matière susdite, 
anx produits naturels ou fabriqués originaires 
d'un pays tiers ou destinés au territoire d'un 
pays tiers, seront immédiatement et sans com
pensation accordés a ux produits de Ja même 
nature or iginaires de l 'autre P artie ou desti
nés au territoire de cette Partie. 

Art. V. Les H autes P arti es Contrnctantes 
sant d'accord de s'accorder réciproquement Ie 
traitement le plus favorabl e poss ibl e pour 
tout ce qui concerne les proh ibitions et les 
restrictions à l'im portation et à l 'exportation, 
a insi que pour tout ce qui coucerne le régime 
de controle de devises ou n'importe quell e 
autre mesure qui pourra it entraver Ie com
merce entre les deux Pays. 

Art. VI. Les Haut<)s Parties Contractantes 
n'établ iront ni ne maintiendront aucune pro
hibition ni 1·estriction aux importations ori g i
naires de, ou aux exportations destinées au 
territoire de l ' autre P artie qui ne serait appl i
quée aux articles de la même nature origi
naires de ou de tinés au territo ire d'un pays 
tiers. Si une des Parties Contractantes établis
sait des restrictions à l'importation d'un arti
cle quelconque, il est entendu que, en fixant 
la quantité des ma rchandises autorisées à im
porter, il sera accordé à l' autre Pays une 
quote-part au mains égale au total de l'im
portation d'un tel produ it, effectuée dans une 
des dernières trois années, avec la faculté de 
choisir Ie montant de l'année la plus favo
rabl e des trois années indiquées. 

Art. VII. Si une des Hautes P arties Con
tractantes établissai t ou maintenait dans une 
forme quelconque un controle du commerce 
des devises étrangères, ce controle devra être 
appliqué de telle façon qu'il soit garanti dans 
la répar t i t ion des devises au commerce de 
l'autre P artie l 'allocation d'une quote-par t 
juste et équitable et qu' il soit accordé dans 
cette matière un t ra itement au moins égal au 
traitement accordé à un pays t iers quelcouque. 
Ce traitement s'appliquera également à Ja 
dé] ivraison de devises au cours du change Ie 
pi us favorable. 

Art. VIII. Le Gouvernement des Pays-B as 
déclare qu'i l n'a pas l'intention de frapper, 
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au si longtemp que Ie présent Traité sera en 
v igueur, de d roits d'importa tion la fève de 
cacao et Ie café originaires de l'Equa teur. S i 
par des circonstances exceptionnell es Je Gou
vernement des Pays-Bas ·se voyait forcé à 
prendre des mesures contraires à cette inten
tion , il en notifiera en temps opportun Je 
Gouvernement de l 'Equateur, af in que de 
commun accord, une solution favorabl e aux 
in térêts équatoriens soit tronvée. Si les circon
stances ne pe rmi tta ient pas même la notifica
tion antérieure, Ie Gouvernement des P ays
Bas communiquera télegrafiquement Je Gou
vernement de l'Equateu r auss itot que la me
sure aura été p rise. D ans ce cas Ie Gouverne
ment de l'Equateur aura Ie droit de dénoncer 
immédiatement Je Traité, mêrne sans observer 
les dispos ition de l'article XIV. 

Art. IX. En vue de la c irconstance que Ie 
bilan commercia l est favorable à l'Equateur, 
Ie Gouvernement de l'Equateur s'engage à ne 
pas poser de restrictions ou d'obstacles à l'im
portation de march a ndises néerlanda ises de 
quelque nature qu'ell es soient et à accorrler 
Ie maximum du T arif Préférent iel, actuelle
ment représenta nt un rabais de trente pour 
cent du Tarif Général, atLx produits or ig ina i
res du Royaume des P ays-Bas à leur impor
tation en Equateur, pour a utant que ceux-ci 
se trouvent énumérés dans Je T arif Préféren
t ie l, y eompris les concessions de la même 
nature qui sont ou pourra ient être fai tes à un 
pays t iers. 

Art. X. Conformément à la loi équato
r ienne y relative, la condi t ion pour que Ie 
Tarif Préférent iel continuera d'être accordé, 
se ra que les exportations de l'Equateur au 
Royaurne des P ays-Bas continuent de dépas
ser les importatións à l'Equateur en prove
nance du Royaume des P ays-Bas. Si la publi
cation par la Direction Générale des Douanes 
de la Républ ique du montant sémestriel des 
échanges commerciaux entre les deux Pays 
démontre que l 'excès de ces exportations eu 
égard aux importa tions ne laisse pas un Solde 
au profit de l'Equateur, Ie Gouvernement de 
ce pays pourra cesser d' accorder Ie Tarif Pré
férentiel. D ans ce cas Ie Gouvernement des 
Pays-B as au ra Ie droit de dénoncer immédia
tement Ie pré ent Trai té sans obse rver les sti
pu lations de l'article XIV. 

Art. XI. Les navires et bateaux d' un des 
deux Pays, ainsi que leurs cargaisons joui
ront incondi t ionellement dans I' autre, en ce 
qui concerne les droits de navigation et de 
doua ne, de chargement et de déchargement ; 
et en général pour toutes les formalités et di s
positions de quelque nature qu' elles so ient, du 
même traitement que les nav ires et bateaux, 
ainsi que leurs chargements, de la nation la 
plus favorisée. Sont exceptés des dispositions 
qui précèdent: 

1°. Ie cabotage aux Indes N éerlandaises, 
au Surinam et au Curaçao, matière qui 1·este 
exclusivement soumise aux lois et règlements 
en vigueur dans les dits territoires; 

2°. l a pêche dans les eaux territoriales des 
pays respecti fs; _ 

3°. Je servi ce maritime dans les ports, rades 
et pl ages des Indes Néerlandaises, du Suri
nam et du Curaçao. 
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Art. XII. Sont exceptées toutefois, des en
gagements formul és dans les articles précé
dents, les concess ions actuellement acco rdées 
ou qui pourraient être accordées ultóri eure
ment aux Etats limitrophes pour fac iliter Ie 
trafic frontière, ains i que cell es accordées en 
vertu d'une union douan ière dé jà concl ue ou 
qui pourra it être conclue à l 'avenir par une 
des Hautes Parties Contractantes. 

Art. XIII. Le Royaume des Pays-Bas com
prend Ie Pays-Bas, les Indes N éerlanda ises, 
Ie Surinam et Ie Curaçao. P a rtout ou da ns 
Ie présent Tra ité l' express ion "Pays-Bas" est 
citée, Ie territoire en Europe est seul visé. 

Art. XIV. L e présent Tra ité sera ratifié 
et les instruments de ratification seront 
échangés à La H aye auss itot que possible . Il 
en trera en vigueur trente jours a près !'écha nge 
des ratifications, étant entendu qu' en ce qui 
concerne les Indes N éerlanda ises, Ie Surinam 
et Ie Curaçao, il entrera en v igueur quatre 
v ingt di x jours après Ie dit échange. Il re tera 
en force une année après la date de ! 'échange 
des ratifications. S'il n'est pas dénoncé par 
une des Hautes Parties Contractantes trois 
mois avant l'expiration de la première année, 
il restera en vigueur pour une autre pé riode 
d 'un an, renouvelable par tacite reconduction, 
à moi ns qu'i l ne so it dénoncé avec un préavis 
de t rois mois. 

En foi de quoi , les Plénipotentia ires respec
tifs ont signé Ie présent Tra ité et y ont a p
posé leurs cachets. 

Fait en double exempl ai re en langues fran
çaise et espagnole à Quito, Ie vingt sept mai 
de l 'année mi l neuf cent trent sept. 

Lamping. C. M . Larrea. 

s. 35. 

6 Augustus 1938. WET tot goedkeur ing van 
het op 29 Juni 1937 te K openhagen tus
schen N ederland en D enemarken gesloten 
tariefverdrag. 

B ijl. Hand. II 1931/38, 389. 
H and. Tl 1937/38, bladz. 1543. 
B ijl. H and. l 1931/38, 389 . 
Hand. 1 1937/38 , bladz. 804/5. 

Wij WILHELM! A , enz. .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 29 Juni 1937 te K openhagen tus
schen Nederland en Denemarken gesloten ta
riefverdrag, a lvorens te kunne n worde n be
krachtigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet 
de goedkeuring de r Staten-Generaa l behoeft 
en dat het voorts wenschelijk is om de be
voegdheid voor te behouden het verdrag op te 
zeggen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. H et bij deze wet in a fdruk gevoeg

de, op 29 Juni 1937 te Kopenhagen tusschen 
Nederland en D enemarken gesloten tar iefver
drag wordt goedgekeurd .• 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
het in artikel 1 genoemde verdrag op te zeg
gen. 

3. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondig ing. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Augus-

tus 1938. WILHELMINA. 
De M inister van Economische Zaken. 

S t e e n b e r g h e. 
De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

J. P at ij n. 
De M inister van Financiën, 

J . A. d e W i 1 d e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

Conventlou tarifaire. 

Sa Majesté la R e ine des Pays-Bas et Sa 
Majesté Ie Roi de Danemark et d' J.slande, 
a nimés du dés ir d'intensifier dans Ja mesure 
du poss ible !'échange des marchandises entre 
les Pays-Bas et Ie Danemark, ont décidé de 
conclure une convention tarifaire et ont dé
signé à eet effet comme leurs plén ipoten
tia ires, savoir : 

Sa Majesté la Reine des P ays-Bas, J onk
heer J . W . M . Snouck Hurgronje, Cftargé 
d'Affaires a.i. à Copenhague, 

Sa Majesté Ie Roi de Danemar k et d'Is
la nde, Monsieur Ie Docteur P. M unch , Son 
Ministre des Affa ires Etrangères, 

lesquels dûment autori sés à eet effet sont 
convenus des dispo it ions suivante : 

I. Le droit de douane sur la viande de 
boeuf danoise (N° du tarif néerl anda is 146 
VI B la) sera ramené de 20 % à 12½ % ad 
valorem. 

II. L'importation au Danemark d'oignons 
à fl eur (N° 322 a du tarif de douane danois) 
d'or igine néerlandaise ne sera pas frappée 
d'un droit de douane supérieur à 50 oere Ie 
kilogramme. 

III. La présente Convention sera ratifiée 
et entrera en vigueur Ie jour de !'échange des 
instruments de ratification. 

IV. La présente Convention sera valabl e 
jusqu'au l e r juillet 1938. A moins de n'avoir 
été dénoncée trois mois avant sont expiration, 
elle continuera ses effets jusqu'à ce qu'ell e 
aura été dénoncée par l'une des deux H autes 
Parties Contractantes moyennant un préavis 
d'un mois. 

En fo i de quoi les plénipotentiaires sous
signés ont signé la présente Convention. 

F a it à Copenhague en double Ie 29 juin 
1937. 

(s ) Snouck Hurgronje. (s) P . Munoh . 

s. 36. 

20 A ugustus 1938. BESLUIT, bepal ende de 
bekendma king in het Staatsblad, van de 
tusschen den Roemeensohen Minister van 
Bui tenlandsche Zaken en den ederla nd
sch e n Gezant te B oekarest gewisselde no
ta's dd . 21 A pri l en dd. 27 Juni 1938, 
houdende overeenkomsten tot nadere ver-
1 enging van den geldi gheidsduur van den 
op 21 Augustus 1937 tusschen Nederland 
en R oemenië gesloten modus vivendi tot 
handhaving van de op 28 Augustus 1936 
tusschen beide landen gesloten clearing
overeenkomst (Staatsblad 1937, n°. 34) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tussohen den Roemeenschen Mi

nister van Buitenlandsche Zaken en Onzen 
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Gezant te Boekarest gewisselde nota's dd. 21 
April en dd. 27 Juni 1938, houdende over
eenkomsten tot nadere verl enging van den 
geldi gheidsduur van den op 21 Augustus 1937 
tusschen N ederland en R oe1nenië gesloten 
modus vi,·endi tot handhaving van de op 2& 
Augustus 1936 tusschen beide landen gesloten 
clearingovereenkomst (Staatsblad 1937, n°. 
34) , van welke nota's een afdruk en eene ver
taling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

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

Overwegende, dat genoemde overeenkomsteru 
op den dag van de onderteekening voor Ne
derland, Nederlandsc h-lndië, Surina,n e en Cu
raçao zijn in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenlandsche Za ken van den 17den Augustus. 
1938, Directie van het Protocol , n°. 28525; 

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

daarvan, te doen bekend maken door de 
plaats ing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
woveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 20sten Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De llfinis ter van Buitenlandsche Zaken, 
J. Pat ij n. 

(Uitge g. 26 Augu.stus 1938. ~ 

"Koninklijk Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken. 

N °. 24163. 

Boekarest, 21 April 1938. 
Mijnheer de Minister, 

Aangezien de Modus-Vivendi tusschen de
K oninklijke Regeering van Roemenië en de 
Koninklijke R egeering der Nederlanden, op , 
21 Augustus 1937 te Boeka rest onderteekend, 
a ls gevol g van de op 28 December 1937 ge
wisselde brieven, op 1 Mei van dit jaar zal 
afloopen, stel t de Roemeensche R egeering 
voor den gel digheidsduur daarvan tot 1 Juli 
1938 te verlengen, met bevoegdheid voor beide 
Verdragslui tende P artijen gedurende dat t ijd
vak den Modus-Vivendi op te zeggen met in
achtneming van een termijn van één maand. 

Beide Contracteerende P artij en verbinden 
zich, op verzoek van één Harer, vóór 1 Juli 
onderhandelingen aan te vangen ten e inde 
tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst. 
te geraken. 

Indien de Koninklijke Regeering der e-
derl a nden met het vorenstaande instemt, zal 
ik dit schrijve n en het overeenkomstig ant
woord van Uwe Excellentie beschouwen als 
een volkomen overeenstemming te dezer zake. 

Gelief, Mijnheer de Minister , de verzeke
ring mijner meeste hoogachting te aanvaa r-
den. V oor den M iniste,·, 

G. P a raschi vescu. 
Zijne,· Excell entie 

den H eere L. G. van H oorn, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van Hare Majesteit de Koningin 
der N ederlanden, te Boekarest. 
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Gezantschap der Nederlanden. 

N°. 463 N 2/F. 

Boekarest, 21 April 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst 
ie erkennen van Haar Nota van heden van 
-den volgenden inhoud: 

,,Mijnheer de Minister, 
Aangezien de Modus-Vivendi tusschen de 

Koninklijke Regeering van Roemenië en de 
Koninklijke Regeering der Nederlanden, op 
'21 Augustus 1937 te Boekarest onderteekend, 
als gevolg van de op 28 Deçember 1937 ge
wisselde brieven, op 1 Mei van dit jaar zal 
afloopen, stelt de Roemeensche Regeering 
voor den geldigheidsduur daarvan tot 1 Juli 
'1938 te verlengen, met bevoegdheid voor beide 
Verdragsluitende Partijen gedurende dat tijd
vak den Modus-Vivendi op te zeggen met in
-achtneming van een termijn van één maand . 

Beide Contracteerende Partijen verbinden 
-zich, op verzoek van één Harer, vóór 1 Juli 
-Onderhandelingen aan te vangen ten einde 
tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst 
-te geraken. 

Indien de Koninklijke Regeering der Ne
·derlanden met het vorenstaande instemt, zal 
ik dit schrijven en het overeenkomstig ant
woord van Uwe Excellentie beschouwen als 
een volkomen overeenstemming te dezer zake. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring mijner meeste hoogachting te aanvaar
.den.'' 

Terwijl ik, uit naam van mijne Regeering, 
verklaar geheel in te stemmen met het vo
renstaande, benut ik deze gelegenheid om 
·uwer Excellentie de verzekering mijner mees
-te hoogachting aan te bieden. 

L. G. van Hoorn. 

Zijner Excell entie 
d en Heere N. Petroscu Comnen, 
Minister van Buitenlandsche Zaken , 

Boekarest. 

Koninklijk Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken. 

N°. 38419. 

Boekarest, 27 Juni 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Aangezien de Modus-Vivendi tusschen Roe
menië en Nederland op 1 Juli aanstaande zal 
afloopen en overeengekomen werd, dat op 4 
Juli te 's-Gravenhage onderhandelingen zullen 
aanvangen ten einde tot het sluiten van een 
nieuwe betalingsovereenkomst tusschen onze 
beide landen te geraken (Verbale Nota van 
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken n°. 
36533, op 21 Juni jl. gericht tot het Konink
lijk Nederlandsch Gezantschap te Boekarest), 
stelt de Koninklijke Regeering van Roemenië 
voor den geldigheidsduur van genoemden 
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Modus-Vivendi tot 1 Augustus 1938 te ver
lengen, waarbij wel te verstaan is, dat de 
werking daarvan vanzelf zal eindigen op het 
oogenblik van het van kracht worden van de 
nieuwe overeenkomst. 

Indien de Koninklijke Nederlandsche Re
geering met het vorenstaande instemt, zal ik 
dit schrijven en het overeenkomstig antwoord 
van Uwe Excellentie beschouwen als een vol
komen overeenstemming te dezer zake. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering 
mijner hoogachting te aanvaarden. 

De Minister, 
N. P. Comnen. 

Zijner Excellentie 
den Heere L. G. van Hoorn, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister der Nederlanden, 

te Bo ekarest. 

Gezantschap der Nederlanden. 

N°. 769 N 2 F. 

Boekarest, 27 Juni 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ont
vangst te erkennen van Haar schrijven van 
heden van den volgenden inhoud: 

,,Mijnheer de Minister, 
,,Aangezien de Modus-Vivendi tusschen Roe

menië en Nederland op 1 Juli aanstaande zal 
afloopen en overeengekomen werd, dat op 4 
Juli te 's-Gravenhage onderhandelingen zullen 
aanvangen ten e inde tot het sluiten van een 
nieuwe betalingsovereenkomst tusschen onze 
beide landen te geraken (Verbale Nota van 
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken n°. 
36533 , op 21 Juni jl. gericht tot het Konink
lijk Nederlandsch Gezantschap te Boekarest), 
stelt de Koninklijke Regeering van Roemenië 
voor den geldigheidsduur van genoemden 
Modus-Vivendi tot 1 Augustus 1938 te ver
lengen, waarbij wel te verstaan is, dat de 
werking daarvan vanzelf zal eindigen op het 
oogenblik van het van kracht worden van de 
nieuwe overeenkomst. 

,,Indien de Koninklijke Nederlandsche Re
geering met het vorenstaande instemt, zal ik 
dit schrijven en het overeenkomstig antwoord 
van Uwe Excellentie beschouwen als een vol
komen overeenstemming te dezer zake. 

,,Gelief, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring mijner hoogachting te aanvaarden." 

Terwijl ik, uit naam van mijne Regeering, 
verklaar geheel in te stemmen met het bo
venstaande, maak ik van deze gelegenheid ge
bruik, Uwer Excellentie de verzekering mij
ner meeste hoogachting aan te bieden. 

L. G. van Hoorn. 
Zijner Excellentie 
den H eere N. Petrescu Comnen, 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 

te Boekarest . 
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s. 250. 

20 Augustus 1938. BESLUIT, houdende aan
vulling van artikel 89 van het bij Ko
ninklijk besluit van 14 September 1838, 
Staatsblad n°. 36, vastgestelde Reglement 
n°. I, zooals dit laatstelij k is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 16 Maart 1938, 
Staatsblad n°. 245. 

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

Justitie van den 15 Juli 1938, l ste Afdeeling 
C, n°. 1169; 

Overwegende dat het wenschelijk is artikel 
89 van het bij Koninklijk besluit van 14 Sep
tember 1838, Staatsblad n° . 36, vastgestelde, 
laatstelijk bij Ons besluit van 16 Maart 1938, 
Staatsblad n°. 245, gewijzi gde Reglement n°. 
I aan te vull en ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
Juli 1938, n° . 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Augustus 1938, l ste 
Afdeeling C, n°. 1163 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. In artikel 89 van het bij Koninklijk 

besluit van 14 September 1838, Staatsblad n°. 
36, vastgestelde, laatstel ijk bij Ons beslu_i_t _van 
16 Maart 1938, Staatsblad n°. 245, gew1Jz1 gde 
Reglement n°. I , worden de volgende ver
anderingen aangebracht: 

a. In het eerste lid wordt "ten minsten" 
vervangen door "ten minste". . ,, 

b. In het derde li~, wordt achter "m toe-
gevoegd: ,,ten mmste . . ,, 

c. In het vijfde lid"wordt achter "m toe-
gevoegd: ,,ten mmste . . ,, 

d. In het zesd~ lid"wordt achter " m toe
gevoegd: ,,ten mmste . 

2. D it bes luit treedt in werk ing met in
gang van den tweeden dag na dien . der da!l'
teekening van het Staatsblad, waann het 1s 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Augustus 1938. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Justitie, C. Gos el i n g. 

(Uitgeg. 30 Augu;itus 1938.) 

s. 251. 

24 Augustus 1938. BESLUIT tot nadere wij
ziging van R egle 1nent n°. III, van orde 
en discipl ine voor de advocaten en procu-
1·eurs vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van '17 Aug ustus 1929 (Staatsblad n° . 
422). 

Wij WILHELMINA, enz.; .. 
Op de voordracht van Onzen M1mster -:an 

Justitie van den 4 Juli 1938, l sfo Afdeelmg 
C, N °. 1131a ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
26 Juli 1938, n°. 3.3); 

L . &. S. 1938. 
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Gezien het nader rapport van Onzen voo.r
noemden Minister van den 20 Augustus 1938, 
lste Afdeeling C, N°. 1105 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. Regl ement n° . III, van orde en 

disci pi ine voor de advocaten en procureurs, 
vastgesteld bij Ons bes! uit van 17 Augustus 
1929 (Staatsblad n°. 422) en laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 16 Juni 1937 (Staats
blad n°. 243) , wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

a. In het eerste lid van artikel 2 wordt na 
,,strafrecht" een regel ingevoegd luidende: 
,,en geen vreemdeling is/' . 

Aan het slot van dit lid wordt op nieuwen 
regel toegevoegd: 

,,Bij het ve1·zoek worden de noodige stuk
ken tot staving van Nederlanderschap of N e
der! andsch onderdaanschap overgelegd". 

In het tweede I id van artikel 2 wordt ach
ter "verzoek" ingevoegd: 
", alsmede de bijlagen,". 

b. In het eerste lid van artikel 39 wordt 
na "strafrecht" een_ rege_l i,~gevoegd, lu idende: 
,,en geen vreemdel ing 1s, . 

Aan het slot van dit lid wordt op nieuwen 
regel toegevoegd: 

,,Bij het verzoek worden de noodige stuk
ken tot staving van ederlanderschap of e
derlandsch onderdaanschap overgelegd" . 

In het tweede lid van artikel 39 wordt ach
ter "verzoek" ingevoegd : 
", alsmede de bij lagen,". 

c. Aan artikel 47 wordt toegevoegd een 
derde lid, luidende: 

" 3. Vreemdel ingen, die voor 1 September 
1938 als advocaat waren ingesch reven of als 
procureur waren toegelaten, behouden tot 1 
Januar i 1942 de bevoegdheid om als zoodanig 
te fungeeren. Zoodra deze bevoegdheid e in
digt, worden zij op requisitoir van het open
baar ministerie van het tableau geschrapt. 

.Het derde en het vierde lid van artikel 11 
zijn van toepassing." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien . der dalf• 
teekening van het Staatsblad, waarin het 1s 
geplaatst. 

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

's-G ravenhage, den 24sten Augustus 1938. 

WIUIELMI A. 
De Minis te1· van Justitie, C. Gos el i n g. 

( Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

s. 284. 

24 Augustus 1938. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
het tweede en derde lid van artikel 47 
der Pachtwet. 

Inw erkingtreding 1 September 1938. 

29 
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s. 349. 

10 Augustus 1938. BESLUIT tot w1Jz1ging 
en aanvulling van het besluit van 31 
Maart 1936 (Staatsblad n°. 342) tot vast-
stelling van voorschriften omtrent het aan
leggen, inrichten en bijhouden van be
volkingsregisters en het doen der daartoe 
vereischte opgaven. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 Juli 1938, N°. 
17456, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van 17 April 1887 (Staats
blad N°. 67), op Ons besluit van 31 Maart 
1936 (Staatsblad N °. 342) en op artikel 174 
van de gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
Juli 1938, N°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juli 1938, N°. 
20995, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons vorengenoemd besluit te wijzigen en 

aan te vullen als volgt: 

Artikel I. 

Artikel 1. De onderscheidingen l , m en o, 
alsmede het daarachter gestelde, vervallen. 

De 0111~r~cheiding "n." wordt gewijzigd in 
l on "p. 1n m. 

Het tweede lid wordt gelezen a ls volgt: 
2. Onze Minister kan, desgewenscht onder 

te stell en voorwaarden, toestaan, dat van de 
inrichting der modellen, welke als bijlagen 
II, III en V bij dit besluit zijn gevoegd, 
wordt afgeweken. 

Arti kel II. 
Artikel 6. Na het eerste lid in te voegen: 
2. Hij , wiens huwelijk buiten Nederland is 

voltrokken of ontbonden, is verplicht binnen 
drie maanden na de vordering door of van
wege het bestuur der gemeente tot welker 
bevolking hij behoort, aan dit bestuur een 
afschrift van of een uittreksel uit de akte, 
waaruit het huwel ijk of de huwelijksontbin
d ing blijkt, over te leggen, of, bij gem is van 
het een of het ander, met andere officieele 
bescheiden bedoelde feiten te staven. 

Het bestaande tweede lid wordt derde lid. 
In dit I id worden de woorden: ,,het voor
gaande I id" vervangen door: 

de voorgaande leden. 
H et bestaande derde I id wordt vierde I id. 
Artikel 14. In het eerste lid vervalt : ,, 

behoudens het bepaalde in het derde lid,". 
Het derde I id wordt gelezen: 
3. De bestuurders, hotelhouders, pension

houders en kamerverhuurders zijn gehouden 
op aanvrage van het gemeentebestuur onver
wijl d een volledige opgave te verstrekken van 
all e personen, die op het t ijdstip van de aan
vrage in de instelling, het gesticht, schip, 
hotel , pension of huis zijn opgenomen of ge
huisvest. 

Artikel 15. Tusschen de woorden: ,,samen-
woning" en "betreffende" in te voegen: · 

of van de bij hem inwonende afzonderlijk 
levende personen 
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Artikel III. 
Artikel 19. H et derde lid wordt gelezen: 
3. Behoudens het bepaalde in het vierde 

lid, wordt de persoon, die, na afloop van het 
in het eerste lid bedoelde tijdvak van inschrij
ving in het verbl ijfregister, nog in Nederland 
verblijft, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 96, opgenomen in een der beval
ki ngsregisters. 

Artikel 26. In het eerste lid, onder e, ver
valt: ,, , uiterlijk 360 dagen na het vertrek". 

Artikel 27. In het tweede lid vervallen de 
woorden: ,,en/of op de gezinskaart". 

Artikel IV. 
Artikel 28. Het tweede lid wordt gelezen 

als volgt : 
2. Ongeacht de tot het archief behoorende 

deelen , bestaat het bevolkingsregister der ge
meente uit: 

1. een persoonsregister; 
2. een archiefregister; 
3. een woningregister. 

De aanduidingen ,,(p)" en ,, (g)" vervallen . 
Arti kei 29 . H et gestel de onder dit hoofd 

wordt vervangen door: 
1. Het persoonsregister omvat in één ver

zameling, gerangschi kt naar de alfabetisch
lex icografi sche volgorde volgens de geslachts
en voornamen, de persoonskaarten van de be
volking der gemeente. 

2. Onze l\!l:inister kan aan een gemeente
bestuur tot wederopzegging toestemming ver
leenen tot a fwijking van het bepaalde in het 
ee rste lid. 

Artikel 32. Het gestelde onder dit hoofd 
wordt gelezen als volgt : 

Indien het persoonsregister, ingevolge een 
krachtens het tweede lid van arti kei 29 van 
Onzen Minister verkregen toestemming, niet 
is ingericht naar de alfabetisch-lexicografische 
volgorde volgens de geslachtsnamen der be
volking, wordt een verwijzingsregister, als be
doeld in Hoofdstuk 5 van deze a fdeeling, aan
gelegd en bijgehouden. 

Artikel 33. bij 4). Te lezen a ls volgt : 
dag, niaand, eeuw en jaar van geboorte, de 

geboortegemeente, alsmede de naam der pro
vincie, waartoe die gemeente behoort; de 
naam der provincie wordt afgekort overeen
komstig de door Onzen M inister te geven aan
wijzingen: 

Onze Minister kan gemeenten aanwijzen, bij 
welker naam die der provincie niet behoeft 
te worden venneld. 

Desgewenscht kan mede het onderdeel der 
gemeente, waarin de geboorte plaats had, 
vermeld worden. 

Indien de geboortegemeente buiten Neder
land is gelegen, wordt de naam van het land 
steeds vermei cl . 

bij 5) . Toe te voegen : 
Ten aanzien van een vreemdeling wordt de 

(vermoedelijke) nationaliteit steeds vermeld 
in vak 24). 

bij 6.) Vervalt: 
,,Afglsr - Afgescheiden I sraëlietische Ge

meente·" 
De ~voorden: ,,Christelijk Gereformeerde 

K erk" worden vervangen door de woorden : 
Chr istelijke Gereformeerde Kerk. 
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De woorden: ,,Nederlandsch (of Neder
duitsch) Hervormd Kerkgenootschap" worden 
vervangen door de woorden : 

Nederlandsche Hervormde Kerk. 
bij 22) . Vervallen achter "1." de woorden: 

" indien de persoon niet sedert zijn geboorte 
in het bevolkingsregister der gemeente opge
nomen is: " en achter "3." de woorden: ,,op 
het tijdstip van het aanleggen". 

bij 24). Na het woord: ,,geacht" toevoe
gen: 

alsrnede, zoo noodig, de aanteekening, be
doeld in den laatsten volzin bij 5). 

Artikel 37. In het eerste lid vervallen de 
woorden: ,,bij 3) tot en met 5), 8) tot en met 
13) en bij 28) tot en met 32)" . 

Het tweede lid wordt gelezen: 
2. Met afwijking van het bepaalde in het 

eerste lid moeten in uitwischbaar potlood
schrift worden gesteld de aanteekeningen bij 
17) en bij 27), indien het niet betreft huwelijk 
en overlijden, alsmede die bij 24), 33) en 34) , 
voor zooveel niet door Onzen Minister anders 
wordt bepaa ld. 

Het derde lid wordt gelezen: 
3. Met afwijking in woverre van het be

paalde in het eerste lid , kunnen bij 21) de 
dagteekening van aangifte van verhuizing 
binnen de gemeente en bij 22) het adres in 
de gemeente, worden vermeld in duidelijk 
leesbaar handschrift in inkt. 

Het vierde lid vervalt. 
Hoofdstuk 3. Het opschrift: ,,H et gezins

register" wordt verva nge n door: 
Vergelijking en waarmerking van persoons

kaarten. 
Artikel 39. H et gestelde onder dit hoofd 

wordt vervangen door: 
1. D e gegevens, welke omtrent een persoon 

moeten worden vermeld bij 3), 4) en 8) op 
zijn persoonskaart, moeten overeenstemmen 
met die, voorkomende in zijn geboorteakte. 

2. In de gegevens, bedoeld in het eerste 
lid, mag niet worden geradeerd. Elke door
haling, wijziging of aanvulling zal moeten 
worden goedgekeurd op de door Onzen Mi
nister te bepalen wijze. 

3. Onverminderd de toepasselijkheid van 
het bepaalde in artikel 2 van de wet van 17 
April 1887, (Staatsblad n°. 67), kan Onze 
Minister, in geval van overtreding van het 
bepaalde in het voorgaande lid, gelasten, dat 
een persoonskaart moet worden overgeschre
ven . 

4. De gegevens, welke op de in het eerste 
1 id bedoel de persoonskaart moeten worden 
vermeld omtrent andere personen of omtrent 
bepaalde feiten , moeten overeenstemmen met 
di e, voorkomende in het register van den 
burgerlijken stand, waaraan die gegevens ge
acht kunnen worden in oorsprong te zijn ont
leend. 

Artikel 40 . Het gestelde onder dit hoofd 
wordt vervangen door: 

Indien blijkt, dat gegevens, voorkomende in 
een of meer der registers van den burger-
1 ijken stand of in de, ingevolge artikel 6 
overgelegde bescheiden, onduidelijk of kenne
lijk onjuist zijn, kan Onze Minister bepalen 
welke gegevens op de persoonskaart zullen 
worden vermeld. In dit geval wordt bij 35) 
op de persoonskaart, met verwijzing naar de 
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betreffende beschikking, een korte verklaren
de aanteekening gesteld. 

Artikel 41. Het gestelde onder dit hoofd 
wordt vervangen door: 

Van elke persoonskaart, welke een in het 
bevolkingsregister van zijn geboortegemeente 
opgenomen persoon betreft, worden de in a r
tikel 39, eerste lid, bedoelde gegevens - ten
zij zu lks reeds is geschied -, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 71, door den ambte
naar van den burgerlijken stand vergeleken 
met de geboorteakte en gewaarmerkt, nadat, 
wo noodig, verbetering, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 39, tweede lid , heeft p laats 
gehad. 

Artikel 42. H et gestelde onder dit hoofd 
wordt vervangen door: 

Van elke persoonskaart, welke een persoon 
betreft, die geboren is in een andere Neder
landsche gemeente dan die, in welker bevol
kingsregister hij is opgenomen, worden de in 
artikel 39, eerste lid, bedoelde gegevens -
tenzij zulks reeds is geschied - door den daar
toe door het gemeentebestuur aan te wijzen 
ambtenaar vergeleken met de terzake van den 
ambtenaar van den burgerlijken stand inge
volge artikel 63, tweede lid, ontvangen ge
gevens en nadat, zoo noodig, verbetering, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 39, 
tweede lid, heeft plaats gehad, gewaarmerkt 
op de door Onzen Minister te bepalen wijze. 

Artikel 43. Het gestelde onder ait hoofd 
wordt vervangen door: 

Van elke persoonskaart, welke een persoon 
betreft, die buiten Nederland geboren is, wor
den de in artikel 39, eerste lid, bedoelde ge
gevens - tenzij zulks reeds is geschied - door 
d en daartoe door het gemeentebestuur aange
wezen ambtenaar vergeleken met een der in 
artikel 6, eerste lid, bedoelde bescheiden en 
nadat, wo noodig en mogelijk, verbetering 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 39, 
tweede lid, heeft plaats gehad, gewaarmerkt 
op de wijze, bedoeld in artikel 71. 

Artikel 44. H et gestelde onder dit hoofd 
wordt vervangen door: 

1. Behoudens door Ons te geven nadere 
voorschriften, geschieden de vergelijking, ver
betering en waarmerking, bedoeld in de ar
tikelen 41, 42 en 43, vóór 1 Januari 1944. 

2. Indien een persoonskaart, welke een in 
de gemeente geboren persoon betreft, wegens 
de afvoering van dien persoon van het be
volkingsregister dier gemeente, moet worden 
verzonden, geschieden, indien nog noodig, de 
vergelijking, verbetering en waarmerking, be
doeld in artikel 41, terstond vóór de verzen
ding. 

3. D e vergelijking, verbetering en waar
merking, bedoeld in artikel 41, geschieden 
ten aanzien van de persoonskaarten van hen, 
die, anders d an wegens geboorte, in het be
volkingsregister van de geboortegemeente 
worden opgenomen nà 1 Januari 1939 , binnen 
drie dagen na de opneming. 

4. De vergelijking, verbeter ing en waar
merking, bedoeld in de artikelen 42 en 43, 
geschieden, indien nog noodig, ten aanzien 
van de persoonskaarten van hen, die, inge
volge het bepaalde in artikel 23, eerste lid, 
in het bevolkingsregister worden opgenomen 
nà 1 Januari 1939, binnen drie maanden na 
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de opneming. 
Artikelen 45, 46, 47 en 48. De aanduiding 

,, (p)" voor de bepalingen der genoemde ar
tikelen vervalt. 

Artikel 45. Het tweede lid wordt gelezen: 
2. Het archiefregister wordt gehouden in 

losbladigen boekvorm. 
Toe te voegen een derde lid: 
3. Onze Minister kan in bijzondere geval

len en onder te stellen voorwaarden toestaan, 
dat het archiefregister in vastbladigen boek
vorm wordt gehouden. 

Artikel 46. Toe te voegen een vierde lid, 
luidende: 

4. De doodsoorzaak, bedoeld in artikel 33 
bij 35), sub b, wordt in het afschrift n iet ver
meld. 

Artikel 48. Het gestelde onder dit hoofd 
wordt gelezen: 

1. Het archiefregister omvat in één verza
meling, gerangschikt naar de alfabetisch
lex icografische volgorde volgens de geslachts
en voornamen, de afschriften van de persoons
kaarten van de van het bevolkingsregister af
gevoerde personen. 

2. Onze Minister kan aan een gemeente
bestuur tot wederopzegging toestemming ver
l eenen tot afwij king van het bepaalde in het 
eerste lid. 

3. Indien het archiefregister, ingevolge een 
krachtens het tweede lid, van Onzen Minister 
verkregen toestemming, niet is ingericht naar 
de alfabetisch-lexicografische volgorde, wordt 
een verwijzingsregister, als bedoeld in Hoofd
stuk 5 van deze afdeeling, aangelegd en bij
gehouden. 

Artikel 50. Vervalt: ,, , van het gezins
register" en ,, , de gezinskaart". 

Artikel 51. In het tweede lid vervalt: 
,, , van het gezinsregister" en "gezins-". 

Art ike l 52. In het eerste lid vervalt: 
,, , de gezinskaart". 

I n het tweede lid vervalt: ,,in het gezins
register,". 

Toe te voegen een derde lid, 1 uidende: 
3. Gebruik van andere verwijzingskaarten 

dan d ie, welke met toestemming van Onzen 
Min ister \vorden uitgegeven, is verboden. 

Artikel 53. Het gestelde onder dit hoofd 
wordt vervangen door: 

Het gemeentebestuur draagt zorg, dat ge
regeld de hand wordt gehouden aan een vol
ledige nummering van: 

a. de in de gemeente aanwezige gebouwen, 
welke bewoond worden of geheel of gedee l te
l ijk voor bewoning zijn ingericht; 

b. de overige in de gemeente aanwezige 
gebouwen, welke naa r hun aard of ligging 
voor nummering in aanmerking komen. 

/4.rtike l 55. Het gestelde onder dit hoofd 
wo,·dt vervangen door : 

1. In het woningregister worden, volgens 
door Onzen Ministei· te geven voorschriften, 
m et inachtnem ing van de plaatselij ke indee
ling en in volgorde der hu isnummers ver
meld: 

a. de in de gemeente aanwezige woningen; 
· b. met uitzondering van wagens en vaar

tuigen, alle andere in de gemeente aanwezige, 
door een zelfstandige huishouding bewoonde 
1·ui rnten; 

c. de in de gemeente aanwezige gebouwen, 
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wel ke, overeenkomstig artikel 53, onder b, 
zij n genummerd. 

2. De vermelding geschiedt zoodan ig, dat 
in elk geva l voor elke woning, als bedoeld in 
het eerste lid, onder a, een afzonderlijke -kaa rt 
of een afwnderlij k blad wordt bestemd. 

3. Onder woning, in den zin van het eerste 
lid, onder a, wordt slechts verstaan een pe r
ceel of perceelsgedeelte, waarvan de indeeling 
of inrichting, naar den aangetroffen toestand 
woningdeskundig beoordeeld, kennelij k be
doeld jg voor het voeren van een ze lfstand ige 
huishouding, of waarvan wodanig gebruik, 
eveneens woningdeskundig beoordeeld, toelaat
baar mag worden geach t. 

Artikel V. 

Artikel 63 . H et derde l id vervalt. 
Artikel 66. Vervallen de woorden: ,,of in 

vak 20) van de gezinskaart". 
Artikel 69. In het eerste lid vervallen de 

woorden: ,,of van een te zijnen name afge
geven verhuisbiljet". 

Artikel 70. Vervallen de aanduidingen: 
,, (p)" en ,, (g)" voor de onderscheidene be
palingen. 

In het eerste lid vervallen de haakjes om 
het woord: ,,(voor )" en vervall en de woor
den: ,,opgenomen in het gezinsregister door 
vermelding van de vereischte gegevens bij 2) 
tot en met 11) op de (een) gezinskaart." 

In het tweede lid vervalt : 
,,bij 2) tot en met 11) op de gezinskaart: 
van den vader, indien het kind wettig is; 
van de moeder, ind ien het k ind onwettig 

is, tenzij zulks reeds is geschied ingevolge het 
bepaalde in het eerste lid." 

In het derde lid vervallen de woorden: 
" hetzij vóór den naam van het k ind een A 
gestempeld, hetzij de geslachtsnaam doorge
haald, en in vak 20) verwezen naar de ge
zinskaart, waarop het kind is vermeld.". 

Artikel 71. Vervallen de aanduidingen : 
,,(p)" e n ,,(g)", a lsmede de woorden: ,,ge
gevens van het kind worden door een ambte
naar, daartoe door het gemeentebestuur aan
gewezen, vergeleken en, zoo noodig in over
eenstemming gebracht met de geboorteakte." 

Artikel 72. In den tweeden volzin van het 
eerste lid wordt tusschen de woorden: ,,ont
vangst" en bevestigt" ingevoegd: 

onverwijld. 
Het tweede l id wordt gelezen als volgt: 
2. Indi en n iet kan worde n vastgestel d in 

het bevolkingsregister van wel ke gemeente 
het kind behoort te worden opgenomen en 
evenwo in geval het hoofd niet geacht kan 
WOl'den te behooren tot de bevolking van 

ederland, wordt, tenzij het kind de geboorte
gemeente niet heeft verlaten, de persoons
kaart, ingevu ld ove reen komstig het bepaalde 
in het voorgaande l id, onmiddellij k toege
zonden aan de Inspectie, nadat daarop bij 21) 
de datum van verzendi ng en bij 22), hetzij : 
v o w (= vertrokken onbekend waarheenj, 
hetzij de naam van het land, is vermeld. 

Artikel 73. Vervallen de aanduidingen: 
,, (p)" en ,,(g)". 

I n het eerste lid vervallen de woorden: ,,op 
de (een) gezinskaart en wordt bij 20) mel 
d ing gemaakt van het vorenbedoelde ver
zu im." . 
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Artikel 74. Vervallen de aanduidingen: 
,,(p)" en ,, (g)" , alsmede in het eerste lid de 
woorden: ,,bij 2) tot en met 11) op de (een} 
gezinskaart.". De puntkomma ach ter het 
woord: ,,persoonsregister" wordt vervangen 
door een punt. 

Artikel 75. Vervall en de aanduidingen: 
,,(p)" en ,, (g)". 

In het tweede lid vervallen de woorden: 
" het gezinsregister" en wordt de puntkomma 
aan het slot vervangen door een punt. 

Artikel 77. Vervallen de aanduidingen: 
,, (g)" , alsmede de woorden: ,,op de gezins
.kaart, bij den anderen echtgenoot bij 9) ; " en 
de woorden: ,,c. overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 40 bij 19} op de gezinskaart." en 
wordt de puntkomma achter: ,,27)" vervan
gen door een punt. 

Artikel 78. In het eerste I id worden de 
woorden: ,, indien een" vervangen door het 
woord: ,,de" en verval Jen de woorden: ,,be
staat, deze" . _ 

Artikel 79. ·· In het tweede lid vervall en de 
woorden: ,,geen persoonskaart bestaat, als
mede indien" . 

Artikel 82. In het eerste lid vervall en de 
woorden: ,,en/of gezinskaart". 

Artikel 83. In het derde lid vervallen de 
woorden: ,,of op de gezinskaart". 

Artikel 85. Ingevoegd wordt een nieuw 
tweede lid, lui dende: 

2. Als dagteeken ing der uitreiking of toe
zending van de verhuiskaart geld t de datum, 
waarop de aangifte bij het gemeentebestuur 
is ingekomen. 

Het bestaande tweede lid wordt derde lid. 
In het n ieuwe derde I id wordt het woord: 

,,afgifte" vervangen door de woorden: · 
de dagteekening. 
Artikel 86. Vervall en de aanduidingen: 

,,(g)" en ,, (p)". 
In het eerste lid vervalt : ,, , zoo deze be

staat," en worden de woorden: ,,datum van 
afgifte" vervangen door het woord: 

dagteekening. 
Vervalt het tweede lid . 
Het derde Jid wordt tweede Jid. 
Vervall en het vierde lid en het vijfde lid. 
Artikel 87 . Vervallen de aanduidingen: 

,, (p)" en ,, (g)". 
Vervalt: ,,in artikel 40 bij 17) en bij 18) en 

in artikel 41 op de gezinskaart." en wordt de 
puntkomma achter: ,,45" vervangen door een 
punt. 

Artikel 88. In het eerste I id vervallen de 
woorden: ,,of het verhuisbil jet". 

In het tweede lid wordt: ,,artikel 86 , eerste 
en tweede lid,", vervangen door: 

de artikelen 86, 93 en 94. 
Vervallen de woorden: ,,of verhuisbiljet

ten''. 
Artikel 89. In het eerste lid verva ll en de 

tweemaal voorkomende woorden : ,,of het ver
huisbiljet". 

Artikel 90. In het eerste lid vervallen de 
woorden: ,,of een verhuisbiljet". 

In het tweede lid vervallen de woorden: 
,,of van een verhuisbiljet". 

Art ikel 91. In het eerste lid vervallen de 
woord n: ,,of een verhuisbiljet" . 

In het derde lid vervallen de woorden: ,,of 
het verhuisbiljet" . 
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Artikel 92. In het eerste lid vervallen de 
woorden: ,, (een)" en "ingevuld en". 

In het tweede Ld verva ll en de woorden: 
,,van afgifte". 

Art. 93. In het ee rste lid vervalt het woord, 
,,(een)". · 

Tusschen de woorden "opgespoord," en 
,,wordt" in te voegen : 

a lsmede voor een persoon, die wegens dub
bel-opneming van het bevolkingsregister moet 
worden afgevoerd, 

Het tweede lid wordt gelezen als vol gt : 
2. Als datum van afvoerîng wordt bij 21) 

de datum van verzending van de persoons
kaart vermeld. Bij 22) wordt ingevuld hetzij: 
v o w (= vertrokken onbekend waarheen), 
het~ij: art. 26 , ie I id, sub c. 
· Artikel 94. In het eerste lid vervalt het 
woord: ,,(een) ". 

Artikel 95. In het eerste lid vervallen de 
woorden: ,,of verhuisbiljet" en "onderschei
denlijk een verhuisbiljet,". 

In het tweede lid vervallen de woorden: 
,,of van een verhuisbi ljet". 

Artikel 96. In het eerste lid vervallen de 
woorden: ,,of het verhuisbi ljet". 

Artikel 97. In het eerste lid worden de 
woorden: ,,de gemeente, waar een persoons
register is ingevoerd," vervangen door de 
woorden: 

het gemeentebestuur. 
Art. 99. In het eerste lid vervallen de 

woorden: ,, , indien een persoonsregister, en 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
40, bij 8) en bij 9), 41, 43 en 50, indien een 
gezinsregister wordt gehouden". 

In het tweede lid vervallen de woorden: 
,,of op de gez inskaart". 

Het derde lid , alsmede de aanduid ing ,, (g)" 
vervall en. 

Artikel 102. Vervallen de woorden: ,,of op 
de gezinskaart". 

Artikel VI. 
Artike l 109. Toe te voegen een derde lid .

luidende: 
3. Onze Minister kan , desgewenscht onder 

te stell en voorwaarden, toestemming verlee
nen, dat de in het tweede lid bedoelde oude 
deelen worden vernietigd, nadat a ll e daarin 
voorkomende gegevens zijn overgenomen en 
nauwkeurig vergeleken. _ 

Artikel 111. Het derde lid wordt gelezen 
als volgt: . 

3. Onze Minister kan aan een gemeente
bestuur tot wederopzegging toestemming ver
leenen het onderzoek, bedoeld in het eerste 
li d, te doen houden op andere wijze dan schrif
telijk of langs de woningen der bevolking. 

Artikel 118. In het derde lid vervallen de 
woorden : ,,en/of verhuisbiljetten". 

Artikel 119. De woorden : ,,Handel, Nij
verheid en Scheepvaart" worden vervangen 
door: 

Economische Zaken. 
Artikel 120. In het eerste I id wordt het 

woord · vijf" vervangen door de woorden: 
ten ·h,;;gste zeven. 

Artikel VII. 
Artikel 125. Het tweede lid wordt gel ezen 

als volgt: 
2. Onze Minister regelt, met inachtneming 
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van het bepaalde in artikel 126, door wie(n), 
op welke wijze en tegen welken prijs per stuk 
de persoonskaarten van Rijkswege zullen wor
den uitgegeven en stelt eischen, waaraan die 
kaarten moeten voldoen, met betrekking tot: 

a. kleur, gewicht en kwaliteit van het kar-
ton; 

b. drukwerk; 
c. afmetingen en vorm. 
Desgewenscht kan Onze Minister voorschrif

ten geven met betrekking tot het aanschaffen 
van karton voor persoonskaarten. 

Artikel 136. In het eerste en in het tweede 
lid vervallen de woorden : ,, of een verhuis
biljet" en "of verhuisbiljetten". 

Artikel VIII. 

Artikel 141. Voor de bestaande bepaling 
wordt geplaatst het cijfer: 1.. 

De punt aan het slot wordt vervangen door 
-een komma en toegevoegd wordt: 

met dien verstande, dat, bijaldien in het 
_gangbare gezinsregisters de gegevens, betref
fende den datum van vestiging in de gemeen
te en de plaats vanwaar gekomen, niet zijn 
vermeld, deze gegevens op de persoonskaart 
kunnen worden weggelaten. 

Toe te voegen een tweede lid, luidende: 
2. Het in het eerste lid bedoelde gezins

register moet door een persoonsregister zijn 

Geel karton. Afmetingen: 125 X 176 mm. 
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vervangen uiterlijk 1 Januari 1940. 
Toe- te voegen een derde lid, luidende: 
3. Onze Minister kan in bijzondere geval

len, desgewenscht onder te stellen voorwaar
den, afwijking van het bepaalde in het tweede 
lid toestaan tot uiterlijk 1 October 1940. 

Toe te voegen een vierde lid, luidende: 
4. Het gangbare gezinsregister wordt ge

durende den tijd van overgang naar het per
soonsregister, overeenkomstig de desbetreffen
de vervallen bepalingen bijgehouden, tot het 
tijdstip, waarop het persoonsregister door het 
gemeentebestuur, met inachtneming van het 
bepaalde in het tweede lid, in werking wordt 
gesteld. Op dit tijdstip treden de bepalingen 
van de artikelen 45 tot en met 48 voor die 
gemeente in werking. 

Toe te voegen een vijfde lid, luidende: 
5. H et is toegestaan, in afwijking van het 

bepaalde in het vierde lid, vanaf het tijdstip, 
waarop met de vervanging van het gezins
register door een persoonsregister wordt be
gonnen, de wijzigingen, noodig wegens ver
trek of overlijden, te vermelden in het ar
chiefregister overeenkomstig het bepaalde in 
de artikelen 45 tot en met 48. De vermelding 
in het gezinsregister behoeft dan niet plaats 
te hebben voor zooveel het een persoon be
treft, voor wien reeds een persoonskaart is 
aangelegd. 

MODEL II (behoort bij Kon. besluit van 10 Augustus 1938 (Staatsblad n°. 349). 
Model, bedoeld in art. 1, eerste lid, sub k, van het besluit bevolkingsboekhouding, 

Staatsblad 1936, N°. 342. 

VERHUISKAART 
DER GEMEENTE 

Adres in de gemeente van vertrek. 
Geslachtsnaam . . . . . . . . . 
Eerste voornaam en eerste letter van 

elk der volgende voornamen . . 
_ Dag, maand en jaar van geboorte. 
Beroep ..... . . .... . . 
Gezinsleden, die mede vertrekken. 
Gemeente waarheen vertrokken. . . . 
Adres in die gemeente (met vermelding 
perceelsgedeelte). . . . . . . . . . . 
Van het bevolkingsregister af te voeren 
Dagteekening ( overeenkomstig art. 85, 

tweede lid) . . . . . . . . . . . . 

Persoonskaart(en) heden verzonden 

z.o.z. 

Stempel 
gemeente 
vertrek 

Nr z.o. z. 

echtgenoote en kinderen 

man. pers. 1 vrouw. pers. 

Persoonskaart(en) ontvangen; opgeno
men in bevolkingsregister 

r-----, 

Stempel 
gemeente 
vestiging 

Binnen vijf dagen na dagteekening PERSOONLIJK inleveren ter secretarie der 
gemeente van vestiging 

(Bij vertrek buitenslands bewaren en bij terugkeer in Nederland inleveren 
ter secretarie gemeente van verblijf of van vestiging binnen vijf dagen 

na terugkomst, met overlegging van paspoor.t) _ 
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Het gestelde onder artikel 142 wordt ge
lezen als volgt: 

Met het opsporen van overtredingen van 
dit besluit zijn, onverminderd de bepaling van 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring, belast de ambtenaren der gemeente, die 
daartoe door het gemeentebestuur zijn aange
wezen, zoomede de daartoe door het hoofd 
der Inspectie aangewezen ambtenaren der In
spectie. 

De bestaande tekst van artikel 142 wordt 
geplaatst onder een nieuw artikel: 143. 

Artikel IX. 
Inhoud. De woorden: ,,Het gezinsregister" 

te vervangen door: 
Vergelijking en waarmerking van persoons

kaarten. 
Het getal "142" te vervangen door: 143. 

Artikel X. 
De bijlage II te vervangen door de bijlage, 

welke als model II bij Ons tegenwoordig 
besluit is gevoegd. 

In de bijlage III wordt in het hoofd van 
de tweede kolom onder: ,,2. Beroep" toege
voegd: 

3. Nationaliteit (ook vermoedelijke natio
naliteit bepaald aan te duiden) . 

In de verwijzing in het hoofd van bijlage 
V de aanduiding: ,,p" te vervangen door: 

Artikel XI. 
Dit besluit treedt in werking op een nader 

door Ons te bepalen tijdstip. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

's-Gravenhage, den l0den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 
(Uitgeg. 26 August·us 1938.) 

s. 350. 

25 Augustus 1938. BESJ,UIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 15den 
Augustus 1936, Staatsblad n°. 347, hou
dende voorschriften ter uitvoering van de 
artikelen 1, eerste en tweede lid, en 6, 
eerste lid , der wet van 23 April 1936 
(Staatsblad n°. 302), betreffende bescher
ming tegen luchtaanvallen. 

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

Binnenl andsèhe Zaken en van Defensie van 
15 Juli 1938, N°. 20309, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur en van 22 Juli 1938, IIe Af
deeling B., N°. 1 ; 

Gelet op de artikelen 1, eerste en tweede 
lid, en 6, eerste lid, der wet van 23 April 
1936 (Staatsblad N°. 302), betreffende be
scherming tegen luchtaanvallen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1938, N °. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Augustus 1938, N°. 
20763, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. a. In artikel 7, eerste lid van Ons 

besluit van den 15den Augustus 1936, Staats
blad n°. 347, houdende voorschriften ter uit
voering van de artikelen 1, eerste en tweede 
lid, en 6, eerste lid, der wet van 23 April 
1936 (Staatsblad n°. 302), betreffende be
scherming tegen luchtaanvallen, worden de 
volgende wijztgingen gebracht: 

voor "80 m2" wordt gelezen: 
120 m2 

voor " 100 m2" wordt gelezen: 
150 m2 

voor 150 m2" wordt gelezen: 
"225 m2 

voor "180 m2" wordt gelezen: 
270 m2 

voor "250 m2 " wordt gelezen: 
375 m2 

voor 280 m2" wordt op twee plaatsen 
"420 m2 [gelezen: 

b. In artikel 7 tweede lid van Ons voor
noemd besluit worden de volgende wijzigingen 
gebracht : 

voor 

voor 

120 m2" 
"130 m2 

220 m2" 
" 330 m2 

wordt gelezen: 

wordt gelezen: 

voor "350 m2" wordt gelezen: 
525 m2 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, volgende op 
dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Defensie zijn belast"met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 25sten Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

De Minister van Def ensie, v an Dij k. 
(Uitgeg. 9 Septembe,· 1938.) 

s. 351. 

1 September 1938. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
en aanvulling van de artikelen 97b en 
115 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement. 

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

Binnenlandsche Zaken van 16 Mei 1938, N°. 
36412, afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
vastgesteld bij Ons besluit van 12 Juni 1931 
(Staatsblad N °. 248) en laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 5 Juni 1937 (Staatsblad 
N°. 346) opnieuw te wijzigen en aan te vul
len ; 

Gelet op artikel 125, eerste lid, der Ambte
narenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Juni 1938, N°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 21 Juli 1938, N°. 36621, 
afdeel ing Ambtenarenzaken; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 97b van het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement wordt gelezen als 
volgt: · 

Art. 97b. 1. Aan den ·ambtenaar kan eer
·vol ontslag worden verleend, indien, naar het 
oordeel van het gezag,' hetwelk tot het ver
leenen van het ontslag bevoegd · is, uit zijne 
gedragingen van eene zoodanige gezindheid 
blijkt, dat geen voldoende waarborg aanwezig 
is, dat hij zijn plicht als am'6tenaar onder 
a lle omstandigheden getrouwelijk zal vol-
brengen. . 

2. Eene gedraging, als bedoeld in het eer
ste l id, is onder 1neer aanwezig, wanneer een 
ambtenaar l id is van eene vereeniging, waar-

. van Onze Minister, Voorzitter van den Raad 
van Ministers , verklaard heeft, dat zij om de 
doeleinden, die zij nastreeft, of de middelen, 
:die zij aanwendt, de behoorlijke vervulling 
·van zij n plicht als ambtenaar kan in gevaar 
.brengen of schaden, of wanneer hij op eeni
gerlei wijze medewerk ing of steun verleent 
aan eene zoodanige vereeniging of van haar 
uitgaande actie. 

3. Voor eene ontslagverleening, als bedoeld 
in het eerste lid , is de medewerking of mach
tiging vereischt van Onzen Minister, Voorzit
ter van den Raad van Ministers. Deze is ge
houden, te voren het ad.vies in te winnen van 
eene comm issie, bestaande uit vij f leden en 
vij f plaatsvervangende leden. Van de le~en 
,woTdt een lid als voorzitter en een als p laats• 
:vei·vangend voorzitter aangewezen. 
_ 4. ·De leden en plaatsvervangende leden 
_van de in het vorige lid bedoelde commissie 
worden door Ons benoemd, op voordracht van 
Onzen M inister, Voorzitter van den Raad van 
M inisters. 

5. Op . deze commissie is niet van toepas
sing het bepaalde in Hoofdstuk IX. 

6. Wij stellen regelen vast voor de werk
wijze van deze commissie. 

:Ar t . II. Aan artikel 115 van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement wordt, met 
vernummering van het bestaande tweede en 
derde lid tot onderscheidenlijk het derde en 
vierde l id, een nieuw tweede lid toegevoegd 
luidende: 

Z. · Ten aanzien van de · bijzondere commis
siën voor georganiseerd overleg voor de. amb
tenaren, ressorteerende onder het Departement 
van Defensie, kan door Onzen Minister, in 
overleg met Onzen Minister, Voorzitter van 
.den Raad van Ministers, van het bepaalde in 
het eerste I id, önder c, worden afgeweken. 

Onze Ministers, hoofden van de departemen
ten van algemeen bestu ur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
·den ·geplaatst en waarvan afschr ift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en de Al
gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den l sten September 1938. 
i WILHELMINA. , 

De· M inister van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

( Uitgeg. 13 Septe1nber 1938.) 
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s. 370. 

3 Mei 1938. BESLUIT tot aanvulli ng van 
artikel 12 van het Reglement voor de 
eindexamens der openbare hoogere bur
gerscholen A en der ingevolge artikel 
45tredecies der m iddelbaar-onderwijswet 
aangewezen bijzondere hoogere burger
schol en A met vij fjarigen en vierjarigen 
cursus. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
Maart 1938, N°. 3289 IV, Afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
12 van het bij Ons besluit van 22 December 
1937 (Staatsblad N° . 376) vastgestel d R egle
ment voor de hoogere burgerscholen A aan 
te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1938, N°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 25 April 1938, N° . 
6128, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
De eerste volzin van het tweede l id van 

artîkel 12 van het genoemd Reglement wordt 
gelezen: 

"Wanneer het getal candidaten van een 
school gemiddeld per groep 9 of meer be
draagt, kan aan de vaststell ing van die 
cij fers een afwnderl ijke dag worden gewijd; 
is het t.otaal getal candidaten meer dan 60, 
dan kunnen daaraan twee dagen worden be
steed, mits de eerste vergadering ten m inste 
zes uur heeft geduurd." 

De eerste vier woorden van den volgenden 
volzin worden gelezen: 

,,Onmiddellijk na deze vergadering(en )" . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wet(;lnschappen is belast met de u itvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. S 1 o tem aker de Bruine. 
( Uitgeg. 17 Mei 1938.) 

s. 391. 

10 M ei 1938. BESLUIT, waarbij met intrek
king van het Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1926 (Staatsblad 0

• 291) wor
den vastgesteld een reglement en een pro• 
gramma voor het examen, bedoel d in ar
tikel 77bis der middelbaar-onderwijswet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
Mei 1937 , N° . 6776, Afdeeling Voorbere idend 
Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat voorschriften noodig zij n 
ter ui tvoering van artikel 77bis der middel
baar-onderwijswet en in verband daarmede 
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Ons besluit van 3 Augustus 1926 (Staatsblad 
N°. 291) kan worden ingetrokken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Juni 1938 : 
I . in te trekken Ons besluit van 3 Augus

tus 1926 (Staatsblad N°. 291); 
II. vast te stellen het na volgende regle

ment en programma voor het examen, he
doeld in artikel 77bis der middelbaar-onder
wijswet. 

REGLEMENT. 
Art. 1. Aan hen, die in het bez it zijn van 

een akte of getuigschrift, waaraan de be
voegdheid is verbonden tot het geven van 
middelbaar onderwijs in de N ederlandsche, de 
Fransche, de Hoogdui tsche of de Engelsche 
taal, wordt eenmaal per jaar gelegenheid ge
geven examen af te leggen in de handels
briefwisseling in de taal, waarvoor zij be
voegdheid bezitten. 

Art. 2. Onze M inister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen benoemt jaarlijks een 
commissie, die het examen zal afnemen. Een 
der leden wordt daarbij tot voorzitter aange
wezen . De commissie benoemt uit haar leden 
een secretaris. 

Art. 3. Onze voornoemde Minister stelt het 
bedrag van het examengeld vast en maakt 
jaarlijks plaats en tijd van het examen be
kend. 

Art. 4. Zij , die aan het examen wenschen 
deel te nemen, moeten zich aanmelden bij den 
voorzitter der examencomm issie onder over
legging van het bewijs van hun bevoegdheid 
tot het geven van middelbaar onderwijs in 
de taal, waarvoor z_ij het examen willen a f
leggen, en van het bewijs, dat zij het examen
geld hebben voldaan. 

Art. 5. H et examen wordt schriftelijk en 
mondeling afgenomen volgens het bij dit be
sluit behoorenrle programma. 

Art. 6. De examencommissie regelt het 
examen en stelt de regelen vast voor het ver
leenen van de in artikel 7 bedoelde aantee
kening. 

Art. 7. W anneer een candidaat het examen 
met gunstig gevolg heeft afgelegd, wordt op 
zijn bewijs van bevoegdheid tot het geven van 
middelbaar onderwijs een aanteekening ge
steld. Deze aanteekening wordt door den voor
zitter en den secretar is der examencommissie 
onderteekend. 

Art. 8. De examencommissie brengt aan 
Onzen voornoemden Minister verslag uit om
trent haar werkzaamheden. 

Art. 9. De leden der examencommissie ge
nieten vacatiegeld , volgens regelen, door On
zen .voornoemden Minister vast te stell en, be
nevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

PROGRAMMA. 
Het examen omvat: 
1. H et stellen van brieven naar aanle iding 

van gegeven handelstransacties. 
2. a. W at de Nederlandsche taal betreft: 

De behandeling van een gegeven 
onderwerp u it het bedrijfsleven ; 

b. Wat de Fransche, de H oogdui tsche 
en de Engelsche taa l betreft: Het 
vertalen van een stuk proza op be
drijfseconomisch gebied uit de vreem
de taal in goed Nederlandsch. 
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3. Kennis en begrip van de nandelstermi
nologie. 

4. Algemeene kennis van de organisatie en 
techniek van het goede ren- , geld- en kapi
taalverkeer, met inbegrip van de onderne
mingsvormen; kennis van de kenmerkende 
handelsinstellingen en bijzondere gebruiken in 
binnen- en buitenland. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l0den Mei 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 24 M ei 1938. ) 

s. 407. 

23 August"s 1938. WET tot herziening van 
de Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad 
11°. 546) en wijziging van de Al gemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staat.~blad 
11°. 38). 

Bijl . H and. 11 193"1/38, 432. 
Hand. 11 1937 38 , bladz. 1"185-1805, 1809-

1831. 
B ijl. H and. 1 193"1/38, 432. 
H and. I 1937/38, bladz. "169-1"/3. 

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

dat het wenschelijk is de Omzetbelastingwet 
1933 (Staatsblad n°. 546) te herzien en een 
wijziging aaii te brengen in de Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 
38); . 

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

Onde,·deel A. 

In de Omzetbel astingwet 1933 (Staat.sblad 
n°. 546) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

Art. I. N a artikel 1 wordt ingevoegd een 
artikel lbis van den volgenden inhoud : 

Publiekrechtelijke lichamen, stichtingen en 
andere rechtspei·sonen, zoomede niet-rechts
persoonlijkheid bezittende vereenigingen, wel
ke een inrich ting tot genez ing of verpleging 
van zieke of gebrekkige personen of, met het 
oogmerk van lie fdadi ghei d, een inrichting tot 
verzorging van andere personen explo iteeren, 
worden, indi en met die inrichting geen winst 
wordt beoogd of gemaakt, ter zake van de 
bereiding in die inrichting van spijzen en 
dranken ten behoeve van vorenbedoelde per
sonen niet als fabr ikant aangemerkt. 

Art. IA. Het tweede en het de rde I id van 
artikel 2 vervallen. 

Art. II. Artikel 3 wordt gelezen a ls volgt; 
Met levering krachtens overeenkomst van 

koop en verkoop wordt gelijkgesteld: 
a. opl ever ing van een werk in roerenden 

staat, tenzij de opl evering geschiedt aan een 
opdrachtgeve r, die a ls fabrikant van het werk 
moet worden aangemerkt; 

b . afgifte van goederen ingevolge een over
eenkomst va11 huurkoop ; 

c. overdracht van goederen - 11iet zijnde 
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-oplevering van een werk in roerenden staat 
- ingevolge een andere overeenkomst dan 
1:oop en verkoop, indien de eigendom van het 
goed aan den verkrijger overgaat; 

d. het beschikken over goederen ten be
hoeve van een onroerend goed, waarvan zij 
deel gaan uitmaken; 

e. het - a nders dan als grond- of hulpstof 
ten behoeve van het bedrijf van fabrikant -
voor eigen gebruik beschikken over goederen. 

Degene, aan wien de oplevering, afgifte of 
-overdracht overeenkomstig lett.er a, b of c 
hiervoor geschiedt, wordt gelijkgesteld met 
den kooper. 

Art. III. Na artikel 4 wordt ingevoegd een 
.artikel 4bis van den volgenden inhoud: 

Indien het bedrijf van een handelaar ten 
-opzicht.e van het bedrijf van den fabrikant of 
van de bedrijven van de fabrikanten, van wie 
hij zijn goederen, middellijk of onmiddellijk, 
in hoofdzaak betrekt, niet a ls onafhankelijk 
en wezenlijk zelfstandig kan worden be
-schouwd, kan die handelaar voor de toepas
sing van deze wet en de daarop gegronde be
palingen als fabrikant worden aangemerkt. 

Indien een handelaar met toepassing van 
het eerste lid als fabrikant wordt aangemerkt, 
worden de van den fabrikant of van de fabri
kanten, bedoeld in het eerste lid, betrokken 
goederen geacht door dien handelaar over
eenkomstig artikel 19 met vrijstelling van om
zetbelasting te zijn ingeslagen. 

Art. IV. Het derde lid van artikel 7 ver
valt. 

Art. V . Na artikel 7 wordt ingevoegd een 
artikel 7bis van den volgenden inhoud : 

Bij levering anders dan ingevolge een onder 
normale omstandigheden gesloten overeen
komst van koop en verkoop treedt, onvermin
derd het in het tweede lid bepaalde, in de 
plaats van den verkoopprijs het bedrag in 
geld, dat de goederen bij verkoop onder nor
male omstandigheden zouden opbrengen, voor 
zooveel noodig verhoogd met de kosten, die 
de kooper aan den verkooper moet voldoen. 

Bij oplevering van een werk in roerenden 
staat door een fabrikant treedt in de plaats 
van den verkoopprijs: 

a. in gevallen, waarin de opdrachtgever 
geen stof aan den fabrikant heeft verstrekt 
en de opl evering geschiedt ingevolge een on
der normale omstandigheden gesloten overeen
komst van aanneming van werk, de prijs te
gen welken het werk is aangenomen; 

b. in andere gevallen het bedrag in geld 
tegen hetwe lk het werk onder normale om
standigheden, met bepal ing dat de opdracht
gever geen stof aan den fabrikant verstrekt, 
zou worden aangenomen . 

Op de belasting, berekend naar den in het 
vorig lid, letter b, ve rmelden maatstaf, wordt 
de belasting, waarvan aannemelijk is dat zij 
ingevolge deze wet reeds is voldaan over door 
den opdrachtgever verstrekte stof, in minde
ring gebracht. 

Art. V A . Het tweede lid van artikel 8 
wordt gelezen als volgt: 

De kooper, aan wien ingevolge deze wet een 
factuur moet worden uitgereikt, is hoofdelijk 
voor de belasting mede aansprakelijk, voor 
zoover hij niet kan aantoonen haar te hebben 
betaald. 
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Art. VI. Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
De belasting, die een fabrikant verschul

digd is wegens leveringen van goederen recht
streeks aan anderen dan fabr ikanten, groot
of kl einhandelaren, kan naar verkiezing wor
den voldaan hetzij op de wijze van artikel 9, 
in welk geval op den fabrikant de verplich
tingen, bedoeld in artikel 10 , rusten, hetzij op 
den voet van he t volgende lid. 

De in het vorig lid bedoelde belasting wordt, 
indien en voor zoover de voldoening niet op 
de wijze van artikel 9 is geschied, per ka
lenderkwartaal voldaan door middel van plak
zegels, ter waarde van de belasting, welke de 
fabrikant hecht aan een formulier en daarna 
voor herhaald gebruik ongeschikt maakt. Hij 
is gehouden het formulier binnen veertien da
gen na afloop van het tijdvak waarover de 
belasting wordt voldaan, in te leveren bij den 
inspecteur der accijnzen, binnen wiens ambts
kring hij gevestigd is, of bij een anderen door 
Onzen Minister van Financiën aangewezen 
ambtenaar. 

Onze Minister van Financiën kan, onder 
door hem t,e stellen voorwaarden, aan een fa
brikant toestaan ook de wegens lever ingen aan 
fabrikanten, groot- of kleinhandelaren ver
schuldigde belasting t.e voldoen op den voet 
van het vorig lid. In dat geval is de fabri
kant niettemin verplicht aan den fabrikant, 
groot- of kleinhandelaar een ongezegelde fac
tuur uit te reiken, waarop overigens het voor
schrift van artikel 10 van toepassing is. 

De belasting, die een fabrikant ingevolge 
artikel 3, eerste I id, letters d en e, en de be
lasting, die een fabrikant op grond van over
drachten a ls bedoeld zijn in artikel 4 ver
schuldigd is, wordt voldaan op den voet van 
het tweede I id. 

De fabrikant is verplicht in het formulier 
de voor de berekening van de in het tweede, 
het derde en het vierde lid bedoelde belasting 
benoodigde gegevens en de verdere bijzonder
heden, welke voor de uitvoering van deze wet 
van belang kunnen zijn te vermelden. 

Onze Minister van Financiën kan, zoo noo
dig onder door hem te stellen voorwaarden, 
bepalen, dat de in het tweede, het derde en 
het vierde lid bedoelde belasting wordt vol
daan over een ander t ijdvak dan een kalender
kwartaal. Hij kan, zoo noodig onder door hem 
te stellen voorwaarden, den termijn voor de 
inlevering van het formulier verlengen. 

De verdere bepali ngen ter uitvoering van 
dit artikel worden door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. Daarbij 
kan worden bepaald, dat van de voldoening 
van de volgens het formulier verschuldi gde 
belasting op andere wijze dan door middel 
van plakzegels kan blijken en dat met die 
belasting het bedrag der teruggaaf, waarop 
ingevolge de artikelen 20 of 21 aanspraak be
staat, geheel of ten deele kan worden ver
rekend. 

Art. VII. Artikel 12 wordt gelezen als 
volgt: 

Indien den inspecteur de r accijnzen blijkt, 
dat een binnen zijn ambtskring gevestigd per
soon niet of niet volledig de door hem ver
schuldigde omzetbelasting heeft voldaan, dat 
hij bij de in het laatste I id van artikel 11 be
doelde verrekening ten onrechte een terug-
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gaaf of een teruggaaf tot een te hoog bedrag 
in rekening heeft gebracht of wel dat hem 
ten onrechte of tot een te hoog bedrag een 
teruggaaf ingevolge artikel 20 of 21 is ver
leend, legt hij, wolang niet sedert dien vijf 
jaren zijn verstreken, onverminderd het in
stellen van bekeuring, indien daartoe aan
leiding bestaat, den belastingplichtige een 
aansla g op, waarvan het bedrag het vijfvoud 
van hetgeen naar de hem ten dienste staande 
gegevens ten onrechte niet is betaald of ten 
onrechte is teruggegeven, niet overtreft. 

Gelijke bevoegdheid heeft de inspecteur ten 
aanzien van dengene, die ten onrechte goede-
1·en m et vrijstelling van omzetbelasting of in
voerrecht heeft ingeslagen op den voet van 
artikel 19. 

De aanslagen worden door middel van ge
dagteekende aanslagbiljetten ter kennis van 
den belanghebbende gebracht. 

De belasting is van den tienden dag na dien 
der dagteekening van het aanslagbiljet vor
derbaar. 

De verdere regelen omtrent de vaststelling 
van de aanslagen en het verstrekken van de 
daarvoor benoodigde gegevens worden door 
Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld. 

Art. VIII. Artikel 13 wordt gelezen als 
volgt: 

Indien de kooper op grond van artikel 8, 
tweede lid, voor de belasting wordt aangespro
ken , stelt de inspecteur, binnen wiens ambts
kring de fabrikant, die de goederen hee ft ge
leverd, is gevestigd, het verschuldigde bedrag 
vast bij een met redenen omkleede beschik
king, waarvan den belanghebbende een af
schrift, aangeteekend per post, wordt toege
zonden of tegen gedagteekend ontvangbewijs 
wordt uitgereikt. Dit bedrag moet worden vol
.daan binnen een maand na den dag der ver
zending of uitreiking van het afschrift der 
beschikking. 

Art. IX. Artikel 14 wordt gelezen als 
vol gt: 

Hij , die bezwaar heeft tegen een aanslag, 
hem overeenkomstig artikel 12 opgelegd, kan 
binnen een maand na de dagteekening van 
het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen 
bij den inspecteur der accijnzen. 

De kooper, die bezwaar heeft tegen het be
,drag, waarvoor hij op grond van artikel 8, 
tweede I id, wordt aangesproken, kan binnen 
een maand nadat het afschrift der beschikking 
ter post .is bezorgd of tegen ontvangbewijs is 
uitgereikt, een bezwaarschrift indienen bij den 
inspecteur der accijnzen. 

De inspecteur doet zoo spoedig mogelijk bij 
een met redenen omkleede beschikking op het 
bezwaarschrift uitspraak, waarvan den be
langhebbende e en afschrift aangeteekend per 
post wordt toegezonden of tegen gedagteekend 
ontvangbewijs wordt uitgereikt. 

Art. X. Artikel 15 wordt gelezen als volgt: 
Van de beschikking van den inspecteur, be

doeld in het "orig artikel, staat binnen een 
maand nadat het afschrift aangeteekend ter 
post is bezorgd of tegen ontvangbewijs is uit
gereikt, beroep -open bij de Tariefcommissie, 
bedoeld in artikel 8 der Tariefwet 1934, met 
dien verstande, dat de Tariefcommissie alleen 
heeft te !iesl issen over het bedrag, waarop de 
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enkelvoudige belasting moet worden vastge
steld. De artikelen 6, tweede en derde lid, 9, 
10 en 11 dier wet vinden ten aanzien van 
dat beroep toepassing. 

Indien een appellant niet volledig heeft 
voldaan aan de verplichtingen, hem opgelegd 
bij of ingevolge de artikelen 11, vijfde en 
zevende lid, 12, laatste lid, en 24, wordt de 
aan hem opgelegde aanslag, zooals deze laat
stelijk is vastgesteld, gehandhaafd, zoo niet 
aan de Tariefcommissie is gebleken, dat en in 
hoever hij onjuist is. 

Voor zoover de belanghebbende van oordeel 
is, dat ten onrechte ingevolge artikel 12 een 
verhooging van belasting is toegepast of dat 
de toegepaste verhooging te hoog is, staat van 
de in het eerste lid bedoelde beschikking van 
den inspecteur binnen den aldaar genoemden 
termijn beroep open bij den directeur der in
voerrechten en accijnzen, binnen wiens ambts
kring de aanslag is opgelegd. 

Art. XI. Het eerste lid van artikel 16 
wordt gelezen als volgt: 

Door of vanwege Onzen Minister van Fi
nanciën kan de volgens artikel 12 opgelegde 
aanslag worden verlaagd of vernietigd. Ge
lijke bevoegdheid bestaat ten aanzien van het 
bedrag, verschuldigd ingevolge artikel 8, 
tweede lid. 

Art. XII. In de plaats van den eersten zin 
van het eerste 1 id van artikel 17 wordt het 
volgende gelezen: 

Hij, die goedernn rechtstreeks of over entre
pot, hier te lande invoert, is op grond van den 
invoer van die goederen, een bijzonder in
voerrecht verschuldigd ten bedrage van het in 
artikel 6 genoemde percentage over de waarde 
der goederen. Onder de waarde der goederen 
wordt verstaan die, welke is omschreven in 
artikel 120 der Algemeene Wet van 26 Augus
tus 1822 {Staatsblad n°. 38) , vermeerderd 
met de invoerrechten waaraan de goederen 
volgens andere wettelijke bepalingen zijn on
derworpen en daarna verhoogd met een vierde 
gedeelte van de aldus vermeerderde waarde. 

Aan artikel 17 wordt een lid toegevoegd 
van den volgenden inhoud : 

Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur goederen, vermeld in 
onderdeel II van tabel B, aan te wijzen welke 
mede zullen zijn vrijgesteld van het invoer
recht ingevolge artikel 1, vierde lid , der Ta
riefwet 1934. 

Art. XIII. De laatste zin van het derde lid 
van artikel 19 wordt gelezen als volgt: 

Het tweede exemplaar van de bestelorder 
wordt door den ontbieder dadelijk na ont
vangst van de goederen gezonden aan den 
inspecteur der accijnzen , binnen wiens ambts
kring zijn bedrijf gevestigd is. 

Het vierde lid van het artikel wordt ge
lezen als volgt: 

Indien het ingevoerde goederen betreft wor
den beide exemplaren van de bestelorder over
gelegd bij de aangifte ten invoer. 

Na het vierde lid wordt een nieuw lid in
gevoegd van den volgenden inhoud: 

Onze Minister van Financiën kan onder 
door hem te stellen voorwaarde n vrijste l I ing 
verleenen van de verplichting tot het afge
ven, inzenden of overleggen van een bestel
order. 
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In het voorl aatste lid va n het artikel wordt 
het woord: ,,Genoemde" vervangen door de 
woorden: De in het de rde lid genoemde. 

Art . XIV. In a rtike l 20 wo rdt na het eer 
ste lid een lid ingevoegd va n den volgenden 
inhoud: 

Op daartoe door den bela nghebbende ge
daan ve rzoek wordt m ede teruggaaf verleend 
van op den voet va n de artikelen 9 en 11 
volda ne belasting, welke te veel of ten on
rech te is betaald. 

H et laatste l id van het arti kel wordt ge
lezen a ls volgt: 

D e termijnen, binnen welke de in di t a rti 
kel bedoelde teruggaven moeten worden ge
vraagd , het kl einste bedrag, da t wordt t erug
gegeven, a lsmede de verdere be palingen noo
dig te r ui tvoe ring van di t arti kel , wor den 
door Ons bij a lgemeene n maatregel va n be
stuur vastgesteld. 

Art . XV. In het eerste lid van artikel 21 
=wo rdt de zins nede : ,, T en aanzien van goede
ren, die" vervangen door de zinsnede: Ten 
aanz ien van goedere n, di e in ongebruikten 
staat. 

In het tweede lid va n het a rtikel wo rdt in 
de ' plaats van: ,,artike l 2" gelezen: deze wet . 

H et de rde li d van het artikel wordt ge lezen 
a ls volgt: 

D e termij nen , bi nnen welke de in d it artike l 
bedoelde teruggaven moeten wo rden gevraagd , 
het kl e inste bedrag, dat wordt teruggegeven , 
a lsmede de ve rdere bepalingen noodig ter uit
voe ring va n dit artikel, worden door Ons bij 
al gemeenen maatregel van bestuur vastge
steld. 

H et vi erde lid van het a r t ikel wordt ge
lezen a ls vol gt: 

D aarbij ka n tevens een regel ing worden ge
troff n omtre nt het verleenen van teruggaaf 
va n om zetbelasting of invoerrecht ingevol ge 
deze wet en van invoer recht ingevol ge a rtike l 
1 , v ierde I id, de r T ar ie fwet 1934 naa r een 
al gem eene n maatstaf, ter vervan g ing va n te
ruggaaf naa r den in het eerste lid van di t 
artike l genoem den maatsta f. 

H et laatste I id van het artikel verva lt. 
Art . XVI. A rtikel 22 wordt gelezen als 

volgt : 
I ede r , d ie bezwaar heeft tegen een bes! is

sing, welke is genomen te r u itvoering van de 
artike len 20 en 21 , ka n daar tegen b inne n een 
maand nadat de besli ss ing ter post is bezorgd 
of tegen gedagteekend on tvangbewijs is uitge
re ikt , een bezwaarsch r ift indienen bij den in
spe teu r de r accij nzen. 

De inspecteur doet zoo spoedi g mogelijk bij 
een met redenen omkl eede beschikking op het 
bezwaarschrift ui tsp raak, waa rvan de n be
langhebbende een a fsch r i [t aangeteekend per 
post wordt toegezonden of tegen gedagteekend 
ontvangbewijs wordt ui tge re ikt . 

V a n de beschikking van den inspecteur in
gevo lge het vorig I id staat binne n den in 
art ike l 15 genoemden term ij n beroep open bij 
d e Tariefcommissie. D e a r t ikelen 6, tweede 
en de rde li d . 9, 10 en 11 de r T a ri efwet 1934 
vinden te n aanzien van da beroep toepassing. 

Ind ien niet volledig is voldaa n aan de bij 
of ingevolge de a r t ike len 20, 21 en 24 opge
legde verplichtingen , wo rdt de be chikking 
geh a ndh aafd, zoo niet aan de T a rie fcommi s-
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sie is gebleken da t en in h_oe ver zij onjuist is. 
Art. X VII. ra Hoofdstuk III wordt op- , 

genome n een H oofdstuk IIIA , geti teld: Bij 
zondere regelingen. In dit Hoofdstuk wordt 
opgenomen een a r t ikel 22bis van den vol gen
den inhoud : 

Wij behouden Ons voor bij a lgemeene n 
maatregel va n bestuur in het bel a ng van 
ha ndel , nij verhe id of l a ndbouw groepen van 
fabrikanten aan te wij zen , ten aanz ien va n 
wie van deze wet a fwijkende regelingen kun
nen worden vastgesteld. Bij d ie regelingen 
kan het bedrag der belasting worden vastge
steld bij benade ring. 

De regelingen worden vastgeste ld door On
zen Mi n iste r van Fina nc iën en door plaa ts ing 
in de Staatscourant beke nd gemaakt. 

Art . X VIII. Art ikel 24 word t gelezen als 
vol gt: 

D e in het vorig artikel bedoelde personen 
zijn desgev1·aagd gehouden inzage te verleenen 
van a lle bescheide n, wel ke hu n boekhouding 
u itmaken , met inbegrip van d ie, welke inge
vol ge deze wet in hun bez it moeten zijn, en 
de voor de u itvoe ring va n deze we t noodige 
inlichtingen te verstre kken aan den inspec
te ur der accijnzen , binnen wi ens a mbtskring 
de inzage of de inl ich t ingen worden verlangd , 
e n aan door d ien inspecteur aangewezen a mb
tenaren . 

Gelijke verplich t ing bestaa t tegenover de 
T a ri e fcomm i sie en de door de n Voorzitter 
die r commiss ie aangewezen leden en ambte
na ren. 

Hij , wien inzage van besche iden is gevraagd, 
wordt geach t di e in zij n bez it te hebben , ten
zij het tegendeel aa nnemelijk is. 

Voor een weigeri ng om te vo ldoen aan de 
verplichtingen ingevolge di t a rtikel kunnen 
de in het vorig artikel bedoelde persone n zich 
niet met vruch t beroepen op de omsta ndi g
he id , dat zij ui t hoofde van hu n stand , hun 
beroep of hun ambt tot gehe imhoud ing ve r
plicht zij n, zel fs a l mocht deze hun bij eenig 
wetsvoorschr ift zijn opgelegd. 

A rt. XIX. H et eerste lid van a rt ikel 25 
wordt gelezen a ls vol gt: 

D e registers en a ndere besche iden , we l ke 
voor de toepa s ing van deze wet moeten wor
den gehouden en a fgegeven , moete n worden 
bewaard gedu rende twee jaren na de n eersten 
J a nuar i, d ie vol gt op de a fslui t iug va n de re
gisters of o p de dagteekening va n' de be
sche iden. 

A rt. XX. H et bestaa nde H oofdstu k V , ge
t itel d: ,, avordering van be lasting " verval t . 
In de plaats daarvan word t opgenomen een 
nieuw H oo fdstuk V , geti teld: I nvo rdering va n 
belasting, van de n volgende n inhoud: 
· A rt . 28. Bij geb reke van beta li ng van de 
bed ragen , welke ve rschuldig d zij n ingevol ge 
de gegevens . voortvloeiende ui t het gebruik 
van een machine a ls bedoe ld is in het tweede 
lid van a r t ikel 9, wegens het betre kke n van 
zegels onder genot van krediet, a lsmede nit 
hoofde van een overeenkomstig a rtikel 12 
va tgestelden aans lag of van een beschikking 
a ls bedoe ld is in a r t ike l 13, zijn de bepa
lingen van toepass ing, wel ke de invorde ring 
e n den voorrang bij wa nbetaling van accijnzen 
r egelen, met di en verstande, dat de invorde
riug in all o gevall en doór midde l va n lijfs-
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dwang kan geschieden. 
In geval van invordering van bedragen, 

verschuldigd uit hoofde van een overeenkom
stig artikel 12 vastgestelden . aa.nslag. of van 
een beschikking a ls bedoeld 1s m a1·t1kel 13, 
kan verzet tegen de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel niet gericht zijn tegen de hoe
grootheid of de juistheid .. van het gevorderde 
bedrag , noch gegrond Zijn op de bewermg, 
dat het aanslagbiljet of het afschrift der be
schikking als bedoeld is in artikel 13 niet ont
vangen is. 

Art. 29. In geval van ontbind ing van een 
vennootschap, vereeniging of lichaam zijn .?e 
met de vereffening belaste personen hoofdelijk 
mede aansprakel ijk voor de belasting voor 
welker. voldoening zij hadden kunnen zorg 
dragen. 

Artikel 28 vindt ten · deze overeenkomstige 
toepassing. 

Art. XXI. Het eerste I id van artikel 30 
wordt gelezen als volgt: . . . 

Hij, die niet voldoet aan een verplichtmg, 
opgelegd bij een der artikelen 10 en 11, en 
hij, die op den voet v:1n arti½~l 19 goeder.en 
betrekt, die niet voor zijn bedrijf bestemd zijn, 
of goederen betrekt, waarvan hem het aldus 
betrekken niet is toegestaan, wordt gestraft 
met een geldboete van ten hoogste duizend 
gulden. 

Art. XXII. Na artikel 31 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel 31bis van den volgenden 
inhoud: 

De fabrikant, groothandelaar of kleinha~
delaar, die goederen, welke n iet vermeld z!jn 
in de bij deze wet behoorende, eventueel 111-

gevolge artikel 17 aangevulde tabel B , ten 
verkoop aankondigt of .~chriftelijk. ten ve~: 
koop aanbiedt op een w1Jze, geschikt om b1J 
het publiek of bij dengene, tot wien de aan
kondiging of het aanbod is gericht, den in
druk te· wekken dat ter zake van lever ing of 
invoer van die goederen geheven of te heffen 
omzetbelasting of bijzonder invoerrecht niet, 
of niet geheel, te zijnen laste zal worden ge
bracht, wordt gestraft met een geldboete van 
ten hoogste vijfhonderd gulden. 

Art. XXIII. Aan artikel 32 wordt een 
tweede Jid toegevoegd van den volgenden in
houd: 

Met gelijke straf wordt gestraft overtreding 
van een door Onzen Minister van Financiën 
ingevolge artikel 22bis vastgesteld voorschrift. 

Art. XXIII A. Het tweede hd van artikel 
34 wordt gelezen als volgt: 

De overige bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden als overtredingen beschouwd . 
.. Art. XXIV. In het derde lid van artikel 
40 wordt in de plaats van "den eersten Ja
nuari 1939" gelezen: den eersten Januari 
1944. 

Art. XXV. De bij de wet behoorende tabel 
A wordt gelezen a ls volgt: 

Goederensoort. 

1. Aardewerk, porselein en siervoorwerpen. 
I. Serviezen van aardewerk of porselein: 
a. eetserviezen, waarvan de verkoopprij s 

of, bij invoer, de waarde meer bedraagt dan 
f 100 ; . . 

b . ontbijtserviezen, waarvan de verkoop-
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prijs of, bij invoer, de waarde meer bedraagt 
dan f 22.50; 

c. koffie- en theeserviezen, waarvan ·de 
verkoopprijs of, bij invoer, de waarde meer 
bedraagt dan f 15. 

II. Serviesdeelen van aardewerk of porse
lein, waarvan de verkoopprijs of, bij invoer, 
de waarde meer bedraagt dan voor: 
a. diepe borden ....... .. ... . .. : .. per doz . f 10.-
b. platte borden van meer 

dan 21 cm middellijn ... per doz. f 10.-
c. platte borden van 21 cm 

middellijn of daar beneden per doz. f 8.
d,. groente- en aardappelscha-

e. 
f. 
g. 
h. 

len ......... ..... ... . 
vruchtenschalen ...... ........ . 
slakommen 
sauskommen ..... ... ... ....... . 
schotels met vergiet ...... . . 

per stuk 
per stuk 
per stuk f 
per stuk f 
per stuk f 

4.50 
3.50 
4.-
3.50 
5.50 

i. 1. ovale schotels met een 
lengte van meer dan 32 
cm per stuk f 3.50 

j. 
k. 
l. 

2. andere schotêls, niet af-
zonderlijk genoemd per stuk 2.-
soepterrines per stuk 8.-
zuur- en vleeschschaaltjes per stuk f 1.-
botervlootjes met klok per stuk f 3.15 

m . broodbakken ....... ... per stuk f 4.20 
n. koffie- en theepotten per stuk f 3, 20 
o. suikerpotten .. per stuk f 1. 50 
p. melkkannen per stuk f 0.90 
q. spoelkommen .... per stuk f 1.-
,.. drinkkoppen met schotels per doz . f 8.40 
s. drinkkoppen zonder scho-

tels ...... ........... per doz. f 5.-
t. schotels voor drinkkoppen per doz. f 3.40 

III. Siervoorwerpen en versierde voorwer
pen voor huishoudelijk gebruik, te weten: 
beelden en beeldgroepen, met uitzondering 
van beeldhouwwerken, welke niet a ls massa
producten maar a ls kunstwerken zijn aan te 
merken, vazen, bloemzuilen, kandelaars, ca
chepots, drijfschalen, schoorsteen(l"arnituren, 
bonbonnières, brûle-parfums, wandborden, te
geltableaux in houten lijst, een en ander in
dien die voorwerpen geheel of gedeeltelijk 
zijn vervaardigd van aardewerk, porselein, 
majolica, terracotta, glas, kristal , albast, ga
laliet, spel<steen, messing, koper, brons, tin, 
compositiemetaal, nieuw-zilver of andere me
talen of legeeringen of uit nog andere grond
stoffen, dan wel vei·nikkeld, verzilverd, ver
guld of op welke andere wij ze ook versierd 
zijn, en de verkoopprij s of, bij invoer, de waar
de dier voorwerpen meer bedraagt dan f 10. 

Bijzondere bepalingen. 

1. De iri onderdeel II genoemde voorwer
pen worden· voor de toepassing van dezen 
post steeds geacht serviesdeelen te zijn, indien 
zij naar grootte en gebruik met serviesdeelen 
zijn gelijk te stellen. 

2. Drinkkoppen en schotels, kannen en 
haar deksels, theepotten met omhulsel en an
dere voorwerpen, welke tezamen plegen te 
worden verk·ócht, worden voor de toepasûng 
van dezen post als één voorwerp aangemerkt. 
- 2. Bontjassen, bontmantels, pellerines en 
andere kleedingstukken, moffen daaronder 
begrepen, welke geheel of hoofdzakelijk" ·uit 
natuurbont zijn vervaardigd of daarmede zijn 
gevoerd. 
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3. Dassen, shawls, zakdoeken en pochetten, 
geheel of gedeeltelijk van natuurzijde. 

4. Electrische broodroosters. 
5. Electrische uurwerken. 

Bijzonclere bepaling. 

Controleklokken, tariefschakelklokken en 
dergelijke apparaten, welke niet of slechts bij
komstig voor tijdaanwijzing dienen , alsmede 
klokken , niet voor huiselijk gebruik geschikt, 
behooren niet tot den post. 

6. Fonografen, gramofonen, muziekdoozen 
en hiermede gelijk te stellen toestellen, met 
zoogenaamde pick-ups werkende overdraag
toestellen daaronder begrepen, a lsmede mu
ziekrollen, platen, naalden, drijfwerken, mi
crophonen (sound-boxes), pick-ups, platenbor
den, hoorns, armen, naaldhouders en daar
mede, in verband met het gebru ik, gelijk te 
stellen onderdeelen en toebehooren van deze 
toestellen. 

7. Gobelins en gobelindoek. Goudleerbe
hang en voorwerpen in de samenstelling waar
van goudleer is gebezigd. Andere behangsels 
en behangselranden, waarvan de verkoopprijs 
of, bij invoer, de waarde onderscheidenlijk 
meer bedraagt dan f 0.30 en f 0.60 per m 2. 

8. Handschoenen, met ui twnder ing van: 
1. wanten en vingerwanten; 
2. handschoenen, welke blijkens de afwer

king blijkbaar uitsluitend bestemd zijn om 
bij het verrichten van een igen bepaalden ar
beid de handen tegen beschadiging te be
schermen; 

3. wollen, halfwollen, katoenen, asbest- en 
gummihandschoenen. 

9. J achtvuurwapenen, a lsmede munitie 
daarvoor. 

Bijzonclere bepaling. 

J achthagel (looden h agel) valt niet onder 
den post. 

10. Kano's, gieken, skiffs, wherry's, op
vouwbare booten en andere booten en bootjes, 
welke een gewicht hebben van 100 kg of 
minder. 

B ijzonclere bepaling. 

Booten en bootjes, welke kennelijk niet zijn 
bestemd voor gebruik bij sport of vermaak, 
behooren niet tot den post. 

ll. Kant, kantstoffen en kantwerk, met de 
hand gemaakt of waarop of waarin metaal
draden ter versiering zijn aangebracht of ver
werkt. 

12. K arpetten, vloerkl eeden, tapijten, loo
pers , tapijt- en looperstof, wand-, kapstok-, 
tafel- en divankleeden en dergelijke kleeden 
en kleedjes, indien de verkoopprijs of, bij in
voer, de waarde per m2 f 6 overtreft. 

13. Kaviaar, zoomede andere vischkuitsoor- ' 
ten, welke als kaviaar worden gebruikt. 

14. Kinderautomobielen, bokkewagens, zoo
genaamde vliegende holl anders en andere der
gelijke kinderspeelwagens. 

15. Kinderspeelgoed, kennelijk ingericht 
om met stoom, electriciteit of heete lucht te 
worden bewogen of om stoom voort te bren
gen of electriciteit op te wekken. 

16. Kleeding (boven- en onderkleeding), 
welke geheel of nagenoeg geheel is vervaar
di gd van natuurzijde. 
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Bijzonclere bepalingen. 

1. Bij de beoordeeling of kleeding geheel 
of nagenoeg geheel is vervaardigd van na
tuurzijde, worden de voering en de artikelen 
voor versiering en afwerking van de kleeding 
buiten beschouwing gelaten. 

2. Stoffen, zooals halfzijden weefsels , welke 
voor een aanmerkelijk deel uit natuurzijde be
staan, worden voor de toepassing van dezen 
post als natuurzijde aangemerkt. 

17. Koelkasten met een inhoudsruimte bui
tenwerks van ten hoogste 2 m3, te meten zon
der inbegrip van buiten den kastromp uit
stekende randen, enz. Koellichamen en -appa
raten voor koelkasten, welke een gewicht 
hebben van 15 kg of minder. 

18. Koffers, naar het uiterlijk aanzien ge
heel of hoofdzakelijk bestaande uit leder. Zak
portefeuilles, naar het uiterlijk aanzien ge
heel of hoofdzakelijk bestaande uit leder van 
krokodillen, h agedissen, slangen of andere 
reptielen. 

B ijzonclere bepalingen. 

1. Koffers, kennelijk bestemd voor het ber
gen van instrumenten of gereedschappen be
hooren niet tot den post. 

2. Kunstleder, geheel of voor een aanmer
kelijk gedeelte bestaande uit leder, ledermeel 
of lederafval , wordt voor de toepassing van 
den post met leder gelijkgesteld. 

19. Luidsprekers en de hoofddeelen hier
van, woals de bekrachtiging voor electro
dynamische luidsprekers, de magneetsystemen, 
schalen of eonen, chasssis en kasten voor luid
sprekers. 

20. I. Meubelen, welke naar het uiterlijk 
aanzien als meubel, voor zooveel het hout be
treft, geheel of hoofdzakelijk bestaan uit an
der hout dan e iken- , kastanje-, beuken-, es
schen- , populieren-, dennen-, lorken-, sapeli-, 
teak-, berken-, kersen-, grenen- of vurenhout. 

II. Meubelen, welke voor een aanmerke
lijk gedeelte uit leder bestaan of welke daar
mede geheel of voor een aanmerkelijk gedeel
te zijn bekleed. 

III. Meubelen, welke geheel of gedeeltelijk 
zijn vervaardigd uit verchroomde stalen bui
zen of banden. 

21. Parketvloeren van 10 mm dikte en 
daarboven, rubbervloeren, inlaid-, graniet-, 
houtnerf-, vilt- of ander linoleum, benevens 
andere vloerbedekkingen, waarin kurk of rub
ber is verwerkt, met uitzonder~ng alleen van 
linoleum beneden 4 mm dikte. 

22. Pianola's, phonola's en andere mecha
nische piano's, voorzetapparaten voor het me
chanisch bespelen van piano's, alsmede de bij 
een en ander gebezigde muziekrollen, platen 
en dergelijke toebehooren. 

23. Radio-, versterker- en gelijkrichtlam
pen, al dan niet in radiotoestellen of in an
dere voorwerpen gemonteerd , met uitzonde
ring van radio-zendlampen en van lampen, 
welke bestemd zijn voor automatische tele
fooncentrales, voor radio-zend- of rad io-ont
vangcentrales of voor industrieel gebruik, mits 
deze bestemming desgevraagd aan den inspec
teur of aan de met de visitatie belaste ambte
naren wordt aangetoond. 

24. R adio-ontvangtoestellen en kasten hier
voor. 
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25. Reisnécessaires, toiletgarnituren, ma
nucuresets, étuis voor toilethulpmiddelen, toi
letbenoodigdheden en schoonheidsmiddelen en 
dergel ijke nécessaires en garnituren. 

26. Roeiriemen met ander dan recht blad 
en pagaaien. 

27. Rij zadels. 
28 . Schoenen, laarzen, muilen en pantof

fels, waarvan de buitenzijde der schacht (de 
schoenneus niet mede gerekend) geheel of 
hoofdzakelijk is vervaardigd uit leder van 
krokodillen , hagedissen, slangen of andere 
reptielen, uit verguld of verzilverd leder, 
zij de of satiji;, . 

29. Sigaren-, sigaretten- en pijpaanstekers, 
geheel of gedeeltelijk vervaardigd van edel 
metaal. 

30 . Sigaren- en sigarettenkokers van edel 
metaal of van leder. 

31. Smoking-, rok- en galakleeding. 
32. Sportartikelen, te weten: tennis-, bad

minton- en squash-rackets, golf- , bandy- en 
hockeystokken, cricketbats en -wickets, sport-, 
scherm- en bokshandschoenen, been-, borst- en 
gelaatsbeschermers, schermsabels, -degens en 
-floretten, racketpersen en rackethoezen. 

B ijzondere bepaling. 

Onder den post vallen zoowel artikelen ge
bezigd bij l awntennis a ls artikelen gebezigd 
bij tafeltennis. 

33. Toilet- en reukwaters, bad- en voet
badextracten, haarkleurm iddelen en nagellak, 
huid- en haarpoeder, brillantine, pommades, 
kosmetiek, huidcrêmes en huidpasta's, blanket
sel , rouge, lippenstiften , poederdoozen, poe
derkussentjes, nagelpoetskussens en andere 
dergelijke toilethulpmiddelen, toiletbenoodigd
heden en schoonheidsmiddelen. 

Bijzondere bepalingen. 

1. Vetschmink voor tooneelgebruik beho(!rt 
niet tot den post. 

2. Stoffen, dienende ter voorkoming of ge
nezing van ongemakken, zoomede shampoons 
en dergelijke uitsluitend of nagenoeg uitslui
tend tot lichaamsreiniging bestemde stoffen, 
behooren niet tot den post. 

3. Als gedist ill eerd belaste goederen, als
mede goederen welke bij invoer worden ge
rangschikt onder onderdeel I van post 33 van 
het bij de Tariefwet 1934 behoorende tarief, 
behooren niet tot den post. 

34. Tooneelkijkers, binocles, faces à main. 
35. Veeren, dons, a igrettes, vleugels en met 

veeren of dons bedekte dierhuiden of deelen 
van dierhuiden, een en ander mits geschikt 
om zonder nadere bewerking te worden ge
bruikt als modewaar. 

36 . Voorwerpen, vervaardigd uit of sa1nen
gesteld met agaat, barnsteen, ivoor, jaspis, 
koraal , marmer, parelmoer of schildpad. 

B ijzondere bepalingen. 
1. Instrumenten, werktuigen, gereedschap

pen en deelen daarvan behooren niet tot den 
post. 

2. Meubelen en deelen van meubelen be
hooren niet tot den post. 

3. Beeldhouwwerken, welke niet als massa
producten maar als kunstwerken zijn aan te 
merken, behooren niet tot den post. 
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4. Voorwerpen, welke kennelijk bestemd 
zijn om deel en van onroerende goederen te
worden, behooren niet tot den post. 

37. Vulpenhouders en vulpotlooden van
goud of zilver. 

38 . W aaiers voor h andgebru ik. 
Noot. Bij de heffing van de belasting en: 

van het bijzonder invoerrecht van de goederen, 
der tabel, welke geheel of gedeeltelijk ui t 
goud, uit zilver of uit die beide metalen be
staan, wordt in den verkoopprijs of, bij in
voer, in de waarde, de belasting der gouden 
en zilveren werken, welke van de goederen. 
verschuldi gd of reeds voldaan is, niet begre
pen. 

Art. XXVI. In de bij de wet behoorende· 
tabel B worden de volgende wijzigingen aan
gebracht : 

Onderdeel I van de tabel. 
1. N a den post "Aardappelen" wordt inge

voegd: 
Beeldhouwwerken en andere voorwerpen van 

plastische kunst, welke niet als massa-pro
ducten zijn aan te merken, doch die door kun
stenaars zijn ontworpen en, voorzoover de an
dere voorwerpen van plastische kunst betreft, 
e igenhandig zijn uitgevoerd . 

lbis. In pl aats van " Dag- en weekbl aden· 
en t ijdschr iften; boeken." wordt gelezen: 

Dagbladen , weekbladen en alle andere pe-· 
riodiek verschijnende geschriften; boeken. 

l ter. N a den post " Eieren in de schaal"' 
wordt ingevoegd : Fruit . 

2. In plaats van "Gr anen, waaronder boek-· 
weit" wordt gelezen: 

Granen, gepelde. 
3. N a den post "Groenten, versche en ge

zouten" wordt ingevoegd : 
H aring, gerookte. 
Hout in stammen kennelijk bestemd om als. 

mijnhout te worden gebezigd. 
4. N a den post " Margarine" wordt inge

voegd: 
Melk, versche, gepasteuriseerde en gester ili

seerde, a lsmede taptemelk en karnernel k. 
5. N a den post "Planten, heesters en hoo

rnen" wordt ingevoegd: 
Postzegels. 
6. In plaats van " Rund- en varkensvet"' 

wordt gelezen: 
Rund-, varkens-, sch apen- en paardenvet. 
7. N a den post "Rund-, varkens-, schapen

en paardenvet" wordt ingevoegd: 
Schilderstukken, teekeningen - slechts ge-· 

deeltelijk door schilderen of teekenen verkre
gen schilderstukken of teekeningen niet daar
onder begrepen -, etsen, gravures, houtsne
den en dergelijke voorwerpen, mits niet voor
zien van reclame of andere niet tot de eigen
] ijke voorstelling of a fbeelding behoorende, 
aanduiding. 

8. N a den post " Tur f" wordt ingevoegd: 
Verkeersluchtvaartuigen, welke hoofdzake

lijk in het internationaal verkeer gebez igd zul 
len worden, mits deze bestemming desge-· 
vraagd aan den inspecteur of aan de met de
visitatie belaste ambtenaren wordt aange-· 
toond . 

Onderdeel II van de tabel. 
1. N a den post "Electrische energie vo0t

industrieele, landbouw- en bemalingsdoelein-· 
den" wordt ingevoegd: 
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Granen, waaronder boekweit, ongepelde. 
2. De post " H out in stammen of takken 

hoogstens vierkant behakt of bezaagd (zooge-
11aamd wankant)" vervalt . 

3. In plaat van " Leder" wordt gelezen : 
Leder, met uitzo ndering van zeemled r. 
4. De post " Melk, versche en karnemelk" 

vervalt. 
5. In plaats van " Ruwe plantaardige en 

<li erlijke oliën en vetten" wordt gelezen: 
Ruwe pl antaardige en die rlijke oliën en 

vetten, mi ts niet geschikt voor menschelijke 
consumptie of huishoudelijk gebruik. 

6. In plaat van "Ruwe rubber, caoutchouc 
en gutta-percha in vellen" wordt gelezen: 

Ruwe rubber , ruwe caoutchouc en ruwe gut
ta-percha in vell en, in blokken of in poeder
vorm, benevens latex , revertex en bal ata. 

7. a den post "Sojaboonen" wordt inge-
voegd: 

Stempel rubber ( vulcaniseerrubber) . 

Onderdeel B. 
Art. XXVII. Onverminderd het bepaalde 

in artikel 8 der Omzetbelastingwet 1933 
(Staatsblad n°. 546) is ieder, die ingevolge 
een vóór de inwerkingtreding van deze wet 
gesloten overeenkomst ve rplicht is goederen te 
lever en of een werk uit te voeren, waa rbij 
door hem gekochte of vervaardigde goederen 
worden verbruikt, bevoegd hetgeen van hem 
met betrekking tot dj e goederen wegens om
zetbelasting of bijzonder invoerrecht meer is 
gevorderd da n vóó r de inwerk ingtreding van 
deze wet had kunnen geschieden op den voet 
van bovengenoem d artikel 8 terug te vorderen 
van dengene, aan wien hij de ·goederen moet 
leveren of het werk moet opleveren. 

Onderdeel C. 
Art. X X VIII. In artikel 290, vijfde en zes

<le lid , der A lgemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38), laatstelijk gewijzigd 
b ij de wet van 29 ovember 1935 (Staatsblad 
n°. 685 ), worden telkens de woorden: 'én 
jaar" vervangen door de woorden: dri e jaren. 

Art. XXIX. Deze wet treedt in werking 
met ingang van een door Ons te bepal en tijd
stip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 23sten Au

g ustus 19 38. 

S. 448. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J. A. de W i I d e. 
(Uitgeg . 29 Augustus 1938.) 

6 Augustus .1938. BESLUIT tot vaststelling 
voor het jaa r 1938 van de schaal , als be
doeld in a rtikel 5 van het Konin klijk be
slu it van 1 Juli 1937 (Staatsblad n° . 448), 
tot vaststelling van den algemeenen m aat
Tegel van bestuur, als bedoeld bij a rtikel 
8 der wet van 4 M aart 1935 (Staatsblad 
11°. 76) , houdende voorzieningen terzake 
v a n gemeentelijke kosten van werkloos
he idszorg, gewijzigd bij de wet van 11 
September 1936 (Staatsblad 11°. 402). 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Minjsters van Fi nanciën, van Binnen
landsche Za ken en van Sociale Zaken, dd. 13 
Juli 1938, n°. 207 , Generale Thesaurie, af
deel ing Begrootingszaken, dd. 15 J ui i 1938, 
n°. 20 320, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
en dd. 31 Juli 19 38, n° . 20/1139, afdeeling 
Werkverscha ffing en Steunverleening; 

Gezien artikel 5, derde lid, van het Ko
ninklijk beslui t va n 1 Juli 1937 (Staatsbl a d 
n° . 448) tot vaststel] ing van den a l gemeenen 
maatregel van bestuur , als bedoeld bij artikel 
8 der wet van 4 Maart 1935 (S.taatsblad n°. 
76), houdende voorzieningen terzake van ge
meentelijke kosten van werklooshe id zorg, ge
wijzigd bij de wet van 11 September 1936, 
(Staatsblad n°. 402) ; . 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1938, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd . 3 Augustus 1938, Ge
nerale Thesaurie, Afdeeling Begrootingsza
ken, n°. 94, dd. 3 Augustus 1938, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, n°. 21275 en dd. 3 
Augustus 1938, Afdeeling Werkve1 chaffing 
en Steunverleening, n°. 10/2797; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

de SCHAAL, a ls bedo~ld in artil~e l 5 van 
het Koninklijk besluit van 1 Juli 1937, 
(Staatsblad n°. 448), voor het jaar 1938 vast 
te stell en a ls volgt: 

1ï". olorn 1 stel t voor de ve rho ttdi ng t11sschen 
de in 1938 ten laste van den gewoncn dienst 
de r gemeentebegrooting gedane uitgaven we
gens kosten van steunuitkeeringen aan werk
loozen en die van arbeidsloonen, betaal cl bij 
werkverscha ffing aan werkloozen, en de som 
der volgens artike l 8 van het Koninklijk be
sl wit van 1 J ul i 1937 (Stbl. n°. 448) bereken
de belastingopbrengsten, uitgedrukt in pro
centen (in 3 decimalen). 

K olom 2 stel t voor de bijd rage uit het fonds 
in procenten van de uitgaven wegens kosten 
van steunuitkeeringen aan werkloozen en die 
va n arbeidsloonen, betaal cl bij werkversch af
fin g aan werkloozen. 

Onze Ministers van Financiën, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden gep laatst, e n 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de A lgemeene 
R eken kamer. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1938. 

WILHELMINA. 
De :Afinis te,· van Financiën, 

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

Van Bo e yen. 
De Minis ter van S ociale Zaken, 

C. P . M. Rom me. 
( Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 
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106,545 85,0 74,021 78,5 56,597 72,0 45,739 65,5 38,324 1 59,0 32,938 52,5 
105,833 84,9 73,673 78,4 56,392 71,9 45,604 65,4 38,228 58,9 32,867 52,4 
105,130 84,8 73,329 78,3 56,189 71,8 45,470 65,3 38,138 58,8 32,795 52,3 
104,436 84,7 72,989 78,2 55,987 71,7 45,337 65,2 38,038 58,7 32,725 52,2 
103,751 84,6 72,650 78,l 55,786 71,6 45,203 65,1 37,944 58,6 32,655 52,1 
103,075 84,5 72,315 78,0 55,587 71,5 45,071 65,0 37,849 58,5 32,584 52,0 
102,408 84,4 71,983 77,9 55,388 71,4 44,939 64,9 37,756 58,4 32,514 51,9 
101,749 84,3 71,654 77,8 55,192 71,3 44,809 64,8 37,663 58,3 32,445 51,8 
101,098 84,2 71,328 77,7 54,997 71,2 44,680 64,7 37,571 58,2 32,375 51,7 
100,456 84,1 71,006 77,6 54,803 71,l 44,550 64,6 37,479 58,l 32,306 51,6 

99,822 84,0 70,685 77,5 54,610 71,0 44,422 64,5 37,387 58,0 32,238 51,5 
99,195 83,9 70,369 77,4 54,420 70,9 44,294 64,4 37,296 57,9 32,169 51,4 
98,576 83,8 70,053 77,3 54,228 70,8 44,167 64,3 37,205 57,8 32,101 51,3 
97,966 83,7 69,742 77,2 54,040 70,7 44,040 64,2 37,114 57,7 32,033 51,2 
97,362 83,6 69,432 77,1 53,853 70,6 43,915 64,1 37,024 1 57,6 31,966 51,1 
96,765 83,5 69,126 77,0 53,667 70,5 43,790 64,0 36,935 57,5 31,898 51,0 
96,176 83,4 68,822 76,9 53,483 70,4 43,666 63,9 36,846 57,4 31,831 50,9 
95,594 83,3 68,521 76,8 53,299 70,3 43,543 63,8 36,757 57,3 31,764 50,8 
95,019 83,2 68,223 76,7 53,116 70,2 43,420 63,7 36,669 57,2 31,698 50,7 
94,451 83,l 67,927 76,6 52,935 70,1 43,298 63,6 36,581 57,1 31,632 50,6 
93,889 83,0 67,634 76,5 52,755 70,0 43,177 63,5 36,493 57,0 31,565 50,5 
93,334 82,9 67,343 7ll,4 52,576 69,9 43,056 63,4 36,4Q6 56,9 31,499 50,4 
92,785 · 82,8 67,054 76,3 52,400 69,8 42,936 63,3 36,320 56,8 31,434 50,3 
92,242 82,7 66,768 76,2 52,223 69,7 42,816 63,2 36,234 ' 56,7 31,369 50,2 
91,707 82,6 66,484 76,l 52,048 69,6 42,697 63,1 36,148 56,6 31,305 50,1 
91,177 82,5 66,203 76,0 51,874 69,5 42,579 63,0 36,062 56,5 31,239 50,0 
90,652 82,4 65,924 75,9 51,700 69,4 42,462 62,9 35,977 56,4 31,175 49,9 
90,135 82,3 65,647 75,8 51,529 69,3 42,344 62,8 35,892 56,3 31,111 49,8 
89,622 82,2 65,373 75,7 51,358 69,2 42,228 62,7 35,807 56,2 31,047 49,7 
89,116 82,1 65,100 75,6 51,188 69,1 42,112 1 62,6 35,724 56,1 30,983 49,6 
88,616 82,0 64, 30 75,5 51,021 69,0 41,997 62,5 35,641 56,0 30,920 49,5 
88,120 81,9 64,563 75,4 50,853 68,9 41,883 62,4 35,557 55,9 30,857 49,4 
87,630 81,8 64,298 75,3 50,687 68,8 41,769 62,3 35,475 55,8 30,794 49,3 
87,146 81,7 64,034 75,2 50,521 68,7 41,656 62,2 35,392 55,7 30,732 49,2 
86,667 81,6 63,773 75,1 50,358 68,6 41,543 62,1 35,310 55,6 30,668 49,l 
86,192 81,5 63,513 75,0 50,194 68,5 41,432 62,0 35,228 55,5 30,606 49,0 
85,723 81,4 63,256 74,9 50,032 , 68,4 41,320 61,9 35,148 55,4 30,544 48,9 
85,259 81,3 63,000 74,8 49,870 68,3 41,209 61,8 35,066 55,3 30,483 48,8 
84,801 81,2 62,748 74,7 49,711 68,2 41,099 61,7 34,985 55,2 30,421 48,7 
84,347 81,1 62,497 74,6 49,552 68,l 40,989 61,6 34,905 55,1 30,360 48,6 
83,897 81,0 62,247 74,5 49,394 68,0 40,879 61,5 34,826 55,0 30,299 48,5 
83,452 80,9 62,001 74,4 49,236 67,9 40,772 61,4 3:1,746 54,9 30,239 48,4 
83,012 80,8 61,755 74,3 49,080 67,8 40,663 61,3 34,667 54,8 30,178 48,3 
82,577 80,7 61,512 74,2 48,925 67,7 40,555 61,2 34,588 54,7 30,118 48,2 
82,145 80,6 61,271 74,1 48,771 67,6 40,449 61,l 34,509 54,6 30,058 48,1 
81,719 80,5 61,031 74,0 48,618 67,5 40,342 61,0 34,432 54,5 29,998 48,0 
:81,297 80,4 60,793 73,9 48,466 67,4 40,237 60,9 34,354 54,4 29,938 47,9 
-80,879 80,3 60,557 73,8 48,314 67,3 40,131 60,8 34,277 54,3 29,879 47,8 
80,465 80,2 60,323 73,7 48,164 67,2 40,027 60,7 34,199 

1 
54,2 29,820 47,7 

-80,056 80,1 60,091 73,6 48,014 67,1 39,922 60,6 34,122 54,1 29,761 ' 47,6 
79,650 80,0 59,860 73,5 47,866 67,0 39,819 60,5 34,046 54,0 29,702 47,5 
79,249 79,9 59,631 73,4 47,718 66,9 39,716 60,4 33,969 53,9 29,644 47,4 
'78,852 79,8 59,404 73,3 47,571 66,8 39,613 60,3 33,894 53,8 29,585 47,3 
78,458 79,7 59,178 73,2 47,425 66,7 39,511 60,2 33,818 53,7 29,528 47,2 
78,069 79,6 58,955 73,1 47,280 66,6 39,409 60,l 33,744 53,6 29,471 47,1 
77,683 79,5 58,732 73,0 47,135 66,5 39,308 60,0 33,668 53,5 29,413 47,0 
·77,300 79,4 58,512 72,9 46,993 66,4 39,208 59,9 33,594 53,4 29,356 46,9 
76,922 79,3 58,293 72,8 46,850 66,3 39,107 59,8 33,520 53,3 29,298 46,8 
76,547 79,2 58,075 72,7 46,708 66,2 39,008 59,7 33,446 53,2 29,241 46,7 
76,176 79,l 57,859 72,6 46,568 66,1 38,909 59,6 33,372 53,1 29,184 46,6 
·75,809 79,0 57,645 72,5 46,427 66,0 38,810 59,5 33,300 53,0 29,128 46,5 
'75,444 78,9 57,433 72,4 46,288 65,9 38,712 59,4 33,227 52,9 29,071 46,4 
'75,083 78,8 57,222 72,3 46,150 65,8 38,614 59,3 33,154 52,8 29,015 46,3 
'74,725 78,7 57,012 72,2 46,012 65,7 38,517 59,2 33,082 52,7 28,960 46,2 
'74,372 78,6 56,804 72,1 45,876 65,6 38,420 59,1 33,009 52,6 28,904 46,l 
L . &. S. 1938. 30 
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28,849 46,0 25,638 39,5 23,051 33,0 20,920 26,5 19,137 20,0 17,621 13,5 
28,793 45,9 25,595 39,4 23,015 32,9 20,891 26,4 19,112 19,9 17,600 13,4 
28,738 45,8 25,550 39,3 22,979 32,8 20,861 26,3 19,086 19,8 17,578 13,3 
28,683 45,7 25,507 39,2 22,943 32,7 20,831 26,2 19,061 19,7 17,556 13,2 
28,629 45,6 25,463 39,1 22,907 32,6 20,802 26,l 19,036 19,6 17,535 13, l 
28,575 45,5 25,420 39,0 22,872 32,5 20,772 26,0 19,012 19,5 17,514 13,0 
28,520 45,4 25,376 38,9 22,837 32,4 20,743 25,9 18,987 19,4 17,492 12,9 
28,466 45,3 25,333 38,8 22,802 32,3 20,713 25,8 

18,962 . 
19,3 17,471 12,8 

28,412 45,2 25,291 38,7 22,767 32,2 20,684 25,7 18,937 19,2 17,450 12,7 
28,359 45,1 25,247 38,6 22,731 32,1 20,655 25,6 18,912 19,1 17,429 12,6 
28,306 45,0 25,205 38,5 22,696 32,0 20,626 25,5 18,887 19,0 17,408 12,5 
28,252 44,9 25,162 38,4 22,661 31,9 20,597 25,4 18,864 18,9 17,387 12,4 
28,199 44,8 25, 120 38,3 22,627 31,8 20,568 25,3 18,839 18,8 17,366 12,3 
28, 147 44,7 25,077 38,2 22,592 31,7 20,539 25,2 18,814 18,7 17,345 12,2 
28,094 44,6 25,035 38, l 22,558 31,6 20,510 25,1 18,790 18,6 17,323 12, 1 
28,041 44,5 24,993 38,0 22,523 31,5 20,482 25,0 18,765 18,5 17,303 12,0 
27,989 44,4 24,951 37,9 22,489 31,4 20,453 24,9 18,742 18,4 17,282 11 ,9 
27,937 44,3 24,909 37,8 22,454 31,3 20,425 24,8 18,717 18,3 17,261 11 ,8 
27,885 44,2 24,867 37,7 22,420 31,2 20,396 24,7 18,693 18,2 17,241 , 11,7 
27,833 44,1 24,826 37,6 22,387 31,1 20,368 24,6 18,669 18, l 17,220 1 11,6 
27,781 44,0 24,785 37,5 22,353 31,0 20,339 24,5 1-8,644 18,0 17,199 1 11,5 
27,730 43,9 24,743 37,4 22,319 30,9 20,311 24,4 18,621 17,9 17,179 i 11,4 
27,679 43,8 24,702 37,3 22,285 30,8 20,283 24,3 18,597 17,8 17,158 11 ,3 
27,628 43,7 24,662 37,2 22,251 30,7 20,254 , 24,2 18,573 17,7 17,138 11,2 
27,578 43,6 24,620 37,1 22,217 30,6 20,226 1 24, 1 18,549 17,6 17,118 11,1 
27,527 43,5 24,580 37,0 22,184 30,5 20,198 : 24,0 18,525 17,5 17,097 11,0 
27,476 43,4 24,540 36,9 22,151 30,4 20, 170 23,9 18,502 17,4 17,076 10,9 
27,426 43,3 24,499 36,8 22,118 30,3 20,142 23,8 18,478 17,3 17,057 10,8 
27,376 43,2 24,459 1 36, 7 22,085 30,2 20, 115 23,7 18,455 17,2 17,036 10,7 
27,326 43, l 24,419 ! 36,6 22,052 30, l 20,087 23,6 18,431 17,1 17,016 10,6 
27,276 43,0 24,378 36,5 22,019 30,0 20,059 23,5 18,408 17,0 16,996 10,5 
27,226 42,9 24,338 36,4 21,986 , 29,9 20,033 23,4 18,385 16,9 16,976 10,4 
27,177 42 8 24,299 36,3 21,952 29,8 20,005 1 23,3 18,361 16,8 16,955 10,3 
27,128 42,7 24,258 36,2 21,920 29,7 19,978 1 23,2 18,337 16,7 . 16,936 10,2 
27,079 42,6 24,219 36, l 21,887 29,6 19,950 23,1 18,314 16,6 16,916 10,1 
27,029 42,5 24,180 36,0 21,855 29,5 19,923 23,0 18,292 16,5 16,895 10,0 
26,981 42,4 24,140 35,9 21,822 29,4 19,895 22,9 18,268 16,4 16,876 9,9 
26,932 42,3 24,101 35,8 21,790 29,3 19,868 22,8 18,245 16,3 16,856 9,8 
26,885 42,2 24,062 35,7 21,758 29,2 19,841 22,7 18,222 16,2 16,836 9,7 
26,836 42, l 24,023 35,6 21,726 29,1 19,814 22,6 18,200 16,1 16,817 9,6 
26,788 42,0 23,984 35,5 21,694 29,0 19,787 22,5 18,176 16,0 16,797 9,5 
26,740 41,9 23,946 35,4 21,662 28,9 19,761 1 22,4 18, 153 15,9 16,777 9,4 
26,692 41,8 23,906 35,3 21,630 28,8 19,734 22,3 18,130 15,8 16,758 9,3 
26,645 41,7 23,868 35,2 21,598 28,7 19,707 22,2 18, 108 15,7 16,738 9,2 
26,597 41,6 23,830 35,1 21,567 28,6 19,681 22,1 18,085 15,6 16,718 9,1 
26,550 41,5 23,792 35,0 21,535 28,5 19,654 22,0 18,063 15,5 16,699 9,0 
26,503 41,4 23,753 34,9 21,504 28,4 19,627 21,9 18,040 15,4 16,679 8,9 
26,456 41,3 23,715 34,8 21,471 28,3 19,601 21,8 18,018 15,3 16,659 8,8 
26,410 41,2 23,678 34,7 21,440 28,2 19,574 21,7 17,995 15,2 16,640 8,7 
26,363 41, l 23,640 34,6 21,409 28,1 19,548 21,6 17,973 15,1 16,621 1 8,6 
26,317 41,0 23,602 34,5 21,378 28,0 19,523 21,5 17,950 15,0 16,601 8,5 
26,270 40,9 23,564 34,4 21,347 27,9 19,496 21,4 17,928 14,9 16,583 8,4 
26,224 40,8 23,527 34,3 21,316 27,8 19,470 21,3 17,906 14,8 16,563 8,3 
26, 178 40,7 23,490 34,2 21,285 27,7 19,444 21,2 17,883 14,7 16,543 8,2 
26, 133 40,6 23,452 34,1 21,254 27,6 19,418 21, 1 17,861 14,6 16,525 8,1 
26,086 40,5 23,415 34,0 21,223 27,5 19,392 21,0 17,840 14,5 16,506 8,0 
26,040 40,4 23,379 33,9 21,193 27,4 19,366 20,9 17,817 14,4 16,487 7,9 
25,996 40,3 23,342 33,8 21,162 27,3 19,341 20,8 17,795 14,3 16,468 7,8 
25,951 40,2 23,304 33,7 21,132 27,2 19,315 20,7 17,773 14,2 16,448 7,7 
25,905 40,1 23,268 33,6 21,101 27, l 19,289 20,6 17,752 14, l 16,430 7,6 
25,861 40,0 23,232 33,5 21,071 27,0 19,264 20,5 17,730 14,0 16,411 7,5 
25,816 39,9 23,195 33,4 21,041 26,9 19,238 20,4 17,707 13,9 16,392 7,4 
25,772 39,8 23,159 33,3 21,010 26,8 19,212 1 20,3 17,685 13,8 16,373 7,3 
25,727 39,7 23, 122 1 33,2 20,980 26,7 1 19,187 20,2 17,664 13,7 16,354 7,2 
25 683 39 6 23,086 . 33,1 , 20,950 1 26,6 , 19,162 1 20, l 17,643 13,6 16,336 7 1 
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16,317 7,0 16,097 5,8 15,880 4,6 
16,298 6,9 16,078 5,7 15,863 4,5 
16,280 6,8 16,059 5,6 15,845 4,4 
16,261 6,7 16,042 5,5 15,828 4,3 
16,242 6,6 16,023 5,4 15,810 4,2 
16,224 6,5 16,006 5,3 15,792 4,1 
16,206 6,4 15,988 5,2 15,775 4,0 
16,188 6,3 15,969 5,1 15,757 3,9 
16,169 6,2 15,952 5,0 

1 

15,740 3,8 
16,150 6,1 15,934 4,9 15,722 3,7 
16,133 6,0 15,917 4,8 15,706 3,6 
16,114 5,9 15,898 4,7 15,688 3,5 

s. 449. 

2 Septernber 1938. BESLUIT, houdende be
palingen ter uitvoering van eenige arti
kelen van de Omzetbelastingwet 1933 
(Staatsblad n°. 546), zooals deze wet luidt 
na de daarin bij de wet van den 23sten 
Augustus 1938 (Staatsblad n°. 407) aan
gebrachte wijzigingen. (Uitvoeringsbesluit 
Omzetbelasting.) 

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

F inanciën van den 27 Juli 1938, n°: 151, af
deelingen Accijnzen en Organisatie van den 
Belastingdienst ; 

Gelet op de artikelen 9, 10 , 11, 12, 17 , 18, 
20 , 21 en 22bis der Omzetbel astingwet 1933 
(Staatsblad n°. 546), woals deze wet luidt 
na de daarin bij de wet van den 23sten Au
gustus 1938 (Staatsblad n° . 407) aangebrachte 
wijzigingen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Augustus 1938, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Augustus 1938, af
deelingen Accijnzen en Organisatie van den 
Belastingdienst, n°. 183 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

HOOFDSTUK I. 

(Artikelen 9 en 11 der wet.) 

Art. 1. 1. H et zegel bedoeld in de artike
len 9 en 11 der wet is van rechthoekigen 
vorm en heeft een lengte van ongeveer 72 
mi l limeter bij een breedte van ongeveer 28 
millimeter. 

2. H et zegel is door een snijlijn verdeeld 
in twee gedeelten, een rechtergedeelte, breed 
ongeveer 48 mi]limeter en een linkergedeelte, 
breed ongeveer 24 millimeter. 

3. Op den ondergrond van het zegel komen 
herhaald voor de woorden " Omzetbelasting 
N ederland" en de letters "0.N ." De onder
grond is voorzien van: 

1 °. een opdruk, voorste Il ende: een band 
van geguillocheerde rozetten, waarin rechts 
het Nederlandsche wapen en links een Mer
curiusstaf, en voorts de Mercuriusvoorstelling 
met den gevleugelden helm, waaronder het 
inschrift "Omzetbelasting Nederland" ; 
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15,670 3,4 15,466 2,2 15,283 l ;l 
15,653 3,3 15,449 2,1 15,266 1,0 
15,636 3,2 15,431 2,0 15,249 0,9 
15,619 3,1 15,415 1,9 15,233 0,8 
15,601 3,0 15,398 1,8 15,216 0,7 
15,585 2,9 15,382 1,7 15,200 0,6 
15,567 2,8 15,365 1,6 15,183 0,5 
15,550 2,7 15,349 1,5 15,168 0,4 
15,533 2,6 15,332 1,4 15,151 0,3 
15,516 2,5 15,315 

1 

1,3 15,135 0,2 
15,500 2,4 15,298 1,2 15,119 0,1 
15,482 2,3 1 

2°. de vermeld ing in opdruk van het be
drag der belasting, op elk der gedeelten van 
het zegel eenmaal in letters en eenmaal in 
cijfers. · 

4. Onze Minister van Financiën stelt, met 
inachtneming van de door hem noodig ge
oordeelde onderscheidingen, vast de kleuren 
van den ondergrond en van de opdrukken 
van de zegels. 

2. De zegels worden uitgegeven in waarden 
van een cent tot en met tien cent opklimmen
de met een cent, van tien cent tot en met 
veertig cent opklimmende met vijf cent, van 
veertig cent tot en met een gulden opklim
mende met tien cent, van een gulden tot en 
met tien gu lden opklimmende met een gulden 
benevens een zegel van twee gulden vij ftig 
cent, van tien gulden tot en met honderd 
gulden opklimmende met tien gulden, be
nevens zegels van honderdvijftig, tweehonderd 
en tweehonderdvijftig gulden. 

3. 1. De zegels worden verkrijgbaar ge
steld: 

l°. op de daarvoor aangewezen inrichtin
gen der posterijen, tot een door Onzen Minis
ter van Financiën te bepalen maximum
waarde per zegel ; 

2°. op de ontvangkantoren der accijnzen ; 
3°. bij den Controleur der posterijen en 

telegrafie te Haarlem op aanvraag in te die
nen bij den ontvanger der accijnzen binnen 
wiens ambtskring de aanvrager gevestigd is; 
deze aanvragen worden ingediend voor ge
heele vellen, behalve voor zegels van hoo
gere waarde dan vijftig gulden per stuk, 
welke ook per stuk kunnen worden aange
vraagd. 

2. In het onder 3°. genoemde geval worden 
de zegels door den Controleur rechtstreeks aan 
de n aanvrager toegezonden, tenzij uit de aan
vraag tot verstrekking der zegels blijkt. dat 
deze te Haarl em door den aanvrager of diens 
gemachtigde van den Controleur in ontvangst 
zullen worden genomen. 

4. De betaling der zegels vindt plaats in 
de gevallen onder 1 °. en 2°. van het vorige 
a rtikel omschreven, terstond bij de overgifte 
der zegels en in het geval in dat artikel 
onder 3°. omschreven, bij de aanvraag tot 
verstrekking of overeenkomstig het volgend 
artikel. 
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5. l. Aan fabrikanten, die meer dan de 
helft van de door hen verschuldigde omzet
belasting voldoen door middel van zegeling 
van facturen, zoomede aan fabrikanten, die 
de ingevolge een aangifteformulier verschul
digde omzetbelasting voldoen op de wijze be
doeld in artikel 15 van dit besluit kan de 
inspecteur der accijnzen voor de betaling van 
hetgeen verschuldigd is voor zegels di e zijn 
aangevraagd overeenkomstig artikel 3, eerste 
lid, onder 3° ., tegen zekerheidsstelling over
eenkomstig de voorschriften van Onzen Mi
nister van Financiën, krediet verleenen tot 
den vijftienden dag van de derde maand vol
gende op die waarin de aanvraag ten ont
vangkantore is ingediend, mits de waarde van 
de aangevraagde zegels, tezamen met het 
openstaande debet van de in het tweede lid 
van dit artikel bedoelde rekening, meer be
draagt dan vijfhonderd gulden. 

2. Ten aanzien van de verschuldi gde be
dragen en de daarop gedane betalingen houdt 
de ontvanger der accijnzen met den krediet
genietende een rekening. 

6. l. Bij voldoening van de belasting op 
de wijze, bedoeld in artikel 9, eerste lid, der 
wet wordt het zegel vóór het gebruik langs 
de snijlijn in twee gedeelten gescheiden. Het 
rechtergedeelte, hetwelk de Mercuriusvoor
stelling vertoont, wordt op de in artikel 10 
der wet bedoelde factuur , het linkergedeelte 
op het in dat artikel bedoelde dubbel van de 
factuur geheel en al vastgeplakt, gaaf en on
geschonden, zooals het vanwege het Rijk 
wordt uitgegeven en zonder dat papier of 
eenige andere stof tusschen de factuur of het 
dubbel en het zegel aanwezig zij. Voor zoover 
Onze Minister van Financiën overeenkomstig 
voormeld artikel 10, laatste lid, vergunning 
heeft verleend om het bewaren van dubbelen 
der facturen te vervangen door het houden 
van aanteekening van de afgegeven facturen, 
wordt het l inkergedeelte van het zegel op de 
bovenaangegeven wijze vastgehecht aan het 
schriftuur, waarop evenbedoelde aanteekening 
wordt gehouden . 

2. Op den ondergrond van elk der gedeel
ten van het zegel wordt het tijdstip, waarop 
het wordt gebruikt, op duidelijke wijze met 
inkt vermeld door aanduiding van den dag, 
de maand en het jaar. Tenzij Onze Minister 
van Financiën deze bevoegdheid aan den fa
brikant heeft ontnomen, kan hiervoor worden 
gebruik gemaakt van een stempel met stempel
inkt. 

7 . Indie n van de voldoening der belasting 
overeenkomstig artikel 9, tweede lid, der wet 
blijkt door een stempelafdruk op de factuur , 
moet diezelfde stempel afdruk ook gesteld 
worden op het in artikel 10 der wet bedoelde 
dubbel der factuur, of wel op een ander daar
toe door Onzen Minister van Financiën aan
gewezen schriftuur. 

HOOFDSTUK II. 

(Artikel 10 der wet.) 

8. l. De uitreiking van een factuur door 
den fabrikant ingevolge den eersten volzin 
van artikel 10 , eerste 1 id, der wet moet ge
schieden binnen veertien dagen na afloop van 
de maand waarin de levering heeft plaats 
gehad. 
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2. Verzending per post aan het adres van 
den kooper wordt met uitreiking gelijk ge
steld. Als dag van nitreiking geldt in dit ge
val de dag waarop de brief ter post is be
zorgd. 

3. Voor zoover betreft de levering van par
tijen goederen, welke regelmatig aan bepaalde 
afnemers worden geleverd, kan op verzoek 
van den fabrikant door of namens Onzen 
Minister van Financiën worden toegestaan, 
dat volstaan wordt met uitreiking van één 
factuur voor alle in een bepaald tijdvak ge
leverde goederen. 

9. De aard van de geleverde goederen moet 
in de factuur wodanig zijn omschreven, dat 
de gewone handelsbenaming wordt vermeld, 
en dat voorts uit de omschrijving duidel ijk 
blijkt of de goederen al dan niet behooren 
tot die genoemd in artikel 6 der wet bedoelde 
tabel A. Indien het laatste wel het geval is, 
moet achter de omschrijving van aard en hoe
veelheid der goederen worden vermeld: {ta
bel A). 

10. l. De verkoopprijs moet in de factuur 
zoodanig worden aangegeven, dat de kooper 
daaruit kan afle iden over welk bedrag, ter
zake van de gedane levering, omzetbelasting 
is verschuldigd. 

2. Het is geoorloofd a ls verkoopprijs te 
vermelden het bedrag, dat de fabrikant in 
totaal, met inbegrip van de omzetbelasting, 
aan den kooper in rekening brengt; in dit 
geval moet echter het bedrag van de omzet
belasting afzonderlijk worden vermeld. 

3. Indien in een factuur zoowel aan omzet
belasting onderworpen goederen als van om
zetbelasting vrijgestelde goederen zijn ver
meld, moet duidelijk worden aangegeven welk 
bedrag als verkoopprijs voor de aan omzet
belasting onderworpen goederen in rekening 
wordt gebrach t. 

11. Het dubbel van de factuur, hetwelk 
mag worden vervaardigd door gebruikmaking 
van carbon-doordruk, moet dezelfde gegevens 
bevatten als de oorspronkelijke factuur. Wat 
de afmetingen betreft mag het dubbel van de 
oorspronkelijke factuur afwijken. 

HOOFDSTUK III. 

(Artikelen 11 en 12 der wet.) 

12. l. Het in artikel 11, tweede lid, der 
wet bedoelde formul ier wordt kosteloos door 
het Rijk verkrijgbaar gesteld. 

2. De inspecteur der accijnzen kan aan fa
brikanten, die daarvoor naar zijn m een ing in 
aanmerking komen, vóór het einde van het 
tijdvak , waarop het betrekking heeft, een 
formulier a ls in het vorig lid is bedoeld uit
reiken . 

3. Hij aan wien een formulier is uitge
reikt, is gehouden dit binnen veertien dagen 
na afloop van het tijdvak, waarop het be
trekk ing heeft, weder in te leveren. 

13. l. Het formulier houdt in een opgaaf 
van: 

a. het totaal belastbare bedrag over het 
tijdvak, waarover de belasting wordt voldaan 
onderscheidenlijk van: ' 

de leveringen rechtstreeks aan anderen 
dan fabrikanten, groot- of kleinhandela
ren, indien en voor zoover de belasting 
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niet op de wijze bedoeld in artikel 9 der 
wet is voldaan; 

de lever ingen aan fabrikanten, groot
of kl e inhandelaren, indien en voor zoover 
de bel asting niet op de wijze bedoeld in 
artikel 9 der wet is voldaan; 

de leveringen bedoeld in artikel 3, eer
ste lid, lette r d, der wet ; 

de leveringen bedoeld in artikel 3, eer
ste 1 id , letter e, der wet; 

de leveringen bedoeld in artikel 4 der 
wet ; 

b. net totaal bedrag aan belasting, dat 
aan de hand van de onder letter a bedoelde 
gegevens verschuldigd is; 

c. de gegevens benoodigd voor het verkrij
gen van teruggaaf op grond van de artikelen 
20 en :n der wet, over het tijdvak , waarop 
het form ui ie r betrekking heeft, voor zoover 
Onze Minister van Financiën, onder door hem 
te stellen voorwaarden, heeft bepaald, dat 
verrekening met het bedrag van de verschul
digde belasting is toegestaan; 

d. het totaal bedrag aan belasting, dat 
aan de hand van de onder letter c vermelde 
gegevens wordt teruggevraagd; 

e. de verdere bijzonderheden, welke voor 
de uitvoering van de wet of dit besluit noo
clig of van nut kunnen zijn. · 

2. De in het vorig lid onder letter a be
doelde belastbare bedragen worden a fzonder
lijk opgegeven voor goederen, welke wèl en 
voor goederen, welke niet behooren tot die 
genoemd in de in artikel 6 der wet bedoelde 
tabel A. 

3. Indie n in het in aanmerking komende 
tijdvak geen belastbare leveringen zijn ge
schied, wordt zulks op het formulier vermeld. 

4. D e vaststelling van de formuli eren ge
schiedt door Onzen Minister van Financiën. 

14. 1. De plakzegels , welke ingevolge ar
tikel 11, tweede lid , der wet aan het formu
lier moete n worden gehecht, worde n daarop 
in hun geheel, ongescheiden, gaaf en onge
schonden, zooals zij vanwege het Rijk worden 
uitgegeven e n zonder dat papier of eenige 
andere stof tusschen het formulier en de ze
gels aanwezig zij, aangebracht. Op den on
dergrond van elk der gedeelten van het zegel 
worden de naam van den fabrikant, a lsmede 
de dag, de maand en het jaar, waarop het 
wordt gebru ikt, op duidelijke wijze met inkt 
vermeld. T e nzij Onze Minister van Financiën 
deze bevoegdheid aan den fabrikant heeft 
ontnomen, kan hiervoor worden gebruik ge
maakt van een stempel met stempelinkt. 

2. Zegels van een hoogere waarde dan tien 
gulden mogen niet aan het formulier worden 
gehecht. 

15. D oor of vanwege Onzen Minister van 
Fina nci ën kan worden bepaald, dat in de 
plaats van plakzegels aan het formulie1· een 
bewijs wordt gehecht, waaruit blijkt, dat de 
belasting is voldaan bij den ontvanger der ac
cijnzen , binnen wiens ambtskring de fabrikant 
gevestigd is. 

16. 1. De fabrikant, die zij n boekhouding 
niet zoodanig heeft ingericht, dat deze on
middellijk aantoont, of het bedrag van een 
levering volgens de wet al clan niet belast is, 
en zoo ja, naar welk tarief, moet in den 
vorm van een berekening aangeve n, welke 
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tot levering van goederen betrekking hebben
de bedragen hij op grond van de verschillen
de artikelen van de wet of van dit besluit 
niet heeft begrepen in het bedrag, dat hij in 
het door hem ingeleverde form ui ier heeft 
vermeld . 

2. Hij is verplicht de berekeningen, welke 
hij voor de invulling van het formulier heeft 
opgesteld, te bewaren gedurende vijf jaren 
na den eersten Januari die volgt op het tijd
vak, waarop het door hem ingeleve,·de for
mulier betrekking heeft. 

17. 1. Hij die gehouden is een formulier 
in te leveren, is verplicht dat formulier dui
delijk, stellig en wnder voorbehoud, naar 
waarheid in te vullen of te doen invullen en 
te onderteekenen. 

2. Voor coöperatieve en andere vereeni
gingen, stichtingen en vennootschappen kan 
worden volstaan met een onderteekening door 
één der bestuurders of beheerende vennooten. 

18. 1. H et formulier kan, namens hem 
die daartoe gehouden is, door een ander wor
den onderteekend, mits krachtens volmacht 
of krachtens vergunning van den inspecteur 
der accijnzen. 

2. Indi en iemand verklaart niet te kunnen 
schrijven , wordt het formulier op zijn ver
l a ngen, met vermelding de r reden, door of 
vanwege den inspecteur ingevuld en, na voor
lez ing, namens den · aangever onde rteekend. 

3. Bij de inlevering van het formulier 
wordt desverlangd een ontvangbewijs afge
geven. 

19 . 1. Ten aanzien van de in artikel 13, 
eerste lid , letter c, bedoelde gegevens zijn de 
a rtikelen 31, 36 , vierde en vijfde lid , 37, 39 , 
vierde lid , en 40 van di t besluit van overeen
komstige toepassing. 

2. Indi en en voor zoover het onder letter 
d van dat 1 id bedoelde bedrag het onder let
ter b bedoel de bedrag overtreft, wordt het for
mulier behandeld op den voet van de artike
len 32, 38 e n 41 van dit besluit. 

20. 1. D e ingevolge artikel 12 der wet 
op te leggen aanslag wordt gesteld ten name 
van den fabrikant, die de ingevolge de wet 
belaste leveringen heeft verricht, ten name 
van dengene, die ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag een teruggaaf heeft genoten, of 
ten name van dengene, die ten onrechte goe
deren heeft ingeslagen op den voet van ar
t ikel 19 , een en ander onverschillig of de be
la nghebbende, in het geval hij niet een na
tuurlijk persoon is, al dan niet een rechts
persoon is. 

2. Onjuistheden in namen en adressen kun
nen door den inspecteur der accijnzen worden 
verbeterd. 

21 . Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd om, voor zooveel noodig met afwij
king van de vorige artikelen, nadere voor
schriften te geven omtrent het verschaffen 
van voor de toepassing van de wet en van dit 
besluit benoodigde of gewenschte gegevens. 

HOOFDSTUK IV. 

(Artikel 17 de r wet.) 

22. 1. Onderdeel II van tabel B , bedoeld 
in artikel 17, voorlaatste lid , der wet, wordt, 
behoudens het in het tweede lid bepaalde, 
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aangevuld met de hie rna vermelde goederen, 1 
te weten : 

1. Abral ac (g lycerylphtalaat). 
2. Acetylcellulose. 
3. Alkydal. 
4. Aluinaarde. 
5. Antimonium (stibium) . 
6. Arsenicum. 
7. Asbest , ruwe. 
8. Asbestvezels , ruwe. 
9. Bal e in, ruwe. 

10. Barnsteen , hoorn, ivoor, koraal meer
schuim, paarlemoe1· en schildpad, in 
ruwen staat. 

J 2. 
13 . 
14. 
15. 
16. 
17. 

Bast en schors van hoornen, heeste rs en 
planten, met uitzondering van kaneel-
en raffiabast. 

Biezen. 
Bl eekaa rde (volaarde). 
Bloed. 
Bloedmeel. 
Boterkleursel . 
Broodcrême, te weten : wittebroodcrême, 

wittebroodmoutcrême e n krentenbrood-
crême. 

18. Brood- e n krentenbroodpoeder. 
19. Cadmium. 
20. Caseïne. 
21. Cell uloïd, cellon, eboniet, kunsthars, 

kunsthoorn en dergelijke stoffen. en
kel gevormd tot bladen, buizen , blok
ken , platen, reepen of staven. 

Chemica] iën , te weten : 
22. Acetaldehyde. 
23. Aceton. 
24 . Aethylacetaat (azijnaether). 
25. Al pha naphtol. 
26. Alpha riaphtylamine. 
27. Aluminiumacetaat, a luminiumchloride, 

a luminiumhydroxyde, aluminiumsul-
faat. 

28. Amidoazobenzol. 
29. Ammoniumcarbonaat (koolzure a mmo

niak) , ammoniumsulfaat (zwavelzure 
ammonia k) . 

30. Amylacetaat. 
31. Aniline. 
32. Anthrachinon. 
33. Antimoniumoxyde, a nt imoniumsulfide 

(zwavel antimoon) , antimoon dubbel
zouten. 

34. Arseensulfide. 
35. Azijnzuure kalk (ca lc iumacetaat). 
36. Azijnzuuranhydride . 
3 7. Bariumcarbonaat. bariumc hl oride , ba• 

riumhydroxyde, bariumni t raat, ba-
riumsuperoxyde. 

38. B enzidine. 
39 . B e nzoëzuur. 
40. B enwylchloride. 
41. Beta na ph tol. 
42. Boterzuur. 
43. Bromium. 
44. Bruinsteen (mangaanperoxyde). 
45. Butyl acetaat. 
46. Butyla lcohol. 
47 . Chloorbenzolen. 
48. Ch loor (vloe ibaa r of in gasvorm). 
49. Ch loorzwavel. 
50. Chroomaluim, chroomoxyde. 
51. Clevezuur. 
52. Coffeïne en wuten hierva n. 

53. 
54. 
55 . 
56. 
57 . 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

0

65 . 
66. 
67. 
68 . 

69. 
70. 
71. 

72. 
73. 

74 . 

75. 
76 . 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 

89. 
90. 
91. 
92. 
93. 

94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99 . 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 

Cresol. 
Crotonzuur. 
Cyaanka li , cyaannatri um . 
Diacetonal cohol (pyranton A) . 
Di a nis idine. 
Dich I ooraethyleen. 
Dimethyl a niline. 
Dimethyl phtalaat. 
D in itrobenzol. 
Dini trotol uol. 
Diphenylam ine . 
Fluorammonium. 
FI uorwaterstof. 
Gammazuur. 
Glycerine, ongezuiverde. 
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G-zout (natriumzout van 2-8 dioxynaph-
tal i ne-6-sulfonzuur) . 

Iso-va le ri aanzuur. 
J odium . 
Kaliloog, kaliurnbichromaat, kalium

chloride (chloorkalium). kaliumchro
maat (chroomzure kali), kaliumhydro
xyde (caustieke potasch), kaliumsul 
faat . 

Kope roxyde , kopersulfaat. 
K -zuu r (1 -Amino-8-naphtol -4.6-disulfon

zuur). 
Loodacetaat (loodsuiker), loodnitraat, 

loodsulfaat. 
Mag nesiumchloride, mag nesiumsulfaat. 
M angaansulfaat (bitterzout) . 
M elkzuur. 
M etadioxybenzol (resorcine). 
Metanilzuur. 
M etaphe nyleendiamine. 
M etatoluyleendiamine. 
Methyl acetaat. 
Methyl alcohol (methano l ). 
Methylglycolacetaat. 
Mierenzuur. 
N aph tionaat. 
N aphtolsulfonzuur L. 
N a triumbenzoaat (be nzoëzure natron) , 

natriumbichromaat, natriumbisul fa.a t, 
natriumbisulfiet, na triumchloraat, na
tri umfluoride, natriumformiaat, na
triumhydroxyde (caustie ke soda ), na
triumnitriet, natriumsal icylaat , na
triumsulfaat, wate rvrij (g lauberzout) , 
natriumsulfide (zwavel natrium) , na 
triumsuperoxyde, natronloog . 
ikkelsnlfaat. 

Ni t robenzol. 
Nitrochloorbenzol en. 
0 1 iezuren . vetzure n e n o lie vetzuren. 
Orthoanisidine (ortho-aminophenol-me-

thylaether ). 
Orthocresol. 
Orthooxybenzoëzuur (salicylzuur). 
Orthotoluidine . 
Oxaalzuur. 
P araam i nophenol. 
P arach looran il ine. 
P a1·acres idine. 
Paraldehyde. 
Paranitroan il ine. 
P aran it roanil ine orthosu l fonzuur. 
P aranitrotol uol . 
P araph enyleendi am ine . 
P ara tol uidine. 
P e ntachl ooraethyleen . 
P erch looraethyl een . 
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109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114 . 
115 . 
116. 
117. 
118. 
119 . 
120. 
121. 

12 2. 
123 . 
12d. 
125. 
126. 
127 . 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135 . 
136. 
137. 
138. 

139. 

140. 

141. 
142. 

143 . 
144. 

145. 
146 . 

147. 
148. 

149. 

Perizuur. 
Phenol (ca rbolzuur). 
Phenolphtaleïne. 
Phenyl methyl pyrawlone. 
Phosgeen. 
Phosphaten. 
Phosphorus. 
Phosphorzuur. 
Phtaalzuuranhydride. 
Pikraminezure natron. 
Potasch (kaliumcarbonaat). 
P yrawlone su lfonzuur. 
R -zout (natriumwut van 2.3-d ioxynaph-

taline-6-sul fon zuu r) . 
S al pete1·zu11r. 
Seiim ettezout (ka l iumnatriumtartraa t) . 
Sulphanilzuur. 
Tetrachlooraethaan. 
T etraline. 
Theobromine en zouten hiervan. 
Tinoxyde. 
T,·ikresyl phos ph aat. 
W atersto f. 
Wijnsteenzuur. 
Xvl idine. 
IJzeroxyde. 
IJze rsul phaat. 
Z inkchloride. 
Zinksto f. 
Zinksulfaat. 
Zwavel. zwaveligzuur. zwavelkoolstof, 

zwnve1zuur. 
Cichore iwortel, gedroog d, in stukke n 

daaronder begrepen. 
Cocabla d, vergruisd daaronder begre

pe n. 
Copalesters . 
Darme n . kunstdarmen daaronder be

g repen . 
Drukinkt. 
Eidooie r , heel-ei en e iwit, geconserveerd, 

bevroren of ged roog d. 
Eikels. 

· F e rrom a ngaan, ferrosilicium , ferro 
chroom, ferrowolfram, ferromol ybdeen, 
fe nophosphor en dergelijke ij zerhou
dende a lli ages en mengsels in niet 
verder bewerkte bladen, blokken , pla
ten of staven (z.g. voorlegeeringen ). 

Finee r. 
Frames, balhoofdverbindingsstukken, 

t rapperstukken, achtervorkstukken of 
bruggen , zoogenaamde kroonstukken 
en a ndere de rgelijke verbindingsstuk
ken voor het samenstell en van fr ames 
en het aanbrengen van voo rvorken en 
achte rvorken van en bij rijwiele n e n 
motorrijwielen, a lsmede spatsche rmen 
en voor- en achter vorkscheeden hie r
voor , een en a nder voor zoover die 
a rt ike l e n niet zijn gepolij st. vernik
keld. verchroomd , gelakt o f geverfd 
of op eenigerlei andere dergelij ke 
wijze zijn a fgewerkt. 

C a rens, voo r zoover het betreft: 
a. eendraads katoenen garen in e lke 

opmaking; 
b. eendraads zijden garen en eendraads 

kunstzijden garen in elke opmaking; 
c. eendraads li nnen garen in elke op

making; 
d. andere eendraa ds garens, opgemaa kt 

150. 

151. 

152 . 
153. 
154. 

155. 
156 . 
157. 

158. 
159 . 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168 . 

169 . 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 

175. 
176. 
177. 
178. 
179 . 

180. 
181. 
182. 

183 . 

184 . 
185. 
186. 

187. 

188. 
189 . 
190. 
191. 
19 2. 
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op cops, cones, spoelen of dergelijke 
opwindmiddelen of opgemaakt tot 
cops of cones, een en ander indien 
de lengte van de opmaking op of 
tot <'-Ones, de hoogte 10 centimete r 
of meer bedraagt. 

Gas voor industrieele, l andbouw- of be
m a! i ngsdoelei nden. 

Geraamten voor para pi uies en parasols; 
onderdeel en d aa rvan, zoomede voor 
para pi uies en parasols bestemde stok
ken , knoppen, naalde n en punte n. 

Gist. 
Gommen en h a rsen, ruwe. 
H aar (onbewe rkt menschen- en di er en-

haar) . 
H arsesters. 
H op. 
Hout, te n hoogste en kei gezaagd en/of 

behakt, voor wover het betreft: ceder
hout, dj atihout , ebbenhout, mahonie
hout, notenhout, okouméhout, palis
sande rhout, rozenhout, wortel noten
hout. 

J eneve rbessen . 
K aas kleursel. 
K aasolie. 
Kaasstremsel . 
K aasverf. 
K aaswas. 
K aaszuursel. 
K a lkspaath. 
K atoen! inters . 
Kl ei, leem en po rcelei naa rde. 
Koper, tin, a luminium, nikkel en al 

liages van deze metal en in niet verder 
bewerkte bladen, blokken, platen of 
staven, met ui twndering van bladko
per geschikt voor vergulden. 

Kryolieth. 
Kunsth a rsen in poedervorm. 
Kwarts , mica en ve ldspaath , ruwe. 
Kwikzil ve r. 
Looistoffen, synthetische. 
Lijmfilm voor de vervaardiging van t ri -

plexhout. 
Matrijs papier. 
M ela do. 
Mei kpoeder , magere. 
Mellobonit. 
M icaniet (micaschi lfe rs gebonden door 

een bindmiddel, a l da n niet gehecht 
op papier of weefsel). 

Mout van granen. 
Moutextract. 
Oli ën, r uwe gevitaminisee rde, mits niet 

geschikt voor m enschelijke consumptie. 
Ontkl eurings- en a dsorptiekool, poeder

vormige, met uitzonder ing van a d
sorptiekool voor medicinaal gebru ik. 

P a lmpitten. 
P ar els, niet doorboord en o ngezet. 
P e rtinax, prespaan en vu lcanfib re, en-

ke l gevormd tot bladen, bui zen, blok
ken, platen, reepen of staven. 

Pl atina en platinametalen , in plaat- of 
in sponsvorm. 

P yr iet, geroost en ongeroost. 
Pyrietasch. 
Rotatiedrukpa p ier 111 ro ll e n. 
Rozenbottels. 
Rubbe r, gech !oreerde. 
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193. 
194. 
195 . 
196. 
197. 
198. 

199. 
200. 
201. 

202. 
203. 
204. 
205. 
206 . 
207 . 
208. 
208. 

Rubberdraad, niet omsponnen . 
Rubberwolcrêpe. 
Rijksbotermerken. 
Rijkskaasmerken. 
Sagomeel. 
Schoenwerk (leestklaar) , schoenschach-

ten en losse deelen daarvan, cambe
reurs, contreforts, schoenhakken (hou
ten en lederen), choenzolen met h ak 
(van rubber) , opankenzolen, schoen-
neuzen, schoenhaken en -oogjes . 

Soyabloem. 
tapelvezels. 

Steenkolen, ol ie en andere brandstoffen 
voor bema! ingsdoele inden. 

Steennoten. 
Strnocarton. 
Stroocell ulose. 
T ap iocameel. 
Tapioca wortel (manihotwortel). 
Tinasch. 
Tuba wortelen. 
Verpakkingsmiddelen voor sigaren, te 

weten: papieren opleggers voor s iga
renkistjes, s ierringen voor sigaren, 
kleefetiketten , plankjes voor s igaren
kistjes , geheel of ten deele gereed ge
maakte sigarenkistjes. 

210. W alvisch- en robbenspek. 
211. Wolfram- en molybdeendraad. 
212. IJzeraarde. 
213. Zil ver, in baren. 
214 . Zinkasch. 
215. Zwavelijzer. 

2. De in het eerste lid opgenomen aanvu l
ling van onderdeel II van tabel B heeft voor 
goederen, welke worden ingevoerd in hoeveel
heden waarvan de waarde per aangegeven 
partij minder bedraagt dan honderd gulden, 
a ll een krach t indien op de aangifte ten in
voer - en bij invoer per post of door de luch t 
tevens in de douaneverkl aring - melding is 
gemaakt van het nummer waaronder die goe
deren in het eerste I id van dit artikel zijn 
opgenomen. 

23. 1. V an het invoerrecht ingevolge arti
kel 1 , vierde I id, der Tariefwet 1934 zijn vrij
gesteld de in onderdeel II van tabel B ver
melde goederen, mits, voor zooveel de in het 
vorig artikel genoemde goederen betreft , 
wordt vol <laan aan de in het I aatste I id van 
dat a r t ikel vervatte voorwaarde. 

2. De in het vorig lid bedoelde vrij stelling 
geldt niet ten aanzien van: 

Afval , zoom ede niet zonder nadere bewer
king bru ikbaar zijnde reste n van goederen. 

El ectrische energie voor industrieele, land
bouw- en bemalingsdoeleinden. 

Gas voor industrieele, landbouw- of bema
] ingsdoeleinden. 

atuursteen, zooals deze uit de groeve komt 
of welke geen verdere bewerk ing· heeft onder
gaan dan bezagen met de draadzaag of grove 
bewerking met den puntbeitel. 

Steenkolen, olie en andere brandstoffen 
voor bema! ingsdoele inden. 

Zaden. 
Zand. 

HOOFDSTUK V. 

(Artikel 18 der wet.) 

24 . Ingevolge artikel 18, laatste lid , der 

472 

wet worden de leveringen van de hierna ver
melde goederen vrijgesteld van omzetbelasting, 
te weten: 

a . chemicaliën, verfstoffen en andere zelf
standigheden van dien aard, benoodigd a ls 
hulpmiddel bij de werkzaamheden in fabrie
ken en trafieken, of bij landbouw, tuinbouw 
en veeteelt, een en ander onder heti in artikel 
25 gemaakte voorbehoud; 

b. goederen bestemd voor persoonlijk ge
bruik van hier te lande hunne functie ui t
oefenende diplomatieke en consulaire ambte
naren van vreemde mogendhed n, alsmede 
van de aan hier te lande gevestigde gezant
schappen en consulaten verbonden kanselarij
beambten; a llen mits zij vreemde! ing zijn en 
overigens b innen het Rijk geen bedrijf of be
roep uitoefenen en voorts onder voorwaarde 
van wederkeerigheid; onder persoonlijk ge
bruik is begrepen gebruik door leden van 
het gezin; 

c. kanselarijbenoodigdheden ten behoeve 
van buitenlandsche consulaten , onder voor
waarde van wederkeerighe id ; 

d. natuurh istorische en ethnographische 
voorwerpen, naturaliën en anatomische prae
paraten op spiritus of andere stoffen, beelden , 
afgietsels en a lle dergelijke artikelen, be
stemd voor instellingen van onderwijs en 
voorts alle artikelen, bestemd voor openbare 
musea of verzamel ingen om daa rin bewaard 
te blij ven; 

e. materialen en voorwerpen, waarvan 
wordt aangetoond, dat zij bestemd zijn voor 
den bouw, de uitrusting of de herstelling van 
bij invoer niet aan het gewone invoerrech t 
volgens het tarie f van invoer rechten onder
worpen, hier te lande te bouwen, uit te rusten 
of te herstellen vaartuigen of luchtvaartu igen, 
met dien verstande, dat deze vrijdom niet 
wordt verleend voor goederen, welke naar het 
oordeel van Onzen Minister van Fi nanciën 
geacht moeten worden te gaan behooren tot 
den lossen inventaris van niet in het inter
nationaal verkeer gebez igde vaartuigen; bag
germolens, zandzuigers, pontonkranen en an
dere dergelijke drijvende werktuigen worden 
ten deze mede a ls vaartuigen aangemerkt; 

/. onderdeelen van rollend spoorwegmate
rieel, en van 1 uchtvaartuigen, bestemd ter ver
vanging van hier te lande in internationaal 
verkeer aanwezig materieel , toebehoorende 
aan een buitenl andsche spoorweg- of lucht
vaartonderneming; 

g . spoorwegmaterieel en andere goederen 
benoodigd voor den d ienst van op N eder
landsch grondgebied gelegen, door in het bui 
tenland gevestigde spoorwegondernem ingen 
geëxploitee rde aanslui t ingslijnen , de aanleg 
en het onderhoud van de lijn en van de daar
toe behoorende gebouwen daaronde,· begre
pen ; deze v rijdom wordt a ll een verleend , in
dien de buiten] andsche spoorwegonderneming 
zelve of eenige vreemde overheid verplicht is 
in een en ander te voorzien en voor wover 
in den be trokken nabuurstaat wederkeerig ge
lijke vrijdom aan ederlandsche spoorweg
ondernemingen is gewaarborgd. 

25 . 1. De goederen bedoeld i i1 1 etter a 
van a rti kel 24 worden aangewezen ,foor Onzen 
Minister van Financiën. 

2. De vrijdom wordt door of vanwege On-
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zen Mi nister van Financiën onder door hem 
te stellen voorwaarden naar door hem vast 
te stellen voorschriften toegekend. 

26. 1. Vrijstelling van omzetbelasting we
gens leveri ng van de onder de letters b en c 
van a rtikel 24 bedoelde goederen wordt ver
leend door den inspecteur der accijnzen, bin
nen wiens ambtskring de kooper van de goe
deren gevestigd is. 

2. De vrijstelling kan worden verleend in 
den vorm van teruggaaf van de wegens leve
r ing van de goederen reeds betaalde belasting. 

3. Voor zoover het bedrag van de betaalde 
omzetbelasting niet vaststaat, kan in de plaats 
van het werkelijk betaalde bedrag van de be
lasting, twee ten honderd, of voor de in tabel 
A genoemde goederen, vijf ten honderd van 
den aan den kooper in rekening gebrachten 
koopprijs worden genomen. Deze bepaling 
geld t niet wegens levering van goederen die 
als wodanig aan accijns zijn onderworpen. 

27. 1. Vrijstelling van omzetbelasting we
gens levering van goederen bedoeld in letter 
d van artikel 24 wordt, op daartoe door het 
hoofd van de inste lling van onderwijs, van 
het museum of van de verzameling gedaan 
verwek, verleend door den inspecteur der ac
cijnzen, binnen wiens ambtskring de inrichting 
is gevestigd, te wier behoeve de goederen zul
len worden geleverd. In het verzoek wordt de 
verklaring opgenomen, dat de goederen zijn 
bestemd om te dienen voor onderwijsdoel
e inden of om in het museum of de verzame-
1 ing duurzaam te worden bewaard. 

2. De leverancier is verplicht op de fac
turen, welke ter zake van de levering der 
goederen moeten worden uitgere ikt, alsmede 
op de duplicaat- facturen te vermelden door 
welken inspecteur de vrijdom is verleend, a ls
mede de dagteekening en het nummer van de 
betreffende vergunning. 

28 . 1. De vrijdom bedoeld in lette r e van 
a rtikel 24 wordt , overeenkomstig door Onzen 
Minister van Financiën te stellen regelen, toe
gekend door den inspecteur der accijnzen, bin
nen wiens ambtskring de leverancier van de 
goederen is gevestigd. 

2. Vergunning tot levering van onderdee
len en goederen bedoeld in de letters / en g 
van a rtike l 24, ronder betaling van omzet
belasting , wordt verleend door den inspecteur 
der accijnzen, binnen wiens ambtskring de 
plaats van bestemming van de goederen is 
gelegen. 

29. N adere voorschriften te r uitvoering van 
de a rtikel en 26, 27 en 28 worden vastgesteld 
door Onzen Ministe r van Financiën. 

HOOFDSTUK VI. 

(A,·tikel 20 der wet. ) 

30 . 1. De fabrikant, die aanspraak maakt 
op teruggaaf van omzetbelasting overeenkom
stig artikel 20 der wet, dient, voor zoover hij 
de daarvoor benood igde gegevens niet reeds 
overeenkomstig a rtikel 13 , eerste lid, letLer c, 
van d it beslui t heeft verstrekt, een - afzon
derlijk voor teruggaaf op den voet van a r t ikel 
20, eerste lid, en artikel 20, tweede lid, der 
wet op te maken - verzoekschrift in bij den 
inspecteur der accijnzen, binnen wiens ambts
kring hij is gevestigd. 
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2. Het model van het in het vorig lid be- · 
doelde verwekschrift wordt vastgesteld door 
Onzen Minister van Financiën. 

3. In het model worden de gegevens ge
vraagd, welke voor de uitvoering van de wet 
of van dit beslui t noodig of van nut kunneP 
zijn. 

4. In het model kunnen tevens gegevens 
worden gevraagd omtrent verzoeken om te
ruggaaf, bedoeld in Hoofdstuk VII van dit 
besluit. 

5. H et formulier is bij de inspecteu rs en bij 
de ontvangers der accijnzen kosteloos ver
krijgbaar. 

6. E en verzoekschrift, a ls is bedoeld in het 
eerste lid van dit a rtikel , wordt ingediend 
binnen drie maanden na afloop van het kwar
taal , waarin het feit , dat aanspraak · op te
ruggaaf doet ontstaan, zich heeft voorgedaan. 
All e dergelijke feiten, welke zich in den loop 
van één kwartaa l voordoen, worden in één 
verzoekschrift begrepen. Afwijking hie rvan 
kan worden toegestaan door den inspecteur. 

7. De aanspraak op teruggaaf vervalt, in
dien het verzoekschrift na den in het vorig 
1 id bedoelden termijn wordt ingedi end. 

31. 1. H et is verboden in een verzoek
schrift a ls bedoeld is in het vorig artikel: 

a. bedragen op te nemen waaromtrent geen 
aanspraak op teruggaaf van omzetbelasting 
bestaat of waaromtrent reeds aanspraak op 
te ruggaaf van omzetbelasting is gemaakt ; 

b. bedragen waarvoor aanspraak op terug
gaaf wordt gemaakt hooger op te geven dan 
de bedragen die werkelijk wegens omzetbe
lasting zijn betaald. 

2. H et in letter b van het vorig artikel 
vervatte voorschrift wordt geacht niet te zijn 
overtreden indi en eeni g afzonderlijk terug
gevraagd bedrag het overeenkomstige, werke-
1 ij k betaalde, bedrag met niet meer dan tien 
ten honderd van eerstbedoel cl bedrag over
schrijdt. · 

32. 1. De inspecteur stelt het bedrag vast, 
dat ingevolge een verwekschrift, a ls is be
doeld in artikel 30 van di t besluit, zal worden 
teruggegeven, met dien verstande, dat geen 
teruggaaf wordt verleend, indien het terug 
te geven bedrag minder dan één gulden zou 
bedragen. Bij zijn beschikking wijst de in
specteur den ontvanger der accijnzen aan te 
wiens ka ntore het bedrag zal worden uitbe
taald. 

2. Deze ontvanger is bevoegd het bedrag, 
in plaats va n het u it te beta len, te verreke
nen met nog ten name van den fabrikant, 
wi en teruggaaf wordt verleend, openstaande 
aanslagen. 

3. Afschrift van de beschikking van den 
inspecteur wordt aangeteekend per post aan 
bela nghebbende verzonden of we l tegen ont
vangbewijs aan hem uitgereikt. De door be
langhebbende overgelegde bescheiden worden 
bij het a fschrift gevoegd. 

HOOFDSTUK VII. 

(Art ikel 21 der wet.) 

33. 1. De teruggaaf, bedoeld in artikel 
21 , ee rste lid, der wet zal worden verleend 
voor zoover de goederen in ongebruikten 
staat worden uitgevoerd, onderscheidenlijk in 
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een entrepot van buitenlandsche goederen 
worden opgeslagen. 

2. De uitvoer of de opslag in het entrepot 
gesch iedt op een consent t.ot uitvoer, waarvan 
het model wordt vastgesteld door Onzen Mi
nister van Financiën. 

3. Een aangifte ter bekoming van een zoo
danig consent wordt door den aangeve r in 
tweevoud ingeleverd bij den ontvanger der 
accijnzen, binnen wiens ambtskr ing de goede
ren op den voet van het volgend at·ti kei ter 
verificatie worden aangeboden of bij een 
ander door Onzen Minister van Financiën 
aangewezen ambtenaar. 

4. De aangi fte behelst, behalve naam en 
woonplaats van den afzender van de goede
ren, hoeveelheid en aard der goederen , de 
wijze van vervoer, alsmede het laatste kan
toor waarlangs de uitvoer zal geschieden, on
derscheidenlijk de plaats waar het entrepot 
van bestemming is gelegen. 

34. De goederen worden, onder overleg
g ing van het consent t.ot uitvoer, ter verifi
catie aangeboden op een plaats, waar ambte
naren der invoerrechten en accijnzen geves
tigd zijn. Deze maken van hun bevinding 
omtrent aard en hoeveelhe id der goederen 
melding op het consent t.ot uitvoer en geven 
dit terug aan den persoon, die de goede ren 
ter verificatie heeft aangeboden . 

35. 1. De vervoerder van de goederen 
draagt wrg, dat het consent t.ot uitvoer bij 
den opslag in het entrepot of aan het laatste 
kantoor aan de dienstdoende ambtenaren der 
invoerech ten en accijnzen ter afteekening 
wordt aangeboden. Deze ste ll en van hun be
vinding aanteekening op het consent, trekken 
het in en dragen zorg voor de terugzending. 
Tenzij Onze Minister van Financiën bepaalt 
dat de terugzending gesch iedt rechtstreeks aan 
dengene die de aangifte ter bekoming van het 
consent heeft ingeleverd , wordt het consent 
te ruggezonden aan den ambtenaar die het 
consent heeft afgegeven, die het aan den be
langhebbende tegen ontvangbewijs uitreikt of 
per post t.oezendt. 

2. Voor de vaststelling van de eenzelvi!?
heid kan verzegeling van het vervoermiddel, 
waarmede de goederen worden vervoerd, door 
den ambtenaar, die het consent afgeeft, wor
den voorgeschreven. In de pi aats van verzege-
1 ing van het vervoerm iddel , kan bedoelde 
ambtenaar voorschrijven, dat de goederen van 
een zegel of van een ander herkepni ngsteeken 
moeten worden voorzien. 

36 . 1. Ieder die te zijnen name geste lde 
consenten tot uitvoer in zijn bezit heeft. welke 
hem overeenkomstig het vor ig a rt ikel zijn t.oe
gezonden of uitgereikt, kan na afloop van 
het kwartaal, waarin de consenten zijn toe
gezonden of uitgereikt, een verwekschri ft te r 
bekoming van teruggaaf van omzetbelasting 
o f invoerrecht indi.enen bij den inspecteur der 
accijnzen, binnen wiens ambtskring hij is ge
vestigd, voor zoover hij de daarvoor benoo
digde gegevens niet reeds overeenkomstig ar
tikel 13, eerste lid, letter c, van dit besluit 
heeft verstrekt. 

2. Het model van dit verwekschri[t wordt 
vastgesteld door Onzen Minister van Finan
ciën. 

3. Het bepaalde in het derde en het vijfde 
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lid van artikel 30 v indt ten aanzien van het 
in het vorig lid bedoelde model overeenkom
stige toepassing. 

4. In het verzoekschrift wordt melding ge
maakt van de partijen uitgevoerde, onder
scheidenlijk in entrepot van buitenlandsche 
goederen opgeslagen, goederen, met verwij
zing naar de, bij het verzoekschrift over te 
leggen , consenten tot uitvoer, welke op de 
goederen betrekking hebben. 

5. Voorts wordt ten aanz ien van elke partij 
goederen in het verzoekschrift vermeld het 
bedrag, dat wegens betaalde omzetbelasting, 
onderscheidenlijk invoerrecht, wordt terugge
vraagd . De noodige bewijzen van betaling van 
omzetbelasting, onderscheidenlijk invoerrecht, 
worden bij het verzoekschrift overgelegd. 

6. De aanspraak op teruggaaf vervalt, in
dien het verwekschri ft niet binnen drie maan
den na afloop van het kwartaal, waarin het 
betreffende consent weder aan belanghebben
de is uitgereikt, wordt ingediend. 

37. 1. H et is verboden in een verzoek
schrift als bedoeld is in het vorig a rtikel: 

a. bedragen op te nemen waaromtrent geen 
aanspraak op teruggaaf va n omzetbelasting, 
onderscheidenlijk invoerrecht, bestaat of waar
omtrent reeds aanspraak op te ruggaaf van 
omzetbelasting, onderscheidenlijk invoerrech t, 
is gemaab.-t; 

b. bedragen waarvoor aanspraak op terug
gaaf wordt gemaakt hooger op te geven dan 
de bedragen die werkelijk wegens omzetbe
lasting, onderscheidenlijk invoe rrecht, zijn be
taald . 

2. H et in letter b van het vorig lid ver
vatte voorschrift wordt geacht niet te zijn 
overtreden, voor zoover het verschil ten aan
zien van de in één consent tot uitvoer begre
pen hoeveelhei d goederen niet meer bedraagt 
dan t ien ten honderd van het ternggevraagde 
bedrag . 

38. Ten aanzien van de in artikel 36 be
doelde teruggaa f vindt a rtike l 32 overeen
komstige toepassing. 

39 . 1. De fabr ikant, die aanspraak maakt 
op teruggaaf van omzetbelasting of invoer
recht overeenkomstig het tweede I id van ar
t ikel 21 de r wet, rich t zich ter zake met een 
verwekschrift t.ot den inspecteur der accijnzen. 
binnen wiens ambtskr ing hij is gevestigd, 
voor zoover hij de daarvoor benoodigde ge
gevens n iet reeds overeenkomstig artikel 13, 
eerste lid , letter c, van d it besluit heeft ver
strekt. 

2. Het n1odel van het , in het vor ig lid be
doelde verzoekschrift wordt vastgesteld door 
Onzen Minister van Financiën. 

3. Het bepaalde in artikel 30, derde en 
vij fde lid , vindt ten aanzi en van het in het 
vorig lid bedoelde model overeenkomstige toe
pass ing. 

4. Een ve rzoekschrift moet betre kking heb
ben op goederen, welke de fabri ka nt in het 
afgeloopen kwartaal overeenkomstig de bepa-
1 i ngen der wet heeft afgeleverd. 

5. Het verzoekschrift moet worden inge
diend binnen drie maanden na afloop van 
het kwartaal, waarin de aanspraak op terug
gaaf is ontstaan. 

6. Artike l 30, laatste li d , is ten deze van 
toepassing. 
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40. 1. Het is verboden in een verwek
schrift als bedoeld is in het vorig artikel: 

a. bedragen op te nemen waaromtrent geen 
aanspraak op teruggaaf van omzetbelasting, 
onderscheidenlijk invoerrecht, bestaat of waar
omtrent reeds aanspraak op teruggaaf van 
<;imzetbelasting, ondersche idenlijk invoerrecht, 
,s gemaakt; 

b. bedragen waarvoor aanspraak op terug
gaaf wordt gemaakt hooger op te geven clan 
de bedragen die werkelijk wegens omzetbe
lasti ng. onderscheidenlijk invoerrecht, zijn be
taa ld. 

2. H et in lette r b rnn het vorig l id vervat
te voorsch1·ift wordt geacht niet te zijn over
treden, voor wover het ve1·schil ten aanz ien 
van eenig afwnclerlijk teruggevraagd bedrag 
niet meer bedraagt dan tien ten honderd van 
dit bedrag. 

41. Ten aanzien van de in artikel 39 be
doel de teruggaaf vindt a rti kei 32 overeen
komstige toepassing. 

HOOFDSTU K VIII. 

(Artikel 22b·is der wet. ) 
42. Ten aanzien van de hieronder genoem

de groepen van fabrikanten kunnen door On
zen Minister van Financiën van de wet a f
wijkende regeli ngen worden vastgesteld: 

Fabrikanten , wier jaa rlijksche, aan belas
tingheffing onderworpen, omzet niet meer 
bedraagt dan duizend gulden. 

Apothekers. 
Bakkers, banketbakkers daaronder begrepen. 
Consumptie-ij sbereiders. 
Exploitanten van imichtingen , waarin ten 

behoeve van de aflevering aan derden 
spijzen en/of dranken worden bernid. 

Fabrikanten van a lcoholhoudende dranken. 
Fabrikanten van alcoholvrije dranken. 
Fabrikanten van gas. 
Fabrikanten van electrische ene1·g ic. 
Slagers en v leeschhouwers. 
Tandartsen, tandheelkundigen en tandtech

nici. 
HOOFDSTUK IX. 

43. 1. Dit besluit treedt in werking op het 
tijdstip waarop de wet van den 23sten Augus
tus 1938 {Staatsblad n°. 407) , tot herziening 
van de Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad 
n°. 546) en wijziging van de Algemeene Wet 
van 26 Angustus 1822 (Staatsblad n°. 38) in 
werking treedt. 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
t itel: Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. 

3. Bij het in werking treden van dit be
slui t vervalt Ons besluit van den eersten De
cember 1933 (Staatsblad n°. 649). 

Onze M ini ster van Financiën is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den September 1938. 
WILHELM! A . 

D e Minister van Financiën, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 5 Sept1"111ber 1938.) 

1938 

s. 482. 

3 September 1938. BESLUIT, houdende be
paling van het tijdstip van inwerkingtre
ding van de wet van den 23sten Augustus 
1938 (Staatsblad n° . 407) tot herziening 
van de Omzetbelastingwet 1933 {Staats
blad n°. 546) en wijziging van de Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38). 

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

Financiën d.d. 30 Augustus 1938, n° . 226, 
Afdeel ing Accijnzen; 

Gezien artike l XXIX van de wet van den 
23sten Augustus 1938 (Staatsblad n°. 407) tot 
herzien ing van de Omzetbelastingwet 1933 
(Staatsblad n°. 546) en wij zig ing van de Al 
gemeene W et van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38); 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

Art. 1. De wet van den 23sten Augustus 
1938 (Staatsblad n°. 407) tot herziening van 
de Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad n° . 
54 6) en wijziging van de Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) treedt 
in werking met ingang van den eersten Oc
tober 1938. 

Met afwijking van het vorig lid treedt op 
voormelden datum niet in werking het eerste 
lid van arti kel XII dier wet. 

2. Dit beslu it treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op di en waarop het in 
het Staatsblad is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 3den September 1n8. 

s. 520_ 

. WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
J . A. d e W i 1 d e . 

( Uitgeg. 12 September 1938.) 

28 April 1938. WET tot w11z1gmg van de 
wet van 5 Mei 1933 (Staatsblad n° . 251), 
houdende tijdelijke maatregelen ter be
vordering van eene zooveel mogelijk even
redige vrachtverdeeling in de bin11en
scheepvaart. 

Bijl. Hand. Il 1987/38, 377. 
H and. ll 1937/38, bladz. 1161- 1170 . 
Bijl. Hand. I 1937/88, 377. 
Hand. l 1987/38, bladz. 544-546. 

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

dat volgens artikel 13 van de Wet van 5 Mei 
1933 {Staatsblad n°. 251) vóór 1 Januari 1938 
aan de Staten-Generaal e"n voorstel van wet 
zal worden gedaan, waarbij de intrekking 
van deze wet, zoomede de overgang tot den 
normalen toestand wordt geregeld, doch dat 
in verband met de in bewerking zijnde rege-
1 ing tot coörd inatie van het goederenverkeer 
te land en te water eenige verlenging van 
voornoemden termijn wenschelijk is, terwijl 
overgang tot den "norma len toestand" a ls 
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uitgesloten moet worden be chouwd ; '· i S. 541 . 
Zoo is het, dat Wij , deorRaad van State, enz. 

E enig artikel. 
In artikel 13 va n de Wet van 5 Mei 1933 

(Staatsblad n° . 251), houdende tijdelijke maat
regelen ter bevordering van eene zooveel mo
gelijk evenredige vrachtverdeeling in de bin
nenscheepvaart .wordt het woord " Januari" 
gewijzigd in " Juli" en vervallen de woorden: 
,,zoomede de overgang tot den normalen toe
stand". 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 28sten 

April 1938. 

s. 522. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Waterstaat, 

J . v. ll uur e n. 
(Uitgeg. 6 M ei 1938. ) 

4 Augustus 1938. WET tot vaststelling van 
een regeling, als bedoeld in artikel 89a 
der Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad 
n°. 259), ten aanz ien van de Stichting 
W aterbouwkundig L aboratorium. 

Bijl. Hand. Tl 1937/38, 474. 
H and. Tl 1937/38, bladz. 1857 . 
Bijl. Hand. l 1937/38, 474. 
Hand. l 1937/38, bladz. 766. 

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

dat a lsnog een wettelijke regeling, als bedoeld 
in artikel 89a der Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsbl ad n°. 259), behoort te worden ge
troffen ten aanzien van de Stich ting W ater
bouwkundig Laboratorium ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Het Bestuur der Stichting Wa

terbouwkund ig Laboratorium legt jaarlijks re
kening en verantwoording a f van zijn beheer 
aan Onze Ministers van Waterstaat, van On
derwij s, Kunsten en Wetenschappen en van 
Financiën. 

2. T en laste van het Rijk komt een bijdrage 
ten gunste van de Stichting tot een zoodan ig 
bedrag, dat de verlies- en winstrekening de r 
Stichting zonder na deeli g saldo sluit. 

2. Aan de door Onze Ministers van Water
staat, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen en va n Financiën aan te wijzen ambtena
ren, zoomede aan de Al gemeene R ekenkamer, 
wordt te lkens wanneer zulks wordt verlangd 
inzage in de boekhouding der Stichting ge
geven en worden alle daaromtren t gevraagde 
in! icht ingen ve rstrekt. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 4den A11gus 

tus 1938. 
WILHELMINA . 

D e Ministe1· van Wat erstaat, 
J . v. Buur e n. 

D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R . S I o t e m a k e r d e B r u i n e. 
D e M inis ter van Financiën, 

J. A. de W i I de. 
( Uitgeg . 30 A ugustu., 1938. ) 

28 S eptember 1938. BESL IT, houdende wij
ziging van: 

a. het Al gemeen R eglement op den 
Loodsdienst; 

b. het Distr ictsreglement op den Loods
dienst in het 4e en 5e district, vastgeste ld 
bij Koninklijk beslui t van 10 Augustus 
1932 (Staatsblad n° . 433) en sedert gewij
zigd. ' 

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

Defensie van den 18 Juli 1938, IXe Afdeeling 
n° 4 · 

Gez'ien de Wet van 20 Augustus 1859 
(Staatsblad n°. 93), laatste lijk gewijz igd bij 
de Wet van 10 October 1935 (Staatsblad n°. 
601) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 13 September 1938, n°. 35 ); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 21 September 1938, 
IXe Afdeeling n° . 22 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

A. De tweede zinsnede van artike l 47 , ee r
ste alinea, punt 8°, van het Algemeen R egie- . 
ment op den Loodsdienst, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 10 Augustus 1932 (Staats
blad n°. 433) en gewijzigd bij Koninkl ijk be
sluit van 9 October 1934 (Staatsblad n°. 541), 
vervalt. 

De punt aan het einde van de eerste zin
snede van gemeld punt 8° wordt ve rvangen 
door een punt-komma. 

B. In artikel 10 van het D istrictsreglement 
op den Loodsdienst in het 4e en 5e district, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 10 Au
gustus 1932 (Staatsblad n°. 433) en laatstelijk 
gewijzigd bij Koninkl ij k besluit van 7 April 
1936 (S taatsblad n°. 581), wordt de komma 
tusschen de woorden "loodsvaartuigen" en 
.,terwijl" vervangen door een punt en verval
len de achter dit leesteeken gestelde woorden . 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
ui tvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarva11 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Soestdijk, den 28sten September 1938. 
WILHELMINA. 

De M ·iniste,· van D efensie, v a n D ij k. 
( Uitgeg. 7 Octobcr 1938.) 

s. 564. 

13 M ei 1938. BESLUI T tot nadere w1Jz1 g 111g 
van het Al gemeen R eglement Dienst. 

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

Waterstaat van 4 Mei 1938, L a. C., Afdee
l i ng Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
D en R aad van State gehoord (advies van 

10 Mei 1938, N °. 32); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 Mei 1938, L a a, a, 
a, a fdeel ing Vervoer- en Mij nwezen ; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
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A. H et Algemeen Reglement Dienst, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad N°. 277), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 28 December 1937 
(Staatsblad N°. 579 T), te wijzigen a ls volgt: 

I. in artikel 11, eerste lid , onder e, ver
valt de punt aan het slot, en daaraan wordt 
toegevoegd: ,,of een waarschuwingssein het 
naderen van een tre in of rangeerdeel aankon
digt." 

II. de eerste volzin van artikel 12, eerste 
lid, wordt gewijzigd en gelezen: 

"1. Aan weerszijden van eiken, niet van 
beweegbare afsluitingen voorzienen, openba
ren overweg moeten op een afstand, welke, be
houdens afwijki ng, toegestaan door den In
specteur-Generaal, tenminste 12 Meter uit het 
hart van het naastbijgelegen spoor moet be
dragen, waarschuwingsborden en, indien de 
I nspecteur-Generaal zulks noodig acht, vóór
waarschuwingsborden worden geplaatst." 

III. Artikel 67, eerste, tweede en zevende 
lid worden gewijzigd en gelezen: 

" 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 
68, vierde I id , onder a, moet het geremde 
gewicht van eiken trein, uitgedrukt in pro
centen van het treingewicht - het "kracht
voe rtui g of de krachtvoertu igen medegerekend 
-, ten minste woveel bedragen, a ls is aange
geven in den volgenden staat, waarbij wordt 
verstaan onder: 

a. geremd gewicht van den trein, de som 
van de geremde gewichten van de in den trein 
aanwezige voertu igen, waarvan de rem be
diend wordt ; 

b. treingewicht, de som van de e igenge
wichten van de voertuigen, waaruit de trein 
is samengesteld. Bij goederenwagens moet ook 
het gewicht der lading medegerekend worden, 

zijnde zoowel het geremd gewicht a ls het 
e igengewicht op elk voertuig aangegeven. 

2. Bij het, naa r nevenstaanden staat, be
palen van het benoodigde geremd gewicht van 
een tre in moet het volgende in acht genomen 
worden : 

a. Voor snelheden en hellingen, ge legen 
tusschen die, welke in nevenstaanden staat zijn 
aangegeven, geldt steeds het grootste rem
percentage ; 

b. het 0/00 van een helling wordt berekend 
naar het grootste hoogteverschil , bestaande 
tusschen twee punten van het lengteprofiel 
van den spoorweg ter pl aatse, gelegen op een 
afstand van 1000 meter; 

c. Bij snelheden kleiner dan 20 km per uur 
worden de bepalingen, geldende voor een 
snelheid van 20 km per uur, toegepast. 

7. Onverminderd de verplichting om overi
gens het bepaalde in dit artikel na te leven 
is het geoorloofd 

A. voertuigen, welke niet van doorgaa nd 
zelfwerkend remwerk zijn voorzien, achteraan 
te plaatsen in : 

1. re izigerstreinen, voorzien van doorgaand 
zelfwerkend remwerk, die met geen grootere 
snelheid 1·ijden dan van: 

a. 60 kilometer in het uur, tot een geta l 
van ten hoogste 8 voertuigen, elk wegende 
ten minste 6 ton; 

b. 90 kilometer in het uur, tot een getal 
van ten hoogste 3 voertu igen, elk wegende 
ten minste 10 ton. 
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2. goederentreinen, voorzien van doorgaand 
zelfwerkend remwerk, die met eene snelheid 
van meer dan 60 kilometer in het uur rijden, 
tot een getal van ten hoogste 3 voertuigen, 
elk wegende ten minste 8 ton. 

B. in reizigerstreinen één voertuig te ver
voeren, waarvan het doorgaand zelfwerkend 
remwerk buiten werking is, mits d it voertuig 
ten minste 10 ton weegt en het, ind ien de 
snelheid meer bedraagt dan 90 ki lometer in 
het uur, voorzien zij van twee- of drieassige 
draaistellen." 

IV. de aanhef, alsmede het gestel de onder 
a, van ar t ikel 68, eerste I id, en van artikel 

" A 
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68, vierde lid, worden gewijzigd en gelezen: 
,,1. De snelheid, waarmede de tre inen, ge

let op het daarin geplaatste materieel worden 
vervoerd, wordt door bestuurders van den 
spoorwegdienst vastgesteld. Zij mag, onver
minderd het bepaalde in het vierde lid , niet 
meer bedragen dan: 

a. voor reizigerstreinen 125 kilometer in 
het uur; in bijzondere gevallen kan met toe
stemming van den Inspecteur-Generaal een 
grootere snelheid dan 125 kilometer in het 
uur worden vastgesteld;" 

.. 4. Behalve voor proefritten mag de snel
heid in geen geval grooter zijn dan die, welke 
volgens de in artikel 67, eerste lid, opgeno
men remtafel, overeenkomt met het percen
tage van het geremd gewicht, en mag voorts 
niet meer bedragen dan: 

a. bij het afrijden van hellipgen welke, be
rekend over een lengte van 500 meter, 

niet steiler zijn dan 1 : 200 125 kilometer 
in het uur; 

steiler zijn dan 1 : 200 en niet steiler dan 
1 : 125 110 kilometer in het uur; 

steiler zijn dan 1 : 125 en niet steiler dan 
1 : 100 100 kilometer in het uur; 

steiler zijn dan 1 : 100 en niet steiler dan 
1 : 71 90 kilometer in het uur; 

steiler zijn dan 1 : 71 en niet steiler dan 
1 : 60 75 kilometer in het uur ; " 

V. het gestelde in artikel 72, eerste lid, 
onder a, wordt gewijzigd en gelezen: 

"a. het geremde gewicht van den trein ten 
minste voldoet aan het bepaalde in artikel 
67 , eerste lid, en de remtoestellen zooveel mo
gelijk gelijkelijk over den trein verdeeld zijn;" 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 13den Mei 1938. 

s. 573. 

WILHELM! A. 
De M inister van Waterstaat, 

J . v. Buur en. 
(Uitgeg. 13 M ei 1938. ) 

11 A u gustus 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het reglement van politie voor eenige 
rivi e ren en stroomen beneden Dordrecht, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 8 
September 1936 (Staatsblad n°. 577} en 
gewijzigd bij Koninklijk besl ui t van 15 
October 1937 (Staatsblad n°. 579 F) . 

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

Waterstaat van 26 Juli 1938, n° . 442, Afdee
ling Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
Augustus 1938, n°. 37); 

Cezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Augustus 1938, n°. 
436, Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
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te bepalen, dat artikel 3 van het reglement 
va n pol it ie voor eenige r ivieren en stroomen 
beneden Dordrecht, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 September 1936 (Staatsblad n°. 
577) en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
15 October 1937 (Staatsblad n° . 579 F), wordt 
gelezen a ls volgt: 

"Art. 3. H et is verboden in de Oude Maas 
beneden het punt van samenkomst van den 
zu idelijken oever met den oostelijken oever 
van de Krabbegeul , in de Krabbegeul en in 
het Mallegat geankerd te liggen, tenzij met 
vergunning van een der in artikel 5 bedoelde 
ambtenaren v·a n den waterstaat of van het 
loodswezen.". 

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

's-Gravenhage, den llden Augustus 1938. 

s. 574. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Waterstaat, 

J . v. B u u ren. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

11 Augustus 1938. BESLUIT tot w1Jz1ging 
van het Dordtsch Ankerreglement, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 24 Sep
tember 1915 (Staatsblad n°. 406) en ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 22 De
cember 1925 (Staatsblad n°. 480). 1 

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

Waterstaat van 26 Juli 1938, n°. 442, Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
Augustus 1938, n° . 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Augustus 1938, n°. 
436, Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het Dordtsch Ankerregle

ment, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 
September 1915 (Staatsblad n°. 406) en ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 22 Decem
ber 1925 (Staatsblad n°. 480), de volgende 
wijzigingen worden aangebracht: · 

a. In artikel 1 wordt in plaats van: ,,tot 
het Mall egat" gelezen: ,,boven de Krabb e
geul" en in pl aats van " de gemeente Dor
drecht" : ,,de gemeenten Dordrecht en Zwijn
drecht''. 

b. In artikel 2, 1 id 1 , wordt na de om
schrijving van A n kerplaats n°. 2, eindigend 
met "Slobbengors; ", het volgende ingevoegd: 

" Anke1·plaats n°. 2 A, langs den linkeroever 
van de Oude Maas tusschen het Mall egat en 
de Kmbb egeul , loopende van 50 m beneden 
kilometerraai 1 21 tot 250 m boven kilometer
raai 122, en rivierwaarts begrensd 0001·: 

de lijn, gaande door twee zwa,·te anker
baken, gemerkt 2 A , staande op den linker
oever van de Ottde Maas onmiddell ijk beneden 
de K rabbegettl;". · 

1 De bij dit Staa.tsblad behoo rende kaart is 
niet 0~1g-enorncn. 
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c. Artikel 2, 1 id 3, wordt gelezen als volgt : 
,,De ankerplaatsen zijn op de bij dit regle

ment behoorende kaarten aangegeven.". 
d. In artikel 3, laatste I id , wordt inplaats 

van: ,,artikel 9 van het Algemeen Regle
ment" gelezen: ,,artikel 10 van het A lgemeen 
reglement van poli tie voor rivieren en Rijks
ka nalen". 

e. In artikel 7, lid 1, vervalt na : ,,haven
meesters der gemeente Dordrecht": ", aan 
de commissarissen de r overzetveren van Pa
pendrecht en Zwijnd,·echt op Dordrecht v.v., 
aan de sch ippers der stoomvaartu igen, varen
de in die veren ,". 

/. In arti kel 9 vervallen de woorden: ,, de 
inspecteurs-generaal ," en wordt in plaats van: 
", opzichte rs en adjunct-opzichters" gelezen : 
,,en opzichters". 

Onze Ministe r van Waterstaat is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenh age, den llden Augustus 1938. 

s. 578 . 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van Waterstaat , 

J. v. Buur e n. 
(Ui tgeg. 30 Augustus 1938.) 

26 S epte,nbcr 1938. BESLUIT tot vaststel
lin g van een bijwnder reglem ent van po
litie voor het ka naal Ztttphen- Enschedc 
en het zijkanaal naar Almel o van de 
Twenthekanalen. 

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

Waterstaat van 24 Augustus 1938, La. D.D., 
afdee l i ng Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 F ebrna ri 1891 
(Stbl. N °. 69) en op het A lgemeen reglement 
van politie voor rivi eren en R ijkskanal en ; 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 
13 September 1938 , N°. 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 19 September 1938, L a. 
C, afdeeling Waterstaatsrecht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I . vast te stellen het volgende 

BIJZONDER REGLEMENT VAN POLITIE 
voor het kanaal Ztttphen-Enschede en 
het zijkanaal naar Almelo van de Twenthe
kanal en. 

Art. 1. Dit reg lement is van toepassing op 
het kanaal Zutphen-E nschede en het zij
kanaal naar Almelo van de Twentheka nal en. 

Art. 2. 1. De grootste geoorloofde afme
tingen van de vaartuigen met inbegrip . van 
de n 1ast zijn , behoudens he t bepaalde in de 
leden 2 en 3 van dit artike l : 

lengte .. 80 m 
breedte .... ..... .................. 9.50 m 
diepgang ..... .... . .. .. ... . 2.50 m 
hoogte boven den waterspiegel 5.- m 

2. Voor het met den IJs el gemeen I ig
gend kanaalpand bedraagt , in afwijking van 
het vorige I id , de g rootste geoorloofde diep
gang evenveel m inder dan 2.50 m a ls de bu i
tenwatcrstand aan de sluis bij Ztttphen lager 
is dan 3.50 m + N.A.P., de grootste geoor- 1 
loofde hoogte boven den watersp iegel even-
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veel1 minder dan 5 m als de buitenwaterstand 
aan de sluis bij Ztttphen hooger i dan 6.50 m 
+ N.A.P. 

3. In afwij king van het bepaalde in lid 1 
van dit artikel bedraagt voor het zijkanaal 
naar Almelo de grootste geoorloofde breedte 
van de vaartuigen 8 m en de grootste geoor
loofde diepgang van de vaartuigen met inbe
grip van den last 2.20' m. 

4. De grootste geoorloofde afmetingen van 
de vlotten zijn: 

lengte .. .. ...... ............... .... .... 125 m 
breedte .. .... .... .... ... ... ... .... ..... 8 m 
diepgang ..... ... . .. ..... ... ..... .. ... 1.50 m 

Art. 3. 1. H et maximum van de snelhe id , 
waarmede stoomvaartu igen zich mogen be
wegen, bedraagt pe r minuut: 

voor vaartuigen met een 

Kanaal Zijkanaal 
Zutphen- naar 
Enschede Almelo 

diepgang van 2 m of meer 150 m 120 m 
voor vaartuig!ln met een 

d iepgang van minder dan 
2 m en meer dan 1.25 m 175 rn 150 m 

voor vaa rtuigen met een 
diepgang van 1.25 m en 
minder ........... .. ................. . 200 m 175 m 

2. In afwijki ng van het vorige lid mag een 
vaartuig op het kanaalgedeelte tusschen de 
slui s bij Zutphen en het bij km 20.800 gelegen 
aflaatwerk van de B olksbeek zich bewegen 
met een snelhe id , welke een tiende grooter is 
dan het volgens lid 1 voor dit vaartuig vast
gestelde max imum. 

3. Het maximum van de snelheid, waar
mede vlotten vervoerd mogen worden, be
draagt 75 m per minuut. 

Art. 4. Bij het stilliggen vóór een aanleg
plaats mogen schroeven niet in beweging zijn. 
De schroeven mogen bij het aanleggen of het 
verlaten van aanlegplaatsen slechts langzaam 
draaien, zoolang zij zich op minder dan 6 m 
van den waterkant bevinden. 

Art. 5. Ingeval het tot waterhesparing 
noodig is de schuttingen te beperken of nader 
te regelen , zullen de daartoe noodi ge voor
schriften doo r aanplakking aan de slu izen 
bekendgemaakt worden. 

Art. 6. Met aanvulling in zooverre van a r
tikel 36 va n het Al gemeen reglement van po
l itie voor rivieren en Rijkskanalen moeten 
vlotten des nachts in de zwaaiplaatsen van 
het kanaal worden gemeerd. 

Art. 7. H et g rootste aantal vaartuigen, da t 
gelijktijdi g door een leepboot mag worden 
gesleept, bedraagt acht, waarbij vaartuigen 
van meer dan 250 ton laadvermogen voor twee 
vaa rtu igen gerekend worden. 

Art. 8. H et is verboden te jagen langs de 
oevers , welke zijn aangedu id door borden met 
opschrift " Verboden langs deze zijde te ja
gen". 

Art. 9. E en zich in de schutkolk bevindend 
vaartuig of v lot mag een deur van een si ui s, 
zoolang zij niet geheel geopend is, niet dichter 
naderen dan tot de verticale, wi tte tegelrijen 
in de schutkolkrnuren ; een zich buiten de 
sluis bevindend vaartuig of v lot mag die deur, 
zoolang zij niet geheel geopend is, niet dichter 
dan tot een afstand van 25 m naderen. 

Art. 10. Overtreding van dit bijwnder 
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reglement wordt, voor zoover daartegen niet 
bij de wet of bij het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskana len is voor
zien, gestraft met geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 

II. te bepalen, dat met het in werk ing 
treden van het onder I bedoeld reglement is 
vervallen het bijzonder reglement van politie 
voor het kanaal Zutphen- Enschede der 
Twenthekanalen, vastgesteld bij K. B. van 22 
December 1933 (Stbl. 718). 

Onze Minister van Waterstaat is be last met 
de u itvoer ing van dit besluit, hetwe lk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

oestdijk, den 26sten Septembe r 1938. 

s. 579_ 

WILHELM!. A. 
De Minister van Wate,·staat, 

J. v. Buur en. 
(Uitg eg. 7 Octob er 1938.) 

26 S epte,nber 1938. BESLUIT tot wij zig ing 
van het reglement voor de stuurli eden
examens, vastgesteld bij Koninkl ij k be
sluit van 15 October 1937 (Staatsbla.d 11°. 
579 C). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 13 Augustus/17 Augustus 
1938, La. A./n°. 14188, Afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen/ ij verhe idsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelij k is geble
ken het reglement voor de stuurlieden
examens, vastgesteld bij Konink lij k besluit 
van den 15en October 1937 (Staatsblad n°. 
579 C), te wijzigen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 September 1938, N°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voo r
noemde M inisters van 16 eptember/21 Sep
tember 1938, L a. C I/N°. 14794, Afdeeli ng 
Vervoer- en Mij nwezen/Nijverheidsonde rwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In arti ke l 1 van B ijlage I van het regle
ment voor de stuurl ieden-examens, vastge teld 
bij Konink lij k besluit van den 15en October 
1937 (Staatsbl ad n° . 579 C), wordt het onder 
a vermei de gelezen a ls volgt: 

a. voor het examen voor het diploma als 
derde-stuurman voor de groote hande lsvaa rt 
het bewijs, dat bij na voltoo ii ng van het vij f
tiende levensjaar gedurende tenminste een 
jaar dekdienst heeft gedaa n aa n boord van 
zeeschepen of zeevisschersvaartuigen. 

Onze Ministers van Waterstaat en van On
de rwijs, K unsten en Wetenschappen zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
-den Raad van State. 

Soestdijk, den 26sten September 1938. 
WILHEL 1I A. 

De Minister van Waterstaat, 
J . v. B u u re n. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o te rn a k er de B r u ï n e. 
(Uitgeg. 7 Octobe,· 1938.) 
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S. 579 A. 

4 October 1938: BESLUIT tot vastste lling 
van het tarief wegens mkoop van dienst
t ijd, als bedoeld in artikel 18a, derde lid 
der Pensioenwet voor de Spoonvegambte'. 
naren 1925 (Staatsblad n°. 294). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Min isters van Waterstaat van 8 A u
gustus 1938, n°. 496, Afdeel ing Vervoer
en Mijnwezen, van Binnen landsche Zaken van 
10 Juni 1938, Afdeel ing Pensioenen en Wacht
gelden, van Defensie van 2 J uli 1938 IIIe 
Afdeel ing B nr. 173, on van Koloniën ~an 18 
J uli 1938, Afdeeling Kabinet, 11°. 11 ; 

Gelet op artikel 18a der Pensioenwet voor 
de Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 
294_), 1,00als d it is ingevoegd bij paragraaf 43, 
artikel 10, der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1938, 11°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onze ,·oor
noemde M inisters van W ate rstaat van 30 Au
gustus 1938, n°. 537 I, Afdee l ing Vervoer- en 
Mijnwezen, van Binnenlandsche Za ken van 7 
~eptember 1938, n°. 901 I , A fdeeli ng Pen
s10enen en Wachtgelden, van Defensie van 21 
September 1938, IIIe Afdeeling B, n°. 23 , en 
van Koloniën van 28 September 1938 Afdee-
ling Kabinet, n°. 9; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen, dat voor het voor pens ioen in

koopen van tijd in militairen dienst, als be
doeld in artikel 18a, eerste lid, der Pensioen
wet voor de Spoorwegambtenaren 1925 (Staats
blad n~_. 294), doorgebr11;cht, is verschuld igd 
eene b1Jdrage voo r elk Jaar van den in te 
koopen diensttijd, bedragende 10 percen t van 
den voor den betrokken spoorwegambtenaar 
op den datum van inkoop geldenden pensioens
grondslag, vermeerderd met 4 percent rente 
sedert 1 Augustus van het in te koopen jaar 
tot den datum van inkoop. Voor de bereke
ning van vorenbedoe lde bijdrage wordt een 
gedeelte van een jaar, waar in 1 Augustus 
vo~rkomt, a ls een vo l jaar aangemerkt, ter
WIJi een g~deelte van een jaar, waarin 1 
Augustus met voorkomt, wordt verwaarloosd. 

Onze Ministers van Waterstaat, van Binnen
landsche Za ken, van Defens ie en van Kolo
n iën zij n be last met de uitvoering van di t be
sluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 
in a fschr ift aan de n Raad van State medege
deeld za l worden. 

Het Loo, den 4den October 1938. 

WILHELMINA. 
De M in·iste,· van Wat e,·s taat, 

J. v. B u u re n. 
De Minister van Binnenlandsche Z aken 

V a n B o e y e n. ' 
De Ministe,· van Defensie, va n Dij k. 

De Ministe,· van K ol oniën, 
C h. We I te r. 

( Uitgeg. 14 October 1938.) 
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s. 28. 

16 Juli 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
30 April 1938 te Brussel tusschen Neder
land en België gesloten verdrag betref
fende de fiscale behandeling van motor
rijtuigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het op 30 April 1938 te Brusse l tus

schen Nederland en België gesloten verdrag 
betreffende de fiscale behandeling van mo
torrijtuigen, van welk verdrag een afdruk bij 
<lit Besluit is gevoegd; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 14 Juni 
1930 (Staatsblad n°. 244), houdende bepa
lingen ter voorkoming van dubbele belasting; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van genoemd verdrag op 2 Juli 1938 te 
l3russel zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat genoemd verdrag 
overeenkomstig artikel 11 op den dag der 
uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden 
voor het Rijk in Europa is in werking ge
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 12den Juli 
1938, Directie van het Protocol , n°. 24007; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag te doen bekendma-

1rnn door de plaatsing van dit Besluit in het 
.Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van de Departe
nienten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Brig, den 16den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J . Pat ij n. 

(Uitgeg. 2 Augustus 1938.) 

-VERDRAG tusschen Nederland en België 
betreffende de fiscale behandeling van 
motorrijtuigen. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
bezield met den wensch om de belastinghef

fing op motorrijtuigen te regelen , hebben be
·sloten te dien einde een verdrag te sluiten en 
hebben daartoe a ls Hun gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den: 

Den Heer Baron van H arinxma thoe Sloo
ten, MinistP.r der Nederlanden te Brussel , 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
D e n Heer Paul Henri Spaak, Hoogstdes

·zelfs Minister van Buitenlandsche Zaken en 
Buitenlandschen Handel, 

die, na elkander mededeeling te hebben ge
daan van hun volmachten, welke in goeden 
-en behoorlijken vorm werden bevonden, over 
de navolgende bepalingen tot overeenstem
ming zijn gekomen: 

I. Algemeene regeling. 

Art. 1. 1. Motorrijtuigen, regelmatig in
_geschreven in Nederland, waarmede tijdelijk 

i... &. s. 1938. 
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op Belgisch grondgebied wordt gereden, en 
wederkeerig, motorrijtuigen, regelmatig inge
schreven in Belgie, waarmede tij rlelijk op 
Nederlandsch grondgebied wordt gereden, zijn 
op het gehe<jle grondgebied van het bezoohte 
land vrijgesteld van de belastingen of rechten 
die geheven worden wegens het rijden met of 
het houden van motorrijtuigen, voor zoover 
deze motorrijtuigen zoowel in het eene als in 
het andere land slechts dienen tot het koste
loos vervoer van personen. 

2. Behoudens de hierna voorziene uitzon
deringen, is dit verdrag derhalve niet van 
toepassing op de motorrijtuigen, dienende tot 
bet vervoer van personen tegen betal ing, als
mede op de motorrijtuigen gebruikt voor goe
derenvervoer. 

Art. 2. Autobussen, ingeschreven in N eder
land of in België en gebruikt voor een open
baren dienst waarvoor aan weerszijden van 
de grens een vergunning of regelmatige toe
stemming is verleend, zu llen eveneens de voor
deelen genieten van de vrijstelling bedoeld in 
artikel 1 van dit verdrag. 

Art. 3. Autocars, ingeschreven in een van 
de beide landen, die tegen vergoeding perso
nen vervoeren die in het andere land een reis 
ondernemen, zijn in laatstbedoeld land vrij ge
steld van de belastingen en r!)chten bedoeld 
·in artikel 1, voor zoover het vervoer uitslui
tend personen betreft, die in het land van 
inschrijving ten vervoere zijn opgenomen . 

II. Vervoer van goederen in het grensverkeer. 

Art. 4. 1. Motorrijtuigen, behoorlijk inge
schreven in een van de beide landen, die door 
den houder gebruikt worden voor het vervoer 
van eigen producten of voor het vervoer ten 
eigen behoeve, met uitsluiting van elk ver
voer van goederen voor derden, mogen in de 
grenszone van het andere land rijden onder 
het genot van vrijdom van belastingen en 
rechten, die geheven worden wegens het rijden 
met of het houden van motorrijtuigen, mits 
de houder woont in de grenszone (artikel 6) 
·van het land van inschrijving of er een vaste 
inrichting bezit waarbij de motorrijtuigen be
hooren. 

2. Ten einde te kunnen genieten van de 
vrijstelling bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, moet de bestuurder van het motorrij
tuig in het bezit zijn van een grenskaart vol
gens het bij dit verdrag gevoegde model. Deze 
·kaart zal worden afgegeven door het bevoegd 
gezag van het land waar het motorrijtui [( is 
ingeschreven. 

3. De Ministers van Financiën van · de 
Hooge Verdragsluitende Partij en zullen el
kander mededeeling doen van het gezag be
last met de uitgifte van de kaarten, bedoeld 
in het 2e lid van dit artikel. 

Art. 5. 1 . Motorrijtuigen, ingeschreven in 
een van de beide landen en gebruikt voor het 
vervoer van Nederlandsche of Bel gische grens
arbeiders, die zich naar hun werk begeven of 
naar hun woonplaats terugkeeren zullen in 
het land waar zij niet zijn ingeschreven, zijn 
vrijgesteld van de belast ingen en rechten be
doeld bij artikel 1 van dit verdrag. 

2. Dezelfde vrijstelling zal worden toege
kend voor motorrijtuigen uitslui tend dienende 
tot ziekenvervoer; voor motorrijtuigen van het 
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Roode Kruis en voor lijkwagens, ingeschre
ven in het eene land en waarmede tijdelijk 
in het andere land wordt gereden. 

Art. 6. 1. Voor de toepassing van dit ver
drag wordt het grondgebied, gelegen tusschen 
de Nederlandsch-Belgische grens en een denk
beeldige lijn gelegen aan weerszijden op on
geveer tien kilometers in rechte lijn van deze 
grens, respectievelijk genoemd: Nederlandsche 
grenszone, en Belgische grenszone. 

2. Ingeval deze denkbeeldige lijn eene aan
eensluitende bebouwing doorsnijdt, maakt de 
geheele aaneensluitende bebouwing deel van 
de zone uit. 

3. De bevoegde administraties van de Hooge 
Verdragsluitende Partijen, zullen eene lijst 
opstellen van de gemeenten die in de grens
zones zijn gelegen en daarvan aan elkander 
mededeeling doen. 

III. Slotb epalingen. 

Art. 7. 1. Ten einde te kunnen genieten 
van de vrijstellingen bedoeld bij dit verdrag, 
moet elk motorrijtuig zijn voorzien van de 
nummerplaat van hun land, en de letters 
N.L. of de letter B . dragen, aanwijzende hun 
nationaliteit. 

2. Het is wel te verstaan dat, behoudens 
de bepaling van § 2 van artikel 4, de bestuur
der van het motorrijtuig niet in het bezit be
hoeft te zijn van eenig document ten einde 
van de bedoelde vrij steil ingen te kunnen ge
nieten. 

Art. 8. 1. Het is wel te verstaan, dat de 
vrijstellingen bedoeld bij dit verdrag zich niet 
uitstrekken tot de douanerechten noch tot de 
verbruiksbelastingen, noch tot de toll en of 
andere soortgelijke retributies, noch tot de 
rechten betrekking hebbende op de uitvoering 
van vervoercontracten. 

2. Het is verder wel te verstaan, dat dit 
verdrag de begunstigden niet ontheft van de 
verplichtingen om te voldoen aan de douane
voorschriften, en in het bijzonder om de bij de 
wet voorgeschreven wegen te volgen en zich 
zoowel bij het binnenkomen a ls bij het ver
laten van het land aan het dichtst bij de grens 
gelegen douanekantoor aan te melden. 

Art. 9. De bevoegde administraties der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen de 
noodige maatregelen uitvaardigen om mis
bruiken tegen te gaan en om een richtige toe
passing van dit verdrag te verzekeren. 

Art. 10. Dit verdrag is slechts van toepas
sing op de in Europa gelegen gebiedsdeelen 
van de Hooge Verdragsluitende Partijen. 

Art. ll. 1. Dit verdrag is opgesteld in de 
Nederlandsche en in de Fransche taal ; beide 
teksten zijn authentiek. Het zal worden be
krachtigd en de bekrachtigingsoorkonden zul 
len zqo spoedig mogelijk te Brussel worden 
uitgewisseld. 

2. Het verdrag zal in werking treden op 
den dag der ui twisseling der bekrachtigings
oorkonden. 

3. Het verdrag kan door ieder der Hooge 
Verdragslu itende P a rtij en worden opgezegd 
met het eind van elk kalenderkwartaal, mits 
voor het begin van dat kal enderkwartaal 
hiervan is kennis gegeven. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge-
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volmachtigden dit verdrag hebben ondertee
kend en van hun zegels voorzien. 

Gedaan te Brussel , in tweevoud, den 30sten 
April 1938. 

( L.S.) van Harinxma thoe Slooten. 
(L.S.) P. H. Spaak. 

Bijlage tot artikel 4. 

GRENSKAART VOOR HET VERVOER VAN 
GOEDEREN PER VRACHTWAGEN. 

(Art. 4 van het Nederlandsch-Belgisch verdrag 
van 30 Apr il 1938 betreffende de fiscale be

handeling van motorrijtuigen) . 

De hieronder omschreven vrachtwagen be
hoort bij een in de grenszone (art. 6 van bo
venbedoeld verdrag) gelegen vaste inrichting. 

Fabrieksmerk van het motorrijtuig 
Nummer van den motor .. ......... . 
Nummer van het chassis ........... . 
Nationale nummerplaat ........... . 
Naam, firma (straat en huisnummer) van 

den houder van het motorrijtuig of van de 
vaste inrichting waarbij het motorrijtuig be-
hoort .......... ........... ...... ....... ............ ....... ........ . 

Dit motorrijtuig is slechts vrijgesteld van de. 
bel astingen wegens het rijden met of het hou
den van motorrijtuigen in de grenszone van 
het andere land, indien het wordt gebru ikt. 
voor het vervoer van eigen producten of voor 
het vervoer ten eigen behoeve van den hou
der, met uitdrukkelijke uitsluiting van elk 
vervoer voor derden. 

De bestuurder van het motorrijtuig moet in 
het bezit zijn van de onderwerpelijke kaart 
om onder het genot van vrijdom van belas
ting in de grenszone van het andere land te 
kunnen rijden. Hij is verplicht de kaart te 
vertoonen op elke vordering van de douane
of andere met het toezicht op de naleving der 
belastingwetten belaste ambtenaren, die hun 
dienstkleeding dragen of hun kwaliteit op, 
eenige andere wijze aantoonen, alsmede van 
de ambtenaren der politie, en om aan deze 
ambtenaren alle inlichtingen te verstrekken, die 
zij van hem zouden kunnen vragen. 

Deze grenskaart is geldig gedurende één 
jaar, tenzij het motorrij tuig ophoudt te be
hooren bij de bovenbedoelde inrichting. 

Te ..... ...... .. .. ..... . , den ......... .......... . . 
Officieel stempel. 

s. 33. 

4 Augustus 1938. WET, houdende voorbehoud 
der bevoegdheid tot toetreding tot het ont
werp-verdrag tot vaststelling van den 
minimum-leeftijd van toelating van kinde
ren tot arbeid op zee (herzien Genève 
1936) . 

Bijl. Hand . Il 1937/38, 476. 
Hand. Il 1937/88, bladz. 1847. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 476. 
Hand. I 1937/38, bladz . 767. 

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

dat het wenschelijk is, dat Ned edand toe
treedt tot het in de twee en twintigste, van 
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22-24 October 1936 te Genè ·ve gehouden, zit
ting der Algemeene Conferentie van de ver
tegenwoordigers der Leden van de Internatio
nal e Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond aangenomen ontwerp-verdrag tot 
vaststelling van den minimum-leeftijd van toe
lating van k inderen tot arbeid op zee en daar
bij gelet op de wet van den 6den Maart 1920, 
Staatsblad N °. 108, tot voorbehoud <let· be
voegdheid tot toetreding tot het Volkenbond
verdrag en Ons besluit van den 26sten Maart 
1920, Staatsblad N°. 127, houdende bekend
making in het Staatsblad van de toetreding 
van N ederland tot het Volkenbondverdrag, 
op artikel 1 van het Volkenbondverdrag, de 
artikelen 387 en 405 van het Vredesverdrag 
van V ersailles van 28 Juni 1919, zoomede op 
artikel 60 der Grondwet; 

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

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor toe 
te treden tot het in afdruk nevens deze wet 
gevoegde in de twee en twintigste zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Internationale Or
ganisatie van den A rbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag tot vaststelling 
van den minimum-leeftijd van toelating van 
kinderen tot arbeid op zee (herzien Genève 
1936) . 

L asten en bevelen, enz · 
Gegeven te. 's-Gravenh~ge, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. · 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. R o m m e. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
J. Pat ij n. 

De Ministe,· van Kol oniën, 
C h. W e 1 t e r . 

(Uitgeg . 23 S eptember 1938.) 

Fransche tekst. 

CONFERENCE INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL. 

Projet de conventlon flxant l'age minimum 
d'a<lmlsslon des enfants au travall marltlme 

(revlsé en 1936) . 

L a Conférence générale de l 'Organisation 
internationale du Travail , 

Convoquée à Genève par Ie Consei l d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y étant réunie Ie 22 octobre 1936 en 
sa vingt-deuxième session, 

Après avoir décidé d'adopter div.erses propo
sitions relatives à la revision partielle de la 
convention fixant l'äge minimum d'admission 
des enfants au travail maritime adoptée par 
la Conférence à sa deuxième session, question 
inscrite à l 'ordre du jour de la présente ses-
sion, . . . 

Considérant que ces propos1t1ons do1 vent 
prendre la forme d'un projet de convention 
internationale, 
adopte, ce vingt-quatrième i?ur d'octobre i_nil 
neuf cent trente-six, Ie proiet de convent10n 
ei-après qui sera dénommé Convention (revi
sée) sur l'äge minimum (travail mar itime) , 
1936: 
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Art. 1. Pour l'application de la présente 
convention, Ie terme "navire" doit être en~ 
tendu de tous les bateaux, navi res ou bäti
ments, quels qu'ils soient, de propriété publi 
que ou privée, effectuant une navigation ma
r it ime, à l'exclusion des navires de guerre. 

Art. 2. 1. Les enfants de moins de quinze 
ans ne peuvent être employés au travai l à 
bord des navires, autres que ceux sur lesquels 
sont seuls employés les membres d'une même 
familie. 

2. Toutefois, la législation nationale peut 
autoriser la délivrance de certificats permet
tant aux enfants ägés de quatorze ans au 
moins d'être employés dans les cas ou une 
autori té scalaire ou une autre autorité ap
propriée désignées par la législation nationale 
s'est assurée, après avoir dûment pris en con
sidération la santé et l'état physique de ! 'en
fant, ainsi que les avantages futurs auss i b ien 
qu'immédiats que l'emploi envisagé peut com
porter pour lui , que eet emploi est dans l'in
térêt de I 'enfant. 

Art. 3. Les dispositions de l'article 2 ne 
s'appliqueront pas au trava il des enfants sur 
les bateaux-écoles, à la condition que ce tra
vail soit approuvé et surveillé par l'autori té 
publique. 

Art. 4. Dans Ie hut de permettre Ie con
trole de l'application des dispositious de la 
présente convention, tout capita ine ou patron 
devra tenir un registre d'inscript ion ou un 
róle d'équipage mentionnant toutes les per
sonnes de moins de seize ans employées à bord, 
avec l 'indication de la date de leur na issance. 

Art. 5. La présente convention n'entrera 
en vigueur qu'après l 'adoption, par la Con
férence internationale du Trava il , d'un projet 
de convention portant revision de la conven
tion fix ant l'äge minimum d'admission des 
enfants aux travaux industri els (1919) et d'un 
projet de convention portant revision de la 
convention concernant l'äge d' admission des 
enfants aux travaux non industriels (1932). 

Art. 6. L es ratificat ions officielles de la 
présente convent ion seront communiquées au 
Secrétaire général de la Société des Nations 
et par lui enregistrées. 

Art. 7. 1. La présente convention ne liera 
que les Membres de l 'Organisat ion internatio
nale du Travail <lont la ratification aura été 
enregistrée par Ie Secrétaire général. 

2. Sous réserve des dispos it ions de l' article 
5 ci -dessus, elle entrera en vigueur douze mois 
après que les ratifications de deux Membres 
auront été enregistrées par Ie Secréta ire gé
néral. 

3. P ar la su ite, cette conven t ion entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois 
après la date oll sa ratification aura été 
enregistrée. 

Art. 8. Aussitót que les ratifications de 
deux Membres de l'Organisation internatio
nale du Trava il auront été enregistrées, Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations 
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Or
ganisation internationale du Travail. Il leur 
notifiera égaleinent l' enregistrement des rati
fications qui lui seront ultérieurement com
muniquées par tous autres Membres de l'Or
ganisation. 

Art. 9. 1. Tout Membre ayant ratifié la 
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présente convention peut la dénoncer à l'ex
piration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la con
vention, par un acte communiqué au Secré
taire général de la Société des Nations, et 
par I ui enregistré. La dénonciation ne prendra 
effet qu 'une année après avoir été enre
gistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente 
convention qui, dans un délai d'uue a nnée 
après l'expiration de la période de dix an
nées mentionnée au paragraphe précédcnt, ne 
fera pas usage de la faculté de dénonciation 
prévue par Ie présent article sera I ié pour 
une nouvelle période de dix années, et, par la 
suite, pourra dénoncer la présente convention 
à l'expiration de chaque période de dix an
nées dans les conditions prévues au présent 
article. 

Art. 10. A l'expiration de chaque période 
de dix années à compter de l'entrée en v igueur 
de la présente convention, Ie Conseil d'admi
nistration du Bureau international du Trava il 
devra présenter à la Conférence générale un 
rapport sur l' application de la présente con
vention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à 
l'ordre du jour de la Conférence la question 
de sa revision totale ou partielle. 

Art. ll. 1. Au cas ou la Conférence adop
terait une nouvelle convention portant revision 
tota le ou partielle de la présente convention, 
et à moins que la nouvelle convention ne dis
pose autrement: 

a. la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision entraîne
rait de plein droit, nonobstant l 'article 9 ci
dessus, dénonciation immédiate de la présente 
convention, sous réserve que Ia nouvelle con
vention portant revision soit entrée en vigueur; 

b. à partir de la date de l'entrée en vi
gueur de la nouvelle convention portant re
vision, la présente convention cessera it d'être 
ouverte à la ratification des Membres. 

2. La présente convention demeurerait en 
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l'aura ient ratifiée et 
qui ne ratifieraient pas la convention portant 
revision. 

Art. 12. Les textes français et anglais de 
la présente convention feront foi l'un et 
l'autre. 

s. 34. 

·4 Augustus 1938. WET, houdende voorbe
houd der bevoegdheid tot opzegging van 
het verdrag van Genua (1920) tot vast
stelling van den minimum-l eeftijd van 
toelating van kinderei:i, tot arbeid op zee. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 476. 
Hand. II 1937/38, bladz. 18/47. 
Bijl . Hand. l 1937/38, 476. 
Hand. l 1937/38, bladz. 767. 

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

dat het na de toetreding van Nederland tot 
het in de twee en twintigste, van 22-24 Oc
tober 1936 te Genève gehouden, zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Internationale Orga-
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nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag tot vastste ll ing 
van den minimum-leeftijd van toelating van 
kinderen' tot a,rbeid op zee, wenschelijk is over 
te gaan tot •opzegging van het verdrag van 
Genua (1920) tot vaststelling van den mini
mum-leeftijd van toelating van kinderen tot 
arbeid op zee, door Nederland op 26 Maart 
1925 bekrachtigd, welke opzegging op grond 
van artikel 60, der Grondwet, alleen kan ge
schieden krachtens de wet; 

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

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor het 
in de tweede zitting der Algemeene Conferen
tie van de vertegenwoordigers der Leden van 
de Internationale Organisatie van den Arbeid 
van den Volkenbond aangenomen ontwerp
verdrag tot vaststelling van den minimum
leeftijd van toelating van kinderen tot arbeid 
op zee, welk ontwerp-verdrag werd goedge
keurd bij de wet van 13 Januari 1923, Staats
blad N°. 10 en waarvan de bekrachtiging 
door Nederland den 26sten Maart 1925 bij 
het secretariaat van den Volkenbond werd 
ingeschreven, op te zeggen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romme. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
J . Pat ij n. 

s. 37. 

De Minister van Koloniën, 
C h. We I te r. 

(Uitgeg . 23 September 1938.) 

4 Octob er 1938. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in he t Staatsblad van het op 
29 Juni 1937 te Kopenhagen tusschen 
Nederland en Denemarken gesloten tarief
verdrag met bijbehoorende nota wissel ing. 

Wij WILH)!:LMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 6 Augustus 1938 (Staats

bl ad n°. 35), houdende goedkeuring van het 
op 29 Juni · 1937 te Kopenhagen tusschen 
Nederland en Denemarken gesloten tariefver
drag, van welk verdrag een afdruk en eene 
vertaling bij -dit Besluit zijn gevoegd; 

Gezien ·mede de op 29 Juni 1937 tusschen 
den Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden 
te Kopenhagen en den Deenschen Minister 
van Buitenhrndsche Zaken gewisselde nota's 
betreffende de voorloopige toepassing van het 
bepaalde onder I van dat verdrag, van welke 
nota's eveneens een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd; . 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 27 September 1938 
te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig het bepaalde onder III van 
het verdrag, op denzelfden dag voor het Rij k 
in Europa is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche ZakeP van den 29sten Sep-
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tember 1938, Directie. van het Protocol , n°. 
31778 ; 

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

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

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

Het Loo, den 4den October 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
J. Pat ij n. 

( Uitgeg. 14 Octob er 1938.) 

Tarlefver1lrag. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den en Zijne Majesteit de Koning van Dene
marken en IJsland, bezield met den wensch 
zooveel mogelijk het handelsverkeer tusschen 
Nederl and en Denemarken te bevorderen, 
hebben besloten een tariefverdrag te sluiten 
en hebben daartoe als hun gevolmachtigden 
benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den, Jonkheer J . W . M. Snouck Hurgronje, 
Tijdelijk Zaakgelastigde te Kopenhagen ; 

Zijne Majeste it de Koning van Denemarken 
en IJsland, den heer Dr. P. Muncb, Hoogst
deszelfs Minister van Bui tenlandsche Zaken, 

d ie behoorlijk daartoe gevolmachtigd, de na-
volgende bepal ingen zijn overeengekomen: 

I. Het invoerrncht op Deensch rundvleesch 
(nummer van het Nederlandsche tarief 146 VI 
B la) zal teruggebracht worden van 20 % op 
12½ % ad valorem. 

II. De invoer in Denemarken van bloem
bollen (nummer 322a van het Deensche dou
anetarief) van Nederlandschen oorsprong zal 
n iet belast worden met een hooger invoerrecht 
dan 50 oere per kilogram. 

III. Dit verdrag zal bekrachtigd worden 
en in werking treden op den dag van de uit
wisseling der oorkonden van bekrachtiging. 

IV. Dit verdrag zal van kracht blijven tot 
1 Juli 1938. Tenzij het drie maanden voor 
zijn afloop wol'dt opgezegd, zal het van kracht 
blijven totdat het opgezegd wordt door een 
der beide Hooge Verdragslu itende Partijen 
met inachtneming van een term ijn van een 
maand. 

Ter oot'konde waarvan de gevolmachtigde 
onderteekenaars dit verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Kopenhagen 111 tweevoud, op 29 
Juni 1937. 

Snouck Hurgronje. P. Munch. 

Kopenh agen, 29 J un i 1937. 

Mijnheer de M inister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te 
deelen, dat, in afwachting van het inwerking
treden van het heden onderteekende tarief
verdrag, de Nederlandsche Regeering het 
voornemen heeft voorloopig, vanaf de 28ste 
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van deze maand, het invoerrecht op rund
vleesch van Deenschen oorsprong op 12½ % 
ad valorem te brengen. 

De N ederl andsche Regeering behoudt zich 
, de bevoegdheid voor om, wanneer de adm ini: 

stratieve maatregelen niet spoedig genoeg zou
den kunnen worden getroffen, aan de impor
teurs van Deensch vleesch, die daartoe het 
verzoek indienen, het verschil tusschen 20 % 
en 12½ %, dat inmiddels betaald zou zijn, 
terug te betalen. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering 
te aanvaarden van de meeste hoogachting. 

Snouck Hurgronje. 

Zijner Excellentie d,en H eere Dr. P. Munch, 
Minister ~·an Buitenlandsche Zaken, 

Kopenhagen. 

K openhagen, 29 Juni 1937. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Ik heb de ee t' U de ontvangst te bevestigen 
van den brief welke U heden wel tot mij hebt 
willen richten, te weten: 

"Ik heb de eer Uwer E xcellentie mede te 
dee len, dat, in afwachting van het inwerking
treden van het heden onderteekende tarief
verdrag, de Nederlandsche Regeering het 
voornemen heeft voorloopig, vanaf de 28ste 
van deze maand, het invoerrecht op rund
vleesch van Deenschen oorsprong op 12½ % 
ad valorem te brengen. 

De N ederlandsche Regeering behoudt zich 
de bevoegdheid voor om, wanneer de admini
stratieve maatregelen niet spoed ig genoeg zou
den kunnen worden getroffen, aan de impor
teurs van Deensch vleesch , die daartoe het 
verzoek indienen, het verschi l tusschen 20 % 
en 12½ %, dat inmiddels betaald zou zijn, 
terug te betalen." 

Gelief, Mijnheer de Zaakgelastigde, de ver
zekering te aanvaarden van mijn bijzondere 
hoogachting. 

P. Munch. 

Den H eere Jhr. J. W. M. Snouck Hurgronje, 
Zaakg elastigde der N ederlanden. 

s. 38. 

15 October 1938. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
Pa,'ijs en den Frauschen Ministe1· van Bui
tenl andsche Zaken dd. 15 Juli 1938 ge
wisselde nota's, houdende eene overeen
komst tusschen Nederland en F,·ankrijk 
betreffende de I uch tverb i ndi ng tusschen 
Batavia en Saigon . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Parijs 

en den Franschen Minister van Buitenland
sche Zaken dd. 15 Juli 1938 gewisselde nota's, 
houdende eene overeenkomst tusschen Neder
land en Frankrijk betreffende de luchtver
binding tusschen Batavia en Saigon, van welke 
nota's een a fdruk en eene vertal ing bij dit 
Beslui t zij n gevoegd; 
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Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
op 15 Juli 1938 is in werking getreden ; 

Op de voordrabht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den !Oden October 
1938, Directie van het Protocol, n°. 34709. 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bov ngenoemde nota's, a lsmede de vertaling 

daa ,·van, te doen bekend maken door de p laat
ting van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Depa rtem enten 
van Al gemeen Bestuur, zijn , ieder voor zoo
vee l hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

H et Loo, den 15den Octoberr 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
J . Pat ij n. 
( Uitge(J. 25 Octob er 193 . ) 

Gezant chap der Nederlanden. 
0

• 2974/V. 49. 

Parijs , 15 .Tui i 1938. 
Mijnheer de Ministe r, 

Aa ngez ien de Fransche maatsch appij " Ai,· 
France" en de N ederl a ndsche maatschappij 
,,K oninklijke Nederl andsch-Indische Lucht
vaart Maatsch appij" een schikking getroffen 
hebben nopens de exploitatie van de luchtlijn 
van a igon naar Batavia, is mij opgedrngen 
en heh ik de eer Uwer Excellentie de hier
onder staande ontwerp-overeenkom t te doen 
toekomen: 

1. Van 15 Juli 1938 a f verleent de R e
geering van de Republiek aan de ederl and
sche maat chappij "Koninklijke ederlandsch
Indische Luchtvaart Maatschappij" vergun
ning om haar luchtdienst van Batav ia naa r 
Singapore te verlengen tot Saigon, ove r· het 
Cochinchineesch grondgebied te vliegen, te 
Sa igon neder te dalen en in die stad een 
comme rcieele landing te ma ken. 

2. De Nederlandsche R egeering verleent 
daartegenover aan de maatschappij "Air 
France" vergunning om een luchtdienst van 
Saigon op Batav ia over Singapore in te stel
len, over het grondgebied van ederlandsch
Indi ë te vliegen op het traject ingapore
J ava, te Batav ia neder te da len en in die 
tad een commercieele landing te maken. 

3. De geldigheid van deze overeenkomst is 
a fh anke lijk van de geldigheid van de schik
king getroffen tusschen de maatschappij en 
K .N.I .L.M. en Air France; de overeenkomst 
is he rnieuwbaar op dezel [de voo rwaarden a ls 
bedoelde schikking. 

Voor het geval , dat de bovenstaande tekst 
de goedkeuring der F ransche Regeer ing mocht 
wegdragen, zou het ten einde de overeen
komst van kracht te doen worden voldoende 
zijn , dat deze voll edi g wordt herh aa ld in 
Uwer Excellent ie's nota van goedkeuri ng. 

Aa nvaard , Mijnheer de Minister, de verze
kering van m ijn bijwndere hoogachting. 

Voor den Gezant, 
F. VAN PALLANDT. 

Zijner Excell entie, 
dtn FI eere Georges Bonnet, 

ilfinister van B uitenlandsche Zaken, 
Parijs. 
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Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
Onder-Afdeel ing van Admi nistratieve Zaken 

en Internationale Vereenigingen. 

Do sier E 34. 

Parijs, 15 Juli 1938. 

Mijnh er de Ministe r , 

Ik heb de eer U de ontvangst te berichten 
van Uw brief van heden en U te doen weten, 
dat de Regeering van de R epubliek goedkeurt, 
dat de volgende be palingen een overeenkomst 
op basis van wederkeerigheid zullen uitmaken 
met de R egeering van het Koninkrijk der e
derlanden. 

1. Met verwijzing naar de schikking op 23 
Jun i 1938 getroffen tusschen de maatschappij 
" Air France" en de K. .I.L.M., nopens de 
exploitatie van de lijn Batavia-Saigon, ver
leent de R egeering van de R epubliek aan de 
Nederland che maatschapp ij " Koninklijke re
derlandsch-Indische . Luchtvaart Maatschappij" 
vergunning om van 15 Juli 1938 af haar 
luchtdienst van Batavia naar Singapore te 
verlengen tot Sai gon, over het Cochinchineesch 
g rondgebied te vliegen, te Saigon neder te 
dalen en in die stad een commercieele lan
ding te maken. 

2. De Nederlandsche Regeering verleent 
daartegenover, aan de maatschappij " Air 
France" vergunning om een luchtdienst van 
Saigon naar Batavia over Singapore in te 
stell en over het grondgebied van Nederlandsch
Indië te vliegen op het traject Singapore-
Java, te Batavia neder te dalen en in die 
stad een commercieele landing te maken. 

3. De geldighe id van deze overeenkomst is 
afhankelijk van de ge ldi gheid van de schik
king getroffen tusschen de maatschappij 
K.N.I.L.M. en A ir France; de overeenkomst 
is hernieuwbaa,· op deze! fde voorwaarden als 
bedoelde schikkiug. 

A anvaard, Mijnheer de Minister, de verze
kering van mijn hoogachting. 

Voor den 
Minister van Buitenl andsche Zaken 

en op last, 
De Anibassadeur van F1·ankrijk, 

S ecreta1·is-Generaal, 
ALEXIS LÉGER. 

Den H eere J onkheer J. Loudon, 
G ezant der Nederlanden 

te 
P a ,·ijs. 

s. 39_ 

15 October 1938. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 25 Mei 1938 te B erlijn tus chen Neder
land en Duitschland ges loten regeling over 
de inschakel ing van het Nederlandsch
Oostenrijksch economisch verkeer in het 

ederlandsch-Dui tsche handelsverdrags-
systeem. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de op 25 Mei 1938 te B erlijn tus-
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schen N cderland en Duitse hl and gesloten rege
ling over de inscha keling van het N eder
landsch-Oostenrijksch economisch verkeer in 
het N eder! andsch-Dui tsche h andelsverdrags
systeem , va n welke regeling een afdruk bij 
dit besluit is gevoegd; 

Gelet mede op artikel 2 der W et Interna
t ionaal Betalingsverkeer 1934 (Staatsblad n °. 
583) ; 

Overwegende, dat genoemde regeling op den 
dag der onderteekening voor N ederland, N e
derlandsch-lndië, Suriname en Curaçao is in 
werking getreden; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Bui tenl andsche Zaken van den !Oden October 
1938, D irectie van het Protocol , n°. 34710; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde regeling te doen bekend 

maken door de plaats ing van dit Besluit in 
het S taatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden va n Departementen 
van Algemeen Bestuu r, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaa t, belast met de ui tvoering 
van hetgeen te dezen wordt vere isch t. 

H et Loo, den 15den October 1938. 
WILHELMINA . 

De Minister van Buitenlandsche Zaken. 
J . P at ij n . 
(Uitgeg. 25 Octobe,· 1938.) 

"Regeling over de lnRchakcllng van het 
N e1lerlanllsch-Oostenrijksche economisch 

verkeer In het Nederlanll seh -Dultsehe 
handelsverdragssysteem. 

De Koninklijk N ederlandsche R egeering en 
de Dui tsche R egeer ing zijn, tene inde de ui t 
de hereen ig ing van Oostenrijk met het Du it
sche Rijk voor het wederzijdsch eéonomisch 
verkeer voortsprui tende vraagstukken te rege
len , het volgende overeengekomen. 

Art. 1. De Duitsche R egeer ing zal aan de 
K oninklijk N ederl andsche R egeering met in
ach tneming van een termijn van ten minste 
1 4 dagen mededeelen, op welk t ijdstip de 
douanegrens tusschen den vroeg-eren Bonds
staat Oostenrijk en het overige Dui tsche Rij k 
wordt opgeheven en daardoor aan de voor
loopig nog gehandhaafde bijzondere econo
mische posi tie van Oostenrijk op handelspoli
t iek gebied een e inde komt. Er bestaat over
eenstemm ing over, dat van di t tijdstip af de 
t ussch en het Koni nkrij k der N ederlanden en 
Dui tschl and tot regeling van de economische 
b etrekkingen gesloten verdragen ook voor 
h et gebied van den voormaligen Bondsstaat 
Oostenrijk gelden, voorzoover h ie ronder n iet 
a nders is overeengekomen . 

A rt. 2. E r bestaat overeen stem n1 ing o ver, 
dat het verdrag over het N ederl andsch-Duit-
1,che beta lingsverkeer van 18 December 1937 
m et de daa rbij behoorende overeen komsten van 
1 Juni 1938 a f op het gebied van den voor
mali gen Bondsstaat Oostenrij k wo rdt toege
past met di en ve rstande, dat de van 1 Juni 
1938 af vervallen ver pi ichtingen van den in 
Artikel 2 va n di t ve rdrag genoemden aard 
overeenkomstig de bepalingen' ván het verdrag 
moeten worden voldaan. 

Voorzoover nog in Schilling luidende ver
p lich t ingen moeten worden voldaan op grond 
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van contracten, welke in den tijd vóór den 
18den Maart 1938 werden afgesloten, geldt 
voor N ederl andsche schuldenaren a ls omreke
ningskoers guldens 34 = 100 Schilling, voor 
Oostenrijksche schuldenaren als omrekenings
koers 294 Schilling = guldens 100. 

H et vraagstuk van de ove rmaking van 
schulden, welke niet onder a rtikel 2 van het 
verdrag ove r het N ederl a ndsch-Dui tsche beta
lingsverkeer vall en, zal bij een nadere over
eenkomst ge regeld worden. 

Art. 3. De voor de instandhouding van het 
goederenverkeer vere ischte aanpass ingen en 
veranderingen met betrekking tot contingen
ten, betalingscont ingenten en dergelijke wor
den door de o p grond van de N ederl andsch
Duitsche economische verd ragen ingestelde R e
geeringscommissies vastgesteld. 

Geschied in tweevoud in de N ederl andsche 
en de Dui tsche taal te Berlijn , den 25 Mei 
1938. 

s. 40. 

Voor de K oninklij k 
N ederlandsche R egeering 
H . M. H ir s c h f e Id. 

V oor de 
Duitsche R egee,·ing 

Wi e hl. 
D r. W a I te r. 

17 Octobe,· 1938. BESLU IT, bepalende de be
kendma king in het Staatsblad van de op 
18 M aart 1938 te Washington tusschen 
N ederland en de Vereenigde S taten van 
A me,·ika gesloten overeenkomst betreffen
de de vri endschappelijke regeling, zoo noo
dig door a rb itrage, van een geschil no
pens de schadeloosstelling ter zake van de 
opvordering in 1917 door de R egeering 
van de V ereenigde Staten van A merika 
van bepaalde mili tai re voorraden toebe
hoorende aan de N ederlandsche R egeering. 

Wij WILH E LMINA, enz. ; 
Gezien de op 18 M aart 1938 te W ashington 

tusschen Nederland en de V ereenigde Staten 
van A me,·ika gesloten overeenkomst betreffen
de de vriendschappelijke regeling, zoo noodig 
door a rbi t rage, van een geschil nopens de 
schadeloosstelling ter zake van de opvordering 
in 1917 door de R egeer ing van de V ereen igde 
S taten van A ,neri ka van bepaalde milita ire 
voor raden toebehoorende aan de N ederland
sche R egeering, van welke overeenkomst een 
afdruk en eene vertaling bij di t Beslu it zijn 
gevoegd ; 

Gelet o p a r t ikel 2 der W et van 14 J u ni 1930 
(Staatsblad n°. 233), houdende goedkeuring 
van het o p 13 J anuari 1930 te Washington 
tusschen N ede,·land en de V ereeni gde S taten 
van A m e,·ika gesloten arb itrageverdrag ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
g ing van eerstgenoemde overeenkomst op 2 
Augustus 1938 te W ashington zij n uitgewis
seld; 

Overwegende mede, da t bedoelde overeen
komst, ove reenkomstig artikel IX, onmiddel
lijk na de ui twisseling der bekrachtig ingsoor
konden is in werki ng getreden ; 
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Op de voord racht van Onzen M inister van 
Bui tenlandsche Zaken van den 12den October 
1938, Di rectie van het Protocol, n°. 28548 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede de 

vertali ng daarvan, te doen bekend maken door 
de pl aats ing van d it Besluit in het Staatsbla d. · 

Onze Min isters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor woveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen te dezen wordt vereischt. 

H et Loo, den 17den October 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
J . Pat ij n. 
( Uitgeg . 28 October 1938.) 

Overwegende, dat in November 1917 de R e
geering der V ereen igde Staten van Amerika 
bepaalde m ili taire voorraden der Nederl and
sche R egeering heeft opgevorderd, waarvoor 
zij een som heeft betaald, welke door de 
N ederl andsche R egeering niet wordt beschouwd 
a ls te zij n het voll e bedrag waartoe zij u it 
dien hoofde gerechtigd was, terwijl de Regee
ring der Vereenigde Staten van Amer ika 
daarentegen van meening is, dat zij meer heeft 
betaa ld dan verschul digd was, 

Overwegende, dat het niet mogelij k is ge
bleken de hieru it voortkomende verschi llen 
van meening langs den diplomatieken weg tot 
een oplossing te brengen, 

Overwegende, dat Hare Majesteit de Ko
ning in der Nederlanden en de Pres ident der 
Vereenigde Staten van Amer ika verlangend 
zijn tot een vriendschappelijke regel ing van 
hunne geschillen te geraken, wo noodig door 
a rbi trage, en dat te dien einde een overeen
komst worde gesloten, hebben als hunne ge
volmachtigden aangewezen, te weten : 

H are Majesteit de K oningin der Nederlanden : 
Jonkheer H . M . van Haersma de Wi th , 

Bui tengewoon Gezant en Gevolmach tigd M i
nister der Tederlanden bij de Vereenigde 
Staten van Amerika, en 

De P resident der Vereenigde Staten van 
Amerika: 

Cordell Huil , Secretaris van Staat der Ver
eenigde Staten van Amerika, 

di e, na elkander hunne volmachten te heb
ben medegedeeld, welke in goeden en behoor
lijken vo rm zijn bevonden, omtrent de volgen
de a rti kelen zij n overeengekomen: 

ARTIKEL I. 
T en eerste. Binnen zes maanden na den 

da tum van de ui twisseling van de akten van 
bekrachtig ing hiervan zal de Agent van de 
Nederlandsche R egeer ing aan den Agent van 
de R egeering der Vereeni gde Staten van 
Amer ika een Memorie overleggen, waar in om
standi g zal zij n uiteengezet: 

(a ) de feiten, waarop de N ederlandsche 
R egeering haar e isch tegen de Regeering der 
Vereeni gde Sta ten van Amerika grondt, 

(b) het bedrag van de gevorderde aanvul 
lende schadevergoeding, de hoofdsom van wel
ke schadevergoeding in geen geval het verschil 
te boven zal gaan tusschen de guldens waar
van gesteld wordt dat zij door de N ederland
sche Regeering zijn ui tgegeven en het bedrag 
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in dollars door h aa r ontvangen, den Scheids
rechte r de vraag overlatende of, in het gevar 
van een scheidsrechterlijke ui tspraak, interes
sen zullen worden toegekend, 

(c) een uiteenzetting van de gronden en 
de argumentatie, waarop de e isch steunt. 

Zoodanig Memorie zal vergezeld zijn van a l 
de bewijsstukken, waarop de eisch geach t 
wordt te berusten , en het is wel verstaan dat 
geen verder bewijsstuk in het ged ing za l mo
gen worden gebrach t noch tijdens de gedach
tenwissel ingen genoemd in Artikel II hieron
der, noch tijdens de mogelijke berech t ing van 
den ei oh, behalve zooals h ierna bepaald. 

T en tweede . Binnen acht maanden na den 
datum van de ontvangst van zoodan ige Me-· 
morie door den Agent van de R egeeri ng der 
-Vereenigde Staten van Amer ika, za l hij aan 
den Agent van de Nederlandsche Regeering 
een Contra-Memorie overleggen , waarin om
standig zal zijn uiteengezet: 

(a) de fe iten , waarop de R egeer ing der 
Vereenigde Staten van Amerika haar verweer 
tegen den e isch der Nederla ndsche Regeering
doet steunen en de fe iten, waarop de Regee
ring der Vereenigde Staten van Amer ika 
eenigen tegeneisch doet rusten, 

( b) het bedrag van zoodan igen tegeneisch , 
(c) een uiteenzetting van de gronden en de 

argumentatie, waarop de verdediging en 
eenige wodanige tegeneisch steunen . 

Bij zoodanige Contra-Memorie zullen a ll e 
bewijsstukken gevoegd zijn, waarop de verde-· 
d iging tegen den e isch en waarop de tegen
e isch geacht worden te zij n gegrond en geen 
verder bewijs zal in het ged ing worden ge
bracht, noch ter ondersteuning of verdediging 
noch tijdens het stadium der gedachtenwisse-
1 ingen genoemd in A r ti kel II h ieronder of 
t ijdens een mogelij ke berechting, behalve wo
a ls hierna bepaald. 

T en derde. Al de feitelijke en juridische 
geschi lpunten ald us bepaald zijnde, zal de
A gent van de N ederlandsche R egeering, bin
nen zes maanden van den datum van de ont
vangst van de Contra-Memorie, aan den A gent 
van de Regeering der Vereen igde Staten van 
Amerika een schr iftelijke Conclusie inzenden 
welke a ll e zoodan ige fe itelijke en juridische 
beweringen zal bevatten a ls h ij ter ondersteu
n ing van den e isch en ter verded ig ing tegen 
den tegene isch wenscht te ma ken. In zood a
nige Conclus ie mag de Agent van de N eder
l andsche R egeering, zonder dat hij de a lge
n1eene g ron den van den eisch a ] s in de M e
morie gesteld mag wijzigen, d ie gronden in 
het licht van de Contra-Memorie en de daarbij 
overgelegde bewijsstukken nader uiteenzetten 
en daarbij slechts die bewijsstukken overleggen 
welke uitslu itend dienen te ,· weerlegging van 
de Contra-Memorie of van de bewijsstukken 
overgelegd bij de Contra-Memorie, zonaer de 
bas is te leggen voor eeni ge n ieuwe gronden 
voor den eisch. Met de Conclusie mag even
eens een Antwoord op den tegene isch worden 
overgelegd, wel k Antwoord zal worden ge
regeld door paragraa f " T en tweede" hierbo
ven. 

T en vierde. Bi nnen zes maanden na den 
datum van de ontvangst van wodanige Con
clusie zal de Agent va n de R egeering der 
Vereen igde Staten van Amerika aan den 
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Agent van de Nederlandsche Regeering over
leggen een Conclusie van Dupliek, welke alle 
feitelijke en juridische beweringen bevat 
welke hij ter verdediging tegen den eisch en 
ter ondersteuning van den tegeneisch mocht 
wenschen te maken. In zoodanige Conclusie 
van, Dupliek mag de Agent van de Regeering 
der Vereenigde Staten van Amerika, zonder 
dat hij de algemeene gronden der verdediging 
tegen den eisch of de algemeene gronden van 
den tegeneisch mag wijzigen, die gronden in 
het licht van de Conclusie van de Neder
landsche Regeer ing, het Antwoord op den 
tegeneisch en de daarbij overgelegde bewij -
stukken, nader uiteenzetten en daarbij a ll een 
die bewijs tukken overleggen welke uitslui
tend dienen ter weerlegging van de Conclusie 
of daarbij overgelegde bewijsstukken, maar 
zonder de basis te leggen voor eenige nieuwe 
gronden voor de verdediging tegen den eisch 
of eenige nieuwe gronden voor den tegeneisch. 

ARTIKEL II. 

In het geval, dat de twee Regeeringen niet 
in staat zullen zijn tot overeenstemming te 
geraken over een afdoening van den e isch en 
den tegeneisch of van eenige gedeelten daar
van binnen de zes maanden volgende op de 
indiening van de Conclusie van Dupliek van 
de Regeering der Vereenigde Staten van Ame
rika, zullen de al dus gewisselde processtukken 
ter bes! iss ing van alle nog onopgeloste vragen 
aan arbitrage worden onderworpen, waarbij 
het echter wel verstaan is, dat in geen geval 
de feitelijke of juridische geschi lpunten van 
den eisch of van den tegeneisch of de bewe
ringen van iedere partij , zooals die aan di
plomat ieke gedachtenwisseling wordt onder
worpen, in hun aard zullen worden gewijz igd, 
dan wel de hierboven omschreven proces
schrifturen zullen worden vermeerderd in het 
geval de zaak aldus aan arbitrage wordt on
derworpen. 

ARTIKEL III. 

De te beslissen geschilpunten zullen die
gene zijn, welke in de overeenkomstig Artikel 
I hiervan gewisselde processtukken zijn gefo r
muleerd of zoodanige van deze gesch il punten, 
welke niet tevoren bij overeenstemming der 
twee Regeeringen zullen zijn geregeld. 

De Scheidsrechter zal op die geschilpunten 
beslissen in overeenstemming met het toepas
selijk recht. 

ARTIKEL IV. 

Het Scheidsgerecht zal bestaan uit een 
enkelen Scheidsrechter, in onderlinge overeen
stemming der twee Regeeringen gekozen, die 
een jurist van naam za l zijn, bekend met de 
Enge lsche taa l en die geen onderdaan is van 
Nederland of de Vereenigde Staten van 
Amerika. 

ARTIKEL V. 

Binnen de,·tig dagen na afloop van den in 
Artikel II hierboven aangegeven termijn, zul
len, indien de diplomatieke onderhandelingen 
waarnaar daarin wordt verwezen niet tot een 
volled ige regeling van den eisch en den tegen
eisch hebben geleid, de processtukken waar
over Artikel I hierboven handelt aan den 
Scheidsrechter worden overgelegd middels een 
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gemeenschappelijke mededeeling der twee 
Agenten. 

ARTIKEL VI. 

Zoo spoedig mogelijk na den datum van 
ontvangst van de bovengenoemde processtuk
ken door den Scheidsrechter en niet later dan 
vier maanden na dien datnm, zal hij de par
tijen bijeenroepen op een door de twee Re
geer ingen te bepalen plaats, teneinde woda
nige ple idooien van Agenten of Raadslieden 
of beiden voor iedere R egeering te hooren, 
a ls zij wenschen te houden. De mondelinge 
procesvoering zal onder leid ing staan van den 
Scheidsrechter. Authentieke verslagen van de 
zittingen zullen door een Secreta ris, door den 
Scheidsrechter aan te wijzen, worden gehouden 
en zullen worden geteekend door den Scheids
rechter en den Secretaris. De in Artikelen V 
en VI van deze overeenkomst genoemde ter
mijnen kunnen bij wederzijdsch goedvinden 
van de twee Regeeringen worden verlengd. 

ARTIKEL VII. 

De Scheidsrechter is verplicht zijn uitspraak 
te doen binnen dri e maa nden na den datum 
waarop de pleidooien zijn beëindigd, tenzij op 
verzoek van den Scheidsrechter de twee Re
geer ingen goedvinden dezen termijn te ver
lengen. 

De uitspraak van den Scheidsrechter zal in 
twee onderteekende exemplaren worden neer
gelegd, één waarvan aan iedere Regee1·ing 
za l worden toegezonden. Het zal de gronden 
van de uitspraak vermelden en zal in de 
Engelsche taal luiden. 

De taal van de processtukken en de mon
delinge procedure zal Engelsch zijn. Alle be
wijsstukken, in eenige andere taa l dan Engelsch 
overgelegd, moeten vergezeld gaan van een 
volledige en juiste verta ling in de Engelsche 
taal. 

De uitspraak van den Scheidsrechter zal 
worden aanvaard als uiteindelijk en bindend 
voor de twee Regeeringen. 

ARTIKEL VIII. 

Iedere Regeering zal de onkosten van het 
voorbrengen en het voeren van zijn eigen ver
dediging voor den Scheidsrechter betalen , ter
wijl a lle gezamenl ijke onko ten, het honora
rium voor den Scheidsrechter inbegrepen, in 
gelijke <leelen door de twee Regeeringen zul
len zijn te dragen. 

ARTIKEL IX. 

Deze overeenkomst zal worden bekrachtigd 
door de Hooge Co11tracteerende Partijen en 
zal onmiddellijk van kracht worden bij de uit
wisseling van de bekrachtigingsoorkonden, 
welke zoo spoedig mogelijk te Washington zal 
plaats vinden. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden deze overeenkomst hebben onder
teekend en van hunne zegels hebben voorzien. 

Gedaan in tweevoud te W'ashington, den 
achttienden Maart 1938. 

(L.S.) H. M. van Haer ma de With . 
(L .S.) Cordell Huil. 
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·s. 42. 

22 October 1938. WET, houdende goedkeu• 
ring van het op 1 Februari 1938 te Bang· 
kok tusschen Nederland en Siam gesloten 
Verdrag van vriendschap, handel en 
scheepvaart, met bijbehoorende nota's. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 580 . 
Bijl. Hand. Il 1938/39, 140 . 
Hand. Il 1938/39 . bladz. 76. 
Bijl . Hand. T 1938/39, 140. 
Hand. I 1938/39, bladz. 52 . . 

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

dat het op 1 Februari 1938 te Bangkok tus• 
schen Nederland en Siam gesloten Verdrag 
van vriendschap, handel en scheepvaart, met 
bijbehoorende nota's, ingevolge artikel 60 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft, en het voorts wenschelijk is Ons de 
bevoegdheid voor te behouden dit verdrag op 
te zeggen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. L H et op 1 Februari 1938 te Bangkok 

tusschen Nederland en Sia1n gesloten Verdrag 
van vriendschap, handel en scheepvaart, met 
bijbehoorende nota's, welke stukken in afdruk 
nevens deze wet zijn gevoegd, wordt goedge• 
keurd. 

2. W ij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om de verdragen te bekrachtigen, houdende 
de comprom issen, waartoe artikel 20 van het 
verdrag aanleiding kan geven. 

3. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
het in artikel 1 genoemde Verdrag op te zeg. 
gen. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

October 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van B iiitenlandsche Zaken, 
J. pat ij ll . 

De Ministe,· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
D e Ministe1· van Koloniën, 

C h. We I te r. 
D e Minister van Justitie, C. Gos e I i n g. 

De Ministe,· van Financiën, 
J. A. de W i 1 de. 

( Uitgeg. 27 Octob e,·. 1938.) 

Engelsche tekst. 1 

Treaty of Frleudsh!Ji, Comm erce and 
Navlgatlon Between 'l'he Nether

)afüls a111l Slam. 

Her Majesty the Queen of the Netherlands 
and His Majesty the King of Siam, being 
d esirous of strengthening the relations of amity 
and good understanding which happily exist 
between the Kingdom of the Netherlands and 
the Kingdom of Siam, and being convinced 
that this cannot be better accomplished than 

1 Zie voor de Hollandsche tekst van dit 
verdrag met bijbehoorende nota's Staatsblad 
N °. 43 . 
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by revising the treaties hitherto existing 
between the two countries, have resolved to 
complete such revision, based upon the prin
ciples of reciprocity, equity and mutual be· 
nefit, and for that purpose have named as 
their Plenipotentiar ies, that is to say: 

Her Majesty the Queen of the Netherlands: 
C. S. Lechner , H er Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary; 

His Majesty the King of Siam: Luang Pra• 
dist Manudharm (Pridi Banomyong), Minister 
of Foreign Affairs; 

Who, after having communicated to each 
other their respective full powers, found to be 
in good and due form, have agreed upon the 
following articles : 

Art. 1. There shall be constant peace and 
perpetual friendship between the Kingdom of 
the Netherlands and the Kingdom of Siam. 
The nationals of each of the High Contract
ing Parties shall be permitted to enter, 
travel and reside in, and to leave the territo
ries of the other, to carry on their commerce 
and m anufacture, to trade in all kinds of 
merchandise of lawful commerce, and gene• 
rally to do everything incident to or necessary 
for trade upon the same terms as the natio
nals of the most favoured nation. 

They shall not be compelled, under any 
pretext whatsoever, to pay any internal char• 
ges or taxes other or higher than those that 
are or may be paid by nationals of the State 
of residence. 

The nationals of each of the High Contract
ing Parties shall receive, in the territories of 
the other, the most constant protection and 
security for their persons and property and 
shall enjoy in this respect the same rights and 
privileges as are or may be granted to natio
nals of the State of residence on their sub
mitting themselves to the conditions imposed 
upon nationals of the State of residence. 

They shall be exempt in the territories of 
the other from compulsory military service 
either on land, on sea, or in the air, in the 
regular forces, or in the national guard, or in 
the militia; from all contributions in money 
or in kind, imposed in l ieu of personal milita• 
ry service, and from a ll forced loans or mili
tary contr ibutions. They sha ll not be subjected, 
in time of peace or in time of war, to military 
requisitions except as imposed upon nationals, 
and they sha ll reciprocally be entitled to com• 
pensation payable to nationals by the laws in 
force in the respective countries. \Vith regard 
to the fore-going provisions , the nationals of 
each of the High Contracting Parties shall 
not be treated in the territories of the other 
less favourably than the nationals of the most 
favoured nation. 

The nationals of each of the High Contract• 
ing Parties shall en joy in the territories of 
the other entire liberty of conscience, and, 
subject to the loca l laws, ordinances and ,·egu• 
lations, shall enjoy the right of private or 
public exernise of their worship. 

In all that relates to industr ia l pursu its, and 
to callings and professions , the nationa ls of 
either of the High Contracting Parties shall 
throughout the whol e extent of the territor ies 
of the other on condition of reciprocity be 
placed in a ll respects on the same footing as 
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the nationals of the most favoured nation. 
Furthermore the nationals of the High . Con
tracting Parties shall be permitted to acquire, 
inherit, possess, lease and dispose of movable 
property upon the same terms as the nationals 
-of the most favoured nation. As regards the 
acqu isition, possession, lease and disposition of 
immovable property the nationals of each of 
the High Contracting Parties shall on condi 
t ion of reciprocity enjoy in the territories of 
the other, subject to the provisions of the 
local law, the same treatment as the nationals 
of the most favoured nation. 

Art. 2. The dwellings, warehouses, rnanu
factories and shops and all other property of 
the nationals of each of ,the High Contracting 
Parties in the territories of the other, and all 
premises appertainiug thereto used for pur
poses of residence or commerce, shall be res
pected. It shall not be allowable to proceed to 
make a domiciliary visit to, or a search of, 
any such buildings and prernises, or to exa
mine or inspect books, papers, o,· accounts, 
except under the cond it ions and with the 
forms prescr ibed by the laws, ordinances and 
regulations for nationals of the State of resi 
·dence. 

Art. 3. The nationals of each of the High 
Contracting Parties shall have libel'ty freely 
to come with thei1· ships and cargoes to all 
places, ports and rivers in the territor ies of 
the other which a re or may be opened to 
foreign commerce and navigation, subject al
ways to the laws of the country to which they 
thus come. 

Art. 4. The nationals of each of the High 
Contracti ng Parti es shal I have free access to 
the Court of Justice of the other in pursuit 
and defence of their r ights; they shall be at 
liberty, equally with nationals of the State of 
residence, and with the nationals of the most 
favoured nation, to choose and em ploy lawyers, 
advocates and representatives to pursue and 
defend their rights before such Courts. 

There shall be no conditions or requirements 
imposed upon the nationals of either of the 

. High Contracting Parties in connection with 
such access -to the Courts of J ustice of the 
-other, which do not apply to nationals of the 
State of resiclence or to the nationals of the 
most favoured nation. 

Art. 5. With the exception of the second 
paragraph of Article 1, the provis ions of the 
present Treaty concern ing nationa ls shall be 
e qually appl icable to companies, corporations 
and other lawful associations within the limit 
of their legal capacity. 

Such oom panies, corporations and other 
lawful associations shall not be, under any 
pretext whatever, constrained to pay any 
taxes or cha rges other or higher than those , 
which are or may be paicl by the compan ies, 
corporations and other lawful as~ociations of 
the most favoured nation. 

Art. 6. The nationals of each of the High 
Contracting Parties shall enjoy in the terr i
tories of the other a perfect equality of treat
men t with national s of the State of res idence 
in all that relates to transit duties , warehous
ing, facili ties, the examination and appraise
ment of merchandise and drawbacks. 

Art. 7. In regard to cluties of tonnage, har- ' 
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bou,, 1,.,lotage, lighthouse, quarantine or other 
sim 'lar or corresponding duties of whatever 
nature or under whatever denomination, le
vied in the name or for the profit of the Go
vernment, public functionaries, private indi
vicluals, corporatioos or establishment-s of any 
kind, the High Contracting Parties sha ll reci 
procally apply the provisions of the Conven
tion and Statue on the International Régime 
of Maritime Ports , signecl at Geneva on the 
9th December, 1923. 

Art. 8. It is agreed that the Customs ta
riffs applicable to the importation into or the 
exporta tion frorn the territories of each of the 
High Contracting Parties sha ll be regulated 
by their rnspective laws. 

However , (a) articles producecl or manufac
tured in the territories of either High Con
tracting Party imported into. the territories of 
the other from whatever " place arriving shall 
not be subjected to other or higher cluties or 
charges than those paicl on the like articles 
produced or manufacturecl in any other coun
try, and 

(b) no other or higher duties or charges 
shall be imposecl in the terr itor ies of either 
High Contractihg Party on the exportation 
of any article to the territories of the other 
than such as are or may be payable on the 
exportation of the like article to any other 
country. 

Neither High Contracting Party shall esta
bl ish or maintain prohibitions or restrictions 
on imports from or exports to the territories 
of the other Party wh ich are not appl ied to 
the import and export of any like a rticle ori
ginating in or clestined for any other country. 
Any withclrawal of a n import or export pro
hibition or restriction which is granted even 
temporarily by one of the High Contracting 
Parties in favour of the articles of a third 
cou ntry shall be app l iecl immecliately and 
unconditionally to like articles originating in 
or desti nee! for the terri tori es of the other 
Party. In the event of any form of quantita
tive limitation being established for the im
portation or exportation of articles restrictecl, 
each of the High Contracting P arties agrees 
to grant equ itable quotas for the importation 
[rom or exportat ion to the territories of the 
other Party of restricted goocls which may be 
authorised for irnportation or exportation. 

othi ng in this Treaty shall be con trued 
to restrict the right of e ither High Contract
ing Party to impose, on such terms as it may 
see fit, subject to the pr inciple of non-discri
minatory treatment: 

(1) Proh ibitions, restr ictions or regul ations 
fo r the enforcement o f pol ice or revenue laws, 
including laws prohibiting or restricting the 
importation, exportation , or sale of a lcohol or 
a lcohol ic beverages, as well as other laws 
imposecl upon art icles the internal produc
tion, consumption, sa le or transport of which 
is or may be forbiclden or restricted by the 
national I aws; 

(2) Prohibitions or restrictions on the trade 
or traffic in arms, ammunition and imple
ments of war, and in exceptional c ircumstan
ces other materials needed in war, it being 
agreecl in this regarcl that either High Con
tracting Party may, in the event of its being 
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engaged in war, enforce such import or ex
port restr ictions as may be requ ired by the 
national interest; 

(3 ) Prohibitions or restrictions necessary 
for the protection of national or public se
curi ty or health, or for the protection of ani
mals or p lants aga inst d isease, harmful pests 
or extinction; 

(4) P rohibitions or restrictions upon arti
cles which, as regards production or trade, 
are or may hereafter be subject within the 
coun t ry to a monopoly exercised by or under 
the control of the tate. 

The provis ions of the present Treaty relat
ing to prohibitions or restrictions of impor
tation and exportation do fmther not apply 
to the trade in opium and other substances 
included now or hereafter within the scope 
o f the I nternational Opium Convention signed 
at Geneva on the 19th February, 1925 , or the 
I nternational Convention for Limiting the 
Manulacture and Regulating the Distribution 
of N arcotic Drugs signed at Geneva on the 
13th J uly, 1931, it being understood that uch 
trade sha ll remain subject to the laws and 
regu lations which are or may at any time be 
in force in the territories of the respective 
High Contracting Party. . 

Art. 9. The national of each of the H igh 
Contracti ng Parties shall have in the terr ito
r ies o f the other the same rights as nationals 
of that High Contracting Party in regard to 
patents for invention , trade-marks, trade
names, designs, models and copyright in li te
r ary and artistic works, upon fulfilrn ent of the 
form a l it ies prescribed by law. 

Art. 10 . Each of the High Contracting 
P arties shall , subject to the provisions of Ar
t icle 8, perm it the importation or exporta
t ion of a l I merchandise which may be legally 
imported or exported, and al o the carriage 
of passen gers from or to theii· respecti ve terr i
tories, upon the vessels of the other, and such 
vessels, their cargoes and passengers shall 
enjoy the same priv ileges as, and shall not be 
subject to any other or h igher duties, charges 
or restr ictions than the vessels, their cargoes 
a nd passengers of any third country. 

Art . ll. In all that concerns the entering, 
clearing, stationing, loading and unloading of 
vessels in the ports, basins, docks, roadsteads, 
harbours, or r ivers of the two countries, the 
Hi gh Contracti ng P ar t ies sha ll reciprocally 
app ly the provisions o[ the Convention and 
Statue on the International R égime of Mari 
time P orts, signed at Geneva on the 9~ De
cember, 1923. 

A rt. 12. Any merchant vessel of either of 
the H igh Cont racting Part ies which may be 
compell ed by stress of weather, or by reason 
of a ny other d istress, to take shelter in a port 
of the other , shall be at l iberty to ref it there
in , to p rocure a ll necessary suppli es and put 
to sea aga in, without paying any dues other 
than such as wo uld be payable by vessels of 
the most lavoured nation. In case, however, 
the master of a merchant vessel shoul d be 
under the necess ity of d isposing of a pa rt of 
his cargo in order to de lray the expenses, he 
shall be bound to conform to the regulations 
and tariffs of the pl ace to which he may 
have come. 
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If a vessel of one of the Hi gh Contracting 
Parties should run aground or be wrecked 
upon the coast or in the waters of the other, 
a id and assistance shall be g iven, in the same' 
measure as to nationals, to the master, crew 
and passengers, as well for themselves and 
the ir belongings as for the vessel a nd its 
cargo. 

As soon as the local authori ties know of 
such stranding or wreek they shall g ive notice 
of the occurrence to the Consular Officer 
within whose district it has taken place, who 
sh all be authorised t.o di rect the salvage ope
rations, instead of the competent local autho
r it ies, if the master or any other representa
t ive o f the owner should be absent or, be in g 
present, sbould have asked for h is ass istance. 
The Consular Ollicer shall be entitled to 
cla im the clel ivery of the goocls savecl from 
such stranding or wreek by the authorities 
having charge thereof only upon guaranteeing, 
in conformity with the local law, the payment 
of the salvage expenses due. 

The vessel and its crew as well as the pa -
sengers and cargo shall enjoy the same privi
leges and immunities as are or may hereafter 
be accorded by the laws and regulations of the 
respective countries in sim ilar c ircumstances 
to national vessels. 

The authori ties of the country where the 
stranding or wreek has occurred may in a ny 
circumstances take all measures in respect of 
the stranded or wrecked vessel and its cargo 
wh ich they are entitled to take in respect of 
national vessels and thei r cargo fo ,· the safety 
of navi gation or for the protection of artificia l 
works constructed on the coast, in ports or in 
waterways. 

The merchandise saved from a stranded or 
wrecked vessel shall not be subj ect to any 
customs duty u nless cleared for internal con
surnption. 

The stipulations of th is article shall apply 
in the case of the forced landing or wreek of 
an aeroplane. 

Art. 13. rJ:erchant vesscls flying the Ne
therlancls or S iamese fl ag, baving on board 
documents required by the ir national laws for 
purposes of establi shing their nationali ty shall 
be considered, in Siam a nd in the Nether
lands, as Nether lands and Si amese ve seis. 

Art. 14. The Consular Olfice rs may have 
any de erter, belooging to the crew of a ship 
of war or merchant vessel of the country 
which has appo ioted them, arrested and re
t urned on board , or retu r ned to the ir country. 

To that end they shall apply to the compe
tent local author it ies in writing and, by pro
duction of the reg ister or the crew) ist or of 
an authent icated extract thereof, establish the 
!act that the person cl aimed belongs to the 
crew. Upon an application so substant iated, 
a ll ass istance shall be g iven to them for the 
search for and arrest of such deserter who, i f 
requi red by the Consular Off icer and at h is 
expense, shall be detained and guarded in a 
local house of detention til! there is an op
portunity to repatriate them. 

Il, however, such opportunity should not 
present itself within two months of the day 
on which they have been a r rested, the desert
ers sha ll be set free and cannot be a rrested 
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again for the same cause. It is uncterstood 
that seamen being nationals of the other High 
Contracting Party shall be excepted from the 
stipul ations of th is article. If a deserter has 
committed an offence on land, he shall not be 
placed a t the disposal of the Consular Off icer 
until the competent Cou rt of Law has g iven 
i ts judgment and the sentence •has been 
€Xecuted. 

Art. 15. Each of the Hi gh Contracting Par
ties may appoint Consul s-Genera! , Consuls, 
Vice-Consul s and other Consular Off icers or 
Agents to reside in the towns and ports of the 
terr itories of the other where sim il ar officers 
of other Powers are permitted to reside . 

Such Consular Off icers and A gents, how
ever, shall not enter upon the ir functions until 
they shall have been approved and admitted 
by the Government to which they are sent. 

They shall be entitl ed on condit ion of reci
proci ty to exercise a l 1 the powers and enjoy 
a ll the honours, privil eges, exemptions and 
immunities of every kind wh ich are, or may 
be, accorded to Consular Officers of the most 
favoured nation. 

Art. 16. In case of the death of a national 
of one of the High Contracting Parties in the 
territories of the other wi thout having in 
the country of his decease any known heirs 
e ither present or represented or any testa
mentary executor by him appo inted, the com
petent local authorities shall at once inform 
the nearest Consula r Officer of the country to 
which the deceased belonged of such death, in 
order that he may cornmunicate it to the par
ties interested. 

The Consular Off ice rs shall in such case 
have the right, unti l the he irs or testamentary 
executors appointed by the deceased shall be 
present or dul y represented , to do for the 
-preservation and administration of the estate 
a ll th a t the law of the country of their resi
·dence a llows testamentary executors to do in 
the interest of the heirs or of the creditors. 

Art. 17. It is understood by the H igh Con
tracting Parties that the stipulations contained 
in this Treaty do not in a ny way affect, su
persede or modify any of the laws, ordinan
·ces and regu lations with rega rd to naturaliza
tion, immigration, police and public security 
which are in force or which may be enacted 
in either of the two countries provided they 
do not constitute measures of di scrimination 
particul arly directed against the nationals of 
the other P arty. 

Art. 18. The coasti ng t rade and the natio
nal fisheries of both the High Contracting 
Parties are excepted !rom the provisions of 
the present Treaty, and shall be regulated 
according to the laws, ord inances and regu
lations of the Kingdom of the N etherl ands 
and the Kingdom of Si am respectively. 

Art. 19 . The provisions of the present 
Treaty as regards the most-favoured-nation 
treatment do not apply to: 

1) F avours granted or to be granted here
af ter to an adjoin ing State to facilitate 
frontier traff ic; 

2) Favours granted or to be granted here
after to a third State in virtue of a Cus
toms Union ; 
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3) F avours contractually grauted or to be 
granted to a third State for the avoida11ce of 
doubl e taxation ; 

4) F avours granted or to be granted here
after to a n adjoining State with regard to 
the navigation on or use of boundary water
ways not navigable from the sea. 

Art. 20. Any dispute that may ar ise 
between the High Contracting Part ies as to 
the proper interpretation or appl ication of any 
of the provisions of the present Treaty sh all , 
at the request of e i ther of them, be referred 
to the P ermanent Court of International Jus
ice, unl ess in any particular case the High 
Contracting Parties agree to submit the dis
pute to some other tribunal or to di spose of 
it by some other form of procedure. 

Art. 21. Articles 12, 14, 15 and 16 of the 
present Treaty shall not apply to the Nether
lands I ndies, Surinam and Curaçao. 

Art. 22. The present Treaty shall , from the 
date of its com ing into force, be substituted 
for the Treaty of Friendship, Commerce and 
Navigation between the N etherl ands a nd Siam 
signed at the H ague on the 8th June, 1925, 
and from that date the sa id Treaty of 1925 
and all arrangements and agreements subsi
diary thereto concluded or ex isting between 
the High Contracting Parties shall cease to be 
binding. 
It is however understood that the Consul ar 

Convention of the 1st April, 1867, and the 
T reaty of Judicia! Settlement and Concili ation 
of the 27th October, 1928, shall remain in 
force as long as they will not be abrogated 
in conformity with the provisions contained 
therein. 

Art. 23. The present Treaty is concluded 
for the duration of three years as from the 
date of the exchange of ratifications. If it is 
not denounced at least s ix months before the 
expiration of that period, it shal l remain in 
force for another period of one year and so on. 

It is clearly understood, however, that such 
denunciation shall not have the effect of re
viving any of the Treaties , Conventions, Ar
rangements, or Agreements abrogated by the 
present Treaty. 

Art. 24. This T reaty shall be ratifi ed, and 
the ratifications thereof shall be exchanged 
at Bangkok as soon as possible, and the sa id 
Treaty shall come i nto force on the date of 
the exchange of ratifications. 

In witness whereof the unders igned Plen i
potentiaires have hereto signed their names 
and aff ixed their seals. 

Done in duplicate, in the English language, 
at B a ngkok, thi s f irst day of l!'ebruary in the 
nineteen hund red a nd thirty-eight year of the 
Christian Era, corresponding to the first day 
of the eleventh month in the two thousand 
four hundred a nd e ightieth year of the Bud
dhist Era. 

C. S. Lechner (L.S .) 
Luang Pradist Manudharm (L .S.) 
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Netherlands Legation. 

Bangkok, 1st F ebruary, 1938. 

Monsieur Ie Ministre, 

In proceeding this day to the signature of 
the Ti-eaty of Fri endship, Commerce and N a
vigation between the N etherl ands and Siam, 
I have the honour, under instructions from my 
Government, to request information in regard 
to the ri ght of N etherlands subjects to own 
land in Siam, and I shall be greatly obliged 
if Your Excellency will be so good as to fur
nish me with a reply to my inquiry for corn
munication to my Government. 

I avai l myself of this opportunity, Mons ieur 
Ie Ministre, to renew to Your Excellency the 
assurance of my highest consideration. 

H is Excellency 
Luang Pra dist M a nudharm, 
Minister of Foreign Af/airs, 

BA NGKOK. 

Ministry of Foreign Affa irs. 

C. S. Lechner. 

Saranromya Palace, 1st F ebruary, 1938. 

Monsieur Je Ministre, 

In reply to your inqui ry of today's date as 
to the right of Netherl a nds subjects to own 
land in Siam, I have the honour to inform 
Your Excellency that it is the intention of the 
Siamese Government to grant to fore igners 
the ri ght to acquire immovable property ne
cessary for res identia l, commercia l , industrial, 
relig ious a nd ch aritable purposes as well as 
for use as cemeteri es, while the acquisit ion of 
lands of the pub! ic domain will be reserved 
for the subjects of Si am without prejudice 
however to the rights already acquired ac
cording to the laws and regulations at the 
coming into force of the new Treaty. 

I avail myself of this opportunity, Monsieur 
Ie Ministre, to renew to Your Excell ency the 
assurance of my highest consideration. 

Luang Pradist Manudharm. 

His Excell ency 
Monsieur C. S. L echner, 

H er N etherlanils Majes ty's Envoy Extraor
dinary and M inister P lenipot entiary, 

BANGKOK. 

Netherlands Legation. 

Bangkok, 1st February, 1938 . 

Monsieur Je Ministre, 
In proceeding this day to the signature of 

the Treaty of Fri endship, Commerce and Na
vigation between the Kingdom of the Nether
lands and the Kingdom of Siam, I have the 
honour, under instructions of my Govern
ment, to communicate to Your Excellency the 
following statement : 

Considering that according to Article 163 
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of the constitutional law of the Netherlands
Indies the rules for Europeans are applicable 
to non-Europeans in the Netherlands-Indies, 
provided they are, in their own country, sub
ject to family statutes ch iefl y based upon the 
same principles as the Netherlands family 
statutes, and on the understanding that the 
Siamese family statutes may be deemed to be 
of the above-mentioned character, the S iamese 
in the N etherlands-Indies shall be subject to 
the legislation and jurisdiction for Europeans. 

I sha ll be glad to rece ive from Your Exçel
lency the acknowledgment of receipt of this 
letter. 

I ava il myself of this opportunity, Monsieur 
Ie Ministre, to renew to Your Excell ency the 
assurance of my hi ghest consideration. 

H is Excell ency 
Luang Pradist Manudha rm, 
M iniste1· of Foreign Af/airs, 

BA NGJ<OK. 

Ministry of Foreign Affairs. 

C. S. Lechner. 

Saranromya P alace, 1st February, 1938. 

Monsieur Ie Ministre, 

I h ave the honour to acknowledge the re
ceipt of Your Excellency's Note of today's 
date in which, under instructions of your Go
vernment, you have communicated the follow
ing statement : 

"Considering that according to Article 163 
of the constitutional law of the N etherlands
Indies the rul es for Europeans are appl icable 
to non-Europeans in the Netherlands-Indies, 
provided they are, in their own country, sub
ject to family statutes ch iefly based upon the 
same pr incipl es as the Netherlands family sta
tutes, and on the understanding that the Sia
mese family statutes may be deemed to be of 
the above-mentioned character, the Siamese in 
the N etherlands-Indies sha ll be subject to the 
legislation and jurisd iction for Europeans." 

I avail myself of this opportunity, Monsieur 
Ie Ministre, to renew to Your Excellency the 
assurance of my highest consideration. 

Luang Pradist Manudharm. 

H is Excellency 
Monsieur C. S . Lechner, 

H er N e therlands Majesty's Envoy Extrao1·
dinary and Minister Plenipotentiary, 

BANGKOK. 

Netherla nds Legation. 

B angkok, 1st F ebruary, 1938. 
Monsieur Ie Ministre , 

In proceeding th is day to the signature of 
the Treaty of Friendship, Commerce and Na
vigation between the Kingdom of the Nether
lands and the Kingdom of Siam, I have the 
honour, under instructions of my Government, 
to place on record that we have agreed as 
follows: 
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The rights or privileges granted by one of 
the High Contracting Parties to a third Power 
in conventions concerning private internatio
nal law, and particularly in the Hague con
ventions hearing on this matter, a re counted 
amongst the r ights and privileges der ived 
from plurilateral conventions of a genera! 
character to which, by reaso n of their nature, 
the stipul ations providing for the concession 
of national treatment or of most favoured na
t ion treatment are not applicable. 

I avai l myself of th is opportunity, Monsieur 
Ie Ministre, to renew to Your Excellency the 
assurance of my highest consideration. 

C. S . Lechner. 
H is Excell ency 

Luang Pradist Manudha rm, 
Minister of Foreign Af/airs, 

BA NGKOK. 

Ministry of Foreign Affairs. 

Saranromya P alace, 1st February, 1938. 

Monsieur Ie Ministre, 

In proceeding th is day to the signature of 
the Treaty of Friendship, Commerce and a
vigation between the Kingdom of Siam and 
the Kingdom of the Netherl ands, I have the 
honour to place on record that we h ave agreed 
as follows: 

The rights or privileges granted by one of 
the High Contracting Parties to a third Power 
in conventions concerning pr ivate internatio
nal law, and particularly in the H ague con
ventions hearing on this matter, are counted 
amongst the rights and privileges derived 
from pluril ateral convent ions of a genera! 
character to wh ich, by reason of their nature, 
the stipul ations providing for the concess ion 
of national t reatment or of most favoured na
tion treatment a re not applicable. 

I ava il myself of this opportunity, Monsieur 
Ie Ministre, to renew to Your Excellency the 
assurance of my highest cons ideration. 

Luang Pradist M anudharm. 

H is Excellency 
Monsieur C. S. Lechner, 

Her Netherlands Majesty's Envoy Extraor
dinary and Minister Plenipotentiary, 

BA NG KOK. 

Netherla nds Legation. 

Bangkok, 1st February, 1938. 

Monsieur Ie M inistre, 

H er Majesty's Government have had under 
sympathetic consi deration the request of the 
Siamese Government that they should abandon 
forthwi th the right which is secured to the 
Netherlands by Article 2 of the Protocol con
cerning jurisdiction applicable to the ether
lands ressortissants (subjects a nd protégés ) in 
the Kingdom of Siam, annexed to the Treaty 
of Friendship, Commerce and Navigation 
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between the N etherlands and Siam signed at 
the H ague on the 8th June, 1925, to evoke 
from the Si amese Courts cases in which the 
defendant or accused is a Netherlands ressor
tissant or protégé or a Netherlands company, 
corporation or other association. 

I now have the honour, upon instructions 
[rom my Government, to inform you that they 
are prepared to accede to the request of the 
Siamese Government. They accordingly re-
11ounce the exercise of the said right, with 
effect from this date, on the understanding 
that etherl ands nationals and protégés, and 

etherlands companies, corporations a nd other 
associations in Siam shal I in regard to the 
jurisdiction applicable to them, otherwise than 
in regard to the right of evocation, enjoy the 
treatment accorded to the nationals and pro
tégés, companies, corporations and other asso
ciations of the most favoured nation. Finally 
it is understood that, in conformity with the 
genera lly recognised pr inciples of private in
ternational law, their national law shall be 
applicable to Netherlands nationals and pro
tégés in Siam in matters of personal status. 

I avail myself of this opportunity, Monsieu r 
le Ministre, to renew to Your Excellency the 
assurance of my highest consideration. 

H is Excell ency 
Lua ng Pradist Manudharm, 
Minister of Foreign Af/airs, 

BANGKOK. 

Ministry of Foreign AffaiTs. 

C. S. Lechner . 

Saranromya Palace, 1st February, 1938. 

Monsjeur Ie Ministre, 

I have the honour to acknowledge the re
ceipt of your note of to-day's date regarcl ing 
the abanclonmen t of the right of evocation. I 
note that the Netherlands Government re
nounce the exercise of the said right, with e f
fect from th is date, on the understanding that 

etherlancls nationals and protégés, and Ne
therlands companies, corporations and other· 
associat ions in Siam shall in regard to the
juriscl iction applicable to them, otherwise than 
in regard to the right of evocation, en joy the 
treatment accorded to the nationals and pro
tégés, companies, corporations and other as
sociations of the most favoured nation. Finally 
it is understood that, in conformity with the 
generally recognised principles of private in
ternational law, their national law shall be 
applicable to Netherlands nationals and pro
tégés in Siam in matters of personal status. 

I avail mysel f of this opportunity, Monsieur 
le Ministre, to renew to Your E xcellency the 
assurance of my highest consideration. 

Luang Pradist Manudharm. 

H is Excellency 
M onsieur C. S. Lechner, 

H er Net herlands Majesty's Envoy Extrao1·
dina1·y and Minister Plenipot1ntiary, 

BANGKOK. 
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s. 43. 

10 November 1938. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 1 Februari 1938 te Bangkok tusschen 
Nederland en Siam gesloten verdrag van 
vriendschap, handel en scheepvaart, met 
bijbehoorende nota's. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 22 October 1938 (Staats

blad n°. 42}, houdende goedkeuring van het 
op 1 F ebruari 1938 te B angkok tusschen Ne
_derland en Siam gesloten verdrag van vriend
schap, handel en scheepvaart, met bijbehoo
rende nota 's, van welk verdrag en nota's een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 2 November 1938 te 
Bangkok zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat genoemd verdrag 
overeenkomstig artikel 24 op den dag van de 
uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden voor 
Nederland, N ederlandsch-l ndië, Suriname en 
Curaçao is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 5den Novem
ber 1938 , Directie van het Protocol , n°. 37639; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag met bijbehoorende 

nota's, a lsmede de vertaling waarvan, te doen 
bekend maken door de plaatsing van dit Be
slui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen- · 
ten van Algemeen Bestuur, zijn, iede r voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Het Loo, den l0den November 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Buitenlandsche Zaken, 
J. Pat ij n. 

( Uitgeg. 22 No vembet· 1938.} 

Verdrag van Vrlenflschap, Han 1lcl en 
Scheepvaart tusschen Nederland 

en Slam. 

Hare Majesteit de Koningin der N ededan
den en Zijne Majeste it de Koning van Siam, 
bezield met den wensch de betrekkingen van 
vriendschap, en goede verstandhouding, die 
gelukkigerwijze bestaan tusschen het Konink
rijk der Nederlanden en het Koninkrijk Siam, 
te v·ersterken en overtuigd, dat dit doel niet 
beter berei kt kan worden dan door de her
ziening der verdragen welke dusverre tusschen 
de beide landen bestaan, hebben besloten eene 
wodanige herzieni ng tot stand te brengen, ge
baseerd op beginselen van wederkeerigheid, 
billijkheid en wederzijdsch voordeel, en heb
ben te dien einde tot Hunne Gevolmachtigden 
benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den: C. S. Lechner, Hoogstderzelver Buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister; 

Zijne Majesteit de Koning van Siam: Luang 
Pradist M anudharm · (Pridi Banomyong}, Mi
nister van Buitenlandsche Zaken; 

Die, na elkander mededeeling te hebben 
gedaan van hunne wederzijdsche volmachten, 
welke in goeden en behoorlijken vorm we1·den 
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bevonden, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. Er zal bestendige vrede en altijd
·durende vriendschap bestaan tusschen Neder
land en Siam. Den onderdanen van elk der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zal het ver
oorloofd zijn, zich te begeven op,, te reizen en 
te verblijven in het grondgebied van de andere 
Partij , dit te verklaren, den handel en de 
nijverheid te beoefenen, koophandel te drijven 
in alle soorten van goederen, waarin wettig 
kan worden gehandeld en, in het algemeen, 
alles te doen hetgeen met den handel vèrband 
houdt of daarvoor noodig is, onder dezelfde 
voorwaarden als de onderdanen der meest be
gunstigde natie. 

Zij zullen niet verplicht worden, onder welk 
voorwendsel ook, andere of hoogere binnen
landsche belastingen of heffingen te voldoen 
dan die, welke betaald worden of zullen be
taald worden door onderdanen van het land 
van vestiging. 

De onderdanen van elk der Hooge Verdrag
sluitende Partijen zullen op het grondgebied 
van de andere Partij, op de meest duurzame 
wijze, verzekerd zijn van de bescherming en 
eerbiediging hunner personen en goederen, en 
zullen te dien aanzien dezelfde rechten en 
voorrechten genieten, welke worden of moch
ten worden toegekend aan e igen onderdanen, 
mits zij zich onderwerpen aan de voorwaarden 
welkA aan eigen onderdanen opgelegd worden. 

Zij zullen, op het grondgebied van de an
dere Partij , vrijgesteld zijn van verplichten 
militairen dienst, het zij te land, ter zee of in 
de lucht, in de staande legers, de nationale 
garde of in de militie; van iedere bijdrage 
in geld of in natura, opgelegd in plaats van 
persoonlijken militairen dienst en van iedere 
gedwongen leening of militaire bijdrage. Zij 
zullen niet onderworpen zijn, zoomi n in vredes
als in oorlogstijd, aan opvorderingen voor mi
litaire doeleinden, behalve voor zoover deze 
worden opgelegd aan e igen onderdanen en zij 
zullen op basis van wederkeerigheid aanspraak 
hebben op schadevergoeding, aan eigen onder
danen volgens de in de wederzijdsche landen 
geldende wetten verschuldigd. Ten aanzien 
van de voorafgaande bepalingen zullen de on
derdanen van elk der Hooge Verdragsluiten
de Partijen, op het grondgebied van de andere 
Partij geen minder gunstige behandeling ge
nieten, dan onderdanen der meest begunstigde 
natie. 

De onderdanen van elk der Hooge Verdrag
sluitende Partijen zullen, op het grondgebied 
van de andere Partij, volkomen gewetensvrij
heid gen ieten, en het recht hebben, mits zij 
zich onderwerpen aan de plaatselijke wetten, 
verordeningen en reglementen, in eigen kring 
of in het openbaar hunnen godsdienst uit te 
oefenen. 

Voor alles wat b<,oreft nijverheidswerkzaam
heden en het uitoefenen van betrekkingen of 
beroepen, zull en de onderdanen van elk der 
Hooge Verdragsluitende Partijen, onder voor
waarde van wederkeerigheid, over de geheele 
uitgestrektheid van het grondgebied van de 
andere partij in a ll e opzichten behandeld 
worden op denzelfden voet a ls de onderdanen 
der meest begunstigde natie. Voorts zal het 
der. onderdanen der Hooge Verdragsluitende 
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Partijen veroorloofd zijn roerende goederen te 
verkrijgen, te erven, te bezitten, te verhuren 
en daarover te beschikken onder dezelfde voor
waarden als onderdanen der meest begunstig
de natie. Ten aanzien van het verkrijgen, be
zitten, verhuren van en het beschikken over 
onroerende goederen zullen de onderdanen van 
elk der Hooge Verdragsluitende Partijen, on
der voorwaarde van wederkeerigheid, op het 
grondgebied van de andere Partij, overeen
komstig de bepalingen van de ter plaatse gel
dende wet, dezelfde behandeling genieten als 
de onderdanen van de meestbegunstigde natie. 

Art. 2. De woningen, magazijnen, fabr ie
ken en werkplaatsen en alle andere eigendom
men van de onderdanen van elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen, gelegen op het 
grondgebied van de andere Partij, en alle 
-daartoe behoorende terreinen, die als woon
plaats of voor den handel gebezigd worden, 
zullen worden geëerbiedigd. Het zal niet ge
oorloofd zijn eenige huiszoeking of doorzoe
king te verrich ten van zoodanige gebouwen of 
terreinen, of zich a l daar bevindende boeken, 
papieren of rekeningen te onderzoeken of in 
te zien , behalve onder de voorwaarden en met 
inachtneming der vormen voor eigen onder
danen door de wetten, verordeningen en regle
menten voorgeschreven. 

Art. 3. De onderdanen van elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen volkomen vrij 
,zijn , zich met hun schepen en ladingen te be
geven naar alle plaatsen, havens en rivieren 
van het grondgebied van de andere Partij, 
welke zijn of zull en zijn opengesteld voor den 
buitenlandschen h andel en scheepvaart, mits 
zij zich altijd gedragen naar de wetten van 
het land, waarheen zij zich aldus begeven. 

Art. 4. De onderdanen van elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen vrijelijk toe
gang hebben tot de rechtbanken van de andere 
Partij, hetzij als eischers, hetzij als verweer
ders; zij zull en gelijkelijk met onderdanen 
van den staat van vestiging en met onderda
nen van de meest begunstigde natie de be
voegdheid hebben procureurs, advocaten of 
vertegenwoordi gers te kiezen, teneinde hunne 
rechten voor bedoelde rechtbanken te vervol
gen en te beschermen. 

Er zullen aan de onderdanen van een van 
beide Hooge Verdragsluitende Partijen met 
betrekking tot het optreden in rech te voor de 
rechtbanken van de andere partij geen voor
waarden of vereischten worden gesteld, welks 
niet gel den voor onderdanen van den staat 
van vestiging of onderdanen der meest begun
stigde natie. 

Art. 5. Met uitzondering van het tweede 
lid van Artikel 1 zullen de bepalingen van dit 
verdrag, betreffende onderdanen, gelijkel ij k 
op vennootschappen, corporaties en andere wet
tig bestaande associaties binnen de grenzen 
harer rechtsbevoegdheid toepasselijk zijn . 

Zoodanige vennootschappen, corporaties en 
andere wettig bestaande associaties zull en 
onder geen enkel voorwendsel gedwongen kun
nen worden om andere of hoogere belastingen 
of rechten te betalen dan die, welke door ven
nootschappen, corporaties en andere wettig 
bestaande associaties der meest begunstigde 
natie betaald worden of zullen worden. 

Art. 6. De onderdanen van elk der Hooge 
L . &. S. 1938. 
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Verdragsluitende Partijen zullen op het grond
gebied van de andere Partij een behandeling 
genieten, die geheel gelijk zal zijn aan de 
behandeling van eigen onderdanen voor alles 
wat betreft doorvoerrechten, opslag, facilitei
ten, onderzoek en schatting der koopwaren en 
uitvoerpremies. 

Art. 7. Ten aanzien van tonnen- en haven
gelden, loodsgelden, vuurtoren- en quaran
taine-rechten, of andere soortgel ijke of over
eenkomstige rechten van welken aard en 
onder welke benaming ook, welke geheven 
worden in naam of ten voordeele van de Re
geering, ambtenaren, particulieren, corporaties 
of instellingen van welken aard ook, zullen 
de Hooge Verdragsluitende Partijen weder
keerig de bepalingen toepassen van het ver
drag en het statuut betreffende het interna
tionale régime van zeehavens, op 9 December 
1923 te Genève geteekend . 

Art. 8. Overeengekomen is, dat de douane
tarieven, toepasselijk op den invoer in of den 
uitvoer uit het grondgebied van elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen, zu ll en worden ge
reg-eld door hare respectievelijke wetten. 

Evenwel zull en, (a) producten voortgebracht 
of vervaardigd op het grondgebied van een 
van beide Hooge Verdragsluitende Partijen, 
wanneer zij worden ingevoerd in het grondge
bied van de andere Partij, van welke plaats 
zij ook afkomstig mogen zijn, n iet onderwor
pen zijn aan andere of hoogere rechten of hef
fingen, dan die welke betaald worden voor 
soortgelijke producten, voortgebracht of ver
vaardigd in eenig ander land, en zullen 

(b) geen andere of hoogere rechten of hef
fingen worden opgelegd in het grondgebied 
van een van beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen op den uitvoer van eenig product 
naar het grondgebied van de andere partij 
dan die, welke verschuldigd zijn of zullen 
worrlen voor den uitvoer van het soortgelijke 
product naar eenig ander land. 

Geen van beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal verbods- of beperkende bepalin
gen invoeren of in stand houden ten aanzien 
van den invoer uit of den uitvoer naar het 
grondgebied van de andere partij, welke niet 
toepasselijk zijn op den in- en uitvoer van 
eenig soortgel ijk product, afkomstig uit of be
stemd voor eenig ander land. Elke opheffing 
van een in- of uitvoerverbod of beperking, 
welke, zelfs tijdelijk, door een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen wordt toegestaan ten 
gunste van producten van een derde land, zal 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden toe
gepast op soortgelijke producten, afkomstig 
van of bestemd voor het grondgebied van de 
andere partij. Voor het geval dat een beper
king naar de hoeveelheid in eenigerl e i vorm 
wordt ingesteld ten aanzien van den in- of 
uitvoer van aan beperking onderhevige pro
ducten, stemt elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen erin toe, billijke contingenten te ver
leenen voor den invoer uit of den uitvoer naar 
het grondgebied van de andere Partij van aan 
beperking onderhevige goederen, welke ten in
voer of uitvoer zullen zijn toegestaan. 

In dit verdrag zal niets worden uitgelegd 
als een beperking van het recht van elk der 
Hooge Verdragsluitende Partijen, om op zoo
danige wijze a ls zij nuttig zal achten, mits in 

32 
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overeenstemming !•met het beginsel van non
discriminatie, vast te stellen: 

(1) Verbodsbepalingen, beperkingen of re
glementeeringen voor het doen naleven van 
politie- of belastingwetten, met inbegrip van 
wetten, welke den invoer, uitvoer of verkoop 
van alcohol of alcoholhoudende dranken ver
bieden of beperken, zoowel als van andere 
wetten van kracht voor producten, waarvan de 
binnenlandsche productie, consumptie, verkoop 
of het vervoer is of kan worden verboden of 
beperkt door de nationale wetten; 

(2) Verbodsbepalingen of beperkingen be
treffende den handel in of het vervoer van 
wapenen, munitie en oorlogstuig en in bij
zondere omstandigheden ook andere voor den 
oorlog benoodigde materialen, ten aanzien 
waarvan is overeengekomen , dat elk der 
Hooge Verdragslu itende Partijen, voor het 
geval zij in een oorlog wordt gewikkeld, zoo
danige in- of uitvoerbeperkingen mag uit
vaardigen als het nationaal belang zal ver
eischen; 

(3) Verbodsbepalingen of beperkingen, noo
dig voor de bescherming van de nationale of 
openbare veiligheid of de volksgezondheid, 
of voor de bescherming van dieren of planten 
tegen ziekten, schadelijke epidem ieën of uit
roeiing; 

(4) Verbodsbepalingen of beperkingen ten 
aanzien van producten, die, wat de productie 
of den handel betreft, binnenslands zijn of in 
de toekomst zullen zijn onderworpen aan een 
monopolie, uitgeoefend door, of onder toe
zicht van den Staat. 

De voorzieningen .in dit verdrag met be
trekking tot verbodsbepalingen of beperkingen 
van in- en uitvoer zijn verder niet toepasselijk 
op den handel in opium en andere stoffen, 
welke nu of in de toekomst vallen onder het 
Internationale Opiumverdrag, op 19 Februari 
1925 te Genève onderteekend of onder het 
Internationale Verdrag tot beperking van de 
vervaarding en tot regeling van de distributie 
van verdoovende middelen, op 13 Juli 1931 
te Genève onderteekend, met dien verstande, . 
dat zoodanige handel onderworpen zal blijven 
aan de wetten en reglementen, welke van 
kracht zijn of te eeniger tijd zullen zijn op 
het grondgebied van de respectievelijke Hooge 
Verdragsluitende P artij en. 

Art. 9. De onderdanen van elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen, op het 
grondgebied van de andere Partij , dezelfde 
rechten hebben a ls de onderdanen van die 
Hooge Verdragsluitende Partij ten aanzien 
van octrooien, handelsmerken, handelsnamen, 
j;eekeningen, modellen en het auteursrecht van 
werken van letterkunde en kunst, mits zij vol
doen aan de bij de wet voorgeschreven forma
liteiten. 

Art. 10. Elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal, in overeenstemming met de be
palingen van artikel 8, den in- en uitvoer 
toelaten van alle koopwaren, welke wettig 
kunnen worden in- en uitgevoerd, alsmede het 
vervoer van passagiers van of naar haar 
respectievelijk grondgebied op schepen van 
de andere Partij, en zoodanige schepen, hunne 
lading en passagiers zullen dezelfde voorrech
ten gen ieten als en aan geenerlei andere of 
hoogere belastingen of beperkingen onderwor- . 
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pen ·zijn dan die, welke gelden ten aanzien 
van schepen van een derde land, hun lading 
en passagiers. 

ATt. ll. In alles wat betreft het , binnen
loopen, uitklaren, het ligplaats hebbèn, het 
laden en lossen van schepen in de havens, 
havenbekkens, dokken, reeden, ankerplaatsen 
of rivieren van beide landen, zullen de Hooge 
Verdragsluitende Partijen over en weer de 
bepalingen toepassen van het verdrag en het 
statuut betreffende het internationale régime 
van zeehavens, op 9 December 1923 te Genève 
onderteekend. 

Art. 12. Ieder koopvaardijschip van elk 
van beide Hooge Verdragsluitende Partijen, 
dat wegens zwaar weder, of wegens elk ander 
geval van nood mocht worden gedwongen, 
een schuilplaats te zoeken in een haven van 
de andere Partij, zal vrij zijn in die haven 
de noodige herstellingen te doen verrichten, 
zich a lle noodige voorraden te. verschaften en 
opnieuw zee te kiezen zonder eenige andere 
rechten te betalen dan die, welke verschuldigd 
zouden zijn door schepen van de meestbegun
stigde natie. Ingeval de kapite in van een 
koopvaardijschip zich echter in de noodzake
lijkheid mocht bevinden over een deel van 
zijn lading te beschikken om de uitgaven te 
bestrijden, zal hij verplicht zijn, zich te hou
den aan de reglementen en de tarieven van 
de plaats, waar hij gekomen is. 

Indien een schip van een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen mocht stranden of 
schipbreuk lijden op de kust of in de wateren 
van de andere Partij , zal, in dezelfde mate als 
aan onderdanen, hulp en bijstand worden ver
leend aan den kapitein, de bemanning en de 
passagiers, zoowel ten behoeve van hemzelf 
en hunne bezittingen als ten behoeve van het 
schip en zijn lading. 

Zoodra de plaatselijke autoriteiten kennis 
krijgen van zulk een, stranding of schipbreuk, 
zullen zij van het voorval aan den consulairen 
ambtenaar binnen wiens district het heeft 
plaats gevonden , mededeeling doen en deze 
zal gerechtigd zijn, het reddingswerk te leiden 
in stede . van de bevoegde plaatselijke autori
teiten, indien de kapitein of een andere ver
tegenwoordiger van den eigenaar afwezig 
mocht zijn, of, wèl aanwezig zijnde, zijn bij
stand mocht hebben ingeroepen. De consulaire 
ambtenaar zal gerechtigd zijn te eischen, dat 
de goederen, welke geborgen zijn uit zooda
nige stranding of schipbreuk, worden afgege
ven door de autoriteiten, die met de zorg er
voor belast zijn, doch alléén tegen zekerheids
stelling in overeenstemming met de plaatse
lijke wet, voor de betaling van het verschul-
digde hulploon. . 

Zoowel het schip en zijn bemanning als de 
passagiers en de lading zull en dezelfde voor
rechten en vrijdommen genieten, welke onder· 
gelijke omstandigheden door de wetten en 
reglementen der wederzijdsche landen aan 
eigen schepen worden, of hierna zullen worden 
toegekend. 

De autoriteiten van het land, waar de stran
ding of de schipbreuk heeft plaats gehad mo
gen onder alle omstandigheden a lle maat
regelen nemen ten opzich te van het gestrande 
of verongelukte schip en zijn lading, waartoe 
zij gerechtigd zijn ten aanzien van eigen sche-
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pen en hun lading ten behoeve van de veilig
heid van de scheepvaart, of voor de bescher
ming van kunstwe1·ken aan de kust, in ha
vens ·of waterwegen uitgevoerd. 

Goederen, geborgen uit een gestrand · of 
verongelukt schip zullen niet onderworpen 
zijn aan eeni ge douane-rechten, tenzij zij zijn 
toegelaten tot het binnenlandsche verbruik. 

De bepalingen van dit. artikel zullen toe
passelijk zijn in geval een luchtvaartuig een 
noodlanding heeft gemaakt of verongelukt is. 

Art. 13. Koopvaardijschepen, welke de Ne
derlandsche of Siameesche vlag voeren en de 
door hun nationale wetten vereischte beschei
den aan boord hebben om hun nationaliteit 
vast te ~tell en, zullen in Siam en in Neder
land, respectievelijk als Tederlandsche en 
Siameesche schepen worden beschouwd. 

Art. 14. De consulaire ambtenaren mogen 
iederen deserteur, die behoort tot de beman
ning van een oorlogs- of koopvaardijschip van 
het land, dat hem heeft aangesteld , laten aan
houden en aan boord laten terugbrengen, dan 
wel naar hun land doen terugkeeren. 

Te di en einde zullen zij zich schriftelijk 
wenden tot de bevoegde pla atselijke autoritei
ten, en door het overleggen van het scheeps
reg ister of de monsterrol of een authentiek 
uittreksel daaruit, bewijzen, dat de opgeëischte 
per oon tot de bemanning behoort. Na een 
aldus ge taafd verzoek zal hun iedere bijstand 
worden verleend bij het opsporen en aanhou
den van zoodanige de erteurs, welke, indien 
de consulaire ambtenaar zulks verzoekt en op 
diens kosten, in verzekerde bewaring zullen 
worden gehouden in een plaatselijk huis van 
bewaring, totdat zich een gelegenheid voor
doet, hen naar hun vaderland terug te zenden. 

Indien evenwel zulk een gelegenheid zich 
niet mocht voordoen binnen twee maanden na 
den dag, waarop zij zijn aangehouden, zullen 
de deser teurs in vrijheid worden gesteld en 
niet opnieuw kunnen worden aangehouden 
voor dezelfde reden. Het is wel verstaan, dat 
zeelieden , welke onderdanen zijn van de an
dere Hooge Verdragsluitende Partij , zullen 
zijn uitgezonderd van de bepaling van dit 
artikel. Indien een deserteur een overtreding 
heeft begaan aan den wal, zal hij niet ter be
schikking van den consulairen ambtenaar wor
den gesteld, alvorens de bevoegde rechtbank 
uitspraak heeft gedaan en het vonnis is ten 
ui tvoer gelegd. 

Art. 15. Elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal consuls-generaal, consuls, vice
consuls en andere consulaire ambtenaren of 
agenten kunnen benoemen om zich te vesti~en 
in de steden en havens van het grondgebied 
van de andere Partij , waar het aan ambtena
ren van gelijke rang van andere mogendheden 
veroorloofd is zich te vestigen. 

Zoodanige consulaire ambtenaren en agen
ten zullen evenwel hunne werkzaamheden niet 
aanvangen, alvorens dit zal zijn goed!!'ekeurd 
en zij zijn toegelaten door de Regeermg van 
het land waarheen zij gewnden worden. 

Zij zui'ien, op voorwaarde van wederkeerig
heid het recht hebben, alle bevoegdheden uit 
te o~fenen , en alle eerbewijzen, voorrechten, 
vrijstellingen en vrijdommen van welken aard 
ook te genieten, welke worden of zullen wor, 
den verleend aan consulaire ambtenaren van 
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de meest begunstigde natie. 
Art. 16. In geval van overlijden van een 

onderdaan van een der Hooge Verdragslui
tende Partijen op het grondgebied van de 
andere Partij , ronder dat in het land van zijn 
overlijden eenige bekende erfgenaam hetzij 
aanwezig, hetzij vertegenwoordigd is, noch 
eenige door hem benoemde uitvoerder van 
zijn ui tersten wil, .zullen de bevoegde plaatse
lijke autoriteiten daarvan terstond kennis 
geven aan den dichtstbijzijnden consula iren 
ambtenaar van het land, waartoe de over
ledene behoorde, opdat hij daarvan mededee
ling kan doen aan de belanghebbende perso
nen. 

In wodanig geval zullen de consulaire amb
tenaren het recht hebben, walang de erfgena
men of de door den overledene benoemde uit
voerders van zijn uitersten wil niet aanwezig 
of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, voor het 
in stand houden en het beheer van den boedel 
a l datgene te doen, hetwelk de wet van het 
land, waar zij verbl ij ven, aan uitvoerders van 
uiterste willen veroorlooft te doen in het be
lang van de erfgenamen of de schuldeischers. 

Art. 17. Het is door de Hooge Verdrag
sluitende Partijen wel verstaan, dat de bedin
gen, in dit verdrag vervat, in geen enkel op
zicht de wetten, verordeningen en reglementen 
betreffende naturalisatie, immigratie, politie 
en openbare veiligheid zullen beïnvloeden, 
vervangen of wijzigen, welke van kracht zijn 
of uitgevaardigd zullen worden in elk van 
beide landen mits deze geen discrimineerende 
maatregelen vormen, welke in het bijwnder 
gericht zijn tegen de onderdanen van de an
dere Partij. 

Art. 18. De kustvaart en de nationale vis
scherij van beide Hooge Verdragsluitende Par
tijel'l zijn uitgewnderd van de bepalingen van 
dit verdrag en zull en worden geregeld over
eenkomstig de wetten, verordeningen en regle
menten onderscheidenlijk van het Koninkrijk 
der N ederlanden en van het Koninkrijk Siam. 

Art. 19 . De bepalingen van dit verdrag ten 
aanzien van de behandeling als meest begun
stigde natie zijn niet van toepassing op: 

1) Voordeelen, welke zijn toegekend of 
hierna zullen worden toegekend aan een aan
grenzenden staat ter vergemakkelijking van 
het grensverkeer; 

2) Voordeelen, welke zijn toegekend of 
hierna zullen worden toegekend aan een der
den staat krachtens een tolunie; 

3) Voordeelen, welke bij overeenkomst zijn 
t.oegekend of zullen worden toegekend aan een 
derden staat ter vermijding van dubbele be
lasting ; 

4) Voordeelen, welke zijn toegekend of 
hierna zullen worden toegekend aan een aan
grenzenden staat ten aanzi e n van het bevaren 
of het gebruik van grenswaterwegen, welke 
niet uit zee kunnen worden bevaren. 

Art. 20. Elk geschil , hetwelk tu schen de 
Hooge Verdragslui tende Partijen mocht rijzen 
betreffende de juiste uitlegging of toepassing 
van eenige bepaling van dit verdrag, zal op 
verzoek van een van Haar beiden, worden 
onderworpen aan het Permanente Hof van 
Internationale Justitie, tenzij in eenig bijwn
der geval de Hooge Verdragsluitende Partijen 
overeenkomen, het geschi l voor te leggen aan 
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een ander scheidsgerecht, dan wel het. volgens 
een anderen vorm van procedure te 1·egelen . 

Art. 21. ·De artikelen 12, 14, 15 en 16 van 
di t verdrag zull en niet toepasselijk ziju op 
N ederla ndsch-I ndië, Suriname en Curaçao. 

Art. 22. D it verdrag zal van den datum 
van zijn in werking treden in de pl aats ge
ste ld worden van het Verdrag van vr iend
schap, h andel en scheepvaart tusschen Neder
la nd en Siam, geteekend te 's-Gravenhage op 
8 Juni 19 25 en van dien datum zu ll en het ge
noemde ve rdrag van 1925, m itsgaders a lle 
aanvullende regel ingen en overeenkomsten, 
die tusschen de H ooge Verdragsluitende P ar
t ij en gesloten zijn of bestaan, ophouden van 
kracht te zij n. 

H et is echter verstaan, dat het consulaire 
verdrag van 1 April 1867 en het Verdrag tot 
beslechting van geschillen door rechtspraak, 
en tot verzoening van 27 October 1928 van 
kracht zull en blijven , zoolang zij niet zull en 
worden afgeschaft overeenkomstig de daarin 
vervatte bepal ingen. 

Art. 23. Dit verdrag wordt gesloten voor 
een t ij dvak van 3 jaar van den datum van de 
ui twisseli ng der bekrachtigingsoorkonden. In
dien het niet wordt opgezegd ten minste zes 
maanden vóór het verstrij ken van d ien ter
m ij n, zal het opnieuw van kracht blijven voo r 
een t ijdvak van een jaar, en zoo vervolgens. 

H et is echter wel verstaan, dat een zooda
ni ge opzegging niet de herleving ten gevolge 
zal hebben van een der tractaten, verdragen, 
regel ingen of overeenkomsten, welke door dit 
verdrag worden a fgeschaft. 

Art. 24. Dit verdrag zal worden bekrach
t igd en de bekrachtigingsoorkonden zu llen wo 
spoedig mogel ijk te Bangkok worden uitgewis
seld en het verdrag zal in werking treden op 
den datum van de uitwisseli ng der bekracht i
g ingsoorkonden. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekende 
Gevolmachtigden onder di t verdrag hunne 
handteekeningen hebben gezet en het van 
h unne zegels hebben voorzien. 

Gedaan in dubbel , in de Engelsche taal, te 
Ba ng kok op den eersten Februari van het jaa r 
negentien honderd acht en dertig van de Chris
telij ke jaartelling, overeenkomende met den 
eersten dag van de elfde maand van het jaa r 
twee duizend vier honderd tachtig van de 
Boeddhistische jaa rtelli ng. 

C. S. Lechner (L.S.) 
Luang Pradist Manudh arm (L .S.) 

Gezantschap der Nederlanden. 

B angkok, 1 F ebruari 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Bij gelegenheid van de onder teeken ing op 
heden van het Verdrag van vr iendschap, han
del en scheepvaart tusschen N ederland en 
Siam , heb ik de eer , in opdracht van mijne 
Regeering, om inl ichtingen te verzoeken ten 
aanzien van het recht van Nederlandsche on
derdanen op grondeigendom in Siam en ik zal 
het ten zeerste op prijs stellen, indien Uwe 
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E xcel lentie mij een an twoord op mijn vraag 
zou will en ve rstrekken ten e inde di t a an mijna 
Regeer ing tè kunnen mededeelen. 

Ik benut deze gelegenheid, Mijnheer de M i
nister, om Uwer E xcell entie de verzekering 
mijner meeste hoogachti ng te hernieuwen. 

C. S . Lechne r. 
Zijne,· Excell entie 

Luang P radist Manudharm, 
M inister van Buitenlandsche Zaken, 

B ANGKOK . 

M inisterie van Buitenlandsche Za ken . 

Saranromya P aleis, 1 Februari 1938 . 

Mijnheer de Minister, 

In antwoord op Uwe vraag dd . heden be
treffende het recht van Neder! andsche onder
danen op grondeigendom in Siam, heb ik de 
eer Uwer Excellentie mede te deelen, dat het 
de bedoeling van de Siameesche Regeering is, 
aan vreemdelingen he t recht te ve rl eenen on
roerende goederen te verkrijgen, noodzakelij k 
zoowel voor bewoning, voor het drijven van 
handel en nijverheid, voor godsd ienstige en 
l iefdadige doeleinden als om gebruikt te wor
den a ls begraafplaatsen, terwijl het verkrijgen 
van land behoorend tot het openbaar domein 
zal worden voorbehouden aan de onderdanen 
van Siam, behoudens echter de rechten, welke 
overeenkomstig de op het oogenbl ik van het 
in werking treden van het nieuwe verd rag be
staande wetten en reglementen reeds zijn ver
kregen. 

Ik benut deze gelegenheid, M ijnheer de Mi
nister, om Uwer Excell entie de verzekering 
mijner meeste hoogacht ing te hern ieuwen . 

Luang Pradist Manudharm . 

Zijne,· Excellentie 
den H eere C. S . Lechner, 

Buitengewoon Gezant en Gevolrnachtigd 
Minister van H . M. de Koningin der 
Nederlanden, 

B ANGKOK. 

Gezantschap der N ederl a nden. 

Bangkok, 1 Februari 1938. 

Mijqheer de Ministe r, 

Bij gelegenheid va n de onder teekening op 
heden van het Verd rag van vriendschap, han
del en scheepvaart tusschen het K oninkrijk 
der Nederlanden en het Koninkrij k Siarn, heb 
ik de eer, in opdracht van mijne Regeeri ng, 
de vol,gende ve rklar ing ter kennis van Uwe 
Excell entie te brengen: 

In aanmerking nemende dat, volgens artikel 
163 der ederlandsch-Indische Staatsregeling 
de __ voo!·. E urop_ean~n geldende regelen toepas
sehJ k ZIJ n op met-Europeanen in Nederlandsch
I !;dië, mits zij . in hun eigen land onderworpen 
z1Jn aan bepalmgen van familierecht in hoofd
zaak berustende op dezelfde beginselen a ls het 
Nederl a ndsche fami lierecht, en er van uit-
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•gaande, dat het Siameesche familierecht ge
acht mag worden van het bovenbedoeld ka
rakter te zijn , zullen de Siameezen in Neder
landsch-Indië onderworpen zijn aan de voor 
Europeanen geldendè wetgeving en recht
spraak. 

Het zal mij aangenaam zijn van Uwe Ex
cellentie de erkenning van de ontvangst van 
dit schrijven te mogen ontvangen. 

Ik benut deze gelegenheid , Mijnheer de 
Minister, om Uwer Excellentie de verzekering 
mijner meeste hoogachting te hernieuwen. 

C. S. Lechner. 
Zijner Excellentie 

Luang Pradist Manudharm, 
M inister van Buitenlandsche Zaken, 

BANGKOK. 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

Saranromya Paleis, 1 Februari 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van 
Uwer Excellentie's nota dd. heden, waarin Zij , 
in opdracht van Haar Regeering, de volgende 
verklaring te mijner kennis heeft gebracht : 

,, In aanmerking nemende, dat v.olgens ar
tikel 163 der Nederlandsch-Indische Staats
regeling de voor Europeanen geldende regelen 
toepassel ijk zijn op niet-Europeanen in Neder
landsch-Indië, mits zij in hun eigen land on
derworpen zijn aan bepalingen van familie
recht in hoofdzaak berustende op · dezelfde 
beginselen als het Nederlandsche familierecht, 
en er van uitgaande, dat het Siameesche fa
milierecht geacht mag worden van het boven
bedoeld karakter te zijn, zullen de Siameezen 
in N ederlandsch-Indi ë onderworpen zijn aan 
de voor Europeanen geldende wetgeving en 
rechtspraak." 

Ik benut deze gelegenheid, Mijnheer de Mi
nister, om Uwer Excellentie de verzekering 
mijner meeste hoogachting te hernieuwen. 

Luang Pradist Manudharrn. 

7,ijner Excell entie 
(len H ee,·e C. S. L echner , 

Buitengewoon Gezant en Gevol,nachtigd 
Minister van H. M. de Koningin der 
N eclerlanden, 

BANGKOK. 

Gezantschap der Nederlanden. 

Bangkok, 1 Februari 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Bij gelegenheid van de onderteekening op 
heden van het Verdrag van vriendschap, han
del en scheepvaart tusschen het Koninkrijk 
der Nederlanden· en het Koninkrijk Siam, heb 
ik de eer, in opdracht van mijne Regeering, 
vast te stell en, dat wij a ls volgt zijn overeen
gekomen: 

De rechten of voorrechten, door een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen verleend aan 
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eene derde mogendheid in verdragen betref
fende het internationaal privaatrecht, en met 
name in de Haagsche verdragen, die op dit 
onderwerp betrekking hebben, moeten gere
kend worden tot de rechten en voorrechten, 
die voortvloeien uit plurilaterale verdragen 
van algemeen karakter, waarop wegens hun 
aard niet toepasselijk zijn de bepalingen, die 
voorschrijven de toekenning van behandeling 
op den voet van eigen onderdanen, of van 
onderdanen van de meest begunstigde natie. 

Ik benut deze gelegenheid, Mijnheer de Mi
nister, om Uwer Excellentie de verzekering 
mijner meeste hoogachting te hernieuwen. 

C. S. Lechner. 
Zijner Excellentie 

Luang Pradist Manudharm, 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 

BANGKOK. 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

Saranromya Paleis, 1 Februari 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Bij gelegenheid van de onderteekening op 
heden van het Verdrag van vriendschap, han
del en scheepvaart tusschen het Koninkrijk 
Siam en het Koninkrijk der Nederlanden, 
heb ik de eer, vast te ste!len , dat wij als volgt 
zijn overeengekomen: 

De rechten of voorrechten; door een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen verleend aan 
eene derde mogendheid in verdragen betref
fende het internationaal privaatrecht, en met 
name in de Haagsche Verdragen, die op dit 
onderwerp betrekking hebben, moeten gere
kend worden tot de rechten en voorrechten, 
die voortvloeien uit plurilaterale verdragen 
van algemeen karakter, waarop wegens hun 
aard niet toepasselijk zijn de bepalingen, die 
voorschrijven de toekenning van behandeling 
op den voet van eigen onderdanen, of van 
onderdanen van de meest begunstigde natie. 

Ik benut deze gelegenheid , Mijnheer de 
Minister , om Uwer Excellentie de verzekering 
mijner meeste hoogachting te hernieuwen. 

Luang Pradist Manudharm. 

Zijner E x cell entie 
den H eere C. S. Lechner, 

Buitengewoon Gezant en Gevol,nachtigd 
Ministe,· van H. M. de J(o ningin der 
N ederlanden, 

BANGKOK. 

Gezantschap der Nederlanden . 

Bangkok, 1 Februari 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Harer Majesteits' Regeering hee'ft het ver
zoek van de Siameesche Regeering in wel
willende overweging genomen, om aanstonds 
a fstand te doen van het recht, hetwelk aan 
Nederl and is gewaarborgd bij Artikel 2 van 
het Protocol betreffende de rechtsmacht over 
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Nedethndsche onderdanen (en beschermelin
gen) in het Koninkrijk Siam, gevoegd bij het 
Verdrag van vr iendschap, handel en scheep
vaart tusschen N ederland eri Siam, ondertee
kend te 's:Gravenhage op 8 J uhi 1925, om tot 
evocatie• over te gaan van zaken voor de Sia
meesche Rechtbanken, wàarirl de verweerder 
of de beschuldigde een Néderlandsche onder
daan of beschermeling is, of een Nederland
sche ·vennootschap, corporatie of andere asso-
ciatie. · ' 

Ik heb thans de eer, in opdracht -va1i mijn 
Regeering, Uwer Excell ent ie mede te deelen, 
dat Zij bereid is, toe te stemmen in het ver
zoek van de Siameesche Regeering. Zij ziet 
dienovereenkomstig af van de , ~•itoefening vat~ 
bedoeld recht, met ingang vàrt den datum van 
heden, met dien verstande, dat a;m eder
landsche onderdanen en beschermelingen, en 
aan N eclerlandsche vennootschappen, corpora
t ies en andere associaties in Siam ten aanzien 
van de rechtsmacht op hen toepasse lijk, anders 
clan met betrekking tot het recht van evocatie, 
de behandeling zal ten deel va llen, welke 
wordt toegekend aan de onderdanen en be
schermelingen , vennootschappen en andere as
sociaties van de meestbegunstigde natie. Ten
slc:,tte is het wel verstaan, clat1 in o':'ereenstem
mmg met de algemeen erkenäe beginselen van 
het in ternationaal pr ivaatrecht, · in zaken ·van 
per.soneel statuut op Nederlartdsche onderda
nen en beschermelingen hun natïorlale wet •toe-
passelijk zal zijn . · ' 

Ik benut deze gelegenheid;·Mijnheer de M·i
nister, om U wer Excellent iè de verzekering 
!Jlijner meeste hoogachting te hernieliwen. 

c: S. Lechner. 
Zijn el' Excellentie 

Luang P-raclist Manuclha rm , 
M iniste,· van Buitenlandsche· Zaken, 

BA NGKOK. 

Minister ie van Buitenl andsche Za~~r · 

Saranromya Paleis, 1 Februar i 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van 
Uwe nota dd . heden, betreffende den afstand 
van het recht van evocatie. Ik neem er nota 
van, dat de Nederlandsche Regeeri.ng afziet 
van de uitoefening van bedoeld recht, met in
gang van den datum van heden, met dien 
verstande, dat aan N ederlandsche onderdanen 
en beschermelingen, en aan Nederlandsche 
vennootschappen, corporaties en a ndere asso
ciaties in Siam ten aanzien van de rechts
macht op hen toepasselijk, anders dan met 
betrekking tot het recht van e'vocatie , de' be
handeling zal ten deel vallen, welke wordt 
toegekend aan de onderdanen en bescherme-
1 ingen, vennootschappen en andere. associaties 
van de meestbegunstigde natie. Tenslotte is 
het wel verstaan, dat, in overeenstemming met 
de a lgemeen erkende beginselèn °van het in
ternationaal privaatrecht, in zaken va1l perso
neel statuut op Nederlandsche onderdanen en 
beschermeli ngen hun national11 wet toepasse
lijk zal zijn . 
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Ik benut deze gelegenheid-; ' Mijnheer de 
Minister, om Uwer Excellentie de verzekering 
mijner meeste hoogach,ting te hernieuwen. 

Luang Pradist Manudharm. 

Zijne,· Excell entie 
den H eere C. ·s. Lechner, 

Buitengewoon Gezant en Gevol,nachtigd 
Minister van H . lil . de K oningin der 
N ede,·landen, 

BA NGKOK. 

s. 181 . 

27 September 1938. BESLU IT, houdende be
paling van de oproeping i.n we·rkelijken 
dienst v'an al het personeel, bestemd voor 
buitengewone oproeping uitwendi ge veilig
heid. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op voordracht van den Raad van Ministers 

v.an 27 September 1938, N°. 411, Kabinet 
M .R. ; 

Gelet op art. 32, eerste lid der Dienstplicht
wet en op art. 5, tweede l id, 6e der Wet voor 
het Reserve-personeel der landmacht 1905; 

Overwegende, da t het wenschelij k is, dat de 
grenzen van het Rij k tegen een ànverhoed
schen inval van vreemde troepen worden be
veiligd. en dat over de noodige strijdkrachten 
wordt be chikt om een eventuee l volgende mo~ 
bilisatie der weermacht te dekken. 

' H ebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Al het persoheel , bestemd voor buitengewone 

oproeping uitwendige ve iligheid wordt onver
,v~ ld in werkel ijken dienst geroepen. 

O1ize Ministers van Defensie en van Binnen
landsche Za ken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit Be
sluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afsch r ift zal worden gewnden aan de Al
gemeene Rekenkamer. 
•, Soestdijk, den 27sten September 1938. 

WILHELMINA. 
De Voorzitter van den Raad van Minis ters , 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg . 28 Septe1nber 1938. ) 

s. 182 .. 

27 S eptenibe" 1938 . BESLUIT, houdendu be
paling, dat oorlogsgevaar in den zin , 
waarin dit woord in 's lands wetten voor
komt, aanwez ig is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van 27 September 1938, n°. 410, Ka
binet M.R.; 

Overwegende, dat in verband met den staat
kundigen toestand des lands het nemen van 
buitengewone maatregelen noodig is; 

Gelet op het bepaalde in de laatste a linea 
van a-rtikel 194 der Grondwet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat oorlogsgevaar in den zin, 

waa rin _da~ woord in 's la nds wetten voorkomt, 
aanwezig 1s. 



503 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur betreft, 
belast met de uitvoering van .dit Besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Soestdijk, den 27sten September 1938. 
WILHELMINA. 

De Voorzit(er van den Raad van Ministe1·s, 
H. Co I ij n. 

(Uitgeg. 28 September 1938.) 

s. 183. 

26 October 1938. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 27 Sep
tember 1938 (Staatsblad n°. 181) , betref
fende oproeping van het personeel , be
stemd voor buitengewone oproeping uit
wendige veiligheid. 

Wij" WILHELMINA, enz. ; 
Op voordracht van den Raad van Ministers 

·van 24 October 1938, n°. · 452, K abinet M.R.; 
Overwegende, dat de internationaal politie

ke toestand het niet noodig maakt Ons besluit 
van , 27 September 1938 (Staatsblad n°. 181), 
betreffende het in werkelijken dienst roepen 
van het personeel , bestemd voor buitenge
wone oproeping uitwendige veiligheid, langer 
te handhaven ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Ons besluit van 27 September 1938 (Staats

blad n°. l,81), wordt met ingang van 27 Oc
tober 1938 ingetrokken. 

Onze Ministers van Defensie en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waar
nm afschrift zal worden gezonden aan de Al 
gemeene .Rekenkamer. 

Het Loo, den 26sten October 1938. 
WILHELM! A. 

lJe V oorzitt er van den Raad van •Ministers, 
H. Colijn. 

(·Uitgeg. 4 Nov ember 1938.) 

s. 184. 

'.26 Octobe,· 1938. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 27 Sep· 
tember 1938 (Staatsblad n°. 182), houden
de bepaling, dat oorlogsgevaar in den zin, 
waarin dat woord in 's lands wetten voor
komt, aanwezig is . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van 24 October 1938, n°. 453, Kabinet 
M.R. ; . 

Overwegende, dat de internationaal poli
tieke toestand het niet noodig maakt Ons be
slui t van 27 September 1938 (Staatsblad n•. 
182), betreffende het aanwezig zijn van oor
logsgevaar in den zin, waarin dat woçrd in 
's lands wetten voorkomt, langer te handha
ven; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Ons besluit van 27 September 1938 (Staats• 

blad n°. 182) , wordt met ingang van 27 ÛC· 
tober 1938 ingetrokken. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gewnden aan de Algemeene Reken
kamer. 

H et Loo, den 26sten October 1938. 
WILHELMINA. 

D e Voo1·zitte1· vtfn den Raad van Minist ers, 
H. Co I ij n. 

(Uitgeg. 4 November 1938.) 

s. 248. 

25 Jul i 1938. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
ter uitvoering van artikel 58 der Pacht
wet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordrncht van 

Onze Ministers van Justitie en van Economi
sche Zaken van 8 Juni 1938, lste Afdeel ing 
C, n°. 1166 en van 13 Juni 1938, n°. 6664, 
Lr. S.A. ; Directie van den Landbouw; 

Gelet op artikel 58 der Pachtwet; 
Den Raad van Stat€ gehoord (advies van 28 

Juni 1938, n° . 18); 
Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 

van Onze voornoemde Ministers van 8 Juli 
1938, lste Afdeeling C, n°. 1271 en van 16 
Juli 1938, n° . 7893, Lr. S.A., Directie van 
den Landbouw ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De niet tot de rechterlijke macht 

behoorende personen, welke deel uitmaken 
van de pachtkamers van het gerechtshof te 
Arnhem en van de kantongerechten, alsmede 
hunne plaatsvervangers, worden door Ons be
noemd voor vijf jaren. Zij zijn bij aftreding 
weder benoembaar. 

Tusschentijds kunnen zij volgens de regelen, 
gesteld in de artikelen 5-7, door Ons· worden 
geschorst en ontslagen. 

Zij worden genoemd raad, onderscheidenlijk 
plaatsvervangend raad, in de pachtkamer van 
het gerechtshof te Arnhem en lid , onderschei
denlijk plaatsvervangend lid, van de pacht
kamer van het kantongerecht. 

2. De raden en de plaatsvervangende raden 
in de pachtkamer van het gerechtshof te Arn
hem en de leden en de plaatsvervangende le
den van de pachtkamers van de kantonge• 
rechten kunnen niet tevens zijn lid van de 
rechterlijke macht, lid of secretaris van een 
erkend pachtbureau, noch ook advocaat, pro
cureur, notaris of deurwaarder; zij kuunen 
ook niet in dienst van een·· dezer personen 
werkzaam zijn. 

3. Om te kunnen worden benoemd tot raad 
of plaatsvervangend raad ih de pachtkamer 
van het gerechtshof te Arnhem moet men den 
ouderdom van dertig jaren hebben "bereikt. · 

Om te kunnen worden benoemd tot · lid of 
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plaatsvervangend lid van de pachtkamer van 
een kantongerecht moet men den ouderdom 
van vijf en twintig jaren hebben bereikt. 

4. De raden en de plaatsvervangende raden 
in de pachtkamer van het gerechtshof te Arn
hem mogen, evenmin als de leden en de 
plaatsvervangende leden van de pachtkamer 
van eenzelfde kantongerecht, hetzij tot el kan
der, hetzij tot de raadsheeren, de kantonrech
ters, de ambtenaren van het openbaar mi
nisterie of den griffier van het hof of het 
kantongerecht, waartoe zij behooren, in een 
naderen graad van bloed- of aanverwantschap 
staan dan in den vierden. 

Indien de zwagersch-ap eerst mocht zijn ont
staan na de benoeming, zal degene, door 
wiens huwelijk dezelve veroorzaakt is, zijn 
ambt niet kunnen behouden zonder Onze ver
gunning. 

De zwagerschap houdt op door het over
lijden der vrouw, die haar veroorzaakte. 

In het eerste lid worden onder den griffier 
de substituut-griffiers niet begrepen. 

5. De raden en de plaatsvervangende raden 
in de pachtkamer van het gerechtshof te 
Arnhem en de leden en de plaatsvervangende • 
leden van de pachtkamers van de kantonge
rechten kunnen op eigen verzoek door Ons 
worden ontslagen. 

Voorts worden zij door Ons ontslagen : 
1 °. indien _zij naar Ons oordeel onbekwaam 

of ongeschikt zijn; 
2°. wanneer zij onder curateele zijn gesteld; 
3°. wegens de aanvaarding van een ambt 

of betrekking, onvernenigbaar met het ambt 
van raad of plaatsvervangenden raad in, of 
van lid of plaatsvervangend lid van een 
pach tkamer; 

4°. bij overtreding van de bepaling, waar
bij hun wordt verboden zich te belasten met 
het verdedigen van de zaken der partijen, 
hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij 
onder den naam van consultatie. 

6. De personen, in het vorig artikel be
doeld, worden mede door Ons ontslagen: 

1 °. wanneer zij wegens misdrijf tot gevan
genisstraf of hechtenis zijn veroordeeld ; 
· 2°. wanneer zij in staat' van faillissement 
zijn verklaard, surséance van betaling hebben 
verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld; 

3°. wegens wangedrag of onzedelijkheid, of 
bij gebleken voortdurende achteloosheid in de 
waarneming van hun ambt ; 

4° . wegens overtreding van de bepalingen, 
waarbij hun : 

a. het uitoefenen van een ig beroep wordt 
verboden ; 

b. verboden wordt zich in eenig onderhoud 
of gesprek ii1t, te · laten met partijt,n of. hare 
advocaten of procureurs, of eenige bijwndere 
onderrichting, memorie of schriftuur van hen 
aan te nemen ; 

c. de verplichting wordt opgelegd het ge
heim der raadkamer te bewaren. 

Ontslag wegens overtreding van de bepa• 
Jingen, onder 4°. vermeld, vindt slechts plaats, 
wanneer de overtreder reeds vooraf overeen
komstig artikel 8 voor gelijke overtreding is 
gewaarschuwd. · 

7. De personen, in artikel 5 bedoeld, wor
den door Ons geschorst, indien tegen hen het
zij een bevel tot gevangenneming of gevangen-
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houding, hetzij machtiging tot opneming in 
een huis van bewaring of geneeskundig ge
sticht voor krankzinnigen is verleend, hetzij 
lijfsdwang ten uitvoer is gelegd. 

Zij kunnen voorts door Ons worden ge
schorst, indien tegen hen ter zake van mis
drijf een gerechtelijk vooronderzoek is aan
gevangen. 

Na den afloop van de vervolging, na het 
ontslag uit het huis van bewaring of genees
kundig gesticht, of na het ontslag uit de gij
zeling kan de schorsing door Ons worden op
geheven. 

8. De president van het. gerechtshof te 
Arnhem is bevoegd, ambtshalve of op de vor
dering van het openbaar ministerie, aan de 
raden en de plaatsvervangende raden in de 
pachtkamer van het hof, die de waardigheid 
van hun ambt, hunne ambtsbezigheden of 
ambtsplichten verwaarloozen, of die zich 
schuldig maken aan de overtredingen in ar
tikel 6 onder 4° . bedoeld, de noodige waar
schuwing te doen, na hen in de gelegenheid 
te hebben gesteld om te worden gehoord. 

De presidenten der arrondissements-recht
banken hebben gelijke bevoegdheid ten aan
zien van de leden en de plaatsverva ngende 
leden van de pachtkamers der binnen het 
rechtsgebied van hun college gevestigde kan
tongerechten. 

9. De pachtkamers van het gerechtshof te 
Arnhem --en van de kantongerechten zijn ver
plicht, bericht en consideratiën te geven, wan- / 
neer zulks hun van Onzentwege zal worden 
gevraagd. 

10. De raden en de plaatsvervangende ra
den in de pachtkamer van het gerechtshof te 
Arnhem en de leden en de plaatsvervangende 
leden van de pachtkamers van de kanton
gerechten mogen noch zich directelijk of in
directelijk over eenige door hen behandelde 
aangelegenheden, of die zij weten of vermoe
den dat door hen behandeld zullen worden, in 
eenig bijzonder onderhoud of gesprek inlaten 
met partijen of derzel ver advocaten of procu-· 
reurs, noch daarover eenige bijwndere onder
richting, memorie of schrifturen aannemen . 

ll. De pachtkamers van het gerechtshof 
te Arnhem en van de kantongerechten zijn 
verplicht aan letteren requisitoriaal ten dien
ste der justitie wettig gevolg te geven. 

12. In alle zaken doet de voorzitter van de 
pachtkamer hoofdelijke omvraag ; hij . vraagt 
hierbij het advies van een jonger benoemd lid 
voor dat van een oudru·. Hijzelf brengt het 
laatst zijn adv ies uit. 

Een afwezend lid kan zijn advies noch door 
een zijner medeleden doen voordragen , noch 
hetzelve schriftelijk indienen . 

Wanneer er meer dan twee verschillende 
gevoel ens zijn uitgebracht, zal het besluit wor
den opgemaakt op de wijze, die het meest 
overeenkomt met het gevoelen der meerder
heid. 

13. De raden en de plaatsvervangende ra
den in de pachtkamer van het gerechtshof te 
Arnhem en de leden en de plaatsvervangende 
leden van de pachtkamers van de kantonge
rechten zijn verplicht het geheim te bewaren 
ten opzichte van de gevoelens, die in de raad
kamer zijn geuit. 

14. Iedere raad of pi aatsvervangende raad 
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in de pachtkamer van het gerechtshof te 
Arnhem, en ieder lid of plaatsvervangend lid 
van de pachtkamer van een kantongerecht, 
die weet, dat er eenige reden van wraking 
tegen hem bestaat, is gehouden dezelve aan de 
pachtkamer, waarin hij zitting heeft, op te 
geven. . 

15. De raden en de plaatsvervangende ra
den in de pachtkamer van het gerechtshof te 
Arnhem en de leden en de plaatsverva.ngende 
leden va n de pachtkamers van de ka ntonge
rechten zullen, elk naar de wijze zijner gods
dienstige gezindheid, alvorens in bediening te 
treden, den eed {belofte) afleggen: 

,,Dat zij getrouw zullen zijn aan den Ko
" ning, en de grondwet zullen onderhouden 
,,en nakomen. 

,,Dat zij, middellijk noch onmiddellijk, on
" der welken naam of voorwendsel, tot het 
,,verkrijgen hunner aanstelling aan iemand, 
,, wie hij ook zij, iets hebben gegeven of be
,,loofd, noch zullen geven of beloven. 

,,Dat zij nimmer eenige giften of geschen
"ken zullen aannemen of ontvangen van eenig 
"persoon, welken zij weten of vermoeden 
"eenig rechtsgeding of zaak te hebben of te 
,,zullen krijgen, in welke hunne ambtsver
,, richtingen wuden kunnen te pas komen. 

,,Dat zij voorts hunne posten met eerlijk
" heid, nauwgezetheid en onzijdigheid , zonder 
"aanzien van personen, zullen waarnemen ·e n 
,,zich in de uitoefening hunner bediening ge
,,dragen zoo als braven en eerlijken ambte
,,naren betaamt." 

16. De eed {belofte), voorgeschreven bij 
het voorgaande artikel , zal worden afgelegd 
als volgt: 

door de leden en de plaatsvervangende le
den van de pachtkamers der kantongerechte n , 
in handen van de arrondissements-rechtbank, 
binnen welker rechtsgebied het kantongerecht, 
waartoe zij behooren, is gevestigd; 

door de raden en de plaatsvervange nde ra
den in de pachtkamer van het gerechtshof te 
Arnhem, in handen van den I-loogen Raad. 

Van het afleggen van den eed (belofte ) in 
de genoemde colleges wordt een akte opge
maakt. 

De eed {belofte) wordt afgenomen op 1·e
quisitoir van het Openbaar Ministerie, op een 
rechtsdag, voor de behandeling van burger
lijke zaken bestemd. 

17. Bij den Hoogen Raad en bij iedere 
arrondissements-rechtbank wordt door den 
griffier een register gehouden, waarin deze 
inschrijft de Koninklijke besluiten, bevattende 
de benoeming der in artikel 15 bedoelde amb
tenaren, die voor zijn college tot het afleggen 
van den eed {belofte) zijn toegelaten, bene
ve ns de a kten van de door he n afgelegde 
eeden {beloften). 

Een uittreksel uit dat register, de akte van 
de n door hem afgelegden eed {belofte) bevat
tende wordt aan iederen ambtenaar, in het 
eerst; lid bedoeld, van Staatswege uitgereikt. 

18. De installatie van de ambtenaren, in 
artikel 15 bedoeld, bestaat in de eenvoudige 
voorlezing op de terechtzitting der akte van 
den afgelegden eed {belofte) door den grif
fier , of door dengene, di e deszelfs functiën 
waarneemt. 

19. Ook buiten e igenlijk rechtsgeding kan 
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de pachtkamer wodanige personen oproepen 
en, al of niet na beëediging, als getuigen of 
deskundigen hooren of doen hooren, als zij te 
harer voorlichting noodig acht. Die personen 
zijn verplicht te verschijnen en de gevorderde 
voorlichting te verleenen. Zij worden opge
roepen bij aangeteekenden brief. 

Ook buiten eigenlijk rechtsgeding is de 
pachtkamer bevoegd plaatsen te bezichtigen 
en aldaar getuigen of deskundigen te hooren. 
Zij kan bedoelde handelingen ook doen ver
richten door den kantonrechter of door één of 
meer harer leden, vergezeld van den griffier. 

20. Aan den kantonrechter of den griffier, 
die zich in een geval, als in het vorige artikel 
bedoeld, tot het verrichten van ambtelijke 
werkzaamheden begeeft buiten zijn woon
plaats, anders dan naar de hoofdplaats van 
het kanton, waar hij benoemd of met de waar
neming der kantonrechterlijke werkzaamheden 
is belast, worden uit 's Rijks kas de reis- en 
verblijfkosten vergoed naar de bepalingen, 
welke door Ons ter regeling van de vergoe
ding van reis- en verblijfkosten wegvns reizen 
voor 's Rijks dienst, zijn of nader zullen wor
den vastgesteld. 

21. Aan de verschenen getuigen of deskun
digen , in artikel 19 bedoeld, wordt vergoe
ding toegelegd op den voet van het Tarief 
van · Gerechtskosten in Strafzaken. D eze ver
goecl:ing wordt voldaan door den griffier. 

22. Bij verhindering ·van een raad in de 
pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem 
wordt hij vervangen door één der bepaaldelijk 
voor hem benoemde plaatsvervangers, door 
den voorzitter aan te wijzen. 

Bij verhindering van een lid van een pacht
kame r bij het kantongerecht wordt hij ver
vangen door een der bepaaldelijk voor hem 
benoemde plaatsvervangers, door den kanton
rechter aan te wijzen. 

23. Gedurende de vacantiën zal er in het 
gerechtshof te Arnhem een pachtkamer zijn, 
welke belast is met de afdoening der pacht
zaken, welke spoed vereischen. 

De samenstelling van deze kamer geschiedt 
telken jare uiterlijk een maand vóór den aan
vang der vacantie. 

Met de raden en de plaatsvervangende ra
den in de pachtkamer van het hof wordt 
vooraf over de samenstelling der vacantie
kamer overleg gepleegd. 

24. D e dagen en uren , waarop de gewone 
terechtzittingen der pachtkamer zullen worden 
gehot1den, worden door aanplakking aan het 
rechtsgebouw, en desnoods door <aankondiging 
in één of meer dagbladen openlijk bekend 
gemaakt. 

25. De rang van benoeming der leden, on
derscheidenlijk der plaatsvervangende le den 
van de pachtkamer van het gerechtshof te 
Arnhem of van hetzelfde kantongerecht wordt 
geregeld naar de n dag, waarop het besluit 
hunner eerste benoeming door den Koning is 
geteekend. 

De rang van benoeming van verschillende 
op één zelfden dag benoemde leden of plaats
vervangende leden wordt, indien hun benoe
ming bij hetzelfde besluit plaats v indt, be
paald door de volgorde hunner n~men, en, 
indien zij bij verschrnende besluite n benoemd 
zijn , door de volgorde dezer besluiten. 
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Bij het gerechtshof te Arnhem en bij ieder 
kantongerecht wordt door den griffier een 
lijst gehouden, waarop de namen van de ra
-den en de plaatsvervangende raden in, of van 
de leden en de plaatsvervangende leden van 
-de pachtkamer geplaatst worden met vermel
ding van ieders rang van benoeming. 

26. De raden en de plaatsvervangende ra
den in de pachtkamer van het ;S'erechtJsli,qf te 
Arnhem en de leden en de plaatsvervangende 
leden van de pachtkamer van ieder kanton
gerecht worden benoemd tot eersten raad en 
tweeden raad, en tot plaatsvervangers van 
den eersten raad en van den tweeden raad 
onderscheidenlijk tot eerste lid en tweede lid; 
en tot plaatsvervangers van het eerste I id en 
van het tweede lid. 

De bepaling van het vorige lid heeft geen 
betrekking op den rang van benoeming. 

27. De voorzitter van de pachtkamer draagt 
zorg, dat de zittingen van de pachtkamer 
stiptelijk op het bepaalde uur worden ge
opend; indien hij daartoe door afwezigheid 
van raden of plaatsvervangende raden in, of 
van leden of plaatsvervangende leden van de 
pachtkamer buiten staat mocht wezen kan 
hij hiervan proces-verbaal opmaken e~ het
-zelve opzenden aan het Ministerie van Ju-
11titie. De ambtenaar van het openbaar mi
nisterie heeft dezelfde bevoegdheid. 

28. De raden en plaatsvervangende raden 
in , en de leden en plaatsvervangende leden 
,· an de pachtlrnmers kunnen de proces tukken 
ter griffie berustende, te hunnen huize ontvan'. 
gen tegen ontvangstbewijs. 

29. De griffier is gehouden de raden en 
plaatsvervangende raden in, en de leden en 
plaatsvervangende leden van de pachtkamer 
bij te staan in dil gevallen, waarin zulks is 
vereischt. 

30. De raden en de plaatsvervangende ra
den in, en de leden en de plaatsvervangende 
leden van de pachtkamers ontvangen van den 
griffier de noodige kennisgeving van de te
rechtzittingen en andere bijeenkom ten, waar
bij zij tegenwoordig moeten zijn. 

31. Op de raden en de plaat5vervangende 
i-aden in de pachtkamer van het gerechtshof 
te Arnhem , en op de leden en d plaatsver
vangende leden van de pachtkamers van de 
kantongerechten zijn de bepalingen van het 
Al gemeen Rijksambtenarenreglement niet van 
toepassing. 

32. Dit besluit treedt in werking met in
gang van een door Ons te bepalen dng. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoel'ing van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
,schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Reken kamer. 

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
WILHELMINA. 

D .Minister van Justitie, C. GOSELING. 

De llf inister van ECO?wmische Zaken, 
8TEENBEROHE. 

(U;tgeg. 2 Augustus 1938.) 
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s. 249. 
25 Juli 1938. BESLUIT tot wijziging van 

het Schepelingenbesluit. 
Wij· WILHELMINA', enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Water
staat van 23 Juni 1938 lste Afdeeling C 
n° . 1162, en van 27 Ju~i 1938 La. E Af'. 
qeeling Vervoer- en Mijnwèzen; ' ' 

,<?~e~wegende, dat het wenschelijk is eenige 
w1Jz1gmgen aan te brengen in het Schepelin
genbesluit (Koninklijk besluit van 15 Mei 
1937, Staatsblad n°. 242), teneinde de voor
schriften aangaande het tarief voor de mon
stering eenigszins te herzien en voort5 ter 
voorkom\ng .. van misverstana' eene bepaling 
te verdu1deh1ken, alsmede teneinde bijzondere 
voorschriften te geven omtrent monsterboek
jes, af te geven aan Chineezen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1938, n° . 32); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 16 Juli 
193~, lste Afdeeling C, n° . 1197, en van 19 
J~\1 1938, La. A, Afdeeling Vervoer- en 
M1Jnwezen; 

- Hebben goedgevonden en verstaan: 
.. Art. 1. . Het Schepelingenbesluit (Konink

hJk besluit van 15 Mei 1937 Staatsblad n°. 
242) wordt gewijzigd als volgt: 

a. Aan artikel 13 wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidel)de: 

2. Het in het eerste lid onder {d) als ver
schuldigd aangegeven bedrag wordt met de 
helft verminderd in geval van bijrrionstering 
van ten hoogste twee schepelingen ter zee
visscherij. 

Voor het eerste lid van artikel 13 wordt het 
cijfer 1 geplaatst. 

b. Artikel 14, tweede lid , wordt gelezen: 
"2. De bepalingen omtrent het monsteren 

z!Jn geheel op deze bijmonstering van toepas
smg. Door het opmaken van de monsterrol 
van bijmonstering gaat de kracht van vroeger 
opgemaakte monsterrollen niet verloren. 

c. Aan artikel 17 wordt een vijfde lid toe
gevoegd, luidende: 

5. Ten behoeve van Chineesche schepelin
gen kan door het hoofd van de scheepvaart
inspectie een afzonderlijk model van het mon
sterboekje worden vastgesteld. Voor deze mon
sterboekjes gelden de . bepalingen . van dit 
Hoofdstuk alleen, voor zooverre de omstandig
heden zulks mogelijk en wenschelijk maken 
on".erminderd nochtans het bepaalde bij d~ 
artikelen 451b, 451c en 451e- 451h van het 
Wetboek van Koophandel. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang ~an den tweeden dag na dien der dag
teekemng van het Staatsblad, waarin het is 
geplaat.st. 

Onze Minister van Justitie en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. en waarvan afschr ift zal worden 
gewnden aan den Raad van State. 

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 
. WILHELMINA. 
De ~ inister van Justitie, C. Gos e I în g_ 

De Ministe1· van Waterstaat 
J. v .. Buur en. ' 

(Uitgeg. 2 Augustus 1938.) 
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'23 S eptembr,· 1938. BESLUIT houdende vast
stelling van den dag van inwerkingtreding 
van: 
, 1. de Pachtwet (Staatsblad, 1937, n° . 
205), voor zoover de inwerkingtreding 
daa rvan nog niet is bepaald; 

2. het Pachtbureaubesluit (Staatsblad 
1938, n°. 657); 

3. het Koninklijk besluit van 25 Juli 
1938 (Staatsblad n°. 248), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur te r uitvoering van artikel 58 der 

·Pachtwet. 

H et bovengenoe,nd,e ond,er 1, 2 en 3 t,·eèdt 
in we,·kiny met ingang van 1 November 1938. 

s. 286. 

22 ó ctober 1938. BESLUIT tot vastste lling 
van regelen betreffende de vergoeding 
van reis- en verblij fkosten en de verdere 
vergoeding van de niet tot de rechterlijke 
macht behoorende leden van de pachtka
mers en hunne plaatsvervangers. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op a rtikel 57 van de pachtwet (Staats
blad 1937, n°. 205) en op Ons besluit van 25 
Juli 1938 (Staatsblad n°. 248); 

Op de . gemeenschappelijke voordrac.ht , van 
Onze Ministe rs van Justitie en van Economi
sche Zaken van 21 October 1938, Afdeeling 
A.S./lste Afdeeling C, N°. 1234; 

· H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art.• 1. Aan de niet tot de rechterlijke macht 

behoorende leden van de pachtkamers wordt 
toegekend : 

a. voor eiken dag, waarop zij een bijeen
komst van de pachtkamer bijwonen, een pre
sentiegeld van f 10 voor de raden en plaats
vervangende raden van de pachtkamer van 
het gerechtshof te Arnhem en van f 8 voor 
de leden en de plaatsvervangende leden van 
de pachtkamers van de kantongerechten ; 

b. voor een plaatselijke bezichtiging, waar
nan door een of meer der leden van de pacht
kamer wordt deelgenomen krachtens opdracht 
van deze kamer, een presentiegeld van f 1.25 
per uur tot een maximum van f 10 per dag 
voor de raden en de plaatsvervangende raden 
van de pachtkamer van het gerech tshof te 
Arnhem en van f 1 per uur tot een maximum 
van f 8 per dag voor de leden en de plaats
vervangende leden van de pachtkamers van 
de kantongerechten ; als tijdsduur voor de 
vaststelling van het presentiegeld wordt ge
rekend de t ijd, die aan de bezichti ging wordt 
besteed , waarbij afronding naar boven plaats 
vindt tot een geheel uur. 

Zij genieten voorts, zoowel voor het bijwo-
11en van de bijeenkomsten der pachtkamer als 
voor verrichtingen, welke hun, ook buiten 
e igenlijk rechtsgeding, door de pachtkamer 
worden opgedragen , reis- en verblij fkosten 
overeenkomstig de bepalingen van het Reis
beslui t 1916 en worden daarbij geacht te val
len onder de Tweede klasse van artikel 2 va n 
d it Reisbesluit voor wat betreft de raden en 
de plaat ,,ervangende raden van de pacht-
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kamer van het gerechtshof te Arnhem, en 
onder de Derde klasse van genoemd artikel 
voor wat aangaat de leden , en de plaatsver
vangende leden van -de pachtkamers van de 
kantongerechten. 

R eis- en verblij fkosten, als bedoeld in het 
vorige lid worden ook genoten in de gevallen, 
dat een titularis wordt beëedigd of . geïnstal
leerd. 

2. Maandelijks worden aan het Depa1·te
ment van Justitie ingezonden: 

a. de declaratiën wegens presentiegelden, 
bedoeld in art ikel 1 ; 

b. de decla ratiën wegens reis- en verblijf
kosten bedoeld in artikel 1. 

De in het eerste l id onder a genoemde de
claratiën vermelden de dagen, waarop de bij
eenkomsten zijn bijgewoond en aan een plaat
selijke bezichtiging is deelgenomen, en bevatten 
een verkla ring van den voorzitter der pacht-
kamer, dat de declarant de opgegeven bijeen
komsten heeft bijgewoond of aan de bezichtiging 
heeft deelgenomen voor den daarbij aangegeven 
t ijdsduur. 

De in het eerste l id onder b genoemde 
declaratiën worden voorzien van een verklaring 
van den voorzitter der pachtkamer, dat de 
gedane reizén noodzakelijk waren voor het 
bijwonen van bijeenkomsten van de pachtka
mer, voo r het volbrengen van door de pacht
kamer opgedragen verrichtingen of voor de 
installatie van den declarant, dan wel, in 
geval. v,._n ,beëediging;, •. van een verklaring van 
den president van het rechtscollege, in welks 
handen de declarant den eed (de belofte) 
heeft afgelegd, dat de reis noodza kelijk was 
in verband met de eedsafl egging. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene R ekenkamer. 

H et Loo, den 22sten October 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
De Ministe,· van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 25 October 1938.) 

s. 523. 

22 Octobe,· 1938. WET, houdende a lgemeene 
r~ge_len ter zake van de electriciteitsvooi-
z1enmg ( ,.Electriciteitswet"). 

Bijl . Hand. IT 1936/37, 337; 1937 , 337; 
193,/38, 30 . 

Hand. Tl 1987/38, bladz. 1725- 1741. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 30. 
Hand. l 1938/39, bladz. 23-45, 47- 51. 

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

dat het noodzakelijk is algemeene regelen te 
stell en ter zake van de electriciteitsvoorzie
ning; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Onder electricite itswerken worden 

in deze wet verstaan inrichtingen strekkende 
tot het voortbrengen, het geleiden, het trans
formeeren, het verdeelen of het Jeveren van 
electrische energie. 
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2. 1. Voor den aanleg alsook voor de ex
ploitatie van electriciteitswerken, door middel 
waarvan electrische energie voor a nderen ver
krijgbaar wordt gesteld, wordt, behalve wan
neer deze geschiedt door het Rijk, een door 
Ons verleende concessie vereischt. Onder het 
verkrijgbaar stellen van electrische energie 
voor anderen wordt mede verstaan het ver
krijgbaar stellen van die energie door ver
eenigingen voor leden. 

2. Op een aanvrage om concessie wordt 
niet beschikt, dan nadat zijn ge)1oord de El ec
triciteitsraad, Gedeputeerde Staten van de 
provincie of provincies, waarbinnen het ge
bied, waarop de aanvrage betrekking heeft, 
is gelegen, en, voor het geval voor dat gebied 
of een gedeelte daarvan reeds een concessie 
werd verleend, ook de concessionaris voor dat 
gebied. 

3. Omtrent geheele of gedeeltelijke intrek
king of vervallenverklaring eener bestaande 
concessie en de bij gedeeltelijke intrekking 
noodige herziening van bepalingen der con
cessie wordt niet beschikt dan nadat zijn ge
hoord de concessionaris, de Electriciteitsraad 
en Gedeputeerde Staten van de provincie of 
provincies, waarbinnen het concessiegebied is 
gelegen. 

4. In de gevallen, dat Gedeputeerde Staten 
ingevolge deze wet worden gehoord, brengen 
deze hurl' advies niet uit dan nadat zij de col
leges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten, welke geheel of gedeeltelijk bin
nen het concessiegebied zijn gelegen, in de 
gelegenheid hebben gesteld hun gevoelen ter 
zake te doen kennen. 

3. 1. Wij zijn bevoegd: 
I. tot geheele of gedeel tel ijke intrekk ing 

van een concessie met naasting van de elec
triciteitswerken, waarvoor de concess ie geldt, 
of van een deel dier werken, hetzij ten be
hoeve van het Rijk, hetzij ten behoeve van 
een ander openbaar 1 ichaam of van een con
cessionaris; 

II. tot vervallenverklaring van de conces
s ie bij niet nakoming van de voorwaarden, 
waaronder zij is verleend of van de voor
schriften der wet. 

2. In het geval, dat van de bevoegdheid , 
in het voorgaande lid onder I genoemd, wordt 
gebruik gemaakt, zal de concessionaris aan
spraak kunnen maken op: vergoeding van de 
kosten van aanleg, wijziging en uitbreiding 
van de electriciteitswerken, van aanschaffing 
van bijbehoorende voon.verpen en van aan
koop van gronden, gedaan ten behoeve van 
genoemde werken, voor zoover die werken , 
voorwerpen en gronden overeenkomstig cle 
concessie worden genaast; bij het vastste ll en 
van die vergoeding wordt deze verminderd 
met afschrijvingen op den voet, a ls bij de 
concessie bepaald. Indien de naasting ge
schiedt binnen twintig jaren na don dag van 
aanvang der exploitatie, wordt de naastings
som verhoogd met één ten honderd voor e lk 
vol jaar, dat nog vóór het e inde van den 
twintigjarigen termijn moet verloopen. Indien 
als gevolg van gedeeltelijke intrekking van 
de concess ie nog andere schade zou worden 
geleden dan door de naastingssom, berekend 
als hiervoor aangegeven , zal worden gedekt, 
wordt ook deze schade naar billijkheid ver-
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goed; onder de schade wordt geen winstder• 
ving begrepen. 

3. In het geval, dat van de bevoegdheid•, 
in het eerste lid onder II genoemd, gebruik 
wordt gemaakt, zal de concessionaris niet kun
nen vorderen, dat de electriciteitswerken, 
voorwerpen en gronden, bedoeld in het voor
gaande I id, worden overgenomen. 

Bij Ons besluit tot vervallenverklaring van 
de concessie zal echter kunnen worden be
paald, dat de regelen omtrent naasting over
eenkomstige toepassing zu ll en vinden, met 
dien verstande, da t het bedrag van de ver
goeding, die bij de naasting zou moeten wor
den gegeven, met ten hoogste 25 ten honderd 
zal kunnen worden verminderd . 

4. 1. In de concessie zullen, voor zoover 
terzake niet reeds bij of krachtens deze wet 
een voorziening is getroffen, niet mogen ont
breken bepalingen betreffende: 

I. verplichting van den concessionaris tot 
stroomlevering en tot aanleg of uitbreiding 
van electriciteitswerken in het gebied, waarop 
de concessie betrekking heeft; 

II. bemoeiing van of vanwege Onzen Mi
nister van W aterstaat ten aanzien van: 

a. aanleg, uitbreiding, wijziging, instand
houding en exploitatie van de electr icite its
werken, waarop de concessie betrekking heeft, 
daarva n uitgezonderd de werken, die uitslui 
tend bestemd zijn tot het geleiden, transfor
meeren, verdeelen of leveren van energie bin
nen het concessiegebied, voorzoover die werken 
niet bestemd zijn voor een spanning van 
50 000 volt of hooger; 

b. de deugdelijkheid, doelmatigheid en vei -
1 igheid van de electriciteitswerken, waarop de 
concessie betrekking heeft en van de inrich
tingen, welke daarmede verband houden; 

c. eischen door den concessionaris te stell en 
omtrent de deugdelijkheid, doelmatigheid en 
veiligheid van toestellen en materialen, die 
bij de stroomafneming mogen worden ge
bruikt ; 

III. bemoeiing van Onzen M inister van 
Waterstaat ten aanzien van: 

a. de voorwaarden van stroomlevering; 
b. de arbeidsvoorwaarden van het perso

neel van den concessionaris, voor zoover deze 
niet is een provincie of een gemeente, of voor 
zoover niet reeds bij of krachtens de wet een 
voorziening is getroffen. 

2. De bepalingen , bedoeld in het eerste 
lid onder Ub, IIc en IIIb worden, rncir zoo
veel noodig, herzi en, nadat ter zake bij a l 
gemeenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld 
in artikel 12 dezer wet, of bij of krachtens de 
wet een voorziening is !fetroffen. 

3. Indien daarvoor b1jwndere aanleid ing 
bestaat, kunnen Wij, den Electriciteitsraacl 
gehoord, van de voorschriften bij het eerste 
1 id gesteld, ten aanz ien van een concessie voo1· 
bepaalden t ijd afwijken. 

5. De arbeidsvoorwaarden van het perso
neel van den concessionar is, voorzoover die 
niet is een provincie of een gemeente, worden 
zoo gestel cl , dat daarbij voorschriften worden 
vastgesteld betreffende: 

a. indienstneming; 
b. schorsing ; 
c. beëind ig ing van de dienstbetrekking; 
d. loon ; 
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e. wachtgeld; 
/. dienst- en rusttijden ; 
g . verlof en vacantie en aanspraken 111 ge

val van ziektfl; 
h. overige rechten en verpl ichtingen der 

leden van het personeel ; 
i. straffen; 
j . scheidsgerechten; 
k. de wijze, waarop aan personeelsvereeni

g ingen gelegenheid wordt gegeven ten aan
zien van de het personeel betreffende voor
schriften haar gevoelen te doen kennen. 

6. 1. In de gevallen, dat een gemeente de 
e lectrische energie van anderen betrekt, is 
voor de gemeentelijke electricite itswerken geen 
conce sie vereischt, voor zoover de electrici
te itsvoorziening het gebied der gemeente be
treft. 

2. Indien voor gemeentelijke electriciteits
werken een concess ie is verei cht, is het be
paalde in artikel 3, eerste lid onder I en in 
a rtikel 4, eerste I id onder IIIa slechts van 
toepassing, indi en en voorzoover de concess ie 
gebied buiten de gemeente betreft . 

7. 1. De vóór het in werking treden van 
a rtike i 2 dezer wet door Ons ter zake van de 
e lectricite itsvoorziening ve rl eende concess ies, 
welke bestaan op het tijdstip van de in wer
king treding, worden geacht te zijn verleend 
ingevolge arti kei 2 dezer wet. 

2. a het in werking treden van artikel 2 
dezer wet worden de bepalingen der in het 
vorig lid bedoelde conce sies zoo spoedig mo
gelijk herzien , den Electriciteitsraad en Gede
puteerde Staten van de provincie of provi n
cies, waarbinnen het concessiegebied is ge
legen, gehoord. 

3. De bepalingen der a ldus he rziene con
cess ies treden in de plaats van die der be
staande, op het tijdstip of de tijdstippen door 
Ons aan te geven. 

8. De rechten en verplichtingen, welke voor 
de e igenaren of houders van electricite its
werken, waarvoor ingevolge a rtikel 2 een 
concessie is vere ischt, voo rtvloe ien uit beschik
kingen, op grond van provinciale of gemeen
tel ijke vernrdeningen genomen, zullen blijven 
gelden, zoolang en voor zoover di e beschik
kingen niet door Ons of van Onzentwege, den 
Electriciteitsraad en Gedeputeerde Staten van 
de provincie of provincies waarbinnen het con
cessiegebied is gelegen, gehoord, buiten wer
king zijn gesteld. 

9. 1. Ten behoeve van bepaalde doele in
den van a lgemeen nut, bij Koninklijk besluit 
aangewezen, kan in dringende gevallen of 
omstandigheden door Onzen Minister van Wa
terstaat, den Electriciteitsraad gehoord, aan 
concessionarissen de verplichting worden op
gelegd , om, zoo noodig in onderlinge samen
werking, naar door hem vast te stell en voor
waarden, electr ische energie beschikbaa r te 
stell en of te houden . 

2. De in het eerste lid bedoelde voorwaar
den mogen niet van dien aard zijn, dat de 
concessionari s, door w,en de energie beschik
baar wordt gesteld , als gevolg daarvan gel
delijk nadeel zou lijden. 

10. 1. Gemeenschappelijke regelingen in
zake electriciteitsvoorziening, getroffen door 
twee of meer concess ionarissen, niet uitslui
tend gemeenten zijnde, behoeven de goedkeu-
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r ing van Onzen Minister van Waterstaat. Deze 
regelingen moeten bepalingen inhouden om
trent haar wijziging, haar verlenging, indien 
zij voor een bepaalden tijd zijn vastgesteld, en 
haar opheffing. 

De beschikking op de ter goedkeuring aan
geboden regeling wordt genomen, den E lec
tricite itsraad en Gedeputeerde Staten van de 
provincie of provincies, waarb innen het con
cessiegebied is gelegen, gehoord. 

2. Geschillen betreffende de uitvoering van 
een gemeenschappelijke regeling, als in het 
vorig lid bedoeld, worden, voorzooverre zij 
niet behooren tot die, vermeld in artikel 154 
der Grondwet of tot die , waa rvan de besli s
sing krachtens a rtikel 155 der Grondwet is 
opgedragen, hetzij aan den gewonen rechter, 
hetzij aan een college met administratieve 
rechtspraak belast, beslist door Onzen Minis
ter van W aterstaat, den El ectricite itsraad en 
Gedeputeerde Staten van de provincie of pro
v incies, waarbinnen het concessiegebied is ge
legen, gehoord. 

3. 1'en aanzien van gemeenschappelijke re
gelingen, a ls bedoeld in de artikelen 129- 146 
van de gemeentewet, in zake electriciteits
voorziening getroffen door twee of meer con
cess ionarissen, gemeenten zijnde, en de geschil
len betreffende de uitvoering daarvan , wor
den Onze bes! issi ngen, op voordracht, mede 
van Onzen Minister van Waterstaat, genomen, 
den El ectricite itsraad gehoord, en worden de 
bes! iss ingen door Onzen met de ui tvoer ing 
van de gemeentewet belasten Minister ge
nomen in overleg met Onzen voornoemden 
Ministe r. 

11. 1. A an eigenaren a lsook aan houders 
van electri c ite itswerken, waarvoor krachtens 
artikel 2 een concess ie is vereischt, kunnen 
Wij, den Electriciteitsraad en Gedeputeerde 
Staten van de provincie of provincies, waar
binnen het concess iegebied is gelegen, gehoord, 
hetzij voor bepaal den, hetzij voor on bepaal den 
tijd, vrijstelli ng van dat vereischte ver leenen 
indien daa1·voor bijzondere aanleiding bestaat. 

2. Bij een beschikking tot vrijstel ling, als 
in het vorig lid bedoeld, kunnen bepalingen 
worden gesteld o. m. omtrent de bemoeiing 
van of vanwege Onzen M inister van Water
staat ten aanzien van dq deugdelijkheid , doel
matigheid en veiligheid van de electriciteits
werken, waarop de aanvrage om vrijstelling 
betrekking heeft. 

3. Bij die beschikking mogen geen andere 
bepalingen worden gesteld dan die betreffende 
de bel a ngen der electriciteitsvoorziening. 

4. Voor de toepassing van de artikelen 9 
en 10 kunnen eigenaren a lsook houders van 
electr icite itswerken, wien een vrijstelling, a ls 
bedoeld in het eerste lid , is verleend , worden 
ge] ijkgesteld met concess ion a rissen. 

12. 1. Wij kunnen bij a lgemeenen maat
regel van bestuur, den Electriciteitsraad ge
hoord, voorschriften stellen omtrent de deug
delijkhe id , veilighe id en doelmatigheid: 

a. van electricite itswerken en van inrich
tingen , welke daarmede verband houden; 

b. van toestellen, bij het gebruik waarvan 
electrische energie wordt gebezigd. 

De voorschriften kunnen mede betreffen 
voorwerpen en material en, welke ten verkoop, 
ter verhuring of ter a flevering voorhanden 
worden gehouden. 
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2. Voor -zoover de veiligheid betreft,' zullen 
geen voorschriften worden gesteld aangaande 
punten, waaromtrent reeds voorzieningen zijn 
getroffen bij of krachtens een wet op het 
gebied der arbeidersbescherming. Worden zoo
danige voorzieningen getroffen omtrent pun
ten, ten aanzien waarvan voorschriften als 
vorenbedoeld zijn gesteld, dan houden die 
voorschriften van rechtswege op te gelden op 
het tijdstip van het in werking treden · dier 
voorzieningen. 

13 . Bepalingen van provinciale of gemeen
telijke verordeningen ter zake van de elec
tricitei tsvoorziening, in wier onderwerp door 
deze wet of den in het voorgaande artikel 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 

wordt voorzien, blijven nog gedurende een 
jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van 
deze Rijksregelingen van kracht, voor wover 
zij niet in strijd zijn met die regelingen. 

14 . l. De Electriciteitsraad, in deze wet 
bedoeld, dient, onverminderd hetgeen in de 
vorige artikelen omtrent de taak van dien 
R aad is bepaald, Onzen Minister van Water
staat, hetzij op verzoek, hetzij eigener bewe
ging, van raad omtrent al hetgeen verband 
houdt met de electriciteitsvoorziening. 

2. De Electriciteitsraad bestaat uit ten 
minste negen en ten hoogste vijftien door Ons 
te benoemen leden. 

3. De leden van den Raad treden om de 
vier jaren af en zijn aanstonds weder benoem
baar. 

4. Hij, die tot lid is benoemd ter vervul
ling van een tusschentijds opengevallen plaats, 
treedt af op het tijdstip, waarop degene, in 
wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 

5. Een der leden wordt door Ons voor ten 
hoogste vier jaren als voorzitter aangewezen . 

6. Wij voegén aan den Electriciteitsraad 
een secretaris en zoo noodig één of meer 
adjunct-secretarissen toe. 

7. Ter behandeling van bepaalde onder
werpen of groepen van onderwerpen kunnen 
Wij vaste commiss ies van den Raad, en ter 
behandel ing van onderwerpen, waarvan de 
behandeling niet tot de taak eener vaste com
missie behoort, kan de Raad bijwndere com
missies van den Raad instellen. In die com
missies kunnen mede personen worden be
noemd, die niet leden zijn van den Raad. 

8. Omtrent de werkwijze van den Raad en 
van de commissies en haa r wijze van samen
stelling en bevoegdheid stellen Wij bij a lge
meenen maatregel van bestuur regelen vast. 

9. Onzen Minister van Waterstaat doet zich 
in de vergaderingen van den Raad en van de 
commissies in den regel door één of meer door 
hem aan te wijzen ambtenaren vertegenwoor
digen. 

De hoofden der andere Departementen van 
Algemeen Bestuur hebben gelijke bevoegd
heid, voor zoover in de vergader ingen onder
werpen tot den werkkring van hun Departe
ment behoorend, in behandeling komen. 

10. De Raad en de commissies zijn bevoegd 
deskundigen uit te noodigen om in bepaalde 
gevallen te dienen van voorlichting en advies 
en om ambtenaren zoomede andere personen 
uit te noodigen de vergaderingen tot het ver
strekken van inlichtingen bij te wonen; de 
ambtenaren zijn, behoudens verhindering, ver-
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pl icht aan zoodanige uitnoodiging gevolg te 
geven. 

ll. Jaarlijks brengt de E lectriciteitsráad 
aan Ons verslag uit omtrent zijn werkzaam
heden, welk verslag aan de Staten-Generaa l 
wordt medegedeeld. 

12. De Electriciteitsraad heeft de beschik
king over een bureau, waarvan de samenstel 
ling geregeld wordt bij den in het achtste I id 
bedoelden a lgemeenen maatregel van bestuur. 

15. l. Het toezicht op de naleving van 
deze wet en van den bij artikel 12 bedoelden 
a lgemeenen maatregel van bestuur wordt op
gedragen aan de door Ons aan te wijzen amb
tenaren en, voor zooveel Ons dit noodig voor
komt, aan Gedeputeerde Staten. 

2. De door Ons aan te wij1.en ambtenaren 
en, in de gevallen door Ons te bepalen, ook 
de Gedeputeerde Staten, zijn bevoegd, zoo 
noodig bijgestaan door de ambtenaren van de 
Rijks- of gemeentepoli t ie, en op kosten der 
overtreders, te doen wegnemen, beletten, ver
richten of in den vorigen toestand herstellen, 
hetgeen in strijd met de bij of krachtens deze 
wet uitgevaardigde voorschriften is of wordt 
gehouden, gemaakt of gesteld, ondernomen, 
nagelaten, beschadigd of weggenomen. Spoed
eischende gevallen uitgewnderd, geschiedt dit 
niet dan nadat de belanghebbende schriftelijk 
is gewaarschuwd. 

3. De door Ons aan te wijzen ambtenaren 
alsook Gedeputeerde Staten hebben, voor zoo
ver daarin niet reeds elders is voorzien, ter 
verzekering van de uitvoering en handhaving 
van de bij of krachtens deze wet uitgevaar
digde voorschriften, te a ll en tijde toegang tot 
de electriciteitswerken , waarvoor ingevolge 
artikel 2 een concessie is vereischt. Wordt de 
toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich 
dien , desnoods met behulp van den sterken arm. 

4. De eigenaren alsook de houders van de 
in het vor ig lid bedoelde electriciteitswerken, 
en het personeel daarbij werkzaam, zijn ver
plicht aan Onzen Minister belast met de uit
voer ing van deze wet en van de krachtens die 
wet uitgevaardigde voorschriften, aan de door 
Ons met het toezicht op de uitvoer ing van die 
wet en van bedoelde voorschriften belaste 
ambtenaren en aan Gedeputeerde Staten a ll e 
inlichtingen te geven, voor de uitoefening van 
het toezicht noodig, en bij het opnemen der 
electriciteitswerken en de inrichtingen welke 
daarmede verband houden den gevraagden 
bijstand te verleenen, of daarbij desverlangd 
tegenwoord ig te zijn . 

16. De ambtenaren, in het derde lid van 
het voorgaande artikel bedoeld, alsmede Ge
deputeerde Staten, zullen ter uito!)fening van 
het toezicht op de uitvoering van deze wet en 
van de krachtens die wet uitgevaard igde voor
schriften niet tegen den wil van den bewoner 
eene woning binnentreden dan op vertoon van 
een schriftelijken bijwnderen last van Onzen 
Minister van Waterstaat, den kantonrechter, 
of den burgemeester der gemeente, waar de 
woning zich bevindt. Van het binnentreden 
en van de redenen, die daartoe gele id hebben, 
wordt door hen binnen tweemaal vier en twin
tig uren proces-verbaal opgemaakt; daarin 
wordt van het tijdstip van het binnentreden 
melding gemaakt. Het proces-verbaal wordt 
aan den bewoner in afschrift medegedeeld. 
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17. 1. Met hechtenis van teri. hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste f 1000 
wordt gestraft hij , die electriciteitswerken, 
waarvoor krachtens artikel 2 een concessie is 
vereischt, aanlegt, uitbreidt, wijzigt, exploi
teert, of het vermogen daarvan · vergroot, ter
wijl hij niet in het bezit is van zoodanige con
cess ie, van een beschikking, al s bedoeld in 
artikel 11 of van een beschikking, als bedoeld 
in artikel 8, in het laatste geval voor zoover 
de handel ing niet reeds strafbaar is op grond 
van een provinciale of gemeentelijke verorde
ning. 

2. Met gelijke straf wordt gestraft overtre
ding van artikel 15, vierde lid. 

3. Op overtreding van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
12, zal bij dien algemeenen maatregel van be
stuur geen andere of hoogere straf worden 
gesteld da n hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of gel dboete van ten hoogste f 1000. 

18. Met het opsporen van de bij of krach
tens deze wet strafbaar gestelde overtredingen, 
zijn , onverminderd het bepaalde bij artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering, be
last de ambtenaren van de R ijks- en gemeen
tepolitie en de in artikel 15, eerste lid, be
doelde ambtenaren. 

19. Indien een fe it, bij of krachtens deze 
wet strafbaar gesteld, wordt begaan door of 
vanwege een naamlooze vennootschap, een 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of een sticht ing, wordt 
de strafvordering ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de leden van het bestuur. 

20. De feiten , bij of krachtens deze wet 
strafbaar gesteld, worden beschouwd als over
tredingen. 

21. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van " Electriciteitswet". 

22. Door Ons wordt bepaa ld op welk t ijd
stip of welke tijdstippen onderscheidenlijk de 
bepalingen van deze wet in werking treden. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

October 1938. 

s. 572. 

WILHELMINA. 
De Minister van W aterstaat, 

J. v. Buur en. 
( Uitgeg . 1 Novemb er 1938. i 

11 A ugustus 1938. BESLUIT tot w1Jz1grng 
van het Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanal en, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 24 November 
1919 (Staatsblad 'n°. 765) en het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 
December 1937 (Staatsblad n°. 579 R). 

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

Waterstaat van 26 J uli 1938, N° . 441, Afdee
ling Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad N°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 2 
Augustus 1938, N °. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Augustus 1938, N °. 
435, Afdeeling Waterstaatsrecht ; 
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H ebben goedgevonden en verstaan : 
te b(Jpalen, dat artikel 56 van het Alge

meen reglement van politie voor rivieren en 
Rijkskanalen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 24 November 1919 (Staatsblad N° . 
765) en het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 23 December 1937 (Staatsblad 
N °. 579 R), wordt gelezen als volgt: 

,,Art. 56. 1. Het is verboden zonder ve1·
gunning, verleend door of vanwege den Mi
nister : 

l° . zich met een vaartuig of vlot in eene 
r ivier, een kanaal of eene haven te vestigen 
tot het uitoefenen van een bedrijf, het drijven 
van handel, het houden van herberg, het ver
leenen van huisvesting of het houden van 
vast verblijf; 

2°. in door den Minister aan te wijzen 
rivieren, kanalen of havens of in door den 
Minister aan te wijzen gedeelten daarvan: 

a. zich met een vaartuig of vlot op te 
houden tot het drijven van handel; 

b. met een vaartuig koopwaren voor de 
huishouding of scheepsbenoodigdheden aan 
vaartuigen af te leveren; 

3°. in een rivier, kanaal of haven vaar
tuigen te sloopen. 

2. De ingenieur, met de uitvoering van 
een werk belast, kan vergunning geven tot 
het verleenen van huisvesting in een vaar
tuig aan het daartoe behoorende personeel.". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoe1·ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den Uden Augustus 1938. 

s. 575. 

WILHELMINA. 
De M inister van Waterstaat, 

J. v. B u u ren. 
(Uitgeg. 26 Augustus 1938. ) 

29 Augustus 1938. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het " Reglement voor de Machinisten
examens" , vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van den 15den October 1937 (Staats
blad n°. 579 D) . 

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

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 25 Juni 1938, La D1, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen/26 Juli 1938, 
n° . 12654, Afdeeling Nijverheidsonderwijs ; 

Overwegende , dat het wenschelijk is geble
ken het "Reglement voor de Machinisten
examens" , vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van den 15en October 1937 (Staatsblad n°. 
579 DJ, te wijzigen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1938, . n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 19 Augustus 1938, L a 
I.1 , Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen/24 Au
gustus 1938, n°. 14237, Afdeeling Nijverheids
onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 7, lid 6, wordt het 

woord "of" in den tweeden regel vervangen 
door een " komma" en wordt in den derden 
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regel na "assistent-scheepswerktuigkundige", 
ingevoegd: ,,of van een diploma .als motor
drijver'' . 

Art. II. 1. In artikel 13, lid 3, worden 
de regels 2 en 3 vervangen door: ,,artikel 6, 
lrnn , tot een nader door Ons te bepalen datum, 
een gegadigde, die in" 

terwijl in regels 8 en 9 vervallen de woor
den: 

"afgegeven krachtens de Schipperswet 1907 
(S taatsblad n° . 244)". 

2. Aan artikel 13 wordt een lid 4 toege
voegd, luidende: 

4. Tot een nader door Ons te bepalen da
tum kan , in afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid van artikel 6, een gegadigde, 
in het bezit van een diploma B als scheep · 
werktuigkundige, die tenminste drie jaar als 
2e machinist op schepen van 6000 ton bruto 
inhoud of meer beeft dienst gedaan en in het 
geheel een diensttijd van tenminste 7 jaar als 
machinist, hieronder begrepen den tijd, dat 
hij den machinist bij diens werkzaamheden 
heeft bijgestaan, aan boord van schepen in 
de groote handelsvaart of in de groote sleep• 
vaart heeft verkregen, toegelaten worden tot 
het examen ter verkrijging van het diploma 
C als scheepswerktuigkundige. 

Art. III. Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
1. In afwijking van het bepaalde in het 

eerste lid van artikel 6 kan de voorzitter ge
gadigden, die de schoolopleiding voor het 
examen ter verkrijging van het voorloopig 
diploma a ls scheepswerktuigkundige met vol
doenden uitslag geheel hebben doorloopen. 
ook zonder dat zij het b wijs van voldoenden 
werktijd kunnen overleggen en voor dat zij 
den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, toe
l aten tot het afleggen van dat examen. 

Eveneens kan de voorzi tter gegadigden voor 
h et dipl oma als motordrijver tot het examen 
toelaten, zonder dat zij het bewijs van vol
doenden werktijd en diensttijd kunnen over
leggen, mits zij de schoolopleir!ing met vol 
doenden uitslag geheel hebben doorloopcn. 

2. Indien het examen met voldoenden u it
slag wordt afgelegd, wordt het diploma eerst 
uitgereikt, nadat aan den voorzitter de bewijzen 
van werktijd en diensttijd , bedoeld in het 
-eerste lid , onder c, van artikel 6 zijn over· 
gelegd en voldaan wordt aan den in dit a r
tikel voorgeschreven leeftijd. 

3. Op aanvraag van een reederij, kunnen, 
in a fwijking van het eerste I id van artikel 6, 
gegadigden, die in het bezit zijn van het eind
getuigschrif~ der afdee)ing werktuigbouwkun
de van een der door het Rijk gesubsidieerde 
m iddelbare techn ische scholen, verkregen na 
l10t geheel doorloopen van de schoolople idin~, 
toegelaten worden tot het examen ter verkriJ• 
ging van het voorloopig diploma als scbeeps• 
werktuigkundige of van het diploma als as is
tent-scheepswerktu igkundige, mits het prac
tisch jaar, begrepen in de schoolopleiding, ter 
beoordeeling van den voorzitter, voldoet aan 
de gestelde eischen en zij gedurende tenmin• 
-ste 6 maanden, hetzij in de werkplaats van 
de reederij. hetzij in een fabriek, aangewezen 
in overleg met den voorzitter, hetzij onder be
paalde voorwaarden, als bedoeld in Bij lage I , 
artikel 1 onder a, in de machinekamer van 
een zeeschip werkzaam zijn geweest. 
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Art. IV. 1. In noot 1 van het uitgewerkte 
programma van het examen ter verkrijging 
van het diploma B als scheepswerktuigkun• 
dige, opgenomen in Bijlage II , wordt de 
tweede alinea aangevuld met: 

,,Eveneens is herexamen mogelijk in onder
deel 3 van het 2e gedeelte, indien in onder
deel 4 alleen mondeling is geëxamineerd".· 

2. In noot 1 van het uitgewerkte program
ma van het examen ter verkrijging van het 
diploma C a ls scheepswerktuigkund ige, opge• 
nomen in Bijlage II, wordt de tweede alinea 
aangevuld met: 

,,Eveneens is herexamen mogelijk in onder
deel 2 van het 2e gedeelte, indien in onder
deel 3 alleen mondel ing is geëxamineerd". 

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

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Waterstaat, 
J. v. B u u ren. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg . 13 Septembe,• 1938.) 

s. 576. 

1 S eptember 1938. BESLUIT tot w1Jztgmg 
van het Bijzonder aanvaringsreglement 
Westerschelde, vastgesteld bij Koninklij k 
besluit van 14 Augustus 1924 (Staatsblad 
n°. 419} en het laatst gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 15 Juni 1936 (Staats
blad n". 574). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze !Iinisters van 

Waterstaat, van Defensie en van Justitie van 
20 April 1938, N° .. 421, Afdeeling Water
staatsrecht, van 10 Maart 1938, IXe Afdee· 
ling 0

• 35 en van 20 April 1938, 5de Af. 
deeling, N°. 1204 ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 15 April 
1891 (Staatsblad N °. 91) en op het Binnen
aanvaringsreglement; 

D en Raad van State gehoord (advies van 3 
Mei 1938, N°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 Augustus 1938, N°. 
430 I , Afdeel ing Waterstaatsrecht, van 16 
Augustus 1938 IXe Afdeel ing N°. 121, en van 
27 Augustus 1938, 5e Afdeeling, N°. 1192 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het Bijzonder aanvarings

reglement Westerschelde, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 14 Augustu 1924 (Staats
bl ad 0

• 419) en het laatst gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 15 Juni 1936 (Staatsblad 

0
• 574) de volgende wijzigingen worden aan

gebracht: 
a. in artikel 5 wordt in plaats van: ,,en 

geleidelichten op den oordzeeboulevard te 
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Vlissingen inéén," gelezen: ,,en geleidelichten 
voor de Sardijngeul te Vlissingen inéén,"; 

b. in artikel 5 wordt inplaats van: ,,de 
vaarwaters begrepen tusschen eene lijn getrok
ken in de richting N 72°0 {magnetisch) uit 
het licht "De Magere Merrie" en de Neder
landsch-Belgische grens," gelezen: ,,de vaar
waters, li ggende tusschen de meridiaan van 
het kustlicht op het zeeëinde van het Westelijk 
hoofd der haven van H answeert en de Neder
landsch-Belgische grens,"; 

c. in artikel 7 wordt inplaats van "den 
meridiaan van 0° 44' westerlengte van Am
sterdam" gelezen: ,,den merid iaan van 4°9' 
oosterlengte van Greenwich". 

Onze Ministers van Waterstaat, van Defen
s ie en van Justitie zijn belast met de uitvoe
ring van dit beslu it, hetwelk in het Staatsblaif. 
geplaatst en in afschrift aan den Raad vaP 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den l sten September- 1938. 
WILHELMINA. 

D e .Ministe1· van Waters taat, J. v . Buur en. 
De Minister van Defensie, v a n Dij k . 

D e Minister van J ustitie, C. Gos e I in g. 
{ Uitgeg . 20 September 1938.) 

s. 41. 

22 October 1938. WET, houdende goedkeu
ring van de op 28 Mei 1937 te 's-Graven
hage tusschen B elgië, Den emarken, Fin
land, Luxemburg, N ede1·land, N oo,·wegen 
en Zw eden gesloten Overeenkomst tot ont
wikkeling van het handelsverkeer met toege
voegde protocollen en bijbehoorende lijsten. 

B ijl. Hand. Il 1937/38, 367. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1541- 1543. 
B ijl . Hand. I 1937/38 , 367. 
Hand. I 1938/39, bladz. 22. 

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

dat de op 28 Mei 1937 te 's-G1·avenhage tus
schen België, Denemarken, Finland, Luxem
burg, N ederland, Noorwegen en Z weden 
gesloten Overeenkomst tot ontwikkeling van 
het handelsverkeer met toegevoegde protocol
len en bij behoorende lij sten, a l vorens te kun
nen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De bij deze wet in afdruk gevoegde 

op 28 Mei 1937 te 's-Gmvenhage tusschen 
België, Denema1·ken, Finland, Luxernburg, 
Nederland, Noorwegen en Zweden gesloten 
Overeenkomst tot ontwikkel ing van het han
delsverkeer met toegevoegde protocollen en 
bijbehoorende lij sten wordt goedgekeurd . 

2 . D eze w et treedt in w e rking met ingan g 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

October 1938. WILHELMINA. 
De Ministe1· van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e . 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. Pat ij n . 
De Minister v. Financiën, J. A. de W i Id e. 

D e Minister van Koloniën, C h. We I te r . 
{ Uitgeg. 11 N overnber 1938.) 

L. &. S. 1938. 
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Fransche tekst. 

Arrangement 1iour Ie développement des 
échanges commercla ux. 

Les Gouvernements de la Belgique, du Da
nemark, de la Finlande, du Luxembourg, de 
la Norvège, des Pays-Bas et de l a Suède, 

désireux de poursu ivre, conformément aux 
principes exprimés dans Ie P rotocole d'Oslo, 
en date du 22 décembre 1930, la collaboration 
qu'au cours de ladite année ils ont inaugurée 
entre eux dans Ie domaine économique, 

estimant, d' autre part, que Ie moment ac
tuel est propice à l 'entrepri se d'une action 
commune, en vue d'un élargissement des 
échanges économiques en général, et 

convaincus enfin que ce but doit être pour
sui vi en tout premier I ieu, en procédant pro
gressivement à l a réduction des entraves au 
commerce, à l'abolition des mesures exception
nelles de défense prises par les di fférents 
Etats pour se protéger des effets de l a crise, 
et à l 'adopt ion de mesures comportant des 
garanties de stab ili té p lus étendues et plus 
préc ises que celles dér ivant de la Convention 
d'Oslo, 

sont convenus de ce que su it: 
Art. I . Les Gouvernements de l a Belgique, 

du Luxembourg et des Pays-Bas s' engagent à 
admettre sans restrictions l'importation des 
marchandises énumérées à la liste A ci
annexée, originaires et en provenance des ter
r itoires des Etats signataires, ou à accorder 
toutes les autorisations qui sera ient demandées 
en ce qui concerne celles de ces m archandises 
pour lesquelles une autorisation préalable est 
requise. 

Les mêmes Gouvernements s'engagent, en 
outre, en ce qui concerne les marchandises 
originaires et en provenance des territoi.-es des 
Etats signataires, énumérées à la dite liste, à 
ne prendre aucune initiative tendant à ma
jorer les droits de douane, taxes et droits par
ticuliers à l'importation actuellement en vi
gueur, ou à en établir de nouveaux. 

Art. II. Les Gouvernements du Danemark, 
de la Finlande, de la Norvège, des Pays-Bas 
{pour les Indes néerlandaises) et de la Suède 
s'engagent, en ce qui concerne les marchan
dises énumérées à l a liste B ci-annexée, ori
gina ires et en provenance des territo ires des 
Etats signataires, à ne prendre a ucune initia
tive tendant à majorer les droits de douane, 
taxes et droits particuliers à l 'importation ac
tuell ement existants, ou à en établ ir de nou
veaux. 

Les mêmes Gouvernements s'engagent, en 
outre, à ne soumettrn l'importation de celles 
de ces marchandises originaires et en prove
nance des territoires des Etats signata ires, 
dont l'entrée est actuellement libre, à aucune 
restriction quantitative, même s i l a dite im
portation deva it être subordonnée à une a uto
risation préalable. 

Art. III. L es Gouvernements des Etats s ig
nata ires envisagent en outre de compléter les 
mesures mentionnées aux articles I et II et 
les accords bi latéraux déjà négociés entre eux, 
par la conclusion d'autres accords de même 
nature tendant à réduire l es en tra ves a u com-
1nerce. 

33 
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Art. IV. Les Gouvernements des Etats sig
nataires communiqueront dans la mesure du 
possible aux autres Etats signataires, afin que 
ceux-ci puissent faire valoir leurs objections 
éventuelles, toutes mesures soumettant à des 
restr ictions quantitatives, à un contróle de 
devises ou à des taxes spéciales l'importation 
de toutes marchandises qui, jusqu'alors, n'au
raient pas été l'objet de pareilles mesures. 

Cette communication devra, en principe, 
être faite quinze jours avant la date envisagée 
pour .Ja mise en vigueur de la mesure en 
question. S'il était impossible à un Gouverne
ment de respecter les délais fixés ci-dessus, il 
en informerait les autres Etats signataires . 

Art. V. Les Gouvernements des Etats sig
nataires sont d'accord pour examiner en com
mun toute mesure susceptible de mettre fin à 
des pratiques de concurrence anormale dans Ie 
commerce extérieur i ntéressant leurs pàys. 

Il sont de même d'accord pour procéder en 
commun à l'étude du régime des adjudications 
et des commandes faites par les Etats, les mu
nicipalités ou tout autre organisme public, en 
ce qui concerne la préférence donnée à la 
production nationale. 

Art. VI. Tout Etat non signataire du pré
sent Arrangement pourra y adhérer, confor
mément aux termes d'un accord préalable à 
réaliser à eet effet entre lui et les autres 
Etats dé jà parties à !'Arrangement. 

Art. VII. Le présent Arrangement sera ra
tif ié aussitót que possible et les instruments 
de ratification seront déposés au Ministère des 
Affai~es Etrangères à Oslo, qui en informera 
immédiatement les Gouvernements des autres 
Etats signataires. 

Art. VIII. Le présent Arrangement entrera 
en vigueur Ie huitième jour après Ie dépót de 
la dernière rat ification et sortira ses effets 
jusqu'au premier juillet 1938. Les Gouverne
ments des Etats signataires se mettront d' ac
cord en temps utile, avant la date précitée 
pour déterminer dans quelles conditions les 
concessions muluelles visées dans Ie présent 
Arrangement pourront être renouvelées et, Ie 
cas échéant, complétées. 

Art. IX. Lors de signature du présent Ar
rangement ou du dépót des instruments de ra
tification, chaque Gouvernement des Etats sig
nataires peut déclarer qu'il ne se !ie que pour 
ses territoires d'Europe. 

Le Gouvernement qui fait usage de cette 
faculté a Ie droit de déclarer ultérieurement 
au Gouvernement norvégien qu'il desire voir 
étendre l' Arrange1nent à ses territoires d'ou
tremer, colonies ou territoires sous mandat. Le 
Gouvernement norvégien transmettra cette dé
claration immédiatement aux Gouvernements 
des autres Etats signataires. L' Arrangement 
entrera en vigueur, pour ce qui concerne les 
territoires d'outremer, colonies ou territoi res 
sous mandat, quinze jours après la déclara
tion susvisée. 

Le Gouvernement qui a fait cette déclara
tion a également Ie droit de déclarer ui té
rieurement qu'il désire voir cesser les effets 
de ]'Arrangement pour les territoires en cause. 
La procédure indiquée ci-dessus sera égale
ment appl icable à ce dernier cas. 

Art. X. Dans Ie cas ou le Gouvernement 
d'un des Etats signataires estimerait que des 
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changements dans la situation économique ou 
dans celle du commerce extér ieur imprévus à 
la date de la signature du présent Arrange
ment Ie rendent nécessaire , Ie dit Gouverne
ment pourra se l ibérer en tout ou en partie 
des obligations que eet Arrangement lui im
pose. Il sera tenu , en ce cas, d'aviser au moins 
un mois à !'avance les Gouvernemcnts des 
autres Etats signataires de ses intentions. 

En aas de désa.ccord de ceux-ci ou de l'un 
d'entre eux, les Gouvernements des Etats 
signataires se consulteront aussitót en vue de 
rechercher une solution amiable des di ff icultés 
soulevées. Si une pareille solution se révéla it 
impossible, chacun des Gouvernements des 
Etats signataires serait libre de prendre les 
mesures nécessaires, en vue de rétabl ir l 'équi
libre des concessions mutuellement consenties. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment auto
ri sés à eet effet, ont signé Ie présent Arrange
ment. 

F a it à La Haye, Ie vingt--huit mai mil neuf 
cent trente-sept, en un seul exemplaire, qui 
sera déposé aux archives du Ministère des Af
faires Etrangères à Oslo; copie conforme en 
sera transmise par celui-ci aux Gouvernements 
des Etats signataires. 

B elgique: M . Suetens. 
Danemark : E. Waerum. 
Finlande : T. 0. Vahervuori. 
Luxembourg: Coli art. 
N 01·vège: C. F. Smith. 
Pays-Bas: 
{pour Ie Royaume des Pays-Bas) 

H. M. Hirschfeld. 
H.A. Hooft. 
L. Noë. 

Suède: Stig Sahlin. 

Protocole <Ie slgnature. 

En attendant Ie dépót des instruments de ra
ti fication prévu aux articles VII et VIII de 
!'Arrangement signé aujourd'hui, les Gouver
nements de la Belgique, du Danemark, de la 
Finlande, du Luxembourg, de la Norvège, des 
Pays-Bas et de la Suède, sont tombés d'accord 
pour mettre provisoirement en vigueur les 
dispositions de eet Arrangement à partir du 
premier juillet 1937. 

En foi de quoi les soussignés, dûment auto
risés à eet effet, ont signé Ie présent Proto
cole. 

Fait à La Haye, l e vingt-huit 1nai mil neuf 
cent trente-sept, en un seul exemplaire, que 
sera déposé aux archives du Ministère des A f
fa ires Etrangères à Oslo; copie conforme en 
sera transmise par celui -ci aux Gouvernements 
des Etats si gnataires. 
Belgique : M . Suetens. 
Dane,nark: E. Waerum. 
Finlande : T. 0. Vahervuori . 
Luxembourg: Coli art. 
Norvège: C. F. Smith. 
Pays-Bas: 
(pour Ie Royaume des Pays-Bas) 

H. M . Hirschfeld. 
H . A. Hooft. 
L . Noë. 

1 Suède: Stig Sahlin. 
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Protocole de collaboratlon économlque. 

Les Gouvernements de la Belgique, du Da
nemark, de la Finlande, du Luxembourg, de 
la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède, per
suadés de la nécessité de compléter les mesures 
mentionnées dans !'Arrangement signé en 
date de ce jour, par l'adoption, au fur et à 
mesure des possibilités, · d'autres dispositions 
tendant au même but, et désireux d'assurer 
entre elh"< une collaboration intime·et constante, 
sont d'accord pour organiser de réunions de 
leurs délégués d'une manière périodique. 

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

Fait à La Haye, Ie vingt-huit mai mil neuf 
cent trente-sept, en un seul exemplaire, qui 
sera déposé aux archives du Minisoore des Af
faires Etrangères à Oslo ; copie conforme en 
sera transmise par celui-ci aux Gouvernements 
des Etats signataires. 

Belgique: M. Suetens. 
Dane,nark : E. Waerum. 
Finland.e: T. 0. Vahervuori. 
Luxembourg: Collart. 

Il estiment que !'Arrangement qu'ils vien
nent de oonclure, doit être considéré comme 
un premier pas dans la voie de l'abaissement 
des barrières économiques et que la collabo
ration eovisagée par eux sera d'autant plus 
fructueuse que d'autres Puissances s'y rallie
ront. 

N 01·vège : C. F. Smith. 
Pays-Bas: 
(pour le Royaume des Pays-Bas) 

H. M. Hirschfeld. 
H. A. Hooft. 
L. oë. 

Suèd e : Stig Sahl in. 

du tarif · No. 1 

douanier. 

22 
ex 23 b 
53d et 55 b 
ex 55a 
57f 
64f 
64g 
64i 
65 
105c 
ex 110 
ex 1170 2A 
ex 117o2B 
117 c SA 
117 c 8B 
171 b 
ex 219c 
ex 273 a. 
579a. 

634 
649 a 

677 

678 

LISTE A. AN 'EXE. 

UNION ECONOMIQUE RET.GO- LUXEM.BOURGEOISE. 

INDICATION DES PRODUITS. 

Peaux brutes . . . . . . 
Peaux de renard . . . . 
Farines et grits _de maïs 
Flocons d'avoine. . . .. 
Tapioca. .... . 
Macis ..... . 
Noix de muscade 
Poivre . . 
Thés ... . 
Coprah .. . . · . 
Capoc . ... . 
Huiles de coco brutes . 

" " raffinées . 
,, palme brutes . 

,, ,, ,, raffinées . . . . . . 
Sel marin, de saline, s_el _gemme raffiné 
Conserves de crevettes . . . . . . . . . 
Tourteaux de coprah . . . . . . . . . . . . . . 
Feutres non spécialement tarifés en laine pure pesant 

par mètre carré : . 
1. moins de 500 grs. . . . . . . . . . . . 
2. de 500 à 700 grs. exclusivement . . . . . . . 
3. 700 grs. et plus . . . . . . . . . . . . . . 

Bois de mine . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Feuilles de placage superposées et collées brutes, en 

bouleau, aulne et sapin . . . . . . . . . . . 
Meubles en bois, non dénommés ailleurs : 

a. sièges: 
1. sculpt6s, incrustés, marquetés, décorés de 

mosaïque, ornés de cuivre, dorés ou laqués 
2. moulurés ou ayant un seul motif de sculpture 
3. vernis ou cirés . . . . . . . . . . . . 
4. au tres ...... . ..... . .. . 

b. autres que sièges, plaqués et contreplaqués de 
toute espèce de bois . . . . . . . . . . . 

c. autres que sièges, massifs : 
1. sculptés, incrustés, marquetés, décorés de 

mosaïque, ornés de cuivre, dorés ou laqués 
2. moulurés . . . . . . . . . . 
3. vernis ou cirés . . . . . . . . . . . . 
4. autres . . . . . . . . . . . . . ... 

Meubles en bois garnis ou recouverts : . 
a. de tissus de soie ou mélangés de soie, de tapis-

Droit d'entrée. 

exempt 
exempt 

4,60 frs. les 100 kg br. 
30,- frs. les 100 kg br. 
18,40 frs . les 100 kg br . 

552,- frs . les 100 kg n. 
230,- frs. Jes 100 kg n. 
138,- frs. les 100 kg n. 
600,- frs. les 100 kg n_ 

exempt 
exempt 

17 ,30 frs. les 100 kg br. 
34,50 frs. les l 00 kg br. 

exempt 
34,50 frs . les l 00 kg br _ 

2,- frs . les 100 kg br. 
46,- frs. les 100 kg n. 

exempt 

660,- frs. les 100 kg n. 
550,- frs. les 100 kg n. 
385,- frs. les 100 kg n. 

5,- frs. Ie mètre cube. 

31,05 frs . les 100 kg br. 

414,- frs. les 100 kg n. 
115,- frs. les 100 kg n .. 
92,- frs. les 100 kg n .. 
69,- frs. les 100 kg n. 

400,- frs. Jes 100 kg n" 

145,- frs . les 100 kg n. 
50,60 frs. Jes 100 kg n" 
51,50 frs. les 100 kg n. 
20,70 fr.s. les 100. kg n. 
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No. 
du tarif 
douanier. 

ex 687 a 
724 

'731 

733 

831 

834 

837 

1057 a 
1071 

ex 1089 a 
4A 

1158c 1 

INDICATION DES PRODUITS. 

series genre Aubusson, Gobelins et similaires, de 
tissus brodés ou ornés de peintures . . . . . 

b. de cuir ou d'imitations de cuir . . . . . . . 
c. de tissus de coton, de lin, de laine, de jute et 

au tres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parquets en liège . . . . . . . . . . . . . . . 
Cartons communs, en rou]eaux ou en feuilles, pesant 

300 gr. et plus par mètre carré: 
a. non recouverts . . . . . . . . . . . . . . 
b. recouverts sur une ou sur les deux faces, d'un 

· · papier blanc ou de couleur . . . . . . . . 
Papiers et cartons d 'emballage communs, en feuilles 

ou en rouleaux, ondulés, gaufrés, plissés, froncés, 
même renforcés par une autre feuille de papier 

Papiers d'em ballage non dénommés a illeurs, en feuilles 
ou en rouleaux, pesant de 40 à 300 grs. exclusive
ment p_ar m~tre ca~ré :,, 
a. papiers dits "cr1stal . . . . . . . . . . . 
b. papier simili-sulfurisés dits "grease proof" . . 
c. au tres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé 
ou comprimé : 
a. dalles et carreaux pour pavement ou pour 

toitures . . . . . . . . . . . ... 
b. verre armé (coulé sur toile métallique) 
c. verre imprimé ou diamanté : 

1. blanc. . . . . . . . . . . . .. 
2. coloré. . . . . . . . . . . . . . . . . 

d. verre martelé ou strié, sablé, rayé ou losangé : 
verre prismatique, ondulé . . . . . . . . . 

e. verre pour vitraux, dit verre antique ou cathé-
drale ........ . .... . ... . 

/. autre, non dénommé ailleurs. . . . . . . . 
Verre en feuilles, de toute espèce, d'une épaisseur 

inférieure à 1,5 millimètre . . . . . . . . . . 
Marmorite, ou opaline, en plaques ou carreaux : 

a. unicolore . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. multicolore . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. ornée de peintures, de dorures, ou de dessins en 

couleur ou en relief . . . . . . . . . . 
Ecrémeuses . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roulements annulaires à billes ou à rouleaux, les 

billes o , les rouleaux ayant un diamètre : 
a. supérieur à 5 millimètres . . . . 
b. de 5 millimètres ou moins . . . . . . 

Aspirateurs . . . . . . . . . . . . . . . 

Souliers découverts et souliers montant jusqu'à la 
cheville en cuirs ou peaux spécialement dénommés 

PAYS-BAS. 
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Droit d'entrée. 

690,- frs. les 100 kg n. 
552,- frs . les 100 kg n . 

400,- frs. les 100 kg n. 
23,- frs. les 100 kg hr. 

16,- frs. les 100 kg hr. 

20,- frs. les 100 kg hr. 

24,- frs. les 100 kg hr. 

75,- frs. les 100 kg hr. 

60,40 frs. les 100 kg hr. 
37,40 frs. les 100 kg hr. 

13,80 frs. les 100 kg hr. 
13,80 frs . les 100 kg hr. 

20,70 frs. les 100 kg hr. 
24,20 frs. les 100 kg hr. 

13,80 frs. les 100 kg hr. 

36,80 frs. les 100 kg hr. 
13,80 frs. les 100 kg hr. 

41,40 frs. les 100 kg hr. 

34,50 frs. les 100 kg hr. 
48,30 frs. les 100 kg hr. 

138,- frs. les 100 kg n . 
125,- frs. les 100 kg n. 

150,- frs. les 100 kg n. 
240,- frs. les 100 kg n. 
280,- frs. les 100 kg n. 

11,50 frs. la paire 

No. de la statistique J INDICATION DES PRODUITS 

6 
441 
296, 2962 

e x 313 
:314 
:334 
ex 373 
.3763, 3764 

ex 362, ex 363, ex 379 
.377s 
ex 543 

Chevaux de boucherie. 
Homards et langoustes frais. 
Capoc. 
Houille pour usage industrie!. 
Coke. 
Superphosphates. 
Clous à cbeval. 
Poêles et foyers . 
Accessoires et briques réfractaires pour poêles et foyers. 
Réservoirs de chasse d'eau . 
Huile de palme brute. 
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N°. de la statistique 

6264, 6265, 

ex 6268 , 6269 

646 
ex 663 
667 

668 
669 

670 
671 
672 
674 
675 

6754 

6755 

ex 695 
754 

7541 

7542 

767 
768 
773 
800 
8002 

801 

80!2 
812 
813 

814 
815 
817 
818 
8182 

8183 

8192 

820 

8202 

8203 

820• 

8205 

821 
824 
825 
8255 

8258 

826 
827 
828 
8282 

829 
829' 
830 
833 
ex 955 
419, 4194, 4195, 

ex 4193, ex 4197, 

ex 9882 

ex 9882 

INDICATION DES PRODUITS 

Bois contreplaqué en bois d'aulne, de bouleau, d'orégon ou de sapin. 

Meubles en bois. 
Peaux de renard. 
Cuir de vachettes et de veaux, obtenu par tannage au chrome, non, 

dénommées ailleurs. 
Cuir de veaux, dit : box-calf, et peau de suède. 
Peaux de chèvres, de chevaux et de moutons, tannées, non dénommées. 

ailleurs. 
P eaux vernies. 
Cuir à doublure. 
Peaux chamoisées. 
Autres cuirs. 
Bottes, chaussures et pantoufles, en cuir ou pour la plus grande partie 

en cuir. 
Bottes, chaussures et pantoufles, en tissus, roseau, raffia, paille ou jonc. 
Bottes, chaussures et pantoufles, non compris sous 675, 6753 et 6754 • 

Fils de chanvre, filés selon le procédé mouillé. 
Vêtements de dessus pour hommes et garçons, (excepté ceux en tricot), 

en laine et demi-laine : pardessus et demi-saisons. 
Vêtements de dessus pour hommes et garçons (excepté ceux en tricot), 

en laine et demi-laine: non pardessus et demi-saisons. 
Vêtements de dessus pour hommes et garçons, non en tricot, en tissus 

caoutchoutés ou en laine et demi-laine; y compris vêtements de 
dessus en cuir. · 

Porcelaine blanche. 
Porcelaine colorée, décorée, imprimée ou peinte. 
Tuyaux en grés. 
Verres à vitres : ordinaires, excepté carreaux pour jardiniers. 
Verres à vitres: carreaux pour jardiniers. 
Verres à vitres : colorés ou brulés et verres à vitreaux dits : verres 

cathédrales. 
Verres opalins, martelés, mats, armés, rayés. 
Papier à journal. 
Papiers et cartons à imprimer et à écrire, non dénommés ailleurs, à la 

méchanique. 
Papiers et cartons à imprimer et à écrire, non dénommés ailleurs, autres. 
Cartons cuir, cartons de piite, carton gris, et similaires. 
Papiers et cartons ondulés. 
Papiers et cartons d'emballage, non dénommés ailleurs, aussi imprimés. 
Papiers de soie, aussi imprimés. 
Papiers et cartons, genre duplex et triplex, aussi imprimés. 
Papiers pergamyns, aussi imprimés, imperméables aux corps gras, 

satinés. 
Papiers pergamyns, aussi imprimés, imperméables aux corps gras, 

non satinés. 
Papier cirés, aussi imprimés. 
Papier-feutre : matière première pour la fabrication de couverture de sol, 

impregné. 
Papier-feutre : matière première pour la fabrication de couverture de sol, 

non impregné. 
Papier-feutre, autre. 
Cartons recouverts d'a-sphalte, etc. 
Papiers de tenture. 
Papiers, cartons et enveloppes de luxe et cartes de correspondance. 
Papier-toilette. 
Papier cellophane et similaires, aussi imprimé. 
Papier et carton non dénommé ailleurs. 
Livres compte (registres) et cahiers. 
Enveloppes (excepté celles mentionnées sous Ie No. 825); non imprimées. 
Enveloppes (excepté celles mentionnées sous Ie No. 825); imprimées. 
Sacs de papier : collés, non imprimés. 
Sacs de papier : collés, imprimés. 
Objets en papier, non dénommés ailleurs. 
Imprimés (excepté livres, périodiques et musique) non dénommés ailleurs. 
Bouilloires fouragères. 
Orfèvrerie entièrement en métal. 

Orfèvrerie non entièrement en métal. 
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ex 4 

ex 41c 

ex 77 
ex 94 
ex 103 
ex 147 
ex 180 
ex 181 
ex 185 
212a 

ex 228 

ex 234 

ex 250 

No. 
du tarif 

douanier. 

77 
91 
92 

113 

677 

ex 751a 
819 
ex 901b 
ex 907 

LISTE B. 

DANEMARI{. 

INDICATION DES PRODUITS. 

Glycérine ..... . 
Magnésite ..... . 
Ammoniaque sulfatée 
Harengs frais . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boyaux salés . . . . . . . . . . . . . . · . . . 
Substances végétales coriaires et extraits coriaires 
Caoutchouc brut . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superphosphates . . . . . . . . . . . . . . 

· Coke et escarbilles . . . . . . . . . . . . . 
Fils de laine peignés, non teints, pour tissage 
Fils de jute, non t eints, pour tissage . . . . 
Fils de lin, non t eints, à un fil, pour tissage . . . 
Etofles pour tapis, en laine ou en autres poils 

animaux ... . . . ...... ..... . 

Zine en bloes . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fer cru ................... . 
Fer et acier, en feuillards, profilés et en barres (ayant 

plus de 8 mm d'épaisseur), plaques et töles (noire, 
étamées et zinguées) . . . . . . . : . . . . . 

Plaques et töles en zine . . . . . . 

FINLAND E. 

INDICATION DES PRODUITS. 

Coprah .......... . . .... · .... . 
. Oigno_ns de fleurs . . . . . . ·. . . . . . . . . 
·Racines non comestibles, non spécialement dénom

mées, même pulvérisées: 
a. Racines de plantes d'ornement. 

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . 
Petits fours, gateaux, biscuits, pains d 'épioes et autres 

artioles de patisserie semblables, ne pouvant être 
oonsidérés comme suoreries : 
a. biscuits . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poudre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . 
, Fer .ou aoier en barres, laminé ou étiré, pesant 

· moins· de 60 kg par mètre courant : 
ayant 15 mm ou plus dans la plu~ grande dimension 

de la ·coupe transversale : · 
a. Poutrelles, fers profilés et oornières : 

l. a.vec section semi-ronde, semi-ovale ou 
autre, provenant de seotion transversale 
ronde, ovale ou similaire ; à seotion trans
versale trapézoïdale, rhomboïdale, triangu
laire m ême aveo oötés ou ar êtes arrondis ; 
fers carrés ou plats aveo oötés ou arêtes 
ronds ; fers plats oötelés ou oannelés 

2. au tres . . . . . . . . . . . . . . . . 
Appareils éleotroteohniques spéoiaux, non spéoiale

ment dénommés, ainsi que leurs p.arties, non 
spéoialement dénommées : 
a. Appareils récepteurs de T.S.F. et leurs parties, 

non spéoialement dénommées : 
Houille et coke . . . . . 
Stéarine ( aaide stéarique) . 
Chlorure de calcium . . . 
Sulfate d 'aluminium . . . 

1. 
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Droit d'entrée. 

exempt 
exempt 
exempt 
exempt 
exempt 
exempt 
exempt 
exempt 
exempt 

16 cour. dan. les 100 kg 
4 cour . dan. les 100 kg 
4 cour. dan. les 100 kg 

20 % ad val. toutefois, Ie 
droit ne peut pas être 
inférieur à 1 cour. Ie m2 

exempt 
exempt 

exempt 
exempt 

Droit d'entrée. 

Markkas 0:30 Ie kg 
Markkas 10:- Ie kg 

Markkas 10:- Ie kg 

Markkas 6:- Ie kg 
Markkas 20:- Ie kg 

Markkas 0:50 Ie kg 
Markkas 0:25 Ie kg 

Markkas 26:- Ie kg 
exempt . 

Markkas 0:60 Ie kg 
exempt 
exempt 

-
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No. 
du tarif 

douanier 

34 

157 
158 
189 

202 
248 
ex 257 

ex 376 
537 

551 

699 

NORVEGE. 

INDICATION DES PRODUITS 

Oignons de fleurs . . . ·. . . . . . . . . . . . 
Appareils de réception, haut-parleurs, appareils 

de réception individuels ·pour T.S.F. , ainsi _qu!l 
pièces détachées de ces appareils, non spéci
alement tarifées : 

1. Tubes pour T .S.F ., par pièce 
2. Autres appareils de T.S.F. . . 
Raisins ... . . .. . ... . 

tara : t onneaux et caisses 33 % 
Coprah . ... . . .. .. .. . 
Glycérine . ...... . .. . . 
Tomates . .. .. . . . . . . . .. .. . . . 

les tomates ent rent en franchise de douane à partir 
du 18 • janvier jusqu'au 30 avril. Le Gouverne
ment peut en outre décider que les tomates 
entreront en franchise de douane en décembre 
à partir du 1er du mois ou d'une da te ultérieure. 

Linoléum . .. . .. . . . . .. .. ... .. . 
Tuyaux et raccords coulés, étiiés ou laminés, ouverts 

à l'arête, soudés ou brasés d'une épaisseur dépassant 
1,8 mm ....... . ....... .. . . 

Fils de fer et d 'acier: 
cordages et toiles métalliques, ainsi que fil à ronces 
artificielles pour clötures et treillis pour clötures . 

Sel de consommation en emballage: 
à condition que Ie se! soit importé dans des embal

lages usuellement employés et qui conformément 
au paragraphe 2, h, premier alinéa de l 'intro
duction du tarif do!!anier peuvant être importés 
en franchise de douane . . . . . . . . . . . 

Droit de base 1• 

Cour. 0,15 Ie kg 

Cour. 0,50 
20 % ad val. 

Cour. 0,02 Ie kg 

e,xempt 

Cour.' 0,f'>O Ie kg 

Cour. 0,14 Ie kg 
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Cour. 0,50 les 100 kg 

exempt 

exempt 

1 Les droits de base du tarif douanier norvégien sont actuellement majorés d 'une taxe supplé
mentaire provisoire de 50 % et d' une taxe supplémentaire extraordinaire de 20 % (en tout 
80 %). Toutefois, les raisins, position du tar_ifn°. 189, sont exempts de Ii:i, ~xe provisoire de 50, %-

No. 
du tarif 
douanier . 

12/II 
78 
101, 103/I 
128 
181/I 
181/II 

209 /II 
211 
235 

245 

252 
258/I 
258/Il 
300/Il 
302 
307 
308 
346 
481/I 

IND ES NEERLANDAISES. 

INDICATION DES PRODUITS. 

Lait condensé ou stérilisé . . . . . . . . . . 
Conserves de poissons . . . . . . . . . . . 
Conserves de légumes, en emballage hermétique 
Ciment . . . . . .... .. .. .. . . . 
Couleurs de goudron . . . . . . . . . 
1. Couleurs liquides : 

a. en emballage de 30 kg ou moin 
b. autres . . . . . . . . . . . 

2. Autres couleurs : 
a. emballées pour vente en détail 
b. autrement emballées . . . . . 

Engra is . . . . ... . . .. . . .. . . .. . 
Cuir d'empeigne, et cuir vernis . . . . . . . .. 
Enveloppes et chambres à air pour automobiles et 

bicyclettes . . . . . . . . . ·. . . . . . . . 
Bois de construction (mats, bois de mine et c.) non 

travaillé, ou seulement écorcé, dégrossis à la hache 
ou scié . . . . . . . . . . . . 

P lancbers rabotés . . . . . . . . 
Caisses de triplex montées ou non 
Autres caisses d'emballage, montées ou non 
Cellulose autre que de sulphite 
Carton commun . . . . . . . 
P apier d'emballage. . . . . . . . 
P apier à journal . . . . . . . . . 
Tissus en soie artificielle . . . . . . 
Verre et vitres ordinaires, en feuilles. 

Droit d'ent rée. 

15 % ad val. 
25 % ad val. 
25 % ad val. 

0,37½ fl. néerl. les 100 kg 
· 7½ % ad val. 

15 % ad val. 
7½% ad val. 

15 % ad val. 
7½ % ad val. 
exempt 

15 % ad val. 

15 % ad val. 

exempt 
7½ % ad val 

exempt 
7½ % ad val. 
7½ % ad val. 

15 % ad val. 
15 % ad val. 
15 % ad val. 
25 % ad val. 
15 % ad val. 
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No. 
du tarif 

douanier. 

491 
524 
525/I 

530/531 
607 
714 

732/II 
ex 761 
834/I 
834/II 
837 
921/I 

INDICATION DES PRODUITS. 

Bouteilles ordinaires pour !'emballage des liquides . 
Fonte, brut, en "pigs" ou en lingots . . . . . . 
Fer ou acier, tiré, laminé, forgé, non ouvré, en töles, 

en feuilles et en barres . . . . . . . . 
Rails et accessoires en fer ou en acier . . . 
Clous et pointes en laiton . . . . . . . . 
Moteurs pour automobiles . . . . . . . . 
Moteurs pour traction à rails et pour les avions 
Moteurs pour bateaux . . . . . . . . . . 
Presses à huile d 'un poids au-dessus de 50 kg 
Machines à écrire, à compter et à calculer . . . . 
Automobiles et pièces de rechange. . . . . . . . 
Camions automobiles, autobus et pièces de rechange 
Accessoires d'automobiles . . . . . . . . . . . . 
Cartes à jouer. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Droit d'entrée. 

15 % ad val. 
exempt • 

exempt 
exempt 

7½ % ad val. 
25 % ad val. 

exempt 
15 % ad val. 
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7½ % ad val. 
15 % ad val. 
25 % ad val. 
15 % ad val. 
25 % ad val. 

2,25 fl. néerl. Je kg 

N.B. Il est entendu que l'application du "syst ème des licences d'importateurs" aux Indes 
néerlandaises sur les marchandises susmentionnées ne sera pas jugée comme contraire 
aux provisions du second alinéa de l'article II de l'Arrangement. 

No. 
du tarif 
douanier. 

81 
90 

ex 104 
ex 104 
127 

ex 170 
ex 203 

257 

ex 395 

ex 399 

ex 399 

ex 778 
ex 778 

ex 898 

ex 1044 

ex 1044 
ex 1044 

SUÈDE. 

INDICATION DES PRODUITS. 

Cannelle : non moulue . . . . . . . . . . . . . 
Semoule de riz . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matières végétales destinées à être tressées ou 

ouvrées d 'une manière analogue ou à la fabrication 
des brosses : de la fibre : 

piassava . ... . 
au tres . . . . . . . . . 
Cacao: en poudre ... . 

droit additionnel . . . . 
Coke ....... .... . . 
Se! commun (chlorure de sodium) 
Huiles végétales volatiles et c. : autres que huile 

d'amandes amères, en contenants ou emballages 
pesant brut : 

1 kg ou plus ...... . ..... . 
droit additionel . . . . . . . . . . . . . . . 

Ramie, fibres de coco et autres matières textiles 
végétales, non spécialement dénommées . . . . 

Soie non spécialement dénommée, même combinée 
avec d'autres matières textiles : autre qu'en petits 
conditionnements appropriés pour la vente au 
détail : artificielle : 

non tordue ..... . 
droit additionnel . . . 

tordue ... .... . 
droit additionnel . . . 

Töles, même ondulées : 
recouvertes de métaux non précieux ou de leurs alli-

ages et non rangées sous les numéros 774-777: 
recouvertes de zine : 
ondulées .... . .. . . . .. ... ... . 
au tres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Feuilles et ru hans : 
en zine, a insi qu'en zine dit zine pour chaudières à 

vapeur ..... . .. . ... . ... .. . 
Appareils électrotechniques spéciaux et c. : 
appareils pour télégraphes et téléphones sans fil, 

avec leurs parties, ne rentrant pas sous un autre 
numéro: 

appareils récepteurs de T.S.F. et leurs parties non 
spécialement dénommées, à l'exception des tubes 
électroniques 
droit additionnel . 

tubes électroniques . 
autres . . .... 

Droit d 'entrée. 

100 cour. suéd. les 100 kg 
2 cour. suéd. les 100 kg 

exempt 
exempt 

30 cour. suéd. les 100 kg 
15 cour. suéd. les 100 kg 

exempt 
exempt 

200 cour. suéd. les 100 kg 
200 cour. suéd. les 100 kg 

exempt 

200 cour. suéd. les 100 kg 
300 cour. suéd. les 100 kg 
200 cour. suéd. les 100 kg 
300 cour. suéd. les 100 kg 

7 cour. suéd. les 100 kg 
7 cour. suéd. les 100 kg 

exempt 

10 % ad val. 
10 % ad val. 
10 % ad val. 
10 % ad val. 

-
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s . . 252. 

14 October 1938. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Vl'eemdelingenreglement 
(Koninklijk besluit van 16 Augustus 1918, 
Staatsblad n° , 521) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op gemeenschappelijke voordracht van onze 

Ministers van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Defensie en van Buitenlandsche 
Zaken, van den 23sten Mei 1938, 2e afdee
ling A, N °. 3022 G; van 25 Mei 1938, N°. 
15448, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur ; van 
2 Juni 1938, le afdeeling n°. 3 ; van 25 Juni 
1938, Afdeeling Juridische Zaken, n°. 21913; 

Gelet op de wet van 17 Juni 1918 (Staats
blad n°. 410) en Ons besluit van 16 Augustus 
1918 (Staatsblad n°. 521), zooals dit laatste
lijk is gewijzigd bij Ons besluit van 13 October 
1937 (Staatsblad n°. 249) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
Augustu~ 1938, 0

• 32) ; 
Gezien de nadere voordracht van Onze voor

noemde Ministers van den 16 September 1938, 
2e Afdeeling A., N°. 5357 G.; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 27 van Ons bovenvermeld 

besluit wordt gelezen als volgt: 
I eder, die aan een vreemdeling nachtver

blijf verschaft, is verplicht daarvan, hetzij 
monde! i ng hetzij schriftelijk, kennis te geven 
aan het hoofd van politie der gemeente, waar 
het nachtverblijf verschaft wordt, of aan een 
door dat hoofd van politie aangewezen ambte
naar, onder opgave van den naam en voor
naam, nationaliteit, woonplaats, datum en 
plaats van geboorte, zoomede, voorwover een 
Nederlandsch visum is verleend, van een 
korte omschrijving van het daarbij bepaalde, 
alle welke gegevens moeten worden ontleend 
aan het desbetreffende paspoort. Wanneer de 
vreemdeling niet in het bezit is van een te 
zijnen name gesteld paspoort, is degene, die 
nachtverblijf verschaft verplicht daarvan het
zij mondeling hetzij schriftelijk, kennis te 
geven aan genoemd hoofd van politie of aan 
den door dezen aangewezen ambtenaar, onder 
opgave van de gegevens in den vorigen zin 
vermeld, zoo mogelijk ontleend aan andere 
identiteitspapieren van den vreemdeling. 

Hij , . die er zijn beroep van maakt aan per
sonen nachtverblijf te verschaffen, is boven
dien gehouden in het register, bedoeld bij ar
tikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, ten 
aanzien van de vreemdelingen, wien hij een 
nacht onderdak heeft verschaft, de in het 
eerste li d genoemde gegevens aan te teekenen 
ol te doen aanteekenen. 
De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid , 

behoort te geschieden: 
door hen, die er hun beroep van maken aan 

personen nachtverblijf te verschaffen: binnen 
den termijn of voor de t ijdstippen en op de 
wijze, door het hoofd van politie te bepalen, 
of, ontbreekt zoodanige bepaling, binnen 24 
uur ; 

door andere per onen: binnen 24 uur. 
Overtreding van het bepaalde in dit artikel 

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
een maand of geldboete van ten hoogste vijf
honderd gulden". 
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Art. II. a artikel 7 van Ons bovenver-
meld besluit wordt een artikel ingevoegd : 

Art. 7a. Door of vanwege het hoofd van 
politie ter plaatse, waar een vreemdeling ver
toeft, kan, op la·st van den Inspecteur, aan den 
vreemdeling een vergunning tot tijdelijk ver
blijf hier te lande worden verleend, met in
achtneming van de regelen door den Inspec
teur gegeven. 

Onze Ministers van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, van Defens ie en van Buiten
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 14den October 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I i n g. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

Van Boe yen. 
De Minister van D ef ensie, v a n Dij k. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. Pat ij n. 
(Uityey. 18 Octobe,· 1938.) 

s. 352. 

27 October 1938. BESLUIT tot wijziging van 
de artikelen 18, 19, 107, 112 en 113 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 October 1938, 
N °. 37397, afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
vastgesteld bij Ons besluit van 12 Juni 1931 
(Staatsblad N°. 248) en laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 1 September 1938 (Staats
blad N°. 351) opnieuw te wijzigen en aan te 
vullen ; 

Gelet op artikel ;125 van de Ambtenarenwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 October 1938, N°. 49) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 22 October 1938, N °. 37553 , 
a fdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. I. In het derde lid van artikel 18 van 

het Algemeen Rijksambtenarenreglernent, on
der b, c, d en e van dat lid, wordt telkens in 
plaats van "36" gelezen: ,,34". 

Art. II. In het tweede lid van artikel 19 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
wordt in pl aats van " 51/2 maand" gelezen: 
,,11 maanden". 

Art. III. In het derde lid van artikel 107, 
in artikel 112 en in het derde lid van artikel 
113 van het Al gemeen Rijksambtenarenregle
ment wordt telkens in plaats van "Justitie" 
gelezen: ,,Binnenlandsche Zaken". 

Onze Ministers, hoofden van de departemen
ten van Al gemeen Bestuur zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
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worden gezondei;i aan den Raad van State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 27sten October 1938. , · 
WILHELMI A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 
(Uitgeg. 8 Novemb~r .1938.) 

s. 353. 

27 October 1938. BESLUIT tot wijziging van 
de artikelen 16 en 17 van het Arbeids
overeenkomstenbesluit. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 October 1938, 
N°. 37397 I Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwege~de, dat het wenschelijk ' i_s geble
ken, het Arbeidsovereenkomstenbeslu1t, vast
gesteld bij Ons besluit van 3 Augustus 1931 
(Staatsblad n°. 354) en laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 20 November 1937 (Staats
blad n° . 356) opnieuw te wijzigen en aan te 
vullen; 

Gelet op artikel 134, eerste lid, der Ambte
narenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 18 
October 1938, n°. 48) · . 

Gezien het nader rtipport van Onzen Mi
nister voornoemd van 22 October 1938, n• . 
37552, Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. In het derde lid van artikel 16 van 

het Arbeid overeenkomstenbesluit, onder b, c, 
d en e van dat lid, wordt telkens in plaats 
van "36" gelezen: ,, 34". 

Art. II. In het tweede I id van arti kei 17 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit wordt 
in J?la!lt;i, van "5½ maand" gelezen: ,,11 
maanden . 

Onze Ministers, hoofden van de departemen
ten van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor 
woveel hem betreft, belast, met de uitvoering 
van dit besluit hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepla~tst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 27sten October 1938. 
WILHELMI A. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 
(Uitgeg. 8 Novemb er 1938.) 

s. 354. 

27 October 1938. BESLUIT tot aanvull ing 
en wijziging van het Koninklijk besluit 
van 6 Februari 1911, Staatsblad n°. 45, 
sedert gewijzigd, tot uitvoering van de 
artikelen 1, 4 en 5 der Trekhondenwet 
1910, Staatsblad n°. 203 (Trekhondenbe
sluit 1911). 

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

Binnenlandsche Zaken van 23 September 1938, 
n°. 24060, afdeeling B.B.; 
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Den R aad van State gehoord (advies,_ yan 
18 October 1938, n°. 44) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 October 1938, n• . 
27715, afdeeling B.B.; 

Gelet op de artikelen 1, 4 en 5 der Trek
hondenwet 1910, Staatsblad n° . 203; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In Ons besluit van 6 Februari 1911, 

Staatsblad n°. 46, tot uitvoering van de arti
kelen 1 4 en 5 der Tre khondenwet 1910, 
Staatsbl~d n° . 203, laatstelijk g~wijzigd bij 
Ons besluit van 16 Mei 1931, Staatsblad n•. 
196, worden de volgende aanvullingen en wij
zigingen gebracht: 

a. N a artikel 4 wordt een nieuw art~kel 
ingelascht, luidende: 

" Art. 4bis. De schofthoogte en borstbreedte 
van den hond worden gemeten met een 
rechte schu ifmaat." 

b. Aan artikel 6 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, 1 uidende: 

" H et gebruik van andere halsbanden dan 
banden van leder of banden van door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken aange
geven textielproducten is verboden." 

c. In het laatste lid van artikel 7 wordt 
voor "rechterzijd_e" gelezen: ,, linkerzijde". 

Aan het artikel wordt een 111euw 11d toege
voegd, 1 ui den de: 

Ten teeken dat de kar voor gebruik als 
ho'~denkar is 'geschikt verklaard, moet deze 
op de door Onzen Mini~te! van_ Binnenlan~; 
sche Za ken aangegeven w1Jze z1Jn gemerkt. 

d. Aan het twe11de lid van artikel 10 wordt 
een zin toegevoegd, lu_idende: 

"De V«)rgunning wordt op naam gesteld en 
is uitsluitend geld ig voqr den daarin vermel
den persoon." 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

,,Eeµ vergunning, als in het tweede_ lid be
doeld wordt niet a fgegeven ten aanzien van 
als h~ndenkar ingerichte rijwielen, bakfietsen 
daaronder begrepen." . . . 

e. a artikel 14 wordt een meuw art1ke1 
ingelascht, luidende: 

Art. 15. Dit besluit kan worden aange
h;~ld als: ,,Trekhondenbesl uit 1911.". 

Art. II. Vergunningen, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 10 van Ons beslmt van 
6 Februari 1911, Staatsblad n°. 45, sedert 
gewijzigd, vóór het in artikel III bedoelde 
tijdstip afgegeven ten aanzien van als honden
kar inger ichte rijwielen, bakfie tsen daaronder 
begrepen, vervallen, voor zoover zij als~:tn 
niet reeds zijn ingetrokken, op genoemd t!Jd-
stip. . . . • 

Art. III. Dit besluit treedt m werkmg op 
een nader door Ons te bepalen dag. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaat t 
en in afsch rift zal worden gewnden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 27sten October 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
V an Boe yen. 
(Uitgeg. 4 November 1938.) 
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s. 355. 

8 November 1938. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 {Stliats
b(ffd 19~3, !'!0

• 783) ,_ laatstelijk gewijzigd 
b1J KonmkhJk besluit van 30 Juni 1938 
{Staatsblad n°. 347) . 

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

Staat, Minister van Algemeene Zaken, Voor
zitter van den Raad van , Ministers , van 4 Oc
tober 1938, n°. 413, Kabinet M.R.; 
_ Gelet op artikel 63 der Grondwet, op ar

tikel 125, eerste lid , der Ambtenarenwet 1929, 
zoomede op Ons besluit van 4 December 1935 
{Staatsblad n°. 690) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 . October 1938, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van On~en Mi
nister voornoemd van 2 November 1938, n°. 
459, K abinet M.R.; . 

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

sluit de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aan te brengen: 

I. Gerekend van 1 Januari 1938: 
In bijlage A I: 
In schaal 36, afdeeling "Financiën", wordt 

na het onderdeel "Rijksmunt" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

B elastingdienst. 
Assistent van den waarborg en de belasting 
der gouden en zi lveren werken. 

In schaal 42, afdeeling "Waterstaat", komt 
onder het onderdeel "Rijkswater.staat" het 
ambt van "Rijkshulphavenmeester te Rotter
dam" te vervall en. 

In schaal 59, afdeeling "Waterstaat", wordt 
onder het onderdeel "Rijkswaterstaal'' na het 
ainbt van " Havenmeester te:" enz. opgeno
men: 
Rijkshulphavenmeester te Rotterdam. 

In schaal 60, afdeeling "Waterstaat", wordt 
onder het onderdeel "Scheepvaartinspectie" 
in plaats van "Administratief ambtenaar 2e 
klasse" gelezen: 
Administratief ambtenaar 2e klasse B. 

In schaal 90, afdeeling "Waterstaat", wordt 
onder het onderdeel "Scheepvaartinspectie" 
in plaats van " Administratief ambtenaar le 
ki asse" gelezen: 
Administratief ambtenaar 2e klasse A. 

In schaal 142, afdeel ing "Waterstaat", wordt 
onder het onderdeel "Scheepvaartinspectie" 
vóór de bestaande inschrijving opgenomen: 
Administratief ambtenaar l e klasse. 

In schaal 243, afdeeling "Sociale Zaken", 
wordt onder het onderdeel "Werkloosheids
verzekering en Arbeidsbemiddeling" vóór de 
bestaande inschrijving opgenomen: 
Adjunct-directeur. 

In bijlage A II: 
H et hoofd "f 1170 ten hoogste" komt met 

hetgeen daaronder is vermeld te vervallen. 
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Onder het hoofd "f 1800 · ten hoogste", af
deeling "Blnnenlandsche Zaken", komt onder 
het onderdeel "Armwezen" het ambt van 
,, {Secretaris van den Armenraad te:) Deven-
ter" te vervallen. . 

Onder het hoofd "f 2430 ten hoogste", af
deeling "Blnnenlandsche Zaken", komt onder 
het onderdeel "Armwezen" het ambt van 
,, {Secretaris van den Arm'enraad te:) Alk
maar" te vervallen. 

Onder het hoofd "f 2620 ten hoogste" wordt 
vóór de bestaande inschrijving opgenomen: 

Blnnenland sche Zaken. 
Armwezen. 

Secretaris van den Armenraad te Vlaardingen. 
Onder het hoofd "f 2700 ten hoogste", af

deeling "Blnnenlandsche Zaken", wordt on
der het onderdeel "Armwezen" in plaats van: 
Secretaris van den Armenraad te: Dordrecht 

Hilversum en Nijmegen ' 
gelezen: 
Secretaris van den Armenraad te: Alkmaar 

Deventer, Dordrecht, Hilversum en Nij '. 
megen. 
Onder het hoofd "f 3240 ten hoogste" komt 

de afdeeling "Blnnenlandsche Zaken" met 
hetgeen daaronder is vermeld te vervallen. 

Onder het hoofd "f 4320 ten hoogste", af
deeling "Blnnenl1tndsche Zaken••, wordt on
der het onderdeel " Armwezen" in plaats vau: 
Secretaris van den Armenraad te: Arnhem, 

Haarlem en Leiden 
gelezen: 
Secretaris van den Armenraad te: Arnhem, 

Groningen, Haarlem en Leiden. 
Onder het hoofd "f 4860 ten hoogste" komt 

de afdeeling "Financiën" met hetgeen daar
onder is vermeld te vervallen. ·. ·, . 

Na het hoofd "f 6040 ten hoogste" 'en het
geen daaronder is vermeld, wordt opgenomen: 

f 6220 ten hoogste. 
Financiën. 

Rijksinkoopbureatt. 
Inkooper. 

In bijlage B I: 
In groep 4, afdee l ing "Flnanc.lën", komt 

onder het onderdeel "Belastingdienst" ' het 
ambt van "Assistent van den waarborg en de 
belasting der gouden en zilveren werken" te 
vervallen. 
· In groep 5a, afdeel ing "Waterstaat", komt 
onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" het 
ambt van " Boksohipper-sluisknecht" te ver
vallen, terwijl na het ambt van "Kanaalwach
ter te Zwoll e" wordt opgenomen: 
Machinist-stoker op den Rijksbok te Roermond. 

In groep 6, afdeeling "Waterstaat", wordt 
onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" als 
eerste inschrijving opgenomen: 
Bakschipper. 

In bijlage E : 
Onder het hoofd "Tweede klasse" wordt na 

de inschrijving "Leerdam" opgenomen : 
Leidschendam {kom, overig deel van de voor

malige gemeente Veur en het deel, genaamd 
Westvliet), 
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terwijl de inschrijving "Veur" komt te ver
vallen. 

Onder het hoofd "Derde klasse" wordt na 
de inschrijving " Leiderdorp Z.H ." opgenomen: 
Leidschendam (overig deel) Z.H., 

terwijl de inschrijving "Stompwijk Z.H." 
komt te vervallen. 

IL Gerekend van 1 April 1938 : 
In bijlage A II : 
Na het hoofd "f 180 ten hoogste" en het

geen daaronder is vermeld, wordt opgenomert: 
r 210 vast. 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Onderinspecteur van den havenarbeid te Gro

ningen. 

III. Gerekend van 1 No·rnmber 1938: 
In bijlage A I : 
In de schal en 1, 10, 51, 90 en 142, afdeeling 

"Defensie", wordt in plaats van het onderdeel 
,, Luchtvaartbedrijf te Soesterberg" gelezen: 

Militaire Luchtvaart. 
In de sch alen 33, 93, 112 en 212, afdeeling 

,,Defensie", wordt na het onderdeel "Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen" en hetgeen 
daaronder is vermeld, respectievelijk opgeno
men: 
(schaal 33) Militafre Luchtvaart. 

Teekenaar. 
(schaal 93) Militaire Luchtvaart. 

Teekenaar le klasse. 
(schaal 112) M ilitaire Luchtvaart . 

le Teekenaar. 
(schaal 212) Militaire Luchtvaart. 

Ingenieur. 
In schaal 138, a fdeeling "Defensie", wordt 

na het onderdeel " Bureau van den Com1nan
dant der V esting Holland" en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

Militaire Luchtvaart. 
Technisch ambtenaar. 

In schaal 184, afdeeling "Defensie", wordt 
in plaats van het onderdeel "Luchtvaartbe
drijf te Soesterberg" gelezen: Militaire Lucht
vaart, terwijl onder dat onderdeel als eerste 
inschrijving wordt opgenomen: 
Administratief hoofdambtenaar. 

In schaal 250, afdeeling ,,Defensie", wordt 
na het onderdeel " Topografische Dienst" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

M ilitaire Luchtvaart. 
Directeur . 

In bij lage B I: 
In groep 2, afdeel ing "Defensie", wordt na 

het onderdeel "Staatsbedrijf der Artill erie
i nrichtingen" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Mil itaire Luchtvaart. 
Lichtdrukker. 

IV. Met ingang van 1 Maart 1939 : 
In bijlage A I : 
In schaal 77, a fdeeling "Sociale Zaken", 

wordt onder het onderdeel " Rijkskeurings-
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dienst voor ingevoerde vleeschwaren" vóór de 
bestaande inschrijving opgenomen: 
Administratief ambtenaar. 

v. 
In bijl age A I: · 
In schaal 128, afdeeling "Financiën", wordt 

onder het onderdeel " B elastingdienst" vóór de 
bestaande inschrijving opgenomen: 
Hoofdassistent der grondbelasting. 

In schaal 167, a fdeeling "Waterstaat", 
wordt na het onderdeel " Rijksverkeersinspec
tie" en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen : 

Zuiderzeewerken. 
Werktuigkundige. 

2. Te bepalen, dat de overgang van de op 
1 J anuari 1938 in dienst zijnde assistenten 
van den waarborg en de belasting der gouden 
en zilveren werken van groep 4 van bijlage 
B I naar schaal 36 van bijlage A I van voren
genoemd Bezoldigingsbesluit wordt geregeld 
met overeenkomstige toepassing van artikel 
17, tweede lid , van dat Besluit. 

Onze Ministers, hoofden der departementen 
van algemeen bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in ·het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 8sten November 1938. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
:Minister van Algemeene Zaken, 

Voorzitter van den Raad van Ministe,·s, 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg . 18 November 1938.) 

s. 356. 

19 Nove1nber 1938. BESLUIT, houdende de 
bepaling, dat examengeld is verschuldigd 
voor toelating tot het examen ter verkrij
ging van een beperkt certificaat van be
kwaamheid a ls radiotelefonist, uitsluitend 
voor de uitoefening van den radiotelefoon
dienst aan boord van vaartuigen in een 

ederlandsche haven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de wenschel ijkheid om te bepalen, 

dat examengeld is verschuldigd voor toelating 
tot het examen ter verkrijging van een be
perkt certificaat van bekwaamheid als 1·adio
telefonist, uitsluitend voor de uitoefening van 
den radiotelefoondienst aan boord van vaar
tuigen in een N ederlandsche haven; 

Op voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 26 October 1938, n°. 
6, (Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie); 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
November 1938, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 'ovember 1938, n°. 
11, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
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Art. l. Voor elke toela ting tot een der 
examens ter verkrijging van het beperkt cer
tificaat van bekwaamheid a ls radiotelefonist, 
uitsluitend voor de uitoefening van den radio
telefoondienst aan boord van vaartuigen in een 

ededandsche haven, wordt, onder nader door 
den Directeur-Generaal der Posterijen, Tele
graf ie en Telefonie te stellen voorwaarden, 
een bedrag betaald van 5 gulden. 

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

H et Loo, den 19den November 1938. 

WILHELMI A. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

V an Bo e yen. 
(Uitgeg. 9 December 1938. ) 

s. 373. 

19 S eptembe,· 1938. BESLUIT tot nadere wij
ziging van a rtikel 4 van het Koninklijk 
besluit van 27 December 1934 (Staatsblad 
n°. 678) , woals het laatstelijk is gewijzigd 
bij het Kon inklijk besluit van 11 Februari 
1936 (Staatsblad n°. 360), betreffende de 
uitvoering van het tweede en derde lid 
van artikel 68 der middelbaar-onderwijs
wet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe1· van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
Juli 1938, N° . 9591 III, Afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
4 van Ons besluit van 27 December 1934 
(Staatsblad N°. 678), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 11 Februari 1936 (Staatsblad 
N°. 360) , nader te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 16 
Augustus 1938, N°. 44) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 September 1938, 
N°. 12406, Afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middel baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In het tweede lid van a rtikel 4 van Ons be

sluit van 27 December 1934 (Staatsblad N °. 
678), l aatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
11 Februari 1936 (Staatsblad N°. 360), wordt 
in plaats van "1 J anuari 1941", gelezen: 1 
J anuar i 1946. 

Onze ~inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gewnden aan den Raad van State. 

Amsterdam, den 19den September 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. Slot emake r de Bruïn e. 
(Uitgeg . 4 Octob er 1938.) 
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s. 374. 

24 October 1938. BESLUIT tot regeling van 
de inrichting, de wijze van verkiezing van 
de leden en de verdere bevoegdheden van 
de oudercommissiën en van de ouderraden, 
bedoeld in artikel 20 der Lager-onderwijs
wet 1920. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
19 September 1938, 0

• 9306/3, afdeeling La
ger Onderwijs ; 

Overwegende, dat bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur moeten worden geregeld de in
richting, de wijze van verkiezing van de leden 
en de verdere bevoegdheden van de ouder
commissiën en van de ouderraden, bedoeld in 
artikel 20 der Lager-onderwijswet 1920 ; 

D en R aad van State gehoord, advies van 
11 October 1938, N°. 30; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 19 October 1938, N°. 
11929, afdeeling Lager Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. l. Aan elke openbare school voor ge
woon lager of voor uitgebreid l ager onderwijs 
is een oudercommissie verbonden. In een ge
meente, waar meer dan één oudercommissie 
bestaat, kan door den gemeenteraad een ouder
raad worden ingesteld. 

2. De oudercommissiën en de ouderraden 
geven aan de gemeentebesturen en aan de 
leden van het Rijksschooltoezicht a ll e inlich
tingen, die dezen verlangen. 

Zij hebben tot taak bij de ouders, voogden 
en verzorgers liefde en belangstelling voor de 
school van hun kinderen aan te kweeken, den 
bloei dezer school te bevorderen en die school 
te steunen bij de vervuiling van haar taak. 

Zij hebben de bevoegdheden, die in § 3 van 
Hoofdstuk II en § 3 van Hoofdstuk III van 
dit besluit nader zijn omschreven. 

HOOFDSTUK II. 

VA DE OUDERCOMMISSI:ttN. 

§ l. Van de inrichting. 
3. De oudercommissie wordt gevormd uit en 

door de ouders, voogden of verwrgers der 
kinderen, die a ls leerlingen der school zijn 
ingeschreven. 

4. Het aantal leden van de oudercommissie 
wordt bepaald door burgemeester en wethou
ders, m et dien verstande, dat het ten minste 
drie en ten hoogste tien bedraagt. 

§ 2. Van de wijze van verkiezing. 

5. De leden van de oudercommissie worden 
in de bijeenkomst, bedoeld in artikel 7, of in 
die, gehouden voor de jaarlijksche verkiezing, 
gekozen bij meerderheid van door de in arti
kel 3 bedoelde aanwezige ouders, voogden of 
verwrgers schr iftelijk uitgebrachte stemmen. 

Wordt bij de eerste stemming geen meerder
heid verkregen, dan heeft een nieuwe stem
ming plaats. Wordt ook daarbij geen meerder-
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he id verkregen, dan heeft een herstemming 
plaats tusschen de beide personen, die de 
meeste stemmen op zich vereenigden. Vereeni
gen twee personen een gelij k aantal stemmen 
op zich , dan wordt de oudste in jaren geacht 
te zijn gekozen. 

Bij het bepalen van de meerderheid der 
ui tgebrachte stemmen worden bl anco-stemmen 
niet mede geteld. 

6. Uit hetzelfde gezin kan niet meer dan 
één persoon lid zijn van dezelfde oudercom
missie. 

Niemand kan l id zijn van meer dan één 
oudercommissie. 

7. Wanneer voor de eerste maal een ouder
co~iss ie moet worden gevormd, roept het 
hoofd der school daartoe de in artikel 3 be
doelde ouders, voogden en verzorgers bijeen . 

8. De leden van de oudercommissie worden 
gekozen voor drie jaren, met dien verstande, 
dat zij in funct ie bl ij ven tot de ee rste na dien 
termijn te houden jaarlijksche verkiezing. 

E lk jaar treedt volgens een door de com
miss ie vast te stellen rooster een derde ge-
deel te, of het dichtst daaraan nab ijkomend 
aantal , van de leden a f. De a ft redende leden 
zijn herkiesbaar, zoolang zij behooren tot de 
in a rtikel 3 bedoelde personen. 

9. In tusschentijds ontstane vacatures wordt 
voorz ien bij de eerstvolgende jaarlij ksche ver
kiezing. W ie voor een tusschentijds ontstane 
vacature wordt gekozen, neemt op den in het 
vorig artikel bedoelden rooster de plaats in 
van dengene, voor wien hij in de plaats treedt. 

10 . De oudercommissie kiest in de ee rste 
door haar te houden bijeenkomst uit haar 
midden een voorzitter. Deze verkiezing ge
sch iedt op de wijze, als is omschreven in a r
t ikel 5, tweede en derde l id. 

De voorzitter wordt gekozen voor drie jaren. 
Hij is herkiesbaar. 

11. Op de in het vorige artikel bedoelde 
bijeenkomst wordt een huishoudelijk reglement 
vastgesteld, dat onderworpen is aan de goed
keuring van burgemeester en wethouders. 

12. De voorzitter geeft van zijn verk iezing 
kennis aan burgemeester en wethouders en 
aan het hoofd der school. 

Burgemeester en wethouders doen alsdan 
van deze verkiezing mededeeling aan den in
specteur van het lager onderwijs. 

13. De voorzitter roept de leden ten minste 
eenmaal 's jaars bijeen. Hij is tot het beleggen 
van een zoodanige bijeenkomst gehouden, wan
neer ten minste een derde der leden hem dit 
schriftel ijk verzoeken. 

§ 3. Van de bevoegdheden. 

14 . Tot de taak van de oudercommissie be
hoort het zich wenden tot burgemeester en 
wethouders of tot den gemeenteraad met be
trekk ing tot de belangen van de school, waar
aan zij is verbonden. 

Zij is bevoegd op te treden ter vertegenwoor
di ging van de in artikel 3 bedoelde ouders, 
voogden en verzorgers, zonder dat hierdoor 
aan hun individueele rechten en verplichtin
gen wordt te kort gedaan. 

15. De oudercommissie neemt bij de ver
vull ing van haar taak de grenzen in acht, 
welke in de wettelijke bepali ngen ten aanzien 
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van het openbaar lager onderwijs zijn gesteld 
omtrent de in richt ing en het bestuu r der open
bare lagere scholen en het toezicht op deze 
schol en. 

16. Ten mi nste eenmaal ' s jaa rs roept de 
oudercommiss ie de in artikel 3 bedoelde ou
ders, voogden en verzorgers bijeen tot een 
ouderavond. De agenda voor den ouderavond 
wordt opgemaakt door de oudercommiss ie, in 
overeenstemming met het hoofd der school. 
Bij versch il beslissen burgemeester en wethou
ders. Voor deze ouderavonden wordt een 
chool!okaal, zoo noodig verwarmd en ver

l ich t, kosteloos door het gemeentebestuur be
schikbaar ge teld. 

De leiding van deze bijeenkomsten berust bij 
het hoofd der school, tenzij het huishoudelijk 
reglement bepaalt, dat deze berust bij den 
voorzitter van de oudercommissie, of bij het 
l id de r oudercommissie, dat hij in zijn plaats 
daartoe aanwijst. 

De leden van het onderwijzend personeel zijn 
bij de ouderavonden tegenwoordig. Zij hebben 
een adviseerende stem. Onder onderwijzend 
personeel zijn mede begrepen de tijdelijke on
derwijzers ( essen} en de vakonderwijzers (essen}. 
De in de school toegelaten kweekel ingen, die 
in het bezit zijn van de bevoegdheid als on
derwijzer, hebben toegang. 

17. Het hoofd der school heeft het recht, 
den voorzitter der commiss ie tot de school toe 
te laten, indien diens komst in verband staat 
met wat op den vor igen ouderavond besproken 
is, of op den volgenden besproken zal worden . 
Hij is daartoe verpl icht, indien burgemeester 
en wethouders hem dit gelasten. 

18. De voorzitter der commissie heeft het 
recht, aan het hoofd der school schriftelij k of 
mondel ing vragen te doen, die op de geheele 
school betrekking hebben ; evenzeer om aan 
elk der andere leden van het onderwij zend 
personeel schriftelij k of mondeli ng vragen te 
doen, die op het onderwijs in diens ki asse be
trekk ing hebben. Van deze laatste vragen 
doet de voorzitter eveneens vooraf schriftel ij k 
of mondeling mededeeling aan het hoofd der 
school. De leden van het personeel zijn ver
pl icht tot beantwoording in den vorm, waarin 
de vragen gedaan zijn. 

19. De leden van het Rij ksschooltoezicht en 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 176, derde 
l id, der Lager-onderwijswet 1920 hebben in 
hun ambtsgebied toegang tot de in de artikel 
16 bedoelde ouderavonden. De oproepingsbrief 
voor de ouderavonden wordt hun t ij dig toege
zonden. De inspecteur van het lager onderwijs 
kan het beleggen van een ouderavond gelas
ten; in dit geval wordt deze door hem of den 
door hem daartoe aangewezen schoolopziener 
geleid. 

HOOFDSTUK III. 

VAN DE OUDERRADEN. 

§ l. Van de inrich ting . 

20. De ouderraad word t gevormd uit de 
leden der oudercommissiën in de gemeente. 

21. Het aantal leden van den ouderraad 
wordt bepaald door burgemeester en wethou
ders, met dien verstande, dat dit aantal ten 
m inste vij f en ten hoogste vijft ien bedraagt. 
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§ 2. Van de wijze van verkiezing. 

22. De leden van den ouderraad worden 
door en uit de oudercommissiën gekozen. De 
verkiezing wordt geregeld door burgemeester 
en wethouders. 

Zij worden gekozen voor dr ie jaren. Elk 
jaar treedt volgens een door burgemeester en 
wethouders vast te stellen rooster een derde 
gedeelte, of het dichtst daaraan nabij komend 
aantal , van de leden af. De aftredende leden 
zijn herkiesbaar, wolang zij behooren tot de 
in artikel 3 bedoelde personen. 

In tusschentijds ontstane vacatures is artikel 
9 ,van -overeenkomstige toepassing. 

23. De voorzitter van den ouderraad wordt 
voor den tijd van drie jaren gekozen. Hij is 
herkiesbaar. 

24. De ouderraad kiest in de eerste door 
hem te houden bijeenkomst uit zijn midden 
een voorzitter en een secretaris. Deze verkie
zing geschiedt op de wijze, als is omschreven 
in artikel 5, tweede en derde I id. 

25. Burgemeester en wethouders geven van 
de samenstelling van den ouderraad kennis 
aan de voorzitters der oudercommissiën en aan 
den inspecteur van het lager onderwijs. 

26. De voorzitter roept de leden ten minste 
eenmaal 's jaars bijeen. Hij is tot het beleggen 
van een wodanige bijeenkomst gehouden, 
ll'anneer ten minste een derde van de leden 
hem dit schriftel ijk verzoeken. 

§ 3. Van de bevoegdheden. 

27. Tot de taak van den ouderraad behoort 
het zich wenden tot burgemeester en wethou
ders of tot den gemeenteraad met betrekking 
tot de gemeenschappelijke belangen der open
bare lagere scholen in de gemeente. 

28 . De ouderraad neemt kennis van de wen
schen en bezwaren, welke door de oudercom
missiën onder zijn aandacht worden gebracht 
en neemt deze in behandeling, voor zoover 
daarbij gemeenschappel ijke belangen van de 
openbare lagere scholen in de gemeente ·zijn 
betrokken. Hij neemt daarbij in acht de in 
artikel 15 bedoelde grenzen ten aanzien van 
de inrichting en het bestuur der openbare 
lagere scholen en van het toezicht op deze 
scholen. 

29. De ouderraad stelt een huishoudelijk 
reglement vast, dat onderworpen is aan de 
goedkeuring van burgemeester en wethouders, 
behoudens beroep, binnen dertig dagen, op 
Onzen Minister. H et wordt, na goedkeuring, 
in afschr ift gezonden aan den hoofdinspecteur 
en den inspecteur van het I ager onderwijs. 

30. De leden van het Rijksschooltoezicht en 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 176, derde 
1 id , der Lager-onderwijswet 1920 hebben in 
hun ambtsgebied toegang tot de vergaderingen 
van den ouderraad. De oproepingsbrief voor 
tle vergadering wordt hun en burgemeester 
m wethouders tijdig toegezonden. 

Slotb epalingen. 
31. Alle geschillen, voortkomende uit de 

toepass ing van dit besluit of van de huishou
cle lijke reglementen van de oudercnmmissiën 
of van den ouderraad, worden onderworpen 
aan de beslissing van burgemeester en wet
houders. 
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32. Dit besluit treedt in werking op 1 No
vember 1938. 

Met gelijke dagteekening is Ons besluit van 
31 December 1920 (Staatsblad N°. 951) ver
vallen. 

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

Het Loo, den 24sten October 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister vàn · Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o tem a k er de B r u ï n e. 
( Uitgeg . 28 Octob er 1938.) 

s. 375. 

31 October 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 31 December 
1920 (Staatsblad N°. 953), houdende voor
schriften omtrent de uitvoering van de 
artikelen 72 tot en met 86 der Lager
onderwijswet 1920. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 12 
September 1938, N°. 10385 II, afdeeling La
ger Onderwijs; 

Overwegende. dat het wenschelijk is Ons be
sluit van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
953), voor wat betreft de wijze van kennis
geving, bedoeld in artikel 8, tweede lid , van 
dit besluit, te herzien; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
18 October 1938, N°. 53 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 October 1938, N °. 
12317, Afdeel ing L ager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De tweede volzin van het tweede lid van 

artikel 8 van Ons besluit van 31 December 
1920 (Staatsblad N°. 953) vervalt. 

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

Het Loo, den 31sten October 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minis ter van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitg eg. 15 Nove1nber 1938. ) 

s. 376. 

7 Novem.be,· 1938. BESLUIT tot aanvulling 
en wijziging van het Academisch statuut. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M in ister van 

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 6 
October 1938, n° . 3727 IV, afdeeling Hooger 
onderwijs; 

Gelet op artikel 131 der hooger-onderwijs
wet; 
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Gehoord de senaten der universiteiten; 
Den Raad van State gehoord (advies van 1 

November 1938, n°. 22) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 3 November 1938, n°. 
5037, afdeeling Hooger onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 4, § 53, § 55 en § 79, 

van het Academisch statuut wordt telkens in 
plaats van "een der vijf faculteiten" gelezen: 
een der zeven faculteiten of in vereenigde fa
culteiten. 

Art. II. Artikel 4 van het Academisch sta
tuut wordt aangevuld met een nieuwe rubriek 
IX, luidende als volgt: 

Rubriek IX. Examens ter verkrijging van het 
doctoraat in de economische wetenschappen. 

§ 90. Het candidaatsexamen omvat: 
1. staathuishoudkunde; 
2. bedrijfshuishoudkunde; 
3. burgerlijk recht en handelsrecht; 
4. economische geschiedenis; 
5. economische aardrijkskunde; 
6. statistiek. 
§ 91. Voordat hij oot het candidaatsexamen 

kan worden t.oegelaten, moet de candidaat ten 
genoegen van de faculteit het bewijs leveren 
van voldoende kennis der beginselen van het 
boekhouden. 

§ 92. De faculteit kan bepalen, dat het 
candidaatsexamen in twee gedeelten kan wor
den afgelegd; zij bepaalt alsdan, welke der 
in § 90 genoemde vakken tot het eerste ge
deelte en welke oot het tweede gedeelte zullen 
behooren. 

§ 93 . Het doet.oraal examen omvat: 
1. staathuishoudkunde; 
2. bedrijfshuishoudkunde ; 
3 en 4. behoudens het bepaalde in § 94, 

eerste l id , ter keuze van den candidaat onder 
goedkeuring van de faculteit twee der volgen
de vakken: 

a. economische geschiedenis; 
b. economische aardrijkskunde; 
c. sociologie; 
d. koloni ale economie; 
e. leer der openbare financiën; 
f . statistische analyse; 
g. burgerlijk recht en handelsrecht; 
h . bel asti ngrech t; 
i. arbeidsrecht; 
j. beginselen van koloniaal recht; 
k. eenig ander door den candidaat gekozen 

vak uit de vakken der economische of eener 
andere faculteit. 

De faculteit is bevoegd andere vakken aan 
het doctoraal examen toe te voegen. 

§ 94. De faculteit kan een der vakken, ge
noemd in § 93 onder 3 en 4, aanwijzen a ls 
verplicht vak voor het doctoraal examen. 

De faculteit kan bepalen, dat, indien de 
candidaat als een der keuzevakken, bedoeld 
in § 93 onder 3 en 4, koloni ale economie 
kiest, een bewijs moet worden overgelegd, dat 
het onderwijs in koloniale politiek met vrucht 
is gevolgd. 

De faculteit kan bepalen, dat de candidaat, 
die als een der keuzevakken, bedoeld in § 93 
onder 3 en 4, koloniale economie of de be
ginselen van het koloniaal recht kiest, tevens 
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geëxamineerd wordt in koloniale landbeschrij
ving en volkenkunde. 

De faculteit kan bepalen, dat, indien de 
candidaat als de keuzevakken, bedoeld in § 93 
onder 3 en 4, belastingrecht en leer der open
bare financiën kiest, deze samen als één 
examenvak zullen gelden. 

§ 95. Do candidaat, die het in § 93 ge
noemde examen aflegt, wordt op zijn verzoek 
ook in andere vakken geëxamineerd dan de 
voor zijn examen aangewezene of gekozene. 
Da faculteit beslist over den uitslag van het 
examen in elk dezer t.oegevoegde vakken af
zonderlijk. 

§ 96. Ten behoeve van hen, die gedurende 
of na hun studie voor het doet.oraal examen 
ten genoegen van de facu lteit blijk geven met 
vrucht te hebben deelgenomen aan het voort
gezet onderwijs in boekhouden, handelsreke
nen en financieele rekenkunde, wordt als be
wijs hiervan een aanteekening op het getuig
schrift gesteld. 

§ 97. De faculteit, zoo noodig vereenigd 
met een der faculteiten der rechtsgeleerdheid, 
is bevoegd, behalve het doet.oraal examen in 
§ 93 omschreven, ook andere doctorale exa
mens af te nemen op den grondslag van het 
candidaatsexamen, vermeld in § 90, of een 
bestuursexamen in te stellen, waaraan zich 
kunnen onderwerpen zij, die met goed gevolg 
een der doet.orale examens , in § 5, of in § 93 
omscnreven, hebben afgelegd. Zij geeft van 
zulk een besluit, hetwelk niet kan worden 
toegepast dan na verloop van zes maanden, 
onmiddellijk kennis aan Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en aan 
de zusterfaculteiten. B innen twee maanden na 
ontvangst van dit bericht of na het besluit 
zelf (de vacantiën niet medegerekend) is elke 
der zusterfaculteiten gerechtigd tegen het be
sluit in beroep te komen bij Onzen voornoem
ren Minister. Binnen vier maanden na het 
instell en van het beroep kan het besluit aan 
Ons ter vernietiging worden voorgedragen. 
Indien geen beroep wordt ingesteld, of, in
dien na een ingesteld beroep het besluit niet 
door Ons wordt vernietigd, doet Onze voor
noemde Minister het besluit plaatsen in de 
N ede,·landsche Staatscourant. 

§ 98. Hij , die met goed gevolg het doet<_,. 
raai examen in § 93 omschreven heeft afge
legd, kan onder nader door de faculteit ti; 
stellen voorwaarden worden t.oegelaten tot het 
accountantsexamen. 

§ 99. Het accountantsexamen omvat: 
a. toegepaste bedrijfshuishoudkunde; 
b. inrichtingsleer; 
c. contróleleer; 
d. belastingrecht. 
§ 100. Voor het afnemen van het accoun 

tantsexamen wordt, onverminderd het bepaal
de bij artikel 16, de faculteit versterkt met 
niet tot de hoogleeraren of lectoren der uni 
versiteit behoorende deskundigen, daartoe aan 
te wijzen door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, de faculteit ge
hoord. 

Deze deskundigen hebben stemrecht. Zij ge
nieten uit ' s Rijks kas vergoeding voor reis
en verblijfkosten, benevens een zitpenning. 

Art. III. Het derde lid van artikel 10 van 
het Academisch statuut wordt gelezen als volgt: 
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In de faculteit der geneeskunde, der wis- en 
natuurkunde, der veeartsenijkunde en der eco
nomische wetenschappen en in de vereenigde 
faculteiten der wis- en natuurkunde en lette
rnn en wijsbegeerte kunnen de examens voor 
zooveel noodig practisch geschieden, of kan 
overlegging verlangd worden van bewijzen 
van practisch werken buiten de universiteit. 

Art. IV. Na artikel 22bis van het Acade
misch statuut wordt ingevoegd een nieuw ar
tikel 22ter, luidende als volgt: 

Artikel 22ter. Het getuigschrift van met 
goed gevolg afgelegd doctoraal examen in de 
faculteit der economische wetenschappen geeft 
de bevoegdheid tot het geven van onderwijs 
in de staathuishoudkunde, de bedrijfshuishoud
kunde en de organisatie en techniek van den 
handel, het handelsrecht, de economische ge
schiedenis, de economische aardrijkskunde en 
de staatsinrichting van ederland, voor wover 
deze vakken in het doctoraal examen zijn be
grepen geweest. Bovendien wordt aan den 
doctorandus, die de aanteekening verworven 
heeft van met vrucht gevolgd voortgezet on
derwijs in boekhouden, handelsrekenen en fi
nancieele rekenkunde, onderwijsbevoegdheid 
in deze vakken toegekend. 

Art. V. Artikel 23 , eerste lid , van het Aca
demisch statuut wordt gelezen als volgt: 

Het doctoraal examen in een der zeven fa
culteiten of in vereenigde faculteiten behoeft 
niet aan dezelfde universiteit te worden afge
legd als aan welke het candidaatsexamen is 
gedaan. 

De aanhef van artikel 23, derde lid, wordt 
gelezen als volgt: 

H et artsexamen, het apothekersexamen of 
het accountantsexamen. 

Art. VI. Na artikel 45ter van het Acade
misch statuut wordt ingevoegd een nieuw ar
tikel 45quater, luidende als volgt: 

Artikel 45quater. Hij , die vóór het inwer
k ingtreden van dit besluit aan de faculteit der 
economische wetenschappen (faculteit der han
delswetenschappen) aan de gemeentelijke uni
versiteit te Amsterdam of aan een bijwndere 
economische hoogeschool (handels-hoogeschool), 
welke binnen een jaar na dien datum een aan
wijzing verkrijgt als bedoeld in artikel X van 
de wet van 22 April 1937, Staatsblad n°. 321, 
een examen heeft afgelegd, dat naar het oor
deel van de faculteit der economische weten
schappen of van den senaat der aangewezen 
bijzondere economische hoogeschool overeen
komstig is met een der examens uit rubriek 
IX van dit besluit verkrijgt de hieraan ver
bonden bevoegdheden. 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

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

H et Loo, den 7den November 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R . SI o t e m aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 29 November 1938. ) 

L . &. S. 1938. 
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s. 382. 

16 September 1938. BESLUIT tot w1Jz1grng 
van de voorschriften betreffende de inrich
ting der rekening van inkomsten en uit
gaven van de gemeenten en van de voor
schriften, betreffende de inrichting der 
boekhouding van de ontvangers der ge
meenten. 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 September 1938, 
N°. 21631, Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 123, tweede I id , der Ge-
meentewet; 

Gedeputeerde Staten der provinciën en de 
Rijkscommissie van Advies voor de Gemeente
financiën gehoord; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
gerekend met ingang van 1 Januari 1938 te 

bepalen als volgt: 
Art. I. In artikel 26 van de voorschriften 

betreffende de inrichting der rekening van 
inkomsten en uitgaven van de gemeenten, 
vastgesteld bij Ons besluit van den 8sten Sep
tember 1931, en opgenomen in Staatsblad N°. 
395 van dat jaar, zooals dat artikel is gewij
zigd bij Ons besluit van 29 December 1937 
(Staatsblad N°. 389c) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

le. In het eerste I id, worden de woorden: 
" mits de ontvanger niet is ambtenaar bij dezen 
dienst" vervangen door de woorden: ,,behou
dens het bepaalde in het elfde lid" . 

2e. Toegevoegd wordt een nieuw elfde lid, 
luidende: 

" Indien de ontvanger is ambtenaar bij den 
gemeentelijken girodienst, zal een bewijs van 
afschrijving of storting niet als een bewijs van 
voldoening van een bevelschrift kunnen gel
eien, tenzij een regeling is getroffen, welke 
naar het oordeel van Gedeputeerde Staten 
voldoende waarbor~en inhoudt, dat het in het 
bewijs van afschriJving of storting vermelde 
bedrag inderdaad aan den schuldeischer is ten 
goede gekomen en deze daarmede in kennis 
is gesteld." 

Art. II. In de voorschriften betreffende de 
inrichting der boekhouding van de ontvangers 
der gemeenten, zooals deze zijn vastgesteld bij 
Ons besluit van den 8sten September 1931 en 
opgenomen in Staatsblad N°. 395 van dat 
jaar, worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

le. a. Het tweede lid van artikel 7a van 
deze voorschriften voor de provinciën Noord
brabant, Gelderland, Zuidholland, oordhol
land, Utrecht, Friesland, Overijssel , Gronin
gen, Drenthe en Limburg en het tweede lid 
van artikel Sa van deze voorschriften voor de 
provincie Zeeland wordt gelezen als volgt: 

"De bedragen der bevelschriften bedoeld in 
artikel 26a der Rekeningsvoorschriften, welke 
zijn voldaan, en der kennisgevingen van credi
teering, in verband met de verrekening van 
vorderingen en schulden tusschen Rijk en 
gemeente, worden in de kasboeken, wo noodig 
in het verzamelpostenboek en in de grnotboe
ken opgenomen"; 

b. Het tweede lid van artikel 7b van deze 
voorschriften voor de provinciën Noordbra
bant, Gelderland, Zuidholland, Noordholland, 

34 



1938 

Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, 
Drenthe en Limburg en het tweede lid van 
artikel 8b van deze voorschriften voor de 
provincie Zeeland wordt gelezen als volgt: 

"De bedragen der bevelschriften, bedoeld in 
artikel 26a der Rekeningsvoorschriften, welke 
zijn voldaan, en der kennisgevingen van cre
diteering van genoemde instelling worden in 
de kasboeken, wo noodig in het verzamel
postenboek, en in de grootboeken opgenomen." 

2°. a. In artikel 9 van deze voorschriften 
voor de provinciën Noordbrabant, Gelderland, 
Noordholland, Utrecht, Overijssel, Groningen 
en Limburg en in het tweede lid van artikel 9 
van deze voorschriften voor de provincie 
Drenthe vervallen de woorden: ,, , bedoeld in 
artikel 12,"; 

b. In artikel 10 van deze voorschriften voor 
de provincie Zeeland vervallen de woorden: 
,, , bedoeld in artikel 13," ; 

c. In het tweede lid van artikel 8 van deze 
voorschriften voor de provincie F1·iesland ver
vallen de woorden: ,, , bedoeld in artikel 10,". 

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

Amsterdam, den 16den September 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

(Uitgeg . 27 September 1938.) 

s. 384. 

17 N o·ve1nber 1938. BESLUIT tot bepaling 
van den dag van inwerkingtreding van 
het Koninklijk besluit van 27 Ootober 
1938, Staatsblad n°. 354, tot aanvulling 
en wijziging van het Koninklijk besluit 
van 6 Februari 1911, Staatsblad n° . 45, 
sedert gewijzigd, tot uitvoering van de 
artikelen 1, 4 en 5 der Trekhondenwet 
1910, Staatsblad n°. 203. 

Inwerkingtreding 1 Januari 1989. 

s. 385. 

24 Novemb er 1938. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
het Koninklijk besluit van 10 Augustus 
1938 (Staatsblad n°. 349), tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
31 Maart 1936 (Staatsblad n°. 342), tot 
vaststelling van voorschriften omtrent het 
aanleggen, inrichten en bijhouden van be
volkingsregisters en het doen der daartoe 
vereischte opgaven. 

I nwerkingtreding 15 December 1988. 

s. 408. 

25 November 1938. WET tot w11z1g111g van 
de wet van 30 September 1936 (Staatsblad 
N°. 101 ), houdende verbod van uitvoer 
van gouden munt en goud-muntmateriaal. 

Bijl. Hand. II 1937/88, 553; 1988/39, 78. 
Hand. II 1988/89, bladz. 148. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 78. 
Hand. l 1938/89, bladz. 62/S. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is aan de wet van den 
30sten September 1936 (Staatsblad N°. 101), 
houdende verbod van uitvoer van gouden 
munt en goud-muntmateriaal, een wijdere 
strekking te geven door aanvulling van haar 
considerans en opneming van een aantal 
nieuwe bepalingen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Na artikel 1 der wet van den 30sten 

September 1936 (Staatsblad N°. 101), hou
dende verbod van uitvoer van gouden munt en 
goud-muntmateriaal, wordt een nieuw artikel 
l bis ingevoegd, luidende als volgt: 

"Art. lbis. 1. Wij kunnen op voordracht 
van Onzen Minister van Financiën bepalen, 
dat de uitvoer van gouden munt en goud
muntmateriaal van een door Onzen voornoem
den Minister te bepalen tijdstip af tijdelijk 
wordt verboden, behoudens hiervan door of 
V!lnwege Onzen voornoemden Minister in be
paalde gevallen te verleenen ontheffing. De 
tweede volzin van artikel 1 is ten aanzien 
van dit verbod van overeenkomstige toepas
sing. 

2. Na het nemen van een besluit als be
doeld in lid 1 van dit artikel, wordt onver
wijld een voorstel van wet tot bekrachtiging 
van dat besluit aan de Staten-Generaal ge
daan. 

3. Indien het voorstel wordt ingetrokken, 
of indien de Staten-Generaal tot niet-aan
neming van het voorstel besluiten, wordt het 
besluit onverwijld ingetrokken. 

Art. II. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
"Ten aanzien van het verbod, bedoeld in 

art ikel 1 en in artikel lbis, gelden, voorzoo
ver dit verbod geen afwijking hiervan in
houdt, de bepalingen, vervat in de wet van 3 
Augustus 1914 (Staatsblad N°. 344), zooals 
deze bij nadere wetten is of zal worden ge
wijzigd, alsof het verbod krachtens die wet 
ware uitgevaardigd". 

Art. III. De cons iderans van de wet wordt 
gelezen als volgt: 

,,Alwo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is, aan Ons bes! uit van 26 
September 1936, N°. 52, houdende verbod van 
uitvoer van gouden munt en goud-muntmate
riaal wettelijken grondslag te verleenen en 
voorts de noodige maatregelen te treffen ten
e.inde mogelijk te maken, dat in de toekomst 
het uitvaardigen op korten termijn van een 
verbod als bovenbedoeld, op wettige wijze kan 
geschieden, indien de omstandigheden dit ver
eischen'' . 

Art. IV. De wet van den 30sten September 
1936 (Staatsblad N°. 101) betreffende het ver
bod van uitvoer van gouden munt en goud
muntmateriaal, zooals zij luidt na de laatste
lijk bij deze wet daarin gebrachte wijzigingen , 
wordt op Onzen last in het Staatsblad ge
plaatst. 

Art. V. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
a fkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 25sten 

November 1938. WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J. A. de W i Id e. 
( Uit(!§.(! .. 9 D ecember 1938.) 
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s. 409. 

25 November 1938. WET, houdende goedkeu• 
ring van het Koninklijk besluit van 25 
Februari 1938, n°. 11, tot heffing van een 
invoerrecht op zinkwit, lithopone en an
dere met zink bereide witte verfstoffen . 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 486; 1938/39, 15. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 73. 
Bijl . Hand. 1 1938/39, 15. 
Hand. 1 1938/39, bladz. 62. 

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

dat ingevolge artikel 2, vierde lid, der Ta
riefmachtigingswet 1934, na het in werking 
treden van Ons krachtens artikel 2, eerste lid , 
van genoemde wet genomen besluit van 25 
Februari 1938, n°. 11 (N ederlaniûiche Staats
courant van 28 Februari 1938), onverwijld een 
voorstel van wet tot goedkeuring van het in 
Ons voornoemd besluit bepaalde aan de Twee
de Kamer der Staten-Generaal moet worden 
geronden; 

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

De bepalingen van Ons besluit van 25 Fe
bruari 1938, n°. 11, tot heffing van een in
voerrecht op zinkwit, lithopone en andere met 
zink bereide witte verfstoffen, opgenomen in 
de N ederlaniûiche Staatscourant van 28 Fe
bruari 1938, worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

November 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financiën, 
J . A . d e W i I d e. 

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

De Minister van Buitenlaniûiche Zaken, 
J. Pat ij n. 

(Uitgeg. 9 D ecember 1938.) 

s. 450. 

19 Novemb er 1938. BESLUIT, houdende vrij 
stelling van motorrijtuigenbelasting voor 
in Frankrijk wonende of gevestigde hou
ders van motorrijtuigen. 

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

Financiën van 27 October 1938, n°. 1, afdee
l ing, Directe Belastingen; 

Gezien artikel 6, 3e lid, der Motorrijtuigen
belastingwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1938, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1938, n°. 
192, afd. Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan in Frankrijk wonende of ge• 
v.estigde houders van motorrijtuigen wordt voor 
de a ldaar thuis behoorende automobielen en 
motorrijwie len, waarmede zij op openbare we
gen in ederl and rijden of doen rijden, te dier 
zake gehee le vrijstelling van motorrijtuigen
belasting verleend, zoolang in Nederland wo-
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nende of gevestigde houders van motorrijtui
gen voor de in N eclerland thuisbehoorende 
automobielen en motor.r.ijwielen in Frankrijk 
aan geenerlei belasting wegens het rijden met 
motorrijtuigen zijn onderworpen. 

2. De vrijste Il ing bèdoeld bij artikel 1, 
wordt slechts verleend voor de motorrijtuigen 
waarmede tijdelijk en niet langer dan een jaar 
hier te lande wordt verbleven en die in 
Frankrijk zijn ingeschreven a ls toebehoorende 
aan houders, die daar te lande wonen of ge
vestigd zijn. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

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

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

H et Loo, den 19den November 1938. 

s. 451. 

WILHELMINA. 
De Minister van· Financiën, 

J . A. cl e W ,i I cl e. 
{Uitgeg. 2 Decemb e,· 1938.) 

24 Nov embe1· 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Vrijdommenbesl'uit 1935 en van 
de Koninklijke besluiten · v:an 28 Maart 
1936 (Staatsblad n°. 444), 8 April 1925 
(Staatsblad n°. 137) en 21 April 1921 
(Staatsblad n°. 686), strekkende ter uit-
voering van enkele bepalingen der Tarief
wet 1934, van arti kel 4 der wet van 30 
December 1910 {Staatsblad n°. 377) en 
van artikel 3 der Wet op het Statistiek
recht {Staatsblad 1932, n°. 231). 

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

Financiën van 4 October 1938, n°. 174, afd. 
Invoerrechten; 

Gelet op de artikelen 22 en 31 der gewij
zigde Tariefwet 1934, bijzond13re bepaling n°. 
10 op post n°. 142, bijzondere bepaling n°. 9 
op post n° . 148 en bijzondere bepaling n°. 3, 
letter a, op post n°. 160 van het bij genoemde 
Tariefwet behoorend tarief, alsmede artikel 4 
der gewijzigde wet van ~O December 1910 
{Staatsblad n°. 377) en artikel 3 der gewijzig
de Wet op het Statistiekrecht (Sta11,tsblad 
1932, n°. 231); . 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
October 1938, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van · Onzen Minis
ter van Financiën van 18 November 1938, n°. 
176, afd . Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. I. In het Vrijdommenbesluit 1935 
worden de navolgende· wijzigingen aange
bracht: 

A. Artikel 29 wordt gelezen,: 
. 1. Voor motorrijtuigen_-~an ·ingezetenen des 
Rijks moet bij binne~komst hier_ ,te; lande ze-
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kerheid worden gesteld voor de mogelijk voor 
het motorrijtuig verschuldigde invoerrechten, 
tenzij de bestuurder voorzien is van een, bij 
het motorrijtuig behoorend, geldig bewijs, als 
bedoeld is in artikel 9, eerste lid, onder 2°, 
der Wegenverkeerswet. 

2. Tot opheffing van de zekerheid verleent 
de directeur der invoerrechten machtiging, in
dien hem binnen een jaar na den invoer wordt 
aangetoond, dat het motorrijtuig hier te lande 
is vervaardigd of, voor zoover het uit het bui
tenland afkomstig is, dat daarvan bij invoer 
de verschuldigde invoerrechten zijn voldaan of 
zoodanige rechten bij invoer niet zijn ver
schuldigd. Bij gebreke daarvan worden de in
voerrechten ingevorderd. 

B . Artikel 30 wordt gelezen : 
1. Onverminderd de in artikel 9, eerste lid , 

onder 2°, der Wegenverkeerswet omtrent de 
geldigheid gestelde eischen, is het aldaar be
doelde bewijs voor den invoer van het motor
rijtuig zonder zekerheidsstelling slechts geldig, 
indien: 

a. het de vermelding inhoudt, dat het mo
torrijtuig hier te lande is vervaardigd of op 
regelmatige wijze is ingevoerd; 

b. het motorrijtuig op de plaats , a lwaar 
zich het motornummer, chass isnummer of 
framenummer bevindt, geen andere of kenne
lijk gewijzigde nummers of sporen van ver
wijderde nummers bevat. 

2. H et is verboden bij binnenkomst hier te 
lande van een motorrijtuig tot staving van de 
aanspraak op invoer zonder zekerheidstelling 
een bewijs over te leggen, dat hiervoor niet 
geldig is. 

0. Na artikel 30 wordt een nieuw artikel 
30bis ingevoegd, luidende: 

1. Het bewijs, dat een motorrijtuig hier te 
lande is vervaardigd of op regelmatige wijze 
is ingevoerd, moet worden geleverd op de 
wijze en onder overlegging van de bescheiden, 
als door Onzen Minister van Financiën wordt 
bepaald. 

2. Indien de in het vorige lid bedoelde be
scheiden niet kunnen worden overgelegd, wordt 
een door Onzen Minister van Financiën te be
palen vergoeding gevorderd, welke in volgens 
het oordeel van dien Minister daartoe aanlei
ding gevende gevallen, geheel of gedeeltelijk 
kan worden teruggegeven. 

D. Artikel 31, laatste lid , wordt vervangen 
door de navolgende drie nieuwe leden : 

6. Voor motorrijtuigen van niet-ingezete
nen des Rijks, waarvan blijkt, dat zij hier te 
lande zijn vervaardigd of, voor zoover zij uit 
het buitenland afkomstig zijn, dat daarvan bij 
invoer de verschuldigde invoerrechten zijn vol 
çlaan of zoodanige rechten niet zijn verschul 
digd , kan door of vanwege Onzen Minister 
van Financiën, onder de noodige voorzien ingen 
tegen misbruik, een bewijs tot vrijen invoer 
worden afgegeven, voor zoover voor die mo
torrijtuigen geen bewijzen, als bedoeld zijn in 
artikel 29, eerste lid, van dit besluit zijn af
gegeven. 

7. Het is verboden bij binnenkomst hier te 
lande van een motorrij tu ig een bewijs tot 
vrijen invoer te vertoonen, hetwelk voor dat 
motorrijtuig niet geldig is. 

8. Vervanging van bewijzen tot vrijen in
voer, bedoeld· bij het zesde l id, kan slechts 
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plaats hebben met vergunning van Onzen Mi
nister van Financi ën, tegen een door d ien 
Minister te bepalen vergoeding, welke, in vol
gens diens oordeel daartoe aanleiding gevende 
gevallen, geheel of gedeeltelijk kan worden 
teruggegeven. 

E . Artikel 44 wordt gelezen: 
1. Er wordt vrijdom van invoerrecht ver

leend voor verhuisboedels, voor zoover deze 
uit gebruikte goederen bestaan. 

2. Onder een verhuisboedel worden ver
staan a lle goederen, welke ten gevolge van 
de verhuizing van een persoon of de verplaat
s ing van een bedrijf worden ingevoerd, ind ien 
en voor zoover die goederen reeds tevoren tot 
den boedel of den handels- of bedrijfsinven
taris behoorden, niet met het oog op de over
brenging naar hier zijn aangeschaft en be
stemd zijn om hier te lande deel te blijven 
uitmaken van dien boedel of inventaris. 

3. Voor goederen, welke behooren tot een 
handels- of bedrijfsvoorraad, wordt de vrij dom 
niet verleend. 

4. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur der invoerrechten, in wiens dienst
kring de plaats van vestiging hier te lande is 
gelegen. 

5. Bij de aanvraag om vrijdom, welke bij 
den inspecteur moet worden ingediend, wordt 
overgelegd: 

a. een verklaring van het gemeentebestuur 
of eenige andere autoriteit, waaruit ten ge
noegen van den inspecteur blij kt, dat belang
hebbende zijn woonplaats of bedrijf van el ders 
naar N ederland overbrengt; 

b. een door belanghebbende onderteekende 
lijst van alle goederen, waarvoor aanspraak 
op vrijdom van invoerrecht wordt gemaakt, 
met aanduiding van de zich daaronder bevin
dende gouden en zilveren werken ; 

c. een door belanghebbende onderteekende 
lijst van alle overige, onder of met den ver
huisboedel overgebrachte goederen, eveneens 
met aanduiding van de zich hieronder bevin
dende gouden en zilveren werken. 

6. Gouden en zilveren werken moeten bij 
den invoer afzonderlijk zijn verpakt. 'l'en aan
zien van de werken, welke met vrijdom van 
invoerrecht worden toegelaten, wordt van deze 
omstandigheid melding gemaakt in den over
eenkomstig artikel 70 der Waarborgwet 1927 
(Staatsblad n°. 48) op te maken inventaris, 
welke in dit geval moet worden ingeleverd bij 
den ontvanger op de losplaats, waar de goe
deren zijn aangebracht. 

7. Bij den invoer van den verhuisboedel 
moet voor de goederen, waarvoor aanspraak 
op vrijdom van invoerrecht wordt gemaakt, 
worden ingeleverd een aangifte ten invoer van 
vrije goederen, waarop voor de omschrijving 
van de goederen moet worden verwezen naar 
de in lid 5, letter b, bedoelde lijst, welke ge
acht wordt deel uit te maken van de aan
gifte. Voorts moeten de onder of met den 
verhuisboedel aangebrachte goederen, waar
voor geen aanspraak op vrijdom bestaat, af
zonderlijk aangegeven en tezamen met dien 
boedel ter visitatie aangeboden worden. 

8. De inspecteur kan onder de noodige 
voorzieningen in het belang van het toezicht 
bepalen, dat de visitatie van den verhuisboe
del moet geschieden bij de aflading in de na-
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bijheid van het pand, waarin de goederen zul
len worden opgeslagen. 

9. Het is verboden in de lijst, bedoeld in 
lid 5, letter b, goederen te vermelden, waar
voor ingevolge het bepaalde bij lid 1, 2 of 3 
geen aanspraak op vrijdom kan worden ge
maakt. 

10. Onverminderd de bevoegdheid tot het 
instellen van bekeuring zoo daartoe termen 
bestaan, zullen goederen, ten aanzien waarvan 
desverlangd de aanspraak op vrijdom bij de 
visitatie niet aannemelijk wordt gemaakt, niet 
met vrijdom toegelaten worden. 

F . Artikel 45 wordt gelezen: 
1. Er wordt vrijdom van invoerrecht en 

van de belasting op gouden en zilveren wer
ken verleend voor gebruikte goederen - geen 
handeh:- of bedrijfsinventaris, noch handels- of 
bedrijfsvoorraad zijnde - waarvan een inge
zetene des Rijks aantoont, dat hij deze uit een 
opengevallen nalatenschap heeft geërfd. 

2. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur der invoerrechten over de woon
plaats van belanghebbende. 

3. De inspecteur kan vorderen, dat hem 
vóór het toekennen van den vrijdom wordt 
aangetoond, dat belanghebbende ingezetene 
des Rijks is. 

4. Bij de aanvraag om vrijdom, welke bij 
den inspecteur moet worden ingediend, wordt 
overgelegd : 

a. een verklaring, afgegeven door een no
taris of eenige andere autoriteit, waaruit ten 
genoeg,m van den inspecteur blijkt, dat de 
goeden,n, zooals die op de onder b hierna ge
noemdfJ I ijst zijn omschreven door belangheb
bende uit een opengevallen nalatenschap zijn 
geërfd; 

b. een door belanghebbende onderteekende 
lijst van alle goederen, waarvoor aanspraak 
op vr(idom van invoerrecht wordt gemaakt, 
met aanduiding van de zich daaronder be
vinder,de gouden en zilveren werken ; 

c. een door belanghebbende onderteekende 
lijst van alle overige goederen, welke onder 
of met de onder letter b hiervoor bedoelde 
goederen worden ingevoerd, eveneens met aan
duiding van de zich hieronder bevindende 
gouden en zilveren werken. 

5. De gouden en zi lveren werken moeten 
bij den invoer afzonderlijk zijn verpakt en 
worden, met inachtneming van de formalitei
ten en voorzorgsmaatregelen, bedoeld in het 
7de hoofdstuk der Waarborgwet 1927 (Staats
blad n°. 48), aan het onderzoek van de amb
tenaren van den waarborg onderworpen. Ten 
aanzien van de werken, welke met vrijdom 
van invoerrecht worden toegelaten, wordt van 
deze omstandigheid melding gemaakt in den 
volgens artikel 70 van genoemde wet op te 
maken inventaris, welke in dit geval moet 
worden ingeleverd bij den ontvanger op de los
plaats waar de goederen zijn aangebracht. De 
overbrenging van deze werken naar het kan
toor van den waarborg kan achterwege blij
ven, indien bij de met de visitatie belaste 
ambtenaren geen twijfel bestaat aan het ge
bruikt zijn van die werken. 

6. B ij den invoer moet voor de goederen, 
waarvoor aanspraak op vrijdom van invoer
recht wordt gemaakt, worden ingeleverd een 
aangifte ten invoer van vrije goederen, waarop 
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voor de omschrijving van de goederen moet: 
worden verwezen naar de in lid 4, letter b,. 
bedoelde l ijst, welke geacht wordt deel uit te· 
maken van de aangifte . Voorts moeten de irr 
lid 4, letter c, bedoelde overige goederen. 
waarvoor geen aanspraak op vrijdom bestaat, 
afwnderlijk aangegeven en tezamen met de 
goederen, waarvoor wel aanspraak op vrijdom 
wordt gemaakt, ter visitatie aangeboden wor
den. 

7. De inspecteur kan onder de noodige 
voorzieningen in het belang van het toezicht 
bepalen, dat de visitatie van de goederen 
moet geschieden bij de aflading in de nabij
heid van het pand, waarin de goederen zullen 
worden opgeslagen. 

8. Het is verboden in de lijst, bedoeld in 
lid 4, letter b, goederen te vermelden, waar
voor ingevolge het bepaalde bij lid 1 geen 
aanspraak op vrijdom kan worden gemaakt. 

9. Onverminderd de bevoegdheid tot het in
stellen van bekeuring zoo daartoe termen be
staan, zullen goederen, ten aanzien waarvan 
desverlangd de aanspraak op vrijdom bij de 
visitatie niet aannemelijk wordt gemaakt, niet 
met vrijdom toegelaten worden. 

G. Artikel 46 wordt gelezen: 
1. Er wordt vrijdom van invoerrecht en van 

de belasting op gouden en zilveren werken 
verleend voor uitzetten en bruids- en bruilofts
geschenken - met uitzondering van voedings
en genotmiddelen, manufacturen aan het stuk, 
of andere goederen, welke zonder verwerking 
voor particulieren niet bruikbaar zijn - be
stemd voor personen komende uit den vreem
de, die met ingezetenen des Rijks in het huwe
lijk treden, voor wover deze personen komen 
uit staten, waarin aan Nederlandsche ingezete
nen gelijke vrijdom wordt verleend. 

2. De vrijdom wordt voorts beperkt tot de 
goederen van een zoodanigen aard, gezamen
lijke hoeveelheid en waarde, als waarvan in 
verband met den maatschappelijken welstand 
der echtgenooten in redelijkheid is aan te ne
men, dat zij bestemd zijn om hier te lande 
deel te blijven uitmaken van den inboedel van 
het echtpaar. 

3. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur der invoerrechten over de woon
plaats van den ingezetene des Rijks. 

4. Bij de aanvraag om vrijdom, welke bij 
den inspecteur moet worden ingediend, wordt 
overgelegd: 

a. een verklaring van het gemeentebestuur 
of eenige andere bevoegde autoriteit, waaru it 
ten genoegen van den inspecteur blijkt, dat 
degene voor wien de goederen bestemd zijn, 
komende uit den vreemde, met een ingezetene 
des Rijks in het huwelijk zal treden of is ge
treden; 

b. een door belanghebbende onderteekende 
lijst van alle goederen, waarvoor aanspraak 
op vrijdom van invoerrecht wordt gemaakt; 

c. een door belanghebbende onderteekende 
1 ijst van alle overige goederen, wel ke onder of 
met de onder letter b hiervoor bedoelde goe
deren worden ingevoerd. 

5. B ij den invoer moet voor de goederen, 
waarvoor aanspraak op vrijdom van invoer
recht wordt gemaakt, worden ingeleverd een 
aangifte ten invoer van vrije goederen, waar
op voor de omschrijving van de goederen moet 
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worden verwèzen naar de in lid 4, letter b, 
bedoelde lijst, ' welke geacht wordt deel uit te 
maken van de aangifte. Vóorts moeten de in 
1 id 4, letter c,- bedoelde overige goederen, 
waarvoor geen aanspraa k op vrijdom bestaat, 
afzonderlijk aangegèven en tezamen met de 
goederen, waarvoor wel aanspraak op vrijdom 
wordt gemaakt, ter v isitatie aangeboden wor
den. 

6. Ter zake van hetzelfde huwelijk woedt 
de ,vl'ijdom slechts éénmaal toegekend. Voorts 
moeten a ll e goederèn, waarvoor de vrijdom 
wordt verleend, gelijktijdig ter visitatie wor
den aangeboden. In bij zói:idere gevallen kan 
de inspecteur van het in1 dit lid bepaalde ont
heffing toestaan. 

7. De inspecteur kan onder de noodige voor
zieningen in het belang van het toezicht voor
schrijven, ' dat' de · visitatie van de goederen 
moet geschieden bij de aflading in de nabij
he id van het pand, waarin de goederen zull en 
worden opgeslagen. 

8. Het is verboden in de lijst, bedoeld in 
lid 4, letter b, goederen te vermelden, waar
voor ingevolgè het bepaalde bij lid 1 geen 
aanspraak op vrijdom kan worden gemaakt. 

9. Onverminderd de bevoegdheid tot het 
instellen van bekeuring zoo daartoe termen 
bestaan, zullen goederen, ten aanz ien waarvan 
desverlangd de aanspraak op vrijdom bij de 
visitatie niet aarinemelijk wordt gemaakt, niet 
met vrijdom worden toegelaten. 

H. In artikel 48, wowel in lid 1, letter b, 
als in lid 2, wordt het woord "paarden" ver
vangen door : paarden en vee. 

I. Aan artikel 53 wordt een lid 9 toege
voegd, luidende: 

Het is verboden, goederen, welke zijn aan
gebracht en waarvoor de volgbrief overeen
komstig het zevende lid is gezuiverd, te · de
monteeren, te lossen of weg te voeren, tenzij 
met schriftelijke toestemming van den in het 
derde lid bèdoelden' inspecteur en met inach t
neming van de daarbij te stellen voorwaarden. 

J. Artikel 54 wordt gelezen: 
1. De vrijdom volgens artikel 53 kan door 

of vanwege Onzen Minister van F inanciën, 
onder door hem te stellen voorwaarden, ook 
doorloopend worden toegekend en bij wijze 
van teruggaaf van het bij den invoer betaalde 
invoerrecht. 

2, H et is verboden, goederen, welke over
eenkomstig een volgens het vorig lid verleen
de vergunning op of aan een vaartuig of 
luchtvaartu ig zijn aangebracht, te demontee
ren, te lossen of weg te voeren, tenzij met 
schriftelijke toestemming van Onzen Minister 
van Financiën of van een door dezen aange
wezen inspecteur der invoerrechten en met in
achtneming van de daarbij te stellen voor
waarden. 

K . In artikel 59 vervallen de woorden "en 
van de belasting op gouden en zilveren wer
ken,,. 

L. In het kantschrift bij artikel 63 wordt 
.,n°. 6" gewijzigd in: n°. 10 . 

M. Aan artikel 93, lid 5, wordt, met ver
vanging van de punt aan het einde door een 
komma, toegevoegd: welke kunnen afwijken 
van het bepaalde in de artikelen 94 tot en 
met 96. 

N . In artikel 104 worden de woorden " Ons 
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besluit van 2 Maart 1912 (Staatsblad n°. 98)" 
vervangen door: Ons besluit van 10 Februari 
1937 (Staatsblad n°. 441). 

Art. II. Zoola ng ingevolge de Wegenver
keerswet voor een motorrijtuig geen in artikel 
9, eerste lid, onder 2°, dier wet bedoeld be
wijs wordt vereischt of is afgegeven, bij de 
aanvrage waarvan overeenkomstig artikel 11, 
eerste I id, dier wet is of wordt aangetoond, 
dat dit r ijtuig hier te lande is vervaardigd of 
op regelmatige wijze ingevoerd, blijven de 
oude artikelen 29 en 30 van het Vrijdommen
besluit 1935 voor dat motorrijtuig van kracht. 

Art. III. Aan artikel 23 van Ons besluit 
van 28 Maart 1936 (Staatsblad n° . 444) wordt 
met vervanging van de punt aan het einde 
door een punt-komma toegevoegd : 

d . goederen, waarva n _!tard en/of samen
steil ing beslist of zij behooren tot de goederen, 
bedoeld in de tabellen A en B behoorende bij 
de Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad n°. 
546) . 

Art. IV. In Ons besluit van 8 April 1925 
(Staatsblad n°. 137 ), gewijzigd bij Ons besluit 
van 26 Juli 1932 (Staatsblad n°. 411), wordt 
het laatste lid vap artikel 1 gelezen a ls volgt : 

T en aanzien van den sub b en c bedoelden 
vrijdom zijn van toepassing de bepal ingen ver
vat in de artikelen 21 tot en met 25 van het 
Vr ijdommenbesluit 1935, of de bepalingen die 
in bijwndere gevallen door Onzen Minister 
van Financiën zullen worden vastgesteld, met 
dien verstande, dat de vrijdom sub c, in af
wijking van artikel 21 van bedoeld besluit ook 
wordt verleend, indien de goederen waarvoor 
de vrijdom wordt verlangd n iet a ls hulpmid
del, doch a ls grondstof worden gebezigd. 

Art. V. In Ons besluit van 21 April 1921 
(Staatsblad n°. 686), gewij zigd bij Onze be
sluiten van 23 Maart 1925 (Staatsblad n°. 103 
en Staats/Jlad n°. 104), worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht : 

A. Artikel 2 wordt gelezen: 
De vrijdom voor verhuisgoed ingevolge arti

ket 3, letter a, 3° ., der Wet op het Statistiek
recht (Staatsblad 1~32, n°. 231 ), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 19 Mei 1938 (Staats
blad n°. 404), wordt toegepast bij invoer en 
bij uitvoer op machtig ing van den inspecteur 
der invoerrechten in wiens dienstkring de 
plaats van vestiging hier te lande is gelegen, 
in beide gevallen voor wover bij v isitatie 
blijkt, dat de goederen kennelijk tot een ver
huisboedel behooren en gebruikte voorwerpen 
zijn, welke bij invoer als verhuisgoed ook voor 
vrijstelling van invoerrecht in aanmerking 
komen of wuden komen. 

Bij twij fe l of aanspraak op vrijdom als ver
huisgoed bestaat, kan de inspecteur overleg
ging vorderen van een bewijs van de verhui
zing, afgegeven door het betrokken gemeente
bestuur of andere bevoegde autoriteit. 

B. Artikel 2 A wordt gelezen: 
De vrijdom voor erfgoed, bedoeld bij artikel 

3, letter a, 4°., der voormelde gewijzigde Wet 
op het Sta tistiekrecht, wordt toegepast bij in
voer op machtiging van den inspecteur der 
invoerrechten over de woonplaats van belang
hebbende en bij uitvoer op machtiging van 
den inspecteur der invoerrechten, in wiens 
dienstkring de erflater woonde of - wo deze 
laatstelijk buitenslands woonde - in wiens 
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dienstkring de goederen ten uitvoer worden 
aangegeven, in beide gevallen voor zoover bij 
visitatie blijkt, dat zij kennelijk t,ot een na• 
latenschap behooren, a lsmede gebruikt en geen 
handels• of bedrijfsinventaris, noch handels• 
of bedrijfsvoorraad zijn. 

Bij twijfel of aanspraak op vrijdom als erf
goed bestaat, kan de inspecteur overlegging 
vorderen van een daartoe strekkend bewijs, 
afgegeven door een notaris of ande~e bevoegde 
aut,oriteit. 

C. Artikel 2 B wordt gelezen: 
De vrijdom voor huwelijksgoed, bedoeld bij 

artikel 3, letter a, 5°., der voormelde gewij
zigde Wet op het Statistiekrecht, wordt toege
past bij invoer, behoudens inachtneming van 
den gestelden e isch van wederkeerigheid, op 
machtiging van den inspecteur der invoerrech
ten over de woonplaats van het echtpaar en 
bij uitvoer op machtiging van den inspecteur 
der invoerrechten, in wiens dienstkring de 
goederen ten uitvoer worden aangegeven, in 
beide gevall en voor zoover bij visitatie blijkt, 
dat zij kennelijk tot, een uitzet behooren of 
a ls brui<ls- of bruiloftsgeschenken kunnen 
worden aangemerkt en niet bestaan uit voe
dings- en genotmiddelen, manufacturen aan 
het stuk of andere goederen, die zonder ver
werking voor particulieren onbruikbaar zijn, 
en dat zij bij invoer als huwelijksgoed ook 
voor vrijstelling van invoerrecht in aanmer
king komen of wuden komen. 

Bij twij fel of aanspraak op vrijdom als 
huwelijksgoed bestaat, kan de inspecteur over
legging vorderen van een bewijs, waaruit van 
het voorgenomen of gesloten huwelijk blijkt, 
afgegeven door het betrokken gemeentebe
stuur of andere bevoegde autoriteit. 

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

's-Gravenhage, den 24sten November 1938. 

s. 566. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Financiën, 

J. A. de W i Id e. 
(Uitgeg. 9 Dece11ibe1· 1938.) 

10 Juni 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 24 Februari 
1916 (Staatsblad n°. 84), t,ot toepassing 
van de Rivierenwet, gewijzigd bij Konink
lijk bes! uit van 12 Maart 1935 (Staat sblad 
n°. 115). 

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

Waterstaat van 11 Mei 1938, n°. 448, afdee
l ing Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de Rivierenwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Mei 1938, n°. 22); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter voornoemd van 2 Juni 1938, n°. 423, af. 
deeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het Koninklijk besluit van 

24 Februari 1916 (Staatsblad n°. 84), tot t.oe
passing van de Rivierenwet, gewijzi gd bij Ko
ninklijk besluit van 12 Maart 1935 (Staatsblad 
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n°. 115), de volgende wijzigingen worden aan
gebracht : 

a. Artikel 5 onder i, 2°. en 3°., wordt ge
lezen als volgt: 

"2°. de scheiding tusschen Beneden- en 
Boven-Merwede, met uitwndering van het 

. winterbed langs den linkeroever (zuidzijde) 
van de Beneden-Merwede t,ot kilometerraai 
CXVIII. . 

3°. de spoorbrug over het Hollandsch Diep.". 
b. Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 

toegevoegd, luidende a ls volgt: 
,,Art. 5A. Ingevolge artikel 6 der .Rivieren

wet wordt bepaald, dat artikel 5, § 1, onder 
a, dier wet, voor zooveel de daarin genoemde 
werken niet hooger zull en reiken dan 0.50 m 
boven middelharen v loed, alsmede artikel 5, 
§ 1, onder b, c en d, buiten t,oepassing blijven 
ten aanzien van: 

a. het winterbed langs den linkeroever 
(zuidzijde) van de Beneden-Merwede t,ot kilo
meterraai CXVIII; 

b. het winterbed van de Nieuwe Merwede, 
van de Bergsche Maas beneden kilometerraai 
248 en van den Amer; 

c. het winterbed van het Hollandsch Diep 
oost- of bovenwaarts van de spoorbrug over 
het Hollandsch Diep." 

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

Het Loo, den l0den Juni 1938. 

s. 569. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. v. B u ure n. 
(Uitgeg. 24 Juni 1938.) 

16 Jitli 1938. BESLUIT t,ot plaatsing in het 
Staatsblad van den tekst van het Konink
lijk besluit van 12 Januari 1937 (Staats
blad n°. 562), t,ot invoering van een ver
gunningsstelsel voor het exploiteeren van 
motorrijtuigen t,ot vervoer van personen 
(,,Reglement Aut,overvoer P ersonen"), wo
als dit laatstelijk_ is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 3 Juni 1938 (Staatsblad 
n°. 565). 

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

Waterstaat van 7 Juli 1938, N°. 484, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de tekst van Ons besluit van 

12 Januari 1937 (Staatsblad n° . 562) , zooals 
dit is gewijzigd bij Onze besluiten van 1 Maart 
1937 (Staatsblad n°. 567), van 10 Mei 1937 
(Staatsblad n°. 572), van 23 Juni 1937 {Staats
blad n°. 573), van 5 November 1937 (Staats
blad n°. 579 I) en van 3 Juni 1938 (Staats
blad n°. 565) in het Staatsblad zal worden 
geplaatst als bijlage van dit besluit. 

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

Brig, den 16den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J . v. B u u re n. . 

{Uitgeg. 2 Augustus 1938.) 
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KONINKLIJK BESLUIT van den 12den 
Januari 1937 (Staatsblad n°. 562), tot in
voering van een vergunningsstelsel voor 
het exploiteeren van motorrijtuigen tot 
vervoe,· van personen (,,Reglement Auto
vervoer P ersonen"), zooals dit is gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten van 1 Maart 
1987 (Staatsblad n°. 567), van 10 Mei 
1937 (Staatsblad n°. 572), van 23 Juni 
1987 (Staatsblad n°. 578), van 5 Novem
ber 1987 (Staatsblad n°. 579 I ) en van 3 
Juni 1988 (Staatsblad n°. 565). 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

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

voering van dit besluit belast; 
b. Co11nnissie: de Commissie, bedoeld in 

artikel 5; 
c. Inspec teur-Generaal onderscheidenlijk 

Rijksinspecteur: de Inspecteur-Generaal onder
scheidenlijk Rijksinspecteur van de Rijksver
keersinspectie ; 

d . wegen: hetgeen de Motor- en Rijwiel wet 
daaronder verstaat; 

e. motorrijtuigen: hetgeen de Motor- en 
Rijwielwet daaronder verstaat a lsmede de door 
motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens 
en opleggers; 

f. autobussen: motorrijtuigen, die ingericht 
zijn of gebezigd worden voor het vervoer van 
meer dan zes personen, den bestuurder daar
onder niet begrepen, a lsmede personenauto's, 
die worden gebezigd voor de uitoefening van 
een autobusdienst ; 

g. pe7'Sonenauto's : motorrijtui gen, die inge
richt zijn voor het vervoer van niet meer dan 
zes personen, den bestuurder daaronder niet 
begrepen ; 

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

i . huurauto's: personenauto's1 waar1nede 
personen tegen vergoeding worden vervoerd, 
doch geen standplaats mag worden ingenomen 
op de wegen; 

j. autobusdiensten: geregelde diensten tet 
het vervoeren van personen met autobussen 
tegen vergoeding ; 

k. toerwagenri tten: het vervoer van perso
nen met autobussen tegen vergoeding, anders 
dan onder j. bedoeld; 

l. eigen ve1·voer: het vervoer van personen 
met autobussen ten eigen behoeve of ten be
hoeve van eigen bedrijf of onderneming zon
der vergoeding. 

Art. 2. 1. Het is, onverschillig of het ver
voer al dan niet ten deele in het buitenland 
plaats vindt, verboden herhaaldelijk met een 
motorrijtui g personen tegen vergoeding over 
de wegen te vervoeren of te doen vervoeren, 
tenzij het vervoer geschiedt krachtens eene 
vergunning als bedoeld in artikel 5, a rtikel 
llbis, artikel 13, artikel 14, artikel 15, artikel 
17 of artikel 18. 

2. Voor eigen vervoer over de wegen wordt 
een inschrijving a ls bedoeld in artikel 16 
vereischt. 

Art. 3. Onverminderd de verder aan de ver-
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gunning verbonden voorwaarden is aan iedere 
rneds verleende of nog te verleenen vergun
ning als bedoeld in de artikelen, vermeld in 
artikel 2, de voorwaarde verbonden, dat het 
vervoer, waarvoor vergunning is verleend, 
slechts mag geschieden, voor zoover overeen
komstig nader door Onzen Minister te stellen 
regelen een verzekering is gesloten tet dek
king van de geldelijke gevolgen van de aan
sprakelijkheid van den ondernemer voor de 
schade, bij het vervoer door de vervoerde per
sonen geleden. 

Art. 4. Onverminderd de verder aan de 
vergunning verbonden voorwaarden zijn aan 
iedere reeds verleende of nog te verleenen 
vergunning als bedoeld in artikel 5 of artikel 
llbis de volgende voorwaarden verbonden: 

I. de autobusd ienst moet met inachtnem ing 
van de voorwaarden der vergunning volgens 
de dien tregel ing worden uitgeoefend; tenzij 
in de vergunning anders wordt bepaald moe
ten de personen, die zich daartoe aanmelden, 
tegen betaling van de volgens de tarieven 
verschuldi gde vrachtprijzen worden vervoerd, 
voor zoover de gewone middelen van vervoer 
tcerei kend zijn ; 

II. indien ingeval van oorlog, oorlogsge
vaar of andere buitengewone omstandigheden 
een buitengewone oproeping van dienstplich
tigen plaats heeft, moeten met den autobus
dienst op de dagen van de opkomst de mil i
tairen, die zich daartoe aanmelden, voor Rijks
rekening tegen afgi fte van een bon en met 
voorrang boven andere personen worden ver
voerd. 

Art. 4bis . 1. De ondernemer van een auto
busdienst in meer dan een gemeente is ver
plicht binnen 14 dagen na afloop van elke 
kalendermaand aan den Rijksinspecteur over 
die maand een opgave te verstrekken van: 

a. het aantal door de autobussen afgelegde 
kilometers, 

b. het aantal vervoerde reizigers. 
Onze Minister ka n een form ulier voor deze 

opgaven vaststellen. 
2. De ondernemer is overigens verplicht 

den Rijksinspecteur alle gevraagde inlichtin
gen omtrent den autobusdienst op de door 
hem gewenschte wijze te verschaffen, voor zoo
ver deze n iet het geldelijk beheer van den.. 
dienst betreffen. 

Art. 5. 1. Op aanvragen om vergunning 
voor de uitoefening van een autobusdienst in 
meer dan een gemeente wordt beschikt door 
een te 's-Gravenhage gevestigde Commissie 
van ten hoogste vijf door Ons voor een termijn 
van v ijf jaren te benoemen leden, uit wier 
midden door Ons de Voorzitter wordt aange
wezen; zoo noodig kunnen door Ons plaats
vervangende leden benoemd worden. 

2. De leden van de Commissie ontvangen 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Bo
vendien kan door Ons aan de leden een ver
goeding voor tijdsverzuim dan wel een bezol
diging worden toegekend. 

3. A an de Commissie worden de door On
zen Minister aan te wijzen ambtenaren van 
de Rijksverkeersi nspectie toegevoegd. 

Art. 6. 1. De Voorzitter regelt de werk
zaamheden der Commissie. Bij afwezigheid 
wordt hij vervangen door het oudste lid in 
ja ren, dat aanwezig is. 
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2. Hij wijst het lid aan, dat als Voorzitter 
optreedt van een zitting als bedoeld in artikel 
7, vierde lid. 

3. De gedachtenwisseling over de te be
handelen zaken geschiedt in den regel in de 
vergaderingen der Commissie en slechts bij 
uitwndering schriftelij k. 

4. Om geldige besluiten te kunnen nemen 
is de aanwez igheid van ten minste dr ie l eden 
vereischt. 

5. B esluiten worden genome n bij volstrekte 
meerderheid van stemmen; bij staking van 
stemmen is de stem van den Voorzitter be
sl issend. 

6. Indien aan de zitting, bedoeld in arti
kel 7, v ierde lid, is deelgenom en door een 
vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten, 
is een zoodanig vertegenwoordiger mede be
voegd aan de vergadering der Commissie, 
waarin de in dat lid bedoelde aanvrage be
handeld wordt en tevens aan de stemming 
over die aanvrage deel te nemen. De Inspec
teur-Generaa l of zijn vertegenwoordiger woont 
de vergaderingen der Commissie bij , doch 
neemt geen deel aan de stemmingen. 

Art. 7. 1. Aanvragen om vergunning voor 
de uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente worden ingedi end bij den 
Inspecteur-Generaal , die de verstrekte ge
gevens, nadat deze voldoende zijn bevonden, 
gedurende dertig dagen voor een ieder ter 
inzage legt ten kantore van den Rijksinspec
teur, in wiens district - onderscheidenlijk de 
Rijksinspecteurs, in wier districten - de auto
busdienst zal worden uitgeoefend. Van de ter 
inzage-legging wordt op kosten van den aan
vrager rnededeeling gedaan in een of meer 
nieuwsbladen. 

2. D e in het eerste lid bedoelde(n) Rijks
inspecteur{s) stelt (stellen) ondernemers van 
belanghebbende vervoerdiensten in de gelegen 
heid om zich omtrent een vergunningsaanvra
ge te verklaren. 

3. Ieder belanghebbende kan gedurende 
den in het ee rste lid bepaalden termijn schrif
telijk bij den betrokken Rijksinspecteur en op 
een vooraf in de in het eerste lid bedoelde 
nieuwsbladen bekend te maken openbare zit
t ing, die niet later mag worden gehouden dan 
dertig dagen na het verstrijken van genoem
den termijn, mondeling bezwaren inbrengen of 
schriftel ijk ingediende bezwaren toelichten. D e 
schriftelijke ingediende bezwaren worden bij 
de ter inzage li ggende aanvrage gevoegd; 
belanghebbenden kunnen op eigen kosten af
schrift nemen. 

4. Aan de zitting, welke wordt voorgezeten 
door een lid van de Commissie, wordt deelge
nomen door de (n) in het eerste lid bedoelde(n) 
Rijksinspecteur{s), tenzij zu lks in bijzondere 
gevallen door het voorzittend lid overbodig 
wordt geacht. Voorts wordt aan de zitting 
deelgenomen door een door Gedeputeerde Sta
ten van elk der provinci ën, waarin de auto
busdienst zal worden uitgeoefend, aangewezen 
vertegenwoordiger, tenzij dit door Gedeputeer
de Staten in een bij zonder geval onnoodig 
wordt geacht. 

5. De aanvrager ka n ter zitting de aan
vrage toelichten en van zijn gevoelen omtrent 
ingebrachte bezwaren doen blij ken. 

6. Van het ter zitting ve1·handelde wordt 
een proces-verbaal opgemaakt. E lk dergenen, 
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die aan de zitting heeft deelgenomen, is be
voegd zijn oordeel omtrent de aanvrage daarin 
te doen opnemen. 

7. De Commissie neemt een met redenen 
omkleede beschikking omtrent het a l dan niet 
verleenen van de aangevraagde of een van de 
aanvrage afwijkende vergunning. 

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

a. den te volgen weg; 
b. het aantal r itten; 
c. de dienstregeling; 
d. de tarieven; 
e. het benoodigde materieel. 
9. De Commissie vermeldt in de besch ik

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

10. De beschikking van de Commissie wordt 
op kosten van den aanvrager aan dezen , aan 
hen, die bezwaren hebben ingediend, aan On
zen Minister, aan den Inspecteur-Generaal, 
aan de (n) betrokken Rijksinspecteur{s) en 
aan de betrokken provinciale- en gemeente
besturen medegedeeld. Zij wordt aangekondigd 
in de Staatscourant. 

ll. De beschikking der Commissie treedt 
tenzij de Commissie in bijzondere gevallen 
daarbij anders bepaalt, niet in werking, voor
dat de termijn van be roep is verstreken, of, 
ingeval beroep is ingesteld, voordat op dat 
beroep is bes! ist. 

12. De Inspecteur-Generaal is bevoegd ter 
voldoening van de in het eerste en tiende lid 
bedoelde kosten een door hem te bepal e n be
drag op afrekening te doen storten. 

Art. 8 . 1. B ehoudens andere regeling bij 
wet, overeenkomstig Afdeeling 10 van de wet 
van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 685), 
wordt vergunning voor de uitoefening van 
een autobusdienst in meer dan een gemeente, 
tenzij de aanvrager een korteren termijn ver
l a ngt, verleend voor een tijdvak van t ien ja
ren ingaande met het in werking treden van 
de beschikking waarbij zij is verleend. 

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

3. Indien niet tenm inste een jaar voor het 
verstrijken van den duur der vergunning door 
een of meer belanghebbenden dan wel door 
de( n) betrokken Rijksinspecteur{s ) bezwaren 
tegen de verlenging bij den Inspecteur-Gene
raal zijn ingediend en geen wijziging van de 
vergunning of van de daaraan verbonden voor
waarden door den aanvrager wordt verzocht 
of door de Commissie wordt noodig geacht, 
beschikt de Commissie overeenkomstig het 
verzoe k. Het bepaalde in artikel 7 , tiende lid, 
is hierop van overeenkomstige toepassing. 

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

Art. 9. 1. Ten aanzien van een aanvraag 
van den vergunninghouder tot wijziging of 
overdracht van een vergunning voor de uit
oefening van een a utobusdienst in meer dan 
een gemeente v indt het bepaal de in artikel 7 
overeenkomstige toepassing. 

2. Bij overlijden van den vergunninghouder 
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kan de Rijksinspecteur na overleg met de 
erven een of meer door hem aan te wijzen 
persoon of personen toestaan gedurende ten 
hoogste 6 maanden de(n) dienst(en) voort te 
zetten. 

Art. 10. l. De Commissie kan een vergun
ning voor de uitoefening van een autobus
dienst in meer dan een gemeente op aanvrage 
van den vergunninghouder intrekken. Het be
paalde in artikel 7, tiende lid, is hierop van 
toepassing. 

2. De Commissie kan een vergunning voor 
de uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente ambtshalve of op aanvrage 
van de(n) betrokken Rijksinspecteur(s) intrek
ken, hetzij wegens onvoldoende uitoefening 
van den dienst, hetzij wegens uitoefening van 
den dienst anders dan met inachtneming van 
de bepalingen van dit besluit, of van de voor-

. waarden der vergunning. Het bepaalde in 
artikel 7 is hierop van overeenkomstige toe
passing. 

3. Een vergunning voor de uitoefening van 
een autobusdienst in meer dan een gemeente 
kan, nadat zij tenminste vijf jaren van kracht 
is geweest, ambtshalve of op aanvrage van 
de(n) betrokken Rijksinspecteur(s) door de 
Commissie worden gewijzigd of ingetrokken, 
indien het algemeen belang dat wenschelijk 
maakt. Het bepaalde in artikel 7 is hierop 
van overeenkomstige toepassing. De beschik
king waarbij een vergunning overeenkomstig 
het in dit lid bepaalde wordt ingetrokken 
treedt niet eerder in werking dan een jaar na 
de dagteekening van de Staatscourant, waarin 
de mededeeling, bedoeld in artikel 7, tiende 
lid, is gedaan. 

Art. ll. l. Van een beschikking der Com
missie staat voor ieder belanghebbende en 
voor de(n) betrokken Rijksinspecteur(s) beroep 
open op Ons binnen dertig dagen na dagtee
kening van de Staatscourant, waarin de be
schikking is aangekondigd. 

2. Het adres van beroep wordt aan Ons 
gericht maar ingediend bij den Inspecteur
Generaal, die den dag van ontvangst daarop 
aanteekent. Indien het adres van beroep bij 
Ons mocht zijn ingediend, wordt het geacht bij 
den Inspecteur-Generaal te zijn ingediend op 
den dag, waarop het bij Ons is ingekomen. 

3. Onze beslissing wordt aangekondigd in 
de Staatscourant. 

Art. llbis. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 5, eerste lid, en artikel 7 kan, in
dien bijzondere omstandigheden tijdelijke voor 
ziening onverwijld noodig maken, de Inspec
teur-Generaal een tijdelijke vergunning voor 
de uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente verleenen. De tijdelijke ver
gunning, waarop de artikelen 8, 9 en 10 niet 
van toepassing zijn, en welke te allen tijde 
door den Inspecteur-Generaal kan worden in
getrokken, wordt verleend voor ten hoogste 
,,es maanden en kan éénmaal met t~n hoogste 
zes maanden worden verlengd. De Inspecteur
Generaal is bevoegd voor een autobusdienst, 
uitgeoefend krachtens een ingevolge dit ar
tikel verleende vergunning, ontheffing te ver
leenen van een of meer der artikelen 29, 30, 
31, 32 en 33. 1 

1 Artikel 33 is thans artikel 4bis. 
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Art. 12. Zoodra een beschikking van de 
Commissie tot verleening van een vergunning 
voor de uitoefening van een autobusdienst in 
meer dan een gemeente of tot verlenging, wij 
ziging of overdracht van een · zoodan ige ver
gunning in werking is getreden of door Ons 
in beroep daartoe is beslist, dan wel door den 
Inspecteur-Generaal een tijdelijke vergunning 
als bedoeld in artikel llbis is verleend, ver
strekt de Rijksinspecteur aan den ondernemer 
kosteloos de noodige vergunningsbewijzen, die 
behoudens eerderen afloop der vergunning 
voor een jaar geldig zijn en binnen -den duur 
der vergunning telkenmale worden vernieuwd; 
indien een dienst wordt uitgeoefend in meer 
dan een district geschiedt de verstrekking door 
den Rijksinspecteur in het district, waarin de 
ondernemer het kantoor van den dienst ge
vestigd heeft. 

Art. 13. l. Op aanvragen om vergunning 
voor de uitoefening van een autobusdienst bin
nen een gemeente wordt beschikt door burge
meester en wethouders, met beroep op den 
raad volgens door hem te stellen regelen. 

2. Bij verleening van de vergunning wor
den aan den ondernemer de noodige vergun
ningsbewijzen verstrekt, die behoudens eerde
ren afloop der vergunning voor een jaar gel 
dig zijn en binnen den duur der vergunning 
telkenmale worden vernieuwd. De vergunning 
wordt aan den Inspecteur-Generaal en aan 
den Rijksinspecteur, in wiens district de ge
meente gelegen is, medegedeeld. 

3. Het gemeentebestuur verleent geen ver
gunning, indien daardoor het belang van het 
vervoer van personen binnen meer dan een 
gemeente geschaad wordt. 

Art. 14. l. Op aanvragen van den houder 
van een autobus om vergunning voor de uit
voering van toerwagenritten in meer dan een 
gemeente wordt beschikt door den R ij ks inspec
teur van het district, waarin de ritten aan
vangen. 

2. De aanvragen moeten, tenzij de Rijks
inspecteur met een korteren termijn genoegen 
neemt, tenminste drie dagen voor den dag, 
waarop de rit zal aanvangen, bij den Rijks
inspecteur worden ingediend, met vermelding 
van het doel van den rit en van het aantal 
autobussen, dat zal worden gebezigd, en onder 
omschrijving van den af te leggen weg. 

3. Behoudens door den Rijksinspecteur toe 
te stane afwijking geldt een vergunning slechts 
voor één toerwagenrit. Voor elke te bezigen 
autobus wordt kosteloos een vergunningsbewijs 
verstrekt. 

Art. 15. l. Op aanvragen van den houder 
van een autobus om vergunning voor de uit
voering van toerwagenritten binnen een ge
meente wordt beschikt door of vanwege burge
meester en wethouders met beroep op den 
raad volgens door hem te stellen regelen. 

2. Voor toerwagenritten binnen een ge
meente, waarvoor vergunning wordt verleend, 
wordt aan den ondernemer voor elke te bezi
gen autobus een vergunningsbewijs verstrekt. 

Art. 16. 1. De inschrijving voor de be
werkstel1iging van eigen vervoer gesch iedt 
telkenmale voor een tijdvak van een jaar in 
een daarvoor bestemd register ten kantore van 
den Rijksinspecteur van het district, waarin 
degene, die de inschrijving verzoekt, gevestigd 



is. Voor elke te bezigen autobus wordt koste
loos een inschrijvingsbewijs verstrekt. 

2. De inschrijving wordt door den Rijks
inspecteur slechts geweigerd, indien degene, 
die de inschrijving verwekt, niet aannemelijk 
maakt, dat beoogd wordt e igen vervoer te ver
r ichten. 

Art. 17. 1.. Op aanvragen om vergunning 
voor vervoer als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid , met taxi's wordt beschikt door burgemees
ter en wethouders der gemeente, waar de aan
vrager met de taxi's standplaats wil innemen 
of wil doen innemen, met beroep op den raad 
volgens door hem te stellen regelen. 

2. Bij verleening van de vergunning wor
den aan den ondernemer de noodige vergu11-
ningsbewijzen verstrekt, die behoudens eerde-
1·en afloop der vergunning voor een jaar gel
dig zijn en binnen den duur der vergunniug 
telkenmale worden vernieuwd. De vergunning 
wordt aan den Rijksinspecteur, in wiens dis
trict de gemeente gelegen is, medegedeeld. 

3. Onverminderd de verder aan de vergun
ning verbonden voorwaarden zijn aan iedere 
reeds verleende of nog te verleenen vergun
ning voor vervoer met taxi's de volgende voor
waarden verbonden: 

I. het is verboden personen te vervoeren of 
te doen vervoeren anders dan tegen een bedrag 
waarvoor de geheele taxi voor den geheelen 
te maken rit beschikbaar wordt gesteld ; 

II. vervoerd mogen slechts worden de per
sonen 

a. die zich op de standplaats of aan de 
stall ing aanmelden; 

b. die zich doen afhalen na bestelling; 
c. die eene led ige tax i aanroepen binnen de 

in het eerste lid bedoelde gemeente. 
Art. 18. 1. Op aanvragen om vergunning 

voor vervoer als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, met huurauto's wordt beschikt door burge
meester en wethouders der gemeente, waar de 
aanvrager de huurauto's wil stallen of wil 
doen stallen, met beroep op den raad volgens 
door hem te stell en regelen. 

2. Bij verleen ing van de vergunning wor
den aan den ondernemer de noodige vergun
ningsbewijzen verstrekt, die behoudens eerde
ren afloop der vergunning voor een jaar geldig 

-zijn en binnen den duur der vergunning te l-
kenmale worden vernieuwd. De vergunning 
wordt aan den Rijksinspecteur, in wiens dis
trict de gemeente gelegen is, medegedeeld. 

3. Onverminderd de verder aan de vergun
ning verbonden voorwaarden zijn aan iedere 
reeds verleende of nog te verleenen vergun
ning voor vervoer met huurauto's, behoudens 
het bepaalde in het volgende lid, de volgende 
voorwaarden verbonden : 

I. het is verboden personen te vervoeren of 
te doen vervoeren anders dan tegen een be
drag, waarvoor de geheele huurauto voor den 
geheelen te maken rit beschikbaar wordt ge
steld; 

II. vervoerd mogen slechts worden de per
sonen 

a. die zich aan de stalling aanmelden ; 
b. die zich doen afhalen na bestelling aan 

de stalling. 
4. Burgemeester en wethouders kunnen be

pal en da t in afwijking van de in het vorige 
lid onder II vermelde voorwaarde met huur-
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auto's tevens mogen worden vervoerd de per
sonen, die in daartoe door hen aan te wijzen 
dealen der gemeente eene ledige huurauto 
aan roepen. 

Art. 19. Onverminderd de verder aan de 
vergunning verbonden voorwaarden, zijn aan 
iedere reeds verleende of nog te ver] eenen 
vergunning als bedoeld in de artikelen, ver
meld in artikel 2, de volgende voorwaarden 
verbonden: 

I. in elke autobus, taxi of huurauto , die 
gebezigd wordt voor het vervoer, waarvoor 
vergunning is verleend, moet een geldig ver
gunningsbewijs, als bedoeld in een der artike
len 12, 13, 14, 15 , 17 en 18, aanwezig zijn; 

II. op de eerste vordering van een der in 
artikel 38 bedoelde ambtenaren is de bestuur
der van een autobus, taxi of huurauto, die 
gebezigd wordt voor het onder I bedoelde ver
voer, verplicht het motorrijtui~ te doen stil
houden en het vergunningsbewiJs ter inzage te 
geven. 

HOOFDSTUK II. 

Bijzondere voorwaarden betreffende autobussen 
en autobusdiensten. 

Art. 19A. 1. Onverminderd de verder aan 
de vergunning verbonden voorwaarden is aan 
ieder reeds verleende of nog te verleenen ver
gunning als bedoeld in artikel 5, alsmede, be
houdens het bepaalde in den slotz in van ar
tikel llbis, aan iedere vergunning a ls in dat 
artikel bedoeld de voorwaarde verbonden, dat 
voldaan wordt aan de voorschriften, vervat in 
d11 artikelen 23, 24, tweede lid, 26 tot en met 
32 en 34 tot en met 36. 

2. Onverminderd de verder aan de vergun
ning verbonden voorwaarden is aan iedere 
reeds verleende of nog te verleenen vergun
ning als bedoeld in artikel 13, artikel 14 of 
artikel 15 de voorwaarde verbonden, dat vol
daan wordt aan de voorschriften, vervat in de 
artikelen 23, 24, tweede I id, 26, 27, 28, 34, 
35 en 36. 

Art. 20. 1. Een autobus wordt niet in 
dienst gesteld of na wijziging opnieuw in 
dienst gesteld dan na vanwege den Inspecteur
Generaal te zijn ondenocht en goedgekeurd. 

De ondernemers en degenen, die e igen ver
voer bewerkstelligen, verschaffen daartoe alle 
voor een goede beoordeeling noodige teeke
ningen en gegevens. 

2. Ten bewijze van de goedkeuring wordt 
den ondernemer of dengene, die eigen vervoer 
bewerkstelligt, een akte van vergunning en 
een keuringsbewijs uitgereikt; in de akte van 
vergunning wordt bepaald het grootste aantal 
personen, benevens het grootste gewicht aan 
goederen, dat met de autobus mag worden 
vervoerd; in het keuringsbewijs wordt bepaald 
tot wanneer de goedkeuring van kracht is. 

3. De Inspecteur-Generaal is bevoegd aan 
de goedkeuring van autobussen, waarvan de 
inrichting afwijkt van de gebruikelijke, de 
voorwaarde te verbinden, dat deze autobussen 
slechts gebezigd mogen worden voor het in de 
akte van vergunning omschreven vervoer. 

Art. 21. 1. Behalve voor de indienststel
ling wordt elke autobus onderzocht door of 
vanwege den Rijksinspecteur, in wiens district 
de ondernemer of degene, die eigen vervoer 
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bewerkstell ig t , zijn kantoor gevestigd heeft dan 
wel de autobus in den regel gestald wordt: 

a. uiterlijk drie maanden na de indienst
stell i ng en telkenmale ui ter] ij k drie maanden 
na de laatste goedkeuring; 

b. na elke belangrijke herstelli ng; 
c. na aanrij dingen of ongevall en, waar

door beschadiging is ontstaan; 
d. wanneer de Rijksinspecteur zulks om re

denen van veiligheid noodig acht. 
2. Indien het onderwek onvoldoende u it

komsten oplevert, mag de autobus niet weder 
in gebruik worden genomen, dan nadat uit 
herkeuring gebleken is, dat de door of van
wege den Rijksinspecteur noodig geachte voor
zieningen zijn aangebracht. 

3. Na goedkeuring wordt den ondernemer 
of dengene, die eigen vervoer bewerkstell igt, 
een keuringsbewijs uitgere ikt, waarin bepaald 
is tot wanneer de goedkeuring van kracht is. 

Art. 22. Onze Minister stelt de vergoedin
gen vast, welke verschuldigd zijn voor het in 
artikel 20 en voor het in artikel 21 bedoelde 
onderzoek. 

Art. 23 . 1. Het is verboden met een auto
bus meer personen te vervoeren of te doen 
vervoeren, of in of op een autobus een groo
tere hoeveelheid goederen te laden of te doen 
laden, dan bij de in artikel 20 bedoelde akte 
van vergunning is bepaald, waarbij twee kin
deren beneden den leeftijd van t ien jaren 
voor een persoon of drie kinderen beneden den 
leeftijd van veertien jaren voor twee personen 
worden gerekend, behoudens het bepaalde in 
het volgende lid. 

2. Bij het vervoer van een groot aantal 
k inderen kan degene, die de vergunning ver
leen t, het aantal kinderen, dat met een auto 
bus mag worden vervoerd, voor elk geval na
der vaststellen. Dit aantal wordt door hem op 
het vergunningsbewijs vermeld. 

3. De bestuurder van een autobus moet 
zorg dragen, dat de vervoerde goederen zooda
ni g geplaatst worden, dat zij het in- en u it
stappen van reizigers niet belemmeren en de 
reizigers ook overigens niet hinderen. 

4. In elke autobus moet tijdens het ver
voer de akte van vergunning en het geld ig 
keuringsbewijs, a ls bedoeld in artikel 20, 
tweede lid, of artikel 21, derde l id, aanwezig 
zijn, 

5. Op de eerste vordering van een der in 
artikel 38 bedoelde ambtenaren moet de be
stuurder van een autobus de akte van vergun
ni ng en het keuringsbewijs bedoeld in het 
vori g li d ter inzage geven . 

Art. 24. 1. Indien naar het oordeel van 
een der in artikel 38 bedoelde ambtenaren de 
toestand van een autobus gevaar oplevert voor 
de vei l igheid der reizigers of van het verkeer 
wordt het vertrek of de voortzetting der reis 
door hem verboden. 

2. I n zoodani g geval mag de bestuurder 
den r it met de autobus n iet aanvangen of 
voortzetten, dan nadat het gebrek naar ge
noegen van dien ambtenaar is hersteld. 

Art. 25. 1. Buiten op elke au tobus wordt 
du idelijk zich tbaar vermeld: . 

a. de naam van den ondernemer of van 
dengene , d ie eigen vervoer bewerkstelli gt; 

b. het volgnummer van de autobus; 
c. het grootste aantal personen buiten den 
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bestuurder, a lsmede het grootste gewich t aan 
goederen, dat mag worden vervoerd. 

Bovendien wordt in elke autobus op d uide
lijk zichtbare wijze vermeld het grootste aantal 
personen, dat buiten den bestuurder mag wor
den vervoerd. 

2. De in het vorig lid bedoelde kenmerken 
moeten naai· genoegen van den betrokken 
Rijksinspecteur op zoodan ige wijze zijn aange
bracht, dat verwijdering niet op eenvoudige 
wijze kan geschieden. 

3. Op elke autobus van een autobusd ienst 
wordt bovendien de p laats van bestemming 
aangegeven. 

Art. 26. H et is verboden personen beneden 
den leeftijd van 21 jaren met het besturen 
van een autobus te belasten. Personen beneden 
den leeftijd van 21 jaren mogen n iet a ls be
stuurder van een autobus optreden. 

Art. 27. 1. Een bestuurder van een autobus 
moet bekend zijn met de voor een goede u it
oefening van zijn werkzaamheden van belang 
zijnde voorschriften. 

2. H ij moet blijkens een geneeskundige ver
klar ing, welke niet ouder mag zijn dan 5 ja
ren, geen lichamelijke of geestelij ke gebreken 
hebben, welke hem ronden kunnen beletten 
een autobus naar behooren te bestu ren en in 
het bezit zijn van een voldoend gehoor- en 
gezichtsvermogen. 

3. Hij moet deze verklaring tijdens het be
sturen van een autobus bij zich hebben en 
haar op de eerste vordering van een der in 
artikel 38 bedoelde ambtenaren ter inzage ver
strekken. 

4. Indien er naar het oordeel van den Rij ks
inspecteur aanleiding is te veronderstell en, dat 
een bestuurder niet meer voldoet aan de in 
het tweede li d bedoelde eischen, is de bestuur
der verplicht zich ten spoedi gste geneeskundig 
te doen onderzoeken, teneinde een nieuwe ge
neeskundige verklaring te verkrijgen. 

5. Personen, die naar het oordeel van On
zen M inister daartoe ongeschikt zijn, mogen 
geen autobus besturen. 

Art. 28. De bestuurder van een autobus 
mag gedurende zij n diensttijd geen a lcohol 
houdende dranken gebruiken of bij zich heb
ben. 

Art. 29. 1. De d ienstregeling en de tarie
ven van een autobusdienst in meer dan een 
gemeente behoeven, met inach tneming van de 
bij de vergunning bepaalde voorwaarden, de 
goedkeuring van den R ijks inspecteur , in wiens 
d istrict de dienst u itgeoefend wordt; ind ien 
een dienst wordt u itgeoefend in m eer dan een 
district geschiedt de goedkeuring door den 
Rijksinspecteur van het d istr ict, waarin de 
ondernemer het kantoor van den d ienst geves
tigd heeft. 

2. Ter verkrij ging van de in het eerste l id 
bedoelde goedkeuring moet de ondernemer zoo 
moge lij k vier weken voor den datum der in
werkingtred ing, het ontwerp der dienstrege
l ing en/of de tar ieven in dr ievoud bij den 
Rijksinspecteur indienen. 

3. Bij de vaststell ing der dienstregeling 
moet de ondernemer voldoen aan de e ischen, 
welke door den Rijksinspecteur worden gesteld 
betreffende het geven van aanslu it ingen a an 
andere vervoersd iensten. 

4. Een dienstregeling wordt niet goedge-
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keurd voor een langeren termijn, dan tot in
voering van de eerstvolgende dienstregeling 
der Nederlandsche Spoorwegen. 

5. De R ijksinspecteur kan tusschentijds wij
ziging van de dienstregeling goedkeuren. 

6. De Rij ks inspecteur kan, voor zoover zulks 
door den Chef van den Generalen Staf wordt 
nood ig geoordeeld voor de dagen van opkomst 
van militairen in werkelijken dienst bij bui
tengewone oproeping van dienstplichtigen in
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden een dienstrege
ling vaststellen, welke afwijkt van de dienst
regeling, in het eerste lid bedoeld. Artikel 39 
is in dit geval niet van toepassing. 

Art. 30. 1. De datum van invoering: 
a. van de goedgekeurde dienstregeling en 

tarieven van een autobusd ienst in meer dan 
een gemeente, 

b. van de met goedkeuring van den Rij ks
inspecteur daarin aangebrachte wijzigingen, 

wordt zoo tijdig mogelij k, doch in elk geval 
vóór de invoering aangekondigd in een nieuws
blad, verschijnende in de Provincie of in elk 
d er Provincies, waarin de autobusdienst zal 
worden uitgeoefend. 

2. De ondernemer zendt aan den Rij ks
inspecteur een exemplaar van het nieuwsblad 
of elk der nieuwsbladen, waarin de aankon
diging plaats gehad heeft. 

3. De dienstregeling en de tar ieven moeten 
aanwezig zijn in elke autobus en voorzoover 
de Rijksinspecteur dit noodig acht in de wacht
lokalen en bij de stopplaatsen van den auto
busdienst. 

Art. 31. 1. Voor eiken reiziger van een 
autobusdie nst in meer dan een gemeente moet 
een voor de af te leggen reis geldig plaatsbe
w ijs afgegeven worden, waarop het begin- en 
e indpunt van de reis en het verschuldigde be
drag, duidelijk vermeld zijn. 

2. De Rijksinspecteur bedoeld in het eerste 
lid van artikel 29 kan van het bepaalde in 
het vorige lid ontheffing verleenen. 

Art. 32. De ondernemer van een autobusdienst 
in meer dan een gemeente is verplicht van elke 
gedwongen onderbreking van den dienst dan 
wel van elke gedwongen wijziging van den 
te volgen weg onder opgaaf van redenen on
verwijld kennis te geven aan den Rijksinspec
teur en daarvan in een of meer nieuwsbladen 
als bedoeld in artikel 30 mededeeling te doen. 
Het hervatten van den autobusd ienst na ge
dwongen onderbreking en van de gewone route 
na gedwongen wijziging moeten op overeen
komstige wijze bekend gemaakt worden. 

Art. 34. Autobussen moeten naar genoegen 
van den Rijksinspecteur worden gereinigd en 
onderhouden. 

Art. 35. 1. Van 15 October tot 15 April 
moeten autobussen behoorlijk zij n verwarmd, 
op door den Inspecteur-Generaal goedgekeurde 
wijze. 

2. Tusschen een half uur na wnsondergang 
en een half uur voor wnsopgang moeten auto
bussen op voldoende wijze van binnen zijn 
verlicht. 

3. De Inspecteur-Generaal kan van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing verlee
nen; de ontheff ing wordt in de akte van ver
gunning vermeld. 
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Art. 36. In elke autobus moeten in behoor
lijken staat aanwezig zijn ten minste een 
brandbluschapparaat en middelen tot het leg
gen van een snelverband. De I nspecteur-Gene
raal is bevoegd hieromtrent voorschriften te 
geven. 

HOOFDSTUK III. 

Stm/- en slotbepalingen. 

Art. 37. Overtreding van het bepaalde in 
het eerste li d van a rtikel 2 vormt een straf
baar feit in den zin van Afdeeling 9 van de 
Wet van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 
685). 

Art. 38 . M et het opsporen van de bij dit 
bes! uit strafbaar gestelde fe iten zijn, onver
m inderd het bepaalde bij artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast de ambte
naren van de Rijksverkeersinspectie en van de 
Rijks- en Gemeentepolitie. 

Art. 39. 1. Van elke besli ss ing krachtens 
eenig artikel van dit besluit door of namens 
den Inspecteur-Generaal of een Rijksinspec
teur genomen, kan de betrokkene binnen zes 
dagen na dagteekening van de beslissing bij 
Onzen Minister in beroep komen, onder ver
plichting aan dengene, d ie de beslissing ge
nomen heeft, onverwijld van het aangeteeken
de beroep kennis te geven. 

2. I s het beroep ingestel d tegen een be
slissing, genomen op grond van een bepaling 
van Hoofdstuk II van dit besluit, dan kan de 
Inspecteur-Generaal of de R ij ksinspecteur in 
afwachting van de beschikking op het be
roep de genomen beslissing buiten werking 
stellen. 

Art. 40. 1. Dit besluit is niet van toepas
sing: 

a. op militaire motorrijtuigen en op mo
torrijtuigen in gebruik voor militaire doel
e inden; 

b. op het vervoer van zieken of gewonden 
met daarvoor ingerichte motorrijtuigen, dan 
wel door geneeskundigen met personenauto's. 

2. Hoofdstuk II van d it besl uit is behou
dens het bepaalde in de artikelen 24, 26, 28 
en 34 t/m 36 niet van toepassing op autobus
sen, voorzien van een buitenlandsohe nummer
plaat en gebezigd voor de uitvoering van toer
wagenritten. Met deze autobussen mogen niet 
meer personen of goederen worden vervoerd 
dan waarvoor zij kennelij k zij n ingericht. 

Art. 41. 1. Een vergunning tot het in wer
king b1·engen van een of meer autobusdien
sten, verleend overeenkomstig de Wet Open
bare V ervoermiddelen en bij het in werking 
treden van dit besluit nog van kracht of 
daarna door Ons verleend, wordt geacht een 
op grond van dit besluit verleende vergun
ning voor de uitoefening van een autobus
dienst in meer dan een gemeente te zijn, met 
dien verstande dat : 

a. voor zoodan ige vergunning niet geldt het 
bepaalde bij artikel 8; 

b. zij, ongeacht den t ijd, voor wel ken zij 
is verleend en behoudens andere regeling bij 
wet, overeenkomstig Afdeeling 10 van de wet 
van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 685), 
van kracht blijft tot en met 31 December 
1940, indien de houder der vergunning tot het 
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in werking brengen van den autobusdienst 
vóór 31 December 1937 een aanvrage om ver
gunning voor de uitoefening van den autobus
dienst ingaande 1 Januari 1941 bij den In
specteur-Generaal indient, en anders tot en 
met 31 December 1937; 

c. de termijn van vijf jaren genoemd in 
artikel 10, derde I id, wordt geacht te zijn in
gegaan op het tijdstip waarop de vergunning 
volgens de Wet Openbare Vervoermiddelen in 
werking is getreden; 

d. de bevoegdheden, die Gedeputeerde Sta
ten zich in de vergunningsvoorwaarden hebben 
voorbehouden, op de(n) betrokken Rijksinspec
teur(s) overgaan, voorzoover daaromtrent in 
dit besluit niet is voorzien; 

e. de door Gedeputeerde Staten verleende 
goedkeuringen van dienstregelingen en ta
rieven van kracht blijven tot 22 Mei 1937. 

De Inspecteur-Generaal doet van de door 
hem ontvangen aanvragen als bedoeld onder b 
mededeeling in de Staatscourant; het tijdstip, 
waarop de in artikel 7, eerste lid, bedoelde 
ter-inzage-legging plaats vindt, wordt nader 
door hem vastgesteld. 

2. Een aanvrage om vergunning tot het in 
werking brengen van een autobusdienst, als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, der Wet Open
bare Vervoermiddelen, waarop door Gedepu
teerde Staten bij de inwerkingtreding van dit 
besluit nog niet is beschikt, wordt door Ge
deputeerde Staten toegewnden aan den In
specteur-Generaal, die daarmede handelt, als 
in artikel 7 is bepaald. 

3. Op een beroep van een beschikking van 
Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, der Wet Openbare Vervoermidèle
len, dat bij de inwerkingtreding van dit be
slui t nog niet is behandeld, wordt alsnog door 
Ons beschikt. 

Art. 42. Artikel 2 en artikel 2bis van het 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1880 (Staats
blad n°. 121) zijn op autobussen niet van toe
passing ; evenwel blijven de goedkeuringsbe
wijzen, krachtens artikel 2, na goedkeurin~ in
gevolge artikel 2bis van dat beslu!~, mtge
reikt, van kracht gedurende den term11n, waar
voor die goedkeuring was verleend. 

Art. 43. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 8 eerste lid, wordt een vergunning 
voor de ~itoefening van een autobusdienst in 
meer dan een gemeeQte, die in werking 
treedt vóór 31 December 1940, verleend voor 
een tijdvak eindigende 31 December 1940. 

Art. 44. Dit besluit kan worden aange
haald onder den t itel "Reglement Autovervoer 
Personen" of "R.A.P.". 

Art. 45. Dit besluit treedt in werking op 
15 Februari 1937 met uitzondering van het 
bepaa lde omtrent taxi's en huurauto's, ten 
aanzien van welke motorrijtuigen het in wer
king treedt op 1 September 1937. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 Juli 
1938 (Staatsblad n°. 569) . 

Mij bekend, 
De M:iniste1· van Wat e?'S taat, 

J. v. Bu.uren. 
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S. 579 B. 

5 October 1938. BESLUIT tot nadere wijzi 
ging van het Algemeen Reglement Ver
voer. 

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

Waterstaat van 8 September 1938, n°. 537 , 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op arti kel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

27 September 1938, n°. 40); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 29 September 1938, 
n°. 548, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Vervoer, vastge

steld bij Koninklijk besluit van 9 November 
1928 (Staatsblad n°. 415), het laatst gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 28 December 
1937 (Staatsblad n°. 579 T) , te wijzigen als 
volgt: 

I. Artikel 70 , paragraaf 1, wordt gewijzigd 
en gelezen: 

,,§ 1. De leveringstermijn mag niet meer 
bedragen dan 2 etmalen" . 

II. Artikel 101, paragraaf 1, wordt gewij
zigd en gelezen: 

" 1. De leveringstermijn voor snelgoed mag 
ten hoogste 1 etmaal bedragen; deze termijn 
mag niet later beginnen te loopen dan des 
middernachts, nadat de aanneming van de goe
deren ten vervoer heeft plaats gehad. 

2. Indien de Spoorweg ook op andere 
plaatsen dan de stations zendingen ten ver
voer aanneemt, wordt voor die zendingen de 
leveringstermijn met 6 uur verlengd". 

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

Het Loo, den 5den October 1938. 

S. 579 C. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. v. Buur en. 
(Uitgeg. 13 October 1938.) 

7 Octob er 1938. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Tramwegreglement. 

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

Waterstaat van 2 September 1938, n°. 543,. 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 5, vijfde lid, der Locaal 
spoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 September 1938, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-• 
noemden Minister van 3 October 1938, n°, 
539, afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Het Tramwegreglement, vastgesteld bij 

Koninkl ijk besluit van 24 Februari 1920· 
(Staatsblad n°. 85), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 28 December 1937 
(Staatsblad n°. 579 T) te wijzigen als volgt: 

a. artikel 76, eerste en tweede lid, worden, 
gewijzigd en gelezen: 
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"1. De beambten genieten elke week op 
hun standplaat;; een rustdag, waarvan in een 
tijdvak van drie (3) achtereenvolgende weken 
ten minste één moet omvatten den tijd tus
schen Zondag 2 uur voormiddag en Maandag 
4 uur voormiddag" . 

b. de leden 3 en 4 van artikel 76 worden 
vernummerd in 2 en 3. 

IL Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op 1 Januari 1939. 

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

H et Loo, den 7den October 1938. 

S. 579 D. 

WILHELM! TA. 
D e M inister van Waterstaat, 

J. v. B u u re n. 
(Uitgeg. 21 October 1938.) 

7 Octob er 1938. BESLUIT tot w11z1gmg van 
het Bijzonder reglement Noordzeekanaal 
1933, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 24 J a nuari 1933 (Staatsblad n °. 23) 
en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
24 M ei 1934 (Staatsblad n° . 265). 

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

Waterstaat van 8 .September 1938, N° . 471, 
Afdeeling W aterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor riv ieren en Rijkskana
len-

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 September 1938, N °. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 October 1938, N°. 
487, Afdeel ing Waterstaa tsrecht ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
I. dat in het Bijzonder reglement Noord

zeekanaal 1933, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 24 J anuari 1933 (Staatsbl ad n° . 23) 
en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 
Mei 1934 (Staatsblad n°. 265), de volgende 
wijzigingen worden aangebracht: 

a. In artikel 13 , lid 2, wordt in plaats van 
" Bovendien is het voor alle vaartuigen, zich 
voortbewegende in dezelfde richting, verboden 
om el kan der voorbij te varen" gelezen: ,,Bo
vendien is het voor a lle andere vaartuigen 
dan zeeschepen verboden elkander of zeesche
pen in dezelfde richting voorbij te varen" . 

b. Artikel 28, Jid 2, wordt gelezen als volgt : 
"2. Vaartu igen, welke zich bevinden in het 

havengebied, gelegen noordwaarts van de lijn, 
welke loopt van de Noordersluis te IJmuiden 
over de remstoelen aan de noordzijde van het 
binnentoeleidingskanaal tot aan den licht
opstand op den hoek tusschen den noordelijken 
oever van het Noordzeekanaal en den oostelij
ken oever van de oostelijke Rijksbinnenhaven, 
mogen dit havengebied n iet verlaten en de 
genoemde lijn niet passeeren, wanneer op den 
oostelijken remstoel of op den genoemden 
lichtopstand naar de zijde van het havenge
bied het woord " Stop" in rood licht wordt 
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getoond of wanneer op den genoemden rem
stoel of li chtopstand claxonseinen worden ge
geven." 

c. Na a rtikel 32 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende a ls volgt: 

" Art. 32bis. H et is verboden brandbare 
vloeistoffen of water, hetwelk met deze stof
fen verme!"gd of verontrein igd is, te water te 
laten vloeien of te doen geraken.". 

d. In artikel 43 onder a wordt na "30," 
ingevoegd: ,, 32bis,". 

Jl. dat in de aan het onder I bedoel de 
reglement gehechte inhoudsopgave na: ,,Ar
tikelen 31 en 32. Ontplofbare en licht ont
vlambare stoffen." wordt ingevoegd: ,,Artikel 
32bis. Bra ndbare vloeistoffen.". 

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

H et Loo, den 7den October 1938. 

S. 579 E. 

WILHELMINA. 
De Minister van W aterstaat, 

J . v. Buur en. 
(Uitgeg. 25 October 1938.) 

26 Octob er 1938. BESLUIT tot wijzig ing van 
het reglement voor de stuurlieden-examens , 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 15 
October 1937 (Staatsblad N°. 579 C). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministe rs van 

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 13 September 1938, La. 
H ./15 September 1938, n°. 150, K abi net, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen/Afdeeling ij 
verheidsonderwijs; 

Den Raa d van State gehoord (advies van 11 
October 1938. n °. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 October 1938, n°. 
531/20 October 1938, n°. 150, Afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen/Afdeeling Nijverheids
onderwijs (Kabinet) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
H et reglement voor de stuur] iedenexamens, 

vastgesteld bij Ons beslu it van 15 October 1937 
(Staatsblad n°. 579 C), a ldus te wijzigen, dat 
in artikel 6 aan het eerste lid een onderdeel g. 
wordt toegevoegd, 1 uidende: 

g. voor het diploma als tweede of a ls eer
ste stuurman voor de groote h andelsvaart , het 
bewijs, dat hij den cursus handelsbescherming 
geheel heeft gevolgd. 

Onze Ministers van Waterstaat en van On
derwijs, Kunsten en \Vetenschappen zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschr ift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 26sten October 1938. 
WILHEL 1I A. 

De M iniste,· van Wat e,·staat, 
J . v. B u u r e n. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 8 Nove1nber 1938.) 
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S. 579 F. 

26 October 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het reglement voor de mach inisten-exa
mens, vastgesteld bij Koninklijk besl uit 
van 15 October 1937 (Staatsblad N°. 579 D). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 13 September 1938, La. 
H ./15 Septembei' 1938, n°. 150, Kabinet, Af
deel ing Vervoer- en Mijnwezen/Afdeel ing Nij
verheidsonderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
October 1938, n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 October 1938, n°. 
531/20 October 1938, n° . 150, Afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen/Afdeeling Nijve rheids
onderwijs (Kabinet); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
H et reglement voor de machinistenexamens, 

vastgesteld bij Ons besluit van 15 October 
1937 (Staatsblad n°. 579 D), a ldus te wijzi
gen, dat in artikel 6 aan het eerste I id een 
onderdeel h. wordt toegevoegd, 1 uidende : 

h . voor het diploma B of C a ls scheeps
werktuigkundige, het bewijs, dat hij den cur
sus handelsbescherming geheel heeft gevolgd. 

Onze Ministers van W aterstaat en van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn belast 
met de u itvoering van d it besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 26sten October 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Wate?"Staat, 
J . v. Buur en. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 8 November 1938.) 

S. 579 G. 

28 October 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van de voorwaarden betreffende de aan
sluiting aan de waterle iding van het 
Staatsvisschershavenbedrijf te lhnuiden en 
de levering van water. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Waterstaat van 21 September 1938, n° . 435, 
Directie van den Waterstaat; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 29 De
cember 1928 (Staatsblad n°. 515) tot aanwij
zing van den tak van Rijksdienst, omvattende 
de Visschershaven te IJmuiden voor een be
heer als bedoeld in artikel 88 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
October 1938, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 October 1938, L a. 
T ., Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1939 vast te stel

len de volgende voorwaarden betreffende de 
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aanslui ting aan de waterl eiding van het 
Staatsvisschershavenbedrij f te IJ mui den en de 
levering van water. 

Art. 1. In deze voorwaarden wordt ver taan 
onder: 

a. Directeur: de Directeur van het Staats
visschershavenbedrijf of diens p laatsvervan
ger; 

b. Technisch-Ambtenaar : de techn isch-amb
tenaar van het Staatsvisschershavenbedrijf of 
diens plaatsvervanger; 

c. Havenmeester : de havenmeester van het 
Staatsvisschershavenbedrijf of diens plaatsver
vanger; 

d. Kassier: de kassier van het Staatsvis
schershavenbedrijf of diens plaatsvervanger; 

e. Havenambtenaren: de havenambtenaren 
van het Staatsvisschershavenbedrijf; 

/. Waterleiding: de waterleiding van het 
Staatsvisschershavenbedrijf. 

2. Zij, die aansluiting wenschen aan de wa
terleiding wenden zich daartoe schriftelijk tot 
den Directeur, onder opgave van het perceel 
of het lokaal ten behoeve waarvan de aanslui
ting wordt gewenscht, door inlever ing van een 
behoorlijk ingevuld en door den aanvrager 
onderteekend formulier, hetwelk kosteloos ten 
kantore van het Staatsvisschershavenbedrij f 
verkrijgbaar is. 

Door onderteekening van dit formu lier ver
klaart de aanvrager de voorwaarden, in dit 
Beslu it neergelegd, te aanvaarden. 

Indien echter de capaciteit van de waterlei
ding door den Directeur n iet meer voldoende 
wordt geacht, kan aansluiting door hem wor
den geweigerd. 

3. Voor perceelen, welke niet aan het bui
zennet zijn gelegen, kan de aanslu iting worden 
toegestaan, op nader door den Directeur vast 
te stellen voorwaarden. 

4. De aangeslotenen verbinden zich tot wa
terneming voor den tijd van één jaar , dat 
wordt gerekend aan t~ vangen 1 J anuari. De 
verbintenis wordt geacht e lk jaar stil zwij gend 
te zijn verlengd, tenzij het tegendeel blijkt uit 
een vóór den lsten December door den Direc
teur ontvangen schriftelijke kennisgeving. 

De aangeslotenen, di e zich verbonden heb
ben tot een jaarlijksch verbru ik van een zekere 
hoeveelheid water, kunnen hierin all een ver
andering brengen door middel van een schrif
telij ke kennisgeving aan den Directeur vóór 
1 Februari van het jaar, waarover de veran
dering wordt verlangd, of b innen den tijd van 
drie maanden , nadat de waterleverin g is be
gonnen. 

5. L evering van water, zonder aansluiting 
aan de waterleid ing, geschiedt na aanvrage 
dagelij ks, uitgezonderd op Zon- en feestdagen, 
op de door den Directeur vast te steil en uren 
tusschen 5 uur v.m . en 8 uur n .m. rechtstreeks 
uit slangen, gekoppeld aan van watermeters 
voorziene standpij pen, geplaatst op langs de 
kade aanwez ige hydranten. 

De verbruiker is verantwoordelijk voor de 
schade aan de hem in verband met zijn aan
vraag voor water in gebruik gegeven slangen 
en standpijpen. 

H et is ter beoordeeling van den havenmees
ter of water voor andere doel einden dan voor 
scheepsgebruik via deze standpijpen zal wor
den geleverd. 



545 

De waterlevering geschiedt bij geen kleinere 
hoeveelheden dan van 100 liter, indien van 
eigen ·slangen wordt gebruik gemaakt en in 
alle andere gevallen van 200 1 iter. 

Voor de verstrekking van de voor deze wa
terlevering benoodig de slangen en de aankop
peling daarvan uitsluitend aan de kranen der 
aaf\ de zuidzijde der haven aanwezige hydran
ten, kan door de gebruikers worden wrg ge
dragen, mits de gebezigde koppel in gen door 
of vanwege den Directeur zijn goedgekeurd en 
van een daarop aangebracht merk zijn voor
zien. 

Voor de levering van water tusschen 8 uur 
n.m. en 6 uur v.m. kunnen uitsluitend stand
pijpen met daarbij behoorende deelen, passen
de op de hydranten aan de zuidzijde van de 
Visschershaven, worden afgegeven op aan
vraag van den reeder of di ens gemachtigde, 
nadat door hem een door den Directeur vast
gesteld formulier voor ontvangst is geteekend. 

Soortgelijke aanvragen moeten bij de h aven
meester zijn ingediend vóór 5 uur n .m. 

De levering geschiedt hetzij in de volgorde 
waarin de gegad igden bij den havenambtenaar 
belast met de a fl evering van het water, zich 
aanmelden, hetzij in de volgorde van de lig
plaats der schepen, indien, naar het oordeel 
van den ha venmeester, dientengevolge bespoe
diging in de aflevering zal worden verkregen. 
In bijzondere gevallen kan de havenmeester 
van deze regeling afwijken. 

Hiervan is beroep bij den Directeur. 
6. Wanneer de waterlevering aan aange

slotenen in den loop van een kwartaal aan
vangt, wordt het verschuldigde bepaald naar 
evenredigheid van het aantal maanden, gedu
rende welke water wordt geleverd. Een ge
deelte van een maand wordt hierbij voor een 
geheele gerekend. 

De waterlevering wordt geacht aan te van
gen op den dag, waarop de in het vierde lid 
van artikel 9, bedoelde afsluitkraan wordt ge
opend. De verbruiker ontvangt hiervan een 
kennisgeving van of namens den Directeur. 

Bij verhuizing of overl ijden van den ver
bruiker, indien daarbij opzegging van de wa
terlevering plaats heeft ten minste 8 dagen 
voor het einde van het kwartaal , zijn het 
watergeld en de meterhuur slechts verschul
digd tot het einde van het loopende kwartaal. 

Bij eindiging der waterlevering vóór 31 De
cember van het loopende jaar, wordt het ver
schuldigde bepaald naar evenredigheid van 
het aantal kwartal en , gedurende welke water 
wordt geleverd. 

7. Na a floop van elk kwartaal wordt be
schikt over het verschuldigde wegens meter
huur en over ten minste een vierde van het 
bedrag, dat de verbruiker moet betalen voor 
de hoeveelheid water, die door hem volgens 
contract in een jaa r moet worden afgenomen. 

Indien echter bij de meteropneming bij het 
e inde van eenig kwartaal blijkt, dat de ge
heele hoeveelheid water, die door den ver
bruiker volgens contrnct in een jaar moet wor
den afgenomen , reeds is verbruikt, wordt be
.schikt over het nog onbetaalde gedeelte van 
het jaarcontract, a lsmede over het verschul
digde voor het aantal m3, dat boven het jaar
abonnement blijkt te zijn verbruikt. 

De Directeur is bevoegd vooruitbetaling te 
L. &. S. 1938. 
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vorderen voor meterhuur en de levering van 
water voor den tijd van één kwartaal. 

B ij levering van water uit standpijpen kan 
contante betaling worden gevorderd. 

8. Voor de waterlevering gelden de volgen
de tarieven: 

A. Voor aangeslotenen : 

Voor een ver- 1 
brmk per jaar 
van minstens 

30 m3 

50 m3 

100 m3 

200 m 3 

500m3 

1000 m3 

per 
3 maanden 

f 2,60 
3,75 
7,-

13,-
30.-
55,-

Voor eiken 
m• meer 

f 0,32 
0,27 
0,26 
0,24 
0,22 
0,20 

Voor grootere hoeveelheden kan de Direc
teur met den verbruiker een bijzondere over
eenkomst afsluiten. 

Buitendien is voor brandkranen, die steeds 
van Rijkswege moeten zijn verzegeld, een ver-
goeding verschuldigd van: · 

a. Voor elke brandkraan per kwartaal f 2; 
b. Voor het aanbrengen van elk zegel hetzij 

na de plaatsing, hetzij na verbreking, in geval 
van bra nd, of van proefneming in tegenwoor
dighe id van een door den Technisch -Ambte
naar aangewezen ambtenaar f 1.50 ; 

c. Voor het aanbrengen van elk zegel bui
ten de gevallen, bedoeld onder b, f 15. 

B. Voor hen, die het water uit standpijpen 
ontvangen: 

Voor elke 200 liter of gedeelte daarvan 7 
cent, behoudens dat voor water aan de zuid
zijde der haven door standpijpen geleverd, in
dien de gebruikers voor de verstrekking en de 
aankoppeling van de benoodigde slangen zorg 
dragen, een bedrag van 3 cent per 100 liter 
is verschuldigd. 

C. Voo, werkzaamheden door het perso
neel van het Staatsvisschershavenbedrijf, die 
voor rekening van den gebruiker worden uit
gevoerd, is als arbeidsloon verschuldigd het 
loon van dit personeel per uur berekend, ver
meerderd met 20 pct. voor toezicht en gereed
schappen. Voor gebruikt materiaal wordt de 
kostprijs vermeerderd met 20 pct in rekening 
gebracht. 

Levering van water voor tijdelijke werken, 
ter beoordeeling van den Directeur, kan ge
schieden tegen een eenheidsprijs van f 0.35 per 
m3 bij vooruitbetaling. 

Bij deze leveringen van tijdelijken aard ko
men de kosten van aanleg, eventueele repara
tie en weder opruimen der noodige dienstlei
dingen, a lsmede de huur van den meter over 
een geheel jaar volgens tarief voot· rekening 
van den aanvrager. 

De Directeur is bevoegd een tarief tot een 
minimum van f 0.06 per m3 toe te passen voor 
levering van water, dat tengevolge van niet 
door moedwil of grove onbedachtzaamheid 
veroorzaakte lekkage, verloren is geraakt. Van 
het ontdekken van eene dergelijke lekkage 
moet zoo spoedig mogelijk kennis worden ge
geven aan den Technisch-Ambtenaar. 

Indien de prijzen, waarvoor het Staatsvis
schershavenbedrijf water betrekt van de Ge
meente Velsen, worden verhoogd, worden de 
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eenheidsprijzen per m3 water, waarvoor het 
Staatsvisschershavenbedrij f water aan zijn a f
nemers levert, eveneens naar evenredi gheid 
verhoogd met ingang van een door den Direc
teur vast te stellen tijdstip. 

9. Elk perceel is a ls regel aangesloten door 
een afzonderlijke dienst- of spruitleiding, be
houdens door den Technisch-Ambtenaar vast 
te stellen uitzonderingen. 

De plaats, waar de dienstleiding zal worden 
aangebracht, benevens de wijdte, worden be
paald door den T echnisch-Ambtenaar, in over
leg met den aanvrager. 

Bij het maken van aansluiting aan de wa
te rleiding van perceelen op in e rfpacht of in 
huur van het Staatsvisschershavenbedrijf ver
kregen g rond , zal de verbindingsspruit tus
schen de buisleiding en het aan te slui ten per
ceel, tot en met de afslui tkraan, door het 
Staatsvisschershavenbedrijf, voor rekening van 
den aanvrager, worden aangelegd. Deze aan
si uiting gaat om niet in e igendom over aan 
het Staatsv isschersh avenbedrijf. 

H et aanleggen van de dienstleiding en het 
pl aatsen van de afsluitkre<tn in perceelen en 
loka len, di e aan het Sta.,tsvisschershavenbe
drij f behooren, geschieden door en voor reke
n ing van het Staatsvisschershavenbedrij f. 

H et is verboden aan dienst,. of spruitleiding, 
afslu itkraan en watermeter veranderingen aan 
te brengen of herstel] in gen van welken aard 
ook, uit te voeren. 

10. De waterlevering geschiedt uitsluitend 
door middel van door het Staatsvisschersha
venbedrijf in huur verstrekte watermeters. 

De watermeters worden uitsluitend door het 
Staatsvisschershavenbedrij f geleverd en ge
plaatst. De gebruiker betaalt a ls huur daar
voor per drie maanden een vergoeding over
eenkomstig het volgende tarief ; 

voor meters van 10 en 13 mm f 0.60 
20 " 0.90 
30 " 1.30 
40 ,, ,, 1.50 

Voor het gebru ik van meters van grootere 
afmetingen wordt de vergoeding door den 
Directeur vastgesteld. 

De doorgangswijdte en de plaats van den 
meter worden door den Technisch-Am btenaar 
bepaald. 

De geabonneerde van een perceel waarin 
een meter is geplaatst, draagt zorg, dat deze 
meter niet bevriest of beschadigd wordt; her
stel van beschadiging tengevolge van geweld, 
nal ati gheid, onvoorzichtigheid of dergelijke 
oorzaken, geschiedt door het Staatsvisschers
havenbedrijf voor rekening van den geabon
neerde. 

H et onderhoud van den meter komt ten 
laste van het Staatsvisschershavenbedrij f. 

De meters worden door het Staatsvisschers
havenbedrij f verzegel d. De zegels mogen niet 
worden verbroken . 

ll. À an de ambtenaren, belast met het op
nemen van den watermeter, moet des daags 
tusschen des voormiddags 8 uur en des namid
dags 6 uur vrije toegang tot den meter worden 
verleend. 

Het opnemen der meterstanden geschiedt 
ten m inste eenmaal per kwartaal door de 
ambtenaren, daartoe door den Directeur aan
gewezen. 
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De verbrui kers ontvangen na het opnemen 
een schriftelijke opgave, vermeldende den vo
rigen meterstand, den tegenwoordigen meter
stand en de sedert de laatste opneming ver
bruikte hoeveelhe id water. 

W a nneer bij het opnemen blijkt, dat de 
meter de verbruik te hoeveelheid water niet 
voldoende nauwkeurig aangeeft, wordt het 
verbruik gehouden gelijk te zijn aan dat van 
het onmiddell ijk voorafgaande kwartaal. De 
Directeur is eYemvel bevoegd hiervan af te 
wijken, indien eene andere regeling hem juis
ter voorkomt. 

12. In geval van twij fel aan de juiste aan
wijzing van een watermeter, kan de verbn1i
ker een nader onderzoek daarvan verlangen. 
Indien de afwijking, berekend volgens een ver 
houding van een strooming van ten minste 
500 li ter per uur voor een meter van 13 mm 
niet meer bedraagt dan 5 procent, komt een 
bedrag van f 10 voor kosten van het onder
zoek voor rekening van den verbru ike r. 

Bedraagt de afwijking meer, dan zijn de 
kosten der beproeving ten laste van het Staats
visschershavenbedrijf en wordt een andere 
meter geplaatst. 

Verrekening van het te veel of te weinig 
betaalde zal zich niet verder uitstrekken dan 
over het loopende kwartaal. De Technisch
Ambtenaar heeft de bevoegdheid te allen tijde 
voor rekening van het Staatsvisschershavenbe
drijf een nader onderzoek of de vervanging 
van een watermeter door een anderen te ge
lasten. 

13 . Voor den aanleg van de leidingen bin
nen het perceel of het lokaal in niet aan het 
Staatsvisschershavenbedrij f behoorende gebou
wen, wordt door den aanvrager zorg ged ragen. 

De geheele aanleg is echter onderworpen 
aan de goedkeuring van den T echnisch-Amb
tenaar en moet voldoen aan de volgende be
palingen: 

De leidingen moeten zoodanig gelegd wor
den, dat zij zoo min mogelijk aan vorst zijn 
blootgesteld en geheel geledigd kunnen wor
den. 

Leidingen in niet overdekte plaatsen moeten 
in den winter buiten werking gesteld kunnen 
worden, tenzij zij ten minste een meter onder 
den grond liggen. 

Alle kranen moeten zijn langzaam slu itende 
neerschroefkranen. 

Rechtstreeksche verbindingen met het bui
zennet van stoomketels en privaten is verbo
den. De Technisch-Ambtenaar is bevoegd di t 
verbod zoo noodig ook op andere inrichtingen 
van toepassing te verklaren. 

Aansluiting aan lif ten, watermotoren en 
soortgelijke toestellen of aan werktuigen, wordt 
niet aangebracht dan met goedkeuring van 
den Technisch-Ambtenaar. 

De aflaat- of winterkraan moet onmiddellij k 
na de watermeter worden aangebracht. 

Voor de aanslui ting aan het buizennet wordt 
de leiding binnen het perceel of lokaal van
wege het Staatsvisschershavenbedrij f beproefd 
door het aanbrengen van een inwendigen druk 
van 12 atmosferen . Schade door deze proef
neming veroorzaakt, komt niet ten laste van 
het Staatsvisschershavenbedrijf , evenmin al s 
schade ontstaan door een ig gebrek aan eenige 
binnen le iding. 
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De eerste proefneming gesch iedt kosteloos; 
voor elke verdere proefneming, zoo die noodig 
mocht zijn, wordt eene vergoed ing van f 5 in 
rekening gebracht. 

Voor elke wijziging der bestaande leiding 
wordt de goedkeuring van den Technisch
Ambtenaar vereischt. 

14. Aan ambtenaren van het Staatsvisschers
havenbedrij[, mits voorzien van eene schrifte
lijke machtiging van den Directeur, moet te 
allen tijde vrije toegang worden verleend tot 
alle gebouwen, lokalen, vertrekken, terreinen 
en andere plaat4,en, waar zich lei dingen, kra
nen of meters bevinden, teneinde zich van de 
stipte naleving dezer voorwaarden te kunnen 
overtuigen. 

15. Over alle vergoedingen en kosten ver
schuldigd op grond van het bepaalde in een 
der voorgaande of volgende artikelen, zal door 
den kass ier per kwitantie worden beschikt. 
Wordt deze ook bij de tweede aanbieding niet 
voldaan, dan kan betaling a lsnog binnen 8 
dagen bij den kass ier plaats hebben, vermeer
derd met f 0.25. Heeft binnen dien termijn 
geen zoodanige betaling plaats gehad, dan 
wordt de verbruiker geacht nalatig te zijn en 
de waterlevering gestaakt. 

16. H et Staatsvisschershavenbedrijf is tot 
geen vergoeding of sch adeloosstelling ver
plicht, wanneer de levering van water belem
merd of verhinderd wordt of moet worden 
beperkt, evenm in indien, door het afsluiten 
of weder openen van den watertoevoer of door 
een gebrek aan het buizennet, eenige schade 
aan binnenleidingen of aan ander particul ier 
eigendom wordt toegebracht. 

Wanneer het noodzakelijk is, dat de water
toevoer geheel of gedeel telijk wordt afgeslo
ten, wordt daarvan, zoo mogelij k ten minste 
twee uur te voren, aanzegging gedaan aan be-
1 anghebbenden . 

17. Het is aan de verbruikers en aan allen 
die, naar het oordeel van den Directeur, uit 
den aard der zaak met hen tot het verbruiken 
van het wate r gerechtigd zijn , verboden om 
zonder vergunning van den Directeur aan 
anderen water te geven, te verkoopen of toe 
te staan, dat het door hen genomen wordt, 
slangen aan de kranen van hydranten te kop
pelen anders dan in de gevallen bedoeld in 
artikel 5, of daarvoor andere koppelingen te 
bezigen, dan in het tweede lid van artikel 5 
wordt bepaald. 

Het is verboden een tapkraan te laten open
staan, nadat het op het oogenblik benoodigde 
water is verkregen; ook het bestendig laten 
lekken van kranen is verboden. 

18. Bij overtreding of niet tijdige nakoming 
van het bepaalde in een der voorgaande ar
tikelen, kan den gebru iker een boete van ten 
hoogste f 25 door den Directeur worden opge
legd, te voldoen op diens eerste aanschrijving 
bij den kassier, onverminderd zijn verplich
ting tot betaling van de verschuldi gde ver
goedingen en van alles, waartoe deze voor
waarden aanleiding geven, womede van de 
schade door onvoorzichtigheid, nalatigheid, 
schuld of door overtreding van het bepaalde 
in een der vorige artikelen ontstaan en on
verminderd de bevoegdheid van het Staats
visschershavenbedrijf tot staking of weigering 
van de waterlevering, wegneming van den 
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meter en afsnijding van de leiding. 
Een zoodan ige stak ing van de waterlevering 

ontheft een gebruiker niet van de verplichting 
tot betaling van het door hem verschuldigde 
bij het ingaan van een ni euw kwartaal. 

Indi en de waterlevering gestaakt is gewor
den, heeft zij niet weder opnieuw plaats, dan 
nadat de bel anghebbende naar het oordeel van 
den Directeur de overtreding za l hebben her
steld en a l het aan het Staatsvisschershaven~ 
bedrijf verschuldi gde zal hebben voldaan. 

19. Van de beslissing door den Technisch
Ambtenaar en havenmeester krach tens di t Be
sluit genomen, staat beroep bij den Directeur 
open. 

Van de besliss ing door den Directeur in 
eersten aanleg krachtens dit Besluit genomen, 
staat binnen twee maanden schriftelijk beroep 
ope11 bij den Minister van Waterstaat. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
R aad van State in a fschrift zal worden mede
gedeeld. 

Het Loo, den 28sten October 1938. 

S. 579 H. 

WILHELMINA. 
De Ministe,- van Waterstaat, 

J . v. B 'uur e n . 
( Uitgeg. 15 N ovembe,· 1938. } 

29 Octobe,- 1938. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Al gemeen R eglement Ver
voer. 

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

Waterstaat van 4 October 1938, n°. 537, af
deel i ng Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet Óp artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den R aad van State gehoord (advi es van 

18 October 1938, n°. 55) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 25 October 1938, La_ 
C., afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
a. in het Algemeen Reglement Vervoer, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 9 No
vember 1928 (Staatsblad n°. 415), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 October 
1938 (Staatsblad n°. 579 B) de volgende wij 
ziging n aan te brengen: 

I. In den laatsten volzin van artikel 45 
wordt tusschen "reiziger" en "ter" ingevoegd, 
,,kosteloos". 

II. In artikel 51 , § 2, eerste lid, onder l> 
en .c wordt telkens na de woorden: ,,bepaalde 
zendingen" ingelascht: ,,tijde lijk" . 

III. In artikel 52, § 1 (1) C vervalt de 
aanduiding (1) en wordt onder C in plaats 
van : ,,walgingwekkende of kwalijkriekende 
stoffen" gelezen: ,,walgingwekkende stoffen. 
of stoffen, welke besmetting kunnen vei·oorza
ken"; het bepaalde in artikel 52, § 1, tweede
! id, vervalt. 

IV. In artikel 52, § 2, onder c wordt twee-• 
maal in plaats van: ,,walgingwekkende of 
kwalijk riekende stoffen" , gelezen: ,,walging
wekkende stoffen of stoffen, welke besmetting 
kunnen veroorzaken''. 
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V. Artikel 53, § 4, eerste lid , wordt ge
wijzigd en gelezen als volgt: 

,,(1) . De afzender van goederen, als be
doeld in § 2, is jegens den Spoorweg verant
woordelijk voor alle schade, welke wordt ver
oorzaakt door afwezigheid van verpakking of 
door gebrekkige verpakking. Hij is in het bij
zonder gehouden de schade te vergoeden, 
welke de Spoorweg uit dien hoofde heeft ge
leden. Indien in den vr"\Chtbrief de afwezig
heid van de verpakking of de gebrekkige 
verpakking niet is erkend, moet het bewijs 
,•an deze onvolkomenheden door den Spoorweg 
worden geleverd.". 

VI. De eerste volzin van artikel 58, § 4, 
wordt gewijzigd en gelezen: 

,,Het gebruik van vrachtbrieven, waarin ge
radeerd is of waarin over de oorspronkelijke 
woorden geschreven, of papier geplakt is, is 
Jliet geoorloofd.". 

VII. In artikel 58, § 5, tweede lid, onder c 
wordt in plaats van: ,,de woonplaats" gele
zen: ,,het adres". 

VIII . De laatste zinsnede van artikel 58, 
§ 5, tweede lid , onder d wordt gewijzigd en 
gelezen als volgt: 

,,Indien voor de omschrijving van de goede
ren op den vrachtbrief de daartoe bestemde 
ruimte niet voldoende is, moet gebruik wor
den gemaakt van de achterzijde van den 
vrachtbrief of van bladen van gelijke a fme
ting als de vrachtbrief, welke zorgvuldig aan 
den vrachtbrief zijn gehecht en door den af
zender zijn onderteekend; in den vrachtbrief 
moet in de rubriek ,,,,Inhoud"" naar de ach
terzijde van den vrachtbrief of naar de aan
gehechte bladen worden verwezen. Bij aan
gifte van het gewicht van de zending moet, 
ook indien gesplitste gewichtsopgave der af
zonderlijke posten voorkomt, bij gebruik van 
de achterzijde van den vrachtbrief, het totaal
gewicht op de daartoe bestemde plaats aan de 
achterzijde worden ingevuld ; bij gebruik van 
aangehechte bladen moet in dat geval het 
totaal-gewicht in de rubriek ,,,,Bruto ge
wicht"" aan de voorzijde van den vrachtbrief 
worden vermeld;". 

IX. De aanhef van artikel 58, § 5, derde 
lid, wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 

,,(3). De vrachtbrief moet, in voorkomende 
gevallen, bovendien a lle andere in dit Regle
ment vermelde aanduidingen bevatten en met 
name de volgende:". 

X . Het gestelde in artikel 58, § 7, eerste 
Jid, onder c wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt : 

"c . goederen, waarvan een gedeelte door 
den Spoorweg en een ander gedeelte door den 
afzender geladen moeten worden." . 

XI. Aan het slot van artikel 59 , eerste lid, 
wordt een volzin toegevoegd, luidende : 

"Biedt deze plaats daartoe geen voldoende 
ruimte, dan moet de afzender aldaar vermel
d en, waar op den vrachtbrief de nadere ge
gevens zijn opgenomen.". 

XII. In artikel 60, § 1, eerste lid, vervalt 
de punt aan het slot, en daaraan wordt toege
voegd: 

,,en of de veiligheidsmaatregelen, voorge
schreven door Bijlage I of krachtens artikel 
52, § 2, onder c, in acht zijn genomen .". 

XIII. In den aanhef van al"tikel 60, § 1, 
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tweede lid, wordt in plaats van: ,.Dit onder
zoek moet geschieden" gelezen: ,,Betreft het 
onderzoek den inhoud van de zending, dan 
moet dit geschieden,". 

XIV. Artikel 60, § 1, derde l id, wordt ge
wijzigd en gelezen: 

,,(3). Wijkt het resultaat van het onder
zoek van de aanduidingen in den vrachtbrief 
af, dan moet het op dezen worden aangetee
kend en mogen de kosten van onderzoek, in
dien deze niet ter plaatse vereffend worden, 
ten laste worden gebracht van de zending.". 

XV. In artikel 62, § 3, wordt achter: ,,boe
ten" ingevoegd: ,,en de aanleiding tot de 
boete-heffing,". 

XVI. Artikel 65, § 1, eerste lid, onder b, 
wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 

,,b. bij onjuiste, onnauwkeurige of onvol
ledige aangifte van den inhoud eener zending, 
welke andere dan de hierboven onder a be
doelde goederen bevat, is de boete gelijk aan 
het dubbele van het verschil tusschen de 
vracht voor de onjuist, onnauwkeurig of or.
volledig aangegeven goederensoort en de 
vracht, wel.ka in rekening zou zijn gebracM, 
indien de aangifte juist, nauwkeurig en vol
ledig ware geweest, een en ander berekend 
van het station van afzending tot dat van 
bestemming. Indien van een zending, bestaan
de uit verschillend getarifeerde goederen, het 
gewicht van iedere goederensoort zonder be
zwaar kan worden vastgesteld , moet de boete 
worden berekend volgens den vrachtprijs, 
welke van toepassing is voor elk der goederen
soorten, voor zoover door deze wijze van be
rekenen een lagere boete wordt verkregen." 

XVII. Artikel 65, § 3, wordt aangevuld 
met een onderdeel e, 1 ui den de : 

"e. bij te lage gewichtsopgave, indien het 
verschil tusschen het in den vrachtbrief aan
gegeven en het bevonden gewicht niet meer 
bedraagt dan 2 % van het aangegeven ge
wicht". 

XVIII. Aan artikel 67, § 2, wordt een 
vijfde lid toegevoegd, luidende: 

,,(5). De Spoorweg is, onder gelijke aan
sprakelijkheid als een expediteur, verantwoor
delijk voor de gevolgen, voortvloeiende uit het 
verlies of een onjuist gebruik van de op den 
vrachtbrief vermelde stukken, welke daarbij 
gevoegd zijn of hem ter hand zijn gesteld; 
echter zal de vergoeding, welke hij verschul
digd zal zijn, nooit hooger zijn dan die, welke 
verschuldigd zou zijn geweest bij verlies van 
het goed." . 

XIX. Aan het slot van artikel 67, § 4, 
wordt toegevoegd: 

,,I ndien de afzender de goederen niet over
eenkomstig de douanevoorschriften heeft ver
pakt of met dekkleeden heeft bedekt, kan de 
Spoorweg dit doen. De kosten komen ten laste 
van de zending." . 

XX. Artikel 67, § 5, derde lid, wordt ge
wijzigd en gelezen als volgt: 

,,(3). Indien de afzender voor de vervul
ling van de douane-, belasting-, politie- en 
andere wettelijke of ambtelijke formaliteiten 
een station heeft aangewezen, waar, in ver
band met de ter zake bestaande voorschriften 
de vervulling van die formali teiten niet is 
toegelaten of wel eenig ander voorschrift heeft 
gegeven, welks uitvoering in strijd zou zijn 
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met bestaande wetten of verordeningen of dat 
uit anderen hoofde niet uitvoerbaar is, dan 
handelt de Spoorweg op de wijze, welke hem 
voor den belanghebbende het voordeeligst 
dunkt en stelt den afzender met de getroffen 
maatregelen in kennis." . 

XXI. Aan artikel 67, § 5, wordt een vierde 
lid toegevoegd, luidende: 

,,(4). Indien door den afzender in den 
vrachtbrief is voorgeschreven ,,,,franco dou
ane"", dan geldt dit als een verwek om ver
vulling van de douaneformaliteiten door den 
Spoorweg. In dit geval kan de Spoorweg, te 
zijner keuze, deze handeling onderweg of op 
het station van bestemming verrichten.". 

XXII. In artikel 67, § 6, eerste lid, worden 
in den eersten volzin de woorden: ,,tenzij de 
afzender in den vrachtbrief een voorschrift 
heeft gegeven, waaruit blijkt, dat hij de rech
ten voor zijn rekening neemt" vervangen door: 
"behoudens de uitzonderingen, vermeld in § 5 
(4)". 

XXIII. In artikel 68, § 1, eerste lid, wordt 
aan het slot, nà punt i, opgenomen: 

"In de gevallen, bedoeld onder e en /, kan 
de afzender voorschrijven, dat een zending, 
welke oorspronkelijk als vrachtgoed ten ver
voer is aangeboden, van het station af waar 
de zending wordt opgehouden als snelgoed of 
expresgoed wordt bevracht, of omgekeerd, 
mits het station, waar de zending wordt op
gehouden, voor beide soorten van vervoer is 
opengesteld.". 

XXIV. In artikel 69, § 2, worden de woor
den: ,,Is het vervoer over een anderen weg 
niet mogelijk," vervangen door: ,,Bestaat er 
geen andere vervoersweg of bestaan er andere 

redenen, waarom het verder vervoer niet 
mogelijk is," . 

XXV. In artikel 69 wordt eene nieuwe 
§ 3 opgenomen, luidende: 

,,§ 3. De afzender kan in den vrachtbrief 
instructies geven omtrent de wijze van han
delen voor het geval, dat zich stoornis in het 
vervoer zou voordoen. Indien, naar het oordeel 
van den Spoorweg, aan deze instructies geen 
gevolg kan worden gegeven, verzoekt de 
Spoorweg nadere instructies aan den afzen
der.". 

De §§ 3, 4, 5, 6 en 7 worden vernummerd 
in: § 4, 5, 6, 7 en 8. 
XXVI. Aan artikel 69 , § 5, wordt de vol
gende volzin toegevoegd: 

,,Overigens geldt ten aanzien van deze in
structie het bepaalde in artikel 68, § 5." 

XXVII. Aan artikel 70, § 6, wordt een 
derde lid toegevoegd, luidende : • 

,,(3). De Spoorweg moet de oorzaak en den 
duur van het oponthoud in den vrachtbrief 
vermei den.". 

XXVIII. In artikel 71, § 1, tweede lid, 
worden in den aanhef de woorden "en/of het 
goed" vervangen door: ,,of het goed". 

XXIX. Aan artikel 76, § 1, tweede lid , 
wordt aan het slot toegevoegd: 

,,De afzender moet, indien hij zulks uit
drukkelijk in den vrachtbrief heeft gevraagd, 
bovendien rechtstreeks, hetzij schriftelijk, het
zij per telegram, worden ingelicht.". 

XXX. Artikel 76, § 1, vijfde lid, wordt ge
wijzigd en gelezen als volgt: 

,, (5 ). De afzender kan ook in den vracht-
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brief het verzoek opnemen hem de goederen 
ambtshalve terug te zenden, indien er stoor
nis in de aflevering plaats vindt. Behalve 
in dit geval mogen de goederen den afzender, 
zonder zijn uitdrukkelijke toestemming, niet 
worden teruggezonden." . 

XXXI. Aan artikel 76, § 1, wordt eew 
zesde lid toegevoegd, luidende: 

,,(6). De Spoorweg behoeft geen gevolg te
geven aan de instructies van den afzender, 
welke niet door tusschenkomst van het station, 
van afzending worden gegeven. Overigens 
geldt ten aanzien van deze instructies het be
paalde in artikel 68, § 5." . 

XXXII. Artikel 77, § 3, wordt gewijzigd 
en gelezen als volgt: 

§ 3. De Spoorweg is eveneens ontslagen 
van de verantwoordelijkheid voor overschrij
ding van den leveringstermijn, indien hij be
wijst, dat de overschrijding is veroorzaakt door 
omstandigheden, welke hij niet voorkomen 
noch verhelpen kon. 

XXXIII. Aan het slot van artikel 78, 
tweede lid, wordt toegevoegd: 

,,Deze veronderstelling geldt in het geval, 
bedoeld in het eerste lid, onder a, niet, indien 
een abnormale hoeveelheid verloren is gegaan 
of bij verlies van geheele colli .". 

XXXIV. In den aanhef van artikel 79, 
eerste lid, worden de woorden : ,,is de Spoor
weg voor het gewichtsverschil slechts aan
sprakelijk voor zoover dit meer bedraagt 
dan:" vervangen door: ,,is de Spoorweg 
slechts aansprakelijk voor dat gedeelte van 
het gewichtsverlies, dat de hierna ve1·melde 
grenzen overschrijdt." . 

XXXV. In den eersten volzin van artikel 
80 worden de woorden: ,,den toestand en het 
gewicht van het goed" vervangen door: ,,den 
toestand en indien noodig het gewicht van 
het goed". In den tweeden volzin wordt tus
schen "rechthebbende" en "ter" ingevoegd: 
,,kosteloos". 

XXXVI. In artikel 81, eerste lid, wordt 
aan het slot "vijf en twintig gulden" vervan
gen door: ,,vijftig gulden". 

XXXVII. In den aanhef van artikel 81, 
tweede lid, worden de woorden: ,,hetgeen 
voor het verloren goed" vervangen door: 
"hetgeen in verband met het vervoer van het 
verloren goed". 

XXXVIII. In artikel 82, tweede lid, wordt 
in den eersten volzin "vier maanden" ver
vangen door: ,,een jaar". 

XXXIX. In artikel 82, vierde lid, wordt 
,, vier maanden" vervangen door: ,,een jaar"". 

XL. In bijlage I, klasse I, onder Ia, moet 
in de noot 1), aan het slot, de aanduiding 
,,[Zie art. 52, § 1 (2)]" worden doorgehaald_ 

b. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, den 29sten October 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. v. B u u ren. 

(Uitgeg. 11 November 1938.) 
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S" 579 I. 

J.21 November 1938. BESLUIT tot intrekking 
van het.- Reglement van poli tie voor het 

1 Moerdijksche Veer, vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 14 Januari 1932 
(Staatsblad . n°. 12) en gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 8 Mei 1936 (Staats
blad n°. 571). 

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

·waterstaat van 19 October 1938, N°. 507, af
àeeling ·waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet . van 28 Februari 1891 
1{Staatsblad N°: 69) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 1 
November 1938, N°. 24); 

Ge.zien· het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 8 November 1938, N°. 477, 
afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken het Reglement van politie 

voor het Moerdijksche V eer, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 14 Januari 1932 
(Staatsblad N°. 12) en gewijzigd bij Konink
lijk Besluit van 8 Mei 1936 (Staatsblad N°. 
5"'7-i). 

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

H et Loo, den 12den November 1938. 

s. 579 J. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat , 

J. v. Buur en. 
(Uitg~{I- 25 Novemb er 1938.) 

:;v-----;-

26 Novemb er 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Bijzonder reglement Julianakanaal 

, en .Maas bij Maastricht, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 20 Mei 1935 
(Staatsblad n°. 295) en het laatst ge-wij-

, .-, zigd bij Koninklijk beslu[t van .25 Fe- , 
· , ,. bruari 1938 (Staa/sblad n° . 560). . . 

Wij WILHELMINA, enz'.; , · 
Op , de _voordr~cht van Onzen Minister van 

\'Vaterstaat van 2 November 1938, La D, · Af
. deeling Waterstaat§reoht; 

Gelet op de wet van ZS Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) ën,,op het-Algemeen regle

•ment van politie voor ' ri:vieren en Rijkskana
len · 

Den Raad van State gehoord (advies van 15 
Novembe-r 1938, n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 November 1938, La. 

.B.., Afdeeling Waterstaatsrecht; . 
· Hebben goedgevonden en verstaan : , 

te bepalen, dat in het Bijzonder reglement 
J:ulianakanaal en Maas bij Maastricht, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 20 Mei 
-1935 (Staatsblad n°. 295) en het laatst ge
wij zigd bij Koninklijk besluit van 25 Februari 
1938 (Staatsblad n°. 560), de volgende wijzi
gingen worden aangebracht: 

a. In artikel 4, lid 3, wordt in plaats van 
,,45.50 m + N.A.P." gelezen: ,,45.30 m + 
N.A.P.". 

·;'55-0 

b. Artikel 8 wordt gele.zen als volgt: 
( 1) Het grootste aantal vaartuigen, da.t 

tegelijk m ag worden gesleept, bedraagt: 
· a. voor het Julianakanaal en de verb in

d ingskana len te St. Pieter en in het Bossche 
Veld: 6; , 

b. voor de gekanaliseerde Maas: 
wanneer de water:stapd aan de pej lschaal 

beneden de stuw te Borgharen hooger is dan: 
44.00 m + N ,A .P.: 1 ; 
43.00 m + N.A._P. , doch niet hooger dan 

44.00 m + N.A.P.: 2; 
42.50 m + N.A.P :, ' doch niet ho.oger dan 

43 .00 m + N.A.P.: . 3; 
wanneer de waterstand aan de genoemde 

peilschaal 42.50 m + N.A.P. of lager is: 6. 
(2) Bij de berekening van het aantal vaar

tuigen worden twee vaartuigen elk van min
der dan 15 ton laadvermogen voor één vaar
tuig gerekend. 

(3) Wanneer de stuw te Borgharen ge
opend is, geldt het in lid 1 onder b bepaalde 
niet voor de vaart over de gekanaliseerde 
Maas naar de Maas beneden de stuw. 

(4) Wanneer de waterstand aan de peil
schaal beneden de stuw te Borgharen hooger 
is dan onderscheidenl ijk 42.50 m + N.A.P., 
43 .00 m + N.A.P. en 44.00 m + N.A.P. , 
wordt dit kenbaar gemaakt door een sein, 
bestaande uit onderscheidenl ijk drie bla·uwe 
vlaggen onder elkander, twee blau'fe . vlaggen 
onder elkander en één blauwe vlag. 

(5) De bovenbedoelde seinen worden ge
toond bij - de sluis -in het Jul ·ianakanaal bij 
Maastricht, bij de sluizen in de verbindings
kanalen te St. P ieter en in het Bossche Veld, 
bij sluis n°. 20 van de Zui(],Will e·T/'/;svaart te 
Maastricht en- bij het douanekantoor te Eijs-
deii .". . .. w 

c . . Artikel 12 wprcit gelezen als volgt: 
(1) In afwijk ing van , a rt(kel 68, lid 1, van 

het Al-gemeen reglemènt van ·politie voor ri
vieren en Rijkskanalen, moet iri',de voorhaven 
ván het Julianakanaal te Mrui.sti;icht, in het 
•rivie,vak va~ . ?i'L gekanalis(!~r_de Maas ter 
_lengte van ,lj OQ· Il\· stroomopwaarts van de stuw 
en in de toeleiqif\gskanalen naar de sluis bij 
de stuw op elk vaartuig een anker buiten 
boord tot onmiddellijk gebruik gereed worden 
gehouden. , 

(2) ·wanneer de waterstand aan de peil
.schaal beneden .de stuw te Bor gharen hooger 
is dan 42.50 + 'N.A.P" moet op elk vaartuig, 

.geen,. ~toomvaartuig ~ijnde, gedurende het be
varen· ,,van , ge ._v~qr,haven · van het Juliana
kanaal te Macutnpht, van d'I gekanaliseerde 
Maas en van het bovento~eï.ding~kanaal naar 
de sluis iri de gekanaliseerde', Máas een stok
anker van voldoende afmetingen buiten boord 
voor onmiddell ijk gebruik gereed worden ge
houden. 

(3) Wanneer de waterstand aan de . peil
schaal beneden de stuw te Borgharen ho0ger .i,s 
dan 42.50 m + N.A.P., geldt het veibod van 
artikel 68, lid 1, van het Algemeen reglement 
van politie voor rivieren en Rijkskanalen niet 
vo.or de voorhaven van het J.ulianakanaal te 
Maasbracht, voor de sluizen van het Juliana
kanaal te :Maasbracht en bij Maast,·icht, voor 
een vak van het Julianakanaal ter lengte van 
1000 m, aansluitende aan laatstgenoemde sluis, 
voor de sluis in de gekanaliseerde Maas e n 
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voor .de verbindings~analen te St . Pieter en 
in het Bossche V eld met de daarin geleg1m 
slu izen. 

(4) De vaart in het verbindingskanaal in 
het B ossche V eld in de ri chting van de Maas 
naar de schutsluis is verboden voor geladen 
vaartuigen, wanneer de bui tenwaterstand bij 
genoemde slu is hooger is dan 44.50 · m + 
N.A.P., hetgeen kenbaar wordt gemaa kt door 
een ,·oode vlag bij de u itmond ing van het 
ka naal in de M aas." . 

d . In artikel 17 wordt in plaats van " 12, 
l id 1 en 2," gelezen : ,,12, lid 1, 2 en 4," . 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de ui tvoer ing va n dit bés lu it, hetwelk in het 
S taatsblad geplaatst en in afschri ft aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden . 

H et Loo, den 26sten November 1938. 

s. 585. 

WILHELM INA. 
De M inister van W aterstaat, 

J . v. B u u r e n. 
( Uit geg . 9 D ecember 1938.) 

3 Septeinbe,· 1938. BESLU IT, houdende vast
steil ing van het cont ingent gewone dienst-
p l icht igen der l ich ting 1939. · 

Wij WILHELM A , enz. ; 
Op de voord rach t van Onzen Min i_ter van 

Defensie van 26 Augustus 1938, VIIe A fdee-
1 ing , n°. 317 H ; 
~ .. Gelet op artikel 25, eerste en derde l id , der 
b,énstpl ich t,vet, a rtikel II, derde en v iei·de 
l id, der wet van 21 Februar i 1938 ( taatsblad 
u 0

• 500), en op artikel 55, tweede l id, van 
het Dienstplich tbesluit ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
Art. 1. M et betrekk ing tot de 1 ich t ing 1939 

wordt als jaa r, bedoefd in a r t ikel 25, eerste 
lid, der Dienstplichtwet, aangewezen het jaar 
1937. . 

·2 ,. ,V an <le ingeschrevel}tiJ1 voor de l ich ting 
1939J die moeten worden ingelijfd, worden 
42,765 bestemd tot gewoon dienstpl ichtige. 

3. V an de 42,765 tot gewoon di enstp licfitige 
bestemde ingeschrevenen der lich t ing 1939 
worden 850 man bestemd voot de .zeEIJilaoht. 

Onze M inister; van Defensie is belast met 
de u itvoeri ng van d it besluit,da t in J1et Staats
bfod zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den September 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, v a n Dij k. 
(Uit geg. 16 S epte,nber 1938.) 

s. 586. 

28 S eptem ber 1938. BESLUIT, houdende 
macht iging op den opperbevelhebber van 
L a nd- en Zeemacht bedoeld in artikel 33 
van de wet van 14 September 1866 (Staats
blad n °. 138 ), nopens bepal ingen betrek
kel ij k de inkwartier ingen en het onder
houd van het k rijgsvolk, en de transporten 
en leveranti ën voor legers of vestingen 
gevorderd. · 

Wij WILH ELM! A, enz. ; 
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Op voordracht van Onze M in iste rs va n De
fena.ie , en van B innen landsche Za ken va n 28 
September 1938, 1 it t. 0. 239 e·n 28 Septembe,· 
1938, n°. 1018, Kabinet ; · 

Gelet op het bepaalde in art . 33 va n de Wet 
vl\n _14 September 1866 (Staatsblad n°. 138 ) ; 

Overwegende, dat het in den toestand van 
oorlogsgevaa r, welke is ingetreden, noodzake
lij k ka n zijn, gebruik te m aken van de mach
t iging, in voornoemd ,art. bedC?flld ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan te be
pal en : 

A rt. 1. De Opperbevelhebber van L and- en 
Zeemacht wordt door Ons gemachtigd VQOr 
zoover betreft ds 1 a ndstreek, waar zich a fdee
l ingen van Zee- en L andm acht .. bev inden -
behoudens ech ter voor d ie afdeel ingen , .welke 
organiek zijn bestemd voor de bezet t ing van 
l iniën, stellingen en sterkten - om op zoo
danige wijze in de behoeften·· va n inkwai:tie
r ing, onderhoud, transporten en leveranti ën 
van a ll erl e i aard (ook aan paarden, rund- en 
ander vee ) te voorz ien o f door zij ne onder
geschikten te doen voorzien, a ls hem, op zij ne 
verantwoordel ij khei d , het meest ge raden voo r
komt, hetzij door het benoddi gde, na eene 
voora fgaande vordering van zijnent wege, te 
doen verstrekken, o f in dringende omsta nd ig
heden, ronder voorafgaande vordering, door 
zijne ondergeschikten in gebruik of in e igen
dom te doen nemen, hetzij door goedkeuring 
van hetgeen te d ien opzich te, zonder zijn last, 
in het belang van den k rijgsdiensil is verrich t. 

2., Gelijke m achtig ing a ls boven wordt ver
leend aan den Commandant eener l inie , ves
t ing of sterkte, doch a lleen voor zoove·r be
t reft het terre in in het gebied van de linie, 
stelling of sterkte , waarover de staat van oor
log of van beleg zich zal ui tstrekken. 

Onze Ministe rs van Defensie en van B in
nenlandsche Zaken zijn , ieder ·voor woveel 
hem betreft, belast met de u itvoer ing van dit 
besluit, waarvan afschrift za l worden gewn
den aan de Al gemeene R ekenkamer en dat in 
het Staats blad en in de S taatscourant zal wor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten September 193i. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, . va n Dij k. 
D e Minister van B innenlan'dsche. Zaken, 

V a n B o e y e n. 
(Uitgeg . 29 _S eptember, 1938.) 

s. 587. 

28 September 1938. BESLUIT, houdende op
scho rt ing vau ontslag aan dienstp l icht igen. 

Wij W ILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mi nistei· van 

Defen ie van 28 Septem ber 1938, Geheim Li tt. 
S. 238 ; 

Overwegende, da t de internat ionale pol i
t ieke toestand het wenschelij k maakt, de sterk
te van de land- en de zeemacht voorshands 
niet belangrij k te verminderen; 

Gelet op art. 43, eerste I id, ·en art. 45, eer
ste I id , der Di enstpl ichtwet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ar t . 1. H et ol\tslag van de dienstplichtigen, 

die krachtens a rt. 43, eerste lid , der Dienst-
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plichtwet, met ingang van 1 October 1938 uit 
den dienst ronden worden ontslagen, wordt tot 
nader order uitgesteld. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 28 September 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, v an Dij k. 
(Uitgeg. 29 Septemb er 1938.) 

s. 588. 

21 Octobe,· 1938. BESLUIT, betreffende ont
slag van dienstplichtigen. 

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

Defensie van 15 October 1938, Geheim Litt. X 
258; 

Gezien Ons besluit van 28 September 1938 
(Staatsblad n°. 587) ; 

Overwegende, dat de internationale politieke 
toestand het niet noodig maakt, het ontslag 
van de dienstplichtigen, die op 1 October 1938 
wegens diensteindiging voor ontslag in aan
merking kwamen, verder uit te stellen; 

Gelet op art. 43, eerste lid, en art. 45, eer
ste lid , der Dienstplichtwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van 28 September 1938 

(Staatsblad n°. 587) wordt geacht met ingang 
van 10 October 1938 buiten verdere werking 
te zijn gesteld. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 21sten October 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van D efensie, v a n Dij k. 
(Uitgeg. 1 November 1938.) 

s. 589. 

1 November 1938. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 28 Sep
tember 1938 (Staatsblad n° . 586), hou
dende machtiging op den opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht, bedoeld in artikel 
33 van de wet van 14 September 1866 
(Staatsblad n°. 138), nopens bepalingen 
betrekkelijk de inkwartieringen en het on
derhoud van het krijgsvolk, en de trans
porten en leverantiën voor legers of ves
tingen gevorderd. 

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

Defensie van 21 October 1938, Geheim Litt. 
E. 264 en van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken van 27 October 1938 n°. 27910, 
ifdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de internationaal politieke 
toestand het niet noodig maakt de machtiging, 
bedoeld in artikel 33 van de Wet van 14 
September 1866 (Staatsblad n°. 138) , verleend 
bij Besluit van 28 September 1938 (Staatsblad 
n°. 586) langer te handhaven; 
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H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Ons besluit van 28 September 1938 (Staats

blad n°. 586) wordt met ingang van 27 Oc
tober 1938 ingetrokken. 

Onze Ministers van Defensie en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit Be
sluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer en dat in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

H et Loo, den lsten November 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, v a n Dij k. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Van Boe yen. 
(Uitgeg. 11 Novemb er 1938.) 

S. 589 A. 

5 D ecember 1938. BESLUIT, houdende wij
ziging van de kenmerken van· de mil itaire 
vliegtuigen van de Koninklijke Marine en 
van de Koninklijke Landmacht. 

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

Defensie van 26 November 1938, H e Afdee
ling A, n°. 9; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen: 
In Ons besluit van 29 December 1932 

(Staatsblad 688) vervalt het voorkomende on
der le sub b. 

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

's-Gravenhage, den 5den December 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, van Dij k. 
( Uitgeg. 16 D eceniber 1938.) 

s. 590. 

11 Augustus 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Wet van den 9den Juli 1931 (Staats
blad n°. 289), houdende bepalingen om
trent onderzoek naar scheepsrampen op 
de binnenwateren (Binnenvaartrampen
wet). 

I nwerkingtreding 1 October 1938. 

s. 623. 

4 Augustus 1938. WET, houdende bekrachti
ging van het krachtens de Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n° . 639 N) genomen Ko
ninklijk B esluit van 22 Februari 1938, n°. 
27, tot regeling van den invoer van kou
sen en sokken. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 451. 
H and. Il 1937/38, bladz. 17~4-
B ijl. Hand. I 1937/38, 451. 
Hand. l 1937/38, bladz. 766/7. 



553 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 22 
Februari 1938, N°. 27, tot regeling van den 
invoer van kousen en sokken, bekrachtiging 
bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen besluit van 22 F ebruari 
1938, N° . 27 (Nede,·landsche Staatscourant van 
25 en 26 F ebruari 1938, N°. 40) , tot regeling 
van den invoer van kousen en sokken. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer a fkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

s. 624. 

4 A ugustus 1938. WET, houdende bekrachti
ging van een krachtens de Crisis invoerwet 
1937 (Staatsblad n° . 639 N) genomen Ko
n inklijk besluit, tot regeling van den in
voer van schepwerk. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 463. 
Hand. Il 1937138, bladz. 1724. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 463. 
Hand. l 1937/38, bladz. 766/7. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Cr isisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N) onverwijld aan 
de Staten-Generaal een voorstel van wet zal 
worden gedaan ter bekrachtiging van eenig 
door Ons genomen besluit, hetwelk ingevolge 
artikel 2 van voormelde wet regelen geeft 
omtrent een tijdelijke beperking van den in
voer van in dat besluit aangewezen goederen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

de Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad N °. 639 N) 
genomen besluit van 14 Maart 1938, N°. 8 
(Nederlandsche Staatscourant van 16 Maart 
1938, N°. 53), tot regeling van den invoer 
van schepwerk. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uit geg. 30 Augustus 1938.) 

1938 

s. 625. 

4 Aug11,Stus 1938. WET, houdende bekrachti
ging van een krachtens de Crisis invoerwet 
1937 (Staatsblad n°. 639 N) genomen Ko
ninklijk besluit, tot regeling van den in
voer van steenkolen. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 464 . 
Hand. Il 1937/38 , bladz. 1856. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 464. 
Hand. l 1937/38, bladz . 767. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N) onverwijld aan 
de Staten-Generaal een voorstel van wet zal 
worden gedaan ter bekrachtiging van eenig 
door Ons genomen besluit, hetwelk ingevolge 
artikel 2 van voormelde wet regelen geeft om
trent een tijdelijke beperking van den invoer 
van in dat besluit aangewezen goederen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

de Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 0
• 639 N) 

genomen besluit van 28 Maart 1938, N°. 6 
(Nederlandsche Staatscourant van 31 Maart 
1938, N°. 64) , tot regeling van den invoer van 
steenkolen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

De Minister van Economische Zaken, 
tus 1938. WILHELMINA. 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 30 Augustus 1938. ) 

s. 626. 

4 Augustus 1938. WET, houdende bekrachti
ging v an een krachtens de Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n°. 639 N) genomen Ko
ninklijk besluit, tot regeling van den in
voer van juteproducten. 

Bijl. Hand. Tl 1987/38, 465. 
Hand. II 1981/88, bladz. 1724 . 
Bijl. Hand. I 1981/38, 465 . 
Hand. l 1931/38, bladz. 767. 

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

dat, ingevolge .artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N) onverwijld aan 
de Staten-Generaal een voorstel van wet zal 
worden gedaan ter bekrachtiging van eenig 
door Ons genomen besluit, hetwelk ingevolge 
artikel 2 van voormelde wet regelen geeft 
omtrent een tijdelijke beperking van • den in
voer van in dat besluit aangewezen goederen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

de Cris isinvoe rwet 1937 (Staatsblad N°. 639 N) 
genomen besluit van 29 Maart 1938, N°. 15 
(Nede,·landsche Staatscourant van 31 Maart 
1938, N°. 64), tot regeling van den invoer van 
juteproducten . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

s. 627. 

4 Augustus 1938. WET, houdende bekrachti
ging van het Koninklijk Besluit van 28 
Maart 1938, n°. 7, tot regeling van den 
invoer van rijst. 

Bijl . Hand. 1l 1937/38, 469. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1724. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 469. 
Hand. I 1937/38, bladz. 767. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 di.er ,vet genomen besluit van 28 
Maart 1938, N°. 7, tot regeling van den in
voer van rijst bekrachtiging bij de wet be-
hoeft; · 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 ) genomen besluit van 28 Maart 
1938, N°. 7 (Nederlandsche Staatscourant van 
31 Maart 1938, N°. 64) tot regeling van den 
invoer van rijst. · 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer a fkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Economische Zaken, 
S tee n 'b e r g h e. • ... , 
(Uitr;-ep. -'30 Augustus 1938. ) 

. ~ ~1-

s. 628. 

4 Augustus 1938. WET, houdende bekrachti
ging van het Koninklijk Besluit van 25 
Februari 1938, n° . 7, tot regeling van den 
invoer van linnen en/of katoenen knoopen. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 471. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1724. 
Bijl . Hand. 1 1937/38, 471 . 
Hand. 1 1937/88, ' bladz . 767. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der C.ris isinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet ge]Jorhen besluit van 25 Fe
bruari 1938, N°. 7, tot 1·egeling van den in
voer van linnen en/of katoenen knoopen be
krachtiging bij de · wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisipvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen besluit van 25 Februari 
1938, 0

• 7 (Nederlandsche Staatscourant van 
28 Februari 1938, N°. 41), tot regeling van 
den invoer van linnen en/of katoenen knoopen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
v~n den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Economische Za;ken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

s. 629. 

4 Augustus 1938. , WET, houdeIJde bekrachti
ging van het Koninklijk besluit van 25 
April 1938, n°. 6, tot regeling van den 
invoer van sloten. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 483 . 
Hand. 1l 1987/38, bladz . 1856. 
B ijl. Hand. I 1931/38, 483 . 
Hand. I 1987/38, bladz. 767. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo "Vij in overweging genomen helilien, 

dat, ingevolgé artikel 3 der Cr isisinvoerwet 
1937-, · (Staatsblad N°. 639 N:) Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 25 
April 1938, N °. 6, tot regeling van den in
voer van sloten, bekrachtiging bij de wet be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwef 1937 (Staatsblad 
_ 

0
• 639 N) geIJOmen _beslyit van 25 April 

1938, N°. 6 (Nede,·lan&J)~e 8_taat§_courant van 
27 April 1938 , N°. 81) tot regeling van den 
invoer van sloten. ' :· i · •, 

2. Deze wet ·treedt in-w13rking met "ipg.ang 
van den dag, volgende op"' äien hárer ,~.fkon-
diging. " 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 19"38. 
. WILHELMINA. 

De M inis ter van Economisch& Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 
(Uitgeg. 30 Augustus ·193&:) - . . 

s. 630. 

4 Augustus 1938. WET, ho,idende bekrachti
ging van het Koninklijk besluit van · 22 
April ·1938, n°. 6, tot regeling van den 
invoe:r van superfosfaat. 

Bijl. Hand: Il 1937/38, 496. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1857. 
B ijl. Hand. 1 1937/38, 4'96. 
Hand. I 1937/38, bladz. 767. 

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

dat, ingevolge. artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2. dier wet genomen besluit van 22 
April 1938, N °. 6, tot regeling van den in
voer van superfosfaat, bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l . Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
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N°. 639 ) genomen besluit van 22 April 
1938, N°. 6 (Nederlandsche Staatscourant van 
25 April 1938, 0

• 79), tot regeling van den 
invoer van _superfosfaat. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op di en harer a fkon-
diging. . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, de n 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van E conomische Za ken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

5. 631. 

4 Augustus 1938. WET, houdende bekrachti
g ing van het Koninklijk besluit van 26 
April 1938, n°. 25, tot regeling van den 
invoer van kunstzijden garens. 

Bijl. Hand. 11 1937/38, 497. 
H and. Il 1937/38, bladz. 1857. 
Bijl . Hand. I 1937/38. 497. 
H and. l 1937/38, bladz. 767 . 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937, (StaaUblad 0

• 639 N) Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 26 
Apl'il 1938, N°. 25, tot regeling van den in
voer van kunstzijden garens, bekrachtiging 
bij de wet behoeft; . 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Statel enz. 
Art. 1. Wol'dt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Cris isinvoerwet 1937 (Staatsblad 
0

• 639 .N) genomen besluit van 26 April 
1938, · N°. 25 · (-Nederlandsche Staatse'ourant 
van 28 April 1938, N°. 82) tot regeling van 
den invoer van kunstzijden garens. 

2. Deze wet treedt in werking met ingáng 
van den dag, volgende op dien h arer afkon
diging. 

Lasten en be velen, enz. ; 
' Gegeven te 's-Gravenhage, dert ' 4tlen Augus-
tus 1938. ·• ·: > ' • 

WILHELM! A . 
D e M inister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e . 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

S. 632. 

4 Augustus 1938. WET, hoLidende bekrachti 
g ing van het Koninklijk besluit van 26 
April 1938, n° . 24, tot regeling van den 
invoer van touw. 

Bijl. Hand. 11 1937/38 , 500. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1857. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 500. 
H and. l 1937/38, bladz. 767. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937, (Staatsblad 0

• 639 ) Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 26 
April 1938, 0

• 24, tot regeling van den in
voer van touw, bekrachti g ing bij de wet be
hoef t ; 
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Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art . 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (StaaUblad 
0

• 639 N) genomen besluit van 26 April 
1938, N°. 24 (N ede1-landsche Staatscourant 
van 28 April 1938, N °. 82) tot regeling van 
den invoer van touw. 

2. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
dig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA: 

D e M iniste,· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

s. 633. 

6 Augustus 1938. WET, houdende bekrachti
g ing van het Koninklijk B esluit van 13 
April 1938, n°. 11 , tot regeling van den 
invoer van metaaldraad gloeilampen. 

B ijl. Hand. Il 1937/38, 470 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 1856/7. 
B ijl. Hand. l 1937/38, 470. 
H and. ï 1937/38, bladz. 805/6. 

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

dat, ingevolge artikel 8 der Crisisinvoerwet 
1937 (StaaUblad_ N°. 639 N) , Ons krachtens 
àrtikel 2 dier , wet genomen besluit van 13 
April 1938, N°. 11, tot regeli ng van den in
voer van m etaaldraadgloei lampen bekrachti
ging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij; den Raad van State, enz. 
Art. · 1. Wor~t bekrachtigd Ons kraçhtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 · (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen beslui t van 13 April 
1938 , N °. · 11 (Ned erlandsche Staatscoum nt 
van 14 Apri l 1938, - N °. 74) tot regeling van 
d!)n invoer varl metaah:lraadgloei l ampen. 

2. D eze wet treedt in ,verki~g met ingang 
van den dag; volgende op _dien baret afkon
diging. . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Graverthage, den 6den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. . 
(Uitgeg. 30 4ugustus 1938.) 

s. 634. 

30 S epte,nber ·1938. WET, houdende regelen 
met betrekking tot het vorderen van goe
deren ten behoeve van volkshuishouding 
e n landsverded ig ing in tij den van oorlog, 
oorl ogsgevaar en andel'0 buitengewone om
standigheden. ( Alge1neene V orde1·ingswet 
1938. ) 

Bijl. H and. II 1938/39, 160. 

Wij WILHELMl A, enz. .. . doen tè weten: 
Alwo Wij in overweging genomen he bben, 

dat bet wenschelijk is in de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden regelen te stel
len met betrekking tot het vorderen van goe-
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deren ten behoeve van volkshuishouding en 
landsverdediging ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Onze Minister van E conomische 

Zaken is bevoegd, met inachtneming van de 
regelen bij deze wet gesteld en in zooverre in 
afwijking van de Onteigeningswet, ten behoeve 
van de volkshuishouding de terbeschikking
stelling van goederen te vorderen of te doen 
vorderen. 

2. Dezelfde bevoegdheid komt toe aan On
zen Minister van Defensie, in overleg met 
Onzen Minister van Economische Zaken ten 
behoeve van de landsverdediging. 

2. 1. De vorderingen, welke ingevolge de 
artikelen 5, 32 en 33 van de Inkwartierings
wet zijn of worden gedaan, hebben den voor
rang boven die, welke ingevolge deze wet 
worden gedaan. 

2. Vorderingen ten behoeve van de lands
verdediging hebben den voorrang boven die 
ten behoeve van de volkshuishouding. 

3. 1. Voor de toepassing van deze wet 
worden onder goederen verstaan alle goede
ren, roerende zoowel als onroerende, met uit
zondering van zeeschepen. 

4. 1. Een vordering krachtens deze wet 
wordt, behalve wanneer onmiddellijke l;ilrbe
schikkingstelling wordt gevorderd, gedaan bij 
gedagteekend schrijven, onderteekend door 
hem, die de vordering doet, onder vermelding 
van zijn hoedanigheid ; het schrijven geeft aan 
den tijd, binnen welken en des noodig de 
plaats waar aan de vordering moet worden 
voldaan. 

2. Is onmiddellijke terbeschikkingstelling 
mondeling gevorderd, dan wordt de vordering 
zoo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd; 
het schrijven moet voldoen :.an de in lid 1 
gestelde eischen. 

3. Aan dengene, die ingevolge een vorde
ring krachtens deze wet, goederen ter beschik
king heeft gesteld, wordt door hem, die de 
vordering heeft gedaan, onverwijld een gedag
teekend en onderteekend schriftelijk bewijs 
verstrekt, dat een nauwkeurige aanduiding 
van de ter beschikking gestelde goederen, als
mede van den aard der terbeschikkingstell ing 
naar de onderscheiding van artikel 6, lid 1, 
inhoudt. 

4. Indien het bedrag der in artikel 8 be
doelde schadeloosstelling of vergoeding reeds 
is vastgest,eld, wordt dit bedrag in het bewijs 
vermeld. 

5. Een afschrift van het bewijs wordt door 
hem, die het bewijs heeft verstrekt, ingezonden 
aan Onzen betrokken Minister. 

5. 1. Behoudens het bepaalde in lid 2 is 
ieder, die door een Onzer genoemde Ministers 
is aangewezen om ·namens hem vorderingen 
krachtens deze wet te doen, voorzien van een 
daartoe strekkende, algemeene of bijzondere 
schriftelijke machtiging. 

2. Een aanwijzing van personen, die be
voegd zijn namens Onze genoemde Ministers 
vorderingen krachtens deze wet te doen , kan 
ook geschieden bij in de Nederlandsche Staats
courant te plaatsen en door middel van den 
radio-omroep bekend te maken beschikking. 

6. 1. Een vordering kan strekken tot ter 
beschikkingstelling in eigendom. of in gebruik. 

2. Indien ten aanzien van eenig goed, roe-
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rend of onroerend, terbeschikkingstelling in 
eigendom is gevorderd, is dit goed eigendom 
van den Staat, te rekenen van het tijdstip, 
waarop aan de vordering moet zijn voldaan; 
is onmiddellijke terbeschikkingstelling gevor
derd , dan is de Staat eigenaar te rekenen van 
het tijdstip, waarop de vordering is gedaan. 

3. De eigendom gaat over vrij van a lle 
lasten en rechten daarop rustende; de in arti
kel 60 der Onteigeningswet bedoelde lasten en 
belastingen, waarmede het gevorderde goed is 
bezwaard, gaan van den dag van den eigen
domsovergang over op den Staat. 

7. 1. In alle gevallen, waarin de eigendom 
van onroerend goed ten gevolge van een vor
dering krachtens deze wet is overgegaan, zal 
Onze Minister door of namens wien de vorde
ring is gedaan, onverwij ld zorg dragen voor de 
inschr ijving van dien overgang in de daarvoor 
bestemde openbare registers. 

2. De op het oogenblik van den eigendoms
overgang op het gevorderde goed rustende hy
pothecaire inschrijvingen worden ambtshalve 
doorgehaald. 

8. 1. Ter zake van iedere ter beschikking
stelling in eigendom ingevolge deze wet wordt 
een schadeloosstelling gegeven aan den eige
naar, de zakelijk gerechtigden, den huurder, 
een en ander zooveel mogelijk overeenkomstig 
de artikelen 40-49 der Onteigeningswet. 

2. De schadeloosstelling wordt wo mogelijk . 
in onderling overleg vastgesteld door dengene, 
die de vordering doet en de in lid 1 genoemde 
belanghebbenden. 

3. Bij gebreke van overeenstemming wordt 
het bedrag vastgesteld door drie schatters, die 
worden aangewezen door burgemeester en wet
houders der gemeente, waar op het tijdstip van 
de vordering de goederen zich bevonden. 

4. Indien ten aanzien van den prijs van de 
gevorderde goederen voorschriften gegeven 
zijn als bedoeld in artikel 2 van de Prijsop
drijvingswet, worden deze voorschriften bij het 
vaststellen der schadeloosstelling in acht ge
nomen. 

5. Terzake van iedere terbeschikkingstel
ling in gebruik ingevolge deze wet, wordt een 
billijke vergoeding gegeven; de leden 2 en 3 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

6. Zoodra het bedrag der schadeloosstelling 
of der vergoeding vaststaat, wordt voor be
taalbaarstelling daarvan zorg gedragen op de 
wijze door Onze Ministers met de uitvoering 
dezer wet belast te bepalen. 

7. Wanneer het bedrag der schadeloosstel
ling niet reeds in het in artikel 4, lid 3, be
doelde bewijs is vermeld, draagt degene, die 
de vordering heeft gedaan, wrg voor onver
wijlde schriftelijke mededeeling van dat be
drag aan de belanghebbenden alsmede aan 
Onzen betrokken Minister. 

9. Aan een vordering tot terbeschikking
stelling in eigendom behoeft, behalve in ge
vailen waarin oorlog of oorlogsgevaar een on
verwijlde inbezitneming vordert, niet te wor
den voldaan dan nadat de schadeloossteiling 
genoten of volgens door Ons te steilen regelen 
verzekerd is. 

10. Indien goederen, die krachtens deze 
wet worden gevorderd, niet overeenkomstig de 
vordering binnen den gestelden tijd , dan wel 
onmiddellijk ter beschikking worden gesteld, 
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kan degene, die de vordering heeft gedaan, de 
uitlevering daarvan vorderen en deze! ve zoo 
noodig met inroeping van den sterken arm in 
bezit of in gebruik nemen. 

ll. Wanneer de Minister, door o f namens 
wien terbesch ikkingstelling van goederen in 
e igendom gevorderd is, den e igendom daarvan 
tot het beoogde doel niet langer voor den 
Staat noodig acht en er nog geen drie jaren 
sedert het tijdstip van den e igendomsovergang 
zijn verloopen, is degene, die op dat tijdstip 
e igenaar was, bij voorkeur boven ieder ander, 
gerechtigd hetzelve tegen betaling van den 
overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 3 vast te 
stellen prijs te koopen. 

12. Re~elen ter uitvoer ing van deze wet 
kunnen biJ algemeenen maatregel van bestuur 
worden gesteld. 

13. Hij die niet voldoet aan een vordering 
a ls bedoeld in de artikelen 1 of 16 dan wel 
door handelen of nalaten bewerkt of mede
bewerkt, dat aan een vordering a ls bedoeld in 
arti kei 1 niet wordt voldaan wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar of 
geldboete van ten hoogste f 10,000; het fe it 
wordt beschouwd als een misdrijf. 

14. Hij die ter zake van een vordering 
krachtens deze wet aan hem gedaan, aan de 
met de uitvoering daarvan belaste ambtenaren 
onjuiste of onvoldoende mededeelingen doet, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste 1 jaar of geldboete van ten hoogste 
f 5000; het fe it wordt beschouwd als een mis
drijf. 

15 . Met het opsporen van de bij deze wet 
strafbaar gestelde fe iten zijn, behalve de amb
tenaren, aangewezen bij artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast de ambte
naren der Rijks- en gemeentepoli tie, a lsmede 
de door Onze genoemde Ministers aangewezen 
personen. 

16. 1. De opspor ingsambtenaren a lsmede 
degenen, die ingevolge deze wet bevoegd zijn 
een vordering te doen kunnen te a ll en tij de 
inzage vorderen van a lle bescheiden, waarvan 
zij voor de goede vervulling van hun taak 
inzage nood ig oordeelen. 

2. Personen, die uit hoofde van hun stand, 
hun beroep of hun ambt tot geheimhouding 
verplicht zijn, kunnen de inzage weigeren van 
bescheiden tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. 

17. 1. De opsporingsambtenaren en dege
nen, die ingevolge deze wet bevoegd zijn een 
vordering te doen, alsmede degenen, die hen 
op hun wensch vergezellen, hebben te allen 
tijde toegang tot alle plaatsen, voor zoover zij 
betreding daarvan voor de goede vervulling 
van hun taak noodig oordeelen. 

2. In woningen treden zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan vergezeld van 
een commissaris van politie of den burgemees
ter, of wel voorzien van een algemeenen of 
bijzondereri schriftelijken last van den Procu
reur-Generaal bij het Gerechtshof of van den 
Officier van Justitie, of van een bijzonderen 
schrifte lijken last van een zijner hulpoffic ie
ren. Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal vier-en-twintig uur door hen proces
verbaal opgemaakt. 

18. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den tite l .,Algemeene Vorderingswet 1938". 

1938 

19. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag harer afkondig ing. 

20. Deze wet vervalt met ingang van 1 
Maart 1939. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten September 

1938· WILHELMINA. 
De M inister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
De Minister van Defensie, v a n Dij k. 

( Uitgeg. 30 Septe,nbe·r 1938.) 

s. 635. 

30 September 1938. WET, houdende regelen 
met betrekking tot de medewerking aan 
de voorbereiding van de voorz iening in 
t ijden van oorlog en oorlogsgevaar in de 
behoeften van volkshuishouding en lands
verdediging, zoomede aan de voorberei
ding van de financier ing dier voorziening. 
(Wet econo,nische verdedigingsvoo1·be1·ei
ding 1938.) 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 151. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, wettelijke regelen vast 
te stellen met betrekking tot de medewerk ing 
van a ll e personen en lichamen aan de voorbe
reiding van de voorzien ing in tijden van oor
log en oorlogsgevaar in de behoeften van 
volkshuishouding en landsverdediging, zoo
mede aan de voorbereiding van de financie
ring dier voorzien ing; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. Deze wet verstaat onder: 
1. ,,personen": ingezetenen des Rijks, a ls

mede binnen het Rijk in Europa verblijfhou
dende niet-ingezetenen; 

2: ,,1 ichamen": 
a. publiekrechtelijke lichamen; 
b. binnen het Rijk in Europa gevestig

de ondernemingen, d iensten en instellin
gen; 

c. binnen het Rijk in Europa gevestigde 
filialen, bijkantoren of andere nederzet
tingen van een buiten het R ij k in Europa 
gevestigde onderneming, dienst of instel
li ng. 

2. 1. Alle personen en lichamen, wier me
dewerking naar het oordeel van Onze Mi
nisters van Economische Zaken, van Defensie 
of van Financiën noodzakelijk is ter voorbe
reiding van de voorziening in t ijden van oor
log en oorlogsgevaar in de behoeften van 
volkshuishouding en landsve rdediging, zoo
mede ter voorbereiding van de financiering 
dier voorziening. zijn verplicht deze medewer• 
king te verleenen, indien zij overeenkomstig 
de bepalingen dezer wet wordt gevorderd. 

2. De medewerking wordt gevorde1·d: 
a. met betrekking tot de behoeften der 

volkshuishouding, door Onzen Minister 
van Economische Zaken; 

b. met betrekking tot de behoeften der 
landsverdediging, door Onzen Minister 
van Defensie; 

c. met betrekking tot de financiering 
der in het eerste li d bedoelde voorziening, 
door Onzen Minister van Financiën. 
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3. 1. Al vorens tot een 'vorder ing, als be
doeld in artikel 2 wordt besloten, zal Onze 
daartoe aangewezen Mini ter overleg plegen 
met den betrokken persoon of het betrokken 
lichaam . 

2. W anneer zoodanig overleg wu moeten 
pl aats hebben met een groep van personen of 
licham en, die eenzelfde beroep, bedrijf of 
werkzaamheid uitoefenen, kan de Minister het 
overleg plegen met enkele dier personen of 
lichamen, door hem aan te wijzen. De aanwij 
zing geschiedt bij voorkeur, nadat de beroeps
of bedrijfsorganisaties der betrokkenen ter
zake zijn gehoord. 
. 4. Indi en op grond van het overleg, bedoeld 

in artikel 3, v rij willi ge medewerking wo rdt 
toegezegd, kan een vordering achterwege blij-

• ven. 
5. 1. De overeenkomstig artikel 2 te vor

deren medewerking kan uitslu itend bestaan in: 
a. het verstrekken van zoodanige op

gaven en inlichtingen, a ls met het oog 
op de in dat artikel bedoelde voorberei
ding door den betrokken Ministe r nood
zakelijk worden geacht ; 

b. het gedoogen van zoodanig persoon
lijk onderzoek - inzage van boeken, be
scheiden en geschriften daaronder begre
pen - door ambtenaren en deskundigen, 
daartoe door den betrokken Minister bij 
de vordering aan te wijzen, a ls met het 
oog op de in dat artikel bedoelde voor
bereiding door dien Minister noodzakelijk 
wordt geacht ; 

c. het uitvoeren van opdrachten en het 
verrichten van werkzaamheden, welke ver
band houden met het onderzoek naar pro
ductiemogelijkheden en met de voorberei
d ing van de aanpassing in tijden van 
oorlog, oorlogsgevaar en andere buiten
gewone omstandi gheden aan de behoeften 
van volkshu ishoud ing en landsverdedig ing; 

d. het vormen en aanhouden van door 
den betrokken Minister te bepalen voor
raden; 

e. het voorbereiden van de geheele of 
gedeeltelijke overbrenging van bedrij ven, 
werkzaamheden, administraties of voorra
den, naar door den betrokken Minister 
aan te wijzen plaatsen . 

2. De in lid 1 onder a en b bedoelde mede
werking kan niet worden gevorderd van bank
instelli ngen, voorzoover betreft de uitoefen ing 
van het bankbedrijf. 

3. De opdrachten en werkzaamheden, be
doeld in lid 1 onder c, kunnen niet strekken 
tot het telen van landbouwgewassen noch tot 
het aanmaken van industrieele producten, an
ders dan bij wijze van proefneming. 

6. 1. Bij de vordering tot het verleenen van 
medewerking wordt nauwkeurig omschreven, 
waartoe de vordering strekt, a lsmede de wijze, 
waarop daaraan moet worden voldaan; be
houdens het gestelde in lid 2 van dit artikel 
wo rdt zij gedaan bij aangeteekend schrijven. 

2. Indien eenzelfde vordering moet worden 
gericht tot een groep van personen of I icha
men, die eenzelfde beroep, bedrij f of werk
zaamheid uitoefenen, kan zij geschieden door 
publicatie in de Nederlandsche Staat3coumnt. 

3. In het schrij ven, bedoel cl in I id 1, of de 
publicatie, bedoeld in lid 2, kunnen termijnen 
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worden genoemd, binnen welke aan de vorde
ring moet worden voldaan. 

7. 1. I n verband met een vordering tot 
medewerking kan de betrokken Minister een 
of meer ambtenaren of deskundi gen aanwijzen 
tot het houden van toezicht op de voldoening 
aan de vordering. 

2. V an de aanwijzing wordt schriftelijk 
kenn is gegeven aan de personen of lichamen, 
tot wie de vordering is gericht; in het geval, 
bedoeld in artikel 6, lid 2, kan de kenni s
geving gesch ieden door publicat ie in de Ne
derlandsche Staatscourant. 

3. Een vo rdering tot medewerking ver
plicht den betrokkene om te all en t ijde nauw
keurig de aanwijzingen op te volgen, door de 
in lid 1 bedoelde ambtenaren of deskundigen 
gedaan, inzake de wijze waarop aan de vor
dering moet worden voldaan. 

8. 1. Tegen een vordering tot medewerking 
en tegen een aanwij zing als bedoeld in artikel 
7, lid 1 , kunnen bij Ons bezwaren worden 
ingebracht bij een met redenen omkleed be
zwaarschrift. 

2. H et bezwaarschrift moet worden inge
diend binnen veertien dagen na de verzending 
van den aangeteekenden brief, bedoeld in 
a rtikel 6, lid 1, of, voor wat betreft de aan
wijzing van de ambtenaren of deskundigen , 
bedoeld in artikel 7, lid 1, binnen veertien 
dagen na de dagteekening van de in lid 2 
van dat artikel bedoelde kennisgeving; inge
val van publicatie in de Nederlctndsche Staats
courant, bedoeld in de artikelen 6, lid 2, en 7, 
lid 2, loopt genoemde termijn van af de dag
teekening onderscheidenlijk de eerste dagtee
kening van de Staatscourant, waarin de pu
blicatie is geschied. 

3. adat een door Ons te benoemen Com-
missie van deskund igen is gehoord, wordt door 
Ons op het bezwaarschrift bes! ist bij een met 
redenen omkleed besluit. 

4. Hij, die een bezwaar chrift bij Ons in
dient, zendt daarvan tegelijkertijd een afschrift 
aan Onzen Minister, die de vordering heeft 
gedaan. 

5. H et indienen van een bezwaarschrift 
schort de verplichting om aan de vordering 
te voldoen niet op. 

9. De kosten, verbonden aan de in deze wet 
bedoelde medewerking, zullen niet worden ver
goed, tenzij de betrokken Minister anders be
paalt. 

10 . Zij , die u it hoofde van hun stand, hun 
beroep of hun ambt tot geheimhoud ing ver
pi icht zijn, kunnen zich van het verstrekken 
van opgaven en inlichtingen, van het gedoo
gen van onderzoek en van het verleenen van 
inzage in boeken, bescheiden en geschriften 
verschoonen, doch uitslui tend met betrekking 
tot hetgeen waarvan de wetenschap hun als 
zoodanig is toevertrouwd. 
ll. Een ieder is verplicht tot geheimhou

ding van a l hetgeen hem in verband met de 
uitvoering van deze wet is bekend geworden. 

12. 1. Hij die opzettel ijk niet voldoet aan 
een tot hem gerichte vordering tot medewer
king of aan de daaruit voortvloe iende ver
plichtingen, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twee jaren of geldboete 
van ten hoogste ti en duizend gul den. 

2. Hij aan wiens schuld te wij ten is, da 
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aan een tot hem gerichte vordering' tot mede
werking of aan de daaruit voortvloe iende ver
plichtingen niet wordt voldaan, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of'geldboete van ten hoogste duizend 
gu lden. 

3. Hij. die opzettelijk de door hem toege
zegde vrijwilli ge m edewerking a ls bedoeld in 
artikel 4 niet verleent, wordt gestraft m et ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van ten hoogste tien duizend gulden . 

4. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
de door hem toegezegde vrijwillige medewer
king als bedoeld in artikel 4 niet wordt ver
leend, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste duizend gulden. 

5. Hij die - door zijn ambt, beroep of 
werkzaamheid betrokken bij de vol doening 
aan een vordering tot medewerking, aan een 
ander gedaan, of bij de verleening van door 
een ander toegezegde vrijwillige medewerking 
als bedoeld in a rtikel 4, - iets doet of na
laat, waardoor het voldoen aan die vordering 
of aan de daaruit voortvloeiende verplichtin
gen, dan wel of het verleenen van die mede
werking in gevaar wordt gebracht, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gu lden. 

6. Hij die opzettelijk de bij artikel 11 op
gelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

7. Hij aan wiens schuld schending van de 
bij artikel 11 opgelegde geheimhouding te wij
ten is, wordt gestraft m et hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden. 

8. De in de leden 1, 2, 3, 4, 6 en 7 straf
baar gestelde fe iten worden beschouwd als 
misdrijven; de in lid 5 strafbaar gestelde 
feiten als overtrndingen. 

13. Met het opsporen van de feiten, bij deze 
wet strafbaar gesteld , zijn , behalve de amb
tenaren aangewezen bij of krachtens artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordèring, be
last de ambtenaren van rijks- en gemeente
politie , alsmede zij, die daartoe door een 
Onzer met de uitvoering van deze wet belaste 
Ministers zijn aangewezen. 

14. l. De opsporingsambtenaren kunnen te 
a ll en t ijde inzage vorderen van alle boeken, 
bescheiden en geschriften, waarvan zij voor 
de goede vervulling van hun taak inzàge noo
dig oordeelen. Personen die uit hoofde van 
hun stand, hun beroep of hun ambt tot ge
heimhouding verplicht zijn, kunnen de inzage 
weigeren van bescheiden, tot welke hun plicht 
tot geheimhouding zich uitstrekt. 

2. Zij zijn bevoegd tot de uitoefening van 
hun taak te a llen tijde alle plaatsen, daar
onder begrepen localen, erven en woningen, te 
betreden. Wordt hun de toegang geweigerd of 
bel emmerd of wordt hun op aanmelding tot 
toelating niet geantwoord, dan verschaffen zij 
zich den toegang desnoods met inroeping van 
den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
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burgemeester van de gémeente, ofwel voorzien 
van een bijzonderen schriftelijken last, in den 
zin van artikel 121 van het ·w etboek van 
Strafvordering, van een commissaris van po
litie en Îl1 ·· gemeenten, waar geen commissaris 
is, van den burgemeester. V an dit binnentre
den wordt binnen twee maal vier en twintig 
uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt 
mede van het tijdstip van het binnentreden 
en van het daarmede beoogde doel melding 
gemaakt. 

4. De opsporingsambtenaren zijn bevoegd 
zich van bepaalde, door hen aan te wijzen 
personen te doen vergezellen. In het geval, 
bedoeld in lid 3, wordt alsdan hiervan mel
ding gemaakt in het proces-verbaal. 

15. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag h arer afkondiging. Zij vervalt 
met ingang van 1 Maart 1939. 

16. D eze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Wet economische verdedigingsvoor
bereiding 1938." 

L asten en bevelen , enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten September 

1938. 
WILHELMINA .. 

De Ministe,· van Econo1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

De M inister van Defensie, van Dij k. 

s. 636. 

De Minist er van Financiën, 
J . A. de W i Id e. 

( Uitgeg. 30 September 1938.) 

30 September 1938. WET, houdende tijdelijke 
maatregel en tot het tegengaan van prijs
opdrijving. (Prijsopdrijvingswet 1938.) 

Bijl. Hand. ll 1938/:19 , 152. 

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

dat het wenschelijk is in de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden regelen te stel
len , teneinde prijsopdrijving van goederen of 
diensten te voorkomen; 

7.oo is het. dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder "Onze 

Minister": Onzen Minister van Economische 
Zaken. 

2. Onze Minister kan, voor wat betreft de 
binnenlandsche m arkt, voorschriften geven met 
betrekking tot de prijzen, tegen welke in a lle 
of bepaalde gemeenten of gedeelten van ge
meenten de door hem aangewezen soorten van 
goederen ten hoogste mogen worden te koop 
aangeboden of verkocht in den groothandel , 
den tusschenhandel of den kleinhandel. 

3. Onze Minister kan, voor wat betreft de 
binnenlandsche markt, voorschriften geven met 
betrekking tot de prijzen, tegen welke in al le 
of bepaalde gemeenten of gedeelten van ge
meenten de door hem aangewezen soorten van 
diensten ten hoogste mogen worden verricht. 

4. Met betrekking tot het te koop aanbie
den of verkoopen van goederen en het ver
richten van diensten , ten aanzien waarvan het 
bepaalde in de artikelen 2 of 3 geen toepas
sing gevonden heeft, is prijsopdrijving ver
boden. 

5. 1. Indien een burgemeester gegronde 
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verdenking koestert, dat het krachtens artikel 
2 of bij artikel 4 bepaalde wordt overtreden, 
kan hij de in zijn gemeente aanwezige voor
raad der door hem verdachte onderneming -
voor woverre betreft de soort goederen ten 
aanzien waarvan hij overtreding vermoedt -
zonder eenige formaliteit doen inbezitnemen. 

2. Ingeva l de verkoop van goederen uit 
den voorraad eener onderneming geweigerd 
wordt, is het vorige lid van overeenkomstige 
toepa sing, indien de burgemeester de weige
ring ongegrond of in strijd met het doel dezer 
wet acht. 

3. De burgemeester stelt de overeenkomstig 
de beide voorgaande leden in bezit genomen 
goederen onverwijld ter beschikking van de 
bevolking - of zekere groepen van de bevol
king - zijne r gemeente, dan wel van bepaal
de personen of ondernemingen. De ter be
schikkingstelling geschiedt op door den bur
gemeester te bepalen wijze en tegen prijzen, 
die de krachtens artikel 2 geldende prijzen of 
- voor woverre artikel 2 niet is toegepast -
<le normale prijzen niet te boven gaan. 

4. Onze Minister kan, in afwijking van het 
bepaalde in het vorige lid, bevelen, dat goe
deren, · welke overeenkomstig lid 1 en 2 van 
dit artikel in bezit zijn genomen, te r beschik
king zullen worden gesteld van de bevolking 
of van bepaa lde groepen der bevolking van 
één of meer andere gemeenten, dan wel van 
één of meer door hem aan te wijzen personen 
of ondernemingen. De laatste zin van het 
vorige lid is van overeenkomstige toepassing. 

5. Wanneer de burgemeester van oordeel 
is , dat er op grond van plaatselijke omstan
digheden aanleiding bestaat om met betrek
king tot het geheel of een gedeelte der in 
bezit genomen goederen het bepaalde in lid 3 
buiten toepassing te laten, geeft hij daarvan 
onverwijld kennis aan Onzen Minister. 

6. De burgemeester en de door hem aan te 
wijzen ambtenaren zijn bevoegd, de uitleve
ring te vorderen van de in bezit te nemen 
goederen. Zij, alsmede de hen op hun last 
vergezellende personen, hebben te allen tijde 
vrijen toegang tot alle plaatsen, waar rede
lijkerwijze vermoed kan worden, dat zich de 
goederen bevinden. Wordt hun de toegang 
geweigerd of belemmerd, of wordt hun op 
aanmelding tot toegang niet geantwoord, dan 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

7. In woningen treden de ambtenaren en 
de hen vergezell ende personen tegen den wil 
van den bewoner niet binnen clan op bijwn
deren of a lgemeenen schriftelijken last van 
den burgemeester, dan wel vergezeld van 
dezen. Van dit binnentreden wordt door hen 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en twintig uren aan hem, wiens 
woning is binnengetreden, in afschrift wordt 
medegedeeld. 

6. l. De gemeente is gehouden voor de in 
bezit genomen goederen , bedoeld in het lste 
en 2de lid van artikel 5, een schadeloosstel
! ing te betalen. 

Behalve in geval van oorlog of oorlogsge
vaar moet deze schadeloosstelling genoten zijn 
clan wel daarvoor, volgens door Ons te stellen 
regelen, persoonlijke of zakelijke zekerheid 
zijn gesteld , voordat tot inbez itneming wordt 
overgegaan. 
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2. De schadeloosstelling wordt door een 
door burgemeester en wethouders aan te wij
zen schatter geschat; zij bedraagt in geen 
geval meer dan 90 procent van den hoogsten 
prijs, waarvoor de goederen ingevolge het 
derde lid van artikel 5 ter besch ikking kunnen 
worden gesteld. 

3. Indien Onze Minister gebruik maakt 
van de hem in artike l 5, lid 4, verleende be
voegdheid, bepaalt hij zoo noodig tevens het 
bedrag, hetwelk aan de gemeente, waar de in
bezitnem ing heeft plaats gevonden, zal worden 
terugbetaald, alsmede wie tot deze terugbeta-
1 ing verplicht is en de wijze, waarop deze zal 
gesch iede!}. 

7. Hij , die goederen, ten aanz ien waarvan 
a rtikel 2 toepassing heeft gevonden, in het 
klein te koop aanbiedt of verkoopt, is ver
plicht bij die goederen op voor het pub! iek 
duidelijk zichtbare wijze den prijs di er goede
ren te vermei den. 

8. Beschikkingen van Onzen Minister, waar
bij voorschriften worden gegeven krachtens de 
artikelen 2 of 3, worden in de Nede,·landsche 
Staatscourant bekendgemaakt. Tenzij bij de 
beschikking anders is bepaald , treedt deze in 
werking met ingang van den dag harer be
kendmaking. 

9. l. Hij die handelt in strijd met het be
paalde bij of krachtens de artikelen 2, 3 of 4, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zes duizend gulden. 

2. Overtreding van het bepaalde bij artikel 
7 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste één maand of geldboete van ten hoog
ste duizend gulden. 

3. De feiten worden beschouwd als mi -
drijven. 

10. l. Met het opsporen van de bij deze 
wet strafbaar gestelde feiten, zijn, behalve de 
ambtenaren, aangewezen bij artikel 141 van 
het W etboek van Strafvordering, belast de 
ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, als
mede andere door Ons aan te wijzen personen. 

2. De voormelde ambtenaren zijn te allen 
tijde bevoegd, de uitlevering te vorderen van 
a l hetgeén redelijkerwijze vermoed kan wo,·
den gedjend te hebben of bestemd te zijn ge
weest tot het plegen van een bij deze wet 
strafbaar gesteld feit en in bes! ag te nemen 
a lles, wat dienen kan tot bewijs van dat fe it . 

3. De voormelde ambtenaren hebben te a l
len tijde vrijen toegang tot all e localiteiten en 
tot alle plaatsen, waar in strijd met het be
paalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4 of 
7 dezer wet gehandeld wordt, of waar rede
lijkerwijze vermoed kan worden, dat zulks het 
geval is. Wordt hun de toegang geweigerd of 
belemmerd, of wordt bun op aanmelding tot 
toegang niet geantwoord, dan verschaffen zij 
zich dien desnoods met inroeping van den 
sterken arm. 

4. In woningen treden de ambtenaren tegen 
den wil van den bewoner niet binnen dan op 
bijwnderen of alg-emeenen schriftel ijken la t 
van den burgemeeste1·. Van dit binnenti·eden 
wordt door hen proces-verbaal opgemaakt, dat 
binnen tweemaal vier en twintig uren aan 
hem, wiens woning is binnengetreden, in af
schrift wordt medegedeeld. 

11. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel "Prijsopdrijvingswet 1938". 



1161 

12. 1. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag harer afkond iging. 

2. Zij ve rval t met ingang van 1 Maart 
1939. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten September 
1938. 

WILHELMINA. 
De Minister van Econornische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 30 S eptern ber 1938.) 

s. 637. 

30 Septernber 1938. WÉT, houdende maat
rege l en tot het vorderen· van zeeschepen. 
( Schepenvorderingswet 1938.) 

B-iJl. H and. 11 1938/39, 153. 

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

dat het wenschelijk is, in de tegenwoord ige 
buitengewone omstand igheden wettelijke rege
len te tre ffen , teneinde der R egeering ten be
hoeve van volkshuishouding en landsverdedi 
g ing de beschikking te ver cha ffen over zee
schepen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State,_ enz. 
Art. l. 1. Onze Ministers van Economische 

Zaken en van Defensi e kunnen ten behoeve 
van volkshuishouding en landsverdedig ing 
vorderen dat Neder! andsche zeeschepen be
sch ikbaa~ worden gesteld om overeenkomstig 
h unne aanwijzingen te worden gebruikt, a ls 
ware te dier zake een vervoers- of bevrach
t ingsove reenkomst dan wel een overeenkomst ' 
tot het gebruik gesloten. 

De vordering kan betreffen: 
a. de geheel e passagiers- of laadruimte van 

het schip ten behoeve van het ve1·voer van 
personen of goederen voor een bij de vorde
ring te bepalen re is of t ijdsduur ; 

b. zoodani g gedeelte der passagiers- of 
laadruimte va n het schip a ls benoodigd voor 
het vervoer van een bij de vordering aan te 
wijzen aantal personen of hoeveelhe id goede
ren voor de re is waartoe het sch ip bestemd 1s; 

c.' het geheele schip voor a ndere voor den 
Staat te ve rri chten diensten. 

2. Bij de vordering worden ve rmeld de 
plaats waa r en de tijd waarop de beschikbaar
stelling wordt .verlangd. E en mondelinge vor
dering word t schriftelijk bevestigd. 

3. Door zoodanige vorder ing verva llen wn
der eenige ve rpli cht ing tot schadevergoeding, 
hetzij voor partij en, hetzij voor den Staat, de 
bevrachtingsovereenkomsten, en a ndere tot het 
schip betrekkelijke overeenkomsten, welke ge
durende den t ijd waarvoor de beschikbaarstel
ling wordt gevorderd, zouden moeten worden 
uitgevoerd, voor wover . ten gevol~e _der vor
dering die uitvoering met mogehJk 1s. 

4. T en behoeve van de volkshuishouding 
gesch iedt de vorderin g_ door of nam_ens Onzen 
l'l1inister van Economische Zaken 111 overleg 
met Onzen Minister van Defensie; ten behoeve 
van de landsverdedig ing door of namens On
zen Minister van Defensie in overleg met 
Onzen Minister van Economische Zaken . . 

2. 1. De vergoeding voor deze beschikbaar-
L. &. S. 1938. 
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stelling wordt zoo mogelijk door Onzen ·Mifiis
ter, die de vordering heeft gedaan en den 
eigenaar van het sch ip in onderling overleg 
vastgesteld. . . 

2. Bij gebreke van overeen temmrng daar
omtrent geschiedt de vaststelling door eene 
Commi sie door Ons te benoemen. In deze 
Comm issie zijn de Scheepvaartbelangen ve r-
tegenwoordigd. . . .. 

3. Die Commissie gedraagt z10h b1J het 
vaststell en van de vergoeding naa r regelen, 
bij a lgemeenen maatregel van bestuur vast-
gesteld . . . 

3. 1. Indien en voor zoove r Onze Minister 
van Econom ische Zaken zu lks verlangt, wordt 
hem ten aanzien van N ederlandsche zeesche
-pen schriftelijk kennis gegeven: 

a. van overeenkomsten , waarbij zoodanig 
schip wordt vervracht, verhuurd óf in gebruik 
gegeven, a lsmede van vervoersoverei:nkomsten, 
en wel binnen 24 uur na de afsluiting en ten 
minste 48 uur voor het begin der uitvoering 
-van die overeenkomsten ; 

b. van de bij de inwerkingtreding deze r 
-wet nog niet of niet geheel uitgevoerde over
eenkomsten a ls onder a bedoeld, en wel bin
nen 10 dagen na die inwerkingtreding. 

2. V an het in lid 1 bedoelde verlangen 
wordt schriftelijk mededee ling gedaan aan be
trokkenen. 

4. Onze M inisters van Economische Zaken 
en van Defensie kunnen in bepaalde gevall en 
met e igenaars van Nederlandsche zeeschepen 
overeenkomen, da t vorderingen kritchtens ar
t ikel 1 dezer wet ten aanzien van een of meer 
hunner schepen gedurende een bepaald tijd
perk niet zu llen worden gedaan, indien door 
hen op eene bij de overeenkomst .bepaalde 
wijze wordt medegewerkt om tot de in ge
noemd artikel omschreven doeleinden schepen 
voor de Regeer ing beschikbaar te stellen. 

5. 1. Ingeval aan de in a rtikel 1 genoem
de vorder ing niet of niet tijdig wordt gevolg 
gegeven, zal Onze Minister, di e de vorder ing 
heeft gedaan, bevoegd zijn vergoeding de r 
dientengevolge door den Staat gel eden schade 
te vorderen. De rechter, di e van zulk een vor
der ing kennis neemt, zal , voordat hij zijn be
slissing geeft, de leden der in a,'t ikel 2 ge
noemde Commissie a ls deskundigen hooren. 

2. Bij niet-voldoening aan een vordering 
a ls bedoeld in a rtikel 1, kan de in lid 1 van 

-dit artikel bedoelde Minister zich met inroe
p ing van den sterken arm de beschikking over 
het gevorderde verschaffen, onverminderd zijn 
bevoegdheid de krachtens artikel 2 ver chul-

- digde vergoeding - de a ldaar genoemde Com
miss ie gehoord - te verminderen of geheel 
achterwege te laten. 

5a. R egelen ter u itvoering van deze wet 
kunnen bij a lgem eene n maatrege l van bestuur 
worden gesteld. . 

6. 1. Hij die niet voldoet aan een vorde
ring, als bedoeld in artikel 1, da n wel door 
handelen of nalaten bewerkt of medebewerkt, 
dat niet wordt voldaan aan een vordering a ls 
bedoeld in dat artikel, waarvan hij kennis 
draagt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste twee jaar of geldboete van 
ten hoogste t ien dui zend gulden. 

2. Het fe it wordt. -beschouwd als een mis
drijf. 

36 
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7. 1. Hij, di e niet voldoet aan een vorde
ring, dan wel door handelen of nalaten be
werkt of medebewerkt, dat niet wordt voldaan 
aan een verlangen tot kennisgeving al s be
doeld in artikel 3, wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste vijf duizend gulden. 

2. Het fe it wordt beschouwd als een over
treding. 

8. De beide voorgaande artikelen zijn ook 
van toepass ing op feiten buiten het Rijk in 
Europa gepleegd. 

9. 1 . Met het opsporen van de feiten bij 
deze wet strafbaar gesteld , zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie ; 

b. de officieren der Koninkl ijke Marine, 
behoorende tot het Corps zeeoff icieren; 

c. de ambtenaren van de Scheepvaartinspec
tie ; 

d. de ambtenaren der Invoerrechten en Ac
cijnzen; 

e. de ambtenaren, bekleed met militair ge
zag, aangewezen krachten artikel 7 van de 
Wet van 23 Mei 1899, (Staatsblad N° 128); 

/. de Nederlandsche consulaire ambtenaren; 
g. de ambtenaren in de overzeesche gebieds

deelen, die daartoe door de overzeesche over-
heden worden aangewezen. 

2. Processen-verbaal , opgemaakt door een 
ambtenaar, als onder / of g genoemd, gelden 
als wettig bewijsmiddel , mits zij bevestigd 
worden door zijn daarin opgenomen schrifte
lijken eed (belofte). 

10. Voor de toepassing van deze wet wordt 
verstaan onder: 

a. zeeschepen, alle vaartuigen, hoe ook ge
naamd en van wel ken aard ook, welke wor
den gebru ikt voor de vaart ter zee of daartoe 
bestemd zijn; 

b. N ederlandsche zeeschepen, 
1 °. die, welke de Nederlandsche natio

naliteit bezitten ingevolge artikel 311 of 
312 van het Wetboek van Koophandel ; 

2°. de zee- en kustvisschersschepen, die, 
a. voor een in Nederland gevestigd 

kantoor varen; of 
b. in N ederland worden uitgerust 

en voor tenminste voor de helft met 
N ederlanders of Rijksingezetenen be
mand zijn. 

ll. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel " Schepenvorderingswet 1938." 

12. 1. Deze wet treedt in werking met in
gang van den' dag harer afkondiging. 

2. Deze wet vervalt met ingang van 1 
Maart 1939. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten September 

1938. 
WILHELMINA. 

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

D e Minister van Defensie, v a n Dij k. 
( Uitgeg . 30 September 19 38 . ) 
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s. 638. 

30 Septe1nb er 1938. WET, houdende maat
regelen, die waarborgen dat ederland in 
voldoende mate de beschikking blijft be
houden over schepen. (Sc hepenuitvoe1·wet 
1988.) 

Bijl. Hand. II 1988/89, 154 . 

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

dat het belang van den Staat vordert, dat 
maatregelen worden getroffen, die waarbor
gen, dat Nederland in de tegenwoordige bui
tengewone omstandigheden in voldoende mate 
de beschikking blijft behouden over schepen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1 . Wij behouden ons voor te ver

bieden op eenigerlei wijze ertoe mede te wer
ken , dat een Nederlandsch zeeschip of een in 
Nederland thuisbehoorend binnenschip - zon
der voorafgaande vergunning van of vanwege 
Onzen Minister van Economische Zaken of van 
Waterstaat - een vaart aanvangt of vervolgt, 
welke niet geheel binnen het Rijk in Europa 
valt dan wel, dat van zoodanig schip het 
eigendoms- of gebruiksrecht dan wel het be
schikkingsrecht daarover wordt overgedragen. 

2. Zoodanig verbod kan ook uitsluitend be
paalde schepen of groepen van schepen be
treffen. 

3. Een verbod, a ls bovenbedoeld wordt 
openbaar gem aakt op door Ons te bepalen 
wijze. Het verbod treedt in werking op een 
bij Ons in lid 1 bedoeld besluit vast te stellen 
t ijdstip. 

2. E en verbod a ls in artikel 1 bedoeld blijft 
in stand tot en met den dag, waarop het door 
Ons is herroepen en deze herroeping in de 
N ederlandsche Staatscourant is openbaar ge
maakt. 

3. 1. Een vergunning, a ls bedoeld in arti 
kel 1, lid 1, wordt met betrekking tot zee
schepen verleend doo,· of vanwege Onzen Mi 
nister van Economische Zaken, met betrek
king tot binnenschepen door of vanwege Onzen 
Minister van Waterstaat. 

2. De bedoelde vergunningen kunnen ook 
voorwaardelijk worden verleend. 

4. 1. Overtreding van een verbod, als be
doeld in artikel 1, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste twee jaren. 

2. H et feit wordt beschouwd als een mis
drijf. 

3. Dit artikel is ook van toepassing op fei 
ten buiten het Rijk in Europa gepleegd. 

4. Niet strafbaar is de overtreding van een 
verbod als bedoeld in artikel 1, voor zoover 
betreft het aanvangen of vervolgen van een 
reis in het buitenland, indien kan worden 
aannemelijk gemaakt, dat gedurende vijf da
gen onmiddellijk voorafgaande aan dien der 
overtreding, geenerlei berichtgeving tusschen 
het schip en het Rijk in Europa mogel ijk is 
geweest. 

5. 1. Met opsporen van het misdrijf van 
artikel 7 zijn, behalve de bij of krachtens ar
tikel 141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen bel ast : 

a. de ambtenaren van Rijks- en ge
meentepol itie; 

b. de officieren der Koninklijke Marine, 
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behoorende tot het Corps zeeofficieren ; 
c. de ambtenaren van de Scheepvaart

inspectie, de Verkee rsinspectie en den 
R ij kswaterstaat ; 

d . de ambtenaren der Invoerrechten en 
Accijnzen; 

e. de ambtenaren, bekleed met milita ir 
gezag , aangewezen krachtens artikel 7 van 
de Wet va n 23 Mei 1899 Staatsb lad N °. 
128; 

/. de Nederla ndsche consulaire ambte
naren; 

g. de ambtenaren in de overzeesche ge
b iedsdeelen, die daa rtoe door de ove r
zeesche overheden worden aangewezen. 

2. Processen-verbaal opgemaakt door een 
ambtenaar, als onder / of g genoemd, gelden 
a ls wettig bewijsmiddel, mits zij bevestigd 
worden door zijn daarin opgenomen schrifte-
1 ij ken eed (belofte). 

6. Voor de toepass ing van deze wet wordt 
verstaan onder : 

1. schepen, all e vaartu igen hoe ook ge
naamd en van welken aa rd ook ; 

2. zeeschepen, alle schepen, welke worden 
gebruikt tot de vaart te r zee of daa rtoe be
stemd zijn ; 

3. binnenschepen, die welke tot de vaart op 
de binnenwateren en niet tot de; vaart ter zee 
gebruikt worden of bestemd zijn; 

4. Nede,·landsche zeeschepen, 
a. die, welke de Nederlandsche nat io

naliteit bezitten, ingevol ge artikel 311 of 
312 van het Wetboek van Koophandel ; 

b. de zee- en kustvisschersschepen, di e, 
1°. voor een in N ederland gevestigd 

kantoor varen ; 
of 

2°. in Nederland worden uitgerust 
en voor tenminste de helft met N ede r
la nders of Rijksingezetenen bemand 
zijn; 

5. binnenschepen, die in Nederland thuis 
behooren, die, welke a ls zeeschip ingevolge 
artikel 311 of 312 van het W etboek van Koop
handel de hoedanigheid van Nederlandsch 
schip zouden bezitten. 

7. Alle in verba nd met de uitvoering van 
deze wet op te maken of over te leggen stuk
ken zijn vrij van het recht van zegel en va n 
de formali teiten van registratie en worden 
kosteloos uitgereikt. 

8. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel "Schepenuitvoerwet 1938". 

9. 1. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag harer afkondiging. 

2. Deze wet vervalt met ingang van 1 
M aart 1939. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdij k, den 30sten September 

1938. 
WILHELMINA. 

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

De Ministe,· van Waterstaat , 
J . v. Buur en. 

(Uitgeg. 30 Sept ember 1938. ) 

1938 

s. 639. 

30 S eptemb er 1938. WET, houdende macht i
ging tot het aangaan in de, tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden van verze
keringsovereenkomsten op het terrein van 
de · scheepvaart en de luch tvaart. (Oorlogs-, 
Z ee- en Luchtvaartverzekeringswet 1938.) 

Bijl . Hand. Tl 1988/89, 155. 

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

dat het wenschelijk is in de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden 1·egelen te stel
l en , teneinde de R egeering in staat te stellen 
tot het nemen van m aatregelen betreffende de 
verzekering van zeeschepen, luch tvaartuigen 
en de daarmede te vervoeren goederen, a ls
mede van goederen met N ederlandsche be
stemming, welke zich bevinden in het buiten
land; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepass ing de·zer wet word t 

verstaan onder : 
1 °. ,,Onze Minister", Onzen Minister van 

E conomische Zaken ; 
2°. ,,zeeschip" , wat daaronder wordt ver

staan in het Wetboek van K oophandel ; 
3° . ,,Nederlandsch zeeschip" , wat daaron

der wordt verstaan in het W'etboek van Koop
handel; 

4°. ,, l uchtvaartu ig" , wat daaronder wordt 
verstaan in de Luchtvaartwet; 

5° . ,,Neder landsch luchtvaartuig", wat daar
onder wordt verstaan in de Luchtvaartwet ; 

6°. ,,Nederl andsch verzekeraar" , de verze
keraar, wiens hoofdkantoor in het Koninkrijk 
der N ederl anden is gevest igd. 

2. Onze Ministe r wordt gem ach t igd, voor 
den Staat der Nederlanden in de tegenwoor
dige buitengewone omstandigheden tegen het 
gevaar van molest, zoomede tegen de gewone 
transportgevaren herverzekeringsovereenkom
sten aan te gaan met N ederlandsche verzeke
raa rs betreffende N ederlandsche zeeschepen, 
N ederl andsche luchtvaartuigen, goederen, waa r 
bij N ederlandsche belangen zijn betrokken , 
welke zich bev inden in N ederlandsche dan wel 
in neutrale buitenlandsche zeeschepen of lucht
vaartuigen en goederen, waarbij N ederland
sche belangen zij n betrokken, welke met Ne
derlandsche bestemming in het buitenland 
1 iggen opges lagen, m its: 

1 °. het ri sico van den Staat n iet grooter is 
dan 19 maa l het bedrag van het ri sico, het
welk door den oorspronkelijken verzekeraar 
voor e igen reken ing wordt gedragen ; 

2°. de voorwaarden, waaronder de oor
spronkelijke verzekering wordt gesloten, niet 
in strijd zij n met door Onzen Minister vast te 
stell en regel e n ; 

3° . de premi ën van de oorspronkelij ke ver
zekering niet I ager zijn dan het door Onzen 
Ministe r vast te stellen percElntage of bedrag . 

3. Bij de in het voorgaande artikel be
doelde herverzekering zullen gelden de vol
gende bijzondere bepal ingen: 

1 °. de vordering van den oorspronkelijken 
verzekeraar op den Staat der Nederlanden zal 
ten behoeve van den oorspronkelij ken verze
kerde bij voorrecht zijn verbonden; 
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2°. tot het door den Staat der ederl anden 
verzekerde bedrag zal een schaderegel ing in 
der minne a ll een kunnen geschieden onder 
goedkeuring van Onzen Minister. 

4. 1. Indien Nederlandsche belanghebl,en
den bij N ederlandsche zeeschepen, Nederland
sche luchtvaartuigen, goederen, welke zich be
vinden in Nederlandsche dan wel in neutrale 
buitenlandsche zeeschepen of luchtvaartu igen, 
of goederen, welke met Nederlandsche bestem
ming in het buitenland li ggen opgeslagen, ten 
gevolge van de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden geen voldoende dekking of 
geen dekking tegen een redelijke premie tegen 
het gevaar van molest dan wel tegen de ge
wone transportgevaren kunnen v inden, is, in 
gevall en, waarin de instandhouding van eenige 
scheeps- of I uchtverbinding of van het vervoer 
van bepaalde goederen noodzakelijk is, Onze 
Minister gemachtigd ten opzichte van de vo
renbedoelde zeeschepen, luchtvaartuigen en 
goederen op door hem te bepalen voorwaarden 
tegen door hem te bepalen prem iën voor den 
Staat der ederlanden a ls verzekeraar ver
zeker ingsovereenkomsten tegen vorenbedoelde 
gevaren aan te gaan. 

2. Zeeschepen en luchtvaartuigen, welke in
gevolge de wet zouden zij n gevorderd, zullen 
in omstandigheden, als in lid 1 bedoeld, steeds 
door Onzen Minister worden verzekerd . 

5. Onze Minister wordt voorts gemacht igd 
de ingevolge deze wet voor den Staat der 
N ederl anden aangenomen risico's door her
verzekering te dekken . 

6. l. Deze wet t reedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

2. Deze wet vervalt met ingang van 1 
Maart 1939. 

7. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van "Oorlogszee- en -luchtvaartver
zekeringswet 1938" . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven -te Soestdijk, den 30sten September 

1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Za ken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 30 September 1938.) 

S. 639A. 

30 September 1938. WET, houdende tijde
lijke voorz ien ing in een doelmatige distri
butie van levensmiddelen, grondstoffen 
van levensmiddelen, brandstoffen, huis
houdelijke a rtikelep en andere goedere.n, 
welke in het algemeen voor de volkshuis
houdi ng van belang kunnen worden ge
acht. ( Distributiewet 1938.) 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 156. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen. hebben, 

dat het wenschelijk is in de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden regelen te stel 
len in het belang van de vol ksvoedi ng en 
van eene doelmatige distributie van goederen, 
welke in het algemeen voor de volkshuishou
-cling van belang kunnen worden geacht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. l. Onze Minister van Economische . 
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Zaken draagt woveel mogelijk zorg, dat van 
de door hem aan te wijzen levensm iddelen, 
grondstoffen van levensmiddelen, brandstof
Jen in het belang van de vol ksvoeding en 
ren, welke door hem voor de volkshuishou
ding mede van belang worden geacht, een 
voldoende hoeveelheid verkrij gbaar is voor 
a lle door hem aan te wijzen instanties, perso
nen, of groepen van personen, die gehouden 
zijn van behoefte daaraan tijdig aan genoem
den Minister te doen blijken. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde in
stanties, personen of groepen van personen 
dragen wrg, dat van de goederen, ingevolge 
het eerste lid door Onzen genoemden Minister 
aangewezen, en ter beschikking gesteld , steeds 
voldoende hoeveelheden in hun door Onzen 
genoemden Minister aan te wijzen werkgebied 
aanwezig en verkrijgbaar zijn. 

2. De door Onzen Minister van Econom i
sche Zaken krachtens artikel 1 aangewezen 
instanties, per onen of groepen van personen 
zijn jegens hem rekening en verantwoording 
versch u 1 d i gd over het door hen gevoerde be
heer. Door Onzen Minister voornoemd worden 
nadere regelen gesteld met betrekking tot de 
verrekening van voordeelige of nadeelige saldi 
uit dat beheer voortvloeiende. 

3. De in artikel 1 bedoelde instanties, per
sonen of groepen van personen zijn verplicht: 

1 °. hunne medewerking te verleenen bij 
a lle door of vanwege Onzen Minister van Eco
nomische Zaken terzake van de uitvoering van 
deze wet voorgeschreven maatregelen; · 

2°. aan -Onzen Minister van Economische 
Zaken opgave te doen van de door hen terzake 
van de uitvoering van deze wet getroffen 
maatregelen; 

3°. aan Onzen Minister van Economische 
Zaken op de door dezen aan te wij zen tijd
stippen opgave te doen van de in hun werk
gebied aanwez ige voorraden van de in artikel 
1, lid 1, bedoelde goederen en van de hoeveel
heden, welke a lsnog benood igd zijn. 

4. Ieder, die de in artikel 1, lid 1, bedoel
de goederen in voorraad heeft, is verplicht 
van hoeveelheid en aard dier goederen op de 
door Onzen Minister van Economische Zaken 
bekend te maken t ijdstippen de door dezen 
verla ngde opgaven naar waarheid te doen bij 
de instant ies, personen of groepen van perso
nen in het werkgebied, waar die goederen zich 
bevinden. 

5. Onze Minister van Economische Zaken 
is bevoegd regelen te stell en met betrekking 
tot het gebruik, het verbru ik of de verwe r
king van de in artikel 1, lid 1, bedoelde goe
de ren. 

6. 1. Indien het belang eener doelmat ige 
distributie van de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
goederen zulks naar zijn oordeel vordert, ka n 
Onze Minister van Economische Za ken bepa
len, dat aflevering van bepaalde goederen 
slechts zal mogen geschieden overeenkomstig 
eene door hem vast te stell en distributie
regel ing. 

2. Hij , die goederen, waarvoor een d istribu
tieregeling bestaat, aflevert of ontvangt, is ge
houden de verplichtingen na te leven, die hem 
volgens die distributieregeling zijn opgelegd. 

3. De in artikel 1, lid 1, bedoelde instan
ties, personen of groepen van personen zijn 
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bevoegd omtrent de distributie van goederen 
onder de goedkeuring van Onzen Minister van 
Economische Zaken bepalingen vast te stellen. 

7. Een ieder is verplich t de opgaven, welke 
van hem in verband met de distributie van 
goederen door of vanwege Onzen Minister van 
Economische Za ken worden gevorderd, nauw
gezet, prompt, ronder eenige verzwijging en 
naar waarheid te doen. 

8. E en ieder is verplicht alles na te l aten 
wat indruischt tegen deze wet en de ter uit
voering daarvan genomen maatregelen of de 
uitvoer ing van deze maatregelen belet, be
lemmert of verijdel t. 

9. 1. Hij , die opzettel ijk handelt in strijd 
met een bij o f krachtens deze wet vastgeste ld 
voorschri ft of opgelegde verplichting, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren of geldboete van ten hoogste t ien
duizend gulden. 

2. H et in het voorgaande l id bedoelde 
strafbare feit wordt a ls een misdrijf beschouwd. 

3. Voorwerpen, door middel van dit mis
drijf verkregen, of waarmede of met betrek-, 
king tot welke het misdrijf is gepleegd, kun
nen, voorzoover zij den schuldige toebehooren, 
met hunne verpakking worden verbeurd ver
klaard. 

10 . Met het opsporen van de fe iten, bij 
deze wet strafbaar gesteld , zijn , behalve de bij 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen personen, belast : 

a. de ambtenaren van Rijks- en Gemeente
poli tie; 

b. de ambtenaren van invoerrech ten en ac
cij nzen; 

c. zij , die daartoe door Onzen Minister van 
Economische Zaken zijn aangewezen. 

ll . 1. De ambtenaren in het voorgaand 
artikel bedoeld zijn .te ·allen tijde bevoegd om 
in beslag te nemen womede om ter inbeslag
neming de ui t levei·ing te vorderen van a lle 
voorwerpen, welke tot ontdekk ing der waar
heid kunnen dienen, of welker verbeurd ver
klaring, vernietiging of onbruikbaarmaking 
kan worden bevolen, a lsmede om inzage te 
vorderen van all e bescheiden, op zu lke voor
werpen betrekking hebbende. 

2. Zij · zijn te a llen t ijde bevoegd ter inbe
slagneming en ter opspor ing van de feiten, bij 
deze wet strafbaar gesteld, elke plaats te be
treden. 

3. Wordt hun den toegang geweigerd, dan 
verschaffen zij zich d ien, desnoods met in
roeping van den sterken arm . 

4. Is de plaats tevens een woni ng, of al
leen door eene woning toegankel ijk, dan tre
den zij deze tegen den wi l des bewoners niet 
binnen dan op bij zonderen schriftelijken last 
van den burgemeester of in tegenwoord ighe id 
hetzij van dien burgemeester, hetzij van den 
kantonrech ter, hetzij van een commi'Ssaris van 
politie. 

5. Van dit binnentreden wordt door hen 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
r ·,aal v ier en twintig uur aan den ingezetene, 
wiens woning is binnengetreden, in afschrift 
wordt medegedeeld. 

12. 1. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag harer afkondiging. 

2. Zij kan worden aangeduid als "Distribu
tiewet 1938". 

1938 

13. Deze wet vervalt met ingang van 1 
Maart 1939. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten Septem

ber 1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg . 30 September 1938.) 

S. 639 B. 

30 S epte,nber 1938. WET, houdende verlee
ning in de tegenwoordige buitengewone 
omstand igheden van bevoegdheden met 
betrekking tot de bodemproductie . (Bo
demproductiewet 1938.) 

B ijl. Hand. Il 1938/39, 157. 

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

dat het wenschelijk is in de teg·enwoordige 
buitengewone omstandigheden bevoegdheden te 
verleenen met betrekking tot de bodemproduc
tie; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De1,e wet verstaat onder: 
1 °. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 

van den landbouw belaste Minister; 
2°. ,,bodemproductie": elke ha ndeling, wel

ke een onderdeel uitmaakt of kan uitmaken 
van den akkerbouw, den weidebouw, den tu in
bouw, de ooftteel t, de veeteelt, de pluimvee
teel t, de houtteelt en den boschbouw. 

2. Door Ons en van Onzentwege kunnen a l
gemeene en bijzondere voorschriften worden 
gegeven met betrekking tot de bodemproductie 
en de bestemm ing van den bodem. 

3. Door Ons en van Onzentwege kunnen in 
verband met de in het vor ige artikel bedoelde 
voorschriften uitkeeringen in geld worden ge
daan en a lgemeene regelen daarvoor worden 
vastgesteld. 

4. Met de uitvoering van deze wet wordt 
onder de verantwoordelijkhe id van Onzen Mi
n ister een Regeeringscommissaris voor de 
Bodemproductie belat; deze wordt door Ons 
benoemd, geïnstrueerd, geschorst en ontslagen. 

5. Er is een Adviescommissie voor de Bo
demproductie, welke tot taak heeft Onzen 
Minister desgevraagd en eigener beweging van 
adv ies te dienen met betrekking tot de u it
voering dezer wet en de daaruit voortv loeien
de zaken. 

6. 1. De Adviescommissie voor de Bodem
productie bestaat uit zeven leden. 

2. De Regeeringscommissaris voor de Bo
demproductie is ambtshalve I id en voorzitter; 
de overige leden worden door Ons benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

3. Wij kunnen nadere rege len stell on met 
betrekking tot de bevoegdheid, samen tell ing, 
benoeming en werkwijze der commissie. 

7. Bij of krachtens besch ikk ing van Onzen 
Minister kan worden bepaald, dat desnoods 
met behulp van den sterken arm zal worden 
ten ietgedaan of verricht, hetgeen in strijd met 
eenig krachtens deze wet gegeven voorschrift 
is verricht of nagel aten, en wel op kosten 
van den overtreder. 

8. 1. Indien de Regeeringscommissaris voor 



1938 

de Bodemproductie of door hem gemachtigde 
personen het voor de uitvoering van deze wet 
noodig achten iemands grond t,e betreden of 
bedrijfsgebouwen binnen te gaan, moeten zoo
wel de eigenaren als de gebruikers van dien 
grond en die bedrijfsgebouwen dit gedoogen. 

2. Worden de in het vorige lid bedoelde 
handelingen niet gedoogd, dan wordt de tus
schenkomst van den burgemeest.er of den kan
tom·echter ingeroepen, op wiens bevel het ver
richten der handelingen desnoods met behulp 
van den st.erken arm wordt mogelijk gemaakt. 

9. l. llij , die handelt in strijd met een bij 
of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoog
ste tienduizend gulden. 

2. Het feit wordt als een misdrijf beschouwd. 
3. Voorwerpen, door middel van misdrijf 

verkregen of waarmede een misdrij f is ge
pleegd, kunnen worden verbeurd verklaard. 

10. Met het opsporen van de feit.en , bij deze 
wet strafbaar gesteld, zijn belast, behalve de 
bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvor
dering aangewezen ambtenaren: 

1 °. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

2°. de Regeeringscommissaris voor de Bo
demproductie en zij , die daartoe door Onzen 
Minister zijn aangewezen. 

11. 1. De personen, in het vorige artikel 
bedoeld, zijn te allen tijde bevoegd ter inbe
slagneming de uitlevering te vorderen van 
alle voor verbeurdverklaring vatbare voorwer
pen en van die, welke kunnen dienen om de 
waarheid aan den dag te brengen. 

2. Zij kunnen te allen tijde inzage vorde
ren van a ll e bescheiden, welke op zoodanige 
voorwerpen betrekking hebben. 

12. l. Zij zijn tot het opsporen van de bij 
deze wet strafbaar gestelde feiten en tot in
beslagneming van de in het eerste lid van het 
vorige artikel bedoelde voorwerpen bevoegd 
el ke plaats, daaronder begrepen besloten lo
kalen, erven en woningen te betreden. 

2. Indi en hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op vertoon 
van een bijwnderen schriftelijken last van 
den comm issaris van politie, en in gemeenten, 
waar geen commissaris is, van den bm·gemees
ter. Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uur proces-verbaal opge
maakt. Daarin wordt mede van het tijdstip 
van het binnentreden en van het daarmede 
beoogde doel melding gemaakt. 

13. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den t itel : ,,Bodemproductiewet 1938". 

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

15. Deze wet verval t met ingang van 1 
Maart 1939. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten September 

1938. WILHELMINA. 
D e Minister van Econoniische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 30 S eptember 1938.) 

566 

S. 639 C. 

30 September 1938. WET, houdende voorzie
ning ten behoeve van voedselvoorziening 
in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of an
dere buitengewone omstandigheden en de 
voorbereiding daarvan. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 579 . 

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

dat het noodzakelijk moet worden geach t, in 
afwachting van een nadere wettelijke regeling, 
de mogelijkhe id te openen tot het treffen van 
voorloopige maatregelen ten behoeve van de 
voedselvoorziening in tijden van oorlog, oor
logsgevaar en andere buitengewone omstandig
heden en de voorbereiding daarvan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. V an de bevoegdheden, bij of krach

tens de L andbouw-Crisiswet 1933 aan Ons en 
aan Onzen met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister verleend, kan mede worden 
gebruik gemaakt ten behoeve van de voorbe
reiding van de voedselvoorz iening en de voed
selvoorziening zelve in tijden van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstandig
heden. 

2. Uitgaven , welke strekken ter uitvoering 
en handh aving van uit deze wet voortvloe ien
de maatregelen en voorschriften komen niet 
ten Jaste van het Landbouw-Crisisfonds, be
doeld in artikel 2 van de L andbouw-Crisiswet 
1933. 

3. In een algemeenen maatregel van be
stuur, vast te stellen op grond van de Land
bouw-Crisiswet 1933 , krachtens de bij artikel 
1 verleende bevoegdheid, kan worden bepaald, 
dat hij in werking treedt met ingang van den 
dag van zijn afkondiging. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag harer afkondiging en vervalt 
met ingang van 31 December 1939. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven t,e Soestdijk, den 30sten September 

1938. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 30 S eptem ber 1938.) 

S. 639 D. 

25 Novemb er 1938. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
26 April 1938 N° . 26, tot regeling van 
den invoer van zakdoeken. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 481 ; 1938/39, 13. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 73. 
B ijl. Hand. 1 1938/39, 13. 
Hand. I 1938/39, bladz. 63. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staat,sblad N°. 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 26 
April 1938, N °. 26, tot regeling van den in
voer van zakdoeken, bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, en,. 
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Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens , 
a rtikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen besluit van 26 April 
1938, N °. 26 (Nederlandsche Staatscourant 
van 28 April 1938, N °. 82) , tot regeling van 
den invoer van zakdoeken. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien ha rer afkondi 
ging. 

L asten en bevel en, enz. ; 

1938 

Gezien het nader rapport van Onze voor-
noemde Ministers van 26 April 1938, N °. 
4439, Letter S.A., Directie van den Land
bouw, en van 5 Mei 1938, lste Afdeel ing C. 
N°. 1258; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
"Onze Minister": Onze met de zaken van 

den landbouw belaste Minister. 
2. Pachtbureaux komen slechts voor erken-Gegeven ten P ale ize het Loo, den 25sten 

November 1938. 
WILHELM! A. 

De Minister van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

, ning door Onzen Minister in aanmerking, in
dien zij, behalve aan de bij de Pachtwet ge
stelde eischen, vol doen aan de bepalingen van 
dit besluit. 

( Uitgeg. 13 Dece1nber 1938.) 

S. 639 E. 

25 November 1938. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
14 Apri l 1938, N °. 14, tot regeling van 
den invoer van cocosstukgoed. 

Bijl. Hand. Tl 1937/38, 48il; 1938/39 , 14. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 73. 
Bijl . Hand. l 1938/39, 14. 
Hand. l 1938/39, bladz. 63. 

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

dat ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 ) , Ons krachtens 
artikel 2 d ier wet genomen besluit van 14 
April 1938 N°. 14, tot regel ing van den invoer 
van cocosstukgoed, bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 ) genomen besluit van 14 April 
1938 N° . 14, (Nederlandsche Staatscourant 
van 19 Apri l 1938, N°. 75) tot regeling van 
den invoer van cocosstukgoed. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 
ovember 1938. 

WILHELMINA. 
De M inister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg . 13 December 1938.) 

s. 657 . 

11 M ei 1938. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 59 van de P achtwet. (Pachtbu
reaubesluit .) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Justitie van 9 F ebruari 1938, N°. 1509, 
Letter S.A., Directie van den Landbouw en 
van 16 Februari 1938, lste Afdeeling C, N° . 
1245; 

Gelet op de artikelen 59 , 60 en 61 van de 
Pachtwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 29en Maart 1938, N °. 21); 

3. De pachtbureaux moeten zijn stichtin
gen, waarvan de acte ten overstaan van een 
notaris is verleden. 

4. Onze M inister deelt het land in werk
gebieden in; hij erkent op elk gebied slechts 
één pachtbureau. 

5. De stichtingsacte bevat een omschrijving 
van het werkgebied en bepaalt, dat het pacht
bureau geen bes! issingen neemt ten aanzien 
van pachtovereenkomsten van onroerende goe
deren, welke volgens het kadaster niet geheel 
of voor het grootste gedeelte binnen zijn werk
gebied zijn gelegen. 

6. De stichtingsacte richt de organisatie 
van het pachtbureau wodanig in, dat de 
rechtskundige grondslag va n zijn bele id rede
lijkerwijze verzekerd kan worden geacht. 

7. 1. De stichtingsacte wijst het orgaan 
aan, hetwel'k met de goedkeuring van pacht
contracten zal zijn belast. 

2. D it orgaar. moet uit drie of vij f perso
nen bestaan en zóó zijn samengesteld, dat 
noch het belang der pachters noch dat der 
verpachters overheerscht. 

8. De stichtingsacte bepaalt, dat pachtover
eenkomsten en wijzigingen of aanvullingen 
daarvan slechts worden goedgekeurd, ind ien 
hetzij een door partijen geteekend ontwerp, 
hetzij een notar ieel of door partijen geteekend 
afschrift is ingezonden en de verplichtingen, 
voor den pachter uit de overeenkomst voort
vloeiende, niet als buitensporig moeten wor
den beschouwd, noch de pachtprijs zoodanig is 
vastgesteld, dat hij den pachter, ook bij bij 
rondere bekwaamheid en ijver, niet de moge
lijkheid van een redelijk bestaan uit de op
brengst van het gepachte goed laa t , terwijl 
nochtans de pachter zul k een bestaan uit de 
opbrengst van het goed redelijkerwijze mag 
verwachten. 

9. 1. De stichtingsacte bepaalt, dat, indien 
het pachtbureau de goedkeuring van een 
pachtovereenkomst of een wijziging of aan
vulling daarvan weigert het van die beslis
sing kennis ll'eeft aan de bevoegde pachtka
mer m et ge1iJktijdi ge toezending van een af
schrift van de aangegane of ontworpen over
eenkomst. 

2. Wij zijn bevoegd te bepalen, dat aan de 
pachtbureaux voor de gegevens, wel ke deze 
op verzoek van de pachtkamers verstrekken, 
een door Ons vastgestelde vergoeding van on
kosten zal zijn verschuldigd. 

3. De stichtingsacte bepaalt, dat het pacht
bureau aan Onzen Minister alle ter beschik
king staande gegevens verstrekt, welke deze 
zal verzoeken. 
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10. De pachtbureaux mogen zich met arbi
trage belasten ten aanzien van pachtovereen
komsten, gesloten met betrekking tot onroe
rende goederen, welke volgens het kadaster 
geheel of voor het grootste gedeelte binnen 
hun werkgebied zijn gelegen, mits de bevoegd
heid daartoe uitdrukkelijk in de stichtings
acte is neergelegd. 

ll . De stichtingsacten der pachtbureaux, 
benevens hunne rnglementen, voor zoover deze 
laatste bepalingen bevatten ten aanzien van 
goedkeur ing van pachtovereenkomsten of wij
ziging of aanvull ing daarvan en van arbi
trage, behoeven de goedkeuring van Onzen 
Minister. 

12. 1. Wanneer de amenstelling van de 
organen van een pachtbureau niet meer be
antwoordt aan de samenstelling van het maat
schappelijk leven van den landbouwenden 
stand, kan Onze Minister de erkenning van 
dat pachtbureau intrekken. 

2. Onze Minister kan de erkenning van 
een pachtbureau evenzeer intrekken, wanneer 
dit in strijd handelt met zijn stichtingsacte of 
naar het oordeel van Onzen Minister in ern-

. tige mate in de vervulling van zijn taak te 
kort sch iet. 

13. De intrekking kan onherroepelijk of 
voor een door Onzen Minister te bepalen tijd 
van ten hoogste één jaar geschieden; tijde
lijke intrekking kan door onherroepelijke in
trekk ing worden gevolgd, indien Onze Minis
ter zulks in het belang van de uitvoering der 
Pachtwet acht. 

14. De stichtingsacte bevat de bepaling, 
dat onherroepelijke intrekking van de erken
ning ontbinding van het pachtbureau tenge
volge heeft. 

15 . De pachtbureaux moeten lid zijn van 
een door Ons aan te wijzen rechtspersoonlijk
heid bezittende vereeniging a ls bedoeld in de 
wet van den 22sten Apri l 1855, Staatsblad 
N° . 32, tot regeling van het regt van · ver
eeniging en vergadering, welke zich ten doel 
~telt, jaarlijks aan Onzen Minister verslag uit 
te brengen omtrent het ederl andsche pacht
wezen, te bevorderen, dat de erkende pacht
bureaux aan hun taak beantwoorden, en te 
voorkomen, dat zij in een toestand geraken, 
waarvan intrekking van de erkenning het ge
volg ka n zijn. 

16. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: Pachtbureaubesluit. 

17. Dit besluit treedt in werking met in
gang van een door Ons vast te stellen dag. 

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

's-Gravenhage, den Uden Mei 1938. 
WILHELM! A. 

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

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 24 M ei 1938.) 

568 

s_ 65s. 

13 Mei 1938. BE L IT, houdende nadere 
wijziging van het Reglement voor de Ka
mers van Koophandel 1920, Staatsblad 
n°. 712, laatstelijk gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 2 Februari 1922, 
Staatsblad n°. 38, en houdende voorzie
ningen in verband met enkele vacatures 
in Kamers van Koophandel en Fabrieken. 

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

Economische Zaken van 22 J anuari 1938, 0 

13837 J .A., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in ver
band met een gebleken leemte in het R egle
ment voor de Kamers van Koophandel 1920, 
Staatsblad O 712, enkele voorzieningen te 
treffen; 

Gelet op Ons be luit van 19 Augustus 1920, 
Staatsblad N°. 712, tot vaststelling van een 
R eglement voor de Kamers van Koophandel, 
en het bij dat besluit gevoegde reglement, 
zooals dat is gewijzigd bij Onze bes! ui ten van 
31 Mei 1921, Staatsblad N °. 753, van 29 Juli 
1921, Staatsblad N°. 1016, en van 2 F ebruari 
19 22, Staatsblad O

• 38; 
Gelet op artikel 11 van de Wet op de Ka

mers van Koophandel 1920, Staatsblad N °. 
152; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
Februari 1938, N°. 28); ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Mei 1938, N °. 26588 
J.A., Directie van H andel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I . De eerste zin van het eerste Jid van 

artikel 40/ van het R eglement voor de Ka
mers van Kooph andel 1920, Staatsblad N°. 
712, wordt gelezen als volgt: 

Indien geen der candidaten een aantal stem
men heeft verkregen gelijk aan of boven het 
kiesquotient of indien na overdracht van alle 
boven het kiesquotient verkregen stemmen 
nog niet evenvele candidaten gekozen zijn als 
plaatsen te vervullen zijn, vallen achtereen
volgens af de candidaten, die de minste stem
men hebben verkregen. 

Art. II. 1. Ingeval ter gelegenheid van 
eenige sedert 1 November 1937 gehouden ver
kiezing van leden van Kamers van Koophan
del en Fabrieken het hoofdstembureau heeft 
vastgesteld, dat bij de gehouden stemming 
geen der cand idaten een aanta l stemmen heeft 
verkregen gelijk aan of boven het kiesquo
tient, en dientengevol ge geen der candidaten 
gekozen heeft verklaard, belegt de voorzitter 
van dat hoofd tembureau zoo spoedig mogelij k 
een zitting van dit bureau tot nadere ·vast
stelling van den uitslag der gehouden stem
ming met toepassing van het bepaalde in ar
tikel 40/ van het Reglement voor de Kamers 
van K oophandel 1920, taatsblad 0

• 712, 
zooals dat artikel door dit besluit is gewijzigd. 

2. Het proces-verbaal der zitting van het 
hoofdstembureau wordt opgemaakt zooveel 
mogelij-k overeenkomstig het model, dat als 
bijlage D bij Ons besluit van 19 Augustus 
1920, Staatsblad N °. 712, tot vaststelling van 
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een Reglement voor de Kamers van Koophan
del, is gevoegd, woals dat model luidt na het 
in werking treden van Ons besluit van 2 Fe
bruari 1922, Staatsblad N°. 38, tot nadere 
wijziging van voormeld reglement. In dit 
proces-verbaal wordt melding gemaakt van 
Ons tegenwoordig besluit. 

3. Zij , die op grond van het in het eerste 
lid van dit artikel bepaalde tot lid van een 
Kamer van Koophandel en Fabriekén geko
zen zijn verklaard, worden geacht van 1 Ja
nuari 1938 af zitting in die Kamer te hebben 
gehad, voor zoover zij niet ter vervulling van 
een tusschentijds opengevallen plaats zijn ge
kozen. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien de~ 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geJ?laatst 
en in afschrift aan den Raad van State zal 
worden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 13den Mei 1938. 

WILHELMINA. 
De Minister van Econornische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
{Uitgeg. 24 M ei 1938.) 

s. 673. 

16 Jul i 1938. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Bloemboll ensapeeringsplan. 1,937 (Ih

. ".Oert:l).onopolie). 

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

Economische Zaken van den 30 Juni 1938, 
N°. 14558, afdeeling Landbouw-Crisis-Aange-
legenheden; . 

Gelet op artikel 12 van' de Landbouw-Crisis
wet 1933 , op het Crisis-Organisatiebesluit 1933, 
op het Crisis-Monopoliebesluit 1933 en op het 
Bloemboll ensaneeringsplan 1937 (Invoermono
polie); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 24 Juni 1938, N° . 950); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 5 Juli 1938 , N°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van den 11' Juli 
1938 N°. 15750, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Bloembollensaneeringsplan 1937 (In

voermonopolie) te wijzigen in dier voege: 
I. dat in artikel 2 in plaats van : ,,31 Juli 

1938" wordt gelezen: ,,31 Juli 1939"; 
II. dat de artikelen 3 en 4 respectievelijk 

worden vernummerd 4 en 5, terwijl wordt in
g·evoegd een nieuw artikel 3, luidende als 
volgt: 

" 1. Dit besluit kan door Ons te allen tijde 
worden ingetrokken. 

2. Van het bepaalde in arti kel 2 van dit 
besluit kan door Ons al dan niet onder daar
bij te stellen voorwaarden geheele of gedeel
telijke ontheffing worden verleend.". 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
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treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkondiging. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblàd zal worden geplaatst 
en waarvan afschr ift zal worden gewnden 
aan den Raad van State. 

Brig, den 16den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornische Zaken, 
s t e e Il b e r g h e. 

( Uitgeg. 29 Jul i 1938. ) 

s. 674. 

16 Jul i 1938. BESLUIT tot w1Jz1gmg .;,.an hét 
Bloembollensaneeringsplan 1937 (Teelt). 

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

Economische Zaken van den 30 Juni 1938, 
n°. 14557, afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 13, 13b en 14 van 
de Landbouw-Cris iswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933 en op het Bloembol 
lensaneel'Ïngsplan 1937 (Teelt); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 24 Juni 1938, n°. 951); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
de n 5 Juli 1938, n°, 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van den 11 Juli 
1938, n°. 15749 , afdeeling L a ndbouw-Crisis-
Aangelegenheden; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Bloembollensaneeringsplan 1937 

(Teelt) te wijzigen in dier voege, dat : 
I . in de zinsnede voorafgaande aan artikel 

1 in plaats van: ,,31 Juli 1938" wordt ge
lezen: ,,31 Juli 1939" ; 

II. in artikel 2, lid 1, onder c het woord: 
,,exportvere ischten" wordt gewijzigd in : ,,ver
eischten"; 

III. het leesteeken aan het slot van artikel 
2, lid ' 1 wordt vervangen door een komma
punt en aan dit lid wordt toegevoegd: 

,,/ . dat hij , in eenig voorafgaand teeltjaar 
geteeld hebbende, bij den aanvang van het 
teeltjaar 1938/1939 heeft voldaan aan alle 
voorwaarden, waarvan in het betreffende voor' 
afgaande teeltjaar op grond van artikel 14 
der wet de Óevoegdheid tot het telen van 
bloembollen, dan wel het verkrijgen van een 
daartoe strekkende vergunning, afhankelijk 
was . gesteld."; 

IV. artikel 2, lid 2 wordt gewijzigd als 
volgt: 

"2. Het in het eerste lid gesteld verbod 
geldt niet: 

a. ten aanzien van een persoon, te wiens 
opzichte aannemelijk is, dat 'hij de bloembol
len niet teelt met het doel, om de te verkrij
gen producten uiteindelijk geheel of gedeelte
lijk te verhandelen; 

b. ten aanzien van een persoon, die bloem
bollen teelt al s grondstof voor het eigen bloem 
kweekerijbedrijf." ; 

V . in het eerste lid van artikel 3 de jaar
tallen: ,,1936/1937" --respectievelijk worden 
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vervangen door de jaartallen: ,,1937/1938"; 
VI. aan artikel 3 wordt toegevoegd een 

vierde l id, luidende als volgt: 
"4. B ij toepas ing van het bepaalde in het 

tweede l id van dit artikel kan dan wel kun
nen door of vanwege Onzen Mini ter; 

a. de daar bedoelde uitreiking afhankelij k 
worden gesteld van het a l dan niet voldoen 
aan één of meer bijzondere voorwaarden, 
welke voorwaarden mede kunnen inhouden het 
beta len van een geldsom aan de Centrale ten 
behoeve van het fonds ; 

b. ten opzichte van de vergunning bij de 
uit1·eiking één of meer bijzondere bepalingen 
worden vastgesteld, welke bepalingen onder 
meer kunnen inhouden een beperking van de 
mogel ijkheid van overschrijving van de ver
gunning en van het daarin uitgedrukt teelt
recht op naam van derden, zoomede ee_n be
perking van den duur, waarvoor het in de 
vergunning uitgedrukt teeltrecht zal_ geld~n."; 

VII. in het eerste lid van artikel o het 
jaartal : ,,1937" wordt vervangen door het 
jaartal : ,,1938"; 

VIII. artikel 6, l id 3 wordt gelezen als 
volgt: . 

"3. B ij toepass ing van het bepaalde in het 
eer te lid onder b van dit artikel kunnen door 
o f vanwege Onzen Minister terzake van de 
daar bedoelde verleening voorwaarden wor
den gesteld dan wel of zoomede bepalingen 
worden vastgesteld, als bedoeld in het vierde 
l id van arti kel 3 van dit besluit."; 

L"'{ . ar t ikel 8, lid 2 wordt gewijzigd als 
volgt: . 

"2. Bij toepassing van het bepaalde in het 
vorig lid onder b kan de daar bedoelde_ ~ver
schrijvi ng door of vanwege Onzen M inister 
afhankelij k worden gesteld van het a l dan 
niet vol doen aan één of meer bij zondere voor
waarden, welke voorwaarden mede ku nnen in
houden het betalen van een geldsom aan de 
Centra le ten behoeve van het fonds."; 

X . in artikel 9, lid 1, onder b en onder c 
en I id 2 het woord: ,,exportvereischten" wordt 
gewijzigd in: ,,vereischten"; 

XI. artikel 11 wordt vernummerd: ,,12", 
terwijl wordt ingevoegd een nieuw artikel 11, 
luidende als volgt: .. 

1. D it besluit kan door Ons te allen tii de 
g;heel of gedeeltel ijk worden ingetrokken. 

2. V an het bepaalde in de artikelen 2, 3, 4, 
5 6 7 8 9 en 10 van d it bes] ui t kan door 
Ons 'al 'da~ n iet onder daarbij te stell en voor
waat·den geheele of gedeel telijke ontheffing 
worden verleend." . 

B . te bepalen, dat di t besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkondiging. 

Onze Min ister va n Economische Zaken is 
be last met de uitvoeri ng van dit besluit, het
we lk in het Staatsblad .zal worden geplaatst 
e n waarvan a fschrift za l worden gezonden aan 
den Raad van fState. 

Brig, den 16den Juli 1938. 

WILHELM! A. 
De Minister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 29 J uli 1938 .) 

570 

S. 679 E. 

11 Augustus 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Akkerbouwbesl uit 1934. 

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

Economische Zaken van 19 J ul i 1938, N°. 
16611, Afdeel ing Landbouw-Cri sis-A angelegen
heden; • 

Gelet op het Cris is-Akkerbouwbesluit 1934, 
zooals dat laatstelijk is gewij zigd bij Ons be
sluit van 1 April 1938 (Staatsblad N°. 651); 

Gehoord de Centrale Commiss ie bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Cr isiswet 1933 
(advies van 24 Juni 1938, N °. 956): 

Gehoord den Raad van tate (advies van 26 
J uli 1938, 0

• 40); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 6 Augustus 1938, 0
• 

17705, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. het Crisis-Akkerbouwbesl uit 1934 te wij 

zigen in dier voege, dat : 
a. in artikel 1, 1 id 1, onder 13° na het 

woord melasse" worden ingevoegd de woor
den " d~• zoogenaamde Goela M angkok" ; 

b. in artikel 9. l id 2, onder a, de woorden : 
Crisis-Tuinbouwbesluit 1937 I en aardappe

l~n te telen ingevolge artikel 5, lid 4, onder 
b" , worden vervangen door de woorden: 

Crisis-Tuinbouwbesluit 1938 I en aardappe
\'en te telen ingevolge artikel 5"; 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Mini ter van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van di t besl ui t, het
welk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en in afschri ft zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden Augustus 1938. 
WILH ELMINA. 

De Ministe,· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 2 S eptember 1938.) 

S. 679 F. 

12 Augustus 1938. BESLUIT tot wij ziging 
van het Cris is-Suikerbesluit 1933. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Min isters van 

Economische Zaken en van F inanc iën d .d. 19 
J uli 1938, N °. 16610 Afd. Landbouw-Cri sis
Aangelegenheden en d.d. 23 Juli 1938, n°. 
92, A fdee lingen I nvoerrechten en Accij nzen ; 

Gelet op het Crisis-Suikerbesluit 1933, wo
als dit is gewij zigd bij Ons Besluit van 16 
Augustus 1937; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27, lid 1 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(adv ies van den 24 Jun i 1938, n°. 954); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 26 J uli 1938, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde ::VIinisters d.d. 6 Augustus 19 38, n°. 
17697, A fdee l ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden en d.d. 10 A ugustus 1938, n°. 186, Af
deelingen I nvoerrechten en Accijnzen; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
I. in artikel 2, 1 id 1 van het Crisis-Suiker

besluit 1933 wordt in plaats van "den eersten 
September 1938" gelezen " den eersten Sep
tember 1939" ; 

II. dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na di en van zijn a fkon
dig ing. 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschri ft zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

Soestdijk, den 12den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De. Minister van Economische Za ken, 
S t e e n b e r g h e. 

S. 679 G. 

De Minister van Financiën, 
J. A. d e W i 1 de. 

(Uitgeg . 30 Augustus 1938 .) 

3 September 1938. BESLUIT tot regeling van 
het la ndbouwkundig onderzoek. 

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

Economische Zaken van 16 Jun i 1938, Direc
t ie van den Landbouw, N°. 6851 S.A . ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 5 Juli 1938, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Augustus 1938, Di
rectie van den L andbouw, N°. 7774 S.A. ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

§ 1. Algemeene bepalingen . 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1. ,,Onze Minister" . Onze met de zaken van 

den l andbouw belaste Minister; 
2. ,,Directeur-Generaal" . Directeur-Generaal 

van den Landbouw; 
3. ,,Landbouwkundig onderzoek": het van 

Rijkswege verrichten van onderzoekingen en 
proefnemingen ten behoeve van den akker- en 
weidebouw. 

2. Dit beslui t begrijpt onder landbouwkun
dig onderzoek mede het verwerken, uitwisse
len en bekendm aken van de uitkomsten der 
onderzoekingen en proefnemingen. 

3. 1. Met het verrichten van landbouw
kundig onderzoek zijn overeenkomstig de be
palingen van di t besluit belast het Centraal 
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, 
het Rijkslandbouwproefstation te Groningen, 
het Bodemkundig Instituut en de Rijksland
bouwconsul enten. 

2. Onze Minister kan organisaties van be
langhebbenden op het gebied van het land
bouwkundi g onderzoek op door hem te ste ll en 
voorwaarden erkennen. 

§ 2. De Directie voor Landbouwkundig 
Onderzoek. 

4. 1. De Directie is onder de beve len van 
Onzen Ministe r bel ast met: 

1. het telkenj are opstellen van een ont
werp-werkplan voor het landbouwkundig on
derzoek; 

2. het doen van voorstellen omtrent de ver-
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deel ing van de ingevolge dit ontwerp-werk
plan te verr ichten werkzaamheden over de in
stellingen en diensten, met het landbouwkun
dig onderzoek belast; 

3. de zorg voor een doelmatige samenwer
king van de instellingen en diensten, waaraan 
landbouwkundig onderzoek is opgedragen, met 
den georganiseerden landbouw, zoomede tus
schen deze instellingen en diensten onderling. 

2. Zij dient Onzen Minister en den Direc
teur-Gener aal desgevraagd en e igener bewe
g ing van bericht en raad. 

5. 1. De Directie bestaat uit: 
1. den door Onzen Minister met de a lge

meene leiding van het landbouwkundig onder
zoek bel asten hoofdambtenaar ; 

2. de leiders van de instituten en labo
ratoria der Landbouwhoogeschool , welke door 
Onzen Minister zijn benoemd, het College van 
Curatoren gehoord; 

3. den hoofddirecteur van het Rijksland
bouwproefstation te Groningen en den direc
teur van het Bodemkundig Instituut; 

4. vijf Rijkslandbouwconsulenten, die door 
den Directeur-Generaal voor een door hem te 
bepalen tijd zijn aangewezen. 

2. Onze Minister kan aan de Directie ad
viseerende leden toevoegen. 

3. Onze Minister regelt de wijze van samen
werking tusschen de Central e Landbouworga
nisaties, en de erkende organisaties op het 
gebied van het landbouwkundig onderwek met 
de Directie. 

6. De met de algemeene le iding van het 
landbouwkundig onderwek belaste hoofdamb
tenaar is ambtsh alve voorzitter der Directie; 
Onze Minister voorz iet voor het geval van 
verhindering of ontstentenis in de waarne
ming van het voorzitterschap. 

7. Op voorstel van de Directie kan Onze 
Minister voor bepaalde doeleinden en voor 
bepaalden tijd commissies instell en, in welke 
ook niet-leden van de Directie kunnen worden 
benoemd. 

De Voorzitter van een commissie moet lid 
zijn van de Directie. 

8. Aan de Directie wordt door Onzen Mi
nister een secretaris toegevoegd. 

9. 1. De voorz itter roept de Directie bijeen, 
wo dikwijls hij dat noodig oordeel t of drie 
leden dit met opgaaf van redenen schriftelijk 
aanvragen. 

2. De Directeur-Generaal is eveneens be
voegd een vergadering van de Directie bijeen 
te roepen. 

10. 1. De Directeur-Generaal ontvangt be
richt van de plaats waar en het tijdstip, waar
op de vergaderingen van de Directie en van 
de commiss ies zullen worden gehouden, be
nevens van de onderwerpen, welke a ldaar en 
a lsdan zullen worden behandeld. 

2. Hij is bevoegd a lle vergaderingen van 
de Directie en van de commissies bij te wo
nen; maakt hij van deze bevoegdheid gebruik, 
dan zit hij de vergadering voor. 

ll. De Directie stelt een huishoudelijk regle
ment vast ; di t behoeft de goedkeuring van 
Onzen Minister. 

12. H et huishoudelijk reglement regelt de 
gevallen, waarin en de wijze waarop de min
derhe id der Directie van haar gevoelen kan 
doen blijken. 
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§ 3. H et Centraal Instituut voor Landbouw• 
kundig Onderzoek. 

13. Het centraal instituut heeft tot taak, in 
samenwerking met de instellingen en di ensten, 
met landbouwkundig onderwek belast, land• 
bouwkundig onderwek te verrichten, zoo• 
mede proefnemingen op het gebied van den 
akker· en weidebouw te le iden en uit te voe• 
ren en verricht voort.s al di e werkzaamheden, 
welke Onze Minister of de Directeur-Generaal 
zullen opdragen. 

14 . De algemeene leiding berust bij den 
directeur; deze onderteekent de uitgaande 
stukken. Als directeur treedt op de voorzitter 
van de Directie. 

§ 4. H et Rijkslandbouwproefstation te 
Groningen. 

15. H et proefstation heeft tot taak het ver
r ichten van wetenschappelij ke onderwekingen 
op het gebied van de vruchtbaarheid van den 
grond, de voeding en de samen telling van de 
planten en verricht voorts al die werkzaam
heden, we lke Onze Minister of de Directeur• 
Generaal zullen opdragen. 

16. De algemeene leiding van het proef• 
station bern t bij den hoofddirecteur. De hoofd
directeur onderteekent de uitgaande stukken. 

§ 5. H et Bodemkundig Instituut. 

17. Het Bodemkundig instituut heeft tot 
taak het verrichten van wetenschappelijke on
derwekingen, ten doel hebbende de vermeer
dering van kennis omtrent de natuurkundige 
en de scheikundige eigenschappen van den 
bodem a ls groeiplaat.s der gewassen en ver
richt voort.s al d ie werkzaamheden, welke 
Onze Minister of de Directeur-Generaal zu ll en 
opdragen. 

18. Aan het hoofd van het bodemkundig 
institu ut staat een directeur ; deze ondertee
kent de ui tgaande stukken. 

§ 6. De RijkslandbouwcÓnsulenten. 

19. T en aanzien van het landbouwkundig 
onderzoek hebben de Rijkslandbouwconsulen• 
ten tot taak het verrichten van proefnemingen 
op het gebied van den akker• en weidebouw. 

20. 1. De Rijkslandbouwconsulenten werken 
daartoe woveel mogelijk amen met de Direc
teuren van de Rijkslandbouwwinterschol en en 
met di e van de van Rij kswege gesubs idieerde 
landbouwwinterscholen, we lke binnen hun 
ambt.sgebied zijn gelegen. 

2. D e Directeur-Generaal is bevoegd rege
len met betrekking tob die samenwerking vast 
te stell en. 

§ 7. H et werkplan. 
21. J aarlijks wordt een werkplan vastge• 

steld, hetwelk omvat: 
1°. de proefnemingen van het Centraal In

stituut; 
2°. de onderwekingen van het Rijksland• 

bouwproefstation; 
3°. de onderzoekingen van het Bodem kun• 

eiig Instituut; 
4°. de proefnemingen der Rij kslandbouw• 

consulenten. 
22 . D e directeur van het Centraal Instituut 

ontwerpt het plan van de proefnem ingen van 
dit instituut en dient het jaarlijks vom den 
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l sten ovember met een raming van de kosten 
bij de Directie in. 

23. De hoofddirecteur van het Rijksland• 
bouwproefstation ontwerpt het plan van de on• 
derzoekingen van deze instelling en dient het 
jaarlijks voor den lsten November met een 
raming van de kosten bij de Directie in. 

24. De directeur van het Bodemkundig In
stituut ontwerpt het plan van de onderzoekin• 
gen van dit instituut en dient het jaarlijks 
voor den lsten ovember met een raming 
van de kosten bij de Directie in. 

25. De Rijkslandbouwconsulen ten worden 
jaarl ijks voor den lsten ovember in de ge• 
legenheid gesteld een plan voor proefnemin• 
gen, welke zij wenschelijk achten. bij de Di 
rectie in te dienen. 

26. De Directie vereenigt de ontworpen 
plannen tot één ontwerpplan en dient dit jaar• 
lijks voor den l sten Januari met haar advies 
bij den Directeur-Generaal in. 

27. Het werkplan wordt door den Direc• 
teur-Generaal va tgesteld en ter kennis ge• 
bracht van de leden en adv iseerende leden der 
Directie en van de Rijkslandbouwconsulenten. 

§ 8. Slotbepalingen. 

28. Onze Minister stelt de instructies vast 
van de ambtenaren van de Directie, het Cen
traal Instituut, het Rijkslandbouwproefstation 
en het Bodemkundig Instituut. 

29. De Directeur-Generaal oefent het toe• 
zicht uit op degenen, di e met landbouwkundig 
onderzoek zijn belast. 

30 . De uitkomsten van de proefnemingen 
en onderwekingen worden niet bekend ge• 
maakt dan na goedkeuring van den Direc• · 
teur-Generaal of overeenkomstig door hem 
vastgestelde regelen. 

31. 1. Voor zoover de onderzoekingen en 
proefnemingen ge chieden op aanvraag van 
bijwndere personen kan daarvoor een door 
Onzen Minister vast te stell en vergoed ing 
worden geheven. 

2. D e wijzen van invordering en verant• 
woording dezer vergoeding worden door Onzen 
Minister vastgesteld. 

32. Ons besluit van den 29sten April 1926 
tot regeling van den dienst der Rijk landbouw• 
proefstations (Staatsblad N°. 109) , zooa ls dit 
is gewijzigd bij Ons besluit van den llden 
October 1930 (Staat.sblad 0

• 401), ve1·valt 
voor zoover het rege len bevat ten aanzien van 
het R ij ksla ndbouwproefstation te Groningen en 
het Bodemkundig Instituut. 

33 . Dit beslui t, hetwelk kan worden aan, 
gehaald onder den titel "Besluit Landbouw• 
kund ig Onderzoek", t reedt in werking met 
ingang van den lsten O tober 1938. 

Onze Ministe r van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit het. 
welk in het Staat.sblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den September 1938. 

WILHELMINA. 
De M~inister van Econ01nische Zaken, 

S te e n b e r g h e. 
( Uitg eg. 29 Septernb er 1938.) 
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S. 679 H. 

13 Septern ber 1938. BESLUIT tot w11 z1 g111g 
van het Bloembollensaneeringsplan 1937 
(Teel t ). 

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

E conomische Zaken van den 27 Augustus 1938, 
N °. 17138, Afdeeling L andbouw-Cr isis-Aange
legenheden; 

Gelet op de a r t ikelen 9, 13, 13 b en 14 van 
de L andbouw-Cris iswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933 en op het Bloembollen
saneeringsplan 1937 (Teel t ) ; 

Gehoord de Cen trale Commissie, bedoeld in 
a rt ikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 5 Augustus 1938, N °. 969) ; 

Gehoord den R aad van State (advies va n 
den 30 Augustus 1938, N °. 30) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen Mi
ni ster van E conomische Zaken van den 8 
September 1938, N °. 19974, Afdeeling L and
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
A. het Bloembollensaneer ingsplan 1937 (Teelt) 

te wijzigen in dier voege: 
I. dat in het bepaalde in a rtikel 2, lid 1, 

onder / , het woord : ,,waarvan" )VOrdt ver 
vangen door de woorden : ,,van de voldoening 
,vaaraan" ; 

II. dat in artikel 2, l id 2, in het bepaalde 
onder b. tussch en het woord: ,,teelt" en het 
woord : ,,al s" , wordt ingevoegd het woord: 
,,uitsluitend" ; , 
_ III . dat het eerste l id van a r t ikel 10 wordt 
gelezen a ls volgt : . 

" 1. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld, k rachtens welke de aangeslo
tenen verpli ch t zullen zijn: .. . 

a. om uit den oogst 1938 over de in het 
' teelt jaar 1937/1938 met bloemboll en beteel de 
oppervlakte een door Onzen M inister vast te 
stell en hoeveelheid bloembollen per door On
zen M inister te bepalen oppervl a kte-eenheid 
vóór een door of vanwege Onzen Minister vast 
te stellen tijdstip in te leveren, dan wel of 
zoomede om een door Onzen Minister vaat te 
stellen hoeveelheid bloembol len per door On
zen Minister te bepalen oppervla kte-eenheid 
tot aan het t ijdstip van inlever ing voo! dit 
doel te reserveeren ; 

b. om in het 'ka lenderjaar 1939 over de in 
het teeltj aar 1938/1939 met bloembollen be
teelde oppervl akte een door Onzen .M inister 
vast te stell en hoeveelheid bloembollen per 
door Onzen Minister te bepalen o ppervlakte
eenheid voor in levering te rese rveeren .". 

,. B. te bepalen , da t dit beslujt in werk ing 
t reedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der a fkondi g ing. · 

Onze Minister van Econom ische Zaken is be
last met de uitvoeri ng van d it beslui t, hetwelk 
in het Staats blad zal worden geplaatst en 
waarvan a fschr ift zal worden gezonden aan 
den R aad van Sta te. 

Amsterdam, den 13den Septem ber 1938. 
WIL H ELMINA. 

De M inis ter van E conornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 21 S eptern ber 1938.) 
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s. 679 I. 

26 S eptern be,· 1938. BESLU IT tot w1J z1g111g 
van het Cris is-Zeevischbeslu it 1936. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

E conomische Zaken en van Fi nanciën van 2 
September 1938 N °. 19431, Afdeeling L and
bouw-Cris is-Aangelegenheden en van 10 Sep
tember 1938 N °. 14, Afdeeling Begroot ings
zaken (Generale Thesaurie ) ; 

Gelet op het Crisis-Zeevischbeslui t 1936; 
Gehoord de Centrale Commiss ie, genoemd 

in a r t ikel 27 der L andbouw-Cr isiswet 1933 
(advies van 10 A ugustus 1938 N °. 970 ); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
13 September 1938 N °. 45 ) ; 
. Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 19 September 1938 N °. 
20747, Afdeeli ng L andbouw-Crisis-A angelegen
heden en van 22 September 1938 N °. 138, Af
deeling Begrootingszaken (Generale Thesau
rie ) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A . In het eerste lid van ar t ikel 3 van het 

Crisis-Zeevischbeslu it 1936 in p laats va'n 
" sprot of ma kreel" , te lezen "sprot, makreel 
of garnalen." ; 

B . In het vierde lid van artikel 3 van het 
onder A genoemde beslui t in pl aats van de 
woorden: ,, voor den a anvang eener re is daar
van kenn is te geven" te lezen : ,, daarvan op 
de door of vanwege Onzen Minister te .bepalen 
wijze kenn is te geven", en achter de woorden 
,,met een zoodani g vaartuig" in te voegen : 
,,of met een vaartuig, waarmede de garnalen
visscherij is uitgeoefend," ; 

C. Art ikel 9 van het onder A genoemde 
besluit te wijzigen en te doen luiden a ls volgt : 

,,1. Di t besluit treedt in werki ng met in
gang van den tweeden dag na d ien van zijn 

-afkond ig ing en is geld ig tot 1 October 1939. 
2. Di t beslui t ka n door Ons te allen tijde 

geheel of gedeeltelijk wo~den ' ingetrokken. 
3. V an het bepaa lde in de a rt ikelen 2, 3 en 

5 van di t beslui t kan door Ons a l dan niet 
onder daarbÎj te stell en voorwaarden geheel of 
gedeeltel ij k . ontheffing worden verleend."; 

· D . T e bepalen, dat dit beslui t . in werk ing 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n a fkondig ing. 

Onze Ministe r va n E conom ische Zaken is 
belast met de ui tvoering van di t beslui t, dat 
in het Staatsblad zal worden gepl aatst en in 
a fschr ift zal worden toegezonden aan den 
Raad van State. 

Soestdij k, den 26sten September 1938. 
. WILHE LMINA. 

De Minister van E conornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

s. 679 J. 

De Minister van Financiën, 
J. A. d e W i 1 d e. . 

( Uitgeg. 29 S epternber 1938.) 

7 Octob er 1938. BESLU IT tot w1J z1g 111g van 
het Cr isis-Rund veebesl ui t 1933 I. 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen Mi nister van 
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Economische Zaken van den 16 eptember 
1938, N°. 20721, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op het Cris is-Rundveebesluit 1933 I ; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advie!l van 2 September 1938, N °. 972) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
27 September 1938, N °. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemd n Minister van 3 October 1938, N°. 
21584, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat: 
I. in artikel 2 van het vorengenoemde be

sluit in plaats van "den 15 October 1938" 
wordt gelezen "den 15 October 1939"; 

Il. dit besluit in werking treedt met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkond iging. 

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

Het Loo, den 7den October 1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg . 13 Octob er 1938.) 

s. 679 K. 

14 October 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Wulkenbesluit 1936. 

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

Economische Zaken van 30 September 1938 
n°. 21572, afdeeling Landbouw-Crisis-Aange-
legenheden ; · 

Gelet op de artikelen 3 en 6 van het Crisis
Wulkenbesl uit 1936; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vie van 17 September 1938 n°. 975) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 4 
October 1938 n°. 51); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 October 1938, n°. 
21894, afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Artikel 3 lid 4 van het Crisis-Wulken

besluit 1936 te wijzigen en te doen lezen als 
volgt: 

"4. Indien een wulkenvisscher op een dag 
een grootere hoeveelheid wulken aanvoert dan 
hem door de Crisis-Organisatie ingevolge het 
bepaalde in het vorig lid van dit artikel is 
opgegeven en hij voor de wui ken, boven de 
opgegeven hoeveelheid door hem aangevoerd, 
afzet kan vinden, komt 50 pct. van de op
brengst daarvan hem ten goede en moet de 
overige 50 pct. worden verdeeld over de wul
kenvisschers, die op dien dag tenminste 75 pct. 
van de aan hen opgegeven hoeveelheid op den
zelfden afslag hebben aangevoerd." 

B. Voor het bepaalde in artikel 6 van het 
onder A genoemde besluit het cijfer 1 te plaat-
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sen, m het bepaalde in dat artikel in plaats 
van " 1 ovember 1938" te doen lezen " 1 Oc
tober 1939" en aan dat artikel een tweede en 
derde lid toe te voegen, luidende: 

"2 . Dit besluit kan door Ons te allen tijde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

3. Van het bepaalde in de arti kei en 2, 3 en 
4 van dit besluit kan door Ons a l dan niet 
onder daarbij te stellen voorwaarden, geheel 
of gedeeltelijk ontheffing worden verleend." 

C. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

!Jet Loo. den 14den October 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 28 October 1938.) 

S. 679 L. 

24 October 1938. BESLUIT, houdende voor
waarden, waaronder een ondernemersover
eenkomst in het japonnen-confectie-bedrijf 
algemeen verbindend kan worden ver
klaard. 

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

Economische Zaken van 10 October 1938, n°. 
56845 J.A./ ., Directie van Handel en ij 
verheid; 

Overwegende, dat met inachtneming van het 
bepaalde bij en krachtens artikel 4 der Wet 
op het algemeen verbindend en onverbindend 
verklaren van ondern mersovereenkomsten 
1935 , door belanghebbenden een verzoek is in
gediend tot algemeen verbindend verklarinr; 
van een ondernemersovereenkomst tot verbe
tering van de toestanden in het japonnen
confectie-bedrijf ; 

Overwegende, dat op grond van het bepaal 
de in a rtikel 2, eerste 1 id, van voornoemde 
wet, zoodanige algemeen verbindendverkla
ring slechts kan ge chieden onder voorwaar
den, door Ons bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen; 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 14 
September 1936, Staatsblad n°. 646 , tot uit
voering van artike l 12 , tweede en v ierde lid, 
van voornoemde wet; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economi chen Raad, bedoeld in artikel 8 
van genoemde wet, terzake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 October 1938, n° . 57); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 October 1938, n°. 
58521, J.A./ ., Directie van Handel en ij 
verheid · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische Za

ken kan de ondernemersovereenkomst ter ver
betering van de toestanden in het japonnen
confectie-bedrijf, op welke betrekking had het 
verwek tot a lgemeen verbindendverklaring, 
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op 27 Juni 1938 door belanghebbenden inge
diend, onder de navolgende voorwaarden a l
gemeen verbindend verklaren: 

a. Aan vertegenwoordigers van fabri~~nt_E:n 
van japonnenconfectie, welke niet part1J z1Jn 
bij de overeenkomst, en van de_ afnemers van 
japonnenconfectie zal gelegenheid moeten wor
den gegeven zitting te nemen in het orgaan, 
hetwelk belast zal zijn met de uitvoering van 
de overeenkomst; 

b. het onder a. bedoelde orgaan zal zich 
uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan dat 
orgaan bij de overeenkomst opgedragen taak; 

c. de benoeming van het hoofd v~:1 het 
bureau dat belast zal zijn met de dagehJksche 
werkza~mheden ter uitvoering van de over
eenkomst, zal afhankelijk zijn van een . ver
klaring van Onzen Ministe~: van Economische 
Zaken, inhoudende, dat b1J dezen tegen die 
benoeming geen bezwaar bestaat; 

d. het hoofd van het onder c. bedoelde b~: 
reau noch iemand van het overige daarb1J 
werkzame personeel zal belang mogen hebben 
bij de vervaardiging van of den handel m 
confectiegoederen; . . 

e. in aangelegenheden van fmanc1 eelen of 
adm inistratieven aard zal het hoofd van h~t 
onder c. bedoelde bureau moeten worden b1J 
gestaan door een accountant, die niet de ac
countant van een fabrikant van japonnencon
fectie zal mogen zijn; 

/. het onder c. bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de nalevmg van de over
eenkomst betreft, ter beschikking moeten staan 
van de Commiss ie, bedoeld in artikel 12 der 
Wet op het a lgemeen verbindend en onverbm
dendverklaren van ondernemersovereenkomsten 
1935; . 

g. Onze Minister van Eco:1om1~_che Zak~:1 
zal een vertegenwoordiger z1Jnerz1ids aanw1J
zen die tot taak zal hebben bij de uitvoering 
vad de overeenkomst te waken voor het a lge-
meen belang; . 

h. de onder g. bedoelde vertege~7voord1ger 
zal daartoe het recht moeten verknJgen, a lle 
vergaderingen van het onder . a. bedoelde or
gaan bij te wonen en voorts _mzage te nemen 
van alle bescheiden, op de u1tvoermg van de 
overeenkomst betrekking hebbende. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien . der da~
teekening van het Staatsblad, waarm het 1s 
geplaatst. . . 

Onze Minister van Economische Zaken 1s 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en in afschrift zal worden gewnden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 24sten October 1938. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 28 October 1938.) 

$_ 679 M. 

27 October 1938. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Waddenzeevissch_erijreg!_ement 
en het Zeeuwsche stroomen-v1sschenJregle
ment. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 22 September 1938, 
N°. 5636, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931 
N°. 410); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
18 October 1938, N°. 56); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 October 1938, N°. 
6188, Afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 4 van het Waddenzee

visscherijreglement (Staatsblad 1932, N°. 316), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 3 
Maart 1938 (Staatsblad N °. 649), wordt: 

1 °. in het eerste lid de punt na het onder 
letter c gestelde gewijzigd in komma-punt en 
aan dit lid toegevoegd _: 

d. wulken, waarvan de lengte van de spil 
van de schelp, loopende van den top van de 
schelp tot aan het ondere inde van haar uit-
monding, kleiner is dan_ 50 mm. . 

2°. in het tweede lid, eersten regel, m 
plaats van het woord "en" gelezen een komma 
en achter het woord "alikruiken": en wulken. 

2. In het Zeeuwsche stroomen-visscherij
reglement laatstelijk gewij zigd bij Ons besluit 
van 23 October 1937 (Staatsblad N°. 660), 
wordt: 

1°. waar wordt gelezen "M.", ,,M 3.", 
,,c.M.", ,,m.M." of "K.G.", in plaats daar
van gelezen: m, m3, cm, mm of kg; 

2°. aan het slot van het eerste I id van ar
tikel 23 de punt gewijzigd in komma-punt en 
aan dit lid toegevoegd: 

wulken 50 mm, waarbij onder de maat wordt 
verstaan de lengte van de spil van de schelp , 
loopende van den top van de schelp tot aan 
het ondereinde van haar uitmonding. 

3°. in het derde lid van artikel 23 achter 
het woord "mossels" in plaats van het woord 
"en" gelezen een komma en achter het woord 
,,kreeften": en wulken. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 November 1938. 

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

Het Loo, den 27sten October 1938. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
{Uitgeg. 29 October 1938.) 

S. 679 N_ 

17 Novemb er 1938. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 17 Juli 1912, Staatsblad N°. 263, hou
dende voorschriften waaraan botercontróle
stations hebben te voldoen om onder Rijks
toezicht te worden gesteld ( ,,Botermerken
besluit 1912" ). 

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

Economische Zaken van 22 September 1938, 
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N°. 10228, Directie van den L andbouw, Af
deeling II A , Letter Jur. ; 

Gelet op Ons besluit van 17 Juli 1912, 
Staatsblad N°. 263, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 1 J u li 1927, Staatsblad · N° . 
231 , houdende voorschriften waaraan boter
controlestations hebben · te voldoen om onder 
Rijkstoezicht te worden ge·steld; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
25 October 1938, N° . 33) ; · 

Gezien het nader rapport van Onzen vo01·
noemden Ministe r van 12 Novem ber 1938, N°. 
11824, Directie van den Landbouw, Afdeeling 
II A. Letter Jur.; 
· H ebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen a ls volgt: · 
A. In Ons besluit van 17 Juli 1912,- Staats

.blad N °. 263, laatstelijk gewijzigd bij Ons be
slui t van 1 Juli 1927, Staatsblad - N° . 231, 
houdende voorschriften waaraan botercontrole
stations hebben te voldoen om onder Rijkstoe
zicht te worden gesteld , worden de navolgen
de wijzig ingen en aanvullingen· gebracht : 

I . artikel 1 wordt gelezen : 
· ,,In dit beslui t wordt verstaan onder: 

1 °. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 
van den L andbouw belaste Minister ; 
, 2°. ,,Directeur-Generaal'-': de Directeur
Generaal van den Landbouw ; 

3°. ,,Centra le Commissie": de Centrale 
Commissie, bedoeld in artikel 28."; 

II. het tweede lid van artikel 3 wordt ge
lezen: 

,,Onze Mi nister is bevoegd, gehoord de Cen
trale Commissie, voor de botercontrólestations 
kringen · vast te stell en , binnen welke alleen 
hunne- werkzaamheden zich mogen uitstrek
ken ." ; 

III. a. in artikel 9 wordt aan het bepaalde 
onder 2 toegevoegd : 

,,hij mag geen aangeslotene zijn, noch · fi r 
mant, directeur, procuratiehouder of assi sten t 
van een aangesloten bedrijf, noch op een igerle i 
wijze bij het beheer van zulk een bedrij f be
trokken zijn ;"; 

b. in artikel 9 wordt het slotleesteeken ver
vangen door een punt-komm a; 

c. -aan a rtikel 9 wordt toegevoegd: 
"4. dat de meerderheid van het bestuur 

niet zal mogen bestaan ui t personen, a ls be
doeld in de tweede· zinsnede van het bepaal de 
onder 2 van di t artikel; · 

5. dat benoeming, schors ing , ontslag en 
bezoldig ing va n het personeel - met uitzon
der ing van den directeur - . en · regeli ng van 
den contróledienst gehee l o f ge dee l telijk aan 
ejll) t~i.t het p<jstt1ur gevormde Com missie kun
nen worden overgedragen ; in di e Commiss ie 
mogen geen zitting hebben personen, a ls be
doeld in de tweede zinsnede van het bepaalde 
onder 2 van dit artikel." ; 

IV. in artikel 16 wordt in plaats van "en 
de Centrale Commiss ie" gelezen: 

,, , de Centrale Commiss ie en door Onzen 
Minister aan te wijzen instellingen"; 

V . in artikel 20 wordt het slotleesteeken 
vervangen door: 

,, , met inachtnem ing van de door of van
wege O~;en Minister te di en aa nzien gestelde 
regelen. ; 

VI. na a r ti kel 26 wordt in plaats van " 7. 
Van de Cen trale Commissie ." gelezen: 
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,, 7. · Van de stations met eindbeslissing om
trent aansluiting bij Onzen Minister. 

A rt . 27 . Onze Minister is bevoegd de vo
renstaande bepalingen van dit besluit ten aan
zien van de Centrale Commissie niet van tQe
pass i ng te verklaren op de stations, in welker 
statuten de e indbeslissi ng omtrent de aanslui
t ing van personen bij dien Minister is. 

8. Van de Centrale Com1nissie ."; 
VII. a . artikel 27 (oud) wordt artikel 28; 
b. artikel 27bis wordt artikel 29 en wordt 

gelezen: 
,, In de vergader ingen van de Centrale Com

miss ie hebben: 
- a. de door Onzen Minister toegevoegde 
leden, een r aadgevende stem; 

b. de vertegenwoord igers van stations, in 
welker statuten de eindbesli ss ing omtrent de 
aansluiting van personen bij Onzen Ministe r 
is, geen stem voor wat betreft besluiten ter 
uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 9 onder 
1, 10, 12, 17 , 22 en 23; zij nemen aan de 
beraadslaging daarover slechts deel in de ge
vallen, waarin de leden der Comm iss ie, die 
wel stemgerechti gd zijn, hun dit gedoogen."; 

VIII . a. artikel '28 (oud) word t artikel 30; 
b. artikel 29 (oud) vervalt; 
IX. na artikel 30 wordt ingevoegd: 

· ,,9. Slotb epaling. 
A,·t. 31. Dit besluit kan worden aange

haald a ls "Botermerkenbesluit 1912" .". 
B. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondi ging in het Staatsblad. 

Onze, Minister van E conomische Zaken is 
bel ast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het St(J,atsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van Sta te en de Al gemeene R eken
kamer. 

Het Loo, den 17den November 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. . 

( Uit geg. 29 N ovembe,·. 1938.) 

s. 679 0. 

24 November 1938. BESLUIT tot toepass ing 
van de artikelen 9, 12, 13 en 14 der Land
bouw-Cris iswet 1933, het Crisis-Organisatie
beslui t 1933 , het Crisis-Monopoliebeslui t 
1933 en het Cr is is-Heffingsbeslui t 1933 op 
pluimvee, kippen-, eenden- en vogele ie ren 
(Crisis-Pluimveehoude,-ijbcsluit 1938). 

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

Economische Zakeh van 28 October 1938, n° . 
23078, Afdeeling Landbouw-Crisi s-Aangelegen
heden; 

Gelet op de a rtikelen 9, 12, 13 en 14 der 
L andbo uw-Crisiswet 1933 , h et Crisis-Organisa
tiebesluit 1933 , het Cr isis-Monopoliebesluit 
1933 en het Cr isis-Heffingsbeslui t 1933 ; 

Gehoord de Centra le Commiss ie, genoemd 
in artikel 27 aer Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 15 October 1938, N °. 982); 

Gehoord den Raad van Sta te (advies van 8 
November 1938, N °. 45) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 November 1938, N°. 
23868, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

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

logie van artikel 1 van het Cr isis-Organisat ie
besluit 1933, van artikel 1 van het Crisis
Heffingsbesluit 1933 en van artikel 1 van het 
Crisis-Monopoliebesluit 1933 en verstaat voorts 
onder: 

,,plu imvee": kippen en eenden; 
"broedei": een pluimvee-ei, dat zich in een 

broedmachine bevindt; 
"kuikens": kippen, waarvan het geslacht 

aan de kopversierselen nog niet kan worden 
onderkend, en eenden, welke nog niet in het 
bezit zijn van slagpennen; 

,,de crisis-organisatie": een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie; 

,,kui kenbroeder": een ieder, die als georga
niseerde is aangesloten bij de crisis-organisatie 
en als zoodanig toegelaten tot de groep "kui
kenbroeders"; 

"fokker": een ieder, die a ls georganiseerde 
is aangesloten bij de crisis-organisatie en, met 
inachtneming van het in artikel 2 bepaalde, 
is toegelaten tot de groep "fokkers"; 

,,houder van een vermeerderingsbedrijf": 
een ieder, die als georganiseerde is aangeslo
ten bij de crisis-organisatie en, met i nachtne
ming van het in artikel 3 bepaalde, is toege
laten tot de groep "houders van vermeerde
ringsbedrijven". 

2. 1. Door de crisis-organisatie kunnen tot 
de groep "fokkers" slechts worden toege laten: 

1 °. zij , die het fokken van kippen als be
drijf uitoefenen en ten genoegen der crisis
organisatie aantoonen : 

a. dat zij een pluimveebedrijf bezitten, 
waarop gedurende twee jaren, voorafgaande 
aan hun aanvrage, productie-contróle op val
nesten heeft plaats gevonden bij alle hennen 
van den eersten leg; 

b. dat alle aanwezige dieren afstammen 
van op productie gecontroleerde moeders; 

c. dat de gezondheidstoestand van den sta
pel goed is, de dieren doelmatig zijn gehuis
vest en beschikken over vrijen uitloop of over 
1·ennen van ten minste 15 m2 per volwassen 
dier; 

2°. zij, die het fokken van eenden a ls be
drijf uitoefenen en ten genoegen der cr isis
organisatie aantoonen: 

a. dat zij een pluimveebedrijf bezitten, waar
op gedurende twee jaren, voorafgaande aan 
hun aanvrage, productiecontróle op valnesten 
heeft plaats gevonden bij ten minste 10 pct. 
der eenden van den eersten leg; 

b. dat alle aanwezige volwassen mannelijke 
eenden afstammen van op productie gecontro
leerde moeders ; 

c. dat de gezondheidstoestand van den sta
pel goed is, de dieren doelmatig zijn gehuis
vest en beschikken over vrijen uitloop of over 
rennen van ten minste 2 m2 per volwassen 
dier. 

2. Tot de groep "fokkers" worden eveneens 
toegelaten de door Onzen Minister aan te wij
zen personen. 

i.. &. s. 1938. 
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3. De crisis-organisatie is ver pi icht geen 
verdere georganiseerden tot de groep "fok
kers" van kippen of eenden toe te laten, wan
neer op de bedrijven der fokkers in totaal een 
door Onzen Mi nis ter vast te steil en aantal 
stuks van elke diersoort of van een bepaald 
ras, eventueel kleurslag, aanwezig is. 

3. 1. Door de crisis-organisatie kunnen tot 
de groep " houders van vermeerderingsbedrij 
ven" slechts worden toegelaten zij, die ten ge
noegen der cr isis-organisatie aantoonen: 

a. dat zij een pJ uimveebedrijf bezitten, 
waarop alle dieren rechtstreeks betrokken zijn 
van een fokker; 

b. dat de gewndheidstoestand van den sta
pel goed is, de dieren doelmatig zijn gehuis
vest en, voorzoover betreft kippen, beschikken 
over een vrijen uitloop of over grasrennen van 
ten minste 15 m2 per volwassen dier, dan wel, 
- voorzoover betreft eenden, - beschikken 
over een vrijen uitloop of over rennen van 
ten minste 2 m2 per volwassen dier. 

2. Tot de groep "houders van vermeerde
ringsbedrijven" worden eveneens toegelaten de 
door Onzen Minister aan te wijzen personen. 

3. Onverminderd het in de vorige leden 
van dit artikel bepaalde, kan een fokker 
slechts tot de groep "houders van vermeerde
ringsbedrijven" worden toegelaten, indien fok
bedrijf en vermeerderingsbedrijf geheel zelf
standig staan, op aparte terreinen zijn onder
gebracht en afwnderlijk worden beheerd. 

4. De crisis-organisatie is verplicht geen 
verdere georganiseerden tot de groep "houders 
van vermeerderingsbedrijven" toe te laten, 
wanneer op de bedrijven der houders van ver
meerderingsbedrijven in totaal een door Onzen 
Minister vast te stellen aantal stuks van elke 
diersoort of van een bepaald ras, eventueel 
kleurslag, aanwezig is. 

4. l. Het voorhanden hebben van een 
broedmachine is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorige l id 
van dit artikel, geldt niet: 

1 °. indien degene, die de broedmachine 
voorhanden heeft, in het bezit is van een daar
toe strekkende vergunning, afgegeven door of 
vanwege Onzen Minister; 

2°. indien degene, die de broedmachine 
voorhanden heeft, a ls georganiseerde bij de 
cris isorganisatie is aangesloten en aantoont, 
dat hij er zijn beroep van maakt broedmachi
nes te vervaardigen, te herstellen of te ver
handelen, dat het voorhanden hebben der be
treffende broedmachine gesch iedt uitsluitend 
met het doel deze af te leveren, te herstellen 
of te verhandelen en dat deze is ingeschreven 
in een door de crisis-organisatie te verstrekken 
en door hem bij te houden voorraadsregister. 

3. Voorzoover het betreft een broedmachi
ne, waarvan het voorhanden hebben op 30 
November 1938 niet gedekt was door een ver
gunning, als genoemd in artikel 4 van het 
Crisis-Pluimveehouderijbesluit 1936 II, wordt 
de vergunning, bedoeld in het tweede lid 
onder 1°. van dit artikel, niet verstrekt, dan 
nadat degene, die de broedmachine voorhan
den heeft, aan de crisis-organisatie een opgave 
heeft verstrekt omtrent: 

a. de plaats, waar de machine zich bevindt; 
b. het merk en het nummer der machine; 
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c. de maximum hoeveelheid pluimvee-eieren, 
welke in de machine ingelegd kan worden; 

d. het jaar, waarin de machine ten behoeve 
van zijn bedrijf geplaatst is , 

en deze opgave ten genoegen van de crisis
organisatie is gebleken juist te zijn. 

4. De houder eener vergunning, bedoeld in 
het tweede lid onder 1°. van dit artikel, is 
verplicht: 

a. de broedmachine ter plaatse te laten 
staan, tenzij hij van de crisis-organisatie ver
gunning heeft verkregen de machine over te 
plaatsen naar een ander perceel; 

b. de buiten gebruik zijnde broedmachine(s) 
vanwege de crisis-organisatie te I aten verzege
len, tenzij zulks door deze onnoodig wordt 
geacht. 

5. Het inleggen van e ieren van kippen 
en/of eenden in broedmachines en het in voor
raad hebben van broedeieren is verboden. 

6. 1. Het verbod in het vor ige artikel 
geldt niet gedurende een door Ons te bepalen 
tijdvak, indien de broedeieren zich bevinden 
in een broedmachine, ten aanzien waarvan 
aan den houder een vergunning, als bedoeld 
in a rtikel 4, lid 2 van dit besluit, is afgegeven 
en voorzoover het inleggen van eieren van 
kippen en/of eenden in broedmachines en het 
in voorraad hebben van broedeieren geschiedt 
krachtens een door of vanwege Onzen Minister 
aan den daarin genoemden gerechtigde uitge
reikte broedvergunning. 

2. De broedvergunning, genoemd in het 
vorige lid, wordt slechts uitgereikt aan kuiken
broeders, wien voor 1938 een broedvergunning 
is verleend en voor een zoodanige hoeveel heid 
eieren, a ls door de crisis-organisatie voor 
iederen kuikenbroeder is bepaald naar gelang 
van het aantal bij den betrokken kuiken
broeder vóór een door Onzen Minister te be
palen datum bestelde kuikens en/of het aantal 
eieren, vastgesteld in de voor 1938 aan den 
betrokken kuikenbroeder verleende broedver
gunning en voorts met inachtneming van de 
door Onzen Minister te dien aanzien te ste ll en 
regelen. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige I id is de crisis-organisatie bevoegd in 
bijzondere, daarvoor in aanmerking komende 
gevallen en met inachtneming van de door 
Onzen Minister te dien aanzien te stellen re
gelen op een daartoe strekkend verwek, het
w~lk vóór een door Onzen Minister te bepa
len datum is ingediend, een broedvergunning 
uit te reiken aan kuikenbroeders, wien voor 
1938 geen 7..00dan ige vergunning is verleend, 
in welk geval de hoeveelheid eieren, waarop 
de' vergunning betrekking heeft, door de crisis
organisatie wordt vastgesteld naar gelang van 
aard en omvang van het bedrijf van den ver
zoeker. 

7. Onverminderd het in het vorige artikel 
bepaalde, kan door Ons worden bepaald, dat 
·een broedvergunning aan een kuikenbroeder 
niet za l worden uitgereikt dan nadat deze 
zich bij geschrifte, waarvan het model door 
Onzen Minister wordt vastgesteld , heeft ver
bonden om aan de crisis-organisatie, a ls ver
tegenwoordigster van het Fonds, ten behoeve 
van dat Fonds, op eerste aanvrage voor elk 
broedei te zullen betalen een door Onzen Mi-
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nis ter vast te stell en bedrag, hetwelk verschil
lend kan zijn voor verschillende tijdvakken en 
naar gelang van de herkomst der broedeieren. 

8. 1. De houder eener broedvergunning, 
als genoemd in artikel 6, lid 1 van dit besluit 
is verplicht: 

a. slechts eieren in te leggen en als broed
eieren in voorraad te hebben, welker gewich t 
ten minste een door Onzen Minister vast te 
stell en aantal grammen bedraagt, welk aanta l 
verschillend kan zijn voor broedeieren van 
verschillende pluimveerassen; 

b. op zijn bedrijf niet anders dan kunstma
tig te broeden; 

c. te voldoen aan de bij een door Onzen 
Minister vast te stellen of goed te keuren 
reglement der crisis-organisatie aan kuiken
broeders opgelegde verplichting tot het bij
houden eener administratie met betrekking tot 
de door hem in de broedmachine(s) ingelegde 
pluimvee-eieren en de door hem afgeleverde 
kuikens; 

d. de aanwijzingen op te volgen, door de 
crisis-organisatie, met inachtneming van de 
door Onzen Minister te dien aanzien te stellen 
regelen, gegeven met betrekking tot den af
zet van kuikens, welke aanwijzingen verschil
lend kunnen zijn voor verschillende plaatsen 
en voor verschillende tijdvakken. 

2. Indien een kuikenbroeder de aanwijzin
gen, bedoeld onder d van het vorige lid , niet 
opvolgt, kan zijn broedvergunning door de 
crisis-organisatie geheel of gedeeltelijk worden 
ingetrokken. 

9. Door Ons kunnen nadere voorschriften 
worden gegeven met betrekking tot de her
komst der als broedeieren te bezigen eieren 
van kippen en/of eenden. 

10. Gedurende door Ons te bepalen tijd
vakken is het in voorraad hebben van kuikens 
slechts toegestaan aan hem, die hetzij kan 
aantoonen, dat hij de kuikens zelf op recht
matige wijze heeft doen uitbroeden, hetzij in 
het bezit is van een volledig en naar waar
heid ingevuld document, strekkende tot dek
king van het vervoeren en in voorraad hebben 
van de desbetreffende kuikens en gebruikt 
overeenkomstig door Onzen Minister te stellen 
regelen. 

11. Gedurende door Ons te be pal en t ijd
vakken is het in voorraad hebben van kuikens 
boven een door Onzen Minister te bepalen 
aantal, anders dan voor door Ons te bepalen 
doeleinden of behoorende tot andere dan de 
door Ons aan te wijzen rassen, verboden. 

12 . Het vervoeren en het doen vervoeren 
van kuikens is slechts toegestaan, indien het 
vervoe r gedekt is door een voll edig en naar 
waarheid ingevuld document, strekkende tot 
dekking van het vervoeren en het in voor
raad hebben van kuikens en gebruikt overeen
komstig door Onzen Minister te stellen regelen 
en voorts, indien het vervoer geschiedt in een 
door Onzen Minister vast te stellen verpak
king. 

13 . 1. Het vervoeren, doen vervoeren en/of 
in voor raad hebben van kippen en eenden met 
uitzonder ing van ku ikens is verboden. 

2. H et verbod, genoemd in het vor ig lid 
van dit artike l, geldt niet ten aanzien van 
het vervoeren en in voorraad hebben van kip-
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pen en eenden met uitwndering van kuikens, 
waarvan desgevorderd wordt aangetoond, dat 
zij , hetzij verkregen zij n uit in Nederland op 
rechtmatige wijze in broedmachines ingelegde 
e ieren, hetzij op rechtmatige wijze , met inacht
neming van het bepaalde in de P lu imveewet 
en de ter uitvoering daarvan genomen maat
regelen, zijn ingevoerd. 

14. Bij de statu ten of reglementen van de 
crisis-organisatie kan aan de ku ikenbroeders, 
fokkers en houders van vermeerderingsbedrij
ven de verplichting worden opgelegd tot na
koming van door of vanwege Onzen Minist.er 
vast te st.ellen bepalingen, welke strekken tot 
verbetering van den pluimveestapel. 

15 . De statuten of reglement.en van de 
cr isis-organisatie kunnen bepa len: 

1 °. dat de fokkers, behalve in door Onzen 
Minister te bepalen g~va llen, slechts pluim
vee en eiere n van pluimvee iu voorraad mogen 
hebben, welke a fkomstig zijn van eigen p luim
veebedrijf of rech tstreeks betrokken zijn van 
een anderen fokker; 

2° . dat de houders van vermeerderingsbe
drijven, behalve in door Onzen Minist.er t.e 
bepal en gevall en, slechts plu imvee in voorraad 
mogen hebben, hetwelk rechtstreeks betr'?kken 
is van een fokker en slechts plu1mvee-e1eren, 
niet afkomstig van e igen pluimveebedrijf , voor 
zoover deze betrokken zijn van een fokker of 
een anderen houder van een vermeerderings
bedrijf ; 

3°. dat fokkers en houders van vermeerde
ringsbedrijven slechts voor broedeieren be
stemde pluimvee-e ieren afkomstig van hun be
drijven mogen afleveren , indien deze voorzien 
zijn van een stempel , vermeldende het num
mer, waaronder zij bij de crisis-organisatie zijn 
aangesloten; 

4 °. dat fokkers en houders van vermeerde
ringsbedrijven aan kuikenbroeders geen voor 
broedeieren bestemde pluimvee-eieren mogen 
verkoopen en afleveren zonder bijvoeging van 
een door de crisis-organisatie af te geven 
machtig ing; 

5 °. dat fokkers en houders van vermeerde
ringsbedrijven geen advertenties mogen plaat
sen of gedrukte of chemigraf isch verveelvul
digde geschriften mogen verspreiden, waarin 
voor broedeieren bestemde pluimvee-eieren 
en/of pluimvee te koop worden aangeboden, 
dan met vermeld ing van hun hoedanigheid a ls 
fokker of houder van een vermeerderingsbe
drijf en van naam en nummer, waaronder zij 
bij de crisis-organisatie zijn aangesloten; 

6°. dat kuikenbroeders geen a dvertenties 
mogen plaatsen of gedrukte of chemigrafisch 
verveelvoudigde geschriften mogen versprei
den, waarin pluimvee te koop wordt aange
boden, dan met vermelding van hun hoeda
nighe id a l s kuikenbroeder en van den naam 
en het nummer, waaronder zij bij de crisis
organisatie zijn aangesloten .. 

16. 1. De invoer en de uitvoer van levend 
en geslacht pluimvee, van kalkoenen, duiven 
en ganzen, alsmede van ·andere door Ons aan 
te wijzen soorten pluimvee andere dan kippen 
en eenden, zijn voor de tijdvakken, aanvan
gende met ingang van nader door Ons . te be
palen tijdstippen en eindigende met mgang 
van nader doo r Ons te bepalen tijdstippen, 
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slechts toegestaan aan een door Onzen Minister 
daartoe a ls monopoliehoudste r aan te wijzen 
crisis-organisatie. 

2. De tijdstippen, bedoeld in het vorige lid , 
kunnen verschillend zijn ten aanzien van den 
invoer en den uitvoer, zoomede ten aanzien 
van de verschillende landen van invoer en uit
voer. 

3. Het bepaalde in de vorige leden van di t 
artikel is niet van toepassing op levende du i
ven, wel ke voorz ien zijn van een genummer
den , vasten voetring aan een der pooten. 

17. l. De invoer van ki ppen- en eenden
eieren in schaal, van bevroren eieren zonder 
sch aal , bevroren ei dooier, bevroren eiwit, ge
droogde e ieren, gedroogde e idooier, geêlroogd 
e iwit, vloeibare eieren , vloeibare eidooier , 
vloeibaar eiwit, alsmede van andere door Ons 
aan te wijzen producten, welke geheel of ge
deeltel ijk bestaan uit bewerkte of onbewerkte, 
verwerkte of onverwerkte, niet meer in schaal 
aanwezige bestanddeelen van kippen- , eenden
en vogeleieren, is voor het tijdvak, aanvangen
de met ingang van den dag van het inwer
kingtreden van dit beslui t en eindigende met 
ingang van nader door Ons te bepal en t ijd
stippen, welke t ijdstippen verschill end kunnen 
zijn ten aanzien van de verschi ll ende landen 
van invoer , slech ts toegestaan aan een door 
Onzen Minister daartoe als monopoliehoudster 
aan te wijzen crisis-organisatie. 

18. De uitvoer van kippen- en eenden
eieren in schaal is voor het tijdvak, aanvan
gende met ingang van den dag van het in
werkingtreden van dit beslui t en e ind igende 
met ingang van nader door Ons te bepalen 
t ijdstippen, welke tijdstippen verschillend kun
nen zijn voor de verschi llende landen van ui t
voer, slech ts toegestaan aan een door Onzen 
Minister daartoe als monopoliehoudster aan te 
wijzen crisis-organisatie. 

19 . De modellen der vergunningen, ge
noemd in artikel 4, l id 1, en artikel 6, lid 1 
en van de documenten , genoemd in de artike
len 10 en 12, worden door Onzen Minister 
vastgesteld. 

20 . Dit beslui t kan worden aangeh aald 
onder den t itel "Crisis-PI uimveehouderijbe
sluit 1938" . 

21. 1. Dit beslu it treedt in werki ng met 
ingang van den tweeden dag na d ien van zijn 
afkondiging en is geldig tot 1 December 1939. 

2. Dit beslui t kan door Ons te a ll en tijde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

3. Van het bepaalde in de artikelen 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 en 18 van dit 
besluit kan door Ons, al dan niet onder daar
bij te stellen voorwaarden, geheel of gedeelte
lijk ontheffing worden verleend. 

Onze Minister van Economische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en in afschr ift zal worden gewnden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten November 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Economische Za ken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitgeg. 29 Novem ber 1938.) 
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s. 802. 

5 Augustus 1938. WET tot w1Jz1grng van de 
wet van 27 Juli 1931, Staatsblad n° . 331. 
tot wijzig ing van de Stuwadoorswet. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 379. 
H and. Il 1937/38, bladz. 1544-1548. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 379. 
Hand. I 1937/38, bladz. 773/4. 

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

dat het gewenscht is in de wet van den 27sten 
Juli 1931, Staatsblad n°. 331, tot wijziging 
van de stuwadoorswet, eenige wijzigingen aan 
te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A rt. 1. In artikel XXII van de wet van 

den 27sten Jul i 1931, Staatsblad n°. 331, tot 
wijziging van de Stuwadoorswet, wordt 1 sub 
c gelezen: 

,,werkzaamheden, bestaande in het verwer
ken of stuwen van goederen in een voor het 
vervoer van goederen bestemd binnenvaartu ig, 
waa ruit of waarin zij rechtstreeks in of uit 
een zeeschip worden gebracht, met inbegri p 
van het controleeren van die goederen, het 
wegen, het meten, het monsternemen, het 
houden van toezicht en he t bedienen van tot 
dat binnenvaartuig behoorende inrichtingen of 
werktui gen, voor zoover die werkzaamheden 
worden verricht door personen behoorende tot 
de bemanning van het binnenvaartuig, mits 
niet meer dan drie hunner tegelijk daaraan 
deelnemen." 

en vervalt : 
,,3. Totdat bij het verrichten van stuwa

doorsarbeid aan een zee chip hieraan door 
meer dan drie personen tegelijk buiten de be
manning wordt deelgenomen, is het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 2; 4, ee rste lid ; 
6 ; 9, eerste lid ; 12; 12bis, tweede en veer
tiende Jid ; 13 ; 14 ; 18bis en 21 , eerste lid, 
onder 2, niet van toepassing.". 

2. Artikel XXVII van de wet van den 
27sten Juli 1931, Staatsblad n°. 331, tot wij
ziging van de Stuwadoorswet, wordt gelezen 
als vol gt: 

,,1. Door Ons wordt bepaald, op welk tijd
stip, of op welke tijdstippen onderscheidenlijk, 
de bepalingen van deze wet in werking treden. 

2. Zoodanig tijdstip kan met betrekking tot 
verschillende soorten van stuwadoorsarbeid en 
verschillende categorieën van havenarbeiders 
verschill end worden gesteld.". 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien h arer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Augus

tus 1938. 

s. 803. 

WILHELM! A. 
D e M inister van So ciale Zaken, 

C. P. M . Romm e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

5 Augustus 1938. WET tot wijzi g ing van de 
artikelen 22 en 29 der Bedrijfsradenwet. 

Bijl . Hand. ll 1937/38, 398. 
Hand. ll 1937/38, bladz. 1548-1556, 1561-

1567. 
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B ijl . Hand. I 1937/38, 398. 
Hand. I 1937/38, bladz . 774-780. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
A!zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de artikelen 22 en 29 der Bedrijfsraden
wet behooren te worden gewijzigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. H et eerste en tweede lid van ar

tikel 22 der Bedrijfsradenwet worden gelezen 
a ls volgt: 

1. De bedrijfsraad dient aan alle Over
heidsorganen, op hunne aanvrage, van advies 
ten aanzien van a lle onderwerpen, die op het 
bedrij f betrekking hebben. 

2. De bedrijfsraad kan voorts aan de in het 
eerste lid bedoelde Overheidsorganen u it eigen 
beweging, en aan particul iere lichamen en 
personen hetzij op hunne aanvrage hetzij uit 
eigen beweging, van advies dienen ten aan
zien van alle ondenverpen, die op het bedrijf 
betrekking hebben. 

Art. II. H et eerste lid van artikel 29 der 
Bedrijfsradenwet wordt gelezen als volgt: 

1. In de kosten van den Bedrijfsraad, ter 
uitvoering van de hem bij of krachtens eene 
wet toegekende taak gemaakt, kan door Ons, 
onder door Ons te bepalen voorwaarden, eene 
tegemoetkoming worden verl eend. De tege
moetkoming, welke wordt vastgesteld in ver
band met den aard en den omvang van de 
door den bedrijfsraad gedane uitgaven, be
d raagt ten hoogste 2000 gulden per jaar. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Augus

tus 1938. 

s. 862. 

WILHELMINA. 
D e Ministe1· van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romm e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

30 J uni 1938. BESLUIT tot wijziging van 
het Besluit op vaste Melkproducten 
(Staatsblad 1932, N°. 57) 

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

Sociale Zaken van 16 Mei 1938, N°. 610 
D/dossier 31, Afdeeling Vol ksgerondheid ; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der Wa-
renwet (Staatsblad 1935, N°. 793) ; 

Gezien Ons beslui t van 19 F ebruari 1932 
(Staatsblad 0

• 57) laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 11 J anuar i 1938 (Staatsblad 
N °. 842); 

Gelet op het advies der Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der W arenwet (Staatsblad 1935, 
N°. 793); 
Den Raad van State gehoord (advies van 14 
J uni 1938, N°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Social e Za ken van 27 Juni 1938 N° . 
1020 D/dossier 31, Afdeeling Volksgewndheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
in het Besluit op va te Melkproducten 

(Staatsblad 1932, ro_ 57), de navolgende wij
zigingen aan te brengen: 

Art. I . In artikel 2 wordt in plaats van 
!,ware~, in artikel _1 bedoe_ld", gelezen "waren, 
lil artikel 1 of artikel 4bis bedoeld,". 
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Art. IL Na artikel 4 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, 1 uidende: 

,,Art. 4bis. 1. De aanduiding "weipoeder" 
mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor 
het product, verkregen door melk, waaraan 
het vet en de kaasstof geheel of gedeeltelijk 
zijn onttrokken, door wateronttrekking - al 
dan niet onder toevoeging van zuurbindende 
stoffen - tot poeder of in eenigen anderen 
vasten vorm te brengen. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
en lid 2 van artikel 6, moet op de buitenzijde 
van alle verpakkingen, waarin zich niet meer 
dan 3 IC.G. van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde waar bevindt en welke verpakking 
kennelijk bestemd is om met den inhoud aan 
den verbruiker te worden afgeleverd, de aan
duiding "weipoeder" onmiddellijk worden ge
volgd door de woorden "ongesch ikt als voed
sel voor .zuigelingen" met letters van ten min
ste 4 mm (0.004 m) hoogte bij een lijndikte 
van ten minste 0.5 mm (0.0005 m). Deze aan
duidingen mogen niet door vegen zijn uit te 
wisschen en moeten duidelijk leesbaar zijn." 

Art. III. Aan artikel 5 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

,,3. De eischen, gesteld in het eerste lid, 
onder a, van dit artikel zijn van toepassing op 
de waren, in artikel 4bis bedoeld." 

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

Soestdijk, den 30sten Juni 1938. 

s. 865. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
{Uitgeg. 2 Augustus 1938.) 

22 Augustus 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van een Vleesch- en Vleeschwarenbesluit 
op grond van de artikelen 14 en 15 der 
Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793) en 
artikel 2 van de Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919 , n°. 524). (Vl eesch- en 
Vleeschwa,·enbesluit .) 

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

Sociale Zaken van 28 Juni 1938, N°. 618 
D/doss ier 53, afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, N°. 793) en op artikel 
2 der Vleeschkeuringswet (Staatsb lad 1919, 
N°. 524); 

Gezien Ons besluit van 20 Juni 1924 /Staats
blad N°. 315), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 22 Augustus 1936 (Staatsblad N°. 
860); 

Gezien het adv ies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1938, N°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 15 Augustus 
1938, N°. 1252 D/dossier 53, afdeeling Volks
gezondheid; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder "vleesch" 

en onder "vleeschwaren" hetgeen ingevolge 
artikel 2 van de Vleeschkeuringswet (Staats
blad 1919, N°. 524) daaronder wordt verstaan. 

2. Vleesch moet voldoen aan de volgende 
eischen: 

1 °. andere kleurstoffen dan die, e igen aan 
vleesch en aan geoorloofde toevoegingen, moe
ten afwezig zijn; 

2°. conserveermiddelen mogen niet aanwe
zig zijn, met uitwndering van een geringe 
hoeveelheid keukenzout, alsmede in rauw ge
hakt eenig natriumsulfiet, mits het gehalte 
aan zwavelig zuur - som van vrij en gebon
den zwaveligzuur, uitgedrukt a ls SO2 - niet 
meer bedraagt dan 0.03 procent. 

3. 1. Aangeduid mag uitsluitend en moet 
worden met den naam "worst", al of niet 
voorafgegaan door een woord, dat de soort 
aanduidt, de vleeschwaar, bestaande uit een 
mengsel van gesneden, gehakt en/of gemalen 
vleesch met een of meer der in artikel 4 ge
noemde waren, welk mengsel al of niet door 
een darm of ander omhulsel is omgeven. 

2. De verplichting om met den naam 
worst te wmden aangeduid bestaat niet ten 
aanzien van: 

a. de vleeschwaren, in het vorige lid be
doeld, die met azijn zijn geconserveerd, als
mede hoofdkaas, balkenbrij en toebereid ge
hakt, dat kennel ijk gebraden is; 

b. de vleeschwaar, bestaande uit een meng
sel van gesneden, gehakt en/of gemalen 
vleesch, met keukenwut, kruiden en/of spe
cerijen, waaraan eenig natriumsulfiet mag 
zijn toegevoegd, welke wo kneedbaar is, dat 
zij tot verschill ende vormen is te verwerken 
en welke niet door een darm of ander om
hulsel is omgeven; deze vleeschwaar mag uit
sluitend en moet als "toebereid rauw geha kt" 
worden aangeduid; 

c. leverworst, die niet door een darm of 
daarop gelijkend omhulsel is omgeven, welke 
als leverpastei of leverkaas mag worden aan
geduid, en boterhamworst, die a ls "zult" mag 
worden aangeduid. 

4. Alle waren, bedoeld in lid 1 en lid 2 
van artikel 3, met uitzondering van toebereid 
rauw gehakt en gehakt, dat kennelij·k gebra
den is, moeten voldoen aan de volgende 
eischen: 

1 °. andere stoffen dan keukenzout, keuken
zout dat ten hoogste 0.6 procent natrium
nitriet bevat, kruiden, specerijen, water, sui
ker, niet kunstmatig gekleurde azijn en sal
peter (kaliumnitraat) mogen niet zijn toege
voegd, behoudens het onder 4°. van dit arti
kel bepaalde ; bovendien mogen in worsten, 
welke kennelijk gekookt zijn, gebuild meel, 
ongebuild meel , brood, beschuit, rijst, haver, 
rogge en/of zetmeel zijn toegeToegd, in bal
kenbrij ook krenten en/of rozijnen; 

2°. haar gehalte aan salpeter mag niet 
grooter zijn dan 0.2 procent en haar gehalte 
aan salpeterigzuur, berekend als natriumni
triet, niet grooter dan 0. 05 procent; 

3° . haar gehalte aan zetmeel, in welken 
vorm ook toegevoegd, en uitgedrukt als wa
tervrij zetmeel, mag in worst, welke kenne
lijk gekookt is, niet grooter zijn dan 4 pro-
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cent. Hiervan zijn uitgezonderd: 
a. balkenbrij en bloedworst; 
b. bakleverworst, waarin bedoeld zetmeel

gehalte niet grooter mag zijn dan 12 procent; 
c. levei·worst en soortgelijke met name aan 

te geven worst, welke onder een plaatselijk 
gebruikelijke aanduiding wordt verkocht, een 
en ander mits door Ons, krachtens artikel 15, 
l id 3 der Warenwet (Staatsblad 1935 , N°. 
793) , toestemming is verleend een anderen 
eisch aan het zetmeel gehalte te stellen; 

4°. conserveermiddelen, andere dan de on
der 1 °. genoemde, moeten afwezig zijn, be
halve in: 

a. leverworst, waarin boorzuur of boorzure 
zouten tot ten hoogste 0. 3 procent, als boor
zuur berekend, mag (mogen) aanwezig zijn; 

b. versche worst, waarin sulfiet mag voor
komen, mits deze worst wat de samenstelling 
der eigenlijke worstmassa, alsmede de hoe
veelheid van het sulfiet betreft, aan dezelfde 
eischen voldoet als t.oebereid rauw gehakt; 

5°. andere kleurstoffen , dan die eigen aan 
vleesch en aan geoorloofde t.oevoegingen, mo
gen niet aanwezig zijn ; 

6°. de verhouding van het procentisch wa
tergehalte tot het procentisch gehalte aan 
organisch n iet-vet mag, behalve in balkenbrij , 
bloedworst, bakleverworst, knakworst, hoofd
kaas en in vleeschwaar, welke zich in azij n 
bevindt, niet grooter zijn dan 4. Als procen
tisch gehalte aan organisch niet-vet wordt 
aangemerkt het getal , dat verkregen wordt 
door het getal 100 te verminderen met het 
procentisch water-, vet-, zetmeel- en aschge
halte van de vleeschwaar. 

5. Toebereid rauw gehakt moet voldoen 
aan de volgende e ischen: 

1 °. andere st.offen, dan die genoemd in ar
t ikel 3, onder b, mogen niet aanwezig zijn; 

2°. het geh alte aan zwaveligzuur - de som 
van vrij en gebonden zwavel igzuur, uitgedrukt 
als SO2 - mag niet meer bedragen dan 0.03 
procent; 

3° . aan de eischen in artikel 4, onder 5° . 
en 6°. genoemd, moet zijn voldaan. 

6. Toebereid gehakt, dat kennelijk gebra
den is, moet voldoen aan de volgende eischen: 

1°. het gehalte aan zetmeel, in welken 
vorm ook t.oegevoegd, mag, uitgedrukt als 
watervrij zetmeel, niet grooter zijn dan 6 pro
cent; 

2°. aan de eischen in artikel 4, onder 5°. 
en 6°. genoemd, moet zijn voldaan ; 

3°. conserveermiddelen, met uitzondering 
van keukenzout, mogen niet aanwezig zijn. 

7. 1. Voor zoover aanwezig op markten, 
in winkels of op een ig andere voor het pu
bl iek t.oegankelijke verkoopplaats, alsmede in 
woningen, bergplaatsen, stallen, voer- of vaar
tuigen of op erven, bij kooplieden, winke
liers, slij ters of venters in gebruik, moet op 
iedere bakleverworst een etiket zijn aange
brach t of aan iedere bakleverworst een label 
bevestigd zijn. Op dit etiket en op beide zijden 
van den label moet het woord "baklever
worst" voorkomen; andere aanduidingen mo
gen daarop n iet voorkomen. 

2. In iedere verpakking, waarin baklever
worst of deelen daarvan aan den verbru iker 
worden afgeleverd, moet op de waar een 
strook papier zijn aangebracht of een label 
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daaraan zijn bevestigd met het opsch r ift "bak
leverworst". Op dit papier of op dezen label 
mogen andere aanduidingen niet voorkomen . 
Op deelen van bakleverworst, welke onver
pakt aan den verbruiker wordt afgeleverd, 
moet hetzelfde opschrift zijn aangebracht. 

3. De in lid 1 en lid 2 van dit artikel aan
gegeven aanduiding mag niet door vegen zijn 
uit te wisschen en moet bestaan uit duidelijk 
leesbare I atijnsche hoofddrukletters. Deze let
ters moeten op het etiket of den label, be
doeld in lid 1 van dit artikel en op de pa
pieren strook of label, bedoel d in l id 2 van 
dit artikel, een hoogte hebben van ten minste 
8 mm (0 .008 m) en een lijndikte van ten 
minste 0.5 mm (0.0005 m). 

8. Bij de bereiding van de in dit beslu it 
bedoelde waren mag niet worden gebruik ge
maakt van grondst.offen, die schadel ijk voor 
de gezondheid zijn of kunnen zijn, ondeugde
lijk van samenstelling zijn, of in ondeugde
lijken t.oestand verkeeren. 

9. De waar, die door een opschrift of op 
eenig andere wijze wordt aangeduid of kenne
lijk voorhanden is als een der waren in artikel 
2 en artikel 3, lid 1 en lid 2, van d it besluit 
bedoeld, moet voldoen aan de eischen, aan 
laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld. 

10. Waren, d ie in eigenschappen of uiter
lijk voorkomen gelijken op een der waren in 
de vorige artikelen bedoeld en die ten doel 
zouden kunnen hebben deze te vervangen, 
mogen niet dan met Onze t.oestemming en 
onder door Ons te stellen voorwaarden wor
den aangeduid met namen, waaruit de aard 
en de samenstelling niet of niet voldoende 
blijken. 

11. Vleeschwaren, die kennelijk voor den 
uitvoer bestemd zijn, behoeven, voor zoover 
niet aanwezig op markten, in winkels of eenige 
andere voor het publ iek t.oegankel ijke ver
koopplaats, niet te voldoen aan de in dit 
besluit gestelde eischen . 

12 . Voor de beoordeeling of vleesch en 
vleeschwaren voldoen aan de eischen in dit 
besluit gesteld, moet gebruik worden gemaakt 
van de onderzoekingsmethoden, aangegeven in 
de bij dit besluit gevoegde bijlage, voor zoover 
deze daarvoor t.oereikend zijn. 

13. 1. De voorwerpen, waarin vleeschwa
ren zijn vervat - bij worst met uitzondering 
van den darm of het ter vervanging van dar
men gebruikte daarop gelijkende materiaal -
alsmede de omhulsels d ier voorwerpen, moe
ten, voorzoover zij bestemd of geschikt zijn om 
met den inhoud aan de verbruikers te worden 
afgeleverd, aan de buitenzijde zijn voorzien 
van een aanduid ing, aangevende de hoeveel
heid der in het voorwerp aanwezige waar . 

2. De aanduid ing moet voor den kooper 
duidelijk zich tbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op hetzel fde vlak van het 
voorwerp, waarop de naam der waar is ver
meld en mag niet door vegen zijn uit te wis
schen. Zij moet bestaan uit het woord " I n
houd", gevolgd door de in kilogrammen en/of 
in grammen uitgedrukte hoeveelheid der waar, 
en mag geen grootere hoeveelheid aangeven, 
dan aan waar in het voorwerp aanwezig is . 
Voorbeeld: ,,Inhoud ½ K .G.". ,,Inhoud 500 
gram". De letters en cijfers der aanduiding 
moeten een hoogte hebben van ten minste 4 
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mm (0.004 m) bij een lijndikte van ten min
ste 0.5 mm (0.0005 m) . 

14. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den twintigsten dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst met uitwndering van artikel 13, 
dat in werking treedt zes maanden na de dag
teekening van het Staatsblad, waarin dit be
sluit is geplaatst. Het Vleeschwarenbesluit 
(Staatsblad 1924, N°. 315), laatstelijk gewij 
zigd bij Ons besluit van 22 Augustus 1936 
(Staatsblad N°. 860) vervalt met ingang van 
den twintigsten dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin dit besluit is ge
plaatst. 

15. Dit besluit kan worden aangeduid met 
den naam "Vleesch- en Vleeschwarenbesluit" 
met vermelding van jaargang en nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van So ciale Zaken , 
C. P. M . Romme. 

( Uitgeg. 13 S eptember 1938. ) 

Bljlag·e, behooren◄le bij het Vleesch- en 
Vleesclnvarenbeslult (Staatsblad 1938, 

n °. 865) . 

Onmiddellijk voor het onderzoek wordt de 
vleeschwaar fijn gehakt of gemalen en goed 
gemengd. Bij worst wordt het omhulsel ver
wijderd en zoo noodig afwnderlijk onderzocht. 

1. Water. 
5-10 g der waar worden gebracht in een 

vooraf gewogen schaaltje met vl akken bodem, 
middellijn omstreeks 7 cm, waarin zich onge
veer 30-35 g zand, alsmede een glazen staaf
je, bevinden. Tijdens het wegen wordt het 
schaaltje met een plaatje gesloten. De massa 
wordt, nadat ongeveer 5 cm3 alcohol van 
95- 97 % zijn toegevoegd, met behulp van het 
staafje dooreengeroerd en geplaatst in een 
droogstoof van ongeveer 60° c. Na omstreeks 
één uur wordt gedroogd in een droogstoof bij 
102- 105° c. , totdat twee opeenvolgende we
gingen, met een tusschenpoos van ½ uur, niet 
meer dan 25 mg verschillen. 

2. Vet. 
De droogrest bij de waterbepaling verkre

gen (zie onder 1) wordt met petroleum-aether 
volledig geëxtraheerd. Het extractiemiddel 
wordt daarna volledig verwijderd en het residu 
als vet gewogen. 

3. Asch. 
Ongeveer 5 g der waar worden met 2-3 

cm3 zwavelzuur bedeeld en, nadat de over
maat zuur door matige verhitting is verwij
derd, gegloeid. Na bekoeling wordt de asch 
met enkele druppels zwavelzuur bevochtigd en 
daarna opnieuw gegloeid. Gedurende di t 
gloeien worden enkele stukjes ammoniumcar
bonaat in de schaal gebracht, daarna wordt 
afgekoeld en gewogen. 

H et aschgehalte wordt berekend door de 
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gevonden sulfaatasch met 8/9 te vermenigvul
digen. 

4. Conserveermiddelen, nitraat en nitriet. 

A. Qualitatief onderwek. 
a. Salicylzuur en benzoëzuur. 

Ongeveer 25 g der waar worden met 100 
cm3 50 procentigen alcohol en 5 cm3 zwavel 
zuur (10 %) gedurende een half uur onder 
herhaald omschudden bewaard. Daarop wordt 
door neteldoek gefiltreerd. Het filtraat wordt 
alcalisch gemaakt en op het waterbad ver
warmd totdat de alcohol verdwenen is . Ver
volgens wordt het volumen door toevoegen 
van water op 50 cm3 gebracht, 5 g chloor
natrium toegevoegd en de vloeistof zuur ge
maakt met zwavelzuur. Na koken wordt ge
filtreerd en het filtraat met aether uitgeschud. 
De na het afdestilleeren van den aether ach
terblijvende rest wordt opgenomen in water 
en de helft daarvan gemengd met enkele 
druppels ferrichloride-oplossing, terwijl bij de 
andere helft broomwater wordt gevoegd. Bij 
aanwezigheid van salicylzuur ontstaat met 
ferrichloride een violette kleur, welke bij toe
voeging van spiritus of weinig azijnzuur niet 
verdwijnt, en wordt met broomwater een wit 
neerslag waargenomen. 

Een ander deel van het residu wordt ge
mengd met 10 druppels sterk zwavelzuur en 
een druppel rookend salpeterzuur, of salpeter
zuur van 65 procent en · daarna verhit op een 
kleine vlam onder voortdurend schudden. Bij 
deze verhitting mag de temperatuur niet bo
ven 130° c. stijgen. Na afkoeling wordt de 
vloeistof met water verdund, met ammonia 
alcalisch gemaa kt en gekookt. Aan de afge
koelde vloeistof wordt zwavelammonium toe
gevoegd. Een roodbruine kleur toont benzoë
zuur aan, mits salicylzuur afwezig is. 

Indien salicylzuur aanwezig is, wordt op 
benzoëzuur gereageerd door het voor deze 
reactie bestemde residu op te lossen met be
hulp van natriumcarbonaatoplossing, deze op
lossing met kaliumpermanganaat (5 proc.), 
zooveel als noodig is ter oxydatie van het 
salicylzuur, te verwarmen, daarna met ver
dund zwavelzuur (4 N) aan te zuren en met 
aether uit te schudden. In de rest, welke na 
verdamping dezer uitschudvloeistof achter
blijft, wordt op benzoëzuur gereageerd, zoo
als hierboven is aangegeven. 

b. Zwaveligzuur. 
Aan 20 g van de waar worden in een Er

lenmeyerkolf van 200 cm3 inhoud, 50 cm3 
water en zooveel zwavelzuur toegevoegd, dat 
de massa zuur reageert. De kolf wordt ge
sloten met een kurk, voorzien van een met 
kaliumiodaat-stijfseloplossing bevochtigde, pa
pieren strook en verwarmd op het waterbad. 
Bij aanwezigheid van zwaveligzuur wordt het 
papier aanvankelijk blauw gekleurd. 

c. Formaldehyde en mierenzuur. 
25 g der waar worden met 50 cm3 water en 

5 cm3 10 procentig zwavelzuur gemengd en 
met stoom gedestilleerd tot ongeveer 30 cm3 
zijn overgegaan. Van deze vloeistof worden 5 
cm3 met 2 cm3 formaline-vrije melk en 7 cm3 
zoutzuur (s.g . 1,124} , welke per 100 cm3 0.2 
cm3 eener 10 procentige ferrichlorideoplossing 
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bevat, gedurende een minuut gekookt. Bij 
aanwezigheid van formaldehyde wordt de 
vloeistof violet gekleurd. In de rest worden 
na toevoeging van al cal i tot zwak zure reactie, 
de volgende proeven op mierenzuur verricht : 

1 °. koken, na toevoeging van zilvernitraat
oplossing, afscheiding van zilver; 

2°. koken, na toevoeging van mercurichlo
rideoplossing, afscheiding van wit mercuro
chloride. 

d. Boorzuur. 
Ongeveer 0.5 gram der waar worden in een 

kolfj e op het waterbad gedurende een half 
uur uitgetrokken met 3 tot 5 cm3 water en 
vervolgens gefiltreerd. Het filtraat wordt met 
wutzuur zuur gemaakt en met curcumapapier 
onderzocht. Een roodbruine kleur, vooral waar 
te nemen bij drogen, en welke bij bevochtigen 
met ammonia in een grijsblauwe kleur over
gaat, wijst boorzuur aan. 

e. Fluoorverbindingen. 
Ongeveer 20 gram der waar worden in een 

platina schaal met kalkmelk alcalisch ge
maakt en verascht. De asch wordt in een rea
geerbuis gemengd met zuiver zand en sterk 
zwavelzuur en de dampen opgevangen in een 
druppel water, die aan een glasstaaf in de 
buis hangt. Wordt de druppel troebel, dan 
wijst dit op de aanwezigheid van fluoor . De 
druppel wordt daarna op een voorwerpglas 
samengebracht met natriumchloride. Bij aan
wezigheid van fluoorverbindingen zijn de ken
merkende kristallen van natriumfluoorsilicaat 
bij m icroscopisch onderwek waar te nemen. 

/. Nitraat en nitriet. 
10 gram der waar worden in een kolf ver

mengd met 100 cm3 water en zooveel soda, 
dat de reactie juist alcalisch is. adat het ge
wicht is vastgesteld, wordt de kolf gedurende 
een uur onder herhaald omschudden op het 
waterbad verwarmd. Daarna wordt het ge
wicht hersteld en nog 100 cm3 water toege
voegd. N a afkoelen wordt gefiltreerd of gede
canteerd. Van de aldus verkregen vloeistof 
worden 25 cm3 geklaard door 12.5 cm3 subli
maatoplossing (5 %) en 12.5 cm3 wutzuur 
(2 %) aan toe te voegen. Na filtreeren worden 
20 cm3 verzadigde keukenwutoplossing toege
voegd en tot 1 liter verdund. Met gedeelten 
der aldus verkregen oplossing worden de vol
gende reactie's verricht: 

a. met diphenylamine reagens: ten minste 
3 volumina reagens worden aan de te onder
zoeken vloeistof toegevoegd, waarbij een op
tredende blauwe kleur wowel op nitraat als 
op nitriet kan wijzen; 

b. met brucine-zwavelzuur: Van de te on
derweken oplossing wordt 1 cm3 vermengd 
met 5 cm3 salpeterzuur-vrij zwavelzuur, het 
mengsel afgekoeld en 10 mg brucine toege
voegd; een roode kleur, die snel in geel over
gaat, wijst op nitraat; 

c. met het reagens van Griess-Romijn: een 
roode verkleuring wijst op nitriet. 

B. Quantitatief onderwek. 

a. Boorzuur. 
Ongeveer 20 g der waar worden met natron

loog a lcalisch gemaakt en verkoold. De kool 
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wordt herhaaldelijk met warm water uitge
trokken en de waterige oplossingen door een 
aschvrij filter gefiltreerd. De uitgetrokken 
kool en het filter worden gedroogd en verascht 
en de waterige oplossingen bij deze asch ge
voegd. Na toevoeging van wutzuur tot zure 
reactie wordt de vloeistof 5 minuten aan een 
terugvloeikoeler gekookt en nadat zij is afge
koeld met 1/10 N natronloog geneutral iseerd, 
ten opzichte van phenolphtaleïne a ls indicator. 
Bij de geneutraliseerde, ongeveer 50 cm3 be
dragende vloeistof, worden 50 cm3 neutrale 
glycerine gevoegd, waarna 1/10 N natronloog 
tot zwak roode kleur wordt getitreerd. Uit 
deze laatste titratie wordt de hoeveelheid 
boorzuur afge le id , waarbij dit zuur als een
basisch zuur wordt berekend. 

b. Kaliumnitraat. 
10 gram der waar worden met ± 400 cm3 

kokend water gebracht in een maatkolf van 
500 cm3, na afkoelen aangevuld, gemengd en 
gefil treerd . Van het filtraat worden 25 cm3 
in een maatkolf van 50 cm3 vermengd met 
10 cm3 eener halfprocentige zi lversulfaatop
lossing en vervolgens met 2 cm3 0.01 N ka
liumferrocyanide. Daarna wordt aangevuld, 
gemengd en gefiltreerd en 10 cm3 van dit 
filtraat (overeenkomende met 100 mg der 
waar) in een schaaltje ingedampt. De verdam
pingsrest wordt bevochtigd met 1 cm3 phenol
zwavelzuur (18 gram phenol opgelost in 100 
cm3 zwavelzuur 96 %), met een glazen staafje 
goed doorgeroerd, na 10 minuten verdund met 
water, ammoniakaal gemaakt en aangevuld 
tot 50 cm3. Daarna volgt colorimetrische ver
gelij king met een standaard-oplossing, die op 
dezelfde wijze uit een bekende hoeveelheid 
kaliumnitraat is bereid. 

c. atriumnitriet. 
De bepaling hiervan geschiedt in de volgens 

A, onder / verkregen oplossing, door 10 cm3 
daarvan te vermengen met ongeveer 10 mg 
van het reagens van Griess-Romijn; na een 
half uur volgt colorimetrische vergelijking 
met een standaard-oplossing, die 1 mg NaNO2 
per liter bevat. 

d. Zwaveligzuur. 
50 gram der waar worden in een kolf van 

ongeveer 500 cm3 van een destillatie-apparaat 
gemengd met 100 tot 150 cm3 water. Na be
vestigen van de kolf aan het apparaat wordt 
de lucht verdrongen door koolzuur. Daarna 
worden, zonder de koolzuurstroom te onder
breken, ongeveer 10 cm3 phosphorzuur (4 N) 
toegevoegd en vervolgens gedestilleerd. Het 
destillaat wordt opgevangen in 25 cm3 van 
een oplossing van kaliumjodaat, die ongeveer 
15 g kaliumjodaat per liter bevat, waarbij het 
uiteinde van den koeler in de vloeistof dient 
uit te monden. Nadat de destillatie is afge
loopen, wordt de jodaatoplossing tot koken 
verhit, teneinde het vrije jodium uit te drij
ven, en het koken daarna nog 5 minuten 
voortgezet. Daarna wordt de hoeveelheid over
gebleven jodaat na toevoegen van joodkalium 
en zwavelzuur met N/10 thiosulfaat getitreerd, 
met behul p van amylum als indicator. 

H et versch il van deze titratie met die van 
25 cm3 jodaatoplossing, direct met th iosulfaat 
getitreerd, wordt omgerekend op SO2, waarbij 
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1 cm3 0.1 N thiosulfaat overeenkomt met 
2.667 mg SO2. 

5. Kleurstoffen. 
10- 12 g der waar worden op een waterbad 

met 50 cm3 alcohol van 50 % verwarmd en 
na afkoeling gefiltreerd. Het filtraa t wordt, 
nadat daaraan 1 cm3 10 procentige kalium
bisulfaatoplossing is toegevoegd, met eenige 
ontvette wollen draden gekookt. De wollen 
draden worden daarna met heet water uitge
wasschen. Zijn deze na de behandeling nog 
gekleurd, dan is teerkleurstof, orseille of car
mijn aanwezig. 

Roodkleuring der draden kan ook veroor
zaakt worden door Spaansche peper, hetgeen 
door microscopisch onderzoek der waar is na 
te gaan. 

6. Zetmeel. 
Op een schijfje der waar worden enkele 

druppels ioodoplossing gebracht. Een blauwe 
kleur toont zetmeel aan. 

25 g van de waar worden in een bekerglas 
met ongeveer 50 cm3 alcoholische kaliloog 
{80 g KOH in 1 liter alcohol van vol. proc.) 
op het waterbad onder herhaald omschudden 
zoolang verhit tot alle vleeschdeeltjes in op
lossing zijn gegaan. Daarna wordt de massa 
gebracht op een filter van een op het water
bad staand filtreer-apparaat, bestaande uit 
een glazen buis van ongeveer 21/2 cm diame
ter, welke van onder vernauwd is en waarin 
zich a ls filter een propje glaswol, bedekt met 
asbest, bevindt en welke in een Erlenmeyer
kolf is bevestigd, zoodanig, dat een klein deel 
uit de kolf steekt. Het residu op het filter 
wordt wolang met 95 % alcohol uitgewas
schen, totdat het filtraat kleurloos is. Ver
volgens wordt de geheele inhoud van de gla
zen buis met behulp van 25 procentig zout
zuur overgebracht in een maatkolf van 100 
cm3. Na toevoeging van een weinig beenkool 
en infusoriënaarde wordt de vloeistof met 
zoutzuur van 25 procent aangevuld tot de 
maatstreep, gefiltreerd door een droog filter 
en direct gepolariseerd. 

Bij gebruik van een 200 mm buis en 25 g 
der vleeschwaar wordt de procentische hoe
veelheid zetmeel gevonden door de draaiing 
uitgedrukt in booggraden te vermenigvuldi
gen met 0.99. 

Lijst van reagentia. 

* Aether. (C2H5) 2O. Soortelijk gewicht 0,720. 
Kookpunt 34°.5- 35° c. 

* Broomwater. Een verzadigde oplossing 
van broom in water. 

Ferrichloride. E en oplossing van 9 g FeCl2 
+ 6H2O in water tot 100 cm3 (N). 

Glycerine. 96- 98 % C3H5 (OH)3. Soorte
lijk gewicht 1.26. Refractie: no bij 17° .5 c : 
1.4667- 1.4698. 

Ioodoplossing . Een oplossing van 1.27 g 
iood en 2 g kaliumiodide in water tot 100 
cm3 (½ N). 

M ercurichloride. Een oplossing van 6. 77 g 
HgC12 en 2.93 g NaCl in water tot 100 cm3 
(½ N). 

P etrol eumaether. Moet destilleeren beneden 

* Buiten invloed van het licht bewaren. 
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60° c. Worden 50 cm3 gemengd met 10 g 
vaste paraffine en de petroleumaether op het 
kokend waterbad verdampt, dan mag de pa-
1·affine geen gewichtsvermeerdering onder
gaan. 

Zand. Met zoutzuur gewasschen en gegloeid 
zand. 

Zwavelzuur. 94- 96 % H 2SO4. Soortelijk 
gewicht 1.837- 1.840. 

1/10 N Loog. Een koolzuurvrije oplossing 
van kaliumhydroxyde of natriumhydroxyd_e in 
zooveel water, dat 25 cm3 der oplossing 25 
cm3 1/10 N oxaalzuur ter neutralisatie v'er
eischen. 

Diphenylamine-reagens. 100 mg diphenyla
mine worden overgoten met 150 cm3 water en 
salpeterzuur-vrij zwavelzuur tot volledige op
lossing, waarna met zwavelzuur tot 500 cm3 
wordt aangevuld. 

R eagens van Griess-Romeijn. E en mengsel 
van 1 dl. a-naphtylamine, 10 dln. sulfanilzuur 
en 89 dln. wijnsteenzuur, tot fijn poeder ge
bracht. 

Behoort bij het Vleesch- en Vleeschwaren
besluit van 22 Augustus 1938, Staatsblad n°. 
865 . 

s. 866. 

.Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. Romme. 

10 October 1938. BESLUIT tot aanvulling 
van de Methoden van Onde1·zoek, behoo
rende bij het Waschmiddelenbesluit (Staats 
blad 1925, N° . 345). 

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

Sociale Zaken van 30 Augustus 1938, N°. 617 
D/dossier 54, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, N° . 793); 

Gezien Ons besluit van 4 Augustus 1925 
(Staatsblad 345) laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 30 Juni 1938 (Staatsblad N°. 861); 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 September 1938, n°. 49); 

Gezien het nader 1·apport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 5 October 1938, 
N° . 1551 D/dossier 54, afdeeling Volksgezond
heid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bijlage van het Waschmiddelenbesluit 

(Staatsblad 1925, N° . 345) , houdende de Me
thoden van Onderzoek, als volgt aan te vul
len: 

Art. I. N a punt 5 wordt toegevoegd een 
nieuw punt, 1 uidende : 

6. Actieve Zuurs~o f. 
I. Bij afwezigheid van persulfaat. 
2,5 gram der waar worden in een scheitrech

ter opgelost in ongeveer 50 cm3 water en na 
toevoegen van 10 cm3 zwavelzuur (4 N) en 
5 cm3 tetrachloorkoolstof, voorzichtig omge
schud. Na aftappen van dè tetrachloorkool
stofoplossing wordt het voorzichtig omschud
den met 5 cm3 tetrachloorkoolstof en a ftappen 
daarvan nog eenmaal herhaald. 
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Aan de waterige oplossing worden dan on
geveer 2 gram joodkalium, opgelost in water, 
en enkele druppels van een 3 % oplossing van 
ammoniummolybdaat toegevoegd, waarna wordt 
:imgeschud; het afgescheiden jodium wordt 
met 1/10 N oplossing van thiosulfaat en met 
behulp van amylum als indicator getitreerd. 

l cm3 1/10 N thiosulfaatoplossing komt over
een met 0,8 mg. actieve zuurstof. 

II. Bij aanwezigheid van persulfaat. 
2 gram der waar worden opgelost in onge

veer 100 cm3 water en aangezuurd met ver
dund zwavelzuur, waarna 10 cm3 van een aan
gezuurde oplossing van ferro-ammoniumsul 
faat van ongeveer 10 % worden toegevoegd. 
Onder omroeren wordt verwarmd, totdat de 
vetzuren zich helder hebben a fgescheiden. Na 
afkoelen worden 5 tot 10 cm3 chloroform toe
gevoegd en eenige infusoriënaarde, waarna 
krachtig wordt geschud. Vervolgens wordt on
der omroeren met 1/10 N oplossing van ka
liumpermanganaat getitreerd, totdat de wa
terige vloeistof blijvend rose is gekleurd. 

Een blinde proef wordt gedaan zonder de 
waar. 

1 cm3 1/10 N kaliumpermanganaat komt 
overeen met 0,8 mg actieve zuurstof. 

Art. II. Aan de Lijst van Tite,·vloeisto//en 
wordt toegevoegd: 

1/10 N kaliumpe,·,manganaat. Een oplossing 
in water, welke 3,160 g KMnO4 per liter be
vat. 

Onze M inister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaat.st en waarvan 
afschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den l0den October 1938. 

s. 867. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romm e. 
( Uitgeg . 25 October 1938.) 

31 Octobe,· 1938. BESLUIT, houdende wijzi
g ing van het Koninklijk besluit van 17 
September 1921 (Staatsblad n°. 1066) , tot 
vaststelli ng van een regeling, houdende 
premiebetaling over meer dan één termij n, 
waarover loon in geld wordt uitbetaa ld, 
zooals dat besluit laatstelijk gewijz igd is 
bij Koninklijk besluit van 1 December 
1937 (Staatsblad n°. 862). 

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

Sociale Zaken van 14 September 1938, 
2284, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 408, eerste lid , der Invalidi
te itswet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 11 October 1938, N°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 October 1938, N°. 
2536, a fdeel ing Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons bes! uit van 17 September 

1921 (Staatsblad N°. 1066), tot vast.stelling 
van een regel ing, houdende premiebetaling 
over meer dan één te,·mijn, waarover loon in 
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geld wordt uitbetaald, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 1 December 1937 (Staatsblad 
N°. 862), en te bepalen als volgt: 

Art. I. Artikel 3 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 17 September 1921 
(Staatsblad N°. 1066) wordt gelezen a ls volgt: 

,,Art. 3. Deze vergunning wordt niet ver
leend, vóórdat de werkgever zekerheid heeft 
gesteld ten waarborg, dat de verplichting tot 
premiebetaling nagekomen zal worden. De 
zekerheid kan worden gesteld: 

a. door het storten v~n een waarborgsom 
ten kantore van den Raad van A rbeid; 

b. door het in pand geven van fondsen ten 
kantore van de Rijksverzekeringsbank; 

c. door het stellen van borgtocht in den 
vorm eener bankgarantie ten genoegen van 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank, waar
toe de aanvraag geschiedt door tusschenkomst 
van den betrokken Raad van Arbeid . 

De zekerheid kan gedeelte lijk in contanten, 
gedeeltelijk in fondsen, gedeeltelijk door bank
garantie worden gegeven." . 

Art. II. In het eerste lid van artikel 6 
van Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 
17 September 1921 (Staatsblad N° . 1066) 
worden tusschen de woorden: ,,pand" en 
,,wordt" ingevoegd de woorden: ,,of bank
garantie''. 

Art. III. In artikel 13 van Ons vorenge
noemd bes] uit van 17 September 1921 (Staats
blad N°. 1066) worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

Tusschen het onder 4° bepaalde en het on
der 5° bepaalde wordt het navolgende inge
voegd: 

" 5°. indien de werkgever niet binnen een 
maand na het e indigen van zijn bankgarantie, 
bedoeld in arti kel 3, sub c., nieuwe ze kerheid 
heeft gesteld op de wijze sub a, b of c van 
voornoemd artikel;". 

De nummering "5°", ,,6°" en "7°" wordt 
vervangen door de nummering: ,,6°" 1 "7°" en 
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" On~ Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaat.st en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van tate. 

Het Loo, den 31sten October 1938. 

s. 868. 

WILHELM! A. 
De Ministe,· van Sociale Zaken, 

C. P. M . Romme. 
(Uitgeg. 18 No vem ber 1938.} 

3 No vember 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Financieel besluit keuringsdiensten 
van waren (Staatsblad 1936, N°. 850). 

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

Sociale Zaken van 20 September 1938, N°. 
1238 D/dossier 55, Afdeeling Volksgezond
heid; 

Gelet op de artike len 13, 30 en 33 der Wa
renwet (Staat.sblad 1935, N°. 793) en op Ons 
besluit van den 15den Apri l 1936 (Staat.sblad 

0 850), gewijzigd bij Ons beslui t van 2 
Augustus 1937 (Staatsblad N °. 853); 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
18 October 1938, N°. 71); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 28 October 1938, 
N° . 1705 D/dossier 55, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. I. In de artikelen 2, onder 11 °, en 12, 

onder 11 ° van het Financieel besluit keurings
diensten van waren (Staatsblad 1936, N°. 850) 
worden de tweede en derde alinea gelezen als 
volgt: 

In dit verslag bevinden zich één of meer 
verzamelstaten en tabellen, die een overzicht 
geven van: 

a. de inspectiën van verkoop-, bereid- en 
bewaarplaatsen; 

b. de in het laboratorium onderzochte en 
afgekeurde monsters; 

c. de afgekeurde partijen; 
d. de opgemaakte processen-verbaal; 
e. de bijzondere onderzoekingen, als be~ 

doeld onder 12° van dit artikel , met vermel
ding van den aard en de bijwnderheden van 
die onderzoekingen. 

Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat 
nog andere gegevens dan de in de vorige ali
nea genoemde in het verslag moeten worden 
opgenomen en kan nadere voorschriften geven 
nopens de inrichting van dit verslag. 

Art. II . Dit besluit treedt in werking op 1 
Januari 1940. 

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

Hèt Loo, den 3den November 1938. 

s. 869 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. R o m m e. 
( Uitgeg. 18 November 1938.) 

12 Novemb er 1938. BESLUIT tot aanvulling 
van het Gasmaskerbesluit (Staatsblad 1937, 
n°. 856). 

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

Sociale Zaken van 26 September 1938, n° . 
1473 D/dossier 65, afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, n°. 793) en op Ons 
besluit van 20 Augustus 1937 (Staatsblad n°. 
856) tot toepassing van voornoemde wetsarti
kelen op gasmaskers ; 

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1935, 
n°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
October 1938, n° . 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 4 November 1938, 
n°. 1736 D/dossier 65, Afdeeling Volksgewnd
heid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het Gasmaskerbesluit (Staatsblad 

1938 

1937, n°. 856) wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende: 

Art. llbis. De invoer van de in dit besluit 
bedoelde waren mag slechts plaats vinden 
langs een der eerste kantoren, die Onze voor
noemde Minister in overleg met Onzen Minis
ter van Financiën daarvoor aanwijst. 

Art. II. In artikel 12, lid 1, van het Gas
maskerbesluit (Staatsblad 1937, n°. 856) wordt 
tusschen "artikel 4" en "van dit besluit" 
ingevoegd "en artikel llbis". 

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

Het Loo, den 12den November 1938. 

s. 872. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
( Uitgeg. 25 Novemb er 1938.) 

19 Nov embe,· 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel ván be
stuur, als bedoeld in de artikelen 6 en 7 
der Veiligheidswet 1934 (,, Veiligheidsbe
sluit voor fabriek en of werkplaatsen 1938" ). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de artikelen 6 en 7 der Veilig

heidswet 1934; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 9 Juni 1938, n°. 1119 A , 
Afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Augustus 1938, n° . 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1938, n° . 
3811, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Art. L De werklokalen in fabrieken of 
werkplaatsen worden in dit besluit onder
scheiden in en aangeduid als : 

I. Schadelijke, waaronder behoudens het 
bepaalde in II, B te verstaan zijn: 

Categorie A . 
Werklokalen, waar of waar in den regel : 
1. loodwit wordt vervaardigd ; 
2. loodsuiker (loodacetaat), loodoxyd (mas

sicot, loodglit), loodmenie of lood
peroxyd wordt vervaardigd; 

3. loodasch wordt gebrand (gereduceerd) ; 
4. chromaten worden vervaardigd; 
5. kwikhoudende verfstoffen worden ver

vaardigd; 
6. giftige cyaanverbindingen worden ver

vaardigd; 
7. groenspaan wordt vervaardigd; 
8. witte phosphor wordt vervaardigd of 

verwerkt; 
9. sublimaat wordt vervaardigd of ver

werkt; 
10. kwik of kwikverfoeliesel wordt ver

vaardigd of verwerkt; 
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ll. arsenicum of arsenicumverbindingen 
worden vervaardigd of verwerkt ; 

12. zinkwit wordt vervaardigd; 
13. de onder 1 tot en met 12 genoemde 

stoffen eene verdere behandeling onder
gaan, om ze tot aflevering of gebruik 
gereed te maken; 

14. loodaccumulatoren voor electriciteit 
worden vervaardigd of hersteld; 

15. lood of zink uit de ertsen wordt ver
vaardigd; 

16. emails ter fabricage van geëmai lleerde 
voorwerpen worden vervaardigd of ver
werkt, indien die emails meer dan 1h 
percent van het gewicht in drogen toe
stand aan lood bevatten; 

17. de lucht kan worden verontreini gd door 
stof, dat ontstaat of zich verspreidt bij 
het breken, malen, mengen, zeven of 
verpakken van kunstmest of van grond
stoffen voor kunstmest, van cement, 
kalk, krijt, kwarts , sintels, slakken, 
magnesiet, gips, steen, glas, schelpen 
of tras, bij het verwerken van asbest, 
of bij het slijpen langs den drogen weg 
van glas of van . metalen (met uitzon
·dering van de in de fabriek of werk
plaats gebruikte gereedschappen) ; 

18. chloorkalk wordt vervaard igd, verma
len of verpakt; 

19. met behulp van den zandstraal voor
werpen of stoffen worden bewerkt. 

Categorie B. 
Werklokalen: 

1. waar de lucht verontreinigd kan wor
den door giftig stof, dat zich verspreidt 
bij het bronzen; 

2. waar in den regel giftige verf wordt 
aangemengd, bewerkt of gebruikt; 

3. waar of waar in den regel gi fti ge 
cyaanverbindingen worden verwerkt of 
ontstaan ; 

4. waar gepolijst wordt met loodhoudende 
stof. 

Categorie C. 
Werklokalen, waar zich in den regel stoffen, 

dampen of gassen verspreiden, die op grond 
van hare eigenschappen vergiftigend kunnen 
werken, zooals aceton en andere vluchtige 
ketonen, acroleine en andere vluchtige a ldehy
den, aethers, ammoniak, amylacetaat en an
dere vluchtige esters, aniline en hare homo
logen en derivaten, arseenwaterstof, azijnzuur 
en andere vluchtige vetzuren, benzine, benzol 
en homologen, blauwzuur, broom-methyl en 
andere organische halogeenverbindingen, chloor , 
chroomzuur, dimethylsulfaat, fluorwaterstof en 
andere halogeenwaterstofzuren , kooloxyde, 
koolzuur, methyl-alcohol en andere vluchtige 
a lcoholen, nitro-verbindingen, phosgeen, phos
phorwaterstof, producten der teerdistillatie, 
pyridine en derivaten, stikstofoxyden, zink
oxyde, zwaveligzuur, zwavelkoolstof, zwavel
waterstof, zwavelzuuranhydride. 

Categorie D. 
Werklokalen, waar of waar in den regel : 
1. ruwe huiden worden behandeld of aan

wezig zijn ; 
2. ruwe wol of andere ongereinigde dier

haren worden gesorteerd of behandeld ; 
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3. de lucht kan worden verontreinigd door 
stof van dierharen in borstel- of kwas
tenmakerijen; 

4. lompen of oud papier worden gesor
teerd of gescheurd of de lucht kan ver
ontreinigd worden door stof van lompen 
of oud papier; 

5. beenderen worden gesorteerd of behan
deld; 

6. darmen worden gewasschen, geschraapt, 
gesorteerd of geslijmd of afvalvet van 
slachterijen wordt bewerkt ; 

7. cadavers of deelen van dieren worden 
behandeld, welke aan eene besmettelijke 
ziekte hebben geleden of om andere 
redenen voor menschelijke consumptie 
zijn afgekeurd; 

8. vuilnis wordt gesorteerd, bewerkt, be
waard of verbrand. 

Categorie E. 
Werklokalen, waar in den regel wordt ge

werkt met lood, loodlegeeringen of loodver
bindingen, in : 

1. ajusteerderijen van gewichten ; 
2. capsulefabrieken; 
3. drukkerijen; 
4. glas-in-loodzetterijen; 
5. hagel gieterijen; 
6. lettergieterijen ; 
7. letterzette rijen, ook die, waar in eene 

zetmachine wordt gebruikt ; 
8. loodenbuizenfabrieken ; 
9. loodpletterijen ; 

10. loodsmelterijen; 
ll. metaalwarenfabrieken ; 
12. muziekinstrumentmakerijen ; 
13. orgelpij pmakerijen; 
14. stereotypieinrichtingen; 
15. vijl enkapperijen; 
16. instrumentmakerijen. 

Categorie F. 
Werklokalen in diamantslijperijen en -zage

rijen, waar in den regel wordt gewerkt met 
lood, loodlegeeringen of loodverbindingen. 

Categorie G. 
Werklokalen, waarvan de lucht kan ver

ontreinigd worden door stof, ontstaande of 
verspreid wordend bij: 

1. het slijpen of schuren langs den drogen 
weg van andere stoffen dan metalen of 
glas; 

2. het van gietzand of leem ontdoen van 
gietstukken; 

3. den niet in categorie A onder 17 ge
noemden arbeid in kalkblu scherijen; 

4. het machinaal bewerken van hout; 
5. het zagen of d raaien van hoorn, been 

of steen noot; 
6. de turfstrooisel fabr icage; 
7. de brikettenfabricage of de hereiding 

van cokes; 
8. het malen van schors en looimiddelen ; 
9. het malen of zeven van specerijen; 

10. het bronzen in eene drukkerij of in een 
ander bedrijf , waar geen giftig brons 
wordt gebruikt ; 

ll. de wattenfabricage; 
12. het zuiveren van kapok of veeren; 
13. het weven of vlechten van cocos · 
14. het maken of slijpen van vi lt ; ' 
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15. het zeven of zuiveren van graan of 
zaad; 

16. de stroohulzenfabricage; 
17. het stroohakselsnijden; 
18. het bezembinden; 
19. het stoppen van zakken; 
20. het verwerken van vezelstoffen, kapok, 

veeren, zeegras en crin als vulmateriaal 
voor matrassen, dekens of kussens; 

21. het vervaardigen van voorwerpen van 
kunsthars. 

Categorie H. 
Werklokalen, waar sigaren of sigaretten 

worden gemaakt of tabak in drogen toestand 
wordt bewerkt of verwerkt. 

Categorie J . 
Werklokalen, waar vlas of hennep wordt 

gebraakt, gebeukt, gezwingeld of gehekeld, 
zonder behulp van een krachtwerktuig. 

Categorie K. 
Werklokalen waar: 
1. machinaal wordt geweven of waar de 

garens eene voorbereidende bewerking 
voor het weven ondergaan; 

2. machinaal wordt gesponnen; 
3. katoen · of jute eene voor het spinnen 

voorbereidende bewerking ondergaan; 
4. vezelstoffen worden gekaard of ge

wolfd; 
5. geweven of gebreide stoffen in drogen 

toestand worden geruwd; 
6. vlas of hennep wordt gebraakt, gebeukt, 

gezwingeld of gehekeld met behulp van 
een krachtwerktuig. 
Categorie L. 

Werklokalen in keramische bedrijven, voor 
wover in die lokalen loodverbindingen worden 
vervaardigd, toegepast of verwerkt, die meer 
dan 1h percent van het gewicht in drogen 
toestand aan lood bevatten in anderen vorm 
dan zwavellood {loodglans, looderts) , of, voor 
wover daarin voorwerpen worden behandeld, 
waarop zulke loodverbindingen zijn aange
bracht. 

Categorie M. 
Werklokalen, waarin door het gebruik van 

eene stoommachine, een ketel, een oven of een 
fornuis eene hooge temperatuur wordt veroor
zaakt, zooals machinekamers, ketelruimten, 
brood-, beschuit-, koek- en banketbakkerijen, 
keukens , moffelarijen, aardewerk-, porselein
en tegelbakkerijen en emailleerderijen. 

II. Onschadelijke, waaronder te verstaan 
zijn: 

A. alle niet onder I genoemde werklokalen; 
B. werklokalen, alsmede gedeelten van 

werklokalen, welke onder I zijn ge
noemd, zoolang ten aanzien daarvan 
eene schriftelijke, gedagteekende verkla
ring geldt, dat aangenomen mag wor
den, dat daar geen vergiftiging of be
smetting of gevaar, schade of hinder 
door gassen, dampen of stof of eene 
hooge temperatuur door den bedrijfs
arbeid wordt veroorzaakt. Deze verkla
ring wordt afgegeven door of namens 
Onzen Minister, met de uitvoering van 
di t besluit belast. 
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HOO.J<'DSTUK II. 

Voorschriften, waaraan fabrieken of ,verk
plaatseu lng·evolg·e artikel 6 der Veilig

heidswet moeten voldoen. 

§ 1. De hoogte van de werklokalen en de 
vrije luchtruimte voor elken persoon in 

ve1·ba-nd met de hoogte. 

2. 1. Voor de toepassing van het bepaalde 
in de artikelen 3 tot en met 7 gelden de 
volgende regels: 

a. Bij de berekening van de vrije lucht
ruimte wowel van een werklokaal in 
zijn geheel als van het gedeelte boven 
eene hoogte van 1.80 m mogen niet 
worden in rekening gebracht gedeelten, 
gelegen boven eene hoogte van 5 m. 

b. De lokalen, die met een op dezelfde 
verdieping gelegen werklokaal in zoo
danige open verbinding staan, dat de 
gemeenschap niet kan worden afgeslo
ten, worden geacht met dat werklokaal 
één geheel uit te maken, indien de ope
ning, welke de gemeenschap vormt, eene 
doorsnede heeft van ten minste zoovele 
malen 0.1 m~, a ls het aanta l personen 
in bedoelde lokalen gezamenlijk be
draagt, met dien verstande, dat de door 
snede in geen geval kleiner zij clan 
1.8 m 2• 

c. de vrije luchtruimte van een werklokaal, 
dat ingevolge het bepaalde onder b ge
acht wordt met één of meer andere lo
kalen één geheel uit te maken, wordt 
geacht niet grooter te zijn dan ten 
hoogste 1½ maal het aantal m3, dat als 
vrije luchtruimte in rekening wu mogen 
worden gebracht, indien de lokalen niet 
met elkander in open verbinding ston
den, echter met dien verstande, dat in 
die lokalen te zamen niet meer personen 
mogen verblijven dan het geval zou 
mogen zijn, indien de gemeenschap niet 
bestond. 

2. De in de artikelen 3 tot en met 7 ge
geven 1'0orschriften gelden niet voor open 
loodsen en voor getimmerten, waarvan meer 
dan een zesde gedeelte van het wandoppervlak 
open is. 

3. 1. De schadelijke werklokalen, behoo
rende tot categorie A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 , 12, 13, 16, 17, 18 of 19, categorie C 
of categorie G 3, 7, 14 of 21, moeten voor 
eiken persoon eene vrije luchtruimte hebben 
van ten minste 20 m3, waarvan ten minste 
10 m3 boven eene hoogte van 1.80 m. 

2. Bij de berekening van de vrije 1 ucht
ruimte, zoowel van het werklokaal in zijn ge
heel als van het gedeelte boven eene hoogte 
van 1.80 m, mogen niet in rekening worden 
gebracht gedeelten, waarvan de hoogte minder 
bedraagt dan 3 m. 

4. 1. De schadelijke werklokalen, behoo
rende tot categorie A, 14 of 15, categorie B, 
categorie D, 4, 5, 6, 7 of 8, categorie G, L 2, 
5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 of 20, categorie K, 1, 
2, 3, 4 of 5, of categorie L, moeten voor e iken 
persoon eene vrije luchtruimte hebben van ten 
minste 10 m3, waarvan ten minste 4 m3 boven 
eene hoogte van 1.80 m. 

2. Bij de berekening van de vrije lucht-
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ruimte, wowel van het werklokaal in zijn ge
heel als van het gedeelte boven eene hoogte 
van 1.80 m, mogen niet in rekening worden 
gebrach t gedeelten, waarvan de hoogte min
der bedraagt dan 2.50 m . 

5. l. De schadelijke werklokalen, behoo
rende tot categorie H , moeten voor eiken per
soon eene vrije luchtruimte hebben van ten 
minste 8 m3, waarvan ten minste 3.20 m3 
boven eene hoogte van 1.80 m. 

2. Bij de berekening van de vrije lucht
ru imte, zoowel van het werk lokaal in zijn ge
heel a ls van het gedeelte boven eene hoogte 
van 1.80 m, mogen niet in rekening worden 
gebracht gedeelten, waarvan de hoogte minder 
bedraagt da n 2.50 m . 

6. l. De schadelijke werklokalen, behoo
rende tot categorie D, 1, 2. of 3, categorie E , 
categorie F, categorie G, 4, 9, 15 , 16, 17, 18 
of 19, categorie J , categor ie K, 6, of categorie 
M, a lsmede projecteercellen van bioscopen, 
moeten voor eiken persoon eene vrije lucht
ruimte hebben van ten minste 7 m3, waarvan 
ten minste 2.80 m3 boven eene hoogte van 
1.80 m. 

2. Bij de berekening van de vrije lucht
ru imte, zoowel van het werklokaal in zijn ge
heel a ls van het gedeelte boven eene hoogte 
van 1.80 m, mogen n iet in rekening worden 
gebracht gedeelten, waarvan de hoogte min
der bedraagt dan 2.50 m . 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid mogen ten aanzien van baggermo
lens, grind- of zandzuigers bij de berekening 
van de vrije luchtruimte, wowel van een 
werklokaal in zijn geheel als van het gedeel te 
boven eene hoogte van 1.80 m, niet in reke
ning worden gebracht gedeelten, waarvan de 
hoogte minder bedraagt dan 2 m. 

7. l. De onschadelijke werklokalen, die 
deel uitmaken van eene fabriek of werkplaats , 
waarin tien of meer personen plegen te ver
blijven, moeten voor eiken persoon eene vrije 
luchtruimte hebben van ten minste 7 m3, 
waarvan ten minste 2.80 m3 boven eene hoogte 
van 1.80 m. 

2. De onschadelijke werklokalen, die deel 
uitmaken van eene fabriek of werkplaats, 
waarin minder dan tien personen plegen te 
verblijven, moeten voor eiken persoon eene 
vrije luchtruimte hebben van ten minste 6 m3, 
waarvan ten minste 2.40 m3 boven eene hoogte 
van 1.80 m . 

3. Bij de berekening van de vrije lucht
ruimte, zoowel van een werklokaal in zijn 
geheel a ls van het gedeelte boven eene hoogte 
van 1.80 m, mogen niet in rekening worden 
gebracht gedeelten, waarvan de hoogte minder 
bedraagt dan 2 m. 

§ 2. D e dag-verlichting . 

8. Een werklokaal moet voldoende door 
daglich t zijn verlicht, tenzij de aard van het 
werk er zich tegen verzet. 

9. l. Een werklokaal zal door daglicht on
voldoende verlicht worden geacht , indien daar 
niet· boven het omliggend terrein gelegen 
lichtopeningen zijn aangebracht, welke direct 
daglicht toelaten en een gezamenlijk opper
vlak hebben van ten minste een tiende van het 
vloeroppervlak van het werklokaal , tenzij de 
aard van het bedrijf zich daartegen verzet of 
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bijzondere omstand igheden of inrichtingen 
eene voldoende dagverlichting waarborgen, 
ter plaatse waar gewerkt wordt. 

2. Indien in een werklokaal de iri het eer
ste lid bedoelde l ichtopeningen bezet zij n met 
zoodanige glassoort of wodanig zijn aange
bracht, dat ter p laatse, waar gewerkt wordt, 
geen voldoende dagverlichting is gewaarborgd, 
moet het gezamenlijke lichtoppervlak, volgens 
het eerste lid vereischt, zooveel worden ver
groot, dat, ter p laatse waar gewerkt wordt, 
eene voldoende dagverlicht ing is verzekerd. 

3. T en aanzien van een werklokaal , dat 
voor het in werking treden van dit besluit als 
zoodani g in gebruik was, gelden de voorschrif
ten van het tweede lid slech ts in rooverre al s 
naleving daarvan mogelijk is. 

4. H et bepaalde in het eerste lid geldt niet 
ten aanzien van projecteercell en van bioscopen 
en werklokalen van baggermolens, gr ind- of 
zandzuigers. 

10 . I n een werklokaal moet ter plaatse, 
waar arbeid wordt verricht, het rechtstreeks 
invallende zonlicht kunnen worden afgesloten. 

ll. Privaten, urinoirs, trappen en gangen 
moeten zoo mogelijk door daglicht zijn ver
licht. 

§ 3. H et voorkomen en beperken van brand. 

12. Schoorsteenen en rookgele idingen , ovens 
en andere inrichtingen, waardoor warmte 
wordt verspre id of voortgebracht, anders dan 
door middel van stoom of warm water, moe
ten van onbrandbaar materiaal en naar den 
eisch van goed en deugdelij k werk zijn ver
vaardigd en in goeden staat van onderhoud 
verkeeren. 

13. Tusschen hout of andere brandbare stof
fen en rookgele idingen of inrichtingen, waar
door warmte wordt verspreid of voortgebracht, 
moet eene ruimte aanwezig zijn, welke zoo 
groot is, dat geen gevaar voor ontbranding 
bestaat. Op een afstand van ten minste 0.3 m 
van deze rookgeleidingen of inrichtingen moet, 
indien er gevaar bestaat, dat daarop of daar
tegen gevallen voorwerpen in brand geraken, 
eene bescherming van ij zergaas of ander on
brandbaar materiaal zijn aangebracht. 

14. Een lokaal , waarin stoffen worden ge
droogd, die in hooge mate aan zelfontbranding 
onderhevig zijn, alsmede een op andere wijze 
dan door stoom of warm water verwarmd 
lokaal , waar eene temperatuur van meer dan 
40° C. heerscht, moet brandvrij zijn gebouwd 
of op doelmatige wijze met onbrandbare stof
fen zijn bekleed. 

15. De ruimten, welke gebezigd worden 
voor de berging van met olie of vet gedrenkte 
poetslappen of andere in hooge mate aan zelf
ontbranding onderhevige voorwerpen of stof
fen, moeten brandvrij zijn ingericht of op 
doelmatige wijze met onbrandbare stoffen zijn 
bekleed. 

16. De van brandbaar materiaal vervaar
digde vloer onder vuurhaarden, ovens, for
nu izen of andere vuurplaatsen moet bekleed 
zijn met metselwerk of een ig ander brandvrij 
en de warmte slecht geleidend materiaal ; di e 
vloerbedekking moet aan de zijde, waar open 
vuur brandt of waar gestookt wordt, ten 
minste 1 m en aan de aangrenzende zijden 
ten minste 0.20 m ui tsteken. Kachels, kleine 
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fornuizen en komforen mogen echter geplaatst 
zijn op eene ijzeren plaat of ander onbrand
baar materiaal, mits dit ten minste 0.50 m 
aan de vuur- of stookzijde uitsteekt en bij 
kachels en fornuizen tusschen de onderzijde 
daarvan en de bekleeding eene luchtlaag is, 
waarvan de hoogte ten minste 0.05 m be
draagt. 

17. Boven eene vlam, welke zich op een 
afstand van 0.75 m of minder van eene brand
bare wldering bevindt, moet een warmtekee
rend scherm zijn aangebracht. De brandbare 
voorwerpen, die op zoodanigen afstand van 
vlammen zijn aangebracht, dat gevaar voor 
ontbranding bestaat, moeten doelmatig zijn 
beschut. Behoudens in laboratoria moeten gas
komforen en andere dergelijke verwarmings
toestellen door vaste metalen buizen, niet be
staande uit lood of compositie-metaal, aan de 
gasleiding zijn aangesloten. 

18. In een lokaal , waar door de uitoefening 
van het bedrijf of door de aanwezigheid van 
stoffen gevaar voor ontploffing of door de 
aanwezigheid van gemakkelijk vlamvattende 
stoffen, a ls bedoeld in § 4, gevaar voor zich 
snel uitbreidenden brand geacht moet worden 
aanwezig te zijn, en in de ruimten, die daar
mede in directe verbinding staan of kunnen 
worden gebracht, mag nimmer vuur of ander 
dan voldoend geïsoleerd kunstlicht aanwezig 
zijn. Vuur of ander dan voldoend geïsoleerd 
kunstlicht mag zich buiten zulk een lokaal 
slechts op wodanigen afstand daarvan bevin
den, dat geen gevaar voor ontploffing of brand 
bestaat. 

19. Wanneer in eene fabriek of werkplaats 
in den regel meer dan 50 personen in besloten 
ruimten verblijven en aldaar of in eene onder
gelegen verdieping lich t brandbare of ontplof
bare stoffen aanwezig zijn of ontstaan, moeten 
liften, voor wover zij niet buiten het gebouw 
zijn geplaatst, door kokers van vuurkeerend 
materiaal zijn ingesloten, die met vuurkeeren
de deuren kunnen worden gesloten. 

20 . In of nabij een lokaal, waar licht brand
bare of ontplofbare stoffen aanwezig zijn of 
ontstaan, zoo ook bij eene tot eene fabriek of 
werkplaats behoorende bergplaats van stoffen , 
die aan broeiing of aan zelfontbranding onder
hevig zijn, moeten doelmatige en in goeden 
staat van onderhoud verkeerende middelen 
voor brandblussching of -dooving beschikbaar 
zijn, die, voor wover de aard van die midde
len beproeving mogelijk en noodig maakt, tel
kens na verloop van ten hoogste een jaar op 
hunne bruikbaarheid moeten worden beproefd. 

21. In een stoomketel of in een oven of in de 
vuurgangen of rookkanalen van een stoom
ketel of van een oven, waarin eene hooge 
tempèratuur heerscht, mag geen petroleum of 
andere dergelijke I icht ontvlambare vloeistof 
als verlichtingsmiddel gebruikt worden. 

§ 4. H et voorkomen en beperken van b1·and 
bij aanwezigheid van vluchtige vloeistoffen, 
waarvan het ontvla11i1ningspunt, bepaald met 
het toestel van Ab el-Pensky, bij een druk van 
'160 m,n kwik lager dan 21° G. is gelegen, en 

welker dampen met lucht ontplofbare 
mengsels kunnen vorm en. 

22. Onvermi.nderd het bepaalde in de vorige 
paragraaf, gelden voor fabrieken of werk-
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plaatsen, waar vluchtige vloeistoffen aanwezig 
zijn, waarvan het ontvlammingspunt, bepaald 
met het toestel van Abel-Pensky, lager dan 
21 ° C. bij een druk van 760 mm kwik is ge
legen , en welker dampen met lucht ontplof
bare mengsels kunnen vormen, de in de arti
kelen 23 tot en met 32 gegeven voorschriften . 

23 . l. In een werklokaal mogen de vloei
stoffen in bakken, vaten of toestellen, welke 
bij den arbeid gebruikt worden, in geen groo
tere hoeveelheid aanwezig zijn, dan voor den 
goeden gang van het werk wordt vereischt. 
Buiten deze bakken, vaten of toestell en mogen 
zij a ldaar in eene hoeveelheid van ten hoogste 
10 li ter aanwezig zijn. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid , mogen de vloeistoffen in lokalen, 
uitsluitend ingericht voor het aftappen van 
de vloeistoffen in vaten of bussen , aanwezig 
zijn in grootere hoeveelheden, doch niet meer 
dan voor de aflevering op één dag is benoo
digd. 

3. De in het eerste lid bedoelde bakken, 
vaten of toestellen moeten zoodanig zijn op
gesteld, dat bij het lek worden van de toe
stell en of het breken van peil g lazen, de vloei 
stof zich niet over het omliggend terrein of in 
de aangrenzende lokalen kan verspreiden. 

4. Dit artikel is niet van toepassing ten 
aanzien van alcohol. 

24 . In het werklokaal moeten op doelma
tige plaatsen en in voldoend aantal deksels 
beschikbaar zijn voor het sluiten van bakken, 
vaten en toestell en, waarin zich de vloeistof
fen, andere dan alcohol, bevinden, benevens 
onbrandbare dekkleeden. Bovendien moet eene 
hoeveelheid zand aanwezig zijn, gelijk aan de 
aanwezige hoeveelheid vloeistof, benevens eene 
doelmatige schop. Echter zal de hoeveelheid 
zand nimmer grooter behoeven te zijn dan 1 m3 
en nimmer kleiner mogen zijn dan 0.025 m3. 

25 . l. De verspreiding van dampen uit 
voormelde bakken, vaten of toestellen moet 
zooveel mogelijk worden voorkomen of tegen
gegaan. 

2. De verspreiding van dampen door goe
deren of stoffen, die met de vloeistoffen zijn 
bewerkt, moet zoowel tijdens de bewerking als 
bij het vervoer woveel mogelijk worden voor
komen of tegengegaan. 

3. Wanneer het bedrijf de verdamping van 
de vloe istoffen eischt, moet zulks geschieden 
in de buitenlucht of in uitsluitend daarvoor 
bestemde ruimten, waar voor krachtige luch t
verversching gezorgd is. 

4. Het ontstaan van electr ische vonken bij 
de bewerking van wol, zijde of andere vezel
stoffen met de vloeistoffen moet woveel mo
ge! ijk worden voorkomen of tegengegaan. 

5. In lokalen, bedoeld in artikel 23, is het 
verboden met ijzer beslagen schoeisel te dra
gen. 

26. l. De vloeistoffen mogen in fabrieken 
of werkplaatsen slechts bewaard worden op 
zoodanige plaats en wijze, dat gevaar voor 
brand en ontploffing zooveel mogelijk wordt 
vermeden. 

2. De vloeistoffen, die niet, of niet in elke 
verhouding met water vermengbaar zijn en 
mengsel s, waarin een of meer dezer v loei 
stoffen voorkomen, zooals aether, benzine, ben
wl, zwavelkoolstof, esters, caoutchoucoplossin-
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gen, collodion, scheepshuidverf, nitro- en ace
tylcelluloselakken, mogen, voor zoover in het 
derde 1 id niet anders is bepaald, slechts be
-waard worden in: 

a. gesloten, dicht en voldoend sterk me
talen vaatwerk van doelmatige samen
stelling en van ten hoogste 300 liter 
inhoud, mits bij de vu lling voldoende op 
uitzetting van de vloeistof is gerekend ; 

b. ondergrondsche reservoirs; 
c. vaste bovengrondsche reservoirs. 
3. Aether en zwavelkoolstof en mengsels, 

-waarin een dezer vloeistoffen voorkomt, mo
gen behalve op de in het tweede lid bepaalde 
wijze ook bewaard worden in met geslepen 
:Stoppen gesloten glazen fl esschen, die elk af
·zonderlijk verpakt zijn in eene stevige mand, 
voorzien van h andvatten. 

27. Bij bewaring van meer dan 50 li ter van 
-de in het tweede lid van artikel 26 bedoelde 
·vloeistoffen in het metalen vaatwerk, dat in
gevolge het tweede lid onder a moet, of in de 
glazen fl esschen ; die ingevolge het derde lid 
van a rtikel 26 mogen worden gebruikt, moet, 
behoudens het bepaalde in de artikelen 28 en 
29, aan de volgende voorschriften zijn vol
daan: 

a. De vloeistoffen moeten g<iborgen zijn in 
-een of meer buiten eenig gebouw bovengronds 
geplaatste kluizen van gewapend beton of 
m etselwerk, voorzien van een of -meer deuren 
-en van ventilatie-openingen in den zijwand bij 
den bodem en aan de bovenzijde, die voorzien 
moeten zijn van eene vlamkeerende inrich
ting, of in een of meer buiten eenig gebouw 
in den grond geplaa1.ste waterdichte putten 
-van onbrandbaar materiaal , voorzien van een 
-of meer deksels en van ten minste twee wo 
ver mogelijk van elkander verwijderde ven
-tilatiepijpen ; die op 5 cm boven den bodem 
. aanvangen. 

b. De deuren en deksels moeten brandvrij 
-zijn en zoodanig zijn samengesteld, dat bij 
het openen en slui ten geen ijzer op ijzer of 
-steen stoot of wrijft, waardoor vonken zouden 
kunnen ontstaan. Zij moeten gesloten worden 
gehouden, tenzij het gebru ik van de kluis of 
-den put het geopend zijn vordert. 

c. Een kluis of put mag geen grooteren in
houd hebben dan 0.5 m3. Een put mag ten 
hoogste 0.50 m diep zijn. V aatwerk mag niet 
-op elkander worden gepl aatst. 

d. Om elke bovengrondsche kluis moet de 
grondslag zóó zijn aangelegd, dat binnen een 
afstand van ten hoogste 2 m voldoende ge-
1egenheid is om 500 li ter vloeistof op te ne
-men, tenzij de kluis of eene groep van ki ui zen 
is omgeven door een waterdichten dam van 
zoodanige hoogte, dat de ruimte er binnen 
-even groot is als de gezamenlijke inhoud der 
klui zen . 

e. Elke kluis of put moet ten minste 1 m 
verwijderd blijven van schuttingen en van ge
bouwen, tenzij de schutting of de wand van 
het gebouw brandvrij is en aan de zijde van 
den put of de ki uis tot op een a fstand van 2 
-m, horiwntaal gemeten , geen deur-, raam- of 
andere openingen voorkomen. Bovendien moe
-ten de begrenzingen van de ruimte, waar de 
v loeistof wordt geborgen , zoodanig zijn, dat 
zij eene ruime luch twisseling n iet in den weg 
s taan. H et grondoppervlak moet, indien de 
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ruimte aan alle zijden is ingesloten door dichte 
wanden of schuttingen van meer dan 3 m 
hoogte, ten m inste 6 m2 per kluis of put be
dragen. 

/ . Binnen een a fstand van 2 m van de 
kluis of put mag nimmer vuur, ander dan 
voldoend geïsoleerd kunstlicht of eenige licht 
brandbare stof aanwezig zijn. 

g. Bij de bewaarplaats moeten een oordeel
kundig geplaatste, doelmatige bak, bevatten
de ten minste 0.25 m3 droog zand, benevens 
twee doelmatige schoppen aanwezig zijn. 

28. Behalve op de in artikel 27 aangegeven 
wijze, mogen de in het tweede lid van artikel 
26 bedoelde vloe istoffen in het metalen vaat
werk, dat ingevolge het tweede lid onder a 
moet, of in de glazen fl esschen, die ingevolge 
het derde lid van artikel 26 mogen worden 
gebruikt, ook geborgen zijn in u itsluitend 
daarvoor bestemde, voldoend geïsoleerde ge
bouwen, ronder verdieping, indien voldaan is 
aan de vol gende voorschriften: 

a. De gebouwen moeten zijn opgetrokken 
uit onbrandbaar materiaal en voorzien zijn 
van de noodige ventilatie-openingen op ve r
schillende hoogten en aan ve rschillende zij
den. Zij moeten op doelmatige wijze tegen het 
inslaan van den bliksem bevei ligd zijn. 

b. W anden en daken moeten zoodanig zijn 
samengesteld, dat de ruimte koel wordt ge
houden en dat bij eene ontploffing in het ge
bouw redelijkerwij ze is te verwachten, dat de 
wanden zullen blijven staan en het dak gele
genheid biedt tot het aflaten van den optre
denden druk. 

c. Elk gebouw moet omgeven zijn door een 
waterdichten dam van zoodanige hoogte, dat 
de ruimte er b innen groot genoeg is om a lle 
vloeistof te bevatten, tenzij het zoodanig is 
ingericht, dat geen vloeistof zich buiten het 
gebouw kan verspreiden . 

d . Het gebouw moet staan op een voldoend 
afgesloten, uitsluitend voor den opslag van de 
vloeistoffen bestemd terrein. 

e. Op dit terrein mag binnen een afstand 
van 2 m van het gebouw nimmer vuur, ander 
dan voldoend geïsoleerd kunstlicht of eenige 
1 icht brandbare stof aanwezig zijn. 

/ . Bij het gebouw moeten een oordeelkundig 
geplaatste, doelmatige bak, bevattende ten 
minste 0.25 m3 droog zand, benevens twee 
doelmatige schoppen aanwezig zijn en een 
ander doelmatig brandbluschmiddel. 

29. De bewaring van de in het tweede lid 
van a rtikel 26 bedoelde vloe istoffen , voor zoo
ver deze zich in vaten bevinden , mag ook in 
de open lucht geschieden, indien aan de vol
gende voorschriften is voldaan: 

a. De bewaarplaats moet ten minste 3 m 
van de erfscheidingen verwijderd zijn. Mede 
moet zij ten minste 5 m van eenige brand
bare schutting en van een gebouw verwijderd 
zijn, tenzij : 

1°. de wand van het gebouw brandvrij · is 
en daarin aan de zijde van de bewaar
plaats geen openingen voorkomen, of 

2°. het gebouw brandvrij is en deel uit
maakt van de fabriek of werkplaats en 
in het gebouw geen vuur of ander dan 
voldoend geïsoleerd kunstlich t aanwezig is. 

b. De vaten moeten geborgen zijn, hetzij in 
een in den grond gegraven kuil, hetzij in eene 
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ruimte, die omgeven is door een waterdichten 
dam of eene greppel, welke kuil, ruimte of 
greppel alle daarbinnen geborgen vloeistof 
kan bevatten. De bodem van de greppel moet 
zich boven het grondwater bevinden. 

c. In afwijking van het onder b bepaalde 
mogen vaten, welke zwavelkoolstof bevatten, 
ook op zoodanige wijze geborgen zijn boven 
een waterd ichten put, dat bij het ondicht wor
den van de vaten de zwavelkoolstof- in dien 
put afvloeit. In den put moet voldoende water 
aanwezig zijn om alle daarin uitvloeiende 
zwavelkoolstof te bedekken. De put moe t wo 
groot zijn, dat hij onder deze waterlaag alle 
boven den put geborgen zwavelkoolstof ruim
schoots kan bevatten. Zwavelkoolstof mag niet 
met andere vloeistoffen boven denzelfden put 
worden bewaard. 

d. De vaten moeten door een onbrandbaar 
dak tegen zonnewarmte beschermd zijn. 

e. Tenzij de bewaarplaats zich bevindt op 
een afgesloten terrein, dat alleen toeganke-
1 ijk is voor het personeel met de behandeling 
van de vloeistof belast, moet op of om den 
dam of om den kuil of den greppel en op ten 
minste 3 m afstand van de vaten, een muur, 
een hekwerk, voorzien van stevig ijzergaas, of 
eene brandvrije schutting zijn geplaatst. Deze 
muur, dit hekwerk of deze schutting moet ten 
minste 2 m hoog zijn, terwijl de ruimte daar
binnen a lleen toegankelijk mag zijn door eene 
deur, die met slot en sleutel is afgesloten, zoo
lang het betreden van die ruimte niet nood
zakelijk is. 

/. Binnen de door den muur, het hekwerk 
of de schutting omgeven ruimte mag nimmer 
vuur of ander dan voldoend geïsoleerd kunst
licht aanwezig zijn. Er mogen geen andere 
licht brandbare stoffen dan de in het tweede 
lid van artikel 26 bedoelde vloeistoffen aan
wezig zijn. 

g. Bij de bewaarplaats moeten een of meer 
oordeelkundig geplaatste, doelmatige bakken, 
samen ten minste 1 m3 droog zand bevattend, 
benevens twee doelmatige schoppen aanwezig 
zijn. 

30. 1. Het vervoer van de vloeistof uit 
eene bewaarplaats als bedoeld in de artikelen 
28 en 29 naar andere deelen der fabriek of 
werkplaats moet, tenzij dit door pijpleidingen 
plaats vindt, gesch ieden in gesloten metalen 
vaatwerk en met gebruikmaking van doel
matige toestellen voor het overpompen, over
hevelen, af- of overtappen. 

2. Indien de bewaarplaats meer dan 400 
liter vloeistof bevat, moet het overpompen, 
overhevelen, af- of overtappen van een vat 
geschieden in een van de tot ~~rgplaats _die
nende ruimte, voldoend brandvnJ afgescheiden 
gedeelte. 

8. Ter plaatse, waar de vloeistof wordt 
overgepompt, overgeheveld, af- of overgetapt, 
moet voldoende luchtwisseling verzekerd zijn. 

31. 1. Bij bewaring van de in het tweede 
1 id van artikel 26 bedoelde vloeistoffen in 
ondergrondsche reservoirs, moet aan de vol • 
gen de voorschriften zijn voldaan: 

a. D e reservoirs moeten degelijk samenge
steld en bewerkt zijn, voldoende sterkte heb
ben en tegen aantasting beschermd zij_'.'; zij 
moeten met ten minste 0.50 m aarde z1Jn be
dekt. 
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b. Voor het vervoer van de vloeistof moeten 
buisleidingen en appendages aanwezig zijn, 
welke naar de ter plaatse van gebruik aange
brachte aftapplaatsen leiden. 

c. Alle buisleidingen en appendages moeten 
voldoenden waarborg bieden tegen lekken. 

2. Indien de aard van de vloeistof het 
mogelijk maakt, bij normale temperatuur en 
druk, in het reservoir een mengsel van lucht 
en damp te vormen van zoodanige concentra
tie, dat de bovenste explosiegrens is overschre
den, moeten daartoe maatregelen zijn getrof
fen. 

Indien de aard van de vloeistof zulks niet 
mogelijk maakt, moeten maatregelen zijn ge
troffen tegen ontsteking van het mengsel. 

32. Bij bewaring van de in het tweede lid 
van artikel 26 bedoelde vloeistoffen in boven
grondsche reservoirs moet aan de volgende 
voorschriften zijn voldaan: 

a. De reservoirs moeten degelijk samenge
steld en bewerkt zijn , voldoende sterkte heb
ben en op doelmatige wijze tegen de gevolgen 
van het inslaan van den bliksem, tegen het 
ontstaan van ongewenschte spanning en tegen 
het verspreiden van damp, zoowel bij te·mpe
ratuurswissel ing als bij het vullen en ledigen, 
beveiligd zijn. 

b. De reservoirs moeten ten minste 50 m 
van houten gebouwen en opslagplaatsen van 
licht brandbare, bij brand vonken verspreiden
de stoffen en ten minste 25 m van schoor
steenen verwijderd zijn. Binnen een afstand 
van 25 m van de reservoirs mag nimmer vuur 
of ander dan voldoend geïsoleerd kunstlicht 
aanwezig zijn. 

Deze bepaling is niet van toepassing op re
servoirs, welke geplaatst zijn in gebouwen, op
getrokken van onbrandbaar materiaal , in 
welke gebouwen nimmer vuur of ander dan 
voldoend geïsoleerd kunstlicht aanwezig is. 

c. De buisleidingen en appendages voor het 
vervoer der vloeistoffen moeten eene eenvou
dige en veilige wijze van vervoer verzekeren 
en waarborg bieden tegen lekken. 

d. Voor wover de practijk middelen aan 
de hand doet ter voorkoming van brand en ont
ploffing, moeten deze worden aangewend. 

e. De reservoirs moeten, hetzij ieder op 
zich zelf, hetzij groepsgewijze zijn geplaatst in 
een kuil of omgeven door een dam, in welken 
kuil of binnen welken dam voldoende ruimte 
is om alle aanwezige vloeistof te bevatten. 

f. Tenzij de reservoirs zich bevinden op een 
gedeelte van het terrein, dat in zijn geheel is 
afgesloten en zorgvuldig wordt bewaakt, moet 
op of om den dam of om den kuil zijn ge
pi aatst een muur, een hekwerk, voorzien van 
stevig ijzergaas, of eene brandvrije schutting. 
D eze muur, dit hekwerk of deze schutting moet 
ten minste 2 m hoog zijn, terwijl de ruimte 
daarbinnen alleen toegankelijk mag zijn door 
eene deur, die met slot en sleutel is afgeslo
ten, zoolang het betreden van die ruimte niet 
noodzakelijk is, een en ander tenzij de plaat
sel ijke toestand zulks overbodig maakt. 

§ 5. Het voorkomen en beperken van 
ongevallen bij brand. 

33. In een werklokaal, waarvan de vloer 
3 m of meer boven of 1.6 m of meer beneden 
den beganen grond is gelegen, moet, indien 
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mogelijk, behalve de voor gewoon gebruik 
dienende toegang of uitgang nog een uit
gang, woveel mogelijk aan de andere zijde 
van het lokaal aanwezig zijn , die gelegenheid 
biedt tot ontkoming. Hetzelfde geldt voor een 
werklokaal, waarvan de vloerhoogte · deze 
g renzen niet overschrijdt, indien daar geen 
buitendeur aanwezig is. Wanneer eene gele
genheid tot ontkoming niet aangebracht kan 
worden, moet eene gelegenheid tot redding 
aanwezig zijn. . 

34. In fabrieken of werkplaatsen, waar in 
den regel meer dan 25 personen in hetzelfde 
gebouw verblijven in lokalen, waarvan de 
vloer meer dan 3 m boven den beganen grond 
is gelegen, moet de begane grond buiten dat 
gebouw van die lokalen uit langs twee af
zonderlijke wegen bereikbaar zijn. Volstaan 
kan wórden met één weg, indien daarenboven 
de belendingen eene goede gelegenheid tot 
ontkoming bieden. 

35. H et bepaalde in artikel 34 is niet van 
toepass ing in gebouwen, waarvan de muren, 
vloeren, wlderingen en trappen van onbrand
baar materiaal zijn vervaardi gd, tenzij daarin 
licht brandbare of ontplofbare stoffen bewerkt, 
verwerkt of bewaard worden. 

36. 1. Een werklokaal moet verlaten kun
nen worden door twee ui tgangen, die zich 
zooveel mogelijk aan tegenovergestelde zijden 
van het lokaal bevinden en die leiden naar 
twee verschillende wegen, waarlangs de be
gane grond buiten het gebouw kan worden 
bereikt, indien: 

a. het werklokaal deel uitmaakt van eene 
fabriek of werkplaats of een gedeelte 
daarvan, dat brandgevaarl ijk is door 
de daarin aanwezige stoffen, de inrich
ting, bouwwijze of ligging; 

b. in het werklokaal in den regel meer dan 
100 personen verblijven, of het aantal 
personen, hetwelk er in verblijft, ver
meerderd met het aantal , dat er door 
moet gaan om den beganen grond buiten 
het gebouw te bereiken, in den regel 
meer dan 100 bedraagt. 

2. Indien de vloer van een werklokaal , a ls 
in het eerste l id, onder a, bedoeld, meer dan 
3 m boven den beganen grond is gelegen, en 
een gedeelte van de wegen, waarlangs de be
gane grond buiten het gebouw moet kunnen 
worden bereikt, door trappen wordt gevormd, 
moeten bij afwezigheid van eene buitentrap 
in één der wegen die trappen brandvrij van 
de omringende ruimten zijn afgescheiden. De 
in de afscheidingen aanwezige deuren moeten 
brandvrij en zelfslui tend zijn, met dien ver
stande, dat zij zonder bijzondere krachtsinspan
n ing te openen zijn. 

3. De in artikel 34 en in dit artikel be
doelde wegen en uitgangen, d ie niet voor ge
woon gebruik als uitgang of toegang dienen, 
moeten aan de zijde van de werklokalen door 
een duidelij k opschrift "nooduitgang" zijn 
aangeduid. 

37. In eene fabri ek of werkplaats, waar in 
den regel 10 of meer personen verblijven in 
één of meer werklokalen, waarvan de· vloer 
boven of onder den beganen grond is gelegen, 
moet de begane grond van de verdiepingen, 
waarop die werklokalen zijn gelegen, langs 
eene trap te bereiken zijn. 
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38. 1. De in de artikelen 34 en 36 be
doelde wegen mogen noch geheel noch ten 
deele gevormd worden door eene ladder of 
eene lift en in die wegen mag zich nimmer 
bevinden: 

a. eene plaats, waar de doorgang minder 
dan 0.75 m breed of minder dan 1.80 m 
hoog is; 

b. eene trap, steiler dan 1 verticaal op ¾ 
horiwntaal , in de klimlijn gemeten; 

c. eene sp iltrap, tenzij aan de binnenzijde 
op ten minste 0.30 m uit de aslijn een 
hek is geplaatst van ten minste 0.90 m 
hoogte. 

2. De in artikel 37 bedoelde trap moet ten 
minste 0.60 m breed zijn en overigens voldoen 
aan hetgeen in het eerste lid onder b en c 
ten aanzien van trappen is voorgeschreven. 

39. De kleinste doorgangsbreedte van den 
weg, gevormd door de deuropeningen, gangen, 
trappen, enz., waarlangs de arbeiders van 
hunne werklokalen uit den beganen grond bui
ten het gebouw moeten kunnen bereiken, moet 
ten minste bedragen: 

a. wanneer meer dan 100 personen van 
dien weg gebrui k moeten · kunnen ma
ken, 1.20 m, tenzij twee wegen beschik
baar zijn, welker kleinste doorgangs
breedte elk ten minste 0.75 m bedraagt; 
voor de toepassing van de artikelen 34 
en 36 worden deze twee wegen als één 
weg beschouwd; 

b. wanneer meer dan 25 doch niet meer 
dan 100 personen van dien weg gebruik 
moeten kunnen maken, 0. 75 m ; 

c. wanneer 10 of meer, doch niet meer dan 
25 personen van dien weg gebruik moe
ten kunnen maken, 0.60 m. 

40. 1. De wegen, waarlangs de begane 
grond buiten het gebouw moet kunnen worden 
bereikt, moeten voldoende waarborgen bieden 
voor het veil ig verlaten van het gebouw. 

2. Indien een gedeelte van de wegen, waar
langs de begane grnnd buiten het gebouw, 
moet kunnen worden bereikt, door trappen 
wordt gevormd, dan moeten die trappen, in
dien hiervan 50 of meer personen gebruik 
moeten kunnen maken, wo zij niet buiten het 
gebouw in de open lucht zijn aangebracht, 
brandvrij van de omringende ruimten zijn 
a fgescheiden. De in de afscheidingen aanwe
zige deuren moeten brandvrij en zelfsluitend 
zijn, met dien verstande, dat zij ronder bij
zondere krachtsinspanning te openen zijn. 

3. Indien trappen of bordessen, deel uitma
kend van de in het eerste lid bedoelde wegen, 
buiten het gebouw in de open lucht zijn ge
legen, moeten de raamopeningen in de na
bijhei d van die trappen of bordessen met 
draadglas of ander gelijkwaardig brandkee
rend g las zijn gesloten. 

41. 1. De weg, waarlangs van een lokaal 
uit bij brand de begane grond buiten het ge
bouw moet kunnen worden bereikt, mag niet 
versperd zijn, wolang in dat lokaal iemand 
aanwezig is. Op of langs dien weg mogen 
zich geen voorwerpen bevinden, welke bij 
haastige ontruiming versperring kunnen ver
oorzaken. 

2. E ene deur, die op eene trap uitkomt, 
welke deel uitmaakt van dien weg, moet zoo
danig zijn ingericht, dat zij in geen enkelen 
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stand de vrije ruimte op ·de trap vermindert. 
42. Eene deur van een werklokaal , waarin 

meer dan 50 personen verblijven, moet, wan
neer zij toegang geeft tot de wegen, bedoeld 
in een der artikelen 34, 36 of 39, naar bui
ten draaibaar zijn, of indien dit niet mogelijk 
is of tot versperring aanleiding zou geven, zij
waarts kunnen verschuiven. 

43. De deuren of hekken in de uitgangen 
van een gebouw, waarvan meer dan 50 perso
nen gebruik moeten kunnen maken, moeten 
naar buiten draaibaar, of indien dit niet 
mogelijk is, zijwaarts verschuifbaar zijn of, in
dien ook dit niet mogelijk is, moet eene wo
danige inrichting zijn aangebracht, dat die 
deuren of hekken gedurende den werktijd in 
geopenden stand zijn vastgezet. 

§ 6. Kleedkam ers, kl eederbergplaatsen, schaft
gelegenheden en de verblijfplaatsen , waar, uit 
hoofde van de wijze van bedrijfsuitoefening of 

de plaats, waar het bedrijf wordt uitge
oefend, de arbeiders den nacht moeten 

doorbrengen. 

44. 1. In fabrieken of werkplaatsen, waar 
personen werken in schadelijke werklokalen, 
genoemd in categorie A, 1 tot en met 16 en 
18, categorie B en categorie L van artikel 1, 
alsmede waar personen de werkzaamheden 
verrichten, genoemd in categorie D, 2, 4, 5, 6, 
7 en 8 van dat artikel, moeten voor gebruik 
als kleedkamer doelmatig gelegen, door een 
opschrift aangewezen ruimten aanwezig zijn. 
Deze ruimten moeten doelmatig zijn ingericht 
voor berging van kleederen, welke de in deze 
lokalen werkende of de bedoelde werkzaam
heden verrichtende arbeiders afleggen, ver
wisselen of bij hun arbeid dragen; zij mogen 
geen deel uitmaken van werklokalen, noch van 
schaftlokalen en moeten goed geventileerd en 
naar seksen gescheiden zijn. 

2. Voor de kleederen, die bij den arbeid 
in het eerste lid bedoeld, zijn gedragen, moe
ten opzettelijk daartoe aangewezen bergplaat
sen beschikbaar zijn, gescheiden van de berg
plaatsen der overige kleederen. 

45. 1. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 44, moeten in fabrieken of werkplaatsen, 
waarin mannen en vrouwen, die andere dan 
overkleederen afleggen en gezamenlijk in 
werklokalen werken, alsmede in fabrieken of 
werkplaatsen, waarin 25 of meer personen 
arbeiden, voor gebruik als kleedkamer doel
matig gelegen, door een opschrift aangewezen 
ruimten aanwezig zijn. Deze ruimten moeten 
doelmatig zijn ingericht voor berging van 
kleederen, welke de arbeiders afleggen, ver
wisselen of bij hun arbeid dragen ; ·zij mogen 
geen deel uitmaken van werklokalen, noch 
van schaftlokalen en moeten iroed geventileerd 
en naar seksen gescheiden zijn. 

2. Ten aanzien van deze ruimten in hui
denzouterijen en slachterijen vindt het bepaal
de in artikel 44, tweede lid, overeenkomstige 
toepassing. 

46. 1.· Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 44, moeten in fabrieken of werkplaatsen, 
waarin minder dan 25 personen arbeiden , 
doelmatig ingerichte kleederbergpl~atsen be
sch ikbaar zijn, bestemd voor berging van de 
kleederen, welke de arbeiders afleggen of ver
wisselen of bij hun arbeid dragen. 
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2. Deze kleederbergplaatsen mogen geen 
deel uitmaken van de in het eerste lid van 
artikel 44 bedoelde schadelijke werklokalen 
noch van die van huidenzouterijen of slachte
rijen, voor zoover in deze lokalen geslacht 
wordt of slachtafvallen worden bewerkt of 
verwerkt, noch van schaftlokalen. 

3. Voor de kleederen, die bij den arbeid 
in huidenrouterijen of slachterijen, voor zoover 
in deze lokalen geslacht wordt of slachtafval
Jen worden bewerkt of verwerkt, zijn gedra
gen, moeten opzettelijk daartoe aangewezen 
bergplaatsen beschikbaar zijn, gescheiden van 
de bergplaatsen der overige kleederen. 

47. 1. Voor een arbeider, werkzaam in een 
schadelijk werklokaal , genoemd in de cate
gorieën A , B , C, D, E, F en L van artikel 1, 
moet, indien zulk een werklokaal deel uit
maakt van eene fabriek of werkplaats, waarin 
10 of meer personen plegen te verblijven, tot 
het doorbrengen van den schafttijd en tot het 
nuttigen van voedsel tijdens hunne aanwezig
heid in de .fabriek of werkplaats als schaft
gelegenheid, een doelmatig, behoorlijk inge
richt, verlicht en geventileerd, zindelijk ge
houden, in het koude jaargetijde voldoend 
verwarmd schaftlokaal beschikbaar zijn. Zulk 
een schaftlokaal mag niet in open verbinding 
staan met een schadelijk werklokaal, behoo
rende tot de in dit artikel genoemde catego
rieën. 

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van eene fabriek of 
werkplaats, waarin 10 of meer personen werk
zaam zijn, die een rusttijd hebben van meer 
dan een half uur en niet in de gelegenheid 
zijn zich gedurende dien rusttijd naar huis te 
begeven. 

3. Eenzelfde schaftlokaal, als bedoeld in 
het eerste lid, moet aanwezig zijn voor een 
arbeider, die in hoofdzaak werkzaam pleegt te 
zijn in de open lucht of in eene open loods, 
wanneer hij op of in de nabijheid van de 
fabriek of werkplaats zijn hoofdrusttijd door
brengt. 

4. Een schaftlokaal, als in dit artikel be
doeld, moet voor het aantal personen, dat 
gelijktijdig schafttijd heeft, eene vloeropper
vlakte hebben van ten minste 1.25 m2 per 
persoon en eene vrije luchtruimte van ten 
minste 3.5 m3 per persoon. De hoogte moet 
ten minste 2 m bedragen. Een schaftlokaal 
moet behoorlijke zitgelegenheden bevatten 
voor alle personen, die daarvan te gelijker 
tijd gebruik maken. 

5. Een schaftlokaal mag niet als werk
lokaal noch als bergplaats worden gebruikt. 

48. 1. In eene fabriek of werkplaats, waar
op artikel 4 7 niet van toepassing is, moet, 
indien in de werklokale n hie rtoe geen behoor
lijke gelegenheid wordt geboden, voor een 
arbeider, die een rusttijd heeft van een half 
uur of langer en niet in de gelegenheid is, 
zich gedurende dien rusttijd naar huis te be
geven, eene behoorlijke schaftgelegenheid be
schikbaar zijn. 

2. Eene behoorlijke schaftgelegenheid wordt 
geacht beschikbaar te zijn, indien eene in het 
koude jaargetijde voldoend verwarmde, doel
matige lokaliteit ter beschikking is, waarin voor 
de personen, a ls bedoeld in het eerste lid , eene 
tafel en behoorlijke zitgelegenheden aanwezig 
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zijn. Deze lokaliteit mag niet als een schade
lijk werklokaal, als bedoeld in het eerste hd 
van artikel 47, worden gebruikt. 

49. De bepalingen, vervat in de artikelen 
47 en 48, zijn niet van t.oepassing, i_1;1dien en 
voor zoo ver de regeling der wer ktiJden, de 
<luur van de schafttijden of andere omstandig
heden van plaatselijken aard het mogelijk 
maken, dat de arbeiders de schafttijden door
brengen in hunne woning of in eene andere 
doelmatige lokaliteit, waar geen sterke drank 
verstrekt wordt en welke voor hen kosteloos 
en zonder verplichting oot het maken van 
vertering toegankelijk is. 

50 . 1. In eene fabriek of werkplaats, waar
in arbeiders werkzaam zijn, die in verband 
met de ligging van de fabriek of werkplaats 
gedurende de tijdruimte __ tusschen het ~in~e en 
het begin van den dagehJkschen werkt11d _1_n de 
fabriek of werkplaats plegen te verbl!Jven, 
moeten voor hen nachtverblijven beschikbaar 
zijn. 

2. Indien in eene fabriek of werkplaats 
personen werkzaam zijn, die in verband met 
de uit.oefening van het bedrijf tusschen 10 uur 
namiddag en 7 uur voormiddag, langer dan 
4 uur aanwezig moeten zijn, niet geregeld 
arbeid verrichten en geen vastgestelde rust
tijden kunnen genieten, vindt het eerste lid 
van dit artikel overeenkomstige toepassing. 

51. 1. Een nachtverblijf, a ls in artikel 50 
bedoeld, moet per persoon eene vrije lucht
ruimte bevatten van ten minste 7 m3 en moet 
eene gemiddelde hoogte van ten minste 2.30 m 
hebben. 

2. Een nachtverblijf moet zijn vooi-zien van 
in de buitenlucht uitkomende ramen, die zoo
danig kunnen worden geopend, dat de geza
menlijke doorlaat.opening niet minder dan 
1/25 van het vloeroppervlak en in geen geval 
minder dan 0.40 m2 bedraagt; het gezamen
lijk licht.oppervlak der ramen moet ten minste 
1/30 van het vloeroppervlak bedragen. 

3. Een nachtverblijf mag voor geen ander 
doel worden gebezigd en moet van een werk
lokaal geheel zijn gescheiden door dichte wan
den, vloer en zoldering, behoudens de vo~r 
toegang dienende deuren. Een nachtverbhJf 
mag niet in directe verbinding s~an met een 
schadelijk werklokaal, noch deel uitmaken van 
een schaftlokaal. 

4. Een nachtverblijf, waarin geen buiten
deur aanwezig is, moet behalve den voor ge
woon gebruik dienenden t.oegang of uitgang, 
nog een uitgang hebben, die gelegenheid biedt 
tot ontkoming. 

52. In een nachtverblijf, als in artikel 50 
bedoeld, moet voor iederen in dat artikel be
doelden persoon eene behoorlijk ingerichte 
slaapplaats aanwezig zijn van ten minste 1.90 
m lang en 0.75 m breed, welke ten minste 
0.50 m boven den vloer is gelegen. 

De ruimte onder deze slaapplaats moet be
hoorlijk kunnen worden gereini gd. 

Bij elke slaapplaats moet ten minste aan 
één lange zijde een gangpad zijn van ten 
minste 0.50 m breedte. 

53. 1. Indien een nachtverbl ijf, a ls in ar
tikel 50 bedoeld, bestemd is voor meer dan 
één persoon, moeten de slaapplaatsen onder
ling door ten minste 0.80 m hooge schotten 
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en van de paden door ten minste 0.30 m hooge 
schotten zijn gescheiden. Het gangpad tusschen 
twee rijen slaapplaatsen moet ten minste 1.50 
m breed zijn. 

2. Slaapplaatsen mogen niet boven elkaar 
zijn aangebracht. 

3. Een nachtverblijf mag uitsluitend die
nen voor personen van gelijk geslacht ten ge
tale van ten hoogste 20. 

54. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 51, 52 en 53 gelden ten aanzien van 
nachtverblijven aan boord van baggermolens, 
grind- of zandzuigers de volgende bepalingen. 

a. Een nachtverblijf moet voor iederen per
soon die van dit nachtverblijf gebruik maakt, 
eene' vrije luchtruimte hebben van ten minste 
3.5 m3; de hoogte mag niet minder dan 
1. 75 m bedragen. Deze hoogte wordt gerekend 
van den vloer oot aan den onderkant van de 
in het nachtverblijf doorloopende dekbalken. 

Na plaatsing van kooien, kasten, tafels, 
enz., moet voldoende ruimte aanwezig zijn, 
dat de gezamenlijke gebruikers zich gelij k
t ijdi g kunnen verkleeden. 

b. Een nachtverblijf moet door daglicht ver
licht en voldoende zijn geventileerd. Hinder
lijke warmtestraling moet zooveel mogelijk 
zijn tegengegaan. 

c. Een nachtverblijf mag geen deel uitma
ken van of in directe verbinding staan met 
een werklokaal of eene bergplaats. 

d. Het dek, dat het nachtverblijf aan de 
bovenzijde begrenst en de schotten, welke het 
van de buitenlucht afsluiten, moeten water
dicht zijn . 

De vloer van een nachtverblijf moet zijn 
samengesteld uit of bedekt met een materiaal , 
dat de warmte slecht geleidt. 

Het stalen dek boven een nachtverblijf moet 
zijn beschoten. De beschieting van een dek 
boven een nachtverblijf moet onmiddellijk 
tegen dit dek zijn aangebracht, dan wel b~
staan uit een wegneembaar plafond, aanslui
tend tegen de dekbalken. 

Indien de stalen wanden zijn beschoten, 
moet de beschieting voor onderzoek en reini
ging gemakkelijk wegneembaar zijn . 

De wanden en de zoldering moeten met eene 
goed dekkende verf van heldere kleur zijn 
geschilderd. 

e. In een nachtverblijf moet voor iederen 
persoon, die daarvan gebruik maakt, eene be
hoorl ijk ingerichte slaapplaats aanwezig zijn 
van ten minste 1.83 m lengte en 0.56 m 
breedte. 

De slaapplaatsen moeten behoorlijk van el
kander gescheiden, elk afzonderlijk toeganke
lijk en gemakkelijk uiteen te nemen zijn. 

De onderkant van eene slaapplaats moet ten 
minste 0.15 m boven den vloer zijn aange
bracht en die van eene daarboven gelegen 
slaapplaats halverwege tusschen de onderlig
gende en de bovenbegrenzing van het nacht
verblijf. Meer dan twee slaapplaatsen mogen 
niet boven elkander zijn aangebracht. 

Geen slaapplaats mag zijn aangebracht on
der de opening van een luchtkoker. 

Indien eene slaapplaats is aangebracht tegen 
onbeschoten wanden, dan moeten daar ter 
plaatse tegen die wanden over eene hoogte van 
0.40 m boven den onderkant van de slaap
plaats gemeten, planken zijn aangebracht. 
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§ 7. De privaten en urinoirs. 

55. In eene fabriek of werkplaats moet 
voor de arbeiders ten minste één privaat en 
voor de mannen een voldoend aantal urinoirs 
beschikbaar zijn. 

56. De privaten en urinoirs moeten woda
nig zijn geplaatst en worden onderhouden, dat 
zij voor alle in de fabriek of werkplaats ar
beidende personen, voor wie zij bestemd zijn, 
gedurende hun verblijf aldaar behoorlijk te 
bereiken en te gebruiken zijn. 

57. Voor arbeiders, die geregeld in zeer 
warme lokalen arbeid verrichten of aan groote 
warmte zijn blootgesteld, moeten de privaten 
en urinoirs tochtvrij zijn en binnendoor zijn 
te bereiken. 

58. Ieder privaat of urinoir moet doelma
tig ingericht zijn, goed rein kunnen worden 
gehouden en voldoende zijn geventileerd. Een 
privaat moet overdekt zijn en zoodanig zijn 
afgeschoten, dat het bij gebruik behoorlijke 
afzondering waarborgt. 

59. In eene fabriek of werkplaats, waar 10 
of meer personen arbeid verrichten, moeten 
de privaten naar seksen gescheiden en van een 
duidelijk opschrift, aanduidende de sekse, 
waarvoor zij bestemd zijn, voorzien zijn. De 
toegangen tot voor verschillende seksen be
stemde privaten moeten zich wo mogelijk niet 
in elkaars nabijheid bevinden. 

60. 1. De privaten en urinoirs mogen - tenzij 
het waterclosets, urinoirs met waterspoeling of 
daarmede gelijkwaardige inrichtingen zijn, die 
geen stank verspreiden - niet in directe ver
binding staan met eenig werklokaal noch met 
een schaftlokaal of nachtverblijf. De ruimten, 
waardoor de, niet in den eersten volzin uit 
gewnderde, privaten en urinoirs van de werk
lokalen, schaftlokalen of nachtverblijven ge
scheiden zijn, moeten op de buitenlucht wor
den geventileerd, zoodanig, dat geen stank in 
de werklokalen, schaftlokalen of nachtverblij 
ven waarneembaar is. 

2. Onder watercloset wordt verstaan een 
privaat, voorzien van eene goed werkende 
doorspoelinrichting, waarbij een voldoend 
krachtige waterstroom toevloeit, welke telkens 
de faecaliën uit den trechter wegspoelt en 
waarbij de afvoerpijp zoodanig is gevormd, 
dat daarin water blijft staan, hetwelk eene 
afslu iting tegen stank vormt. 

• 61. In eene fabri·ek of werkplaats, waar 10 
of meer personen arbeid verrichten, moet het 
aantal voor de arbeiders beschikbare · privaten 
bedragen: · 

a. ten ininste één voor elke 30 of minder 
vrouwelijke en ten minste één voor elke 
50 of minder mannel ijke personen, in
dien gedurende den werktijd vóortdu
rend een of meer personen aanwezig 
zijn, die uitsluitend of in hoofdzaak be
last zijn met op de privaten toe te zien 
en deze zindelijk te houden; 

b. ten minste één voor elke 15 of minder 
vrouwelijke en ten minste één voor elke 
25 of minder mannelijke personen, wan
neer het onder a bedoelde geval niet 
aanwezig is. 
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HOOFDSTUK III. 

Voorschriften, waaraan met betrekking tot 
arbel1l In fabrieken ,of werkplaatsen lng·e• 
volge artikel 7 der Veiligheidswet moet 

zijn voldaan, 

§ 1. Algemeene bepaling. 

62. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
van toepassing met betrekking tot arbeid in 
fabrieken of werkplaatsen. 

§ 2. Het verkrijgen van voldoende en doel
matige verlichting door kunstlicht . 

63. 1. Bij gebruik van kunstlicht moet een 
werklokaal voldoende en doelmatig zijn ver
licht. 

2. Een plaats, waar werkzaamheden wor
den verricht, moet zoo noodig voldoende en 
doelmatig door kunstlicht zijn verlicht. 

3. De kunstverlichting moet zijn aange
past aan den aard van het werk. De verlich
tingssterkte moet voldoende zijn voor de te 
verrichten werkzaamheden. 

4. Êerie lichtbron moet zoodanig geplaatst 
en ingericht zijn, dat het licht den arbeider 
direct of indirect tijdens den arbeid niet hin
derlijk in de oogen schijnt. 

64. Zoolang arbeiders, met uitzondering 
van dezulken, die met toezicht of bewaking 
zijn belast, in de fabriek of werkplaats aan
wezig zijn, moeten de privaten, urinoirs, gan
gen, trappen, fabrieksterreinen en overige ge
deelten van eene fabriek of werkplaats zooda
nig zijn verlicht, dat veilig verkeer en verblijf 
aldaar voldoende is gewaarborgd. 

65. In fabrieken of werkplaatsen, waar 
meer. dan 100 personen in één gebouw plegen 
te verbl ijven, en de kunstverlichting door mid
del van electriciteit plaats heeft, moeten zoo
lang de bedrijfsarbeid geheel of gedeeltelijk 
met behulp van kunstlicht wordt uitgeoefend, 
zulke maatregelen zijn getroffen, dat bij eenige 
stoornis in de lichtvoorziening eene voldoende 
noodverlichting is gewaarborgd bij de uit
gangen der werklokalen en op de trappen, 
gangen en portalen, welke bij het verlaten 
van de fabriek of werkplaats gebruikt moeten 
worden . 

§ 3. Bevorderen van zindelijkheid. 

66. Werklokalen met aanhoorigheden, wo
als ruimten voor kleederberging, kleedkamers, 
schaftlokalen en nachtverblijven, moeten vrij 
van grond- en rioolwater, zindelijk en zooveel 
mogelijk vrij van stof worden gehouden. 

67. -Privaten en urinoirs moeten zindelijk 
worden gehouden. 

68. De wanden en de wldering van een 
werklokaal en van de aanhoorigheden daar
van moeten ten minste eenmaal in de 15 
maanden behoorlijk worden gewit, afgewas
schen of op andere wijze gereinigd. 

69. 1. Een werklokaal moet van een doel
matigen vloer zijn voorzien. 

2. In een werklokaal, waarin voor den ar
beid veel water wordt gebruikt, moet de vloer 
zoodanig zijn ingericht, dat het water behoor
lijk kan afloopen. 

70. De vloer van een schadelijk werklokaal , 
genoemd in artikel 1, categorie A, 1, 2, 3, 4, 
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5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, met uitwndering van de 
werklokalen, waarin witte pho phor, kwik of 
kwikverfoel iesel eene verdere behandeling on
dergaan, 14, 15, 16 of 18, categorie B, D, E, 
F , H en L, alsmede die van een werklokaal, 
waarin eene aan bederf onderhevige srof wordt 
bewerkt of verwerkt, moet zoodaoig zijn inge
richt, dat hij kan worden geschrobd of ge
dweild, en moet ten minste eenmaal per week 
of zoovele malen meer als noodig blijkt, wor
den geschrobd of gedweild. Voor een schade
lijk werklokaal, behoorende tot categor ie E 
of F van artikel 1, geldt deze bepaling niet, 
indien de vloer op voldoende wijze wordt be
handeld met srofbindende olie en in den vloer 
geen spleten zijn. 

71. De vloer van een werklokaal, waarop 
het bepaalde in artikel 70 niet van toepassing 
is, moet worden geschrobd of gedwei ld , tel
kens binnen den tijd, die voor het onderhouden 
eener behoorlijke zindelijkheid noodig blijkt. 
I!)çlien de .aard van het bedrijf of de samen
stelling van den vloer zich tegen schrobben 
of dweilen verzet, moet de vloer op andere 
doelmatige wijze voldoende worden gere inigd. 

72. Het bij den arbeid ontstane afval moet 
spoedig en op doelmatige wijze worden ver
wijderd. 

73. Tegen verontreiniging door spuwen 
moeten doelmatige voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen; wo noodig moeten doelmatige spuw
bakken aanwezig zijn. 

74. 1. In eene fabriek of werkplaats, waar 
arbeiders aan groote warmte, srof of vuil zijn 
blootgesteld, moeten voor die arbeiders naar 
seksen gescheiden, binnenshuis en doelmatig 
gelegen en ingerichte waschgelegenheden be
schikbaar zijn. 

2. Het aantal beschikbare waschgelegenhe
den moet bedragen ten minste één op elke 10 
of minder der in het eerste lid bedoelde arbei 
ders, die gelijktijdige rust- en schafttijden 
hebben, wanneer het srof of vuil niet van ver
giftigen aard en gemakkelijk te verwijderen i's 
en in de andere gevallen ten minste één op 
elke 5 of minder dier arbeiders. 

75. Op elke waschplaats moet schoon en 
zoo noodig verwarmd water kunnen toevloeien 
in voldoende hoeveelheid. Het gebruikte wa
ter moet kunnen wegvloeien. Voor elke wasch
plaats moeten zeep en handdoeken en, zoo 
noodig, nagelborstels in voldoende hoeveelheid 
beschikbaar zijn. 

76. In eene fabriek of werkplaats, waarin 
arbeiders verblijven, die door den aard van 
hun arbeid lichaamsreiniging van m eer om
vang dan alleen van hoofd, handen en voeten 
behoeven, moeten voor die arbeiders, behalve 
de in artikel 74 bedoelde waschgelegenheden, 
doelmatig gelegen en ingerichte badgelegen
heden in voldoend aantal, doch ten minste 
één voor elke 20 of min der van deze arbeiders, 
beschikbaar zijn. 

77. De in deze paragraaf bedoelde bad- en 
w·aschgelegenheden moeten gedurende een voor 
een behoorlijk gebruik voldoenden tijd voor de 
arbeiders toegankelijk en behoorlijk bruikbaar 
zijn. Waar de bad- en waschgelegenheden zich 
in eene afzonderlijke ruimte bevinden, mag 
deze in den hiervoren bedoelden tijd niet an
ders zijn afgesloten, dan met eene sluiting, 
die door iedtiren arbe ider te openen is . 
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78. In eene fabriek of werkplaats moet een 
arbe ider, die werkzaamheden verricht, waarbij 
zijne kleederen of hoofdhaar blootstaan aan 
sterke verontre ini ging, de beschikking worden 
gegeven over een op afdoende wijze gereinigd, 
doelmatig overkleed en hoofdbedekking, die 
door hem bij die werkzaamheden moeten wor
den gedragen. 

§ 4. B evorderen van eene draaglijke te,npe
ratuur en van voldoende luchtverversching 

zonder hinderlijken tocht. 

79. De daken, wanden, ramen en toegangen 
van een werklokaal moeten, tenzij de aard van 
het bedrijf zich daartegen verzet, wodanig zijn 
ingerich t en - worden onderhouden, dat de 
daarin verblijvende arbeiders beschut zijn 
tegen de nadeelige invloeden van de weers
gesteldheid. 

80. Het werklokaal, waarin een bedrijf 
wordt uitgeoefend, dat van den arbeider wei
nig lichaamsbeweging vordert, of waarin een 
arbeider een werktuig moet bedienen, dat hem 
bij koude aan bijzondere gevaren blootstelt, 
moet bij koude weersgesteldheid voldoende en 
wel tot ten minste 10° C. of, wanneer de aard 
van het bedrijf zich daartegen verzet, tot zoo
danige temperatuur als deze roelaat, zijn ve1:
warmd, tenzij de arbeider, ter plaatse waar hij 
uitsluitend of in hoofdzaak zijn arbeid ver
richt, voldoende wordt verwarmd. 

81. Een werklokaal, dat begrensd wordt 
door metalen wanden of een pannen- of me
talen dak, moet rot eene hoogte van ten m in
ste 4 m van den vloer af behoorlijk zij n be
schoten, tenzij : 

a. de aard van het bedrijf zich daartegen 
verzet; 

b. het werklokaal eene open loods is of een 
getimmerte, waarvan meer dan een zes
de gedeelte van het wandoppervlak 
open is ; 

c. de afmetingen van het werklokaal of 
andere redenen het beschieten nutteloos 
maken. 

82. Indien het dak, dat het werklokaal be
grenst, geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, 
moeten zoo noodig doeltreffende maatregelen 
ter bevordering van eene dragelijke tempera
tuur genomen zijn. 

83 . De te warme lucht moet, voor wover 
de aard van het bedrijf zulks toelaat, doelma
tig worden afgevoerd. 

84. Hinderlijke warmteui tstraling moet zoo 
mogelijk op doelmatige wijze door bekleeding 
de r warmteuitstralende Voorwerpen of door 
warmtekeerende schermen zijn tegengegaan. 

85. Ter plaatse, waar een arbeider door 
andere oorzaken dan de hooge temperatuur 
der buitenlucht, aan eene temperatuur boven 
25° C. is blootgesteld, moeten, zoo noodig en 
voor wover de aard van het bedrijf zulks toe
laat, doelmatige middelen om de temperatuur 
te verlagen of om den nadeeligen invloed 
daarvan op den arbeider te verminderen, zijn 
aangewend. 

86. Indien tengevolge van de samenstel 
ling of den vochtigen roestand van een werk
vloer arbeiders aan koude zijn blootgesteld , 
moet op de plaats, waar arbeid wordt ver
richt, een houten vloer of houten rooster aan
wezig zijn of moet door andere doelmatige 
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middelen de .nadeelige invloed van de koude 
zijn tegengegaan. 

87. In elk werklokaal, waar door andere 
oorzaken dan de weersgesteldheid temperatu
ren, lager dan 10° C. of hooger dan 25° C. 
plegen te heerschen, moet op eene doelmatige 
plaats een goed werkende thermometer zijn 
opgehangen. 

88. Indien lucht of andere gassen, dampen 
of stof -uit een werklokaal kunstmatig worden 
afg~voerd en inrichtingen voor de toetreding 
van. versche lucht zijn aangebracht, moet deze 
bij koude weersgesteldheid voldoende zijn ver-
w.armd. . . 

89. Ter plaatse, waar een arbeider binnens
huis werkzaam is, moet hinderlijke tocht zoo
veel mogelijk zijn tegengegaan. 

90 . . 1. In een 'Yerklokaal moet op doel
treffende wijze voldoende toevoer van versche 
lucht en afvoer van bedorven lucht onder ver
mijding van hinderlijken tocht . zijn gewaar
borgd. In ieder geval moet daartoe in een 
werklokaal, waar niet door mechanische hulp
middelen eene voldoende luchtverversching 
gewaa.rborgd is, het gezamenlijk oppervlak 
van de openingen, die rechtstreeksche gemeen
schap met de buitenlucht kunnen geven, ten 
minste 5 dm2 per persoon en niet minder dan 
40 dm2 in totaal bedragen, waarbij de deur
openingen, welke voor toegang dienen, niet 
worden meegerekend. 

2. Van de in het · eerste lid vereischte 
openingen moet ten minste .een derde gedeelte 
gelegen zijn op meer dan 1.80 m boven den 
vloer of, waar dit niet mogelijk is, in of zoo 
dicht mogelijk bij de bovenbegrenzing van het 
werklokaal. Dit gedeelte dèr openingen moet 
onafhankelijk van het overige gedeelte kun
nen worden geopend. 

91. 1. De werklokalen moeten gedurende 
de rusttijden zooveel mogelijk door het open
zetten der in artikel 90 bedoelde _openingen 
worden gelucht. . 

2. Gedurende de werktijden moet door een 
doelmatig gebruik van . de in artikel 90 be
doélde openingen en mechanische hulpmidde
len voor eene voldoende ·luchtververscl)ing 
worden zorg gedragen . . 

§ 5. Het tegengaa~ van het ontstaan of de 
,.erspreiding en het verwijderen .van schade-

lijke of hinderlijke dampen of gassen 
oj van stof. 

92. Werklokalen met aanhoörigheden, zoo
als ruimten voor. kleederb<)rging, kleedkamers, 
schaftlpkalep en nachtverblijven, moeten zijn 
vrijgehouden van schadelijke of hinderlijke 
dampen of gasseq van -grondwater, van een 
riool , van een privaat, van een mest- of een 
vuilnishoop of -put, van een stal of dergelijke 
inrichting, tenzij de ·aar<1 1 van het, bedrijf dit 
ten aanzien van een werklokaal onmogelijk 
maakt. 
. 93, 1. Het ontstaan en de verspreiding van 
schadelijke of hinderlii,ke dampen of gassen 
of van stof in een werklokaal of in een lokaal , 
waar. arbeiders , in verband met de eischen 
van den bedrijfsarbeid moeten verblijven, moet 
zijn tegengegaan. Waar dit niet of niet in 
voldoende mate mogelijk is, moeten doeltref
fende middelen zijn aangewend tot afvoer van 
die dampen of gassen of het stof 1.1it het lo-
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kaal. In gevallen, waarin door den aard der 
werkzaamheden afvoer van die dampen of 
gassen of het stof niet of niet i.n voldoende 
mate mogelijk is, moet ten tijde, dat deze 
werkzaamheden worden verricht, het aantal 
arbeiders, dat zich in het betreffende lokaal 
moet ophouden, zoo klein mogelijk zijn. 

2. Zuiggasgeneratoren mpeten daartoe zijn 
opgesteld in de open lucht of in eene afzon
derlijke, uitsluitend voor deze toestellen be
stemde ruimte. 

94. Indien ingevolge het bepaalde in arti
kel 93 dampen, gassen of stof uit een werk
lokaal kunstmatig worden afgevoerd, moeten 
zoo noodig voor de toetreding van versche 
lucht doelmatige inrichtingen zijn aange
bracht, welke gedurende het afzuigen noch 
geheel noch ten deele buiten gebruik mogen 
worden gesteld. ,. 

95. Alvorens een arbeider een put, riool , 
grondkuip , kelder, gashouder, reservoir,· silo 
of andere ruimte, waarin schadelijke of hin
derlijke gassen of dampen in zoodanige mate 
kunnen voorkomen, dat bij verblijf in die 
ruimte gevaar voor bedwelming, verstikking 
of vergiftiging bestaat, betreedt of daarin af
daalt, moet uit een onderzoek zijn gebleken, 
dat die gassen of dampen daarin niet meer in 
bedoelde mate voorkomen. .. 

96. Gedurende het verblijf -va~ een arbei
der in eene ruimte, als in artikel 95 bedoeld, 
moeten doeHreffende maatregelen zijn geno
men, tenei.nde te _voorkomen, dat daarin voor 
inademîng ongeschikte dampen of gassen ónt
staan of zich verspreiden, tenzij voldoende 
voorzÓrgen zijn genomen, opdat hij bij be
dwelming onmiddellijk buiten die ruimte kan 
worden gebracht, zonder dat .anderen zich 
daarin behoeven te begeven. 

97. Het bepaalde in de artikelen 95 en 96 
is niet van toepassing, indien de arbeider, die 
zich in eene ruimte , als daar bedoeld, begeeft, 
voorzien is van een toestel , dat de inademing 
van . zuivere lucht of zuurstof waarborgt. 

. § 6. Het voorkomen van ongevallen. 

.9.8. De deelen van: 
a. krachtwerktuigen,. 
bijv. vliegwielen; krukken, drijfstangen, as

sen, spieën, riemen, kettingen, snaren; schij
ven, tandraderen, uitstekende zuigerstangen. 
regulateurballen, waterraderen en molenwie
ken; 

b. drijfwerken , 
bijv. krukken, assen, kettingen, snaren, rie 

men, schijven, radèren, spieën, bouten, koppe
lingen en stelschroeven; 

c. door een krachtwerktuig gedreven werk
tuigen, 

bijv. vliegwielen, raderen, krukke n, assen, 
spieën, stelschroeven, bouten, · koppelingen , 
snaren, r(emen, kettingen en schijven; 

d. niet door een krachtwerktuig gedreven 
werktuigen, 

bijv. vliegwielen van drukpersen, ponsma
chines, metaalscharen, snantenbuigers en an
dere werktuigen, raderen, bijv. van boorma
chines, draaibanken, centrifuges, lieren en 
hijschkranen, en slingers van ponsmachines, 
metaal-knipmachines, schroefpersen en andere 
werktu igen, 
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moeten, voor zoover zij gevaar opleveren, 
zoo mogelijk doelmatig zijn beschut. 

99. 1. Een krachtwerktuig moet wodanig 
zijn beschut of ingericht of van eene zoodanige 
inrichting zijn voorzien, dat het in gang 
brengen en het tornen ronder gevaar kan 
geschieden. 

2. Een krachtwerktuig moet op wodanige 
wijze worden getornd en in gang gebracht, dat 
daarbij gevaar zooveel mogelijk wordt ver
meden. 

3. Een krachtwerktuig, met uitzondering 
van een windmolen, moet zoodanig zijn inge
richt, dat de veilige snelheid niet kan worden 
overschreden. 

100. Indien bij het jn gang brengen van 
een krachtwerktuig het drijfwerk wordt ont
koppeld, moet dit zoodanig zijn ingericht, dat 
het in beweging stell en van het drijfwerk 
zonder gevaar kan geschieden. 

101. Indien in een werklokaal drijfwerk 
of een werktuig aanwezig is, dat van eene 
plaats in dat lokaal op meer dan 20 m afstand 
of van eene plaats buiten dat lokaal in be
weging kan worden gebracht, moet telkens on
middellijk vóór het op die wijze in beweging 
brengen van dat drijfwerk of dat werktttig 
een sein worden gegeven, dat duidelijk is te 
hooren ter plaatse, waar zich dat drijfwerk 
of dat werktuig bevindt. 

102. De bepaling van het vorige artikel 
geldt ook ten opzichte van in de open lucht 
opgestelde werktuigen en drijfwerken, indien 
het in beweging brengen kan geschieden van 
een gebouw uit, van eene plaats af op grooter 
afstand _dan 20 m of van eene plaats, niet 
zichtbaar voor de arbeiders, bij het drijfwerk 
of werktuig werkzaam. 

103. Indien het drijfwerk van verschillende 
fabrieken of werkplaatsen of van verschillen
de afzonderlijke dealen van eene fabriek of 
werkplaats door één krachtwerktuig of van 
één krachtstation uit wordt gedreven, moet zoo 
noodig in elk dier fabrieken of werkplaatsen 
of gedeelten er van het drijfwerk afzonderlijk 
en doeltreffend kunnen worden sti l gezet. 

104. In elk werklokaal, waarin zich drijf
werk bevindt, dat in beweging kan worden 
gebracht door een krachtwerktuig, dat: 

a. buiten dat werklokaal is opgesteld, 
b. in dat werklokaal is opgesteld op een 

afstand van 20 m of meer, 
moeten zoo noodig op doelmatige plaatsen 

een of meer inrichtingen aanwezig zijn, waar
door - in geval van nood - dat drijfwerk of 
het krachtwerktuig dadelijk tot sti lsta nd kan 
worden gebracht. 

105. Onverm inderd het in de artikelen 103 
en 104 bepaalde moet, indien het krachtwerk
tuig wordt bediend door een daarmede in _het 
bijzonder belast persoon, van een werklokaal 
uit, waarin zich drijfwerk bevindt, als daar 
bedoeld, en van een in de open lucht opge
steld werktuig af, een sein om het aandrijven
de krachtwerktuig dadelijk te stoppen, aan 
dien persoon gegeven kunnen worden. 

106. Indien in een werklokaal voor de over
breng ing van beweging naar de werktuigen 
verschillende drijfassen aanwezig zijn, moet, 
indien en voor zoover zulks ter voorkoming 
van ongevallen noodig is, iedere drijfas voor
zien zijn van eene inrichting, om haar onaf-
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hankelijk van het overige drijfwerk tot stil
stand te brengen. 

107. Drijfriemen, kabels, snaren of ket
ti ngen, die bij afvallen of breken gevaar kun
nen veroorzaken, moeten doeltreffend zijn be
schut. 

108. H et opleggen en afnemen van drijf
riemen, kabels, snaren of kettingen in gang 
mag niet met de hand geschieden, indien het 
niet van den werkvloer af plaats heeft, tenzij 
de aard van het bedrijf dit niet toelaat, in 
welk geval deze arbeid alleen mag geschieden 
door daarvoor speciaal aangewezen personen 
en indien daarbij de noodige vei ligheidsmaat
regelen zijn genomen. 

109. Indien het smeren, onderzoeken, her
stellen of reinigen van een in beweging zijnd 
werktuig of drijfwerk gevaar kan veroorzaken, 
moeten deze werkzaamheden bij stilstand daar
van geschieden, tenzij de aard van het bedrijf 
dit niet toelaat, in welk geval het werktuig 
of het drijfwerk veilig bereikbaar moet zijn 
en het smeren, onderzoeken, herstellen of rei 
nigen, met behulp van doelmatig gereedschap, 
zoodanig moet geschieden, dat het zoo min 
mogelijk gevaar oplevert. 

110. 1. Afgeworpen drijfriemen, kabels, 
snaren of kettingen moeten uit het dr ijfwerk 
zijn weggenomen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet, 
indien de drijfriemen, kabels, snaren of ket
tingen voor betrekkelijk korten tijd buiten ge
bruik zijn of door de plaatsing der drijfriemen, 
kabels, snaren of kettingen en door de wijze 
van verbinden der einden het uit het drijf
werk nemen bezwaarlijk is, een en ander onder 
voorwaarde, dat zij zoodanig op vaste dragers 
rusten, dat zij niet in aanraking kunnen ko
men met de bewegende dealen van het drijf
werk of van de werktuigen. 

111. In of aan de bewegende deelen van 
het drijfwerk moeten uitstekende spieën, bou
ten, schroeven, riemverbinders en dergelijke 
zooveel mogelijk zijn vermeden. 

112. Indien een arbeider voor het verrich
ten van werkzaamheden zich in de onmiddel
lijke nabijheid begeeft of bevindt van deelen 
van drijfwerken of werktuigen, welke bij in 
gang zijn gevaar veroorzaken, moet dit bij 
stilstand van drijfwerk of werktuig geschieden, 
tenzij die deelen doeltreffend zijn beschut. 

113. Zoowel de doorgangen langs de werk
tuigen, als die tusschen de werktuigen en 
vaste deelen als muren, palen en kolommen, 
a lsmede de standplaatsen der bedienende ar
beiders bij werktuigen moeten voldoende breed 
zijn. De doorgangen en standplaatsen moeten 
vrij zijn gehouden van alles, wat voor het ver
keer en bij de bediening van het werktuig 
gevaar kan veroorzaken. 

114. Een werktuig, dat door een kracht
werktuig in beweging kan worden gebracht, 
moet wo dicht mogelijk bij de standplaats 
van den persoon, di e het werktuig bedient, 
zijn voorzien van zoodanige inrichting, dat het 
afwnderlijk, veilig en met zekerheid kan 
worden stil gezet en niet dan opzettelijk weder 
in gang gebracht, tenzij: 

a. het werktuig door een uitslu itend voor 
het bewegen van dat werktuig bestemd 
krachtwerktuig in beweging kan worden 
gebracht en dit van de plaats af, waar 



601 

de bedienende persoon zijn werk ver
richt, onmiddellijk kan worden stil gezet; 

b. het werktuig van dien aard is of wo
danig is opgesteld, ingericht of bevei
ligd, dat het bij gewoon gebruik geen 
gevaar oplevert, in welk geval echter 
nimmer herstellingen of andere gevaar 
veroorzakende werkzaamheden aan het 
in gang zijnde werktuig mogen geschie
den; 

c. het werktuig behoort tot eene groep van 
werktuigen, die uit hoofde van het be
drijf alle gelijktijdig moeten worden stil 
gezet en in gang gebracht, in welk ge
val de geheele groep veilig en met ze
kerheid moet kunnen worden stil gezet 
en niet dan opzettelijk weder in gang 
gebracht. 

115. Het in gang brengen van een werk
tuig, dat door een krachtwerktuig in bewe
ging kan worden gebracht en waaraan ver
scheidene personen tegelijkertijd werkzaam 
kunnen zijn, mag alleen dan geschieden, na
dat degene, die het werktuig aanzet, zich van 
te voren er van overtuigd heeft, dat geen per
soon zich op eene voor dezen gevaarlijke wijze 
met het werktuig in aanraking bevindt en hij 
zoo noodig een luid waarschuwingsteeken heeft 
gegeven. 

116. 1. Bij gebruik van eene vaste en losse 
riemschijf bij een werktuig of eene groep van 
werktuigen, waarvan het ongewenscht in gang 
komen gevaar kan veroorzaken, moet, indien 
daartegen geen andere voldoende maatrege
len zijn genomen, de losse schijf zijn aange
bracht op een afzonderl ijken, van de aange
dreven of aandrijvende as geheel onafhanke
lijken tap of bus, indien de losse schijf zich 
bevindt: 

a. aan het werktuig en een snelheid heeft 
van meer dan 800 omwentelingen per 
minuut of eene geringere snelheid, doch 
niettemin gevaar voor ongevallen ont
staat, wanneer, tengevolge van de wrij
ving van de losse schijf op de as, die as 
in beweging geraakt; 

b. op eene drijfas of tusschendrijfwerkas, 
welke meer dan 800 omwentelingen per 
minuut maakt. 

2. Voor de aandrijving van werktuigen met 
sneldraaiende assen moet wo noodig een tus
sch endrijfwerk met losse en vaste schijf zijn 
toegepast. 

117. Eene losse en eene vaste riemschijf 
moeten wodanig zijn ingericht en aangebracht, 
dat de beweging van de losse schijf niet door 
aanraking of wrijving aan de vaste schijf kan 
worden meegedeeld, tenzij de losse schijf op 
de aandrijvende as is geplaatst en er eene 
doelmatige inrichting voor het aandrukken 
tegen de vaste schijf is aangebracht. 

118. 1. De werktuigen, waarvan onderdee
len door snijden, knellen, pletten, door hunne 
groote snelheid of op andere wijze gevaar kun
nen veroorzaken, zooals bijv. cirkel-, raam-, 
lint- en cylinderzagen, frees-, steek-, schaaf-, 
snij- en schilmachines, koekenbrekers, stroo
snijders, lompensnijders, papiersnijwerktuigen, 
hechtmachines , hakmeswerktuigen, metaalscha
ren, stempelwerktuigen, degelpersen, duivels 
(wolven), mangels, wringmachines, strijkma
chines, kalanders, walsen, cokes-, steen- en 
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steenkoolbreekmachines, meng-, kneed- en ge
haktmachines, centrifuges en naaimachines, 
moeten zoodanig zijn opgesteld en ingericht en 
van zoodanige toestellen of beschermingen zijn 
voorzien, dat het gevaar woveel mogelijk 
wordt voorkomen. 

2. Zoo noodig en mogelijk moeten de bij 
dergelijke werktuigen werkzame arbeiders van 
doelmatige beschuttingsmiddelen zijn voorzien. 

119. De gevaar opleverende plaatsen van 
werktuigen, in artikel 118 bedoeld, mogen al
leen bij stilstand worden gereinigd, gepoetst 
of hersteld. 

120. Een slijpsteen of een ander werktuig, 
dat door een krachtwerktuig in beweging 
wordt gebracht en dat gevaar voor uiteen
vliegen oplevert, moet steeds in goeden staat 
van onderhoud verkeeren, behoorlijk zijn ge
monteerd en doeltreffend zijn beschut. Er moe
ten bij het gebruik van andere krachtwerktui
gen dan windmolens maatregelen zijn geno
men en worden toegepast ter voorkoming van 
plotselinge verandering in de snelheid en van 
overschrijding van de omtreksnelheid van den 
steen, het gereedschap of andere onderdeelen 
van het werktuig die voor een veilig gebruik 
is toe te laten. 

121. Indien bij het gebruik van werktuigen 
of gereedschappen gevaar bestaat voor het af
vliegen van vonken, splinters, schilfers of stof, 
moeten deze werktuigen of dit. gereedschap 
van zoodanige inrichtingen zijn voorzien, dat 
het gevaar zooveel mogelijk wordt voorkomen 
of moeten de arbeiders doeltreffend zijn be
veiligd, inwnderheid tegen het gevaar voor 
oogverwondingen. 

122. Bij weefgetouwen, waarvan de spoel 
meer dan 80 slagen per minuut maakt, of 
waarvan, wo de rietbreedte meer dan 1.50 m 
bedraagt, de spoel meer dan 60 slagen per 
minuut maakt, moet eene doelmatige beschut
ting tegen het gevaar bij uitvliegen van de 
spoel aanwezig zijn. 

123. Krachtwerktuigen, drijfwerken, werk
tuigen, toestellen , gereedschappen en leidingen 
moeten in zoodanigen staat van onderhoud 
verkeeren, dat zij daardoor geen gevaar kun
nen veroorzaken. 

124. Een steiger met toebehooren moet vol
doen aan · den eisch van goed en veilig werk. 

125. Eene vloer- of wandopening, benevens 
de plaats waar .voorwerpen of goederen wor
den opgeheschen of neergelaten, moeten, voor 
zoover een of ander gevaar oplevert, zoo mo
gelijk doeltreffend zijn beschut. 

126. Wanneer arbeiders zich tot het ver
richten van werkzaamheden herhaaldelijk be
geven op eene plaats, die zich 3 m of meer 
boven den vloer of nabij den rand van bakken 
of kuipen bevindt en waar gevaar voor vallen 
bestaat, moet aldaar eene doelmatige en vei
lige gaanderij of bordes zijn aangebracht. 

127. Wanneer arbeiders werkzaamheden ver
richten , waarbij zij gevaar loopen hetzij van 
eene hoogte hetzij in het water te vallen, 
moeten zoo noodig tegen dit- gevaar maat
regelen zijn genomen door het aanbrengen van 
doelmatig beveiligde steigers, stellingen of 
bordessen. Waar het aanbrengen van deze 
voorzieningen ernstige bezwaren oplevert, moet 
het gevaar zijn tegengegaan door het gebrui
ken van doelmatige gordels met touwen van 
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voldoende afmeting en sterkte, of door het 
spannen van vangnetten of dergelijke. 

128. 1. Gebouwen en aanhoorigheden moe
ten in zoodanigen toestand verkeeren, dat zij 
geen gevaar kunnen veroorzaken. 

2. Vloeren, bordessen, gaanderijen, trappen 
on loopplanken moeten in goeden staat van 
onderhoud verkeeren; voor zoover zij gevaar 
opleveren, moeten doelmatige maatregelen 
daartegen zijn getroffen. 

129. 1. Eene trap, waarvan de breedte 
1.20 m of meer bedraagt, moet aan beide zij
den en alle overige trappen moeten ten minste 
aan ééne zijde van eene doelmatige en stevige 
leuning zijn voorzien, tenzij bijzondere om
standigheden dit beletten, in welk geval een 
stevig traptouw moet zijn aangebracht. 

2. Zoo noodig moet eene trap, waarvan de 
breedte 2 m of meer bedraagt, tevens in het 
midden van de breedte van eene stevige leu-
ning zijn voorzien. . 

3. Eene loopplank moet voldoende breed 
zijn en vastliggen en gewaarborgd zijn tegen 
kantelen, wippen, dompen, breken en tè sterk 
doorbuigen. 

130. Eene. verplaatsbare trap moet van zoo
danige inrichtingen zijn voorzien, dat voldoen
de zekerheid bij op- en afstappen en tegen 
uitglijden wordt geboden. 

131. Eene ladder moet in goeden staat van 
onderhoud verkeeren, tegen uitglijden, omval
len of te sterk doorbuigen zijn verzekerd, en 
ten minste 1 m uitsteken boven de plaats, 
waartoe zij toegang geeft, voor zoover niet o_p 
andere wijze voldoende zekerheid bij het op
en afstappen wordt geboden. Sporten moeten 
in het hout der hoornen rusten ; zij mogen 
niet uitsluitend door opspijkeren of aanschroe-
ven zijn bevestigd. . 

132. Houten ladders mogen niet geverfd, 
wel geolied of blank gevernist zijn. 

133. Eene lift met toebehooren moet vol
doen aan de e ischen van f{oed en veilig werk 
en in goeden staat van onderhoud verkeeren. 

134. Eene lift, met uitzondering van eene 
paternosterlift of eene goederenlift met een 
maximum hefvermogen van 100 kg en w11lker 
bedieningsopeningen in den schachtwand het 
betreden der kooi niet mogelijk maken, moet 
van eene inrichting zijn voorzien, welke belet 
dat de kooi kan neerstorten. Onder de lift
machine of zoo noodig onder het drij fwerk 
boven in de liftschacht moet een doelmatige 
vloer zijn aangebracht. 

135. Eene lift moet van doelmatige veilig
heidsinrichtingen zijn voorzien. Eene lift, met 
uitzondering van eene paternosterlift, eene uit 
de hand gedreven goederenlift met een maxi
mum hefvermogen van 35 kg of eene uit de 
hand gedreven goederenlift met een maximum 
hefvermogen van 100 kg en waarvan de be
dieningsopeningen op 70 cm of meer boven 
den vloer zijn gelegen moet van veiligheids
inrichtingen zijn voorzien, welke verzekeren 
dat, alvorens de liftkooi in beweging kan 
worden gebracht, alle toegangen veilig zijn af
gesloten en zoo noodig gegrendeld en dat de 
liftkooi automatisch stil gezet wordt, a ls zij 
de uiterste standen heeft bereikt. 

136. Liften met toebehooren moeten ~p 
doelmatige wijze beschut zijn en zoodanig z1Jn 
ingericht, dat het gevaar dat personen ge-
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kwetst worden door vallen, door knellen of 
door vallende voorwerpen, zooveel mogelijk is 
voorkomen. 

137. Bij eiken toegang tot eene l ift, welke 
niet bestemd is voor personenvervoer, moet 
duidelijk vermeld staan, dat personen daarvan 
geen gebruik mogen maken. 
. 138 .. Het maximum aantal personen of het 
maximum gewicht aan goederen, dat te gelijk 
met eene lift mag worden vervoerd, moet bij 
de toegangen of in de liftkooi duidel ijk zicht
baar vermeld staan. 

139. Met eene lift mogen niet meer perso
nen en mag niet meer gewicht aan goederen 
te gelijk worden vervoerd, dan een veilig ge
bruik toelaat. 

140. 1 . Op takels , bestemd voor lasten va11 
meer dan 1000 kg, en op eene hijschkraan of 
ander hefwerktuig, moet het veilig maximum 
hefvermogen duidelijk zichtbaar vermeld staan. 
Bij hijschwerktuigen met veranderlijke vlucht 
moet bij eiken stand van de giek het veilig 
maximum hefvermogen zijn vermeld. 

2. De to hijschen last mag het veilig maxi
mum hefvermogen n iet overschrijden. 

141. Hijschkranen, 1 ieren en andere hef
werktuigen, alsmede hunne onderdeelen en 
toebehooren moeten steeds in goeden staat van 
onderhoud verkeeren en zoodanig zij n inge
richt, opgesteld, verankerd en beschut, dat zij 
zoo min mogelijk gevaar opleveren. Bij .het 
ophijschen van lasten moet door pal en pal
rad of op andere doelmatige wijze het onver
hoeds neerdalen worden voorkomen. Bij het 
neerlaten van lasten moet door eene doel 
matige, goedwerkende rem of andere inrich
ting de snelheid kunnen worden geregeld en 
moet onmiddellijk stilzetten steeds mogelijk 
zijn, terwijl de zwengel niet mede mag rond
draaien, doch moet zijn afgenomen of ont
koppeld. 

142. De arbeiders, die hijschkranen of an
dere hefwerktuigen bedienen , moeten ter plaat
se, waar zij die werktuigen bedienen, alsmede 
op de toegangswegen tot die plaats, beveiligd 
zijn tegen ongevallen door gevaar veroorza
kende deelen van drijfwerk of werktuigen of 
door vallen. 

143. 1. Kabels, hijschkettingen en strop
pen mogen niet zwaarder worden belast dan 
een veilig gebruik toelaat. 

2. Zoo dikwijls zulks ter waarborging van 
een veilig gebruik noodig is, moeten hijsch
kettingen en kettingstroppen worden uitge
gloeid en met eene voldoende trekkracht wor
den beproefd door een bevoegd deskundige. 
Van deze beproeving moet een bewijs in den 
door Onzen Minister vastgestelden vorm wor
den overgelegd. 

144. In fabrieken of werkplaatsen, waar 
vervoer met wagens over rail s plaats heeft, 
moeten: 

a. rails, wissels en draaischijven in goeden 
staat van onderhoud verkeeren; voor 
zoover zij gevaar opleveren, moeten 
daartegen doeltreffende maatregelen zijn 
genomen; 

b. de draaischijven behoorlijk kun nen wor
den vastgezet; 

c. maatregelen zijn genomen tegen knelling 
tusschen wagens of bakken en vaste 
deelen als muren, palen en kolommen 
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alsmede tegen het gevaar van verwon
dingen veroorzaakt door trekkabels bij 
het vervoer van wagens langs bochtig 
spoor; 

d. maatregelen zijn genomen tegen aanrij
dingen op plaatsen, waar geregeld ver
keer plaats heeft. 

145 . Een - kipwagen en een bak van een 
luohtspoor moeten veilig vastgezet kunnen 
worden. 

146. Indien het in artikel 144 bedoelde 
vervoer plaats heeft over eene hellende baan 
en bij het losraken van een of meer der wa
gens gevaar kan ontstaan, moeten daartegen, 
zoo mogelijk door zelfwerkende inrichtingen, 
maatregelen zijn getroffen. 

147. Electrisch gedreven transportwagens 
of -karren, lorries en dergelijke, moeten zijn 
voorzien van ten minste ééne deugdelijke me
chanische reminrichting en één mechanisch be
dienden stroomverbreker, welke automatisch 
in -werking treden als de bedienende persoon 
het voertuig verlaat. Bij stilstand van " het 
voertuig mag de stroomketen niet geslóten 
kunnen worden, als het bedieningsorgaan van 
het schakelapparaat (controller) niet in zijn 
nulstand staat, 
· 148. Tegen het gevaar getroffen te worden 
door vallende of wegvliegende voorwerpen 
moeten doeltreffende maatregelen ·zijn getrof
fen en beschuttingen zijn aangebracht. 

149. Het opstapelen van voorwerpen of 
stoffen, het maken van groeven, geulen, kui
len, putten· en het af- of ondergraven van 
grond moet plaats hebben, met inachtneming 
en toepassing van die voorzorgen, welke vol
aoende waarborgen geven tegen het gevaar 
van verzakken, Omvallen, afkalven of instor
ten. 

150 . Indien arbeiders werkzaam zijn in 
silo's, bunkers en dergelijke ruimten op plaat
sen, waar, of onder omstandigheden, waarbij 
zij gevaar loopen bedolven te worden onder 
instortend materiaal , -moeten zij met behulp 
van doelmatige gordels met touwen van vol
doende lengte en sterkte, op veilige wijze zijn 
aangebonden. 

151. Indien arbeiders afdalen in een put, 
riool, grondkuip, kelder, gashouder, reservoir, 
silo of andere ruimte, waar gevaar voor be
dwelming, verstikking of vergiftiging kan be
staan, moeten zij met behulp van doelmatige 
gordels met touwen van voldoende lengte en 
sterkte, op veilige wijze zijn aangebonden. 

152. 1. Eene vaste kuip of bak, waarin 
zich heete of bijtende vloeistof of gloeiend of 
gesmolten metaal bevindt, en eene onbedekte 
grondkuip, reservoir of put, moeten, voor zoo
ver deze gevaar kunnen opleveren, door op 
borsthoogte, doch niet láger dan 0.90 m boven 
den vloer aangebrachte gordingen zijn be
schut, tenzij op andere wijze maatregelen zijn 
getroffen. 

2. Maatregelen moeten zijn getroffen tegen 
ongevallen door het overloopen van kuipen of 
bakken met heete of bijtende vloeistoffen. 

3. H et bepaalde in het eerste lid geldt niet 
ten aanzien van onbedekte grondku ipen in 
leerlooierijen, indien de arbeid door de be
schutting ernstig belemmerd zou worden en 
het gevaar, dat de kui pen opleveren, slechts 
gering is. 
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-153. Flesschen, kannen, kruiken, bussen en 
fusten, die zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur, 
carbol of andere bijtende vloeistoffen bevat
ten, moeten van een duidelijk in het oog val
lend kenteeken zijn voorzien, dat aangeeft 
welke vloeistof zij bevatten. 

154. 1. Flesschen, kannen en kruiken van 
gemakkelijk breekbaar materiaal voor het ver
voer en in voorraad hebben van een sterk zuur 
of van eene dergelijke gevaarlijke vloeistof 
moeten, indien de inhoud meer dan 5 liter 
bedraagt, zijn bemand of op andere wijze 
doelmatig beschut. 

2. Bij het uitschenken van zoodanige vloei
stof moeten ter voorkoming van morsen en 
spatten doeltreffende middelen worden aan
gewend. 

155. 1. Indien twee of meer stoomketels 
gemeenschappelijke stoom-, spui- of voedings
leidingen hebben en van een of meer dier 
ketels een mangat geopend is, terwijl de an
dere ketel of ketels in gebruik zijn, moeten de 
gemeenschappelijke: leidingen geheel zijn af
gekoppeld van de ketels met geopend mangat 
of moeten tusschen de onder druk staande lei 
dingen en die ketels stopflenzen zijn geplaatst, 
die den stoom of het water veilig afslui ten. 

2. Deze bepaling geldt niet: 
a. ten aanzien van de stoomleidingen, .in

dien daarin twee goed werkende en ge
sloten afsluitingen tusschen den ketel of 
elk der ketels met geopend mangat en 
de stoomleiding aanwezig zijn; 

b. ten aanzien van de voedingleidingen, in
dien de voedingkraan van den ketel of 
de ketels met geopend mangat is geslo
ten en de voedingklep op doel treffende 
wijze in gesloten stand is vastgezet, 

met dien verstande, dat deze afsluitingen 
met een ketting, slot en sleutel of op andere 
even zekere wijze zijn geborgd tegen ondoor
dacht opendraaien. 

156. Indien een vat, waarin rechtstreeks 
stoom uit eene stoomleiding kan worden toe
gelaten, zoodanig geopend is, dat een persoon 
zich daarin geheel of' gedeeltelijk kan be
geven, moeten tusschen die leiding en dit 
v-at dezelfde afsluitingen aanwezig zijn en 
worden gebruikt als in artikel 155 voor stoom
ketels is aangegeven. 

157. Een buis of een reservoir, waarin zich 
stoom of heete vloeistoffen of gassen bevin
den , moet doeltreffend zijn beschut, voor zoo
veel zulks noodig is om de aanraking ervan 
met eenig lichaamsdeel te voorkomen. 

158. 1. Eene buis ·of een reservoir, waarin 
zich eene vloeistof of een gas bevindt, waar
van de ontsnapping gevaar voor ongevallen 
kan doen ontstaan, moet, voor zooveel noodig, 
tegen beschadiging zijn beschut. Bovendien 
moeten in of aan eene dergelijke buis of re
servoir op doelmatige plaatsen de vernischte, 
zoo noodig zelfwerkende afsluiters zijn aange
bracht om het uitstroomen te voorkomen of 
om eene uitstrooming ten spoedigste te doen 
ophouden. 

2. Kookketels, reservoirs en toestellen, 
waarin zich stoom, heete vloeistoffen of gas
sen bevinden, moeten zoodanig zijn ingericht 
en opgesteld, dat zij bij normaal gebruik zoo 
weinig mogelijk gevaar opl everen. 

3, Ketels, ovens en dergelijke moeten zoo. 
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danig zijn ingericht en ouderhouden en van 
eene zoodanige inrichting zijn voorzien, dat 
het gevaar getroffen te worden door eene uit
slaande vlam, zooveel mogelijk is voorkomen. 

159. Bij allen arbeid, die gevaar oplevert 
voor ongevallen door vaste of vloeibare stof
fen, die bijtend zijn of eene hooge tempera
tuur hebben, moeten doelmatige beschuttings
middelen ten gebruike van de arbeiders be
schikbaar worden gesteld en moet worden 
zorg gedragen, dat deze door de arbeiders, 
zoolang zulks noodig is, worden gebruikt. 

160 . In een werklokaal, waar ontplofbare 
stoffen worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt 
of verpakt, moet ten minste één deur zijn, die 
naar buiten opendraait; de ramen mogen 
slechts verstrooid zon! icht doorlaten; gereed
schappen en andere voorwerpen van ijzer of 
staal mogen niet worden gebruikt, tenzij en 
voor zoover zulks voor de uitoefening van het 
bedrijf onvermijdelijk is; er mag niet meer 
ontplofbare stof aanwezig zijn, dan voor een 
goeden gang van het werk wordt vereischt. 

161. In werklokalen, waar ontplofbare stof
fen worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt of 
verpakt, moeten maatregelen zijn getroffen 
ter voorkoming van ontploffing. Bovendien 
moeten zoodanige maatregelen zijn getroffen, 
dat de noodlottige gevolgen eener ontploffing 
bij den arbeid beperkt zullen blijven tot het 
lokaal, waarin die arbeid wordt verricht of 
tot den persoon, die dien arbeid verricht. Zoo 
noodig moeten de arbeiders, werkzaam in bo
venbedoelde lokalen, schoeisel dragen, ronder 
spijkers of ijzeren zóolbeslag. 

162. Ketels, reservoirs en andere toestellen, 
waarin zich gassen bevinden, die ontploffings
gevaar kunnen opleveren , moeten roodanig 
zijn geplaatst en ingericht, dat eene ontplof
fing zooveel mogelijk wordt voorkomen. Zoo
lang zich na het openen van een dezer ketels, 
reservoirs of toestellen, daarin nog een ont
plofbaar gasmengsel kan bevinden, mag in de 
nabijheid ervan geen vuur of ander dan vol
doend geïsoleerd kunstlicht branden. 

163. 1. Flesschen of vaten, waarin gas 
onder hoogeren druk dan die van den damp
kring in samengepersten, tot vloeistof verdich
ten of in opgelosten toestand is verzameld, 
moeten tegen onnoodige verwarming zijn ge
vrijwaard. Het vervoeren en verplaatsen moet 
zoodanig geschieden, dat vallen op of stooten 
tegen harde voorwerpen rooveel mogelijk 
wordt voorkomen. 

2. Flesschen of vaten, als in het eerste lid 
bedoeld, moeten zoodanig zijn opgesteld, dat 
zij niet kunnen omvallen. 

3. Eene flesch , die opgelost acetyleen be
vat, moet gesloten worden, zoodra er geen 
gas meer aan onttrokken wordt, en gesloten 
worden bewaard. Ook eene flesch, die opge
lost acetyleen bevat heeft, moet gesloten wor
den bewaard. 

4. De sleutel voor het openen en sluiten 
van den afsluiter van eene .flesch, die opge
lost acetyleen bevat, moet, zoolang de flesch 
voor afgifte van gas in gebruik is, op den 
afsluiter zijn geplaatst of daaraan of aan de 
flesch zijn opgehangen. 

164. 1. Reduceerafsluiters . voor zuurstof 
moeten zoodanig zijn ingericht, dat de veilig
heidsklep ten opzichte van eene staande flesch 
omhoog gericht is. 
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2. De manometers van reduceerafsluiters 
moeten roodanig zijn aangebracht, dat de af
lezing kan geschieden van eene plaats, waar 
de kans, om te worden getroffen door afge
stooten deelen van den reduceerafsluiter, het 
kleinst is. 

165. 1. Acetyleentoestellen moeten zooda
nig zijn ingericht en van zoodanige veilig
heidsmiddelen zijn voorzien, dat gasontsnap
ping - behalve door eene veiligheidsbuis naar 
de buitenlucht - rooveel mogelijk wordt voor
komen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op 
toestellen, die in de buitenlucht zijn opgestel d, 
noch op verplaatsbare toestellen, die tijdelijk 
in eene fabriek of werkplaats worden gebruikt 
voor het autogeen snijden, lasschen of verwar
men van vast opgestelde of moeilijk verplaats
bare voorwerpen. 

166. Acetyleentoestellen moeten zoodan1g 
zijn ingericht, dat de ontleding van carbid 
niet geschiedt in een gashouder onder eene be
weeglijke gasklok. 

167. Acetyleentoestellen, waarbij de ontle
ding van het carbid buiten den gashouder ge
schiedt, moeten zijn voorzien van eene inrich
ting die met zekerheid voorkomt, dat gas uit 
den gashouder door de geopende ontwikkel
ruimte ontsnapt. 

168. 1. Het is verboden acetyleentoestellen 
te gebruiken, waarin het gas onder een over
druk van meer dan 1.5 kg/cm2 kan voorko
men. 

2. Acetyleentoestellen, waarin de werkdruk 
bedraagt 0:50 kg/cm2 of meer, moeten zooda
nig zijn geconstrueerd, tl.at zij ronder blijvende 
vormverandering een overdruk van 5 kg/cm2 
kunnen weerstaan, met dien verstande, dat de 
wanddikte van de toestellen ten minste 1.5 mm 
moet bedragen. 

3. Op een toestel als bedoeld in het tweede 
lid, moet duidelijk leesbaar een uitsluitend 
voor dat toestel bestemd nummer zijn aange
bracht. De gebruiker van het toestel moet in 
het bezit zijn van een cer tificaat, afgegeven 
door een door Onze!) Minister aangewezen 
dienst of instelling, waaruit blijkt, dat het 
toestel geperst is op een druk van 5 kg/cm2 en 
dien druk heeft weerstaan ronder dat blijv!)n
de vormverandering optrad. 

4. Op een toestel, als bedoeld in het tweede 
lid, moet de werkdruk op duidelijk zichtbare 
wijze zijn aangegeven. De werkdruk mag niet 
meer dan 1.4 kg/cm2 bedragen. 

5. Een toestel, als bedoeld in het tweede 
lid, moet voorzi e n zijn van een goed werken
den manometer, die den overdruk in het toe
stel in kg/cm2 duidelijk aanwijst. Deze mano
meter moet zoodanig zijn ingericht, dat hij 
een druk tot 2.5 kg/cm2 op juiste wijze aan
geeft. Op de schaalverdeeling moet de toege
stane werkdruk met een roode streep zijn aan
geduid. 

6. Een toestel, als bedoeld in het tweede 
1 id, moet zijn voorzien van twee veiligheids
kleppen, tenzij het een verplaatsbaar toestel is 
en in den bedrijfstoestand minder dan 250 kg 
weegt, in welk geval met één veiligheidsklep 
kan worden volstaan. 

7. Eene veiligheidsklep, als bedoeld in het 
zesde lid, moet zijn a angesJoten op eene pijp 
van voldoende doorsnede, waardoor het oot-
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snappende gas recht,streeks in de buitenlucht 
wordt afgevoerd, tenzij het betreft een ver
plaatsbaar toestel, dat tijdelijk in eene fabriek 
of werkplaats wordt gebruikt voor het auto
geen snijden, lasschen of verwarmen van vast 
opgestelde of moeilijk verplaatsbare voorwer
pen. 

Deze veiligheidsklep moet zoodanig zijn in
gericht, 

a. dat de werkdruk met niet meer dan ten 
hoogste 0.1 kg/cm2 wordt overschreden 
en dat de klep ophoudt te werken als 
de druk 0.1 kg/cm2 beneden den werk
druk is gedaald; 

b. dat haar goede werking niet kan worden 
verstoord door slijtage, roesten, vervui
len, vocht of dergelijke oorzaken; 

c. dat zij niet op eenvoudige wijze kan wor
den ingesteld op een anderen druk dan 
waarop zij behoort te werken, noch bui
ten werking gesteld. 

8. Acetyleentoestellen, waarin het gas voor
komt onder een overdruk grooter dan 0.1 kg/ 
cm2 doch geringer dan 0.5 kgicm2, moeten 
voorzien zijn van een goed werkenden mano
meter en van eene goed werkende veiligheids
klep van wodanige afmetingen en inrichting, 
dat de overdruk n iet hooger kan stijgen dan 
0.5 kg/cm2, tenzij de inrichting van het toe
stel zoodanig is, dat geen grooteren overdruk 
dan 0.5 kg/cm2 kan worden verkregen. 

9. Het in het derde lid bedoelde nummer, 
de in het vierde lid bedoelde werkdruk en het 
in het zesde lid bedoelde gewicht moeten dui
delijk en duurzaam zijn vermeld op eene recht
hoekige koperen plaat, ten minste 6 X 9 cm 
groot. Deze plaat moet aan het toestel, op 
eene duidelijk zichtbare plaats zijn geklonken 
met 4 koperen boutjes met verwnken koppen. 
Bij gunstigen afloop van de beproeving, be
doeld in het derde lid, stempelt de daar ge
noemde dienst of instelling de bevestigings
boutjes met het rijkswapen. 

169. 1. Acetyleentoestel len moeten zijn op
gesteld in de buitenlucht of buiten eenig werk
lokaal in eene uitsluitend voor het toestel of 
de toestellen bestemde goed geventileerde 
ruimte, welke voldoende afgescheiden is van 
het werklokaal, en op wodanigen afstand van 
open vuur of ander dan voldoend geïsoleerd 
kunstlicht, dat bij gasontsnapping geen ge
vaar voor ontploffing kan ontstaan. Zoo noo
dig moeten doelmatige voorzieningen zijn ge
troffen tegen het gevaar van bev1·iezen van 
de toestellen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet 
ten aanzien van: 

a. verplaatsbare toestellen, die tijdelijk in 
eene fabriek of werkplaats worden ge
bruikt voor het autogeen snijden, las
schen of verwarmen van vast opgestelde 
of moeilijk verplaatsbare voorwerpen; 

b. toestellen, waarvan de lading niet meer 
dan 1 kg carbid kan bedragen en waar
van het gas gebruikt wordt ronder toe
voer van zuurstof. 

170. 1. Tusschen eiken snij- of Iaschbran
der en een acetyleentoestel of eene leiding, 
waarin zich een brandbaar gas bevindt, moet 
een waterslot of eene andere inrichting zijn 
aangebracht, waardoor het terugslaan van 
eene vlam en het binnendringen van lucht of 
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_zuurstof in het toestel of de gasleiding ver
hinderd wordt. 

2. Op elk waterslot of elke inrichting, als 
bedoeld in het eerste lid, mag niet meer dan 
één snij- of één Iaschbrander zijn aangesloten. 

3. I ndien meer dan één waterslot of inrich
ting, a ls bedoeld in het eerste lid, op eene 
gasleiding of een toestel is aangesloten, moet 
elk waterslot of elke zoodanige inrichting af
wnderlijk van die leiding of het toestel kun
nen worden afgesloten. 

171 . De in artikel 170 bedoelde waterslo
ten en andere inrichtingen moeten zoodanig 
zijn ingericht, dat zij gemakkelijk kunnen 
worden geopend en inwendig nagezien. 

172. Ten behoeve van het dooden van die
ren mogen geen schietmaskers met scherpe 
patronen worden gebruikt. 

173 . Het in deze paragraaf bepaalde ten 
aanzien van krachtwerktuigen, werktuigen en 
drijfwerken geldt, wanneer deze buiten gebruik 
zijn gesteld, alleen dan niet, indien en voor 
wover deze zijn gedemonteerd en duidelijk 
blijkt, dat het in gebruik nemen of in bewe
ging brengen ervan niet zal plaats hebben, 
voordat de noodige beveiligingsmaatregelen 
zullen zijn genomen. 

§ 7. Het verschaf/en van hulp bij ongevallen. 

174. In eene fabriek of werkplaats, waar 
drijfwerk of werktuigen door een krachtwerk
tuig in beweging worden gebracht, waar vaste, 
vloeibare of gasvormige stoffen, die bijtend, 
g iftig of ontplofbaar zijn of eene hooge tem
peratuur hebben, worden gebruikt, bereid of 
bewerkt of waar door den aard van het be
drijf verwondingen kunnen ontstaan of waar 
gevaar voor bedwelming bestaat, moeten doel
treffende middelen voor eerste hulp bij onge
vallen aanwezig zijn. Zij moeten zoodanig 
worden bewaard, dat zij tegen verontreiniging 
door stof of op andere wijze zijn beschut en 
dat te allen tijde er over kan worden beschikt. 

175. In elke fabriek of werkplaats, als in 
het vorige artikel bedoeld, moet een voldoend 
aantal bil jetten, waarop de bij ongevallen te 
verleenen eerste hulp op licht begrijpel ijke 
wijze is beschreven en voor zoover noodig door 
afbeeldingen is verduidelijkt, zijn opgehangen, 
wodanig, dat daarvan gemakkelijk kennis kan 
worden genomen. 

176. In eene fabriek of werkplaats, waar 
gevaar voor verdrinken bestaat, moeten doel
matige middelen voor het redden van drenke
lingen op eene goed zichtbare en doelmatige_ 
plaats beschikbaar zijn. 

177. 1. Nabij een werklokaal in eene fa
briek of werkplaats, waar ontsnapping van 
voor inademing ongeschikte gassen of dampen 
te duchten is, moet een doelmatig toestel, dat 
de inademing van zuivere I ucht of zuurstof 
waarborgt, steeds beschikbaar zijn en ter be
diening daarvan een voldoend aantal arbei
ders zijn aangewezen, die met het gebruik van 
het toestel vertrouwd zijn. 

2. Bij het ver r ichten van werkzaamheden in 
een put, riool , grondkuip, kelder, gashouder, 
reservoir of andere dergelijke min of meer af
gesloten ruimten, waarin gevaar voor bedwel
ming, verstikking of vergiftiging bestaat, moe
ten doelmatige m iddelen beschikbaar zijn en 
aangewend worden om een persoon, die zich 
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in eene zoodanige ruimt,e begeeft tot redding 
van een ander, bij bedwelming onmiddellijk 
daarbuiten te kunnen brengen. 

178. 1. In fabrieken of werkplaatsen, waar
in de bedrijven worden uitgeoefend van ma
chinale houtbewerking, machinale metaalbe
werking, machinale lederbewerking, papier
fabricage of steen-, pannen-, tegel- of buizen
fabricage en waarin 25 of meer personen ple
gen te verblijven, alsmede in alle overige, in 
artikel 174 bedoelde fabrieken of werkplaat
sen, waarin 50 of meer personen plegen te 
verblijven, moet ten minste één persoon aan
wezig zijn, die belast is met het verleenen van 
eerste hulp bij ongevallen en ten aanzien van 
wien een bewijs, als nader door Onzen Minis
ter, met de uitvoering van dit besluit belast, 
zal worden ·aangegeven, kan worden overge
legd, waaruit blijkt, dat hij met het verleenen 
van eerste hulp vertrouwd is. 

2. Het verleenen van eerste hulp bij onge
vallen mag uitsluitend geschieden door de in 
het eerste lid bedoelde personen, tenzij om
standigheden in het belang van den door een 
ongeval getroffene onmiddellijk ingrijpen of 
medewerken van anderen noodzakelijk maken. 

§ 8. Het verschaffen van gelegenheid tot 
ontvluchting bij brand. 

179. In fabrieken of werkplaatsen, waar 
de in § 5 van Hoofdstuk II bedoelde trappen, 
wegen of uitgangen, ook in verband met de 
inrichting of de ligging van het gebouw of 
van de werklokalen of met de in het gebouw 
aanwezige stoffen, geen voldoenden waarborg 
bieden, dat bij brand de arbeiders den be
ganen grond buiten het gebouw veilig kunnen 
bereiken, moet een voldoend aantal gemak
kelijk en veilig bereikbare. en om als nooduit
gang te dienen doelmatig ingerichte vensters, 
deuren of luiken aanwezig zijn. Langs deze 
nooduitgangen moet de begane grond buiten 
het gebouw, hetzij rechtstreeks, hetzij door of 
over aangrenzende gebouwen, veilig kunnen 
worden bereikt. Voor zooveel noodig moeten 
daartoe de volgende maatregelen zijn geno
men: 

a. brandtrappen of brandladders, waarvan 
een veilig gebruik is verzekerd en die 
het bereiken van den beganen grond 
buiten het gebouw mogelijk maken, moe
ten in een voldoend aantal en op doel
matige plaatsen zijn aangebracht; 

b. inrichtingen van voldoend veilige con
structie, waarmede telkens één of meer 
personen van eene verdieping veilig 
naar den beganen grond kunnen worden 
afgelaten, moeten in een voldoend aan
tal aanwezig zijn en in goeden staat van 
onderhoud verkeeren. 

§ 9. H et voorkomen van vergiftiging, 
bes1"etting of beroepsziekte". 

180. 1. In schadelijke werklokalen, ge
noemd in categorie D van artikel 1, en in 
werklokalen, waar aan bederf onderhevige 
stoffen worden verwerkt of bewerkt, moet de 
vloer zoodanig zijn ingericht, dat hij kan wor
den ontsmet. Wanneer gevaar voor besmetting 
aanwezig is, moet op eene doeltreffende wijze 
ontsmet worden. 

2. In schadelijke werklokalen, genoemd in 
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categorie D, 5, 6 of 7, van artikel 1, moeten 
de wanden tot eene hoogte van ten minste 
1.20 m glad bepleisterd of met verglaasde 
tegels bekleed zijn. 

181. 1. In eene fabriek of werkplaats, 
waar arbeiders verblijven in schadelijke werk
lokalen, genoemd in categorie A, B, C, D, E, 
F, G 7, H , K, 2, 3 of 4, of L van artikel 1, 
moeten voor die arbeiders naar seksen ge
scheiden, binnenshuis en doelmatig gelegen, 
doeltreffend ingerichte waschgelegenheden be
schikbaar zijn. 

2. Het aantal beschikbare waschgelegenhe
den moet bedragen ten minst,e één op elke 5 
of minder der in het eerste lid bedoelde ar
beiders, die gelijktijdige rust- en schafttijden 
hebben. Echter mag dit aantal bedragen ten 
minste één op elke 10 of minder dier arbei
ders, wanneer zij in geen ander schadelijk 
werklokaal verblijven, dan bedoeld in cate
gorie H of K, 3 of 4, van artikel 1. 

3. De artikelen 75, 76 en 77 zijn van toe
passing. 

182. In eene fabriek of werkplaats, waar 
arbeiders verblijven in schadel ijke werkloka
len, genoemd in categorie A, 1 tot en met 
14, 16, 17 en 18, B , D, 3, 4, 5 of 7, E of L van 
artikel 1, moet wo noodig elke arbeider, wiens 
kleederen of hoofdhaar blootstaan aan ver
ontreiniging met of opneming van schadelijke 
stoffen, op eiken eersten werkdag der week, 
of zooveel vaker als noodig is, de beschikking 
hebben over een gemerkt, op afdoende wijze 
gereinigd en gedroogd, en uitsluitend door 
hem te gebruiken doelmatig overkleed en 
hoofdbedekking, die op dien en op de volgen
de werkdagen bij den arbe id moeten worden 
gedragen. 

183. 1. Flesschen, kannen, kruiken, potten, 
bussen, fusten, doozen, kisten en dergelijke, 
die giftige stoffen bevatten, moeten van een 
duidelijk, in het oog vallend kenteeken zijn 
voorzien, waaruit blijkt, dat zij eene giftige 
stof bevatten. 

2. Giftige stoffen moeten wodanig wot·den 
bewaard, dat het gevaar voor vergiftiging zoo
veel mogelijk wordt voorkomen. 

3. Zware verg iften, woals arsenicum, cyaan
kalium e. d., moeten op zoodanige wijze wor
den bewaard, dat zij niet in handen van on
bevoegden kunnen komen. 

184. Bij werkzaamheden, die de arbeiders 
blootst.ellen aan een der hieronder genoemde, 
voor de gezondheid schadelijke invloeden, moe
ten zoo noodig de daarbij aangegeven be
schuttingsmiddelen worden beschikbaar ge
steld en moet worden gewrgd, dat deze door 
de arbeiders worden gebruikt: 

a. tegen de schadelijke werking van de 
straling bij autogeen lasschen en snijden 
en van electrisch booglicht: doelmatige 
beschuttingsmiddelen voor de oogen; 

b. tegen de schadelijke werking van de 
straling bij electrisch lasschen en _ snij
den: doelmatige beschuttingsmiddelen 
voor de oogen en de onbedekte huid; 

c. tegen de schadel ijke werking van andere 
dan de onder a en b genoemde straling: 
doelmatige beschuttingsmiddelen voor de 
oogen en de aan de stralen blootge
stelde huid ; 

d. tegen aanraking van de hu id door daar-
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·op schadelijk inwe1:kende of daarin door
dringende stoffen: doelmatige bedek
kingen voor de huid; 

e. tegen de inademing var> giftige of bij
tende dampen, gassen, rook, nevels of 
van stof: doelmatige ademtoestellen, 
helmen of respiratoren; 

f. tegen het gevaar van besmetting bij het 
verwerken van deelen van dieren, die 
besmet of verdacht waren besmet te zijn : 
'doelmatige ontsmettingsmiddelen, hand
en arm bedekkingen en brillen ; 

g. tegen de inwerking van schadelijke ge
luidstrillingen op het gehoororgaan: 
doelmatige beschuttingsmiddelen. 

185. In een werklokaal, genoemd in de ca
tegorieën A, B , C, D, E, F of L van arti kel 
1, mag geen voedsel worden genuttigd en 
bewaard. 

186. Een schadelijk werklokaal mag noch 
gedurende, noch buiten den werktijd als slaap
vertrek worden gebruikt. 

§ 10. H et vertoeven ter plaatse, waar hooge 
of lage t emperaturen, stof, schadelijke dam
pen, gassen of stralen voorkomen, of waar 

gevaar voor vergiftiging, besmetting of 
beroepsziekten bestaat . 

187. Het districtshoofd kan eischen s.tellen 
ten aanzien van den tijd, gedurende welken 
arbeiders mogen vertoeven in: .' 

a. ovens, eesten, droogstoven, -dr'ooginrich
tingen, stoomketels, rookkanalen., war
me kamers van suikerfabrieken of an
dere min · of meer besloten ruimten, 
waarin eene ' temperatuur van meer dan 
32° C. heerscht; . 

b. ruimten, waarin door kunstmatige afkoe
ling eene temperatuur van minder dan 
7° C. heerscht; 

c. werklokalen, a ls bedoeld, in categorie A, 
B, C of G , 1, 2 of 3, van artikel 1, en 
besloten ruimten, zooals tanks, dubbele 
bodems, wingpas·sages, ketels en derge
lijke, waaruit schadelijke dampen of gas
sen of stof niet vol doende worden afge
voerd; . 

d. _ruimten, waarin loodwit _ wordt bereid of 
giftige loodverbindingen in poedervorm 
worden behandeld of waarin met lood
houdende verf gedekte vlakken door 
bikken, schrapen of afbranden van deze 
verf worden ontdaan ; 

· e. ruimten, waarin vernis voor keramische 
bedrijven wordt bereid, gemalen, gezift, 
gemengd of verglaasd of op voorwerpen 
aangebracht, indien het vernis meer dan 
1/2 percent van het -gewicht in drogen 
toestand aan lood bevat in anderen vorm 
dan zwavellood (loodglans, looderts). 

§ 11. H et verstrekken van goed drinkwater 
of andere alcoholvrije dranken. 

188. Het districtshoofd kan eischen stellen 
ten aanzien van het verstrekken van goed 
drinkwater, indien aan arbeiders, die in eene 
fabriek of werkplaats werkzaam zijn, geen 
goed drinkwater of geen andere geschikte al
coholvrije dranken op doelmatige wijze en in 
voldoende hoeveelheid kosteloos worden ver
strekt. 
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HOOFDSTUI{ IV. 
Bijzondere regelingen voor bepaaide fabrie

ken of werkplaatsen. 

§ L Algemeene bepalingen. 
189. De liepalingen van dit hoofdstuk zijn 

van toepassing met betrekking tot arbeid in 
fabrieken of werkplaatsen. 

190. De bepali-ngen van de hoofdstukken 
II en III zijn ook van ·toepassing op fabrieken 
of werkplaatsen, womede op werklokalen, in 
dit hoofdstuk bedoeld, voor zoover daarin niet 
van die bepalingén wordt afgeweken. 

§ 2. Werklokalen, waar machinaal wordt ge
sponnen of geweven en de lucht op kunstmatige 

wijze wordt bevochtigd. 
191. Zoowel in het midden a ls ·aan of nabij 

een der zijwanden van een werklokaal, waar 
machinaal wordt gesponnen of geweven en de 
lucht op kunstmatige wijze wordt bevochtigd, 
moet op doelmatige plaatsen een voldoend 
aantal goed werkende thermometers met voch
tig reservoir, zooals zich in psychrometers be
vinden, zijn opgehangen. Op deze thermome
ters moeten de halve graden C. uitdrukkelijk 
zijn aangegeven en de vierde deelen van gra
den duidelijk waarneembaar zijn. 

192. De noodige maatregelen moeten zijn 
genomen, opdat de temperatuur, aangewezen 
door den in het vorige artikel bedoelden ther
mometer, niet hooger stijgt dan 21 ° C., tenzij 
deze thermometer buiten meer dan 18° C. aan
wijst, in- welk geval de temperatuur, aange
wezen ··door dezen thermometer, in het werk
lokaal 3° C. hooger mag zijn dan op dezen 
thermometer in de buitenlucht wordt aange
wezen. 

193. Indien de lucht in een werklokaal, als 
bedoeld in artikel 191, wordt vochtig gehou
den door het inblazen van met waterdamp ver
zadigde lucht, moet het voor die verzadiging 
dienende water voldoende zuiver zijn en moe
ten de geleidingsbuizen voor het invoeren van 
die lucht rein gehouden worden. 

194. Indien de lucht in een werklokaal, als 
bedoeld in artikel 191, wordt vochtig gehou
den door het invoeren van stoom, moeten de 
hiertoe dienende stoompijpen, indien dit ter 
voorkoming van hinderlijke warmte noodig is, 
met warmte-isoleerend materiaal zijn bekleed. 

§ 3. Vlasbrakerij en en -zwingelarijen, waar 
zonder hulp van een krachtwerktuig wordt 

gearbeid door meer dan drie personen. 
195. In eene fabriek of werkplaats, waar 

zonder hulp van een krachtwerktuig vlas wordt 
gebraakt of gezwingeld en waarin meer dan 
drie personen werkzaam zijn, moet aan het 
bepaalde in de artikelen 196 tot en met 200 
zijn voldaan. 

196. Tusschen de zwingelaars onderling 
moeten voldoend hooge en breede, dichte schot
ten zijn geplaatst, tenzij zij op afstanden van 
ten minste 1.5 m van elkaar werkzaam zijn. 

197. In eene zwingelkeet of zwingellokaal 
mag niet meer vlas aanwezig zijn dan de 
hoeveelheid, d ie per dag wordt verwerkt, ten
zij de bergplaats voor het meerdere vlas door 
een dichten wand of vloer van het werklokaal 
gescheiden is. --

198. In een werklokaal mag geen vlasafva l 
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worden uitgeschud gedurende den t ijd, dat al
daar andere werkzaamheden worden verricht. 

199. Vlas mag binnenshuis niet boven open 
vuur worden gedroogd, tenzij de rook van dit 
vuur door een goed trekkenden schoorsteen 
doel treffend wordt afgevoerd. 

200. Voor afvoer van het stof moeten, be
halve de deuropeningen, openingen tot een 
oppervlak, ten minste gelijk aan 1/5 van het 
vloeroppervlak van het zwingellokaal, doelma
tig zijn aangebracht, zooveel mogelijk ver
deeld over twee tegenover elkaar gestelde 
wanden en zoo noodig over het dakvlak; zij 
moeten van verstelbare kleppen zijn voorzien. 

§ 4. Scheepsbouwwerven, -hellingen en 
-dokken. 

201. In fabrieken of werkplaatsen, waar 
schepen worden gebouwd, gesloopt, hersteld of 
gereinigd, moet aan het bepaalde in de arti
kelen 202 tot en met 211 zijn voldaan. 

202. Alle scheepsstellingen moeten voldoen 
aan de eischen van goed en veilig werk. 

203. Alle scheepsstellingen moeten onder 
voortdurend toezicht staan van een op dit 
gebied ervaren persoon, die waakt over de 
veilige samenstelling en het onderhoud. Het 
wegnemen van stutten, steunen, kimbeddingen, 
stapelblokken of schoren van kielplanken mag 
niet dan met voorkennis of onder toezicht van 
dezen persoon geschieden. 

204. Voor scheepsstellingen en werkbakken 
moet gaaf en deugdelijk materiaal worden ge
bruikt van voldoende afmetingen om de zwaar
ste te verwachten belastî,og veilig te kunnen 
dragen. De planken moeten ten minste 3.5 cm 
dik zijn, voldoende zijn ondersteund en vóór 
het gebruik op deugdelijkheid zijn onderzocht. 

205. De plaatsen, waar op in aanbouw, in 
herstelling of in slooping zijnde schepen en op 
stellingen zal worden gewerkt, moeten langs 
doelmatige opgangen, bruggen, trappen of 
ladders veilig bereikbaar zijn. 

206. Op in aanbouw, in herstelling of in 
.slooping zijnde schepen, stellingvloeren, hel
lingen en in dokken moeten alle plaatsen, 
waar gewerkt wordt, alsmede de toegangen 
daartoe, behoorlijk zijn verlicht. 

207. De opgangen en bruggen, welke zich, 
h etzij geheel, hetzij ten deele meer dan 4 m 
boven den beganen grond, dokvloeren, scheeps
bodems of scheepsdekken of den waterspiegel 
buiten boord bevinden, moeten ten minste 
1.20 m breed zijn en aan beide zijden zijn af
geschut of door eene stevige op 0.90 m hoogte 
bevestigde gording en eene voetplank van ten 
minste 12 cm hoogte of door twee dergelijke 
gordingen op onderscheidenlijk 0.90 m en 0.30 
m hoogte of op eene andere doelmatige wijze. 
Zij moeten, voor zoover zij niet horizontaal 
liggen, over de geheele breedte zijn voorzien 
van schraplatten. De helling van deze op
gangen en bruggen mag niet steiler zijn dan 
1 verticaal op ·2 horizontaal. 

208. Stellingvloeren moeten, voor zoover zij 
:zich meer dan 4, m boven den beganen grond 
bevinden, zooveel mogelijk tot tegen den 
1,cheepsromp worden volgelegd en aan buiten
kant en uiteinden door eene stevige, op 0.90 m 
hoogte bevestigde gording en eene voetplank 
van ten minste 12 = hoogte, of door twee 
gordingen, op onderscheidenlijk 0.90 m en 
-0.30 m hoogte boven den vloer stevig beves-
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tigd , of op andere doelmatige wijze zijn be
schut. Deze vloeren moeten eene breedte heb
ben van ten minste 1.20 m . 

209. 1. Hulpstell ingen moeten door hang
of steunijzers, touwen of kettingen, van vol
doende sterkte, worden gedragen, deugdelijk 
zijn opgehangen of bevestigd en zoo noodig 
tegen schommelen zijn gewaarborgd. Zij moe
ten , indien zij meer dan 4 m boven den be
ganen grond, dokvloeren, scheepsbodems of 
scheepsdekken zijn gelegen, zoo mogelijk zijn 
omschut. Wanneer geen behoorlijke omschut
ting aanwezig is , moeten doelmatige gordels 
met touwen van voldoende afmeting en sterkte 
worden gebruikt. 

2. Werkbakken moeten door hang- of steun
ijzers, touwen of kettingen, van voldoende 
sterkte, worden gedragen, deugdelijk zijn op
gehangen, zoo noodig tegen afwijken zijn ge
waarborgd, aan minstens drie zijden zijn om
schut met gordingen op eene hoogte van 0.90 
m en aan a lle zijden met voetplanken van 
ten minste 24 cm hoogte. 

210. 1. Dekopeningen, die niet voorzien 
zijn van voldoend hooge luikhoofden, moeten 
tegen het gevaar van er in te vallen doel
matig zijn beschut. Deze beschutting mag 
slechts worden verwijderd wolang en voor 
zoover dit voor werkzaamheden aan die ope
ning noodzakelijk is. Indien mogelijk, moeten 
daartoe om de openingen voldoend sterke lei
ders op voldoende hoogte zijn aangebracht. 

2. Dekken, die nog niet voorzien zijn van 
verschansing of hekwerk, of waarvan de ver
schansing of het hekwerk tijdelijk geheel of 
gedeeltelijk is weggenomen, moeten zijn be
schut, als in het l ste lid voor dekopeningen 
is omschreven, tenzij ter plaatse een stelling
vloer is gebouwd, die tegen den scheepsromp 
aansluit en die niet lager dan 1 ½ m beneden 
het dek is gelegen. 

211. 1. Bij gladheid door vorst als anders
zins moeten opgangen, stellingvloeren, loop
planken, dekken , traptreden en bruggen met 
zand of asch zijn bestrooid. 

2. Bij herstellingswerkzaamheden op of aan 
schepen, waarbij de inrichting, de bouw, de 
laatstelijk vervoerde lading of andere omstan
digheden bijzondere gevaren opleveren, moeten 
doelmatige voorzorgsmaatregelen worden ge
troffen ter voorkoming van ongevallen door 
uitglijden, bedwelming of door ontploffing. 

§ 5. Bouwwerken. 

212. Op bouwwerken moet aan het bepaal
de in de a rtikelen 213 tot en met 216 zijn vol 
daan. 

213. Bij gladheid door vorst als anderszins 
moeten opgangen, stellingvloeren en loopplan
ken met asch of zand zijn bestrooid. 

214. De balklagen van in aanbouw zijnde 
gebouwen moeten zijn afgedekt, tenzij onmid
dellijk na het gereed komen van de balklagen 
de plafondtengels of schroten voor het aan
brengen van de gestucadoorde plafonds wor
den aangebracht, of andere doeltreffende mid
delen zijn toegepast om te voorkomen, dat 
iemand tusschen de balken eener balklaag 
door valt. 

215. Het stellen van de kap op eenig ge
bouw mag niet geschieden ter plaatse ·waar de 
bovenste balklaag niet is dichtgelegd over een 
voldoenden afstand of andere doelmatige mid-
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delen, welke eene voldoende mate van veilig
hei d bij den arbeid bieden, zijn toegepast. 

216. Gebruikt materiaal moet dadelijk na 
het vrijkomen spijkerschoon gemaakt worden 
of wel onmiddellijk op eene doelmatige plaats 
worden weggelegd. 

HOOl'DSTUK V. 
Verpllchtlngen des arbeiders. 

217. Een arbeider, die arbeid verricht, 
waarop betrekking heeft een voorschr ift, ge
geven in de artikelen 78, 96, 98, 99, tweede 
lid , 101, 102, 108, 109, 113, 115, 118, 119, 121, 
124, 125, 127, 129, derde lid , 131, 135, 139, 
144, 145, 149, 150, 151, 154, tweede lid, 159, 
160, 161, 162, 163, 182, 183, 184, 185, 202, 
203, tweeden volzin, of 209, of waarop betrek
king heeft een eisch van het districtshoofd 
betreffende de wijze van uitvoering in een 
bepaald geval van het b_ij de genoemde art\: 
kelen bepaalde, is verplicht, voor wover h1J 
redelijkerwijze geacht kan worden __ met __ dat 
voorschrift of dien eisch bekend te z1Jn, b1J of 
ter zake van den arbeid, dien hij verricht, dat 
voorschrift of dien eisch na te leven en de op 
grond van dat voorschrift of dien e_is_ch aan~ e
zige en voor hem bestemde beve1ligmgsm1d
delen aan te wenden . 

HOOFDSTUK VI. 
Slotbe11allngen. 

218. H et districtshoofd kan betreffende de 
wijze van uitvoering in een bepaald geval van 
het in de Hoofdstukken III en IV bepaalde 
aan hoofden of bestuurders eischen stellen. 

219 . 1. Door Onzen Minister kan voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk vrijstelling worden 
verleend van de voorschriften van Hoofdstuk 
II alsmede van het bepaalde in de artikelen 
65, 80, 81, 88, 90, 93 , tweede lid, 114, 134, 
135, 136 en 178. 

2. Bij de vrijstelling wordt de tijd bepaald, 
gedurende welken zij zal gelden, dan wel of 
zij voor onbepaalden tijd verleend wordt. 

3. Eene vrijstelling kan te allen tijde wor
den ingetrokken, indien blijkt, dat zij ter wil~.e 
van de veiligheid niet gehandhaafd kan bhJ
ven, dat de reden, waarom zij is verleend, is 
vervallen of dat één of meer der voorwaarden, 
waaronder zij is verleend, niet worden nage
leefd. 

220. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Veiligheidsbesluit voor fa 
brieken of werkplaatsen" met bijvoeging van 
het jaartal van het Staatsblaä, waarin het is 
geplaatst. 

221 . In dit besluit wordt verstaan onder 
"arbeid" , ,,fabrieken of werkplaatsen", ,,Onze 
Minister", ,,districtshoofd", ,,hoofd of bestuur
der" en "arbeiders" hetgeen daaronder ver
staan wordt in de Veiligheidswet 1934. 

222 . Dit besluit tceedt in werking met in
gang van 1 Januari 1939. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 19den November 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social e Zaken, 
C. P . M. Romme. 

(Uitgeg. 2 December 1938.) 
L. &. S. 1938. 
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19 November 1938. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in de a rtikelen 6 en 7 
der Veiligheidswet 1934 (,,Electrotechnisch 
Veiligheidsbesluit 1938" ) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de artikelen 6 en 7 der Veiligheids

wet 1934; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 19 Jnni 1938, n°. 1119 B, 
Afdeeling Arbeid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1938, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist er van 17 November 1938, n°. 
3811, Afdeeling Arbeid; 

H ebben goedgevonden en verstaan 
de navolgende bepalingen vast te st ellen: 

Algemeene Bepalingen. 

Art. 1. Ten aanzien van het in dit besluit 
voor electrische leidingen en toestellen bepaalde, 
wordt verstaan onder : 

a. sterkstroominstallaties : electrische in
richtingen, welke met eene spanning van meer 
dan 50 volt gedreven worden of waarbij de tota• 
Ie energie, welke in werking kan treden, meer 
dan 100 watt bedraagt; 

b. spanning : de effectieve spanning en wel, 
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is, die van 
eene leiding ten opzichte van de aarde ; 

c. installaties voor lage spanning : sterk
stroominstallaties, bij welke het niet mogelijk 
is, dat in normale omstandigheden tusschen 
eene der leidingen en de aarde eene hoogere 
spanning dan 300 volt kan optreden. Bij accu
mulatorenbatterijen wordt de ontlaadspanning 
als de spanning in normale omstandigheden 
beschouwd; 

d. installaties voor hooge spanning : alle 
niet in c bedoelde sterkstroominstallaties; 

e. onbrandbare voorwerpen: voorwerpen, 
die niet kunnen vlamvatten, of na aan eene 
vlam blootgesteld geweest t e zijn, niet van zelf 
verder branden ; 

/. electrische bedrijfsruimten: ruimten, wel
ke bepaaldelijk bestemd zijn voor de opstelling 
van electrische werktuigen of toestellen en in 
den regel slechts door deskundig personeel be
treden worden ; 

g. afgesloten electrische bedrijfsruimten: 
electrische bedrijfsruimten, welke slechts nu en 
dan door deskundig personeel betreden worden, 
overigens afgesloten zijn en alleen door dit per
soneel ontsloten worden ; 

h. vochtige ruimten : ruimten, waarin door 
neerslagen of verontreinigingen het behouden 
van eene normale isolatie wordt bemoeilijkt of 
de weerstand van het lichaam der: daarin ver
toevende personen ten opzichte van de aarde 
belangrijk wordt verminderd, b.v. in brouwe
rij en, ververijen, looierijen, wasscherijen, papier
fabrieken; 

/· bedrijfs- en bergruimten met brand
gevaar: ruimten, waarin licht ontvlambare 
stoffen worden bereid, verwerkt of bewaard, of 
waarin ten gevolge van het bedrijf brandbare 
gassen, dampen, stof of vezels kunnen gevormd 
worden of zich kunnen verspreiden ; 

39 
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k. bedrijfs- en bergruimten met ontploffings
gevaar : ruimten, waarin ontplofbare stoffen 
worden bereid, verwerkt of bewaard of waarin 
zich ten gevolge van het bedrijf ontplofbare 
mengels kunnen vormen, met uitzondering van 
accumulatorenruim ten : 

l. buitenleidingen: bovengrondsche leidin
gen, die buiten gebouwen liggen en niet van 
eene beschuttende metalen omkleeding noch 
van eene beschuttende omkokering zijn voor
zien, met uitzondering van sleep- en contact
leidingen. 

2. 1. De artikelen 3 tot en met 40 gelden 
krachtens artikel 6 der Veiligheidswet 1934 ten 
opzichte van fabrieken of werkplaatsen en t e
vens krachtens artikel 7 dier wet met betrekking 
tot arbeid in fabrieken of werkplaatsen. De 
artikelen 41 tot en met 54 gelden krachtens 
artikel 7 der Veiligheidswet 1934 met betrek
king tot arbeid in fabrieken of werkplaatsen. 

2. H et in de artikelen 3 tot en met 54 voor 
geschrevene geldt alleen voor fabrieken en werk
pla-a.tsen, waar electrische toestellen of leidingen 
aanwezig zijn, behoorende tot eene sterkstroom
installatie. H et geldt echter niet voor het in 
zulke fabrieken en werkplaatsen aanwezige 
rollende materieel van spoor- en tramwegonder
nemingen. 

3 . Bij elke electrische installatie van meer 
dan 100 lampen of meer dan 5 electromotoren 
moet a-a.nwezig zijn eene steeds bijgewerkte en 
voldoend duidelijke schematische voorstelling, 
welke in hoofdtrekken aangeeft de stroom
soorten en spanningen, het aantal, de soort en 
het vermogen der generatoren, transformatoren 
en accumulatoren, de wiize van uitschakeling 
en beveiliging van rle afzonder~jke deelen der 
installatie, de koperdoorsnecte cter 1e1àingen en 
het aantal, de soort en net vermogen der hièrop 
aangesloten verbruikstoestellen. · · 

4. Alle blanke è.eden eener installatie voor 
lage spanning, welke onder spanning kunnen 
komen te staan, moeten deugdelijk en doelmatig 
tegen aanraking zijn beschermd. Deze bepaling 
geldt niet: 

a. voor de collectoren en sleepringen van 
generatoren en motoren, benevens voor deelen 
van electrische toestellen, voorzoover de eischen 
van de bediening zich tegen nakoming van die 
bepaling verzet ten P-n zij niet zijn opgesteld in 
vochtige ruimten ; 

b. voor de deelen eener installatie in elertri
sche en afgesloten electrische bedrijfsruimten, 
tenzij die deelen een bijzonder gevaar kunnen 
opleveren; 

c. voor blanke deelen bij spanningen tot en 
met ll0 volt, behooi-ende t ot electro- chensrmhe 
toestellen, mits doeltreffende maatregelen ge
nomen zijn tegen de schadelijke gevolgen van 
eene aanraking ; 

d. voor sleep-, contact- en buitenleidingen, 
indien deze door hare ligging of de wijze van 
aanleg in normale omstandigheden geen gevaar 
kunnen opleveren. 

5. Alle blanke zoomede alle van eene isolee
rende bekleeding voorziene deelen eener in
stallatie voor hooge spanning, welke onder 
spanning kunnen komen te staan, moeten deug
delijk en doelmatig t egen aanraking zijn be
schermd. Deze bepaling geldt niet : 

a. voor de collectoren, sleepringen en wikke
lingen van generatoren, motoren en transfor-
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matoren tot en met 500 volt spanning, benevens 
voor deelen van electrische toestellen tot en 
met dezelfde spanning, voor zoover de eischen 
van de bediening zich t egen nakoming van de 
bepaling verzetten en zij niet zijn opgesteld in 
vochtige ruimten; 

b. voor de deelen eener installatie in electri
sche bedrijfsruimten bij gelijkstroom tot en met 
1200 volt spanning, indien een deugdelijke en 
doelmatige isoleerende vloer voor het bedienend 
personeel aanwezig is ; 

c. voor de deelen eener installatie in afge
sloten electrische bedrijfsruimten, tenzij die 
deelen een bijzonder gevaar kunnen opleveren ; 

d. voor sleep-, contact- en buitenleidingen, 
indien deze door hare ligging of de wijze van 
aanleg in normale omstandigheden geen gevaar 
kunnen opleveren. 

6. Alle metalen deelen, die zich in de nabij
heid bevinden van onder hooge spanning staande 
deelen eener installatie en waarmede personen 
in aanraking kunnen komen, moeten, tenzij 
zulks niet noodzakelijk of ingevolge een der be
palingen van dit besluit verboden is, deugdelijk 
met de aarde zijn verbondf..1. 

7. 1. Iedere installatie moet een voldoenden 
isolatietoestand bezitten. 

2. De isolatie van eene installatie voor lage 
spanning, met uitzondering der deelen in lid 3 
genoemd, moet zoodanig zijn, dat het stroom
verlies in elk gedeelte tusschen twee smeltstuk
ken of achter het laatste smeltstuk bij de be
drijfsspanning één milli-am pèreniet te boven gaat. 

3. Electrische werkt•tigen, accumulatoren, 
transformatoren en buitenleidingen, zoomede 
die gedeelten van installaties, welke in vochtige 
ruimten zijn aangebracht, behoeven aan het 
bepaalde in lid 2 niet te voldoen. Indien eene 
omvangrijke installatie vochtige gedeelten be
vat, moeten deze bij de meting van den isolatie
toestand zijn uitgeschakeld en moeten de droge 
gedeelten aan het bepaalde in lid 2 voldoen. 

8. Ter plaatse waar de electrische stroom 
wordt opgewekt, moeten de noodige contróle
toestellen aanwezig zijn. 

9. H et optreden van hooge spanning in 
stroomketens voor lage spanning moet door 
doeltreffende maatregelen worden verhinderd 
of in zijn gevolgen onschadelijk worden gemaakt. 

10. 1. Behalve de schakelaars, benoodigd 
voor eene doelmatige centrale bediening der 
installatie, moeten voor stroomverbruikende 
toestellen schakelaars aanwezig zijn, die, als 
zij geopend worden, alle deelen van den stroom
keten, die onder spanning staan, uitschakelen. 
Deze bepaling geldt niet voor eene groep van 
gloeilampen of andere kleine verbruikstoestel
len, die door dezelfde smeltveiligheid van 10 
ampère nominale stroomsterkte zijn beveiligd. 

2. Bij electromotoren moeten de in lid 1 
bedoelde schakelaars in hunne naaste omgeving 
zijn aangebracht. 

3. Nulleiders en uit hoofde van het bedrijf 
met de aarde in verbinding zijnde geleidingen 
mogen of niet of slechts tegelijk en te zamen met 
de overige bijbehoorende leidingen uitschakel
baar zijn ; deze bepaling geldt niet voor electri
sche en afgesloten electrische bedrijfsruimten. 

4. Transformatoren moeten elk voor zich 
in elke phase spanningloos kunnen worden 
gemaakt. 



611 

Electrische machines, transformatoren en toe- \ 
stellen. 

11. 1. Electrische werktuigen moeten zijn 
voorzien van een metalen schild, aangevende 
het normale vermogen, de normale spanning, 
de stroomsterkte, het aantal omwentelingen 
per minuut en bij draaistroommotoren boven
dien de rotorspanning. 

2. Electrische werktuigen moeten zoo zijn 
geplaatst, dat onderhoud en controle zonder 
gevaar kunnen geschieden. 

3. Electrische werktuigen moeten zoodanige 
afmetingen hebben, dat zij bij de grootste 
stroomsterkte, welke bij normaal gebruik kan 
voorkomen, geene gevaarlijke temperatuur kun
nen bereiken. 

4. Electrische werktuigen ivoor hooge span
ning moeten of goed geïsoleerd zijn opgesteld, 
en in dat geval omgeven zijn door een deugde
lijken isoleerenden vloer, Wl'lke tevens moet 
dienen als standplaats voor hen, die bij het 
werktuig werkzaam zijn, en daartoe doelmatig 
moet zijn ingericht, of zij moeten met de aarde, 
en voor zoover de omringende vloer geleidend 
is, ook met dezen geleidend zijn verbonden. 

5. Transformatoren voor hooge spanning 
moeten of in met de aarde verbonden kasten 
zijn ingesloten, of zij moeten in bijzonder af
gesloten, uitsluitend daarvoor bestemde ruim
ten zijn opgesteld. Deze bepaling geldt niet voor 
transformatoren in afgesloten electrische be
drijfsruimten en voor die, welke slechts met 
gebruikmaking van bijzondere hulpmiddelen 
toegankelijk zijn, mits hunne jukken of bakken 
met de aarde zijn verbonden. 

6. Transformatoren voor hooge spanning, 
met uitzondering van meettransformatoren, 
moeten, wanneer hun juk of bak niet met de 
aarde is verbonden, van inrichtingen zijn voor
zien, die het mogelijk maken, zonder gevaar 
het juk of den bak met de aarde te verbinden. 

7. Electrische werktuigen en transformato
ren moetenzoodanig zijn opgesteld of beschermd, 
dat eventueel optredende vuurverschijnselen 
geen ontvlamming van brandbare stoffen kun
nen veroorzaken. 

8. Stroomvoerende deelen van electrische 
toestellen moeten op onbrandbaar, niet hygros
copisch materiaal zijn gemonteerd en brandvrij 
zijn opgesteld. Deze bepaling geldt niet : 

a. voor afgedekte schakelwalsen bij span
ningen tot en met 1000 volt, waarbij geïmpreg
neerd hout mag zijn gebruikt, behalve in lo
kalen met bijtende dampen ; 

b. voor deelen van toestellen, die onder olie 
zijn gemonteerd ; 

c. voor stopcontacten tot 20 ampère in 
droge lokalen, voor welke stopcontacten eboniet 
en gelijksoortig materiaal mogen zijn gebruikt. 

9. Electrische toestellen moeten van zoo
danige afmetingen zijn, dat zij door den sterk
sten stroom, die in normale omstandigheden 
kan voorkomen, geene gevaarlijke temperatuur 
kunnen verkrijgen. Zij moeten zoodanig zijn 
ingericht en opgesteld, dat voor de aan te 
sluiten leidingen, ook bij de plaatsen, waar 
deze binnentreden, een voldoende isolatie
toestand ten opzichte van nabijzijnde deelen 
van gebouwen, leidingen en andere voorwerpen 
aanwezig is. 

10. Electrische toestellen moeten deugdelijk 
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samengesteld en zoodanig ingericht, opgesteld 
of aangesloten zijn, dat zij zonder gevaar kun
nen bediend worden en dat zij tegen mecha
nische beschadiging voldoende bestand of be
schermd zijn. Zij mogen bij normaal gebruik 
geen aanleiding kunneri geven tot verwonding 
van personen door splinters, vonken of spatten 
van gesmolten metaal of door stroomovergan
gen. 

ll. Voor handvatten en verbindingsstukken 
mag hout zijn gebruikt ; bij hooge spanning voor 
handvatten echter slechts dan, wanneer het 
hout met eene isoleerende stof is gedrenkt en 
het handvat is bevestigd aan een isoleerend of 
een met de aarde verbonden gedeelte. Bij span
ningen boven 1000 volt moeten handvatten 
zoodanig zijn ingericht, dat zich tusschen den 
bedienenden persoon en het onder spanning 
staande deel een gedeelte bevindt, dat met de 
aarde is verbonden. 

12. Spanningsveiligheden moeten zoodanig 
zijn opgesteld, dat optredende vuurverschijnse
len geene ontvlamming van brandbare stoffen 
kunnen veroorzaken. 

Schakel- en Verdeelinrichtingen. 

12. 1. Schakel- en verdeelborden moeten 
uit onbrandbaar materiaal bestaan. Hout is 
slechts toegelaten voor omlijsting. Zij moeten 
zoodanig zijn opgesteld, dat optredende vuur
verschijnselen geene ontvlamming van brand
bare stoffen kunnen veroorzaken. 

2. Bedieningstoestellen op schakel- of ver
deelborden moeten binnen handbereik zijn aan
gebracht en voorzien zijn van de noodige aan
duidingen ten dienste van het bedrijf. Bedie
ningstoestellen voor licht- en voor kracht
doeleinden moeten overzichtelijk van elkaar 
gescheiden zijn aangebracht. 

3. Bij schakel- en verdeelborden, die aan de 
achterzijde in verband met het bedrijf toeganke
lijk zijn, moeten de verbindingen aan die zijde 
overzichtelijk zijn aangebracht en behoorlijk 
bereikbaar zijn, terwijl de polariteit of de phase 
van de blanke deelen aan die zijde duidelijk 
door verschillende kleuren kenbaar moet zijn 
gemaakt. 

4. Schakel- en verdeelborden, die niet aan 
de achterzijde toegankelijk zijn, moeten zoo
danig zijn ingericht, dat vreemde voorwerpen 
niet in aanraking kunnen komen met ·onder 
spanning staande deelen aan de achterzijde. De 
verbindingen der aangesloten leidingen moeten 
van de voorzijde af gecontroleerd en losgemaakt 
kunnen worden en de niet toegankelijke ver
bindingen moeten op deugdelijke wijze tegen 
loswerken zijn gevrijwaard. Bestaan de schakel
of verdeelborden uit meer dan één paneel, dan 
moet elk paneel onafliankelijk van het overige 
deel va11 het bord d~or het !?smaken van ge
makkeliJk toegankebJke verbmdingen kunnen 
worden weggenomen. 

5. De bedieningsgangen bij schakel- en ver
de~lborden en in afge&loten electrische bedrijfs
:mmten moeten voldoende breed en hoog zijn ; 
m deze gangen mogen geen voorwerpen aan
wezig zijn, die de vrije beweging verhinderen. 
De vrije breedte der gangen wordt in ieder geval 
als vo!doende b~schouwd, wan11eer deze bij lage 
spannmg ten mmste 0, 75 m, blJ hooge spanning 
ten minste I m bedraagt. Zijn aan beide zijden 
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van de gang onbeschermde onder spanning 
staande deelen op eene bereikbare hoogt e aan
ge bracht, zoo moet - behalve in accumulatoren
ruimten - de vrije breedte aldaar bij lage span
ning ten minste 1 m, bij hooge spanning t en 
minste 1,50 m bedragen . De vrije hoogt e der 
gangen wordt als voldoende beschouwd, wan
neer deze t en minste 2 m bedraagt, tenzij boven 
in de gangen onder hooge spanning staande 
leidingen aanwezig zijn, in welk geval de vrije 
hoogte ten minst e 2,25 m moet bedragen. 

6. Met afwijking van het in lid 5 bepaalde, 
wordt de vrije breedte achter aa n de achterzijde 
toegankelijke schakel- en verdeelborden voor 
lage spanning van eene lengte van t en hoogste 
1,20 m , waar bij voorkomende werkzaamheden 
de verbindingen en aansluitingen met de hand 
voldoende bereikbaa r zijn, in elk geval als vol
doende beschouwd, indien deze 0,45 m bedraagt. 

7. De toegangen tot afgeslot en electrische 
bedrijfsruimten mogen aan de binnenzij de niet 
voorzien zijn van inrichtingen, die het ontsluiten 
aan de buitenzijde verhinderen. 

Schakelaars en scheidingsschakelaars. 

13. 1. De normale stroomst er kt e en span
ning, waarvoor scha kelaars zijn berekend, moe
t en op den schakelaar zelf zijn aangegeven. 

2. Schakelaars, welke dienen voor het ver
breken van den stroom, moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat bij de volle stroomst erkte en een 
behoorlijk gebruik geen licht boog blijft bestaan . 
Deze bepaling geldt niet voor die schakelaars in 
electrische en afgesloten electrische bedrijfs
ruimten, bij welke uit hoofde van het bedrijf de 
lichtboog eenigen tijd moet blijven bestaan . 
Voor de overige schakelaars in die ruimten geldt 
z ij slechts voor zoover het de stroomsterkte be
treft, welke de schakelaar normaal moet ver
breken. In het laatste geval moet , onverminderd 
het in het eerste lid bepaalde, op den scha kelaar 
zijn aangegeven de stroomst erkte, die bij de 
bedrijfsspa nning mag worden uitgeschakeld. 

3. Schakelaars m oet en moment schakelaars 
zijn. Deze bepaling geldt niet voor schakelaars, 
welke uitsluitend bestemd zijn t>m alleen in 
s troomloozen toestand bediend te worden. 

4. H efboomschakelaars moeten , waar dit 
mogelijk is, zoodanig zijn aangesl~ten, dat 
in geopenden toestand de messen ruet onder 
spanning st aan. 

5. Aan schakelaars voor hooge spanning 
moet gezien kunnen word~n, of deze niet dan wel 
zij n ingeschakeld, t erWJJl bovendien voor m
gesloten schakelaars voor spanrungen boven 
1200 volt, die eene zooda nige constructie heb
ben, dat in uitgeschakel_den t oestand_ hunne 
messen niet zichtbaar z1Jn, gemakkeliJk con
troleerbare scheidingsschakelaars aa nwezig moe
ten zijn, die de schakelaars spanningloos kunnen 
maken. 

Weer standen. 

14. Weerstanden , waaraan stroomverbre
kingen voorlrnmen, moeten zood~nig zij n i_nge
richt, dat b1J behoorhJke bedierung geen licht
boog blijft bestaan. 

Stopcontacten. 

15. l. Bij stopcontacten moeten zoowel 
op de stop als op het vaste gedeelte zijn aan-
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gegeven de normale stroomsterkte en spanning, 
waarvoor zij gebruikt mogen worden. 

2. Stoppen voor het aansluiten van ver
plaatsbare leidingen moeten zoo zijn ingericht, 
dat zij niet in vast e gedeelten van stopcontacten 
voor grootere stroomsterkte passen. 

3. In de stop van stopcontacten mogen geen 
smeltstukken ZIJD ,.,.u~1a or .. ci,~. 

4. Bij hooge spannmg moeten stopcontac
t en zoodanig zijn ingericht, dat de stop niet 
ingestoken of uitgetrokken kan worden, ter
wijl het vast e gedeelte onder spanning staat. 
Deze bepaling geldt niet voor d e fabrieken of 
werkplaatsen van electrische spoor- of tramweg
ondernemingen, waar de bedrijfsspanning 600 
volt niet t e boven gaat. 

Smeltveiligheden. 

16. 1. Smeltveiligheden en automatische 
uitschakelaars moeten zoodanig zijn ingericht 
en ingesteld, dat de leidingen, die er door wor
den beveiligd, geene gevaarlijke t emperatuur 
kunnen verkrijgen, en dat zij den stroom ver
breken, zonder dat een lichtboog blijft bestaan. 

2. De sterkte van het smeltstuk mag niet 
grooter zij n dan in artikel 22 is bepaald. 

3. Bij smeltveiligheden voor lage spanning 
mogen weeke plastische metalen en legeeringen 
niet onmiddellijk in de klemmen zijn bevest igd ; 
het tot afsmelten best emde gedeelte moet in 
contactstukken van koper of van een even 
doelmatig metaal zijn gesoldeerd. 

4. Smeltveiligheden voor lage spanning en 
voor nominale stroorr.sterkten van 6 tot 35 
ampère buiten de electrische bedrijfsruimten 
van electrische centraalstations moeten zoo
danig zijn ingericht, dat voor eene bepaaltle 
stroomsterkte het door onachtzaamheid of bij 
vergissing inzetten van een smeltstuk voor eene 
hoogere stroomsterkte is buitengesloten ; die 
voor minder dan 6 ampère zoodanig, dat onder 
dezelfde omsta ndigheden het inzetten van een 
smeltstuk voor eene stroomsterkte van meer 
dan 6 ampère is buitengesloten . 

5. Op het vaste gedeelte der smeltveilig
heden en op de smeltstukken moeten zijn aan
gegeven de nominale stroomsterkte en de 
hoogst toe te laten spanning, waarvoor zij 
mogen gebruikt worden. 

6. Smeltveiligheden, welke niet door een 
tot haar eigen stroomketen behoorenden scha
kelaar in hare onmiddellijke nabijheid spanning
loos kunnen worden gemaakt, moet en zoodanig 
zij n ingericht, dat zij ook onder spanning op on
gevaarlijke wijze van een nieuw smeltstuk -kun
nen worden voorzien. De inrichting wordt ge
acht aan deze bepaling te voldoen, indien het in
zetten van smeltstukken kan geschieden, zonder 
dat daartoe blanke onder spanning staande 
deelen met de hand of me t gereedschap behoe
ven te worden aangeraakt. Deze bepaling geldt 
niet voor smeltveiligheden van meer clan 200 
ampère nominale stroomsterkte, welke zijn ge
plaatst in electrische centraalstations of in 
electrische onderstations en evenmin voor smelt
veiligheden, geplaatst in vanwege een electrici
t eitsbedrijf geplombeerde gesloten kasten. 

7. Smeltveiligheden moeten op voor de 
bediening gemakkelijke en zonder bijzondere 
hulpmiddelen bereikbare plaatsen, zooveel 
mogelijk gecentraliseerd, zijn aangebracht. 
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Meetinstrumenten. 
17. Meetinstrumenten voor hooge spanning 

moeten door doelmatige kasten of glasplaten 
t egen aanraking zijn beschermd, tenzij hunne 
kap1en bestaan uit deugdelijk isoleerend mate
riaa of uit metaal, dat met de aarde is ver
bonden. 

Gloeilam phouders en gloeilam pen. 
18. 1. Gloeilamphouders moeten uit on

brandbaar, niet hygroscopisch materiaal be
staan. 

2. Gloeilamphouders in stroomketens v,in 
hooge spanning mogen niet zijn voorzien van 
schakelaars. 

3. Schakelaars mogen niet zijn aangebracht 
aan verplaatsbare lampen. 

4. Gloeilam pen en gloeilamphouders moe
ten bij hooge spanning voldoende tegen aan
raking zijn beschermd. 

5. Gloeilampen, die in de nabijheid van 
brandbare stoffen zijn aangebracht, moeten 
van kappen, schutglazen, schutkorven of 
dergelijke beschermingen zijn voorzien, zoo
dat de lampen niet met de brandbare stoffen 
in aanraking kunnen komen. 

6. Groepen van gloeilampen voor binnen
verlichting mogen uit niet meer dan 24 lam
pen bestaan. Installaties met meer dan 12 gloei
lampen moeten uit t en minste twee groepen 
bestaan. 

7. Groepen van gloeilampen moeten zijn 
beveiligd door smeltstukken van ten hoogste 
10 ampère nominale stroomsterkte. Bestaan 
de gloeilampgroepen uitsluitend uit lampen 
met een verbruik van 300 watt of daarboven, 
dan mogen deze beveiligd zijn door smelt
veiligheden van ten hoogste 15 ampère nomi
nale stroomsterkte. 

B ooglampen. 
19. 1. Op plaatsen, waar uit booglampen 

vallende glofliende kooldeeltjes gevaar kunnen 
opleveren, moet dit door geschikte middelen 
zijn voorkomen. 

2. De lantaarns en armatnren van booglam
pen moeten geïsoleerd zijn van de stroomvoe
rende deelen ; indien de lampen aan metaal
touwen, kettingen of dergelijke hangen, boven
dien van deze laatste. 

3. Indien bij lage spanning de toevoerlei
dingen zijn onderworpen aan trekkrachten, 
mogen de verbindingseinden niet op trek zijn 
belast en mogen de leidingen niet in elkaar 
zijn gedraaid. Bij hooge spanning mogen de 
toevoerleidingen niet zijn onderworpen aan 
trekkrachten. 

4. Bij hooge spanning moeten booglampen 
dubbel zijn geïsoleerd van hare ophang- of 
bevestigingsinrichtingen, tenzij deze laatste 
deugdelijk met de aarde zij n verbonden. Bij 
spanningen boven 1000 volt zijn beide maat
regelen vereischt. 

5. troomvoerende deelen van booglampen
koppelingen moeten dubbel zijn geïsoleerd van 
de ophanginrichtingen en tegen regen zijn be
schut. 

6. Bjj hooge spanning moeten booglam
pen, zoolang zij onder spanning staan, voldoende 
t egen aanraldng zijn beschermd. 
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7. Booglampen moeten zoo zijn opgehangen, 
dat bij het op-en-neer-bewegen het bedienend 
personeel niet onder de lamp behoeft t e staan. 

Verplaatsbare lampen. 
20. 1. Bij handlampen, waarvan de uit

wendige metaaldeelen niet deugdelijk met de 
aarde verbonden zijn, moeten : 

a. de uitwendige deelen der lamphouders 
uit isolatiemateriaal bestaan of door isolatie
materiaal zijn omgeven, en de onder spanning 
staande deelen t egen aanraking beschermen ; 

b. de handvatten uit isolatiemateriaal be
staan ; 

c. de invoeringen van leidingen zoodanig 
zijn, dat ook bij ruwe behandeling eene breuk 
aan de invoeropening zooveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

2. De zich in de handvatten der in het eerste 
lid bedoelde lampen bevindende met alen deelen 
mogen niet reiken tot aan de invoeropeningen 
voor de leidingen. 

E le,ctrische Leidingen. Samenstelling. 

21. 1. De leidingen moeten zoodanigP af
metingen en samenstelling hebben, dat zij 
bij de voorhanden bedrijfstoestanden voldoende 
mechanische sterkte bezitten en geene gevaar
ljj ke t emperatunr hunnen bereiken. 

2. Kabels moeten een voldoenden weerstand 
bieden tegen electrisch doorslaan. 

3. Koperleidingen moeten in ieder geval eene 
kopendoorsnede hebben : 

voor leidingen aan en in ornamen-
ten, van ten minste . . . . . . . 0,50 mm 2 

voor pijpdraden, van ten minste . 1 
voor leidingen bij aanleg in buizen 

en voor leidingen binnen gebouwen 
op isoleerende stukken, waarvan de 
onderlinge afstand niet meer is dan 
1 m, van t en minste . . . . . . . 1,5 

voor leidingen binnen gebouwen 
op isoleerende stukken, waarvan de 
onderlinge afstand meer is dan 1 m, 
van ten minste . . . . . . . . . 4 

voor buitenleidingen bij lage span-
ning, van ten minste . . . . . . 6 mm2 

voor buitenleidingen bij hooge 
spanning, van ten minste 10 

4. Bij het gebruik van leidingen van een 
ander metaal dan koper, moeten de metaal
doorsneden ten minste zoo groot zijn, dat de 
mechanische sterkte niet minder en de ver
warming niet grooter wordt dan bij gebruik 
van koper van de in lid 3 aangegeven afme
tingen het geval zou zijn . 

5. Voor de samenstelling en beproeving van 
gummi-aderleidingen gelden de volgende be
palingen : 

a . gummi-a.derleidingen m oet en eene koper
doorsnede hebben van ten minste 1 mm 2 ; de 
koperdoorsnede van gummi-aderleidingen met 
eendradige koperkern mag ten hoogste 16 
mm' bedragen; 

b. de koperkern moet in het vuur vertind, met 
een voldoend dik waterdicht gevnlcaniseerd 
gummi-omhulsel van deugdelij ke samenstelling 
omgeven en in met ~ummi bestreken of gedrenkt 
band gewikkeld ziJn, Deze isolatie moet zijn 
afgedekt door eene omspinning van vezelst of, 
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die op doelmatige wijze gedrenkt is. Bij meer
voudige leidingen kan deze omspinning ge
meenschappelijk zijn ; 

c. iedere ader moet na een verblijf van 24 
uren onder water in dien toestand gedurende 
een half uur bestand zijn tegen wisselstroom 
van eene spanning tusschen koperkern en 
water volgens onderstaande tabel. De tempera
tuur van het water mag niet hooger zijn dan 
25° C; 

d. de beproeving moet geschieden zonder 
omspinning ; 

e. de beproevingsspanning bedraagt voor 
eene bedrijfsspanning : 

tot 1000 volt 2000 volt 
van 1000 2000 4000 

2000 3000 6000 
3000 4000 8000 
4000 

" 
,5000 9000 

5000 6000 10000 
" 6000 7000 12000 
" 7000 8000 13000 

8000 10000 15000 
10000 12000 18000 

" 
6. Voor de samenstelling en de beproeving 

van gummi-adersnoeren gelden de volgende 
bepalingen : 

a. gummi-adersnoeren moeten eene koper
doorsnede hebben van ten minste 1 en ten 
hoogste 6 mm•; 

b. de koperkern moet in het vuur vertind 
en met katoen omsponnen zijn ; daaroverheen 
moet een voldoend dik, waterdicht gevulca
niseerd gummi-omhulsel van deugdelijke samen
stelling zijn aangebracht, dat doelmatig be
schermd is door vezelstof ; 

c. overigens geldt het bepaalde in lid 5, onder 
c tot en met e. 

7. Voor de samenstelling en de beproeving 
van ornamentleidingen gelden de volgende be
palingen: 

a. ornamentleidingen moeten eene koper
doorsnede hebben van ten minste 0,50 mm 2 ; 

b. de koperkern moet in het vuur vertind en 
met een voldoend dik, waterdicht, gevulcani
seerd gummi-omhulsel van deugdelijke samen
stelling omgeven zijn, dat afgedekt is door op 
doelmatige wijze gedrenkte vezelstof ; 

c. zij moeten bij beproeving in drogen toe
stand bestand zijn tegen een wisselstroom van 
1000 volt tusschen twee leidingen. 

8. Voor de samenstelling en de beproeving 
van ontlaste snoeren gelden de volgende be
palingen: 

a. ontlaste snoeren moeten eene koperdoor
snede hebben van ten minste 0,75 mm•; 

b. overigens geldt het bepaalde in lid 6, onder 
b, en lid 7, onder c. 

Bel,a,sting. 

22. 1. Geïsoleerde koperleidingen, als be
doeld in artikel 24, lid l, onder B, C, D, E en 
F, mogen - te~ij het in lid_ 3 genoemde gev~l 
aanwezig is - met hooger z1J n belast dan de m 
de volgende tabel aangegeven stroomsterkten. 
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Toe te laten 
ominale 

Koperdoor- stroomsterkte 
stroomsterkte voor het snede in mm•. 

in ampère. smeltstuk in 
ampère. 

0,50 8 6 
0,75 9 6 
1 11 6 
1,5 14 10 
2,5 20 15 
4 25 20 
6 31 25 

10 43 35 
16 75 60 
25 100 80 
35 125 100 
50 160 125 
70 200 160 
95 240 190 

120 280 225 
150 325 260 
185 380 300 
240 450 360 
310 540 430 
400 640 500 
500 760 600 
625 880 700 
800 1050 850 

1000 1250 1000 

2. Blanke koperleidingen, geen buitenlei
dingen zijnde, zijn tot en met 50 mm 2 door
snede eveneens aan de in de tabel van lid 1 
voorkomende belastingen onderworpen. 

3. Bij snel en sterk afwisselende belasting 
is eene hoogere stroomsterkte toegelaten dan 
de voorgaande tabel aangeeft, lnÎts geene hoo
gere temperatuur bereikt wordt dan bij voort
durende belasting met de in die tabel aangege
ven stroomsterkte het geval zou zijn. 

Beveiliging. 

23. 1. Leidingen moeten zijn beveiligd door 
smeltveiligheden in elke pool of pha e, of door 
automatische uitschakelaars, welke bij het op
treden van eene te hooge stroomsterkte alle 
polen of phasen gelijktijdig uitschakelen. Deze 
bepaling geldt niet voor : 

a. geïsoleerde leidingen, die op neutrale of 
nulleiders van meervoudige stelsels zijn aan
gesloten, als zoodanig duidelijk kenbaar zijn 
en deel uitmaken van een tweeleiderstelsel ; 

b. verbindingsleidingen aan schakelborden 
of tusschen schakelborden en dynamo's of accu
mulatoren, of in het algemeen voor zoodanige 
gevallen, waar door het in werking treden van 
de smeltveiligheid gevaren zouden kunnen ont
staan of bij welke het aanb,:engen van de smelt
veiligheid door den aard der inrichting niet wel 
mogelijk is, mits de niet beveiligde leidingen 
overzichtelijk en brandvrij zijn aangelegd. 

2. Smeltveiligheden of automatische schake
laars mogen niet zijn geplaatst in : 

a. uit hoofde van het bedrijf met de aarde 
in verbinding staande leidingen, tenzij deze 
leidingen buitenleiders zijn van meervoudige 
stelsels, in welk geval zij beveiligd moeten zijn ; 

b. neutrale of nulleiders van meervoudige 
stelsels, tenzij deze leiders slechts op enkele 
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punten met de aarde zijn verbonden, in welk 
geval zij smeltveiligheden mogen bevatten, 
waarvan echter de nominale stroomsterkte ten 
minste 100 % meer moet bedragen dan die in 
de buitenleiders. 

3. Leidingen. welke van verschillende zijden 
stroom kunnen ontvangen, en parallel gescha
kelde leidingen moeten bij de voedingspunten 
o aan beide zijden zijn beschermd door smelt
veiligheden of automatische nitschakelaars. 

Gebruik van leidingen. 

24. l. Voor electriscbe leidingen mogen 
alleen zijn gebezigd : 

A. blanke leidingen ; 
B. leidingen met vezelisolatie of niet gevul-

caniseerde gummi-omhulling; 
C. gummi-aderleidingen, onderscheiden in 
a. onbeschermde gummi-aderleidingen, 
b. gepantserde gummi-aderleidingen en 

pjjpdraden ; 
D. gummi-adersnoeren; 
E. ornamentleidingen ; 
F. ontlaste snoeren ; 
G. kabels, waaronder verstaan worden geïso

leerde koperleidingen, voorzien van een al of niet 
bewapenden loodmantPl. 

2. Gummi-adersnoeren mogen slechts ge
bruikt worden voor aansluiting van verplaats
bare werktuigen of toestellen en dan slechts 
voor spanningen tot 500 volt tusschen twee 
leidingen. 

3. Ornamentleidingen mogen slechts ge
bruikt worden voor het monteeren in of aan ver
lichtingsornamenten en dan slechts voor span
ningen tot 300 volt tusschen twee leidingen. 

4. Ontlaste snoeren mogen slechts gebruikt 
worden voor het monteeren van hang- of schuif
lampen en dan slechts voor spanningen tot 
300 volt tusschen twee leidingen. 

Aanleg van vaste leidingen in het algemeen. 

25. l. Met de aarde verbonden leidingen 
mogen onmiddellijk aan gebouwen zijn be
vestigd, mits eene beschadiging der leidingen 
door ae oevestigingsmiddelen is buitengesloten. 
Met de aarde verbonden leidingen moeten ge
vrijwaard zijn tegen chemische inwerkingen; 
waar zii aan mechanische beschadigingen zijn 
blootgesteld, moeten zij beschermd zijn door 
buizen. Gedeelten van eene met de aarde ver
bonden leid in~: deel uitmakende van het stroom
voerende leidingsysteem, mogen niet door de 
aarde alleen zijn vervangen. 

2. Bij de doorvoering van leidingen door 
wanden, muren of dergelijke moeten zij vrij
liggend en strak zijn doorgeleid, of moeten door
voerbuizen zijn gebruikt van duurzaam en on
brandbaar materiaal, welke waarborgen bieden 
tegen mechanische beschadiging en tegen het 
binnendringen van vocht. 

3. Onderlinge verbindingen of aftakkingen 
van leidingen moeten zijn gemaakt door sol
deeren, of moeten bestaan uit schroef- of daar
mede gelijkwaardige verbindingen. 

4. Bij verbindingen tusschen snoeren en de 
vaste leidingen zijn alleen schroefverbindingen 
toegelaten. 

5. Verbindingen van leidingen met werk
tuigen, verzamelrails en toestellen moeten door 
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schroeven of daarmede gelijkwaardige middelen 
tot stand zijn gebracht. Hierbij moeten snoeren 
of meerdradige leidingen met eene metaal
doorsnede van 6 mm 2 en meer en eendradige 
lei dingen met eene metaaldoorsnede van 25 mm 2 

en meer zijn voorzien van eindverbindingen als 
kabelschoenen of dergelijke. Zijn snoeren of 
meerdradige leidingen beneden eene metaal
doorsnede van 6 mrn2 hiervan niet voorzien, 
dan moeten de enkele draden der kern door 
soldeert1n tot een geheel zijn vereenigd. 

6. Bij onderlinge verbindingen of aftakkin
gen van geïsoleerde leidingen moeten de ver
bindingsplaatsen geïsoleerd zijn op eene wijze, 
die zooveel mogelijk gelijken waarborg oplevert 
als de overige isolatie. De verbindingen en af
takkingsplaatsen mogen niet op trek zijn belast. 

7. Bjj leidingen of kabels voor één- of meer
phasigen stroom, die met ijzer o staal zijn om
huld of bewapend, moeten de gezamenlijke tot 
eene stroomketen behoorende leidingen door 
dezelfde ijzeren of stalen omhulling of bewape
ning zjjn omgeven, tenzij op andere wijze eene 
gevaarlijke verwarming van het iizer of staal is 
buitengesloten. 

8. Metaalomhulsels van buizen, metaalman
tels van pijpdraden en pantseringen van kabels 
mogen slechts dan ais teru~leiding dienen, in
dien een duurzaam metalliek verband van het 
systeem is e:ewaarborgd en de terugleiding 
deugdeli,Jk met de aarde is verbonden. 

9. Onder spanning staande leidingen, die 
tot verschillende stroomketens behooren of van 
verschillende polariteit of phase zijn, mogen niet 
zijn bevestigd op eene zelfde isoleerrol of isolator. 

10. Krnisimren van op isoleerstukken aan
gebrachte leidingen onderling of_ met metaal
deelen moeten zoo uitgevoerd ZIJn, dat geene 
aanraking kan plaats vinden. 

ll. In gebouwen mogen bij lage spanning 
de isoleerstu1rnen van onbeschermde gummi
aderleidingen bestaan uit isoleerrollen en bij 
meer dan 10 mm2 koperdoorsnede der leidin
gen ook uit klemmen. Overigens moeten zij 
bestaan uit klok- of daarmede gelijkwaardige 
isolatoren. 

12. Klok- en daarmede gelijkwaardige isola
toren, isoleerrollen en isoleerklemmen moeten 
uit porcelein, glas of gelijkwaardig materiaal 
bestaan. Zjj moeten zoodanig zijn aangebracht. 
dat de leidingen op de voorgeschreven afstanden 
van deelen van gebouwen, ijzerconstructies en 
dergelijke bliiven. Klokisolatoren moeten zoo 
zijn opgesteld, dat er zich geen water in kan 
verzamelen. 

13. Krammen mogen alleen zijn gebezigd 
voor het bevestigen van leidingen ,die uit hoofde 
van de eischen van het bedrij f met de aarde zijn 
verbonden, mits beschadiging van de leidingen 
door de wijze van bevestiging niet kan voor
komen. 

14. Voor de bevestiging van onbeschermde 
geïsoleerde leidingen mag geen blanke metalen 
binddraad zijn gebezigd, tenzij maatregelen ge
nomen zijn, die eene beschadiging der isolatie 
buitensluiten. 

26. Onverminderd het bepaalde in artikel 
25, voor zoover daarvan in het onderstaande 
niet is afgeweken, gelden voor den aanleg van 
de in de artikelen 27 tot en met 33 genoemde 
leidingsoorten de volgende bijzondere bepa
lingen. 
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Aanleg van onbesr l>ermde gummi -aderleidingen . 

27 . 1. Onbescherm de gummi-aderleidingen 
mogen bij vasten aanleg voor alle spanningen 
gebruikt worden ; voor aansluiting van ver
plaatsbare werktuigen of t oest ellen alleen voor 
spanningen tot 1500 volt tusschen 2 le1dmgen. 

2. Onbeschermde gummi-aderleidingen moe
ten op isoleerstukken of in buizen ~ijn. aange
bracht ; in het eerste geval mogen ZIJ met om
geven zijn door eene omkokering van brandbaar 
materiaal. 

3. Onbeschermde gummi-aderleidingen moe
ten in handbereik, onder vloeren, achter be
hangsel, in m et sel- of p leisterwerk en waar zij 
aan mechanische beschadiging zijn blootgesteld, 
beschermd zijn door buizen . Deze bepaling 
geldt niet voor verplaat sbare leidingen, ".?Or 
electrische en afgesloten electrische bednJfs
ruimten en voor het niet vast aangelegde deel 
der toevoerleidingen naar en in de na bijheid 
van electrische werkt uigen, mits de isolatie 
niet beschadigd kan worden . 

4. In gebouwen moet de afst and tusschen 
op isoleerstukken aangebrachte onbeschermde 
gummi-aderleidingen en wanden bij lage span
ning t en minst e 1 cm bedragen, bij hooge span
ning tot en met 1000 volt ten minst e 2 cm en 
boven 1000 volt ten minste 1 cm voor elke 
1000 volt, doch in geen geval minder dan 5 cm. 
Bij inrichtingen , waar een bij elkaar liggen van 
deze leidingen niet t e vermij den is, zooals bij 
reguleertoest ellen of aan scha kelborden, mogen 
zij zoo zijn a-angebracht , dat zij elkaar aanraken, 
mits zij t en opzichte van elkaar onbeweeglijk 
liggen. 

5. De onderlinge afstand der bevestigingen 
van onbeschermde gummi-aderleidingen , welke 
in gebouwen langs wanden of muren op isoleer
rollen zijn aangebracht, mag niet meer dan 1 m 
bedragen; op k lok- of hoogspanningsisolatoren 
niet meer dan 6 m.Langs plafonds of dakspanten 
kunnen in verband met hunne constructie deze 
afstanden grooter zijn. 

6. Buizen moeten zijn van ijzer of staal of 
van een even weerst andbiedend metaal en 
moeten eene wanddikte hebben van ten minst e 
0,7 mm. 

7. Buizen moet en zoodanig zijn bewerkt, 
dat de isolatie der leidingen niet door uitst e
kende deelen of scherpe kanten ka n beschadigd 
worden ; de vrije uiteinden van buizen moeten 
zijn voorzien van duurzame invoerhulzen. 

8. I n buizen mogen geen lasschen in de lei
dingen aanwezig zij n . 

9. Buizen en hare verbindingsstukken moe
ten zoodanig zijn gelegd, dat zich daarin nergens 
water kan verzamelen . 

10. Elke installatie in buizen m oet zoo zijn 
gemaakt, da t de leidingen gemakkelijk ver 
wisseld kunnen worden . Deze bepaling geldt 
niet voor leidingen van meer dan l !:l mm" koper
doorsnede, indien de buizen in het gezicht ge
legd en toegankelijk zijn. 

11. Buizen voor meer dan ééne leiding moe
ten eene inwendige middellijn hebben van ten 
minste 11 mm ; bij hooge spanning van ten 
minste 15 mm. Voor buizen, welke tot bescher 
ming van korte, rechte stukken dienen of zich 
op schakel- en verdeelborden bevinden, mag 
hiervan zijn afgeweken. 

12. Bij aanleg in buizen moet en alle tot eene 
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zelfde stroomketen behoorende leidingen in 
eene zelf_d~ buis zijn gelegd, t enzij het gelijk~ 
stroomle1dmgen ZIJn van meer dan 4 mm· 
koperdoorsnede. Laatstbedoelde leidingen mo
gen zoowel in eene zelfde buis als in afzonder
lij ke buizen zij n gelegd . 

13. In eene zelfde buis mogen geen leidingen 
zijn gelegd, die t ot verschillende stroomketep s 
behoo,en , tenzij het uitsluitend leidingen ZIJn 
voor eene groep van gloeilampen of andere 
kleine verbruikst oestellen. die door dezelfde 
smeltveiligheid van 10 ampère nominale st room
sterkte zijn beveiligd. Deze be_paling g_eldt niet 
bij schakel- en verdeelborden m elect rische be
drijfsruimten 

A anleg van gepantserde gummi-aderleidingen en 
pijpdraden. 

28. 1. Gepantserde gummi-aderleidingen 
mogen voor vasten aanleg slechts gebruikt 
worden voor spanningen tot 1000 volt tusschen 
twee leidingen en voor aansluitin~ van ver
plaat sbare toestellen voor zulke spanningen tot 
500 volt. 

2. Pijpdraden mogen slechts gebruikt worden 
voor vasten aanleg voor spanningen tot 1000 
volt tusschen twee leidingen. De gummi-ader
leiding m oet een geheel uitmaken met een om
sluitenden metalen mantel zonder naad of met 
gevouwen naad. 

Aanleg van kab f.ls . 

29. 1. K abels moeten zóó in den grond 
zijn gelegd, dat zij t egen beschadigingen vol
doende zij n beschermd. 

2. Voor het aansluiten van kabels, met uit
'IOndering van kabels m et gummi-isolatie aan 
leidingen, werktui~en of toestellen, . of voor het 
lasschen van ka bel~ onderling, moeten mofüm 
of daarmede gelijkwaardige inrichtingen ZIJn 
gebruikt welke het indringen van vocht be
lett.en , eene goede electrische aansluiting moge
ijk maken en waarborgen bieden t egen mec~a

nis~he bes~hadiging. De lasschen mogen met 
aan t rek bloot staan. 

::i. Bij de bevestigingen van kabels mag d~or 
de wijze van bevestiging de loodmantel rut:~ 
ingedrukt of beschadigd kunnen worden : b1J 
niet g~pantserde kabels is het gebruik _van g~s 
haken krammen, duimen en dergehJke ruet 
geoorloofd. 

A anleg van leidingen met vezelisolatie. 
30. 1. Voor leidingen met vezelisolatie of 

niet gevulcaniseerde gummi-omhulling gelden 
dezelfde bepalingen als voor blanke leidingen. 
Zij mogen bij lage spanning gebruikt worden in 
vocht ige ruimten en in ruimten, waar bij tende 
gassen of bijtend stof voorkomen, wanneer zij 
door impregnatie zijn gevrij waard t egen aan
t asting door vocht of zuur. 

2. Leidingen met vezelisolatie of niet gevul
caniseerde gummi-omhulling m oeten buiten 
handbereik zijn aangebracht op klok- of daar
mede gelij kwaardige isolatoren. 

Buitenleidingen. 
31. 1. Niet met de aarde verbonden buiten

leidingen moeten op kJokisolat oren of met ge
bruikma king van eene daarmede gelij kwaardige 
isolatie zijn aangebracht . 
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2. De onderlinge afstand van buitenleidin
gen, tenzij deze niet-uitschakelbare parallel
aftakkingen van gelijke polariteit ?ijn, moet ten 
minste 10 cm plus 1/200 van den afstand van 
de bevestigingen der enkele leidingen, doch in 
geen geval minder dan 15 cm bedragen. 

3. De afstand van buitenleidingen tot wan
den of muren moet ten minste 10 cm bedragen. 

4. De onderlinge afstand der bevestigingen 
van eene buitenleiding, aangebracht langs ge
bouwen of muren, mag niet meer dan 10 m 
bedragen. 

5. Buitenleidingen moeten door een schake
laar spanningloos kunnen worden gemaakt; 
binnenleidingen, waarop electrische werktuigen 
of stroom verbruikende toestellen zijn afgetakt, 
moeten, waar zij, deel uitmakende van instal
laties buiten gebouwen, buitenleidingen worden, 
door een schakelaar spanningloos kunnen 
worden gemaakt. 

6 Buitenleidingen moeten zoodanig zijn 
aangebracht, dat zij zonder bijzondere hulp
middelen van uit dakopeningen, daken, uit 
bouwen, vensters of andere gemakkelijk toe
gankelijke plaatsen niet bereikbaar zijn. 
· 7. De afstand van buitenleidingen tot den 
beganen grond moet bij lage spanning t en 
minste 'l m zijn ; bij hooge spanning t en minste 
7 m. Deze bepaling geldt niet in fabrieken of 
werkplaatsen van electrische spoor- of tramweg
ondernemingen. 

8. Buitenleidingen, vangnetten, masten en 
palen en alle verdere onderdeelen van het lei
dingnet moeten voldoend weerstandsvermogen, 
ook tegen winddruk en sneeuwbelasting, hebben. 

9. Buitenleidingen langer dan 50 m, of niet 
onmiddellijk langs gebouwen of muren aan
gebracht, moeten zijn voorzien van spannings
veiligheden, die ook na herhaalde ontladingen 
werkvaardig blijven, terwijl door doeltreffende 
maatregelen het optreden van · een gevaarlijken 
kortsluitingsstroom moet worden voorkomen ; 
zijn hiertoe de spanningsveiligheden ieder van 
eene aardplaat voorzien, dan moet verhinderd 
worden, dat eventueel optredende spanningen, 
in het gedeelte van den bodem gelegen tusschen 
twee aardplaten, gevaar voor personen kunnen 
opleveren. 

10. Voor buitenleidingen voor hooge span
ning moet blanke leiding zijn gebruikt, tenzij 
gevaar bestaat voor het optreden van bijtende 
dampen, in welk geval het aanbrengen van eene 
beschuttende laag verf is geoorloofd. 

ll. Bij buitenleidingen voor spanningen 
boven 1000 volt moeten ijzerrn masten en hunne 
verankeringsdraden met de aarde zijn verbon
den, zoo noodig door eene evenwijdig met de 
stroomvoerende leiding aangelegde, met de 
aarde verbonden leiding. Verankeringsdraden 
van houten masten moeten bij die spanningen 
of met de aarde zijn verbonden, of buiten hand
bereik door deugdelijke afspanisolatoren van de 
masten zijn geïsoleerd. 

12. Bij buitenleidingen, die parellel met 
andere leidingen loopen of deze kruisen, moeten 
zoodanige maatregelen zijn genomen, dat eene 
onderlinge aanraking, ook in geval van draad
breuk, niet kan voorkomen of geen gevaar kan 
opleveren. 

13. Bij zwakstroomleidingen, welke op de
zelfde masten zijn aangelegd als buitenleidingen 
of die deze kruisen, moeten zoodanige maat-
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regelen zijn genomen, dat, ook bij onderlinge 
aanraking van leidingen van verschillende 
soorten, elk gevaar voor persoonlijke ongt>vallen 
is buitengesloten. 

14. Buitenleidingen voor hooge spanning, 
welke gevoerd zijn langs of over wegen, moeten 
zoo zijn aangebracht, dat bij draadbreuk de 
neerhangende einden ten minste 3 m van den 
grond verwijderd blijven, tenzij er inrichtingen 
aanwezig zijn, die het naar beneden vallen der 
leidingen verhinderen of de neerhangende einden 
spanningloos maken. Deze bepaling geldt niet 
in fabrieken en werkplaatsen van ·electrische 
spoor- of tramwegondernemingen. 

15. Vangnetten moeten zoodanig zijn in
richt, dat in normale omstandigheden geene 
toevallige aanraking met leidingen kan voor
komen, en dat zij eene gebroken leiding ook bij 
sterken wind zeker moeten kunnen opvangen 
en opgevangen houden. 

16. Bij buitenleidingen voor hooge spanning 
moeten in bochten doelmatige vangbeugels of 
andere inrichtingen zijn aangebracht, die bij 
het breken van isolatoren het naar beneden 
vallen der leidingen verhinderen. 

Aanleg van blanke leidingen binnen gebouwen, 
met uitzondering van aardleidingen en leidingen 
aan de ach;/,erzijde van schakel- en verdeelborden . 

32. 1. Behalve in electrische en afgesloten 
electrische bedrijfsruimten mogen binnen ge
bouwen blanke, niet met de aarde verbonden, 
leidingen niet voorkomen. Deze bepaling geldt 
niet voor sleep- en contactleidingen, indien deze 
door hare ligging, de wijze van aanleg of op 
andere doelmatige wijze t egen aanraking zijn 
beschermd. 

2. Blanke, niet met de aarde verbonden, 
leidingen in de in het eerste lid bedoelde ruim
ten moeten op klokisolatoren of op daarmede 
gelijkwaardige isolatoren zijn aangebracht . 
De onderlinge afstand harer bevestigingen, 
aangebracht langs muren of wanden, mag niet 
meer dan 6 m bedragen. De afstand tusschen 
de leidingen onderling, met uitzondering van 
niet -uitschakelbare parallelaftakkingen van ge
lijke polariteit, moet ten minste 10 cm en haar 
afstand tot wanden of deelen van het ge
bouw ten minste 5 cm bedragen. Tusschen 
koperleidingen van voldoende stijfheid onder
ling zijn kleinere afstanden geoorloofd, indien het 
behoud dezer afstanden gewaarborgd is door 

· isoleerstukken, welke niet meer dan 1 m van 
elkaar zijn verwijderd. 

Aanleg van aardleidingen. 

33. 1. Als aardverbinding geldt eene deug
delijke metallieke verbinding met metalen 
platen, rails, buizennetten en dergelijke, welke 
goed geleidend in de aarde zijn gelegd of met 
de aarde zijn verbonden. 

2. De metaaldoorsnede voor aardverbindingen 
uit koper of aluminium moet bij electrische 
werktuigen, toestellen en overige inrichtingen 
ten minste gelijk zijn aan die van een der toe
voerleidingen tot een maximum van 25 mm 2, 

doch mag niet minder zijn dan 6 mm 2• 

3. De metaaldoorsnede van aardverbindingen 
uit ijzer moet t en minste tweemaal zoo groot 
zijn als die der overeenkomstige koperdoor
snede. 
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4. Leiding~n, dienende voor de verbinding 
met de aarde, moeten zoodanig zijn aangelegd, 
dat zij beschermd zijn tegen mechanische en 
chemische beschadigingen. 

Verplaatsbare leidingen. 

34. 1. Verplaatsbare leidingen moeten door 
middel van stop en stopcontact met vaste 
leidingen zijn verbonden. Deze bepaling geldt 
niet bij aansluitingen aan sleep- en contact
leidingen. 

2. Van eene stop mag slechts ééne verplaats
bare stroomgeleiding uitgaan. Aftakkingen of 
verlengingen van verplaatsbare leidingen zijn 
slechts door middel van stopcontactinrich
tingen toegelaten. 

3. Bij de plaats van invoering van verplaats
bare leidingen in stoppen, handlampen en 
dergelijke, moeten maatregelen zijn genomen 
ter voorkoming van beschadiging der leidingen. 

B{jzon<iere bepalingen. 

35. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen 1 tot en met 34 geldt voor electrische 
inrichtingen in ruimten, waar veel stof voor
komt, de volgende bijzondere bepaling : 

Onbeschermde gummi-aderleidingen moeten 
zijn gelegd in buizen zonder open naad. 

36. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 1 tot en met 34 gelden voor electrische 
inrichtingen in bedrijfs- en bergruimten met 
brandgevaar de volgende bijzondere bepalingen: 

1. Spanningen boven 1000 volt mogen niet 
zijn toegepast. 

2. De omgeving van electrische werktuigen, 
transformatoren en dergelijke moet vrij van 
licht brandbare stoffen gehouden worden, 
tenzij die werktuigen zoomede de . aanwezige 
stroomverbrekende toestellen en booglampen 
zijn voorzien van een onbrandbaar afsluitend 
omhulsel. 

3. Leidingen moeten zijn gelegd in buizen 
zonder open naad. 

4. Verplaatsbare leidingen moeten door een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal 
zijn beschermd. 

37. Onverminderd het bepaalde in de ar
tikelen 1 tot en met 34 gelden voor electrische 
inrichtingen in bedrijfs- en bergruimten met 
ontploffingsgevaar de volgende bijzondere be
palingen: 

1. Hooge spanningen mogen niet zijn toe
gepast. 

2. Electrische werktuigen, transformatoren en 
toestellen, die tot vuurverschijnselen kunnen 
aanleiding geven of waarbij stroomverbreking 
plaats vindt, mogen slechts zijn aangebracht, 
indien en voor zoover voor elken bijzonderen 
toestand eene constructie gekozen is, die bij 
dien toestand geene ontploffing kan veroorza
ken. 

3. Voor het leidingnet zijn alleen kabels 
en gummi-aderleidingen toegelaten. De laat
ste moeten zijn aangebracht in naadlooze bui
zen; de verbindingen der buizen onderling 
moeten waterdicht gefit en de uiteinden dicht 
gekit zijn. 

4. Voor de kunstmatige verlichting mogen 
slechts gloeilampen zijn gebezigd, welke in 
het luchtledige branden en met hare houders 
van de omringende lucht zijn afgesloten. 
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38. Onverminderd het bepaalde in de ar
tikelen 1 tot en met 34 gelden voor electrische 
inrichtingen in vochtige ruimten de volgende 
bij zondere bepalingen : 

1. Alle metalen deelen, die zich in de na
bijheid bevinden van onder spanning staande 
deelen eener installatie en waarmede personen 
in aanraking kunnen komen, moeten deugdelijk 
met de aarde zijn verbonden. 

2. Bij electrische werktuigen en toestellen 
moet voor eene zoo goed mogelijke isolatie en 
eene deugdelijke bescherming t egen aanraking 
en t egen schadelijke inwerking van vocht 
zorg z(jn gedragen. 

3. De niet met de aarde verbonden leidingen, 
die naar deze ruimten voeren, moeten, onaf
hankelijk van andere op deze leidingen aange
sloten aftakkingen, in alle polen of phasen uit
geschakeld kunnen worden. 

4. Onbeschermde, geïsoleerde leidingen moe
ten op klok- of daarmede gelijkwaardige isola
toren zijn bevestigd door middel van tegen 
vocht geprepareerd touw. 

5. De afstand tusschen op isolatoren aan
gebrachte leidingen onderiing en van deze tot 
wanden of muren moet ten minste 5 cm be
dragen. 

6. Bij aanleg in buizen mogen deze in
wendig niet van eene isoleerende bekleeding 
zijn voorzien. De afstand van buizen tot wan
den of muren moet ten minste 1 cm bedragen. 

7. Verplaatsbare leidingen moeten door een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal 
zijn beschermd. 

8. Lamphouders met schakelaars mogen 
niet worden gebruikt. 

39. Onverminderd het bepaalde in de ar
tikelen 1 tot en met 34 gelden voor electrische 
inrichtingen in bedrijfs- en bergruimten met 
bijtende gassen of bijtend stof de volgende 
bijzondere bepalingen : 

1. Spanningen boven 1000 volt mogen voor 
licht en kracht niet worden toegepast. 

2. Electrische werktuigen, toestellen, lei
dingen en beschermingen moeten zijn gevrij
waard tegen de inwerking van bijtende gassen 
of van bijtend stof ; bij de hiervoor genomen 
maatregelen moet rekening zijn gehouden 
met den aard der bijtende gassen of van het 
bijtend stof. 

3. Verplaat sbare leidingen moeten door een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal 
zijn beschermd. 

40. Onverminderd het bepaalde in de ar
tikelen-1 tot en met 34 gelden voor electrische 
inrichtingen in ruimten, waarin stationnaire 
accumulatoren zijn opgesteld, de volgende bij
zondere bepalingen : 

1. Stationnaire accumulatoren moeten zijn 
opgesteld in uitsluitend voor dat doel bestemde 
afgesloten electrische bedrijfsruimten. Ruimten, 
uitsluitend bestemd voor het laden van trans
portabele accumulatoren, worden, indien zij 
alleen toegankelijk zijn voor het met de be
diening belaste personeel, beschouwd als 
electrische bedrijfsruimten. 

2. In of bij accumulatorenruimten moeten 
duidelijk zijn aangegeven de spanning en de 
stroomsterkte bij lading en ontlading, benevens 
de capaciteit der batterij. 

3. Voor de ~unstmatige verlichting van 
accumulatorenrmmten mogen slechts gloei-
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lampen zijn gebezigd, welke in het luchtledige 
branden en met hare houders van de omringende 
lucht zijn afgesloten. 

4. In accumulatorenruimten moet voor 
eene doelmatige luchtverversching zijn ge-
zorgd.B. . . · . ul b " 

5. IJ stat10nnaire accum atoren atteriJen 
mag geen celluloid zijn gebruikt. 

6. In ruimten, waar stationnaire accumu
latoren zijn opgesteld, mogen geene andere 
leidingen aanwezig zijn, dan voor die ruimten 
benoodigd ; toestellen, die tot vonkvorming 
aanleiding kunnen geven, met uitzondering 
van doelmatig ingerichte stopcontacten, mogen 
daarin niet zij n aangebracht. 

7. Elke accumulatorcel moet van de stelling, 
waarop zij is geplaat_st, en de stelling zelf 
moet van de aarde z1Jn geïsoleerd door eene 
tusschenlaag, bestaande uit niet hygroscopisch 
materiaal. 

. Bij hooge spanning moeten de accumu
latorenbatterijen zijn omgeven door een deug
delijken en t en behoeve van hen, die daarbij 
het toezicht hebben, doelmatig ingerichten 
isoleerenden vloer. 

9. Cellen, welker onderlinge spanning meer 
dan 300 volt bedraagt, moeten zoodanig zijn 
opgesteld, da t een onwillekeurig gelijktijdig 
aanraken dier cellen door één persoon is bui
tengesloten. 

Bedrijfsvoorschriften. 

41. Overal, waar aanraking der leidingen 
of toestellen gevaar kan opleveren, bijv. bij 
onder hooge spanning staande deelen of in 
vochtige ruimten, moeten op geschikte plaat
sen doelmatige en duidelijke waarschuwings
borden of -teekens zijn aangebracht. 

42. Alle electrische werktuigen, toestellen, 
leidingen, beschermingen, waarschuwingstee
kens en schakelschema's moeten in behoorlijken 
toestand verkeeren. 

43. I solatiefouten, door contröle-toestellen 
aangegeven of op andere wijze gemerkt ge
worden, moeten opgezocht en verwijderd wor
den. 

44. Ieder bij het bedrijf aangestelde onder
geschikte moet opdracht hebben om van alle 
voorvallen en omstandigheden, welke gevaar 
kunnen onleveren, onverwijld mededeeling t e 
doen aan den verantwoordelijken, boven hem 
gestelden, persoon. 

45. Aan onbevoegden moet op duidelijke 
wijze verboden zijn electrische werktuigen, 
toestellen of leidingen te .bedienen of aan te 
raken . 

46. Accumulatorenruimten mogen, bij de 
lading en zoolang de ontwikkelde gassen niet 
verwijderd zijn, niet met brandende ()f gloeiende 
voorwerpen betreden worden, t enz1J deze zoo
danig zijn beschermd, dat zij geen ontploffings
aevaar kunnen veroorzaken. 
0 

47. Het verrichten van herstellings-, onder
houds- en bedieningswerkzaamheden aan elec
trische werktuigen, toestellen of leidingen mag 
alleen geschieden door deskundig en voldoend 
onderricht personeel. 

48. Het verrichten van herstellings- en 
onderhoudswerkzaamheden mag bij installaties 
met spanningen tot en met 1200 volt, aan onder 
spanning staande deelen slechts geschieden. 
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in geval de zich in de nab(jheid van de electrische 
werktuigen, toestellen of leidingen bevindende 
blanke, metalen deelen zoodanig afgedekt zijn, 
dat eene gelijktijdige aanraking van verschil
lende polen of phasen of eene gelijktijdige aan
raking van eene pool of phase met een niet 
onder spanning staand blank, metalen deel 
door den persoon, die het werk verricht, voor
komen wordt. De metaaldeelen van het bij de 
werkzaamheden benoodigd gereedschap moeten, 
voor zoover de hanteering het toelaat, deug
delijk geïsoleerd zijn en de personen, die de werli-.
zaamheden "verri~hten, moeten OP. doelmatige 
en deugdehJke WIJze geïsoleerd z1Jn opgesteld. 

49. Ruimten achter schakelborden, andere 
schakelruimten en afgesloten electrische be
drijfsruimten mogen, wanneer daarin onbe
schermde deelen met spanningen boven 1200 
volt aanwezig zijn, voor herstellings- en onder
houdswerkzaamheden niet betreden worden 
dan bij aanwezigheid van een tweeden per
soon. 

50. H et verrichten van herstellings- en 
onderhoudswerkzaamheden mag b\j installaties 
met spanningen boven 1200 volt alleen geschie
den, wanneer de deelen, waaraan gewerkt wordt, 
in spanningloozen toestand verkeeren en met 
inachtneming van het volgende : 

aan die deelen moet vooraf eene deugdelijke 
aardverbinding van ten minste 6 mm 2 koper
doorsnede aangebracht zijn, die eerst met de 
aarde en daarna met het voorwerp moet tot 
stand zijn gebracht, t erwijl na afloop der werk
zaamheden het wegnemen der verbinding het 
eerst moet plaats vinden bij het voorwerp ; 
de afgeschakelde deelen moeten aan de zijde, 
waar zij afgeschakeld zijn, deugdelijk zijn kort
gesloten : alle werkzaamheden moet en geschie
den in t egenwoordigheid van het hoofd of den 
bestuurder der fabriek of werkplaats, of van een 
door hem voor de werkzaamheden aangewezen 
verantwoordelijken deskundige, indien de om
standigheden van dien aard zijn, dat het span
ningloos maken van het deel, waaraan gewerkt 
moet worden en de kortsluiting niet in de nabij
heid der arbeidsplaats zelf kunnen geschieden, of 
dat er gewerkt moet worden in de onmiddellijke 
nabijheid van onder spanning staande deelen, in 
welke gevallen hij of de deskundige verplicht 
is die maatregelen te nemen, welke een gevaar
loos verloop van den arbeid waarborgen. 

51. H et verrichten van werkzaamheden in 
afgesloten electrische bedrijfsruimten, alsmede 
in de nabijheid van de gevaarveroorzakende 
deelen der installatie in electrische bedrijfs 
ruimten, mag door ander dan deskundig per
soneel bij aanwezigheid van spa.nningen boven 
600 volt alleen geschieden, indien de gevaar
veroorzakende deelen der installatie, zoowel 
in als buiten handbereik, ontoegankelijk zijn 
gemaakt. 

52. Wanneer ten gevolge van bedrijfssto
ringen of van het verrichten van herstellings
en onderhoudswerkzaamheden, eene installatie 
voor hooge spanning geheel of gedeeltelijk is 
uitgeschakeld, mag de wederinschakeling niet 
plaats vinden, dan nadat het hoofd of de be
stuurder zelf of de door hem daarvoor aangewezen 
verantwoordelijke deskundige zich overtuigd 
heeft, dat het werkpersoneel zich van de arbeids
plaats heeft verwijderd, of nadat elk lid van het 
werkpersoneel door hem of door den deskundige 
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afzonderlijk en tijdig met de wederinschakeling 
in kennis is gesteld. 

53. Het hoofd of de bestuurder of de door 
hem met de werkzaamheden belaste verant
woordelijke deskundige moet zich overtuigen, 
dat alle schakelingen en verbindingen, zoowel 
na gedane herstellingen als bij vernieuwingen 
of uitbreidingen, zoodanig zijn aangebracht, 
dat bij het in bedrijf komen geen gevaar be
staat voor ongelukken. 

54. In fabrieken of werkplaatsen, waar 
ernstig gevaar bestaat, dat bij herst ellings
en onderhoudswerkzaamheden aan electrische 
installaties ongevallen worden veroorzaakt, 
moet opgehangen zijn een duidelijk leesbaar en 
op stevig materiaal aangebracht uittreksel 
van dit besluit, bevattende de artikelen 41 
tot en met 53. 

Slotbepalingen. 

55. H et districtshoofd of een andere, door 
Onzen Minister aangewezen ambtenaar kan 
betreffende de wijze van uitvoering in een be
paald geval van het bij de artikelen 3 tot en met 
54 bepaalde aan hoofden of bestuurders eischen 
stellen. 

56. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel "Electrotechnisch Veiligheidsbesluit" 
met bijvoeging van het jaartal van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

57. In dit besluit wordt verstaan onder 
"arbeid", ,,fabrieken of werkplaatsen", ,,Onze 
Minister", ,,districtshoofd", ,,hoofd of bestuur
der" en "arbeiders", hetgeen daaronder ver
staan wordt in de Veiligheidswet 1934. 

58. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1939. 

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

Het Loo, den 19den November 1938. 

s. 874. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. R om m e. 
( Uitgeg. 2 December 1938. 

19 November 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 11 der Veiligheidswet 
1934 (,, Veiligheidsbesluit voor veenderijen 
1938"). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 11 der Veiligheidswet 1934; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 9 Juni 1938, n°. 1119 C, 
Afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1938, n° . 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1938, 
n°. 3811, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
de navolgende bepalingen vast te stellen : 
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§ 1. Algemeene bepaling. 

Art. 1. De bepalingen van dit besluit zijn 
van toepassing met betrekking tot arbeid in 
eene onderneming van veenderij. 

§ 2. Het voorkomen van ongevallen. 
2. De deelen van : 
a. krachtwerktuigen, 
b.v. vliegwielen, krukken, drijfstangen, assen, 

spieën, riemen, kettingen, snaren, schijven , 
tandraderen, uitstekende zuigerstangen en regu
lateur ballen; 

b. drijfwerken, 
b.v. krukken, assen, kettingen, snaren, rie 

men, schijven, raderen, spieën, bouten, koppe
lingen en stelschroeven ; 

c. door een krachtwerktuig gedreven werk
tuigen, 

b.v. vliegwielen, raderen, krukken, assen, 
spieën, stelschroeven, bouten, koppelingen, 
snaren, riemen, kettingen en schijven ; 

moeten, voor zoover zij gevaar opleveren, 
zoo mogelijk doelmatig zijn beschut. 

3. 1. Een krachtwerktuig moet zoodanig 
zijn beschut of ingericht of van eene zoodanige 
inrichting zijn voorzien, dat het in gang brengen 
en het tornen zonder gevaar kan geschieden. 

2. Een krachtwerktuig moet op zoodanige 
wijze worden getornd en in gang gebracht, dat 
daarbij gevaar zooveel mogelijk wordt ver
meden. 

3. Een krachtwerktuig, met uitzondering 
van een windmolen, moet zoodanig zijn in
gericht, dat de veilige snelheid niet kan worden 
overschreden. 

4. Indien bij het in gang brengen van een 
krachtwerktuig het drijfwerk wordt ontkoppeld, 
moet dit zoodanig zijn ingericht, dat het in 
beweging stellen van het drijfwerk zonder ge 
vaar kan geschieden. 

5. Indien drijfwerk of een werktuig van eene 
plaats op meer dan 20 m afstand of van eene 
plaats, welke niet zichtbaar is voor de arbeiders, 
bij het drijfwerk of werktuig werkzaam, in 
beweging kan worden gebracht, moet telkens 
onmiddellijk vóór het op die wijze in beweging 
brengen van dat drijfwerk of dat werktuig een 
sein worden gegeven, dat duidelijk is te hooren 
t er plaatse, waar zich dat drijfwerk of dat werk
tuig bevindt. 

6. Drijfriemen, kabels, snaren of kettingen, 
die bij afvallen of breken gevaar kunnen ver
oorzaken, moeten doeltreffend zijn beschut. 

7. Het opleggen en afnemen van drijfriemen, 
kabels, snaren of kettingen in gang mag niet 
met de hand geschieden, indien het niet van 
den beganen grond af plaat s heeft. 

8. Indien het smeren, onderzoeken, her
stellen of reinigen van een in beweging zijnd 
werktuig of drijfwerk gevaar kan veroorzaken, 
moeten deze werkzaamheden bij stilstand daar
van geschieden. 

9. I. Afgeworpen drijfriemen, kabels, sna 
ren of kettingen moeten uit het drijfwerk zijn 
weggenomen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet, 
indien de drijfriemen, kabels, snaren of kettin
gen voor betrekkelijk korten tijd buiten gebruik 
zijn of door de plaatsing der drijfriemen, kabels, 
snaren of kettingen en door de wijze van ver
binden der einden het uit het drijfwerk nemen 
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bezwaarlijk is, een en ander onder voorwaarde, 
dat zij zoodanig op vaste dragers rusten, dat zij 
niet in aanraking kunnen komen met de be
wegende deelen van het drijfwerk of van de 
werktuigen. 

10. In of aan de bewegende deelen van het 
drijfwerk moeten uitstekende spieën, bouten, 
schroeven, riemverbinders en derrrP1;;1rn zooveel 
mogelijk zijn vermeden 

11 . Indien een arbeider voor het verrichten 
van werkzaamheden zich in de onmiddellijke 
nabijheid begeeft of bevindt van deelen van 
drijfwerken of werktuigen, welke bij in gang 
zijn gevaar veroorzaken, moet dit bij stilstand 
van drijfwerk of werktuig geschieden, tenzij die 
deelen doeltreffend zijn beschut. 

12. Een werktuig, dat door een krachtwerk
tuig in beweging kan worden gebracht, moet 
zoo dicht mogelijk bij de standplaats van d/)n 
persoon, die het werktuig bedient, zijn voorzien 
van zoodanige inrichting, dat het afzonderlijk, 
veilig en met zekerheid kan worden stilgezet 
en niet dan opzettelijk weder in gang gebracht, 
tenzij : 

a. het werktuig door een uitsluitend voor 
het bewegen van dat werktuig bestemd kracht
werktuig in beweging kan worden gebracht en 
dit van de plaats af, waar de bedienende per
soon zijn werk verricht, onmiddellijk kan worden 
stilgezet; 

b. het werktuig van dien aard is of zoodanig 
is opgesteld, ingericht of beveiligd, dat het bij 
gewoon gebruik geen gevaar oplevert, in welk 
geval echter nimmer herstellingen of andere 
gevaar veroorzakende werkzaamheden aan het 
in gang zijnde werktuig mogen geschieden. 

13. Het in gang brengen van een werktuig, 
dat door een krachtwerktuig in beweging kan 
worden gebracht en waaraan verscheidene per
sonen tegelijkertijd werkzaam kunnen zijn, mag 
niet geschieden, voordat degene, die het werk
tuig aanzet, zich er van overtuigd heeft, dat 
geen persoon zich op eene voor dezen gevaar
lijke wijze met het werktuig in aanraking be
vindt en hij zoo noodig een luid waarschuwings
teeken heeft gegeven. 

14. De werktuigen, waarvan onderdeelen 
door snijden, knellen, pletten, door hunne groote 
snelheid of op andere wijze gevaar kunnen ver
oorzaken, zooals veenbagger- en turfpersmachi
nes, moeten zoodanig zijn opgesteld en inge
richt en van zoodanige toestellen of beschermin
gen zijn voorzien, dat het gevaar zooveel moge
lijk wordt voorkomen. 

15. De gevaar opleverende plaatsen van werk
tuigen, in artikel 14 bedoeld, mogen alleen bij 
stilstand worden gereinigd, gepoetst of hersteld. 

16. Krachtwerktuigen, drijfwerken, werk
tuigen, toestellen, gereedschappen en leidingen 
moeten in zoodanigen staat van onderhoud ver
keeren, dat zij daardoor geen gevaar kunnen 
veroorzaken. 

17. Eene loop- of kruiplank of kruipost moe
in goeden staat van onderhoud verkeeren, volt 
doende breed zijn en vast liggen en gewaarborgd 
zijn tegen kantelen, wippen, dompen, breken 
en te sterk doorbuigen. 

18. Eene ladder moet in goeden staat van 
onderhoud verkeeren, tegen uitglijden, omval
len of te sterk doorbuigen zijn verzekerd, en ten 
minste 1 m uitsteken boven de plaats, waartoe 
zij toegang geeft, voor zoover niet op andere 

1938 

wijze voldoende zekerheid bij het op- en afstap
pen wordt geboden. Sporten moeten in het 
hout der hoornen rusten ; zij mogen niet uit
sluitend door opspijkeren of aanschroeven zijn 
bevestigd. 

19. Houten ladders mogen niet geverfd, wel 
geolied of blank gevernist zijn. 

20. Tegen het gevaar getroffen te worden 
door vallende of wegvliegende voorwerpen 
moeten doeltreffende maatregelen zijn getroffen 
en beschuttingen z\jn aangebracht. 

21. Het opstapelen van voorwerpen of stof
fen, het maken van groeven, geulen, kuilen, 
putten en het af- en ondergraven van grond 
moet plaats hebben met inachtneming en toe
passing van die voorzorgen, welke voldoende 
waarborgen geven tegen het gevaar van ver
zakken, omvallen, afkalven of instorten. 

22. Het in deze paragraaf bepaalde ten aan
zien van krachtwerktuigen, werktuigen en drijf
werken geldt , wanneer deze buiten gebruik zijn 
gesteld, alleen dan niet, indien en voor zoover 
deze zijn gedemonteerd en duidelijk blijkt, dat 
het in gebruik nemen of in beweging brengen 
er van niet zal plaats hebben, voordat de noodi
ge beveiligingsmaatregelen zullen zijn genomen. 

§ 3. Het verschafjen van hulp bij ongevallen. 

23. Ter plaatse, waar drijfwerk of werktuigen 
door een krachtwerktuig in beweging worden 
gebracht, moeten doeltreffende middelen voor 
eerste hulp bij ongevallen aanwezig z\jn. Zij 
moeten zoodanig worden bewaard, dat zij 
tegen verontreiniging door stof of op andere 
wijze zijn beschut en dat te allen tijde er over 
kan worden beschikt. 

§ 4. Het voorkomen van schade aan de gezond
heid ten gevolge van den arbeid. 

24. In eene veenderij, waar arbeiders regel
matig in water of drassige veenmassa staan te 
·werken, moet zoo noodig elke arbeider de be
schikking hebben over een paar doelmatige, 
waterdichte laarzen, die bij dien arbeid moeten 
worden gedragen. 

§ 5. Het beschikbaarstellen van schaftgelegen
heden. 

25. In eene veenderij, waar vijf of meer ar
beiders plegen werkzaam te zijn, moeten als 
schaftgelegenheid een of meer doelmatig ge
legen en ingerichte ruimten beschikbaar zijn. 

§ 6. Verplichtingen des arbeiders. 

26. Een arbeider, die arbeid verricht, waar
op betrekking heeft een voorschrift, gegeven in 
de artikelen 2, 3, tweede lid, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 
17, 18 en 21, of waarop betrekking heeft een 
eisch van het districtshoofd betreffende de wijze 
van uitvoering in een bepaald geval van het 
bij de genoemde artikelen bepaalde, is verplicht, 
voor zoover hij redelijkerwijze geacht kan wor
den met dat voorschrift of dien eisch bekend te 
zijn, bij of terzake van den arbeid, dien hij 
verricht, dat voorschrift of dien eisch na te 
leven en de op grond van dat voorschrift of 
dien eisch aanwezige en voor hem bestemde be
veiligingsmiddelen aan te wenden. 

§ 7. Slotbepalingen. 

27. Het districtshoofd kan betreffende de 
wijze van uitvoering in een bepaald geval van 
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het in dit besluit bepaalde aan hoofden of 
bestuurders eischen stellen. 

28. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel "Veiligheidsbesluit voor veenderijen" 
met bijvoeging van het jaartal van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

29. In dit besluit wordt verstaan onder 
,,arbeid", ,,districtshoofd", ,,hoofd of bestuur
der" en " arbeiders", hetgeen daaronder ver
staan wordt in de Veiligheidswet 1934. 

30. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1939. 

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

Het Loo , den 19den November 1938. 

s. 875. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romm e. 
( U itgeg . 2 December 1938.) 

19 November 1938. BESLUIT tot vaststelling , 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 24, tweede lid, der 
Veiligheidswet 1934. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 24, tweede lid, der Veilig

heidswet 1934 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 9 Juni 1938, n°. 1119 D, 
Afdeeling Arbeid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1938, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1938, 
n°. 3811, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
de navolgende bepalingen vast t e st ellen : 
Art. 1. Als arbeid, bedoeld in artikel 24, 

tweede lid, der Veiligheidswet 1934 wordt aan
gewezen: 

1. arbeid, verricht in schadelijke werkloka
len, als genoemd in artikel 1 van het Veiligheids
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 ; 

2. arbeid, verricht onder omstandigheden, 
welke overeenkomstige gevaren voor de ge
zondheid opleveren als die, welke een arbeider 
bedreigen, die den onder 1 genoemden arbeid 
pleegt te verrichten ; 

3. arbeid, ten behoeve van het vernietigen 
van onkruid of van ongedierte met behulp van 
giftige stoffen, en ar beid, bestaande in het ver
werken, m engen of bereiden van deze giftige 
stoffen; 

4. arbeid, die den arbeider blootst elt aan de 
werking van schadelijke stralen ; 

5. arbeid, verricht onder een luchtdruk, die 
afwijkt van den gewonen atmosferischen lucht
druk; 

6. arbeid, die in verband met den samen
hang in het bedrijf, b.v. in verband met andere 
werkzaamheden of den gang van een werktuig 
of toest el, met groote haast of in een van den 
arbeider onafhankelijk tempo moet geschieden ; 

7. arbeid, die den arbeider blootstelt aan 
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gevaren voor de gezondheid door besmetting. 
2. In dit besluit wordt verstaan onder 

,,arbeid" en "arbeider", hetgeen daaronder ver
staan wordt in de Veiligheidswet 1934. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1939. 

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

Het Loo, den 19den November 1938. 

s: 141. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. R om m e. 
( Uitgeg. 2 December 1938.) 

15 D ecember 1938. BESLUIT tot aanvu lling 
van het Koninklijk beslu it van 7 Novem
ber 1933 (Staatsblad N°. 580) , houdende 
vaststelling van een tijdelijke korting op 
de honoraria en vergoedingen van genees
kundigen, bedoeld in artikel 23 van het 
Koninklijk beslu it ·van 11 Juli 1922 
(Staatsblad N°. 444), tot vasts teil ing van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 181 der P ensioenwet 
1922 (Staatsblad N°. 240). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mini.ster van 

Staat, Minister van Algemeene Zaken, Voor
zitter van den R aad van Ministers van 13 
September 1938, N°. 384 Kabinet M.R. ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 6 
December 1938, N° . 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 December 1938, N °. 
541 , Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelij k is Ons 
besluit van 7 November 1933 (Staatsblad N°. 
580) aan te vu1len; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons aangehaald 

besluit wordt in den vijfden regel na het woord 
,,besluit" ingevoegd ,, , anders dan voor on
derzoekingen tijdens observatie in een zieken
huis en voor het vervaardigen van Röntgen
foto's". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1939 . 

Onze Mini sters, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
geplaatst zal worden en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Al gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den December 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van ·Algenieene Zaken, 

V oorzitter van den Raad van Ministe1"S, 
H . Colijn. 

(Uitgeg . 30 Decembe,· 1938.) 
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s. 870. 

12 Novernber 1938. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur al,s bedoeld in artikel 2 der Land
verhuizingswet 1936. 

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

Sociale Zaken van 17 Augustus 1938, N°. 702 
W.V., afdeeling Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling; 

Gelet op artikel 2 der Landverhuizingswet 
1936; 

.Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ktm, de bepalingen van Ons besluit van den 
llden Mei 1937 (Staatsblad N°. 845) door 
andere te vervangen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 October 1938, N°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 7 November 1938, 

0
• 856 W.V., afdeeling Werkloosheidsverze

kering en Arbeidsbemiddeling; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. 1. Indien de passagiersverblijven 
aan boord van een schip in klassen zijn inge
deeld, gelden de bepalingen der Landverhui
zingswet 1936 niet ten aanzien van die emi
granten en/of transmigranten, die in de eerste 
klasse of in een daarmede door Onzen Minister 
van Sociale Zaken gelijk te stellen klasse 
reizen en behooren tot de volgende categorieën: 

a. mannen, zoomede eventueel de hen ver
gezellende echtgenooten en kinderen; 

b. vrouwen, die kunnen aantoonen, dat zij 
op weg zijn naar haar in het buitenland ver
toevenden echtgenoot, zoomede eventueel de 
haar vergezellende kinderen. 

Echter zijn op hen wel van toepassing de 
bepalingen der artikelen 5 tot en met 10, 12, 
19 , 20, 22 en 26 . 

2. Indien de passagie11sverblijven aan boord 
van een schip niet in klassen zijn ingedeeld, 
kan Onze Minister van Sociale Zaken het ver
voer van passagiers aan boord van dat schip 
voor de toepassing van dit besluit gelijkstellen 
met het vervoer in de eerste klasse aan boord 
van een schip als bedoeld, in het vorige lid. 

2. 1. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1939. 

2. Met ingang van den in het vorige lid 
genoemden datum vervalt Ons besluit van den 
llden Mei 1937 (Staatsblad N°. 845). 

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

Het Loo, den 12den November 1938. 

s. 871. 

WILHELM! A. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 2 Decernbe,· 1938.) 

14 Novernb e,· 1938. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur a ls bedoeld in artikel 22, onder 
a, b en c, der Landverhuizingswet 1936. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 26 Augustus 1938, N°. 696 
W.V., afdeeling We1·kloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling; 

Gelet op artikel 22, onder a, b en c, der 
Landverhuizingswet 1936 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 October 1938, N°. 36); 
• Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Sociale Zaken van 11 November 1938, 
N°. 857 W.V., afdeeling Werkloosheidsverze
kering en Arbeidsbemiddeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder "Onzen 

Minister", ,,emigranten", ,,transmigranten" 
en "het hoofd der poli tie" hetgeen daaronder 
wordt verstaan in de Laudverhuizingswet 1936. 

2. 1. De voorl ichting, bedoeld in artikel 
22, onder a, der Landverhuizingswet 1936, mag 
uitsluitend worden gegeven door of vanwege 
daartoe op haar verzoek door Onzen Minister 
toegelaten instellingen, die op het gebied der 
emigratie werkzaam zijn. Onze Minister kan 
de toelating te a llen tijde intrekken. 

2. De voorlichting wordt gegeven door mid
del van cursussen of het uitgeven en/of ver
spreiden van geschriften, dan wel op een 
andere door Onzen Minister goedgekeurde 
wijze. 

3. Indien de voorlichting wordt gegeven 
door middel van een cursus, moet ten minste 
vier weken voor den aanvang van den cursus 
aan Onzen Minister een opgave worden ge
zonden van de vakken, die zullen worden on
derwezen; a lsmede een nominatieve opgave 
van de leeraren, die den cursus zullen geven. 

4. Indien de voor] ichting wordt gegeven 
door middel van het uitgeven of verspreiden 
van een geschrift, moeten ten minste twee 
weken, voordat daarmede een aanvang wordt 
gemaakt, drie exemplaren van dat geschrift 
aan Onzen Minister worden gezonden. 

5. Indien Onze Minister zulks verlangt, 
wordt: 

a. een cursus niet gehouden of een aange
vangen cursus niet voortgezet, dan wel de lijst 
der vakken en/of die der leeraren te zijnen 
genoegen gewijzigd; 

b. een geschrift niet uitgegeven of ver
spreid, dan wel een aangevangen uitgifte of 
verspreiding niet voortgezet. 

3. 1. Onze Minister kan, indien hij daa1·
voor bijwndere redenen aanwezig acht, met 
betrekking tot een bepaald land voorschrijven, 
dat emigranten, al vorens naar dat I and te 
vertrekken, zich moeten onderwerpen aan een 
geneeskundig onderzoek, te verrichten door 
een of meer door hem aan te wijzen genees
kundigen. 

2 . Onze Minister doet den emigrant, die 
zich aan het onderzoek heeft onderworpen, 
een chriftelijke verklaring uitreiken, dat het 
onderzoek heeft plaats gehad en draagt tevens 
zorg, dat hem bij afzonderlijk geschrift van 
den uitslag van het onderzoek mededeeling 
wordt gedaan. 

3. Indien Onze Mi nis ter een voorschrift, 
als in het eerste lid bedoeld, uitvaardigt, be
paalt hij tevens op grond van artikel 13, 
twaalfde lid, van de Landverhuizingswet 1936, 
dat emigranten niet naar het betrokken land 
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mogen worden vervoerd, indien zij geen schrif
telijke verklaring als in het vorige lid be
doeld hebben overgelegd. 

4. 1. Het hoofd der politie kan, ingevolge 
het tweede I id van artikel 9 der Landverhui
zingswet 1936, een verbl ijfpl aats aan den wal 
ongeschikt verklaren tot het herbergen van 
emigranten en transmigranten, indien de be
trokken Geneeskundig Inspecteur van de Vol ks
gezondheid of de Directeur van den betrokken 
Gemeentelijken Geneookundigen en Gezond
heidsdienst - indien deze dienst ingevolge de 
Besmettelijke-Ziektenwet, Staatsblad 1928, N°. 
265, is goedgekeurd door Onzen Ministe r , met 
de uitvoering van die wet belast - schriftelijk 
een verklaring heeft afgelegd, dat die ver
blijfplaats voor dat doel u it het oogpunt van 
volksgezondheid onge ch ikt is. 

2. Een vergunning, als bedoeld in het der
de I id van artikel 9 der Landverhuizingswet 
1936, om emigranten en transm igranten te 
herbergen kan slechts worden uitgereikt, in
dien uit een schriftelijke verklaring, afge
geven door den in het eerste lid genoemden 
Inspecteur of Directeur, blijkt, dat uit het 
oogpunt van de volksgezondheid daartegen 
geen bezwaar bestaat. 

3. Deze vergunning wordt door het hoofd 
der politie ingetrokken, indi en uit een schrif
telijke verklaring, afgegeven door bedoelden 
Inspecteur of Directeur, blij kt, dat er uit het 
oogpunt van de volksgezondheid bezwaar tegen 
bestaat haar langer te verl eenen. 

5. 1. Hij , die, zonder daartoe krachtens 
a rtikel 2 te zijn toegelaten, voorlichting geeft 
of doet geven a ls bedoeld in artikel 22, onder 
a, der Landverhuizingswet 1936, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

2. Indien een feit , als bedoeld in het 
vor ige li d, wordt gepleegd binnen twee jaren, 
nadat de veroordeeling van den schu ldi ge 
wegens een gelijk feit onherroepelijk is ge
worden, wordt het maximum der straf ver
dubbeld. 

6. Dit basluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1939. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 14den November 1938. 

s. 876. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romm e. 
( Uitgeg. 2 D ecembe,· 1938.) 

24 November 1938. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Kaasbesluit (Staatsblad 1927, n° . 
396). 

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

Sociale Zaken van 10 October 1938, n°. 1545 
D/dossier 44, afdeel ing Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, n° . 793) en op Ons be
sluit van 17 December 1927 . (Staatsblad n°. 
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396), gewijzigd bij' Ons besluit van 28 Juli 
1933 (Staatsblad n°. 411); 

Gezien het advies van de Comm issie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, n°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
November 1938, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen M in is
ter van Sociale Zaken van 21 November 1938, 
n°. 1875 D/dossier 44, afdeeling Volksgezond
heid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Kaasbesluit (Staatsblad 1927, n°. 

396} de navolgende wijzigingen aan te bren
gen: 

Art. I. In artikel 1 wordt de punt na 
,,stremmen" vervangen door een punt-komma. 
Toegevoegd wordt: vóór, bij of na de vorming 
mogen keukenzout alsmede de stoffen, in ar
tikel 5, onder 6° genoemd, zijn toegevoegd. 

2. Aangeduid moet worden met een der 
namen " gesmolten kaas" of "smeerkaas" het 
product, u it kaas bereid onder toevoeging van 
een of meer der stoffen, bedoeld in artikel 
5bis, onder 1 °. 

In artikel 1 wordt in den aanvang vóór 
,,aangeduid" het cij fer 1 geplaatst. 

Art. II . In artikel 2, lid 1, wordt in plaats 
van "Kaas en kennelijk a ls zoodanig voorhan
den waar" gelezen: Kaas en de als zoodan ig 
aangeduide en de kennelij k a ls zoodanig voor
handen waar. 

Art. III. Na artikel 5 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende : 

Art. 5bis. Gesmolten kaas of smeerkaas en 
de a ls zoodanig aangeduide en de kennelij k 
als zoodan ig voorhanden waar moeten vol
doen aan de volgende eischen: 

1°. die, genoemd in artikel 5, met dien 
verstande, dat ook mogen zijn toegevoegd: 
citraten, phosphaten, tartraten, a lsmede be
standdeelen van melk ; 

2°. het watergehalte mag niet meer dan 
55 % bedragen voor de waar, waarvan het 
vetgehalte van de droge sto f ten minste 40 % 
bedraagt, en niet meer dan 58 % voor de 
waar, waarvan het vetgehalte van de droge 
stof I ager dan 40 % is; 

3°. op elke verpakking van gesmolten kaas 
of smee rkaas, waarin zich een hoeveelheid van 
ten minste 50 gram bevindt, moet zijn vermeld: 

a. het vetgehalte van de droge stof, op de 
wijze a ls aangegeven in art ikel 2, lid 1; 

b. de hoeveelhe id der waar in N ederlandsch 
gewicht, die zich in de verpakking bevindt, in 
l etters e n cijfers van ten minste 4 m.m. 
(0 .004 m.) hoogte; 

4°. voor gesmolten 
den arti kel 2, 1 id 4, 
artikel 6 en artikel 
passing. 

kaas of smeerkaas vin
arti kel 3, lid 3 en 4, 

7 overeenkomstige toe-

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

's-Gravenhage, den 24sten November 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romme. 
( Uitgeg. 9 D ecem be,· 1938.) 
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s. 88 6. 

19 Novembe,· 1938. BESLUIT tot vastste l
ling van het tijdstip, waarop de Veilig
heid,wet 1934 gedeeltelijk in werking 
treedt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 39 der Veiligheidswet 1934; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

'Sociale Zaken van 17 November 1938 , N°. 
4082, Afdeel ing Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

De Veiligheidswet 1934 treedt in werking 
met ingang van 1 Januari 1939 , met uitzon
dering van: 

a. de artikelen 9, 10, 12 tot en met 19 , 21, 
tweede en derde I id , en 22; 

b. artikel 11, voor zoover dit artikel be
trekking heeft op arbeid in eene onderneming 
van landbouw, tuinbouw, boschbouw of vee
houderij. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsólad zal worden flep laatst. 

Het Loo, den 19den November 1938. 

:S. 900. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Social e Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 2 D ecember 1938. ) 

4 Augustus 1938. WET, houdende wijziging 
van de artikelen 40, 124, 125 , 128. 129 en 
140 van de Indische Staatsregeling en 
van artikel 4 van de IndiGche Mijnwet. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 440. 
Hand. Il 1937/38. bladz. 1857- 1859. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 440. 
Hand. I 1937/38, bladz . 161. 

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

-dat het noodzakelijk is de artikelen 40, 124, 
125, 128, 129 en 140 van de W et op de 
'Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië en 
artikel 4 van de Indische Mijnwet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Wet op de Staatsinrichting van 

Nederlandsch-Indië, waarvan de tekst is be
kend gemaakt bij Ons besluit van 13 Juli 
1925 (Nederlandsch Staatsblad n° . 327, l n
-disch Staa.tsblad n° . 447), ondergaat <le vol
gende wijzigingen: 

§ 1. 

Voor het bestaande artikel 40 wordt het 
,cijfer (1) geplaatst en aan dat artikel wordt 
een tweede l id toegevoegd, luidende: 

,,(2). De Gouverneur-Generaal kan zijne in 
het eerste I id van dit artikel bedoelde be
voegdheid aan anderen overdragen." 

§ 2. 
Het derde lid van artikel 124 vervalt. 

§ 3. 
In het derde lid van artikel 125 wordt in 

plaats van: ,,of door de ambtenaren, met het 
hoogste gewA0 t.elijk gezag bekleed" gelezen: 

L. &. S. 1938. 
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,, , door de ambtenaren, met het hoogste ge
westelijk gezag bekleed, of door de residenten" . 

§ 4. 

Het derde lid van artikel 128 wordt gelezen: 
,, ( 3). Aan de Inl andsche gemeenten worden 

de regeling en het bestuur van hare huishou
ding gelaten , met inachtneming van de ver
ordeningen, uitgegaan van den Gouverneur
Generaal, van het gewestelijk gezag, van den 
resident of van de besturen der bij ordonnan
tie aangewezen zelfstandige gemeenschappen." 

§ 5. 

Voor het bestaande artikel 129 wordt het 
cijfer (1) geplaatst en aan dat artikel wordt 
een tweede lid toegevoegd, luidende: 

,, (2). In de gewesten buiten Java en Ma
doera wordt de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde bevoegdheid uitgeoefend door de 
residenten." 

§ 6. 
Artikel 140 wordt gelezen : 
,,Tot het instellen van burgerlijke rechts

vorderingen en van vervolgingen tot straf 
tegen Inlandsche vorsten en hoofden, bij or
donnantie aangeduid, is noodig het verlof van 
den Gouverneur-Generaal of van de bij or
donnantie aangewezen autoriteit." 

2. De Indische Mijnwet (Nederlandsch 
Staatsblad 1899 n°. 124. 1910 n° . 293 en 1918 
n°. 466. Indisch Staatsblad 1899 n°. 214, 1910 
n°. 588 en 1919 n°. 4) ondergaat de volgende 
wijzigingen: 

§ 1. 

In het eerste lid, sub c, van artikel 4 wordt 
in plaats van "binnen het gewest of de ge
westen" gelezen: ,,binnen het gewest of de 
gewesten en in de gewesten buiten Java en 
Madoera binnen de residentie of de residen
ties". 

§ 2. 
In het tweede lid van artikel 4 wordt in 

plaats van " van een hoofd van gewestelijk be
stuur binnen wiens gewest" gelezen: ,,van een 
hoofd van gewestelijk bestuur binnen wiens 
gewest en in de gewesten buiten Java en Ma
doera van een resident binnen wiens ressort". 

3. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdBtip. 

_Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tus 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van [(oloniën, 
C h. We I te r. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

s. 901. 

4 Auljustus 1938. WET, houdende bekrachti
grng van een door den Gouverneur-Gene
raal van N ederland..~ch-Indië vastgestelde 
ordonnantie (Heffing van een Vorsten
landsche vuurwerkbelasting) . 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 495. 
Hand. Il 1931/38, bladz. 1857. 
Bijl . Hand . l 1937/38, ,495. 
Hand. I 1931/38, bladz. 161. 

40 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 1 

Alwo Wij in ovenveging genomen hebben, · 
dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van artikel 93 der Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie van 29 
Maart 1938 (Indisch Staatsblad N°. 150), 
strekkend tot de heffing van een vuurwerkbe
lastirig van landsonderhoorigen in de gewesten 
Soerakarta en Jogjakarta en tot buitenwer
kiugstelling van artikel 16 der Indische Comp
táb ili teitswet ten opzichte van dien maatregel ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93 der In
dische Staatsregeling vastgestelde ordonnantie 
van 29 Maart 1938 (Indisch Staatsblad N°. 
150), strekkend tot de heffing van een vuur
werkbelasting van landsonderhoorigen in de 
gewesten Soerakarta en Jogjakarta en tot 
bu itenwerkingstel ling van artike l 16 der In
di sche Comptabiliteitswet (Nederlandsch Staats
blad 1925, N °. 328; Indisc h Staatsblad 1925, 
N°. 448) ten opzichte van dien maatregel, 
wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Augus

tlllS 1938. 

s. 902. 

WILHELMINA. 
De M iniste1· van Koloniën, 

C h. We I te r. 
( Uityey. 30 A uyustus 1938.) 

25 No vernber 1938. WET, houdende bekrach
t ig ing van een door den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-Indië vastgestelde 
ordonnantie ( I nstelling van een tijdelijk 
de fensie-uitvoerrecht}. 

Bijl . Hand. 11 1987/88, 479 ; 1988/89, 11. 
H and. Il 1988/89, bl z. 58/4. 
B ijl . Hand. l 1988/89, 11 . 
H and. 1 1988/39, blz. 64. 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van de artikelen 93 en 183 
der Indische Staatsregeli ng vastgestelde or
donnantie van 18 F ebruari 1938 (Indisch 
Staatsblad n°. 97), strekkend tot instelli ng 
van een tijdelijk defensie-uitvoerrecht in Ne
derlandsch-1ndië en tot buitenwerkingstell ing 
van artikel 16 der Indische Comptabiliteits
wet ten opzichte van dien maatregel; 

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

De met toepassing van artikel 93, eerste l id, 
en artikel 183, tweede lid, der Indische Staa ts
regeling vastgestelde ordonnantie van 18 Fe
bruari 1938 (l ndisch Staatsblad n°. 97), strek
kend tot instelling van een tijdelijk defensie
uitvoerrecht in N ederlandsch-Inctië en tot 
buitenwerkingstelling van art. 16 der Indische 
Comptabilite itswet (Nederlandsch Staatsblad 
1925 n°. 328; I ndisch Staatsblad 1925, n°. 
448)' ten opzichte van dien maatregel, wordt 
bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven ten P a le ize het Loo, den 25sten 
November 1938. 

s. 903. 

WILHELM! A. 
D e M inis ter van J[oloniën, 

C h. We I te r. 
(Uitgey . 6 Decemb er 1938.) 

25 Novew,ber 1938. WET, houdende ve rla
g ing van het invoerrecht op couranten
drukpapier in Nede1·landsch-lndië. 

Bijl. H and. Il 1937/38, 480 ; 1938/39, 12. 
Hand. 1 l 1938/89, blz. 54/5. 
Bijl . H and. l 1938/39, 12. 
H and. l 1988/89, blz. 64. 

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

dat het wenschelijk is in N ed erlandsch-l ndië 
het invoerrecht op courantendrukpapier te 
verlagen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. P ost 308 van het tarief van invoer

rech ten, behoorende bij artikel 1 de r Indische 
Tariefwet, vastgesteld bij de wet vau 29 De
cember 1933 (NederlandschStaatsbladn°. 772 ; 
Indisch Staatsblad 1934, n°. 1), zooals dit 
tarief sedert is gewijzigd en aangevuld laatste
lijk bij de wet van 3 December 1937 (N eder
landsch Staatsblad 11°. 910 ; Indisch Staats
blad n°. 668), wordt gelezen als volgt: 

Courantendrukpapier , gewoon, waaronder te 
verstaan sterk houthoudend, ongesatineerd 
drukpapier, al dan niet gekleurd, pe r vier
kanten meter meer dan 40 doch niet meer dan 
65 gram wegende, op rollen (rotatiepapier) 
of in vell en ... waarde 6 %. 

2. Deze wet treedt, met afwijking van ar
tikel 16 der Indische Comptabiliteitswet (Ne
derlandsch Staatsblad 1925, n°. 328; I ndisch 
Staatsblad 1925, 11°. 448), in werking met 
ingang van den dertigsten dag na dien . van 
dagteekening van het Staatsblad van Neder
landsch-Indië, waarin zij is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 25stcn 

November 1938. 

s. 904. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

C h. We I te r. 
( Uitgeg. 6 Dece1n be1· 1938. ), 

25 Nov e1nbe1· 1938. WET , houdende bekrach
tiging van twee door den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië vastge
stelde ordonnanties (Wijz iging van het 
defensie-uitvoerrecht. Gedeeltelijke opschor
ting van het uitvoerrecht op Javatabab:) _ 

Bijl. Hand. ll 1987/38, 578; 1938/39, 91. 
Hand. Il 1938/39, blz. 148. 
B ijl. H and. I 1988/89, 91. 
Hand. l 1938/89, blz. 64. 

W ij WILHELMINA, enz . ... doen te weten , 
Alzoo Wij in overweging geuomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenschelijk is vau de 
met toepassing van de artikelen 93 en 18& 
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der Indische Staatsregeling vastgestelde or
donnanties van 22 en 29 Juni 1938 (Indisch 
Staatsblad nos. 369 en 397), onderscheidenlijk 
strekkend tot wijziging van het defensie-uit
voerrecht en tot gedeeltelijke opschorting van 
het uitvoerrecht op J avatabak, zoomede tot 
buitenwerkingstelling van artikel 16 der In
dische Comptabiliteitswet ten opzichte van 
1 aatstgenoemden m aatregel; 

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

De met toepassing van artikel 93, eerste lid, 
en artikel 183, tweede lid, der Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnanties van 22 en 
29 Juni 1938 (Indisch Staatsbl(l,(l nos. 369 en 
397), onderscheidenlijk strekkend tot wijziging 
van het defensie-uitvoerrecht en tot gedeelte-
1 ijke opschorting van het uitvoerrecht op J ava
tabak, zoomede tot buitenwerkingstelling van 
artikel 16 der Indische Comptabili teitswet 
(Nederlandsch Staatsblad 1925, n° . 328; In
disch Staatsblad 1925, n° . 448) ten opzichte 
van laatstgenoemden maatregel, worden be
krachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 25sten 

November 1938. 

s. 905. 

WILHELMINA. 
De M inis te,· van Koloniën, 

C h. We 1 te r . 
(Uitge g. 6 Deèember 1938.) 

15 D ecember 1938. WET, houdende machti
ging tot het sluiten van een overeenkomst 
als bedoeld in artikel 5a der Indische 
Mijnwet met de N.V. ,,De Bataafsche Pe
troleum M aatschappij" voor de opsporing 
en ontginning .van aardolie, enz. in een 
terrein, gelegen in de provincie ·w est-Java. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 456 ; 1938/39, 10. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 48-53. 
B ijl . Hand. I 1938/39, 10. 
Hand. I 1938/39, bladz. 84- 88. 

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

dat het wenschelijk is om cip den voet van 
artikel .5a der Indische Mijnwet een overeen
komst te sluiten voor de opsporing en ontgin
ning van aardolie, aardpek, aardwas en alle 
andere soorten van bitumineuze zelfstandig
heden, zoowel vaste a ls vloeibare en brand
bare gassen, voor zoover niet uitmakend een 
bestanddeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, mitsga ders jodium en de verbin
dingen daarvan, in een terrein , gelegen in de 
res ident ies Batavia, Bui tenzorg, C herib on en 
Priangan 'Van de provincie W est-Java; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De Minister van Kolonjën, a ls verte

genwoordi gend de rechtspersoon N ederlandsch
l ndië, wordt gemachtigd om, overeenkomstig 
de voorwaarden, vervat in het aan deze wet 
gehecht ontwerp, met de te 's- Graven hage ge
vest igde naamlooze vennootschap "De Bataaf
sche Petroleum Maatschappij" een overeen
komst te s lui ten voor de opsporing en ontgin
ning van aardolie, aardpek, aardwas en a lle 
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a ndere soorten van bitumineuze zelfstandig
heden, zoowel vaste als vloeibare en brandbare 
gassen voor zoover niet uitmakend een be
standdeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, mi tsgaders jodium en de verbin
din_gen daarvan, in een terrein, gelegen in de 
residenties B atavia, Buitenzorg, Cheribon en 
P riangan van de provincie W est-Java, welk 
terrem 1s begrensd a ls aangegeven i•s in artikel 
1 van het bovengemeld, aan deze wet gehecht 
ontwerp. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De 11:linister van K oloniën, 
C h. W e I te r. . . 

(Uitgey. 30 Dece,nbe,· 1938. ) 

ONTWERP-OVEREENKOMST. 

Tusschen de rechtspersoon N ederlands'cli~ 
Indië, te dezen vertegenwoordigd door den 
~ruster van Koloniën (in deze overeenkortist 
aangeduid a ls " het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van den 15den· 
December 1938 (Staatsblad n°. 905) en , de 
te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze V(lll: 
nootschap "De Bataafsche Petroleum . M,àat
sch appij" , te dezen vertegenwoordigd · door 
hare Directie (in deze overeenkomst aange
duid a ls " de Maatschappij") , is overeengeko-
men als volgt: · 

Art. 1. 1. H et Gouvernement verleent krach
tens artikel 5a der Indische Mijnwet aan de 
Maatschappij - en de Maatsch appij aanvaardt 
bij deze - voor den tijd van veertig achtereen
volgende jaren, aanvangend met den dag van 
onderteekening dezer overeenkomst, met uit
sluiting van anderen, het recht tot opspoûng 
en ontginning van aardolie, aardpek, aardwas 
en alle andere soorten van bitumineuze zelf
standigheden, zoowel vaste a ls vloeibare en 
brandbare gassen voor zoover niet uitmakend 
een bestanddeel van een vast gesteente, dat' 
voor hunne winning in zijn geheel moet wor-· 
den ontgonnen, a lsmede van jodium en de 
verbindingen daarvan in een op de bij deze 
overeenkomst behoorende kaart a ls West-J ava-· 
blok aangeduid terrein, gelegen in de residen
t ies Batavia, Buitenzorg, Cheribon en Prian
gan van de provincie West-Java en begrensd 
als volgt : 

ten Noorden (achtereenvolgens van West 
naar Oost) : ' 

1. de kustlijn van de Java-zee bij gemid-
0 

d eld hoogwater ; 
2. de astronomische parallel over den t rian-1 

gul atiepilaar T . 72 (Kobaklangen) ; ·,.,., 
3. de grens der 3-zeemijlsstrook territoriale 

zee; 
4. de lijn in de richting astronomisch Noord 

127° Oost over de uitmonding der K ali Sewo 
in de J ava-zee ; 

5. de kustlijn van de Java-zee bij .gemiddeld 
hoogwater ; · , 

t en Oosten: de kustl ijn van de J ava-zee bij 
gemiddeld hoogwater; 
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lrn Zuiden, (achtereenvolgens van Oost naar 
West): 

1. de astronomische parallel over den drie
sprong in de desa Tomo, gevormd door de 
wegen, komende uit het Oo ten, van Dawoean, 
uit het Noorden van Kebontjaoe en uit het 
Westen van Boegel; 

2. de lijn in de r ichting astronomisch Noord 
291 ° Oost getrokken vanuit genoemden drie
sprong, ter lengte van 2000 meter; 

3. vanuit het eindpunt van laatstgenoemde 
lij n, de lijn in de richting astronomisch Noord 
305° Oost tot aan het snijpunt van deze lijn 
met den rechteroever der Tjikandoeng; 

4. vanuit laatstgenoemd snijpunt. de lijn in 
de richting astronom isch oord 284° Oost; 

5. de grens tusschen de residenties Batavia 
en Priangan; 

5a. de lijn met azimuth N. 281 ° Oost over 
het punt gelegen 600 m recht Zuid van het 
triangulatiepunt T. 353; 

5b. de lijn met azimuth N. 295° Oost over 
het triangulatiepunt T. 314; 

5c. de astronomitsche parallel over het 
triangulatiepunt T . 314 ; 

5d. de lijn met het azimuth N . 302° Oost 
over het punt gelegen 1900 m. recht oord 
van het triangulatiepunt T. 321 tot het snij 
punt met den weg K alidjati-Tjibatoe; 

6. de weg van bovengenoemd snij punt over 
Tjibatoe en Sadang naar Poerwakarta; 

7. de lijn in de richting astronomisch oord 
292° 30' Oost over het punt gelegen op 1250 
meter astronomisch Zuid van den triangulatie
pilaar T. 420 (Pasir Gombong); 

8. de astronomische merid iaan over l aatst
genoemden triangulatiepilaar; 

9. de lijn in de richting astronomisch Noord 
273° Oost over den triangulatiepilaar T. 410 
(Leuweung Soeroepan); 

10. de astronomische meridiaan op 1800 
meter a-stronom isch West van den triangulatie
pil aar T. 414 (Goenoeng Gedeh); 

ll. de astronomische parall el op 2500 me
ter astronomisch Zuid van den triangulatie
pilaar T . 410 (Leuweung Soeroepan); 

12. de astronomische meridiaan op 3750 
meter astronomisch West van laatstgenoemden 
triangulatiepilaar; 

13. de astronomische parallel op 1750 me
ter astronomisch Noord van laatstgenoemden 
triangulatiepilaar; 

ten W esten (achtereenvolgens van Zuid naar 
Noord): 

1. de rechteroever van de Tjileungsir, daar
na de rechteroever van de Kali Beka.si j 

2. de lijn getrokken evenwijdig aan en op 
een afstand van 10,000 meter van de kustlijn 
van de J ava-zee; 

3. de astronom ische meridiaan over de uit
monding der Kali Boengin in de Java-zee. 

2. De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepass ing van dit contract geacht te 
bedragen 806 000 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 16 
dezer overeen komst. 

Art. 2. 1. De maatschappij zal ten aan
zien van het in artikel 1 omschreven terrein, 
voor zoover uit deze overeenkomst niet het 
tegendeel blijkt, tegenover het Gouvernement 
dezelfde rechten en verplichtingen hebben a ls 
ware zij houdster eener op den dag van tot-
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stanqkoming dezer overeenkomst Yerleende 
concessie op den voet der Indische Mijnwet. 

2. Binnen den tijd van vijf jaren na de 
totstandkoming van deze overeenkomst zal de 
Maatschappij ten genoegen van het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw moeten indienen 
een plattegrondteekening a ls vereischt in ar
t ikel 30, lid 1 ten 2de dan wel 30, lid 2 der 
Mijnorrlonnantie 1930. 

3. B innen den tijd van twee jaar na afloop 
van den in het vorig lid genoemden termijn 
van vij f jaren zal de Maatschappij het terrein 
moeten afbakenen door plaats ing van goed 
gefundeerde steenen of ij zeren merkteekens op 
de hoekpunten en op de punten, bedoeld in 
artikel 30 . 1 id 1 ten 2de, der Mijnordonnantie 
1930. Op deze merkteekens moet op ten minste 
1 ½ meter boven den beganen grond het op
schri ft "5a W. J." zijn aangebracht. Op daar
toe door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw gedane aanzegging moeten binnen 
den tijd, op de wijze en op de pi aatsen voor 
elk geval aangegeven, ter nadere aanduiding 
van de grenzen van het terrein merkteekens 
ook op andere punten worden aangebracht. 

4. Indi en de in het vorig lid bedoelde merk
teekens niet tijd ig worden aangebracht of niet 
in behoorlijken staat worden onderhouden, ter 
beoordeeling van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur, is d it bevoegd op kosten en r isico 
van de Maatschappij de merkteekens te doen 
pi aatsen of onderhouden. 

Art. 3. 1. Boven en beha! ve hetgeen de 
Maatschappij op grond van artikel 2 is ver
schuldigd, betaalt zij aan het Gouvernement 
jaarlijks een aandeel in de netto-opbrengst 
van de ten vorigen jare uit het terrein ver
kregen producten en zulks op den volgenden 
voet. 

Zoolang de netto-opbrengst n iet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het 
kapitaal, a ls in het 5de lid van dit artikel 
nader omschreven en verminderd met de bij 
lid 7 bepaalde, over voorafgaande jaren toe
gepaste afschrijvingen, ontvangt het Gouver
nement van die netto-opbrengst twee tw int ig
ste deelen. 

Bedraagt de netto-9pbrengst meer dan vijf 
en twintig percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt het Gouvernement: 

van de eerste 25 pct. twee twintigste deel en; 
van het meerdere tot en met 35 pct. drie 

twint igste deel en ; 
van het meerdere tot en met 45 pct. vier 

twintigste deel en; 
van het meerdere tot en met 55 pct. vijf 

twintigste deel en ; 
van het meerdere boven 55 pct. zes twintig

ste deelen; 
a lles behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit te 
keeren bedrag nooit meer zal beloopen dan 
twintig percent der geheele netto-opbrengst. 

2. Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de onafhankelijk van de door 
de Maatschappij verkregen bedrijfsresultaten 
ingevolge artikel 36 der Indische Mijnwet 
vastgestelde bruto-opbrengst, verminderd met 
de in het derde en in het vierde lid van dit 
artikel bedoelde, vóór of na het si uiten van 
deze overeenkomst gemaakte ontg inningskosten 
en een volgens het zevende lid bepaalde af-
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schrijving, behoudens het bepaalde bij artikel 
5, lid (2). 

3. Als ontginningskosten worden in aan
merking· gebracht: 

a . alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het terrein of elders verricht voor het geolo
gisch onderzoek en de opmeting van het ter
rein, zoomede voor het boren, verdiepen, 
schoonmaken en onderhouden der putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het terrein verricht voor de onttrekking van 
aardolie en gassen aan de putten, voor de 
voorloopige reiniging der aardolie (waaronder 
ook >S begrepen .het onttrekken van water aan 
emulsie) en voor de verzameling der produc
ten, tot aan de plaats waar de metingen ter 
bepaling van de bruto-opbrengst worden ver
richt· 

c. 'de directe uitgaven voor de aanschaf
fing en het vervoer naar het terrein van alle 
voor de sub a en b omschreven doeleinden 
aangewende werktuigen, gereedschappen, ma
terialen, brandstoffen en andere benoodigd
heden; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer 
van werklieden bij de opsporing en ontginning 
te werk gesteld; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieu
wing en wijziging van de gebouwen op het 
terrein voor de sub a en b bedoelde werkzaam
heden benoÓdigd, voor zoover hiervoor geen 
huur wordt verkregen; 

/. de uitgaven voor het onderhoud van land
en waterwegen en transportbanen, benevens 
vaartuigen voor zoover dienend ten behoeve 
van de opsporing en ontginning; 

g . de uitgaven voor leiding en beheer van 
de opsporing en ontginning voor zoover op 
het terrein uitgeoefend; 

h . een evenredig gedeelte der exploitatie
kosten , waamnder een billijk te berekenen 
percentage der kapitaalswaarde voor het me
degebruik van de inrichtingen voor algemeene 
diensten der onderneming, alsmede van inrich
tingen op andere terreinen van de Maatschap
pij, welke voor het terrein eveneens aange
wend worden; 

i. een in overleg met den Regeeringscom
missaris vast te stellen evenredig aandeel in 
de algemeene onkosten der Maatschappij, be
rekend naar de verhouding van de voor op
sporing en ontginning eenerzijds en afvoer 
en verwerking anderzijds werkelijk gemaakte 
bedrijfskosten; 

j. een rente, telkenjare te stellen op een 
gelijk percentage als ten aanzien \"an mijn
concessiès op grond van de mijnordonnantie 
over de boekwaarde der inrichtingen voor den 
afvoer, bereiding en verwerking wordt bere
kend, over het in het vijfde lid van dit arti
kel bedoeld kapitaal, nadat dit is verm inderd 
met de overeenkomstig 1 id 7 over voorafgaan
de jaren toegepaste afschrijvingen. 

4. In overleg en in overeenstemming met 
het Gouvernement kunnen, naar gelang van 
de behoefte of de noodzakelijkheid, door de 
Maatschappij ook andere ontginningskosten 
dan die, genoemd in lid 3, in aanmerking 
worden gebracht" 

5. Onder "Kapitaal", als in de vorenstaan
de leden van dit àrtikel bedoeld, wordt ver
staan, berekend pei· 31 December van het 
exploitatie jaar: 
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a. het bedrag der kosten van oprichting, 
met inbegrip van de kosten voor het verkrij
gen van de beschikking over den benoodigden 
bovengrond, van de permanente gebouwen op 
het terrein voor de sub a en b van lid 3 van 
dit artikel bedoelde werkzaamheden benoodigd; 

b. de kosten van de permanente inrichtin
gen voor den opslag en het vervoer van vloei
bare en gasvormige producten, tot aan de 
plaats, waar de metingen ter bepaling van de 
bruto-opbrengst worden verricht, benevens de 
kosten van l and- en spoorwegen met bijbe
hoorend roll end materieel en vaartuigen ,·oor 
zoover aangewend voor de opsporing en ont
ginning; 

c. de kosten van woningen , magazijnen, 
hospitalen, sociëteiten, pakhuizen, wei·kplaat
sen, electrische centrales met leidingnetten, 
andere installaties en inrichtingen met de 
hierbij behoorende machinerieën en inventa
rissen, waaronder begrepen inrichtingen voor 
de aanwending van gassen ten behoeve vai 
de ontginning en voor de onttrekking van 
water aan emulsie met uitzondering van boor
installaties, alles voor zoover deze voor de sub 
a en b van het derde lid van dit artikel be
doelde werkzaamheden in gebruik zijn; 

d . de boekwaarde van de magazijnsgoede
ren, voor zoover deze geacht kunnen worden 
dienst te zullen doen voor het opsporings- en 
ontginningsbedrijf op het terrein. 

6. In overleg en in overeenstemming met 
het Gouvernement kunnen, naar gelang van 
de _ behoefte of de noodzakelijkheid, tot Kapi
taal, als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel , ook andere kosten dan di e, genoemd 
in lid 5 worden gerekend. 

7 . De jaarlijksche afschrijving, bedoeld in 
lid 2, bedraagt 10 pct. van de aanschaffings
waarde op 31 December van het exploitatie
jaar van het sub a , b en c van het ,-ijfde lid 
van dit artikel omschreven peJmanent bezit, 
zoolang deze bezittingen nog niet te n volle zijn 
afgeschreven. Deze afschrijving wordt even
tueel vermeerderd met de restant-waarde van 
bezittingen, die door welke oorzaak ook. niet 
meer tot het bedoeld permanent bezit behoo
ren. In overleg en in overeemtemming met 
het Gouvernement kunnen ook andere afschrij
vingen en andere afschrijvingspercentages dan 
in dit artikel genoemd, worden toegelaten. 

8. Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het 
afgeloopen jaar op de wijze, als in het vol 
gend artikel nader is omschreven , op te maken 
balans. 

Art. 4. 1. De Maatschappij verbindt zich 
van haar bedrijf, voor zoover betreft de bij 
deze overeenkomst bedoelde opsporingen en 
ontginningen, in Nederlandsch-Indië te zullen 
voeren een afzonderlij ke boekhouding, vol
doend aan de eischen van goed koopmansge
bruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 31 
December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en winst- en verliesrekening. 
Uit alle door de Maatschappij gedane uitgaven 
worden de ontginningskosten, als bedoeld in 
artikel 3, lid 3 en I id 4, afgezonderd en ten 
laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
De overige- uitgaven worden in de balans op
genomen. 
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3. De M aatschappij is ve rplich t jaarlijks 
vóór 1 J uli een a fschrift va n de in het vori g 
lid bedoelde ba lans en winst- en verli esreke
ning aan het Hoofd van den Dienst va n den 
Mijnbouw in te dienen. ve rgezeld van een uit 
de bovengenoemde boekhouding afgeleide ge
specificeerde opgave van de ontg inningskosten, 
van de kapitaalsuitgaven en van de in a rtikel 
3, lid 7, genoemde afschrijvingen. 

4. Indi en de in het derde lid bedoelde be
scheiden op 1 Juli nog n iet bij het Hoofd van 
den Dienst va n den Mijnbouw zijn inged iend, 
stelt de M aatschappij gemeld Diensthoofd in 
staat om deze op kosten de r M aatscha ppij op 
te ma ken ; in den aldus opgemaakten vorm 
zullen zij voor de M aatsch appij verbindend 
zijn. 

5. Aan het Hoofd van den Dienst va n den 
Mijnbouw en de door dezen aan te wij zen 
ambtenaren moet o p h un verlangen te a ll en 
tijde inzage worden gegeven van voormelde 
boekhouding en de daarbij behoorende gege
vens, benevens van de boekhouding, waaruit 
deze zij n afgele id . Zij zijn ve rplich t to t gehe im
houding van de hun al dus venstrekte gegevens 
en zull en da al'va n geen verder gebruik mogen 
maken da n voor de vaststelling van· hetgeen 
aan het Gouvernement toekomt. De verpl ich
t ing tot geheimhouding laat onverkort de ver
plichting va n genoemde ambtenaren om van 
de hun bij het onderzoek bekend geworden 
strafba re feiten aang ifte te doen bij de ambte
narnn van Justitie. 

A r t. 5. 1. N a ontvangst va n de in a rti-ke l 
4 , 1 id 3 bedoelde besche iden, ondersche iden
lijk na o pm aking daarvan overeenkomstig het 
vierde lid van da t a rt ikel , zend t het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw aa n de 
Maa tschappij hetzij een defini t ieve, hetzij , in
dien zulks door omsta ndi gheden geboden i . 
een voorloopi ge afrekening betreffende het
geen de Maatschappij ingevol ge het eerste lid 
va n a rt ikel 3 aan het Gou ve rnement is ve r
schuldigd. 

2. Indi en deze a frekening aantoont, da t 
het totaal de r af te trekken kosten en a fschrij
vingen het bedrag de r ingevolge a rt ikel 36 
der Indische M ij nwet vastgestelde bru to-op
brengst overtreft, wo rdt di t verschil van de 
in h et vol gend jaa r , c. q . in vol gende ja ren 
verkt-egen bruto-opbr·engst (en) mede afge
trokken. 

3. Indien de Maatscha ppij ten genoegen 
van het Hoofd van den D ienst van den Mijn
bouw aannerne lijk maakt, door omstand ighe 
den onafh a nkelijk va n ha ren wil niet in staat 
te zijn vóór 1 J uli de in artikel 4, li d 3, be
doel de besche iden te verstrekken, di ent zij 
vóór dien datum een voorloopige opgave in 
van de ontginningskosten , van de kap itaa l · 
u itgaYen en van de in artikel 3, lid 7, ge
noemde a fschrijvingen. 

4. H eeft de opgestelde afre kening een voor
loopig karakte r ged ragen, dan wordt zij zoo 
spoedi g mogelijk gevol gd doo r een definitieve 
a frekening. 

5. H el vol gens de voorl oopige afrekening 
eventueel door de Maatschappij te veel be
taalde wordt aanstonds terugbetaald , vermeer
derd met een gelijke renteve rgoeding a ls in
gevolge de mijnordonna nt ie over hetze! fde 
t ijdperk te rzake van te vee l betaalden voo r-
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loopigen cijn van mijnconcess iën wordt bere
kend, zulks gerekend van den da tum van 
storting tot den dag der betaa lbaarstelling. 
H et mogelijk te min beta alde moet binnen één 
maand na de dagteekening der definitieve af
rekening worden aangezuiverd. 

Art. 6. 1. De Maat, chappij verb indt zich 
om van het tijdstip a f, dat del fstoffen worden 
gewonnen , producti ereg isters overeenkomstig 
de door het H oofd van den Dienst van den 
Mijnbouw vast te stell en modell en regelmati g 
aan te houden en te bewaren op de in over
leg met genoemd diensthoofd aangewezen 
plaa tsen . 

Z. In deze product ieregiste rs za l de Maat
schappij - tenzij genoemd diensthoofd toege
staan heeft , dat de boekingen anders geschie
den - eenmaal 's weeks, volledi g volgens 
maat , gewicht of getal boeken : 

a . hoeveel producten gedurende het tijdvak. 
waarop de boeking betrekking heeft, zijn ver
kregen ; 

b. hoeveel van de sub a genoemde produc
ten dadelijk ve rhandelbaar waren i11 den zin 
van artikel 165 de r Mijnordo nnantie 1930; 

c. hoeveel producten overi gen gedurende 
het t ij dvak, waarop de boeking betrekking 
heeft, verhandelbaa r zijn geworden in den 
zin Yan het onder b genoemd a rti ke i. 

3. Indi en gedurende eeni g tijdva k geen 
producten, a ls bedoeld sub a, b of c, zijn ve,·
krngen of ve rhandelbaa r geworden, moeten de 
betrekkelijke kolommen de r ,·egiste ,·s worden 
ingevuld met " nihi l" . 

4. De Maatscha ppij verbindt zich om van 
het in lid 1 genoemd, tijdstip a f, vol gens door 
het H oofd van den Dienst van den Mijnbouw 
vast te stell en modell en, de navolgende opga
ven te ver trekken: 

a. maandelijks de u it eiken put verkregen 
bruto-productie . zoomede de voor e igen ge
bru ik aangewende en de t en ve rkoop dan wel 
voor bere iding en verwerking afgevoerde hoe
veelheden ; 

b. maandelijks, indien de M a atschappij te
vens bere id3ter en verwerkster is van het 
ruwe product, de in de verwerkingsinrichtin
gen verwerkte hoeveelheden en de hoeveelhe id 
de r daa ruit verkregen producten ; 

c. jaa rlijks, de gegevens onder a en b be
doeld , benevens de gemiddelde ste rkte van het 
per dag te werk gesteld pe rsoneel , ove r het 
a fgeloopen ka lenderjaa r. 

Deze o pgaven moeten ve rw nden worden. 
voor zoover betreft die sub a en b genoemd, 
veertien dagen na a floo p van de maand en die 
sub r genoemd zes weken na a floop van het 
jaar, waarop zij be trekking hebben. 

5. De Maa tscha ppij is bovendien ver pi ich t 
te lkens aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw mededeeling te doen van de 
plaats, waar een boring zal worden aangezet 
en van het t ijdstip, waarop zulks zal geschie
den, zoomede van het aanboren van ol ie, gas 
o f wetwater en de daarbij aangetroffen hoe
veelheden. 

Ar t . 7. Aan het H oofd va n de n Dienst van 
den M ijnbouw moeten na omme komst van elk 
ha lf kalende rjaa ,· volledi g en naa r waarheid 
ingevulde en onderteekende productiestaten 
vol gens het doór genoemd diensthoofd in over
leg met de Maatschappij vast te ste ll en model 



in duplo worden ingediend betreffende de re
sultaten der opsporing en ontginning in het 
a fgeloopen tijdvak. Deze productiestaten , waar
in volledig en naar waarheid de gedurende 
het afgeloopen half kalenderjaar volgens de 
productieregisters verkregen delfstoffen naar 
maat, Jrewicht of getal worden opgegeven en 
op gelijke wijze wordt vermeld, hoeveel pro
ducten verhandelbaar waren in den zjn van 
artikel 165 der Mijnordonnantie 1930, moeten 
vóór 1 Maart en vóór 1 September van elk 
jaar aan meergenoemd diensthoofd ingediend 
zijn. I s in eenig jaar geen productie verkre
gen, dan kan met indiening eener ondertee
kende desbetreffende verklar ing worden vol
"Staan. Indi en een of meer kolommen van de 
staten niet ingevuld kunnen worden, moeten 
de redenen daarvan in de staten wo,·den ver
meid. Naast de verplichte opgaven kunnen 
ook opga ven worden verstrekt betreffende de 
handelswaarde en kosten , bedoeld in arti kel 
36 der Indische Mijnwet. 

Art. 8. 1. W anneer bij het bedrijf analysen 
van de gewonnen delfstoffen en/of de daaruit 
verk regen producten worden gemaakt, zal de 
Maatschappij de resultaten dier analysen 
(proefdisti ll aties, enz. ) volledig en naar waar
heid doen aanteekenen in registers . 

2. De aanteekeningen moeten naar tijds
orde telkens binnen één week na het maken 
van elke analyse in die registers ingeschreven 
en onderteekend worden door de personen, die 
de analysen hebben verricht. 

Art. 9. 1. Door het hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw wordt aan de hand van de 
volgens art ikel 7 ingedi ende productiestaten 
een taxatie van de belastbare ha ndelswaarde 
der in het afgeloopen kalenderjaar verkmgen 
rnrhandelbare producten opgemaakt. Deze 
taxatie wordt ter raadpleging toegezonden aan 
de M aatschappij, die verplicht is daarvoor een 
gedagteekend ontvangbewijs af te geven. 

2. Indien de Maatschappij zich niet met de 
haar door het Hoofd van den Di enst van den 
Mijnbouw ter kennisneming toegezonden taxa
tie kan vereen igen, doet zij daarvan schrifte
lijk mededeeli ng onder opgave der redenen. 

3. Desgewenscht vermeldt de Maatschappij 
baar eigen taxatie, welke door haar kan wor
den toegelicht. In de plaats van die taxatie 
kan zij , onder overlegging van bescheiden om 
de ju i,stheid daarvan aan te toonen, de werke
lijke opbrengst der hoeveelheid belastbare pro
ducten en het werkelijk bedrag der af te trek
ken kosten opgeven. Deze opg>Lven -· zoo noo
dig gewijzigd naar aanleiding van bevindin
gen bij een onderzoek der boeken - zal in dat 
geval als grondslag voor de berekening van 
het aan cijn verschuldigd bedrag worden ge
nomen, tenzij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw van oordeel is, dat daartegen 
bezwaren bestaan. Zijn afwijkende beslissing 
zal dat Hoofd a lsdan met redenen omkleeden . 

Art. 10. H et Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw kan, behoudens bernep op den 
Gouverneur-Generaal overeenkomstig het be
paalde in a rtikel 172 der Mijnordonnantie 
1930, het aan cijns te betalen bedrag bij ra
ming, zoo noodig na een plaatselijk terzake 
inge,teld onderzoek vaststellen, wanneer : 

1 °. productieregisters niet zijn aangehou
den , dan wel door schuld of nalatigheid zijn 
verloren gernakt ; 
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2°. productiestaten niet t ijdig zijn inge
diend ; 

3°. door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw ter verbetering of aanvull ing terug
gezonden exempl aren van de productiestaten 
niet weder ingediend of daaromtrent gevraag
de inlichtingen niet verstrekt worden. binnen 
den door genoemd diensthoofd voor elk bijzon
der geval te bepalen termijn ; 

4°. ter raadpleging toegezonden taxaties 
niet binnen den gestelden termijn worden te
ruggezonden; 

5°. een door het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw ter zake van den cijns be
volen onderzoek wordt belet. 

Bij plaatselijk ter zake ingesteld onderzoek 
komen de dadelijk na vaststelling invorder
bare kosten ten laste van de Maatschappij. 

Art. ll. De door of vanwege de M aat
schappij met de plaatselij ke le id ing der werk
zaamheden op het terrein belaste persoon moet 
worden voorz ien van een schri foo lijke aanstel
ling, welke telkens desgevraagd aan de be
stuurs- en de met het toezicht belaste ambte-
naren moet worden getoond. • 

Art. 12. W anneer ten behoeve van de op
sporing of de ontginning moet worden be
schikt over grond, gelegen binnen het geb ied 
van 's Lands bosschen, welke onder geregeld 
beheer staan, moet de Maatschappij toelaten, 
dat door het Hoofd van Gewesool ijk bestuur, 
in overleg met haar en behoudens de rechten 
van derden, desvere ischt en zonder de uitoefe
ning van het bedrijf te belemmeren, bijzondere 
voo rzieningen worden getrnffen omtrent den 
aanl eg of de verbetering van de in die bos
schen vallende en ten behoeve van de opspo
r ing of ontginning benood igde niet perma
nente wegen, de openstell ing van die wegen 
voor het publiek verkeer, de instandlating der 
in die wegen aangebrachte werken, nadat niet 
langer over den grond behoeft oo worden be
schikt, zoomede omtrent de plaatsing op den 
grond van voor het bed rijf onmisbare tijde
lijke gebouwen en inrichtingen. De voor de 
oprichting van die tijdelijke gebouwen noodige 
grond zal niet in gebruik mogen worden ge
nomen zonder vooraf door of vanwege de 
Maat,chappij omheind te zijn en zal gedurende 
het gebruik omheind gehouden moeten wor
den, een en ander ten genoegen van den be
trokken ass istent-res ident. 

Art. 13. 1. De betalingen van de krach
tens artikel 2 ver chuldigde bedragen aan 
vast recht en cijns zull en geschieden door stor
ting in 's Lands kas te Batavia. 

2. De betaling van het in artikel 3 be
doeld aandee l van het Gouvernement in de 
netto-opbrengst geschiedt eveneens door stor
ting van het verschuldigd bedrag in 's Lands 
k as te Batavia en we l uiterlijk op den laat
sten dag der derde maand, volgende op die, 
waarin dit aandeel, hetzij voorloopig, hetzij 
definitief zal zijn vastgesteld. 

3. Onverminderd het recht van het Gou
vernement om wegens wanbetaling ontbind ing 
van deze overeenkomst te vorderen, zal de 
Maatschappij bij niet-voldoening van het aan
deel van het Gouvernement in de netto-op
b,·cngst binnen den daartoe gestelden termijn, 
een boete verbeuren van één ten honderd van 
het doo r haar verschuld igde voor el ke maand 
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achterstand, zullende een gedeelte eener maand 
voor een volle maand worden gerekend. 

Art. 14. 1. H et Gouvernement heeft het 
rech t te vorderen, dat de cijns en de jaarl ij k
sche ui tkeering, in artikel 3 bedoeld, in na
tura zull en worden voldaan, hetzij geheel of 
gedee ltelij k in den vorm van ruwe olie dan 
wel geheel of gedee lte lij k in dien van e ind
prod ucten, verkregen bij verwerk ing in de in
rich t ingen der Maatschappij. Het Gouverne
ment verbindt zich om het op deze wij ze te 
zijner beschikking komend ruw of bewerkt 
product ui tslu itend te doen strekken ter voor
ziening in zijn eigen behoeften. waaronder 
begrepen die van publiekrechtelijke lichamen 
aLs provinciën, gemeenten, enz. 

2. De ingevolge de vorige a linea door de 
Maatschappij te leveren hoeveelheid wordt a ls 
volgt vastgesteld : 

a. 4 pct. van de productie als aequiva lent 
voor den cij ns ; 

b. daarnevens 4 pct. van de productie naar 
reden van elk ingevolge de afrekening, be
doeld in het eerste li d van artikel 5, ve rschul
d igd twint igste deel van de netto-opbrengst, 
dat de Maatschappij aan het Gouvernement 
heeft te betalen op grond van het bepaalde in 
het eerste l id van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste l id bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelheid en kwali
te it, welke n iet zal afwij ken van die, welke 
de M aatschappij in haar normaal bedrij f ver
vaa rd igt, wordt ten mimte dr ie maanden te 
voren aan de Maatschappij medegedee ld. I n
dien op dat t ij dstip de ruwe olie of de produc
ten waarop de cijnsberekening en de afreke
ning betrekking hebben niet meer besch ikbaar 
zijn, is de Maatschappij gehouden, daarvoor 
andere gelijkwaardige ruwe olie en/of produc
ten in de plaats te stell en. 

4. De a fl ever ing van de door het Gouver
nement gewenschte ruwe ol ie en/of producten 
geschiedt uit een der inr ichtingen der Maat
sch appij ter keuze van het Gouvernement met 
dien verstande, dat al Ie kosten van vervoer 
en/of verwerking van ruwe olie vanaf de 
plaats, waar de bruto-opbrengst op den voet 
der Ind ische Mijnwet wordt vastgesteld, wor
den vergoed op de wijze, al15 aangegeven in 
het tweede en derde I id van artikel 36 dier 
wet. 

Art. 15. W annee r het Gouvernement rechts
ku ndigen bijstand moet inroepen voor het in
nen van een uit deze overeenkomst voort
vloe iende vordering op de Maatschappij en in 
het geding de winnende partij is, zullen de 
practizij nskosten door de Maatschappij wor
den gedragen, ook voor zoover deze kosten 
niet reeds uit kracht van de rechterl ij ke u it
spraak op de Maatschappij kunnen worden 
verhaald. Ook voo r het geval de vordering 
bui te n p roces mocht kun nen worden geïnd, 
zull en de daarvoor verschu ld igde practizij ns
kosten ten laste van de Maati,chappij komen. 

A r t. 16. 1. De Maatscha ppij is bevoegd 
gedeelten van het in de eerste al inea van ar
t ikel 1 bedoeld terrein voor den afloop van 
den a ldaar bepaalden termij n, wederom ter 
beschikking van het Gouve rnement te ste ll en, 
mits afstand doend van a lle rechten , te rzake 
van die gedeelten voo1· haa r uit dezP overeen-
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komst voortv loe iend en onder overlegging van 
alle verkregen gegevens betreffende het prij s 
te geven gedee lte. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten blij 
ken uit een bij het H oofd van den Di enst van 
den M ijnbouw in te d ienen schriftelijke ver
klar ing van de Maatschappij , beva ttend de 
grensomschrijv ing van het te behouden en van 
het prij, te geven gedee lte, een opgave van 
de zich binnen het prijs te geven gedeelte be
vindende werken en bezittingen en verder 
wodanige gegevens a ls noodi g zij n om den 
omvang en de gevolgen der prij sgeving te 
kunnen beoordeelen. 

3. Het Gouvernement is bevoegd in de 
voorgestelde begrenzing van het te behouden 
gedeelte zoodanige wijzig ing te vorderen als 
de Gouverneur-Generaa l in het be lang van een 
doelmatige begrenzing of van een behoorlij ke 
ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van het oppervlak van het te behou
den gedeelte van het terrein en van al het
geen verder ter zake regel ing mocht behoeven 
tusschen partijen overeenstemm ing zal zijn 
verkregen, zal een en ander worden vastge
steld bij suppletoire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, ve rschuldigd in
gevolge artikel 2 van dit contract, over het 
prijs te gevE!n terreingedeelte slechts verschul
digd zijn tot het e ind van het contractjaar, 
waarin voor dat gedeelte een verklaring, a ls 
in het tweede lid van di t artikel bedoeld, 
voldoend aan de gestelde vereischten, bij het 
H oofd van den D ienst van den M ij nbouw zal 
zijn ingekomen . 

6. Zoolang de vorenbedoelde suppletoire 
overeenkomst niet tot stand is gekomen, wordt 
de Maatschappij van haar verplichtingen tot 
betaling van het bedongen vast recht niet ont
heven, doch hetgeen in verba nd met de prijs
geving naderhand mocht blij ken te veel te 
zij n betaald, wordt bij de eel\Stvolgende stor
ting of storti ngen met de Maatschappij zonder 
rentevergoeding verrekend. 

Art. 17. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het recht is verleend, ze i f ter hand te 
nemen en die opsporing en ontgin11ing niet 
zoodan igen spoed, op zoodan ige schaal en met 
zoodanige hul pmiddelen voort te zetten, als 
redelij ke rwijze kan worden gevorderd in ver
band met den a lgemeenen ha ndelstoestand en 
in het bijzonde r met den stand der markt van 
petro le um on aanverwante producten en ge
heel afgesche iden van het meerdere of min
dere voordeel, eventueel voor de Maatschappij 
uit de ontginni ng van andere terreinen voort
vloeiend. 

· De Maatschappij verbindt zich mede, om de 
opspor ing en ontginning op woda nige wij ze te 
doen plaats hebben, dat daarbij n iet meer aan 
delfsto ffen verloren gaat dan redel ij kerwijze 
bij een techni eb goed gevoerd bed rij f als on
vermijdelij k moet worde n beschouwd . 

2. Met de opspor ing door mi ddel van één 
diepe boring moet b innen den t ij d van één 
jaar na de totstandkomi ng van deze overeen
komst een aanvang zijn gemaakt. 

3. Vóór het e inde van het de rde jaar zal 
de Maatschappij ten minste één diepe bo1·ing, 
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welke naar het oordeel van het Hoofd van 
den Dienst van den M ij nbouw het karakter 
moet dragen van een boring naar aa rdolie, 
aanzetten en regelmatig voortzetten, zoolang 
zulks om technische redenen en ingevolge de 
daarbij vet·kregen resultaten gewettigd is. Bij 
mislukking deze r boring a ls gevolg van tech
nische oorzaken zal dadelij k een tweede bo
ring worden aangezet. 

4. De bes! iss ing of tijdig met het onderzoek 
een aanvang is gemaakt en de boring of bo
ringen t ijdig zijn aangezet en met voortvarend
heid wol'Clen voortgezet, be rust bij het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw. 

5. Voor den aanleg van waterbouwkundige 
werken ten behoeve van de scheepvaart, a ls 
daar zijn: havenwerken , kaden, dammen, p ie
ren, steigers, los- en laadhoofden, uitdiepin
gen, brugverbindingen en dergel ij ke, zoomede 
voor den aan leg van land- en waterwegen, met 
inbegrip van spoorwegen, van opslagplaatsen 
van olie en van werken op luchtverkeersge
bied, is goedkeuring van of namens den Gou
verneur-Generaal nood ig. Aan zoodanige goed
keuring kunnen door of namens den Gouver
neur-Generaal bepaalde voorwaarden worden 
verbonden. Ook voor de keuze van de plaats 
van ve,tig ing eener nieuwe raffinaderij zal 
vooraf de goedkeuri ng van den Gouverneur
Generaal moeten worden gevraagd . 

6. De Maatschappij is verplicht de door de 
R egeering in het belang der defensie noodig 
geachte maatregelen te dulden en datgene te 
doen of na te laten, wat door of vanwege den 
Gouverneur-Generaal in het belang der defen
sie van haar zal worden verlangd, behoudens 
haar 1·echt op chadevergoed ing overeenkom
stig de wet. 

Art. 18. 1. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vierden van het aantal , zoo
wel van de leidende als van de ondergeschikte, 
ieder afzonderlijk genomen, bij de di recte of 
indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bezigde, arbe idskrachten uit Nederl andsche 
onderdanen te doen bestaan, en deze n iet in 
mindere betrekkingen of op lagere voorwaar
den dan vreemdelingen te werk te stell en. 

2. V an deze bepaling kan in bij zondere ge
vallen wat betreft het aantal met goedkeur ing 
van het Gouvernement worden afgew·eken. 

A rt. 19, De Maatschappij verb indt zich om 
alle inlichtingen te verstrekken, welke door 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
nood ig worden geacht voor het beoordeelen 
of de voorschr iften van de lndi,sche M ij nwet, 
van de Mijnordonnantie 1930, van andere al
gemeene verordeningen dan wel van de bepa
lingen van deze overeenkomst zijn nage leefd. 

Art. 20. De rechten en verplichtingen, uit 
deze overeenkomst voortvloeiend, mogen noch 
in hun geheel noc h gedee lte lijk worden ove1·
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaa rden za l mogen 
verbinden en ook bevoegd za l zijn d ie toe
stemming zonder opgaaf van redenen te wei
geren. 

Art. 21. 1. De Minister van Koloniën is te 
a ll en tijde bevoegd een Regeeringscommissaris 
en een plaatsvervangend Regeeringscommissa
ris te benoemen tot controle en toezicht op de 
h a ndelingen der Maatschappij, verband hou-
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dend met de opsporing en ontginning op het 
terrein en in het a lgemeen met de uitvoering 
dezer overeenkomst. 

2. De kmten en het traktement van den 
Regeeringscommissari s en zijn plaatsvervanget' 
komen voor rekening van het Gouvernement. 

3. De Maatschappij verbindt zich aan den 
R egeeringscontmissaris of zijn plaatsvervanger 
a ll e door hem gewenschte inlichtingen te ge
ven, hem inzage te verleenen van all e boeken, 
rapporten, registers en bescheiden, de onder
neming betreffende, alsook toegang tot a lle 
kantoren en gebouwen, bij de Maatschappij in 
gebruik, zoomede tot het in artike l 1 bedoeld 
terrein. 

4. Van de in de artikelen 4 en 16 bedoel
de, aan het Hoofd van den Dienst van den 
:Mijnbouw in te dienen bescheiden zal steeds, 
g lijktijdig met de toezending daarvan aan 
genoemd Hoofd, afschrift worden toegezonden 
aan den Regeer ingscommissaris. 

5. De vaststelli ng van het door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschu ld igde, 
bedoeld in artikel 5, wordt aan de goed keu
ring van den R egee1·i11 gscom m issa ri s onder
worpen en zal n iet geacht worden def initief 
te hebben p laats gehad, al vorens deze goed
keuri ng is ve rkregen. 

6. De R egeeringscommiasaris en zijn plaats
vervanger hebben toegang tot a lle vergade
ringen van aandeelhouders en/of ,·an com
missarissen der i\Iaatschappij . Voor e lke ver
gader ing za l hun tijdi g een oproeping worden 
gezonden, waar in de te behandel en ondenver
pen zijn omschreven. Alvorens tot stemming 
wordt overgegaa11 over een aangelegenheid 
betreffende de opsporingen en ontginningen 
op het terrein of op welke wijze ook met deze 
overeenkomst verband houdend, wordt de Re
geer ingscommissaris of bij diens a fwezigheid 
zijn p laatsvervanger, u itgenoodigd en in de 
gelegenheid gesteld adviGeerende stem uit te 
brengen. 

Art. 22. 1. De Maatschappij is bevoegd de 
ontginning te $taken indien en zoodrn zij ten 
genoegen van den Gouverneur-Generaal heeft 
aangetoond, dat uit de voortzetting van het 
bedrijf door haar geen voordeel kan worden 
behaald. 

2. Indat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de Maatschappij het recht om de 
overeen komst door een enkele aanzegging, bij 
deurwaardersexplo it aan de wederpa1·tij te be
teekenen , dadel ij k te doen eindigen. in welk 
geva l de overeen komst een einde neemt op 
den datum, waarop het exploit is uitgebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid 
van dit a rtikel za l de Maatschappij van dit 
recht al leen mogen gebruik maken, wa11nee1· 
zij aan a l hare uit deze overeenkomst voor 
haa t· voo1·tv loe icnde ve t·p l icht ingen vo l l ed ig 
heeft vo l <laan en tevens voor de behool'i ij ke 
nakoming daarvan en voo r de beta ling de ,· 
jaa rlijksche u itkeeringen, voor zoover deze nog 
niet mochten vaststaan, ten genoegen van den 
Gouverneur-Generaa l tot een door dezen vast 
te stellen bedrag zekerhe id heeft gooteld, 
welke bl ij ft stand houden, totdat partijen vol
ledig hebben afgerekend, zulks te r uitsluitende 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal. 

4. Wanneer van het rech t om de overeen
komst te beëindi gen nog geen gebrni k is ge-
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maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit een voort
zetting van het bedrij f voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter uit !uitende beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal, heeft 
l aatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het b drij f in zijn voll en omvang binnen een 
doo r hem te bepalen term ij n tti vorderen , in 
welk geva l de Maatschappij haar verkrngen 
recht op beëindiging der overeenkomst ver-
1 iest. B ij a ldien de Maatschappij in gebreke 
blijft aan deze vordering gevolg te geven, zal 
het Gouvernement de overeenkomst op de 
wijze bij l id 2 van dit artikel omschreven kun
nen beëindigen, onverminderd het recht van 
het Gouvernement om instede van het con
tract te beëindigen, daarvan ontbinding met 
schadevergoeding te vorderen. 

5. Totdat de overeenkomst een e inde neemt, 
blijft de Maatschappij verplicht, a l hetgeen 
tot haar bedrij f behoort in behoorlijken staat 
te onderhouden. 

6 .. Het vast recht over het contractjaar, 
waarin het contract wordt beëindi gd of ont
bonden , de cijns en de jaa rlij ksche uitkeer ing, 
in artikel 3 genoemd, bl ijven doo r de Maat
schappij aan het Gouvernement ve,-schuldigd 
en daarvan kan geen geheele of gedeeltel ijke 
terugvordering plaats hebben. 

Art. 23. Het Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen : 

1 °. indien de Maatschappij , uitsluitend ter 
beoordeel ing van den Gouverneur-Genernal, 
ophoudt te voldoen aan de in het ee,-ste lid 
van artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde 
verei chten. Ontbinding uit dezen hoofde 
wordt a lleen dan gevorderd, wanneer de Maat
schappij , na door het Gouvernement bij deur
waarder exploit van het feit, dat en de rede
nen, waarom zij niet meer voldoet aan ge
m elde vereischten, te zijn verwittigd, in ge
breke blijft aan d ie verei chten te voldoen 
b innen een door het Gouvernement bij dat 
ex pl oit voor el k geval in het bijzonder naar 
rede] ij kheid te stellen termijn; 

2° . ind ien de Maatschappij in strijd ha n
del t met één of meer der bepalingen van deze 
overeenkomst of van een door haar in ver
b~nd met de door haa r ondernomen ontgin
ningen na te leven algemeene verordening, 
zull end de Maatschappij , bijaldien zij na
latig is in de nakoming van een ige krachtens 
deze overeenkomst of bedoelde algemeene ver
ordening op haar rustende verpl ichting om te 
geven of te doen eerst en vooraf moeten wor
den in gebreke gesteld bij een deurwnnrders
exploit, waa rbij zij wordt ge ommeerd, binnen 
een voor e lk geval in het bij zonder te stell en 
redelij ken termijn, die verplichting a lsnog na 
te komen ; 

3°. indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze waarop het bedrij f van de 
op poring en ontginning en de verkoop van de 
producten door .de Maat chappij worden ge
voerd tengevolge heeft benadeeling van de 
nationale belangen of belemmering van een 
gezonde en natuurlijke ontwikkeling van han
del en nijverheid in N ederlandsche-Indië. 

Art. 24. 1. Voor zoover uit deze overeen
komst niet het tegendeel blijkt, verbinden par
tijen zich om alle geschillen, welke naar aan
le iding van deze overeenkomst of in verba nd 
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daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aan de uitapraak van drie scheidsmannen, d ie 
a ls goede mannen naar bill ij kheid met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaalde 
zul Jen oordeel en. 

2. Indien partijen niet binnen veer t ien da
gen, nadat een harer aan de wederpart ij heeft 
te kennen gegeven, een geschil aan arbi trage 
te onderwerpen, omtrent de ke uze der scheids
ma nnen tot ove reenstemming zijn gekomen. 
heeft de aanwijzing in dier voege plaats, dat 
één hunner benoem d wordt door het Gouverne
ment, één door de Maatschappij en één op 
verzoek van de meest gereede partij door de 
Arrondissements-rechtbank te 's-Grnvenhage. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen na daartoe door de andere pa r tij 
te zijn ge ommeerd, aan deze laatste bij ge
rechtelijk beteekende akte kenni gegeven, wie 
voor haar als scheidsman zal optreden, of 
hebben één of meer der benoemde scheidsman
nen, om welke reden ook, den hun gegeven 
last niet binnen 14 dagen na hunne benoe
ming aangenomen, dan worden a l de scheids
mannen op verzoek van de meest gereede 
partij door de Arrond i sements_.rechtbank te 
's-Gravenha ge benoemd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelij k gestelde 
partij , doch de schei dsma nnen zijn bevoegd 
om die kosten te ve,·deelen, indien beide par
tij en over en weder op eeni ge punten in het 
ongelijk mochten worden gesteld. 

Art. 25. De Gouvemeur-Generaal is be
voegd de termijnen in deze overeenkomst ge
noemd, onder zekere, te zij nen genoegen door 
de Maatschappij aan te toonen bijzondere om
standigheden, te verlengen voor zoover deze 
termij nen uitsluitend betrekking hebben op de 
door de Maatschappij binnen een bepaald t ijd
vak na te komen audere dan financieele ver
plichtingen. 

Art. 26. A ll e op deze overeenkomst vall en
de kosten zijn ten laste van de M aatschappij. 

Art. 27. Partijen k iezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
kom t, a lgemeen en onveranderlij k woonpl aats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelij k 
Bestuur te Batavia. 

s. 945. 

l J uli 1938 . BESLUIT, houdende vaststel
ling va n bepal ingen ter uitvoering van de 
Indische Comptab il ite itswet (Staatsblad 
1925 :1°. 328) , voor zooveel de ontvangsten 
en uitgaven betreft, overeenkomstig die 
wet in Nederlancl te doen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen 11iniste,· van 

K oloniën en van Onzen Minister van Finan
ciën van 25 lei 1938, 3de Afdeeling n°. 12 
en 25 Me, 1938, Generale Thesaur ie Afdee
ling Begrootingszaken, n°. 224. gedaan na 
overleg met de Al gemeene R ekenkamer · 

O_verwegend~ dat h et wenschel ijk is cl~ be
palmgen ter u1 tvoe rrng van de Ind ische Com p
tab iliteitswet (Staatsblad 1925 n °. 328) _ 
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voor zooveel de ontvangsten en uitgaven be
treft, overeenkomstig die wet in Nederland te 
doen - te herzien en opnieuw vast te steil en ; 

Den Raa r] van State gehoord (advies van 
den 14 Juni 1938); · . 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd. 17 Juni 1938, 3de Af
deeling, n° . 16 en van 29 Juni 1938, n° . ·100, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Begrootings
zaken · 
· H ebben goedgevonden en verstaan: 

vast te stell en de volgende bepalingen: 
Art. 1. De ontvangsten voor Nederlandsch

Indi ë hebben in Nederland plaats : 
a. door storting of overschrijving op de 

rekening van 's Rijks schatkist bij de N eder
l a nmche Bank, 

b. doo r storting of overschrijving op de 
-postreken ing voor Nederlandsch-Indië, 

c. door middel van orders tot boeking. 
2. l. De betalingen voor N ederla ndsch

Indi ë hebben in N ederl and plaats: 
a. door middel van de rekening van 's Rijks 

schatkist bij de Neder! andsche B a nk of bij den 
Postchèque- en Girodienst, 

b. door middel van de postrekening voor 
N ederlandsch-Indië, 

c. door middel van orders tot boeking. 
2. De in het eerste lid onder a bedoelde 

betalingen geschieden krachtens schrifte lijke 
verweken van Onzen Minister van Koloniën. 

3. 1 . De in artikel 1, onder a bedoelde 
ontvangsten en de in arti kei 2, onder a be
doelde betalingen geschieden door tusschen
komst van Onzen Minister van Financiën. 

2. Wanneer de ontvangsten, als bedoeld in 
artikel 1, onder b ontoereikend zijn voor het 
doen van betalingen, als bedoeld in artikel 2, 
onder b wordt het ontbrekende aangevuld door 
' s Rijks schatkist. 

3. Voor zooveel de ontvangsten , bedoeld in 
a rtikel 1 , onder b niet benoodigd zijn voor het 
doen van betalingen, als bedoeld in artikel 2, 
onder b worden zij overgeschreven op de poot
rekenil'l g van 's Rijks schatkist. 

4. 1. In de Centrale Boekhouding van 
's Rijks schatkist bij het Departement van Fi
nanciën wordt een rekening-courant geopend 
ten behoeve van het Departement van Kolo
niën betreffende de geldmiddelen van N eder
landsch-Indië. 

2. Deze rekening-courant wordt gedebi teerd 
voor: 

a. de betalingen, bedoeld in artikel 2, 
onder a, 

b. de aanvullingen, bedoeld 111 artikel 3, 
2e lid , 

c. andere vorderingen van het Rijk op Ne-
rlerl andsch-Indië, · 

d. de rente door Nederlandsch-Indië ver
schuld igd over de debet-saldi der rekening
courant. 

3. De rekening-courant wordt gecredi teerd 
voor : 

a. de ontvangsten. a ls bedoeld in a r tikel 1, 
onde1' a. 

b . . de overschrijvingen. bedoeld in art ikel 
3. 3de lid , 

c. andere schulden van het Rijk aan N eder
landsch-Indië, 

d. de door N ederlandsch-Indi ë te vorderen 
rente oYer de credi t.-saldi der rekening-courant. 
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4. De percentages van de in het tweede 
lid sub d en het derde lid sub d bedoelde 
rente worden door Onzen Ministe,, van Finan
ciën in overleg met Onzen Minister van Ko
loniën vastgesteld. 

5. 1. Periodiek wordt een volledig a fschrift 
in drievoud van de in het voorgaand artikel 
l;>edoelde reken ing-courant aan het Departe
ment van Koloniën gezonden. 

2. Na afloop van elk jaal.' wordt een rente
nota in drievoud over de in het voorgaand 
artikel bedoelde reken ing-courant aan het 
Departement van Koloniën gezonden. 

3. Een exemplaar van de in he t eerste lid 
bedoelde afschriften en in het tweede lid be
doelde rente-nota wordt door Onzen Minister 
van Koloniën zoo spoedig mogelijk aan de 
Al gemeene R ekenkamer gezonden. 

6. Bij het Departement van Koloniën wordt 
ter zake van de ontvangsten en uitgaven van 
N ederlandsch-Indi ë een rekening-courant aan
gehouden. 

7. 1. Onze Minister van Koloniën wijst den 
beheerder van de postrekening voor N eder
landsch-Indi ë aan. 

2. Door dezen wordt maandelijks aan de 
Algemeene R ekenkamer rekening en verant
woording a fgelegd. 

8. Voor de boeking va n de ontvangsten en 
beta lingen, welke door ver rekening plaats 
hebben, worden door of namem Onzen lVI inis
ter van Koloniën orders tot boeking afgegeven. 

9. 1. Maandelijks deel t Onze Minister van 
K oloniën aan de Al gemeene R ekenkamer mede 
onder welk hoofd en op welk jaar de ont
vangsten en betalingen in een der volgende 
rekeningen bij zijn Departement geboekt zijn: 

a. de rekening van de middelen in Neder
land van de Indische begrooting, 

b. de reken ing van de uitgaven in Neder-
land van de Indische begrooting, . 

c. de rekening van het Departement van 
Koloniën met het Indisch Bestuur ter zake 
van geldovermakingen en muntzendingen van 
en naar Indië en andere ontvangsten en be
talingen in Nederland, waartegenover beta
lingen en ontvangsten in Indië staan, 

d. de rekeningen van het Departement van 
Koloniën met het Indisch Bestuur voor de 
verschillende Landsbedrijven ter zake van ont
vangsten en beta lingen in N ederland voor die 
bedrijven, 

e. leen ingrekening ter zake van de be
dragen welke in N ederl and met betrekking 
tot Indische leeningen ontvangen en betaald 
worden, en op geen andere rekening geboekt 
moeten worden. 

2. Een exemplaar van de overdracht van 
bezwaar en van de vermindering van bezwaar, 
bedoeld onderscheidenlijk in het derde en 
vierde lid van artikel 11 wordt eveneens 
maandelijks door Onzen M inister van Kolo
niën aan de Al gemeene R ekenkamer gezonden. 

10. 1. Maandelijks zendt Onze Minister 
van K oloniën aan de Algemeene Rekenkamer 
de bescheiden, welke zij benoodigd heeft voor 
de controle van de ontvangsten en uitgaven 
ten bate en ten laste van de in het vorige 
artikel onder a, b en d genoemde rekeningen. 

2. De bescheiden tot staving van de deug
delijkhe id der uitgaven worden voor elk beta
lingsstuk afzonderlijk vereen igd in een om-
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slagvel , houdende aanw1Jzrng van den begroo
tingspost, den ti tul a ri s, het bedrag der vor
de ring en van dagteekening en nummer van 
he t beta lingsstuk. 

3. Binnen 3 maanden na· a fslui t ing van 
e iken dienst van de Indische begrooting zendt 
Onze Ministe r van K oloni ën aan de Al gemeene 
R ekenkamer een ,staat va n a ll e in N ederland 
ten laste van den dienst ve revende vorderin
gen, welke bij de afs lu it ing nog onbetaald 
wa ren, en zoo spoedig mogelij k na a fl oop van 
het boekj aa r der L a ndsbedrij ven een staat van 
de in dat jaar in ede rl a nd on tstane, doch 
nog niet betaalde vorderingen en schulden. 
Deze staten gaan vergezeld van de vere ischte, 
in omslagvellen vereeni gde besche iden. 

4. P osten, wier vereven ing ui ts lui tend ge
schiedt krachtens door Ons genomen aan de 
Al gemeene R ekenkamer medegedeelde bes lui 
ten en krachtens besch ikki ngen van den Gou
verneur-Generaal van ederl andsch-I ndië of 
Onzen Minister van K oloniën, welke door 
laatstgenoemde te harer kennis zij n gebracht, 
worden zonder bijvoeging van besche iden aan 
de Al gemeene R ekenkamer medegedee ld op de 
wij ze als in het eerste lid va n a rt ike l 9 is 
aangegeven. 
ll. 1. De Al gemeene R ekenkamer brengt 

na ontva ngst van de in het vorige a r t ikel be
doelde besche iden de daartegen bij haar gere
zen bedenkingen ter kenni van Onzen Minis
ter va n Koloniën, onder terugzend ing van de 
bescheiden, welke op die bedenkingen betrek
king hebben. 

2. Indien de bedenkingen, waaronde r ook 
die, gereze" tegen de posten, bedoeld in het 
vie rde hel va n a rt ikel 10, genoemden Minister 
gegrond voorkomen, wrgt hij dat daaraan 
" ·ordt tegemoet gekomen. 

3. Ingeva l van onjuiste begrootingsaanwij 
zing heeft verbeter ing plaats door middel van 
een overdracht van bezwaar. 

4. W a nneer het betaalde bedrag eener ver
evende uitgaaf vóór de afslui t ing van den 
dienst geheel of gedeeltelijk wordt terugont
vangen, kan het a ldu te rugontvangen bedrag 
worden aangewend tot verm inder ing van be
zwaar ten behoeve van het arti kei der be
g root i ng waarop de betrok ken uitgaaf is ver
evend. 

12. 1. H et Depa r tement van K oloniën 
zendt na afl oop va n e lk kwartaa l aan het 
Departement van Fina nciën te B atavi a een 
gedeta illeerde opgaaf, aantoonende hetgeen 
ontvangen is ten bate - en hetgeen betaald is 
ten laste va n de rekeni ng va n het Departement 
van Kolon iën met het Indisch Bestuur. 

2. Tot staving van die rekening worden 
door de Algemeene R ekenkamer in Neder
landsch-Ind ië ve rkl a ringen a fgegeven voor het 
totaa l der door haa r geverifi ee rde posten. 
Deze ve rkl a ringen worden door tusschcnkomst 
van Onzen Minister va n Koloniën aan de 
Al gemeene Rekenkame r hier te lande ove r
gelegd. 

3. De u it komsten verkregen doo r de ver
kl ar ingen voorgeschreven in het vori ge li d 
worden door de Al gemeene R ekenkamer in 
N ederland medegedeeld in het ve rslag be
doeld bij artikel 71 de r Indische Comptabili 
te it, wet. 

13. Onze Ministe r van Koloniën doet aan 
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de Algemeene R ekenkamer mededeeling van 
a lle personen in ederl a nd, di e volgens arti
kel 77 van de Indische Compta bilite itswet aan 
haa r reken pi ichtig zijn . 

14. 1. Dit besluit wordt geach t in werking 
te zijn getreden den l sten J a nuari 1938, met 
dien versta nde dat de pos t re kening voor de 
Koloniën n°. 8583 za l blijven geha ndhaafd tot 
1 Juli d. a.v. op welk tijdstip die rekening zal 
worden verva ngen door de postrekening voor 
N ederland ch-Indië. 

2. Met eerstgenoemde dagteekeni ng is het 
Koni nklijk beslni t van 30 M aar t 1867 (Staats
blad n°. 19) , zooals da t is gewijzigd bij latere 
besluiten, vervallen. 

Onze Ministers van Koloni ën en van Finan
ciën zij n, ieder voor zoovee l hem aangaat, 
bela,s t met de uitvoer ing van di t beslu it, dat 
in het Staatsblad zal worden gepla a tst en 
waarvan a fschrift za l worden gezonden aan 
den R aad van State en aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

Soestdijk , den l sten Juli 1938. 

s. 946. 

WILHE LMINA. 
De M inis te,· van Kol oniën, 

C h. W e I te r. 
De 1lf iniste1· van Pinanciiin, 

J . A . d e W i I d e. 
(Uitge g. 2 Att(/ 1t8l11., 1938.) 

1 J 1tl i 1938. BESLUIT, houdende va;,tstel
ling van bepalingen te r ui t voering van de 
Sur inaamsche en Curaçaosche Comptabili 
te itswetten, voor zoovee l de ontvangsten 
en u itgaven betreft, overeenkomstig rl ie 
wetten in Nede,·land te doen. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen :Min ister van 

K oloni ën en van Onzen Ministe r van F inan
ciën van 25 Mei 1938, 3de Afdeeling n°. 12 en 
25 Mei 1938, Genera le Thesaurie, A fdeel ing 
Begrootingszaken, n°. 224. gedaan na overleg 
met de Al gemeene R ekenkame r ; 

Overwegende dat het wenschelijk is de be
palingen ter ui tvoer ing van de Surinaamsche 
en Curaçaosche Comptabili te itswetten - voor 
zooveel de ontvangsten en ui tgaven betreft, 
overeenkomsti g die wetten in Nederl a nd te 
doen - te herzien en opnieuw vast te stel Jen ; 

Den Raad van Sta te gehoord (advies van 
den 14 Juni 1938 ) ; 

Gezi e n het na.de r rappo 1·t van Onze voor
noemde Mini,sters dd. 17 Juni 1938, 3de Af
deeling , 11°. 16 en van 29 Juni 1938, n°. 100, 
Genera le Thesaurie, Afdeel ing Begrootings
za ken; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stell en de volgende bepalingen : 
Art. 1. De ontvangsten onclersche idenlij k 

voor Suriname en Curaçao hebben ü, N eder
la nd pl aats : 

a. door stort ing o f overschrij ving op de re
ken ing van 's-Rijks sch atki t bij de Neder
la ndsche B ank, 

b . door storting of overschrijving op de 
post rekening voor elk dier gewesten, 

c. door middel van orders tot boeking. 
2. 1. De betalingen onder. che idenlijk voor 
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Suriname en Curaçao hebben in Nederland 
plaats: 

a. door middel van de rekening van ',, Rijks 
schatkist bij de Nederlandsche Bank of bij den 
Postchèque- en Girodienst, 

b. door middel van de postrekening voor 
e lk dier gewesten, 

c. door middel van orders tot boeking. 
2. De in het eerste lid onder a bedoelde 

betalingen gesch ieden krachtens schriftelijke 
verweken van Onzen Minister van Koloni ën. 

3. l. De in artikel 1, onder a bedoelde 
ontvangsten en de in artikel 2. onder a be
doel de betalingen geschieden door tusschen
komst van Onzen Minister van Financi ën. 

2. Wanneer de ontvangr,ten, als bedoeld 
in artikel 1, onder b ontoereikend zijn voor 
het doen van betalingen, als bedoeld in arti
kel 2, onder b wordt het ontbrekende aange
vuld door 's Rijks schatkist. 

3. Voor zooveel de ontvangsten, bedoeld in 
artikel 1, onder b niet benoodigd zijn voor het 
doen van betalingen, als bedoeld in artikel 2, 
onder b worden zij overgeschreven op de post
rekening van 's Rijks schatkist. 

4. l. In de Centrale Boekhouding van 
'sRijks schatkist bij het Departement van Finan
ciën worden twee rekeningen-courant geopend 
ten behoeve van het Departement van Kolo
niën betreffende de geldmiddel·en onderschei
denlijk van Suriname en Curaçao. 

2. De rekening-courant van het betrokken 
gewest wordt gedebiteerd voor: 

a. de betalingen, bedoeld in artikel 2, 
onder a, 

b. de aanvullingen, bedoeld in artikel 3, 
2e lid , 

c. andere vorderingen van het Rijk op het 
betrokken gewe,st, 

d. de rente door het betrokken gewest ver
schuldi gd over de debet-saldi der rekening
courant. 

3. De rekening-courant van het betrokken 
gewest wordt gecrediteerd voor: 

a. de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1, 
onder a, 

b. de overschrijvingen, bedoeld in artikel 
3, 3de lid, 

c. andere schulden van het Rijk aan het 
betrokken gewest, 

d . de door het betrokken gewest te vorderen 
rente over de credit-saldi der rekening-courant. 

4. De percentages van de in het tweede lid 
sub d en het derde l id sub d bedoelde rente 
worden door Onzen Minister van Financiën in 
overleg met Onzen Minister van Koloniën 
vastgesteld. 

5. l. Periodiek wordt een volledi g afschrift 
in drievoud van de in het voorgaand artikel 
bedoelde rekeningen-courant aan het Departe
ment van I{olonië n gezonden. 

2. Na afloop van elk jaar wordt een voor 
elk gewest afzonderlijk opgemaakte rente-nota 
in drievoud over de in het voorgaand artikel 
bedoelde rekeningen-courant aan het Depar
tement van Koloniën gezonden. 

3. Een exemplaar van de in het eerste lid 
bedoelde afschriften en in het tweede lid be
doelde rente-nota's wordt door Onzen Minister 
van Koloniën zoo spoedig mogelijk aan de 
Algemeene Rekenkamer gezonden. 

6. Bij het Departement van Koloniën wordt 
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ter zake van de ontvangsten en uitgaven van 
Suriname en Curaçao een voor elk gewest af
zonder] ij ke rekening-courant aangehouden. 

7. l. Onze Minister van Koloniën wijst den 
beheerder aan van de postrekening voor Suri
name en die voor Curaçao. 

2.- Door dezen wordt maandelijks aan de 
Algemeene Rekenkamer rekening en verant
woording afgelegd. 

8. Voor de boeking van de ontvangsten en 
betalingen, welke door verrekening plaats 
hebben, worden door of namens Onzen Minis
ter van Koloniën orders tot boeking afgegeven. 

9. l. Maandelijks deelt Onze Minister van 
Koloniën aan de Algemeene Rekenkamer 
mede onder welk hoofd en op welk jaar de 
ontvangsten en beta lingen in een der volgen
de rekeningen bij zijn Departement geboekt 
zijn: 

a. de rekening van de middelen in Neder
land onderscheidenlijk van de Surinaamsche 
en de Curaçaosche begrooting, 

b. de rekening van de uitgaven in Neder
land onderscheidenlijk van de Surinaamsche 
en de Curaçaosche begrooting, 

c. de rekening van het Departement van 
Koloniën met de besturen van Suriname en 
Curaçao ter zake van geldovermakingen en 
muntzendingen van en naar die gewesten en 
andere ontvangsten en betalingen in Neder
land, waartegenover betalingen en ontvang
sten in die gewesten staan. 

2. Een exemplaar van de overdracht van 
bezwaar en van de vermindering van bezwaar, 
bedoeld onderscheidenlijk in het derde en 
vierde lid van artikel 12 wordt eveneens maan
delijks door Onzen Minister van Koloniën aan 
de Al gemeene Rekenkamer gezonden. 

10. l. Het Departement van Koloniën zendt 
over elke maand aan den betrokken Gouver
neur een gedetailleerden staat van de ont
vangsten en betalingen, bedoeld in artikel 9. 

2. Wijzigingen in dien staat worden zoo 
spoedig mogelijk aan den betrokken Gouver
neur medegedeeld. 

11. l. Maandelijks zendt Onze Minister van 
Koloniën aan de Algemeene Rekenkamer de 
bescheiden, welke zij benoodigd heeft voor de 
controle van de ontvangsten en uitgaven ten 
bate en ten laste van de in het vorige artikel 
onder a en b genoemde rekeningen. 

2. De bescheiden tot staving van de deug
delijkheid der uitgaven worden voor elk beta
lingsstuk afzonderlijk vereenigd in een om
slagvel, houdende aanwij zi11g van den begroo
tingspost, den titularis, het bedrag de r voràe
ring en van dagteekening en nummer van het 
beta lingsstuk. 

3. Binnen 3 maanden na afsluiting van 
eiken dienst van de . Surinaamsche- en van de 
Curaçaosche begrooting zendt Onze Minister 
van Koloniën aan de Algemeene Rekenkamer 
een voor elk gewest afzonderlijk opgemaakten 
staat van a lle in Nederland ten laste van den 
dienst verevende vorderingen, welke bij de 
afslui t ing nog onbetaald waren. 

4. De in het vorig lid bedoelde staten gaan 
vergezeld van de vereischte, in omslagvellen 
vereenigde bescheiden. 

5. Een a fschrift van den in het derde lid 
bedoelden staat wordt aan den Gouverneur 
van het betrokken gewest gezonden. 
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6. Posten wier YereYening uitsluitend ge
schiedt krachtens door Ons genomen, aan de 
Algemeene R ekenkamer medegedeelde beslui
ten en krachtens beschikkingen van den Gou
verneur van het betrokken gewest of Onzen 
Minister van Koloniën, welke door laatstge
noemde te harer kennis zijn gebracht, worden 
zonder bijvoeging van bescheiden aan de Al
gemeene Rekenkamer medegedeeld op de wijze 
a ls in het eerste lid van artikel 9 is aange
geven. 

12. 1. De Algemeene R eken kamer brengt 
na ontvangst van de in het vorige artikel be
doelde bescheiden de daartegen bij haar ge
rezen bedenkingen ter kennis van Onzen 
Minister van Koloniën, onder terugzending 
van de be cheiden, welke op die bedenkingen 
betrekking hebben. 

2. Indien de bedenkingen, waaronder ook 
die, gerezen tegen de posten, bedoeld in het 
ze de lid van artikel 11, genoemden Minister 
gegrond voorkomen, zorgt hij dat daaraan 
wordt tegemoet gekomen. 

3. Ingeval van onjuiste begrnotingsaanwij
zing heeft verbetering plaats door middel van 
een overdracht van bezwaar. 

4. Wanneer het betaalde bedrag eener ver
evende uitgaaf vóór de afsluiting van den 
dienst geheel of gedeeltelijk wordt terugont
vangen, kan het aldus terugontvangen bedrag 
worden aangewend tot vermindering van be
zwaar ten behoeve van het a,·tikel der be
grooting waarop de betrokken uitgaaf i ver
evend. 

13 . 1. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden den Lsten Januari 1938, met 
dien ver tande dat de postrekening voor de 
Koloniën n°. 8583 zal blijven gehandhaafd tot 
1 Juli d.a.v. op welk tijdstip die rekening 
zal worden vervangen door de po trekening 
voor Suriname en die voor Curnçao. 

2. Met eerstgenoemde dagteekeuing i Ons 
beslu it van 2 Februari 1911 ( taatsb lad n°. 
41), zooals dat is gewijzigd bij latere bes lui ten, 
vervall en. 

Onr.e Ministers van Koloniën en van Finan
ciën zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit beslui t, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaat t en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

Soootclijk, den lsten Juli 1938. 

s. 947. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Koloniën, 

C h . We I te r. 
De Minister van Financiih,, 

J. A. de W i I cl e. 
(Uitgeg. 2 Augustus 1938.) 

25 J uli 1938. BESLUIT tot nadere WIJztgmg 
van het Koninklijk besluit van 19 October 
1929 (Staatsblad n°. 463), laatstelijk ge
wijzi(fd bij het Koninklijk besluit van 23 
J anuari 1935 (Staatsblad n°. 26) houden
de nadere herziening van de bezoldigingen 
en de samenstelling van het personeel van 
de Directie van de Indi che Pensioen
fondsen. 
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Wij WILHELM! A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 30 Juni 1938, Afdeeling Kabi -
net, 0

• 2; 
Gelet op Ons besluit van 19 October 1929 

(Staatsblad N°. 463), zooals dat beslu it sedert 
is gewijzigd en aangevuld laatste lijk bij Ons 
besluit rnn 23 Januari 1935 (Staatsblad N °. 
26), houdende nadere herz ien ing van de be
zoldigingen en de samenstelling van het perso
neel van de Directie van de Indische Pensioen
fondsen; 

Nog gelet op Ons be luit van 22 Febrnari 
1936 (Staatsblad N°. 940); 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de be
wldigingen van den Directeur en van den 
tweeden Directeur van de Indische Pensioen
fondsen te herzien; 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
Juli 1938, n°. 50); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :\linister van 18 Juli 1938, Afdeeling 
Kabinet, n°. 5; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In de artikelen 4 en 6 van Ons besluit van 

19 October 1929 (Staatsblad 0
• 463), zooals 

die artikelen worden gelezen ingevolge artikel 
.1 van Ons bes! uit van 4 April 1934 (Staats
blad 0

• 136) worden gerekend van 1 Juli 
1938 de navolgende wijzigingen aangebracht: 

In artikel 4 wordt in plaats van "den Di
"recteur ten m inste f 4950 en ten hoogste 
"f 6300;" gelezen: ,,den Directeur ten minste 
"f 6300 en ten hoogste f 7200 ;" en wordt in 
plaats van "den tweeden Directeur ten minste 
"f 4680 en ten hoogste f 5580;" gelezen: ,,den 
"tweeden Directeur ten minste f 4950 en ten 
,,hoogste f 6300; ". 

In het eerste lid van artikel 6 wordt in 
plaats van "voor den Directeur driemaal, tel
"kens na twee jaren dienst in dien rang, •met 
,,f 450;" gelezen : ,,voor den Di recteur twee
"maal, telkens na twee ja ren dienst in dien 
"rang, met f 450;" en wordt in plaats van 
"voor den tweeden Directeur vijfmaal, telkens 
,,na een jaar dienst in dien rang, met f 180;" 
gelezen: ,, voor den tweeden Directeur drie
"maal, telkens na twee jaren dienst in dien 
,, rang, met f 450; ". 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State. 

Weissenburg, den 25sten Juli 1938. 

s. 949. 

WILHELMINA. 
De Minister van K oloniën, 

C h . W e I te r . 
(U·itgeg. 30 Augustus 1938.) 

22 Augustus 1938. BESLUIT, houdende voor
schriften ter uitvoering in Nede,·landsch
l ndië van de op 7 Mei 1934 te Londen 
gesloten internationale overeenkomst be
treffende de regeling van de productie en 
den uitvoer van rubber, ,,aoals deze sedert 
is gewijzigd en aangevuld. 

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



639 

Koloniën van 10 Augustus 1938, 8,te Aîdee
ling, N° . 10 ; 

Overwegende, dat het noodzakelij k is nader 
de verplichtingen voor Nederlandsch-Indië te 
rege len voortvloe iende uit de a rtike len 4, 5, 9, 
10, 11 , 12, 13 , 14, 16 en 19 van de op 7 Mei 
1934 te Londen ges loten in ternationale over
eenkomst betre ffende de regeling van de pro
ductie en den uitvoer van rubber, zooa ls deze 
sedert is gewij zig d en aangevuld ; 

Overwegende voorts, dat zich hier een geval 
voordoet van spoedeischenden aard, als be
doeld in den aanhef van artikel 70 der In
dische Staatsregeling; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
14 Augustus 1938, n° . 41) ; 

Gezien het nader ra pport van den .Minister 
van Koloniën van 18 Augustus 1938, 8ste Af
deeling, n°. 16 ; 

Gelet op a rtikel 91 der Indische Staats
regeling; 

H ebben goedgevonden e n verstaan: 
Art. 1. Bij de nadere regeli ng van de rub

berrestrictie in N ederlandsch-Indië zal worden 
in acht genomen het bepaa lde in de artikelen 
4, 5, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 16 en 19 van de 
op 7 M e i 1934 te Londen gesloten internatio
nal e ove reenkomst betreffende de regeling van 
de productie en den ui tvoei: van rubber, zooals 
deze sedert is gewijzigd e n aangevuld. 

2. Voorschriften ter uitvoering van het in 
artikel 1 bepaa lde worden vastgesteld bij of 
krachtens ordonna ntie. 

3. Dit besluit treedt in we rking met ingang 
van den dag na dien der dagteekening va n 
het Staatsblad van N ederlan!kch-l ndië, waar-
in het is geplaatst. , 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de u itvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 22sten Augustus 1938. 

S- 950. 

WILHELMINA. 
D e Minister van K oloniën, 

C h . W e I te r . 
(Uitge g. 2 S epte,nbe,· 1938. ) 

16 Nov emb er 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Curaçaosch Zeebrievenbesluit 1933 
(Staatsblad n°. 110, P ublicatieblad n°. 
41). 

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

Koloniën van 18 October 1938, 7de Afdeeling, 
n° 14 · 

Gele t op a r ti kel 49 der Curaçaosche Staats
regeling; 

Den Raa d van State gehoord (advies van 1 
November 19 38, n °. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 November 1938, 7de 
Afde.e ling, n°. 27; 

D e Staten gehoord; 
H e bbe n goedgevonden en ve rstaan: 

te bepalen: 
Art. 1. In het Curaçaosch Zeebrievenbesl ui t 

1933 (Staatsblad n°. 110 , Publicatie blad n°. 
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41) wotden de \'Olgen de wijzigingen aange
bracht: 

I . Artikel 3 wordt gelezen a ls volgt: 
,,1. Curaçaosche zeeschepen zijn zeeschepen , 

welke toebehooren: · 
a. aa n een of meer Nede rl a ndsche onde r-· 

<lanen; 
b. voor ten minste twee derde gedeelte aan 

een of meei· Nedei·landsche onderdanen en 
voor het overige gedeelte aan een of meer 
ingezetenen van het K on inkrijk, mits de boek
houder, zoo die er is, een in Curaçao wonend 
N ederl a ndsch onderdaan zij ; 

2. Onder Nederlandsche onderdanen wor
den in dit artikel begrepen: 

a. in het Koninkrijk gevestigde vennoot
schappen onder eene firma en commanditaire 
vennootschappen, waarvan alle hoofdelijk aan
sprakelijke vennooten N ederlandsche onder
danen zijn ; 

b. in het Koninkrijk gevestig de en volgens 
de op de pl aats der vestiging geldende wette
lijke voorschriften opgerichte naamlooze ven
nootschappen , waarvan hetzij aandee le n, wé lke 
ten minste twee derden van het gepl aatste 
kapitaal vertegenwoordigen, luiden ten name 
va n Nederlandsche onderdanen e n tevens de 
meerderheid der bestuurders en der commis
sai:issen in het Koninkrijk wonende , eder
la ndsche onde(danen zij n, hetzij a ll e bestuur
ders N ede rl a ndsche onderdanen zijn , van wie 
ten minste dr ie vierden in het Koninkrij k 
wonen , en tevens van de commissarissen ten 
minste drie vierde n N ederlandsche onderdanen 
en ten minste twee derden in het Koninkrijk 
wonende N ederl andsche onderdanen zijn ; 

c. in het Koninkrijk gevestigde en volgens 
de op de plaats der vestiging geldende wette
lijke voorschriften opgerichte, rechtspersoon
lij kheid bez ittende vereenigingen en tichtin
gen , waarvan a ll e bestuurders Nederlandsche 
onderdanen zijn, van wie ten minste drie vier
den in het Koninkrijk wonen en tevens van 
de commissarissen ten minste dri e vierden 
Nederlandsche onderdanen en ten minste twee 
derden in het Koninkrijk wonende Nederland
sche onderdane n zijn . 

3. Onder ingezetenen van het Koninkrijk 
worden in dit artikel begrepen: 

a. in het Koninkrijk gevestigde vennoot
schappen onder eene firma en commanditaire 
vennootschappen, waarvan alle hoofdelijk aan
sprakelijke vennooten ingezetenen va n het 
Koninkrijk zijn ; 

b. in het Koninkrijk gevestigde en vol gens 
de op de plaats de r vestiging geldende wet
telijke voorschriften opgerichte naamlooze ven
nootscha ppen, waarvan hetzij aandeeleI), welke 
ten minste twee derden van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigen, luiden ten na me 
va n inge zetenen v a n het I(onink.rijk, e n tevens 
de meerderhe id der bestuurders en der com
missa rissen ingezetenen van het Koninkrijk 
zijn, hetzij all e bestuurders en alle commissa
rissen ingezetenen van het Koninkrijk zijn; 

c. in het Koninkrij k gevestigde en volgens 
de op de plaat3 van vestiging geldende wette
lijke voorschriften opgerich te, rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeni g ingen en stichtin
gen , waarvan alle bestuurders en a ll e com
m issar issen ingezetenen van het Koninkrijk 
zijn. 
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4. I n e lk geval moeten de eigenarert be
hoorlij k in Curaçao vertegenwoordigd zijn. 

5. Het bestuur over alles wat tot het on
derhoud, de uitrusting en het victual ieeren of 
bevrachten van het vaartuig vere ischt wordt, 
moet in Curaçao gevoerd worden. 

6. In bijzondere geval len kan met Onze 
machtig ing van de voorschriften van dit arti
kel worden afgeweken." 

II. In het eerste I id van artikel 6 wordt 
in plaats van " Wetboek van Koophandel voor 
<le kolonie C"raçao" gelezen : ,,Curaçaosch 
Wetboek van Koophandel" . 

III. In het eerste I id van a rtikel 10, onder 
/. wordt in plaat, van "artikel 647 van het 
Wetboek van Koophandel voor de kolonie 
Curaçao" gelezen: ,,artikel 87 8 van het Cu
raçaosch Wetboek van Koophandel". 

2. Dit besluit treedt in werking tegelij k 
met het in artikel 1 genoemd besluit. 

Onze M inister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit. dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr;ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 16den November 1938. 

s. 982. 

WILHELMINA. 
D~ Minister van Koloniën, 

C h. We I te r. 
( Uitgeg. 6 D ecember 1938.) 

26 Augustus 1938. BESLUIT tot nadere wij
ziging van de herziene regelen betreffende 
het deelgenootschap in het vVeduwen- en 
Weezenfonds voor Europeesche burgerl ij ke 
1 andsdienaren in N ederlandsch-Indië van 
Europeesche leerkrachten bij het bij zonder 
onderwijs daar te lande. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Gelet oo artikel 5, l id 5, van het Reglement 

van het Weduwen- en Weezenfonds voor Euro
peesche burgerlijke landsdienaren in Neder
landsch-Indië, zooals dit reglement is vastge
steld bij artikel 1 van Ons besluit van 12 
November 1935 (Nederlandsch Staatsbl ad n°. 
649 , Ind isch Staatsblad n°. 600) en sedert is 
aangevuld en gewijzigd bij artikel 1 van Ons 
beslu it van 21 J uni 1938 (Nederlandsch Staats
blad n°. 944); 

Op de voordracht van Onzen Mini.ster van 
Koloniën van 20 Augustus 1938, 4e Afdeel ing, 
Bur. B .O.Z., n°. 13; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van 11 Mei 1932 (Ne

derlanclsch Staatsblad n° . 197, Indisch Staats
bl ad n°. 379) tot herzien ing van de regelen 
betreffende het deelgenootschap in het We
d uwen- en Weezenfonds voor Europeesche bur
gerl ijke landsd ienaren in Nederlandsch-Indië 
van Europeesche leerkrachten bij het bijzonder 
onderwijs daar te lande, zooals dit besluit is 
gewijzigd bij Ons beslu it van 29 November 
1935 (Nederlandsch Staatsblad n°. 682, In
disch Staatsblad 1936 n°. 13) wordt nader ge
wij zigd a ls volgt: 

I. Het tweede lid van artike l 2 wordt ge
lezen als volgt: 
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,,(2) Behoudens het bepaalde in li d 3 van 
"dit artikel, worden over den t ij d , gedurende 
"welken de dee lgenoot niet in werkelij ken 
"dienst is, de bijdragen berekend naar de 
"werkelijk genoten wordende inkomsten, doch 
"over geen hooger bedrag dan over igens onder 
,,dezelfde omstandigheden aan een E uropee
,,sche leerkracht in vasten dienst worden toe
,,gelegd.". 

II. Aan artikel 2 wordt een nieuw derde 
lid toegevoegd, luidende : 

,,(3) Ten aanzien van deelgenooten, d ie 
,,niet in werkelij ken dienst zij n tengevolge van 
"het aanvaarden van het I idm aatscha •J van 
,,den Volksraad, van het College van Gedele
"geerden van dien Raad, van een College van 
,,Gedeputeerden van een Provincia len R aad , 
"van een College van Gecommittee rden van 
"een Regentschapsraad, dan wel tengevolge 
,,van het aanvaarden van het ambt van Wet
" houder van een Stadsgemeenteraad of van 
"een Gemeenteraad, zal - met inachtneming 
"van het beginsel, dat betrokkenen ten deze 
"in een positie zullen verkeeren, welke noch 
"nadeeliger, noch voordeel iger zal zij n dan 
,,wa, neer zij in werkel ij ken d ienst waren ge
" bleven - bij ordonnantie worden bepaald 
"wat over den tijd, gedurende welken zij een 
,,zoodanig lidmaatschap of ambt bekleeden , 
,,zal gelden als inkomsten, waarnaar de bij 
,,dragen worden berekend.". 

2. Ten aanzien van Europeesche bijzondere 
lee rkrachten en personen, als bedoeld in 
artike l 1 , die reeds vóór den dag van in wer
king treden van d it beslu it li d van den 
Volksraad of van het College van Gedele
geerden van d ien Raad waren, worden de 
uitkeeringen aan de nagelaten betrekkingen, 
toegekend of toe te kennen met ingang van 
of na dien dag, n iet op lagere bedragen ge
steld, dan wanneer de toekenn ing met ingang 
van den dag, voorafgaande aan d ien van be
doeld in werking treden , op den voet van de 
tot op dat in werk ing treden van kracht zij nde 
bepal ingen had plaats gehad. 

3. Dit beslu it treedt in werk ing met ingang 
van den eersten der maand, volgende op die, 
waarin de afkondiging in het Staatsblad van 

ederlandsch-Indië plaat, hee ft. 
Onze M inister van K oloniën is belast met 

de uitvoering van dit bes lu it, dat in het 
Staatsblad za l worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Augustus 1938. 

s. 983. 

WILHELMINA. 
De M inister van Koloniën, 

C h. W e I te r. 

(Uitg eg. 9 S eptember 1938.) 

29 October 1938. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtred ing van de 
wet van 4 Augustus 1938 (Staatsblad N °. 
900), houdende wijziging van de artikelen 
40, 124, 125 , 128, 129 en 140 van de 
Indische Staatsregeling en van artikel 4 
van de Indische Mijnwet. 

Inwerkingtreding 1 Decem ber 1998. 
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s. 123911. 

15 D ece11ibe1· 1938. WET, houdende natura] i-
satie van W. Baumeister en 21 anderen. 

Bijl. H emd. Il 1931/38, 558; 1938i39, 81. 
lland. Il 1938/39, bladz. 199. 
B ijl . lland. I 1938/39, 81. 
lland. l 1938/39, bladz . 7 

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

dat er aan le iding is tot nat uralisatie van 
W ilh elm Baitmeister en 21 a nderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
over legging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in a rtikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het N ederlanderschap en het inge
-zetenschap, laatstel ijk gewij zigd bij de wetten 
van 21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 
en 913) ; 

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

Art. 1. De hoedani gheid van N ederlander 
wordt bij deze ve r] eend aan : 

1 °. W ilhelm. B au11ieister, geboren te Gel
senki?·chen-Bitef ( Duitsrhland) den 1 J uli 1907 , 
s igarenwinkelier, wonende te Glanerbrug, ge
meente Enschede. prnvincie Ove,·ijssel; 

2°. P ete,· B erkers, geboren te R ü hnernest, 
Bardenbe,·g (Duitschland) den 10 April 1879 , 
hoofd-mijnonzichte r , wonende te H eerlen, prn
vincie Limburg ; 

3°. R obe,·t H einrich K a,·l von Blaschke, 
geboren te Ma,·iendorf , B erl ijn ( Duitschland) 
den 14 J ui i 1898 , procuratiehouder, wonende 
te Amsterdam, provincie N oordholland; 

4°. Cornel ia R enrie tte Antoinette Commess
mann, geboren te R ees (Duitschland) den 15 
Februari 1888, boekhoudster, wonende te Die
i·en, gemeente Rheden, provincie Gelderland; 

5°. Adalb e1·t Ditden, geboren te Duisburg
Ruhrort (Duitschland) den 30 J ui i 1916, kloos
terbroeder , wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

6°. Friedrich J ohannes Fä·rber, geboren te 
Stoppenberg ( Duilschland) den 18 Mei 1911 , 
kantoorbediende, wonende te Z woll e, provrn
cie Overijssel ; 

7°. Siegfried Gustaf Adolf Folkard von 
Scherling, geboren te R otterdam. (Z itidhol
land) den 4 Mei 1899 , radio-technicus , wonen
de te A11,sterdam, provincie Noo,·dholland; 

8°. A ugitst Otto W illij Frerk, geboren te 
H annover ( Duitschland) den 15 Augustus 
1894 , bankbediende, wonende te H aa,·lem, pro
vincie N oordholland; 

9° . Dr. Friedrich W ilhel1n Karl Grotepass, 
geboren te Dahlha-usen. destijds L i11den Dahl
hausen th a ns B ochum-Linden- Dahlhausen 
( Duits~hland) den 10 Octobe r 1_904, scheikun
dige wonende te Utrecht, prov1nc1e Utrecht; 

10~. Max Flahn, geboren te Essen ( Duitsch
land) den 25 F ebruari 1884, koopman, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

11 °. Gertrud Margaretha H ülskamp, gebo
ren te Neuss (Duitschla.nd) den 3 December 
1901 . leerares, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland; 
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12°. Siegfried J(anstein, geboren te P assau 
( Duitschland) den 18 Mei 1908, koopman, 
wonende te Oiste,·wijk, provinc ie Noo rdb ra
bant ; 

13°. L udwig K onieczny, gebo ren te Bar to
schewitz, Jut rochin ( P ol en) den 12 Augustus 
1889 , mijnopzich te r, wonende te H ee,·l en, pro
vinc ie L im burg; 

14°. K onracl Lindner, geboren te Fürth 
(Duitschland) den 4 Ap,·il 189 6, metaaldraaier , 
wonende te L eeuwarden, provincie Friesland; 

15°. R anns H orst Schlegel, geboren te 
B i·emen (Dui tschland) den 24 Augustus 1916, 
kantoorbediende, wonende te 's- Gravenhage, 
prov incie Z uirlholland; 

16°. Ludwig W eber , geboren te Langen
schwalb a.ch, Bad Schwalbac h ( Duitschland) 
den 2 Juni 1894, directeu r eener naamlooze ven
nootschap, wonende te 's- Gravenhage, prov in
c ie Zuidholland; 

17°. Anton W il hel1n Franz Z itrlage , gebo
ren te P riggenhagen, 73erscnbrüc k ( Duit.~ch
land) den 22 October 1902, koopman, wonende 
te Utrecht, provinc ie Utrecht. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid , onder 3e der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenscha p, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoeda ni gheid van Nederlander 
verl eend aan : 

1 °. Andreas A ndersson, geboren te Rotter
dam (Z"idholland) den 10 October 1894, kan
toorbedi ende, wonende te Rotterdam, provin
cie Znidholland; 

2°. B ernardu;i Leendert D emilt, geboren te 
Arnhem (Gelderland) den 20 Mei 1902, fa 
brieksbaas, wonende te E indhoven, provincie 
N oordbrabant ; 

3°. Otto P aul W icht, geboren te Ox fo,·d 
(Engeland) den 27 Mei 1913, slagersknecht, 
wonende te H ill egenbe,·g, provincie Zuidhol
land. 

3. Met ui tbre iding van het bepaalde bij 
artike l 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelij k gewijzigd 
bij de wetten van 21 December 1936 (Staats
bladen nos. 209 en 913) wordt bij deze de hoe
dan igheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Sophia B eckers, geboren te H ee,·len 
( L i11iburg) den 27 Augustus 1914, zonder be
rnep, wonende te H ee,·l en, provincie L imburg ; 

2°. H einrich B eckers, geboren te H ee,·Zen 
( L imburg) den 23 J u li 1916, mijnschol ier en 
hulpbouwer, wonende te R eerlrn, provincie 
Limburg. 

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

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELM! A. 

De M inister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 23 December 1938.) 

41 
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S. 1239 MM. 

15 D ecemb er 1938. WET, houdende naturali-
satie van J _ H . B1-üls en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 567 ; 1938/39, 87 . 
Hand. Il 1938/39, bladz. 199/200. 
Bijl. Hand . l 1938/39, 87. 
Hand. I 1938/39, bladz. 78. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
A l wo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding i-s tot natura! isatie van 
J osef Hub ert B rüls en 19 a nderen , die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet va n 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelij k gewijzigd bij 
de wetten van 21 D ecember 1936 (Staatsbladen 
Nos. 209 e n 913) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad va n State, enz. 
A rt. 1. De hoedanighe id van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. J osef Hub ert B rüls, geboren te Aken 

(Duitschland) den 9 J a nuari 1895, chauffeur, 
wone nde te Aken ( Duitschland); 

2°. J akob Burge1·s, geboren te M elaten , 
K eulen-Lindenthal ( Duitschland) den 8 Oc
tober 1893 , ziekenverpleger , wonende te Noth
berg (Duitschland); 

3°. J ohann Mathias Hub ert Coppe1·s, gebo
ren te Go ch (Duitschland) den 8 M ei 189 6, 
timmerman, wonende te Goch (Duitschland); 

4°. P ete,· J oseph Crutzen, geboren te Aken 
(Duitschland) den 5 N ovember 1892, restau
rateu r, wonende te Aken (Duitschland); 

5°. Anna H esselink, geboren te D elft ( Z ttid
holland) den 19 Augustus 1892 , leerares in 
rhythmische gymnastiek, gescheiden echtge
noote van Georg L udwig Osius, wonende te 
L ttnt eren, provincie Gelderland ; 

6°. J ohanna Gerhardina W ilhelmina H ett
pink, geboren te Bocholt (JJuitschland) den 
22 October 1901, zonder be roep, wonende te 
Gronau (Duitschland); 

7°. Wilhelm H ulkenberg, geboren ie Etten 
( JJuitschtand) den 6 April 1896, la ndbouwer, 
wonende te H och-Elten (Dttitschland); 

8°. Carolus L udovicus l vens, geboren te 
K emseke (B elgië) den 17 Juni 1897, ch auf
feur , wonende te St. Nicolaas (B elgië); 

9°. J ohann K ü.nkels, geboren te Sankt Joe
ris Hoengen (Duitschland) den 1 Februari 
1905, fabrieksarbeider wonende te Sankt Jo e
ris ( Duitschland); 

10°. .Maria Elisabeth L emmens, geboren te 
M erzenhaitSen, Ba1·men (Duitschland) den 9 
N ovember 1889, kloosterzuster, wonende te 
H oengen bij Aken (Duitschland); 

11° . D,·. J ohann Gottfried M eyer Vio l , ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 20 
Mei 1878 , zonder beroep, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

12°. A ntoine Hubert J ean P eeters, geboren 
te Bierse t (B elgië) den 21 April 1903, maga
zijnbewaarder, wonende te Luik (B elgië) ; 

13°. Johann Albert van R e,nmerden, gebo
ren te Bookholt, Nordhorn (Duitschland) den 
4 Februari 1894, m achin ist, wonende te 
N ordhorn ( Duitschland); 

14°. Wilhelm Heinrich Gisbert van Sprang, 
geboren te Ohligs, Solingen (Duitschland) den 
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6 J anuar i 1905 , schoenmaker, wonende te 
Solingen ( Duitschland); 

15°. Cyrille J ean Stevens, gebore n te Brug
ge (België) den 13 April 1900 , slage r . wonen
de te Antwerpen (B elgië); 

16°. J ohan11a J osephina Steverding, gebo
ren te Rhede (Duitschland) den 8 J ui i 1878 , 
ronder beroep, weduwe van H einrich .Johann 
Jansen, wone nde te B ocholt (D·uitschfond); 

17°. Gerhard Vaartj es , geboren te B urg
steinfu,·t (Duitschland) den 13 Me i 1896, fa
brieksarbeider, wonende te Gronau ( Duitsch
land); 

18°. J ohann F erdinand Vastall, geboren te 
B ocholt (Duitschland) den 28 Maart 1886, fa 
brieksarbe ider , wonende te Bocholt (Duitsch
land) ; 

19°. Johann B ernhard V ermeul en, geboren 
te Aldekerk (Dui tschland) den 20 September 
1905, arbeider, wonende te A ldekerk (Duitsch
land); 

20°. Cle,n entine Maria L ydia van Waning, 
geboren te Rotte,·dam (Zuidholland) den 2& 
October 1879, zonder beroep, weduwe van 
Eugen Arnold Carl H einrich zur Nicden, wo
nende te Lugano ( Z witserland). 

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

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
W I LHELMINA. 

D e M inister van Justitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitg eg . 23 D ecemb e,· 1938.) 

S. 12?9 NN. 

15 D ecember 1938. W ET, houdende natural i-
satie van J . M . Daniels en 21 a nderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 160. 
Hand. II 1988/39 , bladz. i!O0. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 160. 
Hand. I 1938/39, bladz. 78. 

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

dat er aanle iding is tot natural isatie van 
J osephina Ma,-ia Daniels en 21 anderen, d ie 
aan Ons het verzoek d aartoe hebben gedaan, 
met ove rlegging - wat betreft den in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlij k - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het N eder landerschap en het ingezeten
schap, laatstelij k gewijzigd bij de wetten van 
21 December 1936 (Staatsbletden nos. 209 en 
913); 

Zoo is het, dat \Vij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. D e hoeda n igheid van N ederl a nder 

wordt bij deze ve rleend aan: 
1 ° . J osephina Maria Daniels, geboren te 

Stmel en (Duitschland) d en 20 October 1900, 
dienstbode, wonende te Arnhem, provincie 
Gelde,·land; 

2°. Rogerus J oannes Jo sephus Van den 
Dries, geboren te Antwerpen (Bel gië) den 16 
F ebruar i 1891, koopman, wonende te K ontich, 
Antwerpen (B elgië); 

3°. Nicolaus Hardeman, geboren te K espel 
Epe, Epe (Du-itschland) den 22 Mei 1890, fa
brieksarbeider, wonende te Gronau ( Duitsch
land); 
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4°. H eiltje Maria Maaike de J ong, geboren 
te A,nme,·stol (Zuidholland) den 3 December 
1877, winkelierster, weduwe van Theodor Bür
ker, wonende te A m,nerstol, provincie Zuid
holland; 

5° . J ohann Aegidius K eijmes, geboren te 
B enne,·t, Ob e,·pleis (Duitschland) den 1 De
cember 1902, werkman bij den boschdienst, 
wonende te Lahi- über Königswinter (Duitsch
land); 

6°. Yvonne Louiza Antonia de Ko,·t, gebo
ren te Brussel (B elgië} den 11 Mei 1900; kan
toorbediende, wonende te il nderluht-Brmsel 
( B elgië}; 

7°. Dr. Daniel de Levie, geboren te B erlijn 
(Duitschland) den 21 Februari 1904 , arts, wo
nende te Amsterdam, provincie Noo,·dholland; 

8°. J oseph H ermann M asseling, geboren te 
Kapellen (D uitschland) den 8 October 1882, 
kleermaker, wonende te K eulen ( Duitsch
land); 

9°. H arold P aul Andry J oseph Antoine 
M el chers, geboren te Parijs (F,·ankrijk) den 
25 Mei 1899 , employé, wonende te Elsene 
( B elgië) ; 

10°. Anton P ete,· M ensinga, geboren te 
Duisbu,·g-M eiderir.h (Duitschland) den 26 J a
nuari 1905, bankwerker, wonende te Dussel 
dorp-H eerdt (D1titschland); 

11 °. B artholo,näus M evissen, geboren te 
Odenkerken, Rheydt-Odenkerken ( Duitschland) 
den 5 April 1900, strijker, wonende te Wick
rath (Duitschland); 

12°. M aria I da Elisabeth Nijssen, geboren 
te M aastricht (Limburg) den 1 ovember 
1891, zonder beroe p, weduwe van Lucien Vic
tor ilfartial lVil,nart, wonende te H eerlen, 
provincie Li,nbu,·g; 

13°. J ohanna Maria Aloijsia Hub erta R i
chen, geboren te Neuss (D uitschland) den 16 
April 1880, zonder beroep, weduwe van An
toine Hub e,·t J oseph Arthur Lemafrè, wonende 
te N euss ( D ttitschland); 

14°. B ernard J ulius Marie Schneiders, ge
boren te Alkmaa,· (Noordholland) den 23 
October 1892, kapelaan, wonende te Hill egom , 
provincie Zuidholland; 

15°. Dirk Jan Flip Veen, geboren te Ant
werven (B elgië) den 11 Mei 1897, industrieel, 
wonende te B erchem, Antwerpen ( B elgië); 

16°. Albe,·t François H enri Walheer, gebo
ren te Seraing sur M euse (B elgië} den 16 
April 1892, hotelhouder, wonende te Maas
t,·icht, provincie Limburg; 

17°. Emma Maria H uberta P:lisabeth Ge
noveva barones de W eichs de W enne, geboren 
te R aus W enne, E sl ohe (D·uitschland) den 3 
J an uar i 1879, k loosterzuster, wonende te 1'rier 
( Duitschland); 

18°. H ermann W ensing, geboren te K erspel 
Epe, Epe (Duitschlcmd) den 26 Maart 1896, 
fabrieksarbeider, wonende te Epe ( Duitsch
land); 

19°. Paul Weyl, geboren te Ochtrup 
(Duitschland) den 6 Februari 1900, kl e inhan
delaar in confecti e, wonende te Gelsenkfrchen 
( Duitschland); 

20°. Waldema,· Thorwald W iddershooven, 
geboren te Holz11iinden (Duitschland) den 2 
Mei 1900, leder-coupeur, wonende te Keulen
Ehren/cld (Duitschland); 

21°. Lucien Vital Ghislain Zwijsen, gebo-
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ren te Geeraardsbergen ( B elgië) den 21 De
cember 1896, kantoorbediende, wonende te 
Antwerpen (B elgië). 

2. Met uitbre iding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het ederlanderschap 
en het ingezetenschap. laatstelijk gewijzigd 
bij cle wetten van 21 December 1936 (Staats
bladen nos. 209 en 913), wordt bij deze de 
hoedanighe id van Nederlander verleend aan 
Johan B e,-,,ha,·d Bü,·ker, geboren te H oogblok
land ( Zuidholland) den 14 Februari 1917 , 
kantoorbediende, wonende te Am1ner.1tol, pro
vincie Zuidholland. 

3·. D eze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste,- van Justitie, C. Gos e 1 i n g. 
( Uitgeg , 23 D ecember 1938.) 

s. 1239 00. 

15 D ece,nbe,· 1938. WE'l', houdende naturali
atie van F. P . F. A driacnsen en 19 an

deren. 
Bijl. H and. Il 1988/89, 161. 
H and. Il 1988/89, bladz. 200 . 
B ijl. H and. l 198 /89, 161. 
H and. I 1988/89, bladz. 1 

Wij WILHELMI A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleid ing is tot naturalisatie van 
Fe,·dinandw; P etrm Franciscus Adriaensen en 
19 anderen, die aan Ons het ve rzoek daartoe 
hebben gedaan, met overl egging - wat be
trnft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenl ij k - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artike l 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wetten van 21 December 1936 (Staatsbla
den nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Ferdinandus P etrus Franciscus Adriaen

sen, geboren te Antwerpen ( B elgië) den 23 
October 1893, isoleerder, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidlwlland; 

2°. B e,·nhard Rutgerm B ovenke1·k, geboren 
te W erth (Duitscliland) den 1 October 1911, 
smid, wonende te B redevoort, gemeente Aal
ten, provincie Gelderland; 

3°. Eduard J ohannes Bracke, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 8 Mei 1898, 
magazijnmeester, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland; 

4°. Franciscus Josephus Joannes Broeck
hoven, geboren te Berche1n (België) den 6 
Januari 1885, musicus, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

5°. ilfaria Elisabeth Christine Gemths, ge
boren te München Gladbach-Land, München 
Gladbach-Waldhausen (Duitschland) den 31 
October 1910, onderwijzeres, wonende te 
ll. engelo, provin_cie Overijssel; 
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6°. Karl Gi11sberr1, geboren te B,·esla·u 
( D uitschland) den 27 Mei 1875, koopman, 
wonende te A 111ste1·da1n, provincie N 001·dhol
lanrl; 

7°. Fried,·ich Adolf H öchheim e,·, geboren 
te Stuttga,·t (D uitschland) den 22 Juli 1909, 
koopman , wonende te A 1nsterdam , provincie 
N 001·dholland; 

8°. J osefina K ell er, geboren te Aken 
( Duitschla11d) den 22 October 1897. hoofd 
eener school. wonende te Rijkevoo,·t , gemeente 
B eugen e11 R ijkevoort, provincie Noordbra
bant; 

9°. Karoly Krausz, geboren te Györ (H on
garije) den 18 November 1900, vertegenwoor
diger, wonende te ' s-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

10°. August Jozef Otto Kress, geboren te 
Büron (Zwits e,·land) den 12 October 1903, 
timmerman, wonende te 's -Gravenhage, pro
v inc ie Z uidholland; 

11 °. Ka.,·l Wilhel,n Paul Löh, geboren te 
Wald, Soling en (Duitschland) den 11 Juni 
1909, kantoorbediende, wonende te Rotte,·dam, 
provincie Zuidholland; 

12°, Alfred Rasche, geboren te H öflitz 
(Tsjecho-Slowakijë) den 18 October 1894, cor
respondent, wonende te H illegersberg, provin
cie Zuidholland; 

13°. H end,·ik Otto Rother , geboren te 
L eipzig (Duitsch.land) den 21 November 1916, 
zonder beroep, wonende te Noordwijk, provin
cie Zuidhollancl ; 

14°, H elena Salo,nons, geboren te N euen
haus (Duitschland) den 13 J ui i 1907, ver
pleegster , wonende te A1nste1·dam, provincie 
N oo,·rlholland; 

15 °. Richard F,·iedrich Salter, geboren te 
Lemberg ( P ol en ) den 26 Augustus 1907, cor
respondent, wonende te ' s-Gravenhage, provin
cie Zuidhollancl; 

16°, Jaco b J oseph Spelte,·, geboren te Keu
l en (Dllitschland) den 6 Augustus 1892, chauf
feur, wonende te A 1nste1·dam, provincie Noord
holland; 

17°. R icha,·d Straus, geboren te H ochheim 
a/d Main (Duitschland) den 16 Mei 1912 , 
koopman, wonende te Rotterda,n, provincie 
Zuidholland; 

18°. J ean Marie Amedée Gabriel François 
F ernand V erto11gen, geboren te Ukkel (België) 
den 15 Juli 1914, kantoorbediende, wonende 
te Nijmegen, provincie Gelderland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, v ierde lid , onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
ste] ijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan : 

1 °, J ohannes Franciscus van Acker, gebo
ren te B oschkapell e ( Z eeland) den 1 Mei 1898, 
aannemer van grondwerken, wonende te A m
ste,·dam, provincie N oordholland; 

2°. H enricus Frans J oze f B e,·naerts , gebo
ren te W eert (Limburg) den 8 Maart 1896, 
werktuigkundige, wonende te W eert, provincie 
Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkondi ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De
cember 1938. 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van J ustitie, C. Gos e I i n g. 

(Uitgeg. 23 D ecember 1938.) 

S. 1239 PP. 

22 D ece1nbe1· 1938. WET, houdende natura! i
satie van G. Bira,n , weduwe van Walth e1· 
H iby, en 21 anderen. 

B ·ijl. Hand. ll 1938/39, '214 . 
H and. ll 1938/39 , bladz . 649. 
B ijl. Hand . T 1938/39 , '211,. 
H and. T 1938/39, bladz. 90/91 . 

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

dat er aanleiding is tot na turalisat ie van 
Gladys Bira,n . weduwe van Walther H iby en 
21 anderen , die aan Ons het verwek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat betreft 
de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoo
veel doenl ijk - van de bewijsstukken. bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelij k gewijzigd 
bij de wetten van 21 December 1936 (Staats
bladen nos. 209 en 913) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Gladys Bi,-a,n, geboren te Balsall 

H eath, Kin gs Norton, (Engeland) den 21 Juli 
1884, zonder beroep, weduwe van Walther 
H iby, wonende te 's-Grav enhage, provincie 
Zuidholland; 

2°. J(arl Friedrich keit, geboren te Wecnen 
(Dui tschland) den 3 November 1894, kappers
bediende, wonende te A 11,sterdam, provincie 
N oordholland; 

3° . Hans lVolf Karl R obe,·t von Goenchen, 
geboren te Aken (Duitschland) den 30 Sep
tember 1894, bankier, wonende te W assenaar, 
provincie Zuidholland; 

4°. Elisabeth H enriette Hag ehü ls,nann, ge
boren te Münster (Duitschland) den 16 Mei 
1908, onderwijzeres, wonende te Al,nelo, pro
v incie Overijssel; 

5°. Franz .Tosef Kaspe·r, geboren te F'ried
land ( Dui tschland) den 29 December 1898. 
mijnmeter, wonende te Tandjoeng E ni,n (Ne
derlandsch lndië); 

6°. Barthol01näus J(nipp, geboren te Nie
derlahnstein (Duitschland) den 1 Juli 1878 , 
schipper, wonende te R otterda,n , provincie 
Zuidholland; 

7°. J ozefina Korn et, geboren te K olomyja 
(Pol en) den 14 September 1905, verpleegster, 
wonende te Haarl ern , provincie Noo,·dholland; 

8°. J ohann es Lupescu, geboren te Rotter
da11, (Z,tidholland) den 19 Apri l 1911. buffet
bediende, wonende te R otte,·dam, provincie 
Zuidholland; 

9°. Paul Walter Oska,· M enzel, geboren te 
B rnnswijk (Duitschland) den 22 Maart 1892 
instrumentmaker, wonende te Rotterdam, pro'. 
vincie Zuidholland; 

10°. Eduard Adriaan Nitschmann, geboren 
te K etanen, regentschap Modjoke,·to (Neder
landsch Indi ë) den 21 October 1911 , werk-
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zaam in de cu ltures, wonende te Dampit, Ma
lang (Nederlandsch ·Jndië); 

11 °. Ewald II ei-rnann P ilg,·arn, geboren te 
Elb e1 f eld ( Duitschland) den 11 Juli 1889, 
administrateur 3de klasse bij eene strafge
vangenis, wonende te Meeste,·-Cornel is (Neder
landsch I ndië); 

12°. J osua J osef Schapiro, geboren te 
Fmnkfo1·t aan den Main (Duitschland) den 19 
December 1894, koopman, wonende te 's-G,·a
venhage, provincie Zuidholland; 

13°. Patriczi-us Károly Seiàl, geboren te 
B udapest (H ongarije) den 15 December 1890, 
adjunct-directeur van een naamlooze vennoot
schap, wonende te Rotterdam, prnvincie Zuid
holland; 

14°. Erluard llfarie Henri Larnb ert Sley
pen, geboren te Beek (Lirnburg) den 28 Mei 
1906, mijnwerker , wonende te Gel een, provin
cie Limburg; 

15°. Ma,·cel Tolnai, geboren te Szeged 
(Hongarije) den 2 Mei 1891, reclameteekenaar 
en winkelier, wonende te A mste,·d,am, provin
c ie Noordholland; 

16°. P eter J ohann Verho even, geboren te 
K e,··vendonk, Winnekendonk (Duitschland) den 
21 Mei 1904, timmerman-aannemer en sigaren
winke1 ier, wone nde te V enray, provincie Li11i
bu1·g; 

17°. J oseph Theodorus Fransiskus Maria 
Waltmann , geboren te Sneek (Friesland) den 
2 Juli 1903, kapper, wonende te Haarlem, 
provincie N oordholla,nd. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, ·vierde lid , onder 2e., der wet van 12 
December 1892 (Staats blad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzi gd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos . 209 en 913) , wordt 
bij deze de hoedani gheid van Nederlander 
verleend aan: 

1 °. Alice Ma,·ia Joachi,nowitz, geboren te 
W eenen (Duitsrhlanrl) den 19 Augustus 1890, 
zonder beroep, weduwe van Prof. D1·. Robert 
L esk, wonende te 's- Gravenhage, provinc ie 
Zuidholland; 

2°. Erika llf arianne lrmgarcl L es k, geboren 
te W eenen (Duitschland) den 18 Mei 1915, 
studente, wonende te 's- Gravenhage, provincie 
Zuidholland. 

3. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, 4e lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezeten,chap, laat
ste! ijk gewijz igd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913), wo1·dt 
bij deze de hoedanigheid van · N eder] ander 
verleend aan: 

1 °. P etrus L udovicus D e Backer, geboren 
te Ossend1·echt (Noordbrabant) den 12 Augus
tus 1896, huidenzouter, wonende te llotterda1n , 
provincie Zuidholland; 

2°. F1·iedrich J ohannes E ·ickhof, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 9 October 
1898, magazijnmeester, wonende te A mste1·
da1n, provincie No01·dlwlland; 

3°. Frantisek H abe,·er, geboren te Olsany 
(Tsjechoslowakije) den 6 October 1892, verze
keringsagent, wonende te Amsterdam, provin
cie N oordholland. 

4. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats-

1938 

blad n°. 268) , op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, l aatstel ijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913). wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander onthouden aan Patricius 
H einrich S eidl, geboren te B e1·lijn (Duitsc h
land) den 9 J anuari 1920, wonende te C,·e fcld 
(Duitschland). 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond iging. 

La,sten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

December 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitg eg. 30 Dece,nber 1938. ) 

S. 1239 RR. 

30 December 1938. WET, houdende naturali-
sátie van J. H. Ratterink en 21 anderen. 

Bijl. Hand. lI 1988/39, 252. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1187. 
Bijl . Hand. 1 1938/39, 252. 

Wij W'ILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleid ing is tot natura] isatie van 
Jan Hindrik Batterink en 21 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan , met 
overlegging - wat betreft den in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken , bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoeda ni gheid van 'ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Jan H ind,·ik Batterink, geboren te 

Kl einringe, E1nlichheim (Duitschland) den 10 
April 1904, landbouwer, wonende te Rahne 
bij Kall e ( Dititschland); 

2° . L oi,is H enri Cruyf!, geboren te Ant
we,·pen ( B elgië) den 7 Augustus 1885, kunst
schilder, wonende te B erchem, Antwerpen 
( B elgië); 

3°. Julia Bertha Gulp, geboren te Gronin
gen (G,·oningen ) den 6 October 1880, zonder 
beroep, weduwe van Wilhel,n Ginzkry, wo
nende te A mste,·dam, provincie N oonlh r,l/and; 

4° . Mm·ia Rosa Derichs, geboren te Ob ,r
krüchten, Niederkrüchten (Duitschland) den 
30 April 1878, zonder beroep, weduwe van 
llfartinus B eckers. wonende te München Glad
bach (Duitschland); 

5°. Hulda Ma,·ia P etronella Geerscn, ge
boren te . Ob erlahnstein (Duitschland) den 23 
Septernber 1893, directrice van een pension, 
weduwe van Ka,.Z Friedrich W-ilhelm, Schnei
d e1·, wonende te Gi11ne ken en B a vel, provincie 
N oordbrabant; 

6°. Maria Adriana H ölsche,·, geboren te 
A.ntwe1·pen (België) den 24 Augustus 1~03, 
stenotypiste, wonende te Ekeren (B elgië); 

7° . Andreas L cenders, geboren te Aken 
(Dititschland) den 30 Maart 1886, werkbaas in 
een staalfabriek, wonende te Esch aan de 
Alzette (Luxe1nb1,1·g); 

8°. J ohann Matthias LichtPveld, geboren te 
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Kapell en ( Duitschland) den 19 Juni 1901, 
landbouwer , wonende t,e Kapellen ( Duitsch
land) ; 

9°. H endrika L üt ke, geboren t,e lt te ,·beck 
U elscn (Duitschland) den 18 J uni 1906 cos'. 
t uumnaaister, wonende te W ilsm n (D ,;itsch
land); 

10°. H enri Gérard L aurent Gustave M al o
taux, geboren te 'l'ergnie1· ( Frankrij k ) den 20 
F ebr ua ri 1890, scheikundi ge, wonende te Gent 
( België); 

11 °. J acob llfensink, geboren te 's -G,·a ven
hage ( Z uidholland) den 2 Augustu 1892, 
t ramhestuurder, wonende te 's-Gra ven hage 
provinc ie Zuidholland; ' 

12°. Gosim,s van R e,n,nerden , geboren te 
K e1'Spel E pe, E pe ( D uitschland) den 12 F e
bruari 1887, kruidenier, wonende t,e No1·dhorn 
( Duitschland); 

13°. B erna1·d F e,·nand Sc hiltka,np, geboren 
te B ru.~sel (B el gië) den 16 April 1887, in
gemeur, wonende te Che,nnitz ( Duitschland); 

14°. Th e1·esia Sch1nit z, geboren t,e R ande
rat h ( Duitschland) den 29 Mei 1879 , zonder 
beroep, weduwe van P ieter M athijs L eunissen, 
wo nende te T,into,·f (Duitschland); 

15°. B erend Schütte, geboren te Getel o
moor, Uel sen ( Duitschland) den 7 October 
1904 . la ndbouwer, wonende t,e Getelo,noor 
(Duitschland); 

16°. J ul ius S noek, geboren te Goch (Duitsch
land) den 24 October 1884, bedrijfsle ider, wo
nende te A m sterdam, prov incie Noordholland; 

17°. A lida Swalf, geboren te B 1·oo klyn 
( Venenigde Staten van A1ne1·ika) den 7 Au
gustus 1895, kantoorbediende, wonende te ,1 nt
w e1·pen ( B elgië) ; 

18°. A nton H eim·ich 'l'eeuwsen, geboren t,e 
Gelde1·n (Dui tschland ) den 24 November 1899 , 
steenbakker, wonende te W etten bij K evelaer 
( Duitschland) ; 

19°. E l isabeth J osephine A ntonia Theel en, 
geboren te Sügg erath , W ünn ( Duitschland) 
den 5 Juni 1905 , zonder beroep, wonende t,e 
B riir111rrl10/ bij Gcil enkirchen ( Duitschland); 

20°. Friedrich H ermctnn Adolph 'l'ie,nann, 
geboren te S tad/ Rhein e ( Duitschland) den 2 
September 1883, bez itte r van wij ngaarden en 
fabri ka nt. wonende te Deidesheim ( Duitsch
land ) ; 

21 °. .Johann es V ceclers, geboren te Ji:1·ef eld 
(Dui tschland) den 17 A ugustu 1904 , chauf
fe ur, wonende te Jüefeld ( Dui tschland) . 

2. Met u itbre id ing van het bepaalde bij a r
tikel 6 de r wet van 12 Decem ber 1892 (Staa ts
blad n°. 268) , op het N ecle rla nclerschap en h et 
ingezetenschap , laatstelijk gewij zigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (S taatsbladen 
nos. 209 en 913), word t bij deze de hoedanig
he id van Nederla nder ve r leend aan W erner 
S nork. geboren te Gelsenk ii-chen (Duitsch
land) den 13 Ju l i 1917, plaa ts ve rva ngend be
drijfsle ider, wonende te Oegstgeest, prnv incie 
Zuid./i fJ /l and. 

3. Deze wet treedt in we rking met inga ng 
van den dag na d ien ha re r a fkondiging. 

La -ten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-G m venhage, den 30sten De

cember 1938. 
WIJ ,HELi\lI A. 

De lll i11is to- •1Ja11 J ustiti e, C. Go s e I i n g . 
(Uitgeg. 3 .Januari 1939 .) 

6,16 

s. 1302. 

22 Dece,nb er 1938. WET tot ve rkl ari ng va n 
het a lgemeen nut der onte igeni ng va n pe r
ceelen, erfd ienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor en t.en be
hoeve van het uitbre iden van de bureel
ruimten der provincia le g r iff ie va n Z ee
land en van de gelegenheid tot bewar ing 
van archiva lia in het R ij ksa ,·chiefdepót- in 
Z eeland, t,e M iddelb,,,·g . 

B ijl . H and. Zl 1987/88 , 448; 1938i39, 39 . 
H and . Il 1988/39 , bladz . 275- 281, 832. 
Bijl . H and. I 1938/39, 89 . 
H and. 7 1988/39 , bladz. 91 . 

s. 1366. 

16 J ul i 1938. BESLUIT tot aanw ijzing ove r
eenkomstig à rtike l 170 de r hooger-onder
wij swet va n het Delftsch Hoogeschoolfonds 
te Del ft a ls bevoegd om bij de a fdeel ing 
der electrot.echniek aan de technische hoo
geschool te D elft een bij zonderen lee rstoel 
te vestigen in speciale onderwerpen uit de 
theoretische electr icite itsleer. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 
J uni 1938, N °. 2637 III, Afdee li ng Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet ; 

Den R aad van Stat.e gehoord (advies van 28 
Juni 1938, 0

• 21) ; 
Gez ien het nader rapport va n Onzen voor

noemden Minist.er van 7 J uli 1938, 0
• 3089 , 

Afdeel ing H ooger Onderwijs ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het Delftsch Hooge choolfonds t,e Delft aan 
te wijzen a ls bevoegd om bij de afdeel ing der 
electrot.echniek aa n de technische hoogeschool 
te Delft een bijwnderen leerstoel te vestigen, 
opdat door de~. daarvoor t,e benoemen hoog
l~eraar onderw1Js za_l worden gegeven in spe
male onderwerpen ui t de theoret ische electrici -
te itsleer. . 

Onze Minist.er van Onderwijs, K unsten en 
"Vetenschappen is belast met de uitvoering 
van d it beslui t, hetwelk in het S taatsblad za l 
wo rden geplaatst en waa rvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raa d van State. 

Brig. den 16den J uli 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inis tc1· van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. S I o t e m a k e r cl e B r u I n e . 
(Uitgeg. 2 Augustus 1938. ) 

s. 1367. 

22 Augustus 1938. BESLU I T tot hernieuwde 
aanw ij zing overeenkomst ig artikel 157 de r 
boo,ger-onderwijswet van de a fdce ling gym
nas1urn van het St. Thomascoll ege te V en
lo, u itgaande van de St. A ugust inusst ich
ti ng, gevestigd te Utr·ech /. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de vo()rd rach t van Onzen Ministe r va n 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
Juni 1938, N°. 9037 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 26 Juli 1932 (Staats
blad N°. 415) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Augustus 1938, N°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Augustus 1938, N°. 
12106, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1938 de af

deeling gym nasium van het St. Thomascollege 
te V enlo , uitgaande van de St. Augustinus
stichting, gevestigd te Utrecht, opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschriften aan haar leer
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raa d van State. 

's-Gravenhage, den 22sten Augustus 1.938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. Slot e m a ker cl e B ruïne. 
( Uitgeg. 7 Septe_rn ber 1938.) 

s. 1368. 

23 Augustus 1938, BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de stichting " Leidsch 
Universiteits-Fonds" te L eiden, als bevoegd 
om bij de faculteit der letteren en wij sbe
geerte aan de Rijksun ivers iteit te L eiden 
een bijzonderen leerstoel te vestigen in de 
Ital ische archaeologie. 

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

Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 18 
Juli 1938, N°. 3294 III, afdeeling Hooger 
onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (Advies van 
9 Augustus 1938, N °. 29); 

C-ezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Augustns 1938, n°. 
3738, afdeeling Hooger onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting "Leidsch Univers iteits-Fonds" 

te Leiden. aan te wijzen a lB bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wij begeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen 
le_erstoel te vestigen in de Italische archaeolo
g 1e. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
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van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepl aatst en waa rvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Graverrhage, den 23sten Augmtus 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wet enschappen, 

J. R. S l o tem a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 9 Septernbe·r 1938.) 

s. 1369 . 

13 Octob er 1938. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooge,·-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het Kennemer Lyceum te 
Bloemendaal der Vereeniging " Kennemer 
Lyceum", gevestigd aldaar. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 27 
Juli 1938, N °. 10696 III , afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 26 November 1932 
(Staatsblad 0

• 564); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

27 September 19 38, N° . 36); 
Gezien het nader 1·apport van Onzen voor

noemden Minister van 8 October 1938, N°. 
15283, Afdeeling Voorbernidend Hooger en 
Middel baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en ver,staan: 
Met ingang van 1 September 1938 de af

deeling gymnasium van het Kennemer Lyceum 
te Bloemendaal der Vereeni g ing "Kennemer 
Lyceum", gevestigd aldaar, opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming der desbetreffen
de wettelijke voorschriften aan haar leer
] i ngen , di e het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot univers ita ire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hoog-er-onderwijswet vermeld, wordt ge-
1 ijkgestel d. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 13den October 1938. 
WILHELM! A. 

De Minister van Onde1·wijs, 
Kunst en en Wetenschappen, 

J. R. S I o tem a k er d e B r u ï n e. 
(Uitgeg . 28 Octobe1· 1938.) 

s. 1370. 

13 October 1938. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het 's-Graven
haagsch Christelijk gymnasium te 's-Gra
venhage. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 16 
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Augustus 1938, N °. 11870 III, a fdeeling Voor
bereidend Hooger en 1iddel baa r Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onclerwijs
wet ; 

Gezien Ons besluit van 22 Juni 1932 (Staats
blad N°. 309) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 September 1938, N °. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 8 October 1938, N °. 
15276, a fdeeling Voorberei dend Hooger en 
Middelbaa r Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 September 1938 het 

's-Grnvenhaagsch Christelij k gymnas ium te 
's-Gravenhage opnieuw voor een tijd vak van 
zes ja ren aan te wijzen a ls bevoegd om, met 
inach tneming der desbetreffende wettelij ke 
voorschriften aan haar leerlingen, di e het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
versita ire studiën af te geven, dat met het 
getu igschrift, in artikel 11 der hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoer ing van 
dit beslui t, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 13den October 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg . 28 Octo ber 1938.) 

s. 1371. 

9 No·ve,nbc,· 1938. BESLUIT tot aanwij zing 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van de afdeeling gymnasium 
van het I ieuwe Lyceum te ll ilversmn der 
Vereeni g ing "Het Nieuwe L yceum" ge
vest igd te H ilversum. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen M inister van 

Onderwij,3, Kunsten en Wetenschappen van 22 
September 1938, N °. 14164 III, Afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onde r
wijs; 

Gelet op a rtikel 157 de r hooger-onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 25 

October 1938, N°. 28); 
Gezien het nader rapport va 11 Onzen voor

noemden :Minister van 3 'ovember 1938, 0 

17533, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1938 de afdee

ling gymnas ium van het Nieuwe Lyceum . te 
Hil versum der Vereeniging " H et Nieuwe Ly
ceum" , gevesti gd aldaar, voor een tijdvak van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtnem ing der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leer! in gen, die het on
derwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getu igschr ift van bekwaamheid tot uni
versita ire studiën af te geven, dat met het ge
tuigschr i[t, in artikel 11 der hooger-onderwijs
wet vermeld , wordt gelij kgeste ld. 
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Onze :Ministe ,· van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit beslui t, dat in het Staatsblad za l worden 
geplaatst, en waarva p afschr ift za l worden 
gewaden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 9den November 1938. 
WILHELMINA. 

De J,{iniste1· van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem a ker cl e B ruïne. 
( Uitgeg. 22 N ove1nb e1· 1938. ) 

s. 1387. 

3 Augustus 1938. BESLUIT, betreffende de 
Dr. fr. Will em van den Berghstichting 
te Noordwijk. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 Juli 1938, n°. 
8452, Afcleeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), woals deze wet laatstelijk is. 
gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
ten aanzien van Ons besluit van 19 October 

1922 (Staatsblad n°. 565), laatste lijk gewij 
zigd bij Ons be lui t van 7 October 193ï (Staats
blad n°. 1384), met ingang van 15 Augustu& 
1938, te bepalen het navolgende: 

Art. I. H et eerste, derde en vierde I id van 
artikel 2 wordt gelezen: 

Va n voormelde stichting, bestaande uit der
tien pav iljoenen en drie woningen, worden 
elf paviljoenen, de woningen en de niet a ls 
gestichtsafdeeling bestemde gedeelten vau de 
pav iljoenen I . en II respectievelij k genaamd 
"Ruimzicht" en " Winter t uin" gezamenlijk 
onder de voorwaarden, vermeld in artikel 8a, 
aangewezen a ls een inricht ing , di e n iet als 
gesticht voor zwa kzinnigen wo rdt beschouwd , 
ook wanneer daa rin meer dan twee zwakzin
nigen worden ve rpleegd. 

In de inrichting, bedoeld in het ee rste I id , 
mogen niet meer clan 330 zwakzinnigen, 245 
mannelijke en 85 vrouwelijke, verpl eegd wor
den. 

Evenwel mogen er gedurende het tijd vak 
e indigende 31 December 1940 nog 22 manne
lijke en 6 VJ"Ouwelijke zwakzinnigen verpleegd 
worden. 

Art. II . H et eerste en tweede li d van ,ü
t ikel 3 wordt ge lezen : 

In het gesticht voor zwakz inni gen mogen 
niet meer clan 87 zwakzinnigen, 45 mannelijke 
en 42 vrouwelij ke, verpleegd worden . 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
e indigende 31 December 1940, nog 9 mannec 
lijke en 2 vrouwelij ke zwakzinnigen verpleegd 
worden. 

Art . III. Tusschen de arti kei en 3 en 4 
wordt inge lascht een n ieuw artikel 3a van den 
navolgenden inhoud: 

De inrichting Hui ze " R emotus", ge legen 
aan den Boerenburgerweg en de Laan van 
R emotus te oordwij kerhout, staande onder 
bestuur van de vereeniging bedoeld in a rtikel 
1 en inge ri cht overeen komsti g de door het 
bestuur overgelegde teekening en daarbij ge-

' geven beschrij v ing wordt, voor het tijdvak 
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eindigende 1 Juli 1941, onder de voorwaarden, 
vermeld in a rtike l 8a, aangewezen als een 
inrichting, di e niet a ls een gestich t voor zwak
zinnigen wordt beschouwd, ook wa nneer daa r
in meer cla n twee zwakzinnigen worden ver
pleegd. 

Wij behouden Ons voor d ie voorwaarden, 
wanneer dit nood ig blijkt, aan te vul len of te 
wijzigen. 

In de imichting bedoeld in het eerste lid 
mogen niet meer dan 29 zwakzinnigen, uit
sl uitend van de mannelij ke sekse, verpl eegd 
worden. 

De a rtikelen 4 tot en met 9 zijn op Huize 
,,R emotu-s" van toepassing. 

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

's-Gravenh age, den 3den Augustus 1938. 

WILHELMINA. 
D e M inister van B innenlandsche Zaken , 

V a n Bo e yen. 
(Uitg eg. 9 Sept e,nber 1938. ) 

s. 1388. 

12 Augustus 1938. BESLUIT tot wijziging 
va n het K oninklijk besluit van den 17den 
F ebrnari 1932 (Staatsblad N °. 63), zooals 
dat laatste lijk is gewijzigd bij K oninkl ijk 
besluit van den l sten April 1936 (Staats
blad N °. 1384), tot nadere vaststell ing 
van eene formatie ten aanzien van het 
personeel bij den P ensioenraad. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de vo01·dracht van Onzen Minister van 

Binnenl andsche Zaken van 8 Augustus 1938, 
N °. 1694, Afdeeling Pensioenen en Wacht
ge lden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Een i g a rti kei. 
In artikel 1 van Ons besluit van den 17den 

Februari 1932 (Staatsblad O 63), zooals dat 
laatste! ij k is gewijzigd bij Ons bes] uit van den 
lsten April 1936 (Staatsblad N °. 1384) wordt: 

a. de daarbij vastgestelde formati e ten aan
zien van het personeel bij de Afdeeling Con
trole en Mutatiën vervangen door : 

Bureau Controle Bureau Inspectie. 
1 refei-endaris 

2 hoofdcommiezen 1 hoofdcommies 
5 comm iezen 4 commiezen 
9 adjunct-commiezen 8 adjunct-commiezen 
9 schrij ve rs l e klasse 3 schrij ve rs l e klasse 
1 schrij ver 2e klasse 3 schrijvers 2e klasse 

b. bij de a fdee l ing :Fondsbe heer o nder "Bu
reau Ontvangsten" tusschen "1 re fe rendaris" 
en "2 commiezen" ingevoegd " 1 hoofdcom
rnies" en voo1· ,, 4 adjunct-con1mi ezen" gelezen 
,,3 adjunct-commiezen". 

c. bij de afdeeling Wiskunde voor " 4 schrij
vers l e kl a se" gelezen " 11 schrijvers l e klas
se" en verva lt bij d ie afdeel ing het aanta l 
sch rijvers 2e kl asse. 

Onze M iniste r van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de u itvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsb lad zal worden geplaatst 
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en waarvan afschr ift za l worden gezonden 
aan de Algemeene R ekenkamer. 

Soestd ij k, den 12den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van lJinncnlandsclie Za kln, 
Van Bo e ye n. 
( Uitgeg . 30 Augustus 1938.) 

S. 1389 A. 

19 October 1938. BESLUIT, betreffende de 
inr icht ing Huize St. Ursu la te Nieuwveen. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 

Binnenlandsche Zaken van 14 October 1938 , 
0

• 10779, Afdeeling Armwezen; 
Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats

blad N °. 96), zooals deze wet laatstelij k is 
gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E en ig a rti kel. 
Ons bes luit van 7 Februari 1936 (Staatsblad 

N°. 42), betreffende de inrichti ng Hu ize St. 
Ursula te Nie'ltwveen wordt gewij zigd en aan
gevuld a ls volgt: 

I. arti kei 2 wordt gelezen : 
In de inricht ing mogen niet meer dan 106 

zwakzinnigen, 96 mannelijke en 10 vrouwe
lijke, verp leegd worden. 

Evenwel mogen gedu rende het tijdvak, e in
digende 31 December 1939, nog 21 mannelijke 
zwakzinnigen verpleegd worden. 

II. Ingevoegd wordt een n ieuw artikel 2a, 
luidende: 

Onze M inister va n Binnenl a ndsche Zaken 
bepaalt voor elk paviljoen het tijdst ip, waarop 
dit in gebru ik mag worden genomen en het 
maximum van het aantal verpleegden, dat 
daar in mag worden opgenomen. 

Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken is 
belast met de u itvoer ing van dit bes luit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 19den October 1938. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· ,;an lJinnenlandsche Zaken, 
V an Boe ye n. 
( Uitg eg . 1 N ove1nber 1938. ) 

S. 138) B. 

25 No vember 1938. BESLUIT, betm ffen de de 
Stichting " Velclwijk" Le EnneltJ. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Binnenlandsche Zaken van Hl November 1938 , 
n°. 12146, a fdeel ing Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
b lad n°. 96 ), woals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepa len : 

Eenig a rti kei. 
Artike l 5 van Ons bes! ui t van 20 April 1932 

(Staatsblad n°. 171i, gewijzigd bij Onze be
sluiten van l December 1936 (Staatsbl ad 11 °. 
1389 E) en van 26 F ebrna ri 1937 (Staatsblad 
n°. 1380), betreffende de stichting " V eldwijk"' 
te Erm elo, wordt gelezen: 
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In het ge ticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 626 krankzinnigen, 273 mannen 
e n 353 vrouwen, verpleegd worden. 

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

H et Loo, den 25sten November 1938. 
WILHELMINA. 

De Mi nist er van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 
(Uitgeg. 9 D ecember 1938.) 

S . 1389 C. 

25 .Vovemb er 1938. BESLUIT, betreffende 
het gesticht " Zon en Schild" te Amers
foort. 

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

Binnenlandsche Zaken van 19 November 1938 , 
n°. 12145, a fdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Sta ats
blad n°. 96) , zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzi gd; 

H ebben goedgevonden en ,·erstaan: 
te bepal en. dat het ee rste en het tweede lici 

van artikel 11 van Ons besluit van 26 April 
1929 (Staatsblad n°. 213), gewijzigd bij Onze 
besluiten van 21 December 1933 (Staatsbl ad 
n°. 707) en van 29 J ul i 1935 (Staatsbl ad n°. 
436), worden gelezen als volgt: 

,,In het gestich t, bestaande uit 7 paviljoe
nen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
niet meer clan 316 mannelijke en 320 vrouwe
lijke krankzinnigen verpl eegd worden. 

Tot 1 J anuari 1946 mogen evenwel boven de 
genoemde aantallen nog 12 mannelijke en 12 
vrouwelij ke krankzinnigen in het gesticht wor
den verpleegd." 

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

H et Loo, den 25sten November 1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van B innenlandsche Zaken, 
Van Bo e yen. 
(Uitgeg . 9 D ecember 1938. ) 

s. 1407. 

25 November 1938. WET tot goedkeur ing van 
den onderhandschen verkoop van een op
pervlakte land en wate r aan den rechter
oever van de Nieuwe Maas, onder Kra
lingen, aan ~e N aam looze Vennootschap 
,,N. V. Rotterdamsche IJzer- en Metaal
g ieterij , voorheen A . R ademakers" , te 
R otterdam. 

Bijl. H and. Il 1937/3 , 529; 1938/39, 59. 
H and. Il 1938/39, bladz. 148. 
Bijl . H and. l 1938/39, 59 . 
Hand. l 1938/39, bladz. 62. 
W ij WILHELMINA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo ,Yij in overweging genomen hebben, 

dat de N aamlooze V nnootschap ,, . V. Rot
terdamsche IJzer - en Metaalg ieterij , voorheen 
A. Rademakers" , te Rotterdam in koop heeft 
gevraagd een oppervla kte land en wate r aan 
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den rechteroever van de ieuwe :Maas , onder 
Kralingen, en dat het belang van den Staat 
zich tegen dezen verkoop niet verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aa 11 den onder
handschen verkoop van een oppervlakte land 
en water aan den rechteroever van de Nieuwe 
Maas, onder Krnlingen, aan de aamlooz.e 
Vennootschap " N. V. Rotterdamsche IJzer- en 
Metaalg ieterij , voorheen A . R ademakers" , te 
Rotterdam , geconstateerd bij de in afschrift 
aan deze wet gehechte akte d .d. 10 Maart 
1938. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

November 1938. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Finanr.i f'n, 

J . A. cl e W i I cl e. 
( Uitgeg. 16 D ece,nber 1938.) 

De ondergeteekenden: 
1. Frits Dirk de Greef, Inspecteur der Do

meinen te Rotterdam, handelende namens den 
Staat der ederlanden (hie rna aan te duiden 
a ls de Staat) , hie rtoe gemachti gd bij brief van 
den Directeu r de r Registratie en Domeinen t.e 
's-Gravenhage, dd. 31 December 1937, n°. 
446/12986, gegrond op de mi s,s ive van den 
Minister van Financiën, dd. 24 December 
1937, n°. 32, afdeel ing Domeinen; 

2. J acob us Andreas Adriaan Rademakers, 
wonende te Rotterdam, Directeur der N aam
looze Vennootschap: N. V . Rotterdamsche 
IJzer- en Meta algieterij , voorheen A . Rade
ma kers, geve tigd te Rotterdam , als zoodanig 
handelende en genoemde Naa mlooze Vennoot
schap ve rtegenwoordigende ingevolge a rtikel 6, 
lid 2 der ·statuten, hiertoe gemachtigd krach
tens artikel 6, 1 id 3 der Statuten, bij beslu it 
van den Raad van Commissa rissen, dd . 12 
April 1937 ; 

zijn overeengekomen als volgt : 
De Staat ve,·koopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan d e Naamlooze V ennootschap: N.V. 
R ott e1·damsch e lJzer- en .~fetaalgieterij, vo 01·
heen A. Radeniakers, gevestigd t e Rotte,·da-ni 
(hierna aau te duiden a ls de koopster ), die in 
koop en in e igendomsoverdrach t aanneemt: 
een oppervlakte land en wa te r, gelegen aan 
den rechteroevet· de r riv ier de Ni euwe Maas, 
nabij den Schaard ijk te Rotterdam . uitmaken
de het perceel ka dastraal be kend gemeente 
Kralingen, sectie E , n°. 1810 , ter grootte van 
19 .05 aren. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de som 
van zes duizend een honderd een en negentig 
gulden ·vijf en twintig cmt ( / 6191 .25) en 
onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. H et verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met alle daaraan verbonden lusten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaar
heden. 

2. De Staat is tot geenerl e i vrijwaring ge
houden, behouclem dat hij i11staat voor den 
e igendom . 
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3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hièrvoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De koopster kan het gekochte voor 
zooveel zij het niet in erfpacht heeft, in bezit 
en genot aanvaarden terstond nadat de hie1·
voorbedoelde wettelijke goedkeuring is verkre
gen en de koopsom is betaald. 

Het gedeelte van het gekochte, bedoeld in 
artikel 7 dezer akte , dat de koopster in erf
pacht heeft, heeft zij reeds in bez it en genot 
aanvaard. 

Art. 4. De Staat behoudt zich het recht 
voor op a ll e aanwas, die, op welke wijze ook, 
aan het ve,·kochte, nadat dit land is geworden, 
za] ontstaan. 

Art. 5. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het ve rkochte geheven 
wordende, zijn van 1 Januari 1938 af voor 
rekening . van de koopster, onversch illig te 
wicm name de aanslag geschiedt. 

Art. 6. 1. De betaling van de koopsom 
moet. zonder dat beroep op schuldvergelijking 
mogelijk zal zijn, gesch ieden ten kantore van 
den Inspecteur der Domeinen te Rotterdam of 
..door overschrijving of storting op diens post
g irorekening n°. 164278 (in welk geval de 
oorzaak der betaling op het overschrijvings- of 
stortingsbiljet moet worden vermeld) binnen 
een maand na den dag, waarop door hem aan 
de koopster bij aangeteekend sch r ijven is ken
nis gegeven van de hiervoor bedoelde goed
keuring dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit een 
door den genoemden Inspecteur aan den voet 
van alle exemplaren dezer akte te stellen 
onderteekende ver ki ar ing. 

3. De kenniBgeving wordt volledig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van ter 
postbezorging van den aangeteekenden brief , 
terwijl de inhoud, all es behoudens tegenbewijs, 
zal geacht worden overeen te stemmen met de 
daarvan gehouden aanteekening in het corres
pondentieregister van genoemden Inspecteur. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
koopster een boete van één honderd gulden 
voor iedere ingegane maand verzu im, en heeft 
de Staat het recht deze koopovereenkomst on
middellijk te ontbinden, zonder eenige rech
terl ijke tusschenkomst en zonder dat in beide 
gevallen eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 7. De erfpachtsovereenkomst, gesloten 
tusschen den Staat en de koopster bij akte dd. 
17 Februari 1919, overgeschreven ten Hypo
theekkantore te Rotterdam den 18 Februari 
1919, in deel n°. 1730, n°. 76, wordt door de 
overschrijving dezer akte in de openbare re
g isters ontbonden voorzoover het gedeelte van 
het perceel kadastraal bekend gemeente Kra-
1 ingen. sectie E , n°. 1696 (oud) betreft, dat 
begrepen is in het bij deze akte overgedragen 
vast goed. 

In verband hiermede wordt de erfpachts
canon. verschuldigd krachtens hie rvoorbedoel
de akte v!\n erfpachtsuitgifte, met ingang van 
den dag dat de wegens deze akte verschut-
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digde koopsom betaald wordt, verminderd en 
als volgt nader bepaald: 

a. V anaf den dag, dat hiervoor vermelde 
koopsom betaald wordt, tot en met 31 Decem
ber 1938 f 1523 per jaar en 

b. Vanaf 1 Januari 1939 tot en met 31 
December 1948 f 2284.50 per jaar. 

Art. 8. 1. De overschrijv ing van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemden Inspecteur. Deze 
overschrijving kan door de koopster n iet wor
den gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig artikel 5, lid 4, ver
schuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte, a lsmede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste van 
de koopster en moeten door haar binnen veer
tien dagen na opgave worden betaald op de 
wijze, in artikel 5 omtrent de voldoen ing van 
de koopsom voorgesch reven . 

3. Bij te l ate betaling der kosten, in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de koop,ter 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. · 

4. Nadat de a kte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door de koopster zijn betaald , 
wordt een exemplaar daarvan door den In
specteur aan de koopster uitgereikt. 

Art. 9. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Inspecteur. 

Art. 10. D e bepalingen der publiekrechte
lijke vergunning van den Minister van Wa
terstaat dd. 9 Februari 1929, la. G, afdeeling 
Waterstaat A. moeten bij het maken van 
werken, als daarbij bedoeld, worden nage
leefd. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Rotterdam , den 10 Maart 1938. 

s. 1408. 

(get.) J. A. A. Rademakers. 
(get.) De Greef, 

Inspecteur der Dom einen. 
Voor gelijkluidend afächrift, 
De Minister van Financiën, 

J . A. d e W i I d e. 

25 No vernbe1· 1938. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop aan: 

l . de N.V. Naamlooze Vennootschap 
tot Exploitatie van Ankersmit's Katoen
fabrieken, gevestigd te Deventer, van : 

a. het gedeelte voormalige spoorbaan 
Deventer-Ommen, kadastraal bekend ge
meente Diepenveen, sectie B , nos. 1229, 
1233, 1252, 1254 en 1278 en gemeente 
Olst, sectie E, nos. 2040, 2039 en 2041, 
alle geheel en gemeente Diepenveen, sec
tie B, n°. 1225, gedeeltelijk ; 

b. het voormalig station Eikelhof met 
emplacement, spoorbaan en weg, kadas
traal bekend gemeente Diepenveen, sectie 
B, nos. 1284 en 1283; 

Il. Herrnannes Wonink, koopman te 
Wesepe: 

het gedeelte voormalige spoorbaan De
venter- Ommen, kadastraal bekend ge-
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meente Olst , sectie D, n°. 3068 , gedeelte
lijk , n°. 3067 geheel en n°. 2875, gedeelte
lijk . 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 145. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 148. 
Bijl . Hand. l 1988/39, 14 5. 
Hand. I 1938/39, bladz. 63. 

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

dat de na volgenden in koop hebben gevraagd: 
I. de N . V . aamlooze Vennootschap tot 

Exploitat ie van Ankersmit's Katoenfabrieken, 
gevestigd te D evente,·: 

a. het gedeelte voormali ge spoorbaan De
vente r- Ommen, kadastraal bekend gemeente 
Diepenveen, sectie B , nos . 1229, 1233, 1252, 
1254, 1278 en gemeente Olst, sectie E , nos . 
2040, 2039 en 2041 alle geheel en gemeente 
Diepenveen, sectie B, n°. 1225 gedeeltelijk; 

b. het voormalig station Eikelhof met em
placement, spoorbaan en weg, kadastraal be
kend gemeente Diepen-veen, sectie B, nos . 1284 
en 1283; 

II. H ermannes Wonink , koopman te W esepe: 
het gedeelte voormat ige spoorbaan Deventer 

- Omm en, kadastraal be kend gemeente Olst, 
sectie D , n°. 3068, gedeeltel ijk, n°. 3067 ge
heel en n°. 2875 gedeeltelijk, 

en dat het belang van den Staat zich tegen 
deze verkoopen niet verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan de onder
handsche verkoopen aan: 

I. de N. V. Naamlooze Vennootschap tot 
Exploitatie van Ankersmi t's Katoenfabrieken, 
gevestigd te D eventer, van: 

a. het gedeelte voormalige spoorbaan De
venter- Ommen, kadastraal bekend gemeente 
D iepenveen, sectie B, nos. 1229, 1233 , 1252, 
1254, 1278 en gemeente Olst, sectie E, nos. 
2040, 2039 en 2041 , a ll e geheel en gemeente 
Diepenveen, sectie B, n°. 1225 , gedee ltelijk ; 

b. het voormalig station E ikelnof met em
placement, spoorbaan en weg, kadastraa l be
kend gemeente Diepenveen, ectie B , nos. 1284 
en 1283; 

II. H ermannes w·onink, koopman te W e
sepe, van: 

het gedeelte voormat ige spoorbaan Deventer 
- Ommen, kadastraal bekend gemeente Olst, 
sectie D , n°. 3068, gedeel telijk, n°. 3067, ge
heel en n°. 2875, gedeeltelijk, 

geconstateerd bij de in afschrift aa n deze 
wet gehechte akte, del. 20 Mei 1938. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

November 1938. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Financi ën , 

J . A . d e W i I cl e. 
(Uitg eg. 16 DecPmber 1938.) 

De onclergeteekenclen: 
1. Abraham Joh annes Vonk, Ontvanger der 

Registratie en Domeinen te Deventer , hande
lende namens den Staat der Neder landen 
(hierna aan te du iden als de Staat), h iertoe 
gemachtigd bij brief van den Directeu r van 
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's Rijks belastingen te Zwolle dd . 9 April 1938 
n°. A 1685, gegrond op de miss ive van den 
Minister van F inanciën dd . 7 October 1937 
n°. 172 Dom.; 

2. a. Hendrik J an Ankersmit, fabrikant, 
wonende te Deventer, in zijne hoedanigheid 
van Directeur der N. V. Naamlooze Vennoot
schap tot Exploitatie van Ankersmits's Ka
toenfabrieken, gevestigd te Deventer, en die 
N. V. ingevolge artikel 12 der statuten ver
tegenwoordigende, daartoe gemachtigd inge
volge artikel 14 der statuten door den Raa d 
van Commissarissen dier N. V. , blijkem aan 
deze akte gehech te machtiging; 

b. Hermannes Wonink, koopman, wonende 
te Wesepe F. 30, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in e igendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan de sub 2 genoemden (hierna aan 
te duiden als de koopers), die in koop en in 
eigendomsoverdracht aannemen: 

Î. de N. V. Naamlooze Vennootschap tot 
Exploitatie van Ankersmit's Katoenfabrieken , 
gevestigd te Deventer: 

a. het gedeelte voo rm al ige spoorbaan De
venter-Ommen, kadastraal bekend Gemeente 
Diepenveen, sectie B nummer 1225, met uit
wndering van een driehoekig stukje aan den 
Boxbergerweg, op de aan het voor den Staat 
bestemde exemplaar dezer a kte gehechte, door 
partijen gewaarmerkte teekening met gele 
kleur aangeduid, grnot ongeveer 0.85.80 H.A. , 
en nummers 1229, 1233, 1252, 1254 en 1278 
en Gemeente Olst, sectie E nummers 2040, 
2039 en 2041; 

b . het voormalig station Eikelhof met em
placement, spoorbaan en weg, kadastraal be
kend Gemeente Diepenveen, sectie B nummers 
1284 en 1283, 

alles samen groot ongeveer 7.04. 00 H .A. 
II. H ermannes Wonink, 
het gedee lte voormali ge spoorbaan Deventer 

- Ommen, kadastraal bekend Gemeente Olst, 
sectie D, ongeveer 1.91.55 H .A. van nummer 
3068, nummer 3067 geheel en ongeveer 4.155 
Are van den parallelweg nummer 2875, samen 
groot ongeveer 1.96.055 H .A. , zooah een en 
ander in gele kleur is aangegeven op de aan 
het voor den Staat bestemde exempl aar dezer 
akte gehechte, door partijen gewaarmerkte 
teekening. 

Na de toepass ing van deze akte bij het ka
daster treedt de uitkomst der eventueele me
t ing, zooals die uit de kadastrale stukken zal 
blijken, in de plaats van de bovenstaande om
schrijving van het verkochte goed en de tee ke
ning en zijn de kadastrale gegevens beslissend 
ten aanzien van de vraag naar hetgeen ver- en 
gekocht is. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
,,om van vij fduizend zes honderd vij f en zestig 
gulden (f 5665) wat den verkoop aan de N.V. 
betreft en van een d uizend negen honderd zes
tig gulden vijf en vij fti g cent (f 1960.55) wat 
den verkoop aan Wonink betreft en verder 
onder de vo lgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt ornrgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met a ll e daaraan verbonden luste n en 
lasten, heerschende en lij dende e rfd ienstbaar
heden. 
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2. De Staat is tot geenerle i vr ijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
e igendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypoth eek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen grond 
tot het vorderen van vermeerdering of ver
mindering van de overeengekomen koopsom
men , noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

3. De koopers kunnen het gekochte in bezit 
en genot aanvaarden te rstond nadat de hier
voor bedoelde wettelijke goedkeur ing is ver
kregen en de koopsommen zijn betaald. 

Art. 4. De grond en andere zakelijke be
l a,stingen en lasten van het ve rkoch te geheven 
wordende, zijn van 1 J ui i 1939 a f voor reke
ning van de koopers, onverschill ig te wiens 
name de aanslag ge chiedt. 

Art. 5. 1. De betaling va n de koopsommen 
moet , zonder da t be rnep op schu ldvergelijking 
mogelijk zal zijn, gesch ieden ten kantore van 
den Ontvange r de r R egistrat ie en Domeinen 
te Deventer, o[ door ove rschrijv ing of storting 
op diens postgirorekening n°. 4527, (in welk 
geval de oornaak de r beta l ing op het over
schrijvings- of stortingsbiljet moet worden ver
meld) of bij de N ederlandsche B a nk , binnen 
een maand na den dag, waa rop door hem aan 
de koopers bij aangeteekend .schrijven is ken
nis gegeven van de hie rvoor bedoelde goed
keuring deze r overeenkomst. 

2. V a n deze goedkeuring za l blijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exempl a ren dezer akte te stell en 
onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewezen 
door de vertooni ng van het bewijs van ter 
post bezorging van den aangeteekenden brief, 
terwij l de inhoud, all es behoudens tegenbewijs, 
zal geacht worden overeen te stemmen met de 
daarvan gehouden aanteeken ing in het corres
pondentie regi ster van genoemden Ontvanger . 

4. Indien de koopsommen niet binnen den 
voorgeschreven term ijn zijn betaald , verbeuren 
de koopers een boete van vijf gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft de 
Staat het recht deze koopovereenkomst on
middell ijk te ontbinden, zonder eenige rech
terlijke tusschenkom.st en zonder dat in be ide 
gevallen eenige inverzuimstell ing noodig is. 

Art. 6. T en aanzi en van den verkoop aan 
de N. V . wordt nog het volgende overeenge
komen: 

A. ten laste van het verkochte perceel Ge
meente Diepenveen sect ie B nummer 1252 en 
ten behoeve -van de perceelen die r Gemeente 
sectie B nummers 1241, 1244, 1245, 1242, 1243 
en 1246 , eigendom van Geertruid A lbertine 
Johanna Wemdl y, buiten elke gemeenschap 
van goederen gehuwd met Charles Jacobus 
Schattenkerk, zonder beroep, wonende te Die
penveen (Tjoene 45), wordt gevestigd de erf
dienstbaarheid van weg om te komen eener
zijds van de perceelen 1241 , 1244 en 1245 naar 
de perceelen 1242, 1243 en 1246, en ander
zijds om te komen van alle gemelde perceelen 
naar het perceel Gemeente Diepenveen sectie 
B nummer 1234 (publieke weg) en zulks op 
de wijze en ter pl aatse als door koopster zal 
worden aangewezen. 
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W at de eerstgenoemde erfdienstbaarheid be
treft bestond reeds een soortgelijk recht van 
u itweg in verband met art. 34 der spoorweg
wet ; wat de ten tweede genoemde betreft 
(hie ,·voor als "anderzijds" aangedu id) hier
voor betaalt voornoemde mevrouw Schatten
kerk aan den Staat een bedrag van een gul
den. 

B. De du ike r zich bevindende in sectie D 
nummer 1278 op de grensscheiding van de 
perceelen nummers 1266 en 1267 moet bl ijven 
bestaan. 

C. I n verband met de onttrekking van per
ceel Gemeente Diepenveen sectie B n° . 1283 
aan den publieken di enst ingevol ge besluit van 
den Gemeenteraad van D iepenveen dd. 1 Au
gustu,s 1935 1- 811. 111. 2, goedgekeurd bij 
K. B. dd . 6 Jul i 1936 n°. 40 worden geves
tigd: 

a. ten laste van het verkochte perceel Ge
meente Diepenveen sectie B nummers 1284 en 
1283 en ten behoeve van de perceelen sect ie B 
nummers 1315 en 1280 (e igendom van de La 
Trappe-stichting, gevestigd te D iepenveen), de 
erfdienstbaarheid van weg om te komen van 
gemeld pe rceel 1315 naar perceel sectie B 
nummer 1280 (eigendom ·van gemelde stich
t ing ) zooals di t recht thans reeds wordt uitge
oefend, en naar het perceel Gemeente Olst 
sectie E nummer 2038 (publ ieke weg) ; 

b. ten laste van het verkochte perceel Ge
meente Diepenveen sectie B numme r 1283 en 
ten behoeve van het percee l secti e B nummer 
1316 (e igendom van Martinus-, Mari a-, Mr. 
Dr. Anton- en Mr. Theodoor van Doorninck) 
wordt gevestigd de erfdien tbaarheid van weg 
om te komen naar het perceel Gemeente Olst 
sectie E nummer 2038 (publieke weg) . 

De hiervoor geve t igde e rfdi enstbaarheden 
worden respectievelijk door den sub A genoem
den C. J . Schattenkerk, namens zijne echtge
noote en voor zooveel noodig voor zich zelf, 
door Emil Geenen, Pater-Prior van gemelde 
Stichting en deze hierbij vertegenwoordigend, 
en door Martinus van Doorninck, landoeco
noom , wonende te Boxbergen, voor zich en a ls 
mondeling lasthebber van de medeëigenaren 
van het perceel Gemeente Diepenveen sectie 
B nummer 1316, aangenomen, ten bewijze 
waarvan zij deze akte mede hebben ondertee
kend. 

Art. 7. Verkooper behoudt zich het recht 
voor van toegang over de verkochte perceelen 
Gemeente Diepenveen sectie B nummers 1283 
en 1284 ten einde te kunnen komen bij de 
Soestwetering ter verwijdering van de over die 
wete ring gelegen brug. Koopste r zal moeten 
gedoogen , dat de afkomende materialen over 
het verkochte worden vervoerd. D it recht ver
valt uiterlijk 1 J anua r i 1939 of zooveel eerder 
a ls bedoelde brug mocht verwijderd zijn. 

Verkooper behoudt zich het recht voor tot 
het hebben en behouden van de op het ver
koch te aanwezige telefoonpalen ten behoeve 
van den di enst der Posterijen, Telegraf ie en 
Telefonie, terwijl koopster zal gedongen, da t 
ambtenaren van gemelden dienst voor even
tueele he rstellingen toegang tot di e pal en 
krijgen . 

Art. 8. Ten aanzien van den verkoo p aan 
Won ink wordt nog het volgende overeenge
komen: 
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In verband met art. 34 der spoonvegwet 
wordt ten laste van het verkochte deel van het 
pernee l Gemeente Olst sectie D nummer 2875 
gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te 
komen naar en van den weg Deventer-Raalte 
ten behoeve van de perceelen Gemeente Olst 
sectie D nummer 2869 (eigendom van Antho
nie Holleboom, landbouwer te Wesepe F. 40) 
en nummer 3207 (eigendom van Gerrit Ooster
kamp, landbouwer te Wesepe F. 51). 

Deze erfdienstbaarheden worden door voor
noemde Holl eboom en Oosterkamp aangeno
men, en die ten bewijze daarvan deze akte 
mede hebben onderteekend. Verkooper be
houdt zich voor het recht van uitweg over 
voormeld n°. 2875 ten behoeve van het als 
perceel 1 te veilen deel van voormeld n°. 
3068 om te komen naar en van voormelden 
weg. 

Art. 9. 1. De overschrijving van deze akte 
in de openbare register-s geschiedt door de 
wrg van den genoemden Ontvanger. Deze 
overschrijving kan door de koopers niet wor
den gevorderd, voordat de koopsommen en de 
eventueel overeenkomstig artikel 5 lid 4 ver
schuldigde boete geheel zijn betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aangehechte 
teekening, alsmede die op haar uitvoering val
lende, komen ten laste van de koopers en 
moeten door hen binnen veertien dagen na op
gave worden betaald op de wijze, in artikel 5 
omtrent de voldoening van de koopsommen 
voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeuren de koopers 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. adat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel ove'reenkomstig het vorige lid verschul 
digde boete door de koopers zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan de koopers uitgereikt. 

Art. 10. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten kan
tore van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in drievoud opgemaakt en geteekend 
te Deventer den 20 Mei 1938. 

(get.) Vonk, Ontv. Regie. 

(get. ) H . J . Ankersmit. 
(get.) C. J. Schattenkerk. 
(get.) Em. Geenen, Pater Prior. 
(get.) M. v. Doorninck. 
(get.) H. Wonink. 
(get.) A. Holleboom. 
(get.) G. Oosterkamp. 

De ondergeteekenden: 
1. Ir. Pieter Lugt, wonende te Brussel, 
2. A lbertus Ankersmit, wonende te 's-Gra

venhage, 
3. Ir. Lucas Anne Marie Ankersmit, wo

nende te Zeist, 
4. Mr. Simon Henri van Groningen, wo

nende te Deventer, 
5. Nicolaas Ankersmit, wonende aldaar, 
in hunne hoedanigheid van commissarissen 

der N . V. Naamlooze Vennootschap tot Ex
ploitatie van Ankersmit's Katoenfabrieken, ge
vestigd te Deventer en al s zoodanig vormende 
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de Raad van Commissarissen die r N. V., 
verklaren hierbij ingevolge artikel 14 dei· 

Statuten te machtigen den heer Hendrik J a·n 
Ankersmit, fabr ikant, wonende te Deventer , 
in zijne hoedanigheid van Directeur van voor
melde N. V. en die N. V. ingevolge artikel 
12 der Statuten vertegenwoordigende, 

om namens gemelde . V. van den Staat 
der Nederlanden aan te koopen: 

een gedeelte van de voormalige spoorbaan 
Deventer- Ommen, kadastraal bekend gemeen
te Diepenveen sectie B nummer 1225, met 
uitzondering van een dri ehoekig stukje aan 
den Boxbergerweg, groot ongeveer 0.85.80 
H.A. , en nummers 1229, 1233, 1252, 1254 en 
1278 en gemeente Olst .sectie E nummers 
2040, 2039 en 2041 , benevens 

het voormali g station Eikelhof met emplace
ment, spoorbaan en weg, kadastraal bekend 
gemeente Diepenveen sectie B nummers 1284 
en 1283, 

alles te zamen groot ongeveer 7.04.00 H .A. , 
zulks voor een koopsom van f 5665 en ver

der onder de voorwaarden als door genoemden 
Directeur met den Staat zullen worden vast
gesteld. 

Geteekend ter respectievelijke woonplaatsen 
April 1938. 

s. 1409. 

(get.) P. Lugt. 
(get.) Alb. Ankersmit. 
(get. ) L. A. M . Ankersm it . 
(get.) S. H. v. Groningen. 
(get.) N. Ankersmit. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
D e Ministe,· van Financiën, 

.J. A. d e W i l de. 

25 No vernber 1938. WET tot goed keuring van 
de onderhandsche overdracht door ruiling 
van een oppervlakte langs den rechter
oever van de rivier de Noo,·d onder Al
blasserda,n, uitmakende een gedeelte ter 
grootte van ongeveer 4.46.88 h.a. van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Al
blasserdarn, sectie B, n° . 3036. 

Bijl. Hand. Il 1987/88 , 505; 1988/89, 48. 
Hand. ll 1938/39. bladz. 148. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 48. 
Hand. l 1988/89, bladz. 62. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het belang van den Staat medebrengt met 
de Naamlooze Vennootschap "Werf de Noord", 
gevestigd te Alblasserdarn een rui l ing aan te 
gaan van gronden te Alblasserda,n ten behoeve 
van den bouw van een brug over de Noord, 
aldaar. 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De onderhandsche overdracht door rui ling 
aan de Naamlooze Vennootschap "Werf de 
Noord" , gevestigd te Alblasserda,n van Staats
grond te Alblasse,·darn, geconstateerd b ij de in 
afschr ift aan deze wet gehechte akte van rui 
ling, d .d. 7/14 Maart 1938, wordt goedge
keurd. 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 25sten 

November 1938. · 
WILHELM! 'A. 

D e Minister ·van Financiën, 
J. A. d e Wilde. 

De ."4,tinist er van Watentaat, 
J. v. B u uren. 

( Uitgeg. 16 Decernber 1938. ) 

AFSCHRIFT. 

De onde,·geteekenden: 
la. Eduard Hubertus Winkler, Ontvanger 

der registratie en domeinen te Sliedrecht; 
b. Ir. Willem Jacobus Hendrikus Harmsen, 

Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswater
staat in de directie Bruggen te 's-Gravenhage, 
tezamen handelende namens den Staat der 
N ederlanden (hi e rna aan te duiden a ls de 
Staat), hiertoe• onderscheidenlij k gemachtigd 
bij brief van den Directeur der registratie en 
domeinen te 's-Gravenhage, dd. 20 Januari 
1938, n° . 505, gegrond op de mi$3 ive van den 
Ministe r van F inanciën, dd. 17 J a nuari 1938, 
n°. 114, afdeel ing Domeinen, en bij missive 
van den Minister van Waterstaat, dd. 17 No
vember 1937, n°. 380 I, Directie van den 
W aterstaat; 

2. de Naamlooze Vennootschap " Werf de 
Noord", gevestigd te Alblasserdam , te dezen 
vertegenwoordigd door haren directeur Johann 
Christiaan Smit, scheepsbouwmeester te Al
blasserdam, die handelt met machtiging van 
de vergadering van aandeelhouders dier ven
nootschap blijkens het aan deze akte gehechte 
afschrift van de notulen dier vergadering, ge
houden den 26 J anuari 1938 (hierna aan te 
duiden als de wederpartij) , 

zijn overeengekomen a ls volgt: 
De Staat der Nederlanden taat, onder voor

behoud van goedkeuring bij de wet in eigen
dom af aan de Naamlooze Ven11ootschap 
,, Werf de Noord", gevestigd te Alblasserdam, 
die zulks aanneemt : de oppervlakte la ngs den 
rechteroever van de rivier de N oo,·d onder de 
gemeente Alblasserdam in den Ruigenhilpol 
der, uitmakende een gedeelte ter grootte van 
ongeveer 4.46.88 H.A. van het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Alblasserdam, sec
t ie B, n°. 3036, geheel groot 11 .03.76 H.A. ; 
zooals een en ander op het terre in is afge
paald en in blauwe kleur i,s aangegeven op de 
door partijen gewaarmerkte aan deze akte ge
hechte teeken ing. 

Hiertegenover staat de aamlooze Vennoot
schap "Werf de Noord" voornoemd in eigen
dom af aan den Staat der Nede1·landen (De
partement van Waterstaat), die zulks aan
neemt: de oppervlakte langs den rechte roever 
van de rivier de Noord onder de gemeente 
Alb lasserdam in den Ruigenhilpolder, uitma
kende gedeelten respectievelijk ter grootte van 
ongeveer 1.80 Are, 22.60 Are en 10.92 Are 
van de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Alblasserdam, sectie B, nos. 2753, 2754 en 
2822, geheel groot 5.70 Are, 1.05.25 H.A. en 
2.57 .90 H.A., zooals op het terrein is afge
paald en in roode kleur is aangegeven op 
bovenbedoelde teekening. 

Na de toepassing van deze akte bij het ka
daster treedt de ui tkorn.st der eventueele me-
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ting, zooals di e uit de kadastrale stukken zal 
blijken, in de plaats van de bovenstaande om
schrijvi ng van de gerui lde percee len en van 
de teekening en zijn de kadastrale gegeven 
bes! issend ten aanz ien van de vraag naar het
geen geruild is. 

Deze ruiling geschiedt tegen betaling van 
een toegift, groot zeven duizend zes honderd 
achttien gulden vijf en twintig cent (f 7618 .25) 
door de Naamlooze Vennootschap ,, \Verf de 
Noord" aan den Staat der Nede1·landen, n 
voorts onder de volgende be pal in gen: 

Art. 1. 1. Partijen kunnen het geruilde 
over en weer in bezit en genot aanvaarden, 
terstond nadat de hiervoor bedoelde wettelijke 
goed keur ing i-s verkregen, en de toegift is be
taald. 

2. Van deze goedkeur ing zal blijken uit een 
door den voornoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te ste ll en 
onderteekende verklaring, terwijl daarvan aan 
de wederpartij bij aangeteekend schr ijven zal 
worden kennisgegeven. 

Art. 2. 1. De toegift moet door de weder
partij, zonder dat beroep op schuldvergelijking 
mogelijk zal zijn, worden voldaan ten kantore 
van den Ontvanger der regis"tratie en domei
nen te SI iedrecht of door overschrijving of 
storting op diens postgirorekening n°. 460& 
(in welk geval de oorzaak der betaling op 
het overschrijvings- of stortingsbi ljet moet 
worden vermeld) of bij de Nederlandsche 
Bank, binnen een maand na de in het vor ig 
artikel bedoelde kennisgeving. 

2. Deze kennisgeving wordt voll ed ig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van te,· 
post bezorging van den aangeteekenden brief, 
terwijl de inhoud, alles behoudens tegenbewijs, 
zal geacht worden overeen te stemmen met de 
daarvan gehouden aanteekening in het corres
pondentieregister van genoemden Ontvanger. 

3. Indien de toeg ift niet binnen den voor
schreven termijn is betaald, verbeurt de weder
partij een boete van ti en gul den voor ieder 
ingegane maand verzuim, zonder dat eenige 
inverzuimstelling noodig is. 

Art. 3. De titels van e igendom, uitslu itend 
op · het door den Staat verkregene betrekking 
hebbende, zullen - indien aanwezig - ter 
gelegenheid van de betaling van de toegift 
aan meergenoemden Ontvanger worden te,· 
hand gesteld. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
la tingen en lasten van het over en weer af
gestane geheven wordende, zijn van de aan
vaarding af voor rekening van de nieuwe 
e igenaren, onverschillig te wiens name de aan
slag geschiedt. 

Art. 5. 1. De wederzijdsche overdracht ge
schiedt in den staat, w aarin de perceelen zich 
thans bev inden, vrij van huur, vrij van hypo
thekaire of andere lasten en beslagen, schuld
plichtigheden of zakelijke rechten, a ndere dan 
de erfd ienstbaarheid van uitzicht ten behoeve 
van het perceel, thans kadastraal bekend ge
meente Alblasserdam, sectie B, n°. 2982, en 
ten laste van dat gedeel te van de door den 
Staat afgestane oppervlakte, voorzoover dat 
is voortgekomen uit de oude perceelen nos. 
164, 165, 1327, 1328, 1329, 2054 ged. en 2056 
ged., zooa ls die erfdienstbaarheid is gevestigd 
bij akte van scheiding, verleden ten overataan 
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van notaris Mr. J. P. van den Brink te Al
blasserdam den 16 December 1896. overge
schreven ten hypotheekkantore te Gorinchem 
den 9 Januari 1897 in deel 468 n°. 79, en 
verder zonder beperkende bepalingen. 

2. Verschil tusschen de werkelijke en de 
hiervoor opgegeven grootte zal tot geenerlei 
vordering aanleiding geven, terwijl partijen 
tot geenerlei vrijwaring zijn gehouden, behou
dens, dat zij instaan voor den eigendom . 

Art. 6. 1. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van genoemden Ontvanger. Deze over
schrijving kan door de wederpartij niet worden 
gevorderd, voordat door haar de toegift en 
de eventueel overeenkomstig artikel 2 lid 3 
verschuldigde boete geheel is betaald. 

2. De ko ten dezer akte en der aangehechte 
teekening, aLsmede die op haar uitvoering val
len rle, komen ten laste van de aamlooze 
V ennootschap "Werf de oord" . Ze moeten 
binnen veertien dagen na opgave worden be
taald ten kantore van den Ontvanger der re
g istratie en domeinen te SI iedrecht op de 
wijze, in artikel 2 omtrent de voldoening van 
de toeg-i ft voorgeschreven. 

3. N adat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten door de weder
partij zijn betaald, wordt een exemplaa,· daar
van door den Ontvanger aan die partij uitge
reikt. 

Art. 7. Voor de ten uitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten kan
tore van voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
ter respectieve woonplaatsen den 7/14 Maart 
1900 acht en dertig. 

(get.) E. H. Winkler. 
(get.) W. J. H. Harmsen. 

s. 1410. 

N aamlooze Vennootschap 
W erf de Noord, 

(get.) J. C. Smit, Di,·ecteur. 

Voor gelijklui dend afschr ift, 
De Minister van Financiën, 

J. A. de W i Id e. 

8 D ece,nbe,· 1938. WET tot goedkeur ing van 
een ruiling van grond en water onder 
Langeruigeweide met P . .1. R osenboom te 
B odegraven. 

B ijl. H and. J/ 1937/38, 551 ; 1938/39, 76. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 204 . 
Bijl. H and. l 1938/39, 76. 
Hand. f 1938/39, bladz . 70 . 

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

dat het wcnschelijk is den eigendom te ver
krijgen van de perceel en, kada.,traal bekend 
gemeente Langeruigeweide, Sectie A, no . 62, 
1793, 1794 en 2077 , tezamen groot 3.20.30 
H .A., waartegenover te dien e inde moet war• 
den a fgestaan de eigendom van de perceelen, 
kádastraal bekend a lsvoren, nos. 66 en 2072, 
tezamen groot 2.30 .24 H.A. en dat het belang 
van den Staat zich tegen dezen afstand niet 
verzet; 
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Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E enig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan de ruiling 
met P. J . Rosenboom te B odegraven van de 
aan dezen toebehoorende perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Langeruigeweide, Sectie A , 
nos. 62, 1793, 1794 en 2077, tezamen groot 
3.20 .30 H.A. tegen de aan den Staat toebe
hoorende perceelen, kadastraal bekend als
voren, nos. 66 en 2072. tezamen groot 2.30.24 
H.A., geconstateerd bij de in afschrift aan 
deze wet gehechte akte d.d . 14/25 April 1938. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten Decem

ber 1938. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Financiën, 
J. A. de W i Id e. 

De Minister van Waterstaat, 
J . v. B u 1i re n. 

(Uitgeg. 6 Januari 1939.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
la. Mattheüs J ans Kuiper,s, Ontvanger der 

registratie en domeinen a. i. te Woerden; 
b. Ir. H. A. M. C. Dibbits, Ingenieur van 

den Rijkswaterstaat te 's-Gravenhage, 
tezamen handelende namens den Staat de r 

Nederlanden (hierna aan te duiden a ls de 
Staat), hiertoe onderscheidenlijk gemachtigd 
bij brief van den Directeur der registratie en 
domeinen te 's-Gravenhage dd. 3 Maart 1938, 
n°. 1993 D , gegrond op de missive van den 
Minister van Financiën dd. 28 Februari 1938, 
n°. 119, afdeeling Domeinen, en bij br ief van 
den Minister van W aterstaat dd. 29 Juli 1937, 
n°. 378 I , Directie van den W aterstaat; 

2. Pieter Joo t Rosenboom, zonder beroep, 
wonende te Bodegraven, K erkstraat n° . 87 
(hierna aan te duiden als de wederpartij). 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat der N ederlanden staat, onder voor

behoud van goedkeur ing bij de wet, in eigen
dom af aan P ieter Joost Rosenboom, zonder 
beroep, te Bodegraven voornoemd, die zulks 
aanneemt : de perceelen water en weiland, 
kadastraal bekend gemeente Langeru igeweide, 
sectie A , n°. 62 en 2072, ter grootte van 
2.30.24 H.A. , waaraan een verkoopwaarde kan 
worden toegekend van drie duizend zeshonderd 
drie en tachtig gulden vier en tachtig cent 
(f 3683.84). 

Hiertegenover staat Pieter Joost Rosenboom 
voornoemd in e igendom af aan den Staat der 
Nederlanden (Departement van Waterstaat) , 
die zu lks aanneemt: de perceel en hooi- en 
weiland en kade, kadastraal bekend gemeente 
Langeruigeweide, ,sectie A, nos. 62, 1793, 1794, 
2077, ter grootte van 3.20.30 H.A. 

Deze ruiling geschiedt tegen betaling van 
een toeg ift, groot zeventienhonderd en vijftig 
gulden (f1750), te betalen door den Staat der 
Nederlanden aan Pieter Joost Rosenboom en 
voorts onder de volgende bepalingen: 

Art. 1 . 1. De wederzijdsche ovei·dracht ge
schiedt in den staat, waarin de perceelen zich 
thans bevinden , vrij van huur, vrij van hypo
thecaire of andere lasten en beslagen, zake
lij ke rechten of schuldplichtigheden, en zonder 
beperkende bepalingen. 
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2. Verschi l tusschen de werkelijke en de 
hiervoor opgegeven grootte zal tot geenerl e i 
vordering aanl eid ing geven, te rwijl partijen 
tot geenerlei vrijwaring zijn gehouden, behou
dens, dat zij instaan voor den e igendom . 

Art. 2. 1. Partijen kunnen het gerui lde 
over en weer in bezit en genot aanvaarden , 
terstond nadat de hiervoor bedoelde wettelijke 
goedkeuring is verkregen, en de toegift is be
taald. 

2. Van deze goedkeur ing zal blijken uit een 
door de n voornoemden Ontvanger aan den 
voet van all e exemplaren dezer akte te .stellen 
onderteekende verklar ing, terwijl daarvan aan 
de wederpartij bij aangeteekend schrijven zal 
worden kennisgegeven. 

Art. 3. 1. De door den Staat te betalen 
toegift zal worden voldaan: door het Departe
ment van Waterstaat na inlevering door de 
wederpartij aan dat Departement van een de
clarat ie in tweevoud , inge ri cht volgens een te 
verstrekken model en vergezeld van de in het 
tweede lid van d it artik'll bedoelde bescheiden , 
a lsmede van een ten minste één dag na de 
overschrijving van deze akte in de openbare 
registers door den betrokken hypotheekbe
waarder afgegeven verklar ing, dat op het 
door den Staat verkregene geen hypothecaire 
inschrijvingen, noch beslagen rusten . 

2. De titels van eigendom uitslui tend op 
het door den Staat verkregene betrekking 
h ebbende, zullen - indi en aanwezig - vóór 
de betaling van de toegift aan meergenoemden 
Ontvanger worden ter h a nd gesteld. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
l astingen en lasten van het over en weer af
gestane geheven wordende, zijn van het ei nde 
van het loopende belasting jaar af voor reke
ning van de nieuwe e igenaren , onverschi lli g 
te wiens name de aanslag geschiedt . 

Art. 5. De wederpartij doet met ingang van 
1 December 19 37 afstand van de ten behoeve 
van zijn eigendommen toegekende rechten van 
erfdienstbaarheid gevestigd bij onderhandsche 
akte van koop en verkoop dd. 19 Augustus 
1936 (L. vn. 11), overgeschreven ten hypo
theekkantore te Leiden dd. 27 Augustus 1936 
in deel 1299 n° . 76, welke erfdi enstbaarheden 
zijn omschreven in artikel 2 sub 2° . a en b 
in voormelde onderhandsche akte. Tevens doet 
de wederpartij a fstand van de rechten, welke 
hij aan het bepaalde in artikel 2 sub 3°. van 
voormelde onderhandsche akte ka n ontleenen. 
D e door de wederpartij gedane afstand van 
rechten, a ls hi ervoor omschreven, wordt door 
den Staat aangenomen . 

Op een nader door de wederpartij aan te 
wijzen plaats op zijn eigendommen zal door en 
voor rekening van den Staat een gewapend 
betonnen brugje gebouwd moeten worden, 
voorzi e n van een beweegbaar e n afslui tbaar 
hek. Indien de bovenkant van dat brugje hoo
ge r of lager is gelegen dan het aangrenzende 
terrein zal de wederpartij moeten gedoogen, 
zonder daartoe schadeloos te worden gestel cl, 
dat de opritten of inkassingen op zijn terrein 
worden (gebracht lees:) gemaakt onder een 
h elling van ongeveer 1 : 15. Het onderhoud 
van deze werken is ten laste van wederpartij 
of van zijn opvolgers in den eigendom. 

Indi en wederpartij of wel de huurde r of ge
·bruiker van r1e aan hem toebehoorencle hoer

i. &. s. 1938. 
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derij het door den Staat thans door ruiling 
verkregen onroerende goed in huur verkrijgt, 
zal aan hen door den Staat vergunning wor
den verleend tot het op ko,ten van wederpartij 
hebben en behouden van een brug over de 
Noordelijke bermsloot van Rijksweg n°. 12 
voor den duur van die huur en onder nader 
vast te stellen voorwaarden. · 

Art. 6. 1. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers gesch iedt door de 
zorg van genoemden Ontvanger. 

2. De kosten dezer akte, a lsmede die op 
haar uitvoering vallende. komen ten laste van 
den Staat der Nederlanden. 

3. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven, wordt een exempl aar daar
van door den Ontvanger aan de wederpartij 
uitgere ikt. 

Art. 7. Voor de tenu itvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domici lie gekozen ten kan
tore van voornoemden Ontvanger. 

Aldus in dri evoud opgemaakt en geteekend 
te Woerden en 's-Gravenhage den 14 en 25 
Apri l 1938. 

D e On tvanger der R egis tratie 
en D o1neinen te W oe,·den, 

(get.) M. J. Kuipers, a .i. 
(get.) H. A. M. C. Dibbits. 

(get. ) P. J. Rosenboom. 

s. 1411. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
D e Minister van Financiën, 

J. A. de W i 1 de. 

8 D ece,n ber 1938. WET tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop van de voor
mal ige Quarantaineplaats en Marine-in
r ich ting op het eiland Tiengemeten aan de 
N . V . Maatschappij tot exploitatie van 
onroerende goederen " Eiland de Tienge
meten", gevestigd te 's-Gravenhage. 

B ijl. Hand. Tl 1937/38, 478: 1938/39, 23. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 61- 63. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 23. 
Hand. l 1938/39, bladz. 69/70. 

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

dat de Naa mlooze Vennootschap Maatschappij 
tot exploitat ie van onroerende goederen " Ei 
land de Ti engemeten", gevestigd te 's-Graven
hage, in koop heeft gevraagd de Staatsgron
den op het eil and Ti engemeten, vormende de 
zoogenaamde Quarantaineplaats en de voor
malige Marine-inricht ing, en dat het belang 
van den Staat medebrengt, dat deze verkoop 
tot stand komt; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig a rtikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop van de voormalige Qua
ranta ineplaats en Marine-inrichting op het 
eiland Tiengemeten, met uitzondering van de 
olietanks en eenige verde re opsta llen en werk
tuigen, aan de Naamlooze V ennootschap Maat
schappij tot exploitatie van onroerende goede
ren "Eil and de Tiengemeten", gevestigd te 
's-Gravenhage, welke verkoop is geconstateerd 
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bij de in afschr ift bij deze wet gevoegde a kte 
dd. 12 Maart 1938. 

L àsten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 

AFSCHRIFT. 

WILHELM! A. 
De M inister van Financiën, 

J . A. d e W i I d e. 
(Ui tgeg . 30 Decem ber 1938. ) 

De ondergeteekenden: 
1. H . Wi lhelmij , Ontva nger der registra t ie 

en domeinen te Oud-Beijerl and, ha ndelende 
namens den Staat der Nederlanden (hierna 
aan te duiden a ls de Staat ), h iertoe gemach
t igd bij br ief van den Di recteur der registratie 
en domeinen te 's-Gravenhage, dd . 24 J a nuari 
1938, n°. 652, gegrond op de miss ive van den 
Minister van Fina nciën, dd . 20 J a nua ri 1938, 
n°. 64, a fdeeling Domeinen; 

2. Leendert I aac Overwater , in diens kwa
l iteit van Di recteur der . V . M aatschappij 
tot exploitatie van onroerende goederen " Ei
la nd de Tiengemeten" te 's-Gravenhage, wo
nende te Strijen, als wodani g die N. V . krach
tens hare statuten ver tegenwoordigende, en 
tot de h ierbedoelde ha ndeling bevoegd krach
tens machtiging dd. 21 October 1935 , in ve r
band met art. 9 der Statuten, 

zij n overeengekomen als volgt : 
De Staat verkoopt en d raagt in e igendom 

over , onder voorbehoud va n goedkeur ing bij 
de wet, a an de N. V. M aatschappij tot explo i
ta tie van onroerende goede ren "Eiland de 
T iengemeten" , gevestigd te 's-Gra venh age 
(hierna aan te duiden a ls de kooper) , di e in 
koop en in e igendomsoverd racht aanneemt: 

De voormal ige Quaranta ineplaats en M ar ine
inrich t ing op het Oostel ij k gedeelte va n het 
e il and Ti engemeten, bestaande u it diverse ge
bouwen met e rf , bouw- en weila nd, tu in, boom
gaard, dij kweil and , aanlegste ige r met trans
portbaan, weg, r ietgors en water, kadastraal 
bekend gemeente Zuid-Beije rl and, Sectie E , 
DOS. 524, 526, 529, 531, 533 , 535 , 536 , 538, 
539, 542, 136, 147, 148, 149 , 175 , 176, 406 , 
407, 409 , 444, 541, 440, 441, 442, 447, 448, 
449, 450, 451, 454, 455, 525, 527, 528, 530, 
534, 537, 548, 549, 550, 551, 552 en 553 te
z,,.men groot 23 .67.89 Hecta ren, met ui twnde
r ing van de a faonderlij k te verkoopen ol ie
tanks met buisle idingen, steenen gebouwtje, 
gegalvan iseerd ijzeren loodsje met pompinsta l
latie, ij zere n ko mbu is, hulptunkj e e n kle ine 
kraan. 

Deze ve rkoop en koo p geschiedt voor de som 
van vij f du izend g ulden (f 5000) en onder de 
volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. H et ve rkoch te wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich tha ns be
vindt , met a lle daaraan verbonden lusten en 
lasten heerschende en lij dende erfdienstbaar
heden. 

2. De Staat is met ui twndering va n het 
bepaalde in artikel 11 tot geenerl ei vrijwa
ring gehouden, behoudens dat hij instaat voor 
den e igendom. 

3. H et ve rkochte wordt ge leverd vrij van 
hypotheek. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 

de hiei·voor opgegeven g rootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De kooper kan het gekoch te met 
inachtneming van de loopende pacht- en h uur 
contracten in bez it en genot aanvaarden op 
den eersten dag der maand vo lgende op d ie, 
waarin de hiervoor bedoelde wettel ijke goed
keuring is verkregen en de koopsom is be
taa ld. 

Art. 4. De g rond- en ande re zakelijke be
lasti ng!3n en lasten van het ve rkoch te geheven 
wordende, zij n van den dag der aanvaard ing 
af voor rekening van den kooper , onverschil 
lig te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1 . De betal ing van de koopsom 
moet, zonder da t be roep op schul dvergelij king 
mogelij k zal zij n, gesch ieden ten kantore van 
den Ontvanger der regist ratie en domeinen te 
Oud-Beijerl and, of door oversch rij ving of stor
ting op diens postgirorekening n°. 4594, (i 11 
we lk geval de oorzaak der beta l ing op het 
overschrijvings- of storti ngsbi ljet moet worden 
vermeld) of bij de Nederlandsche B ank, b in
nen een maand na den dag, waarop door hem 
aa n den kooper bij aangeteekend schl'Ïj ven is 
kennis gegeven van de hiervoor bedoelde goed
keur ing dezer overeenkomst. 
. 2. Van deze goedkeuring za l blijken u it een 
door den genoemden Ontva nge r aan den voet 
van alle exem pla ren dezer a kte te stellen on
der tee kende verk la ring . 

3. De kennisgeving wordt voll edig bewezen 
door de ve rtoon ing van het bewijs van ter post 
bezorg ing van den a angeteekenden bri ef, te r
wijl de inhoud, a lles behoudens tegenbewijs, 
za l geach t worden overeen te stemmen met de 
daarvan gehouden aanteekeni ng in het corres
ponden t iereg iste r van genoemden Ontva nger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den voor
sch reven termij n is betaald , ve rbeurt de koo
per een boete van 10 gulden voor iedere in
gega ne maand verzuim, en heeft de Staat het 
recht deze koopovereenkomst onmiddellij k te 
ontbinden, zonder eenige ·rech terlij ke tusschen
komst en zonder dat in be ide gevallen een ige 
inverzu imstelling noodig is. 

Art. 6. De dijken, steeng looiingen, slu izen, 
duikers, aanlegp laatsen enz. zijn in den ve r
koop begrepen, zoodat de Staat geen verdere 
bemoeiing met het onderhoud va n deze werken 
zal heb ben. 

A rt. 7. De Staat blij ft gerechtigd tot het 
o nderho ud van den o nderzeesohe n oever be
neden de laagwaterlijn va n het Noorde l'ij k 
verlengde der Oostelijke krui nlij n van den bin
nendijk in den Oude Polder tot en met de 
k r ib langs de slu ishaven, met de tot dezen 
oever behoorende k ri bben. 

Art . 8. De kooper moet gedoogen dat ten 
behoeve van het onderhoud, bedoeld in a rt. 7, 
op het verkochte tijdelijk een arbe ider.3-verb lij f 
wordt gepl aatst, a lsmede op door hem aan te 
wijzen daa rtoe ge ch i kte pl aatsen onderhou cls
m ateria len en mate ri ee l t ij de lij k worden opge
slagen en de Wate rstaatsambte na ren benevens 
verder pe rsoneel en arbeide rs, ui ts lu itend voor 
wover bij dat onderhoud betrokken, toegang
tot het verkochte en tot het arbeiders-verbl ij f 
hebben. 
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Art. 9. De Staat kan niet aansprake lij k ' 
worden gesteld voor schade, toegebracht aan 
het verkochte als gevol g van overmacht als 
oeverval, oeverafschuiving enz. 

Art. 10. De kooper ontslaat den Staat van 
alle verplichtingen, welke de Staat op zich 
heeft genomen bij het sluiten van de koopakte 
dd. 1 Juli 1836 ten overstaan van Notar is 
C. J . Sch_iefbaan te 's-Gravenhage, waarbij de 
Quarantameplaats op Tiengemeten door W. J. 
Baron van Brienen werd verkocht aan de 
Permanente Comm issie u it het Amortisatie 
Syndicaat. 

Art. 11. De Staat verplicht zich tegenover 
den kooper, dat de ondergrond van de olie
tanks, gebouwtjes, buisle idingen enz. wordt 
geleverd, nadat daaru it de fundamenten en 
vloeren tot op 75 c.M. beneden het maaiveld 
zijn verwijderd en deze eventueel met aarde is 
aangevuld en geëgaliseerd, zooals een en an
der zal worden bedongen in de voorwaarden 
voor den verkoop voor afbraak van de tanks 
enz., zoodat indien aan die voorwaarden niet 
zal zijn vol~_aan, de Staat eventueel noodige 
werken op z1Jn kosten zal doen uitvoeren. 

Art. 12. D e kooper heeft zich voorts ver
bonden om over te nemen de ten laste van 
den Staat jegens den pachter van de voor
malige Quarantaineplaats G. W . A. Kooman 
volgens artikel 22 van het pachtcontract bij 
het eind igen der loopende pacht bestaande 
verplichting tot ver goeding wegens door dezen 
gekochte en gebouwde opstallen op den voet, 
zooals in genoemd artikel nader is omschre
ven, welk artikel den kooper bekend is en 
geen nadere omschrijving behoeft. 

Art. 13. 1. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers gesch iedt door de zorg 
van den genoemden Ontvanger. Deze over
schrijving kan door den kooper niet worden 
gevorderd, voordat de koopsom en de even
tueel overeenkomstig artikel 5 lid 4 verschul
digde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte alsm ede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste van 
den kooper en moeten door hem binnen veer
t ien dagen na opgave worden betaald op de 
wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening van 
de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te l ate betaling der kosten , in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zij n betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan den kooper uitgereikt. 

Art. 14. Voor de ten uitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Oud-Beijerland , den 12 Maart 1938. 

(get.) Wilhelmij. (get. ) L. I. Overwater . 

Voor gelijkluidend· afschrift, 
De Minister van Financiën, 

J. A. de W i 1 de. 

1938 

s. 1520. 

8 December 1938. WET tot goedkeur ing van 
eene met eenige Verzekeringmaatschappijen 
en J ean Joseph van Noolen, schipper, wo
nend~, aan boord van het vaartuig "Mi
nerve , gesloten overeenkomst van dading 
tot het ten einde brengen van een aan
hangig geding. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 530; 1938139, 60 . 
Hand. Il 1938/39, bladz. 204. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 60 . 
Hand. l 1938/39, bladz. 71. 

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

dat het wenschelijk is eene met eenige Ver'. 
zekeringmaatschappijen en Jean Joseph van 
Noolen, schipper, wonende aan boord van het 
vaartuig "Minerve", aanhangig geding door 
dading ten einde te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art . 1. De overeenkomst van dading, ge

sloten tot het ten einde brengen van een ge
ding tusschen den Staat en de Belgische Ven
nootschap Verzekeringmaatschappij "Assurance 
Navale", gevestigd te Gent in België, The 
Sea Insurance Company Ltd., gevestigd te 
Liverpool in Engeland, Phoenix Assurance 
Company, Ltd., gevestig d te Liverpool in 
Engeland, De N ederlandsche Transportverze
kering Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, 
De Algemeene Verzekeringmaatsch appij "Mer
wede" , gevestigd te Dordrecht, The London 
and Lancashire Insurance Company, Ltd., ge
vestigd te Liverpool in Engeland en Jean 
Joseph van Noolen, schipper, wonende aan 
boord van het vaartuig "Minerve", aange
gaan bij de in a fschrift bij deze wet gevoegde 
a kte van 6 September 1937, wordt goedge
keurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dieh harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Waterstaat, 
J . v . B u u re n. 

(Uitgeg . 23 Dece1nbe1· 1938.) 

AFSCHRIFT. 
Zegel f 0.50. 

ACTE VAN DADING. 

Ondergeteekenden: 
De Minister van Waterstaat, als zoodan ig 

vertegenwoordigende den Staat der Nederlan
den gevestigd te 's-Gravenhage, onder voor
behoud van goedkeuring door den Wetgever, 

en 
de Belgische V ennootschap Verzekeringmaat

schappij "Assurance Nava le", gevestigd te 
Gent in België, verder te noemen Assurance 
Navale, te dezer zake domicilie kiezende te 
Dordrecht ten kantore van de advocaten Mrs. 
B. van Marwijk Kooy en F. G. R ens, 

en 
1. Th~ Sea Insurance Company, Ltd, te Li

verpool m Engeland, verder te noemen Sea 
Insurance, 
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2. Phoenix Assurance Company eveneens 
gevestigd te Liverpool in Engeland'. verder te 
noemen Phoenix, 

3. De Nederlandsche T ransportverzekering 
M aatschappij , gevestigd te Rotterdam, verde r 
te noemen Tederlandsche Transportverzeke-
1·ing, 

4. De Algemeene Verzekeringma:itschappij 
" Merwede" , gevestigd te Dordrecht. verde r te 
noemen Merwede, 

5. The London and Lancashire In&11 rance 
Company, Ltd., gevestigd te J.iverpool in 
Engeland, verder te noemen Londen and Lan
cashire, 

allen te dezer zake domicili e kiezende te 
Dordrecht ten kantore van de advocaten Mrs. 
B. van l\Iarwij k Kooy en F. G. R ens, 

en 
J ean J oseph van Noolen, chipper, wonende 

aan boord van het vaartuig Minervc, te dezer 
zake domicilie kiezende te Dordrecht ten kan
tore van de advocaten Mrs. B. van Marwijk 
Kooy en F . G. Rens; 

Overwegende voor wat betreft het ges hil 
tu schen den Staat en de Assurance • ava le 
dat de Assurance Navale den Staat in 1934 
heeft gedagvaard voor de Arrondissements
R echtbank te 's-Gravenhage (welke zaak daar 
voor het eerst heeft gediend op 18 December 
1934) ter bekoming van een chadevergoeding 
van 30,752.10 Belg. frs . met rente(fr. 18,443.35 
voor 2/3 van de cascoschade en [r. 12,308.75 
voor aandeel averij-grosse ten la te van het 
casco) ter zake van de beschad iging van het 
sleepschip M ine,·ve op of omstreeks 18 A11gus
tus 1933 in het kanaal Maa tricht-Luik, in 
welke procedure een interlocutoir vonn is is 
gewezen en getui genverhooren zijn gehouden; 

Overwegende voor wat betreft het ge ch i] 
tusschen den Staat eenerzijds en anderzijds de 
Sea Insurance, de Phoenix, de N ederl andsche 
Transportverzekering, de Merwede en de Lon
den and L ancashi re, dat deze verzekering
maatschappijen te zamen de lad ing van het 
be chad igde sch ip hadden verzekerd (zooals de 
Assurance avale het casco had verzeke rd), 
terwijl deze maatschappijen door uit de be
schadiging van het schip voor tvloe iende be
schad ig ing van de lading aan hun verzekerden 
de navolgende bedragen hebben moeten be
talen: 
Sea Insurance ... ........... . Belg. frs. 80,200.26 
Phoenix ... .. .. ..... .......... ... 40,100.1 3 
N ederl a ndsche Transport-

verzekering ..... ,, 53 ,466.84 
De Merwede ... ............... ,, 53,466.84 
Londen and Lancashire .. ,, 40,100.13 

Overwegende voor wat betreft het ge ch il 
tusschen den Staat eenerzijds en a nderzijds 
J . J . van Nool en, dat van Noolen a ls vorde
ring heeft aangemeld het 1/3 deel van de 
cascoschade groot B elg. fr . 9221.67 hetwelk 
niet door zijn verzekeraar de Assurance a
vale aan hem is vergoed en dus door hem als 
eigenaar-reeder van de M inerve zelf werd ge
dragen, benevens voor het sti l I iggen gedurende 
20 reparatiedagen een bedrag van f 286.20, 

zijn overeengekomen als volgt: 
Art. 1. Ter finale beëindiging van al hare 

aanspraken ter zake van het aan het sleep-
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schip Minerve overkomen ongeval betaalt de 
Staat aan de A surance ava le 85 % van 
Belg. frs . 30,752.10 omgerekend in Neder
landsch geld naar den dag der betaling of ui t 
te betalen in Belgische francs, zulk, te ,· keuze 
van den Staat der Nederla nden, vermeerderd 
met de rente ad 5 % vana f 18 December 1934 
tot aan den dag der voldo ning. 

Art. 2. Na de betaling in a rt. 1 vermeld 
za l de onderhavige proced ure worden ge roy
eerd zonder verr ken ing van proceskosten. 

Art. 3. Aan de verzekeraars van de lad ing 
zal de taat ter finale afdoen ing van a l hun
ne aanspraken in verband met bovenbedoeld 
ongeval uitbeta len aan ieder 85 % van de door 
hen aangemelde en in de inleidende ove1-we
gingen tot deze dading va tgelegde bedragen, 
naar keuze van den Staat in ederla ndsch 
geld naar den koers op den dag der beta ling 
of in Belgische francs, vermeerderd met de 
rente ad 5 % vanaf 1 Januari 1937 tot aan 
den dag der voldoening. 

Art. 4. Aan den eigenaar-reeder van de 
Minerve J ean Jo eph van ooien zal de Staat 
ter finale afdoening van al zijn aanspraken 
betalen het bedrag van 85 % van Belg. frs. 
9221.67 naar keuze van den Staat in eder
landsch ge ld naar den koers op den dag der 
betaling of in Belgische francs, ven neerderd 
met de rente ad 5 % vanaf 1 Januar i 1937 
tot aan den dag der voldoening en ve rder 
85 % van de stilligschade a d f 286.20. Over 
laatst bedoelden post wordt geen rente bijge
voegd. 

Art. 5. Deze dading bindt den Staat niet 
voordat de goedkeuring van den Wetgever is 
ve rkregen. Na het verkrijgen van deze goed
keuring zu ll en de bedragen in ontvangst ge
nomen kunnen worden tegen door de lading
belanghebbenden te ond rteekenen quitanties 
inhoudende final e kwijting. De hiergenoemde 
partijen zullen zich te r bekoming van beta
ling met zoodanige quitant ies moeten aanmel 
den binnen zes maanden nadat de wet tot 
goedkeur ing van deze dad ing in het Staats
blad zal zijn geplaat t. Bij verzuim rnn dezen 
termijn zal geen betaling meer geschieden , 
tenzij één of meer der bij deze acte betrokken 
lichamen door omstandigheden buiten hunne 
schul d zich niet tijdig hebben kunnen aan
melden, zulks ter uitsluitende beoordeeling 
van den Minister van Wate rstaat. 

's-Gravenhage, 6 Septembe r 1937. 

(get.) J . v. Buuren, 
Minister van Wat erstaat . 

Dordrecht, 

The Sea Insurance Cy. L td . 
Phoenix Assurance Cy. L td. 

1937. 

L' Agent Géné,-al, 
Albert de Winter. 
(get.) A. de Winter. 

The Lc,ndon and Lancashi1·e 
Insurance Company, Ltd. , 
p. pon Maurice Deckers. 

(get.) on I eeshaa r. 
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Nededandsche Transport 
Verz. Maatsch. Rotterdam 

Merwede 
Alg. Ve,·z. Mij. à Dordrecht 

L es agents générau.c: 
Bernuth & Co. 
Sociét é de personnee à respon
sabilité limitée 

(get.) onleesbaar. 

L'Assurance Navale Sté Arne 
(Succursale d' An vers) 

Le Fondé de Pouvoirs, 

Gérant. 

(get. ) onleesbaar. 

L'Assurance Navale 
Scheepsverzekering 
Société Anonyme, 

namens 
J. J. v. Noolen. 
(get.) onleesbaar. 

s. 1600. 

25 November 1938. WET tot goedkeu rin g 
van de overeenkomst van ruiling van do
meing rond in de boschwachterij "Grollo" 
met de N aamlooze Vennootscha p "l\Ie in
dersveen", gevestigd te V eendam .. 

B-ijl. Fla-nd. Tl 1937/38, 502; 1938i39, 45. 
Fland. Tl 1938/39, bladz. 148. 
B ijl . Hand. T 1938/39 , 45 . 
Fland. I 1938/39 , bladz . 63 . 

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

dat in het bela ng van den Staat eene ruiling 
van domei ngrond in de boschwachterij "Grol
lo" behoort te worden aangegaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Eenig a rtikel. 

De overeenkomst va n ruiling bij de in af
schrift aan deze wet gehech te acte van 17 
Maart 1938, gesloten met de Naamlooze Ven
nootschap " Meindersveen", gevestigd te Veen
dam, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 25sten 

November 1938. 
WILHELMINA . 

D P Afin1:strr van .Econom,ische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitr1e(!. 9 December· 1938.) 

AFSCHRIFT. 

Boschwachterij "Grollo". 

De ondergeteekenden : 
le. Engbert J urj en Du i ntjer Hesselszoon, 

fab rikant, wo nende te V eendam , als directeur 
van de Naamlooze Vennootschap " Meinders
veen", gevestigd te Veendam , a ls wodanig op 
grond van artikel 9 der Statuten , opgenomen 
in het Bijvoegsel tot de N eder·landsche Staats
courant van 10 Maart 1931, n°. 48, die ven
nootschap te dezen vertegenwoordigende, daar
toe gemachtigd door de buitengewone vergade
ring van aandeel houders, gehouden op 6 Fe-
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brnari 1938 , van welke ·machtiging blijkt uit 
het aan deze akte gehechte uittreksel van de 
goedgek1lurde notulen dier vergadering; 

2e. J ohannes J acobus Martinus J ansen , 
houtvester in de houtvesterij "Assen", wonen-

' de te Assen, in deze hoedanigheid handelende 
namens den Staat der· N ede,·landen, daartoe 
gemachtigd bij brief van den directeur van 
het Staatsboschbeheer te Utrecht, dd . 9 Maart 
1938, n°. 1676, gegrond op het sch rijven van 
den Minister van Economische Zaken, dd . 5 
Maart 1938, Directie van den Landbouw, n°. 
2226, afd. 6; 

zijn overeengekomen als volgt: 
De onder l e genoemde contractant geeft in 

mil aan den Staat der Nederlanden en draagt 
mitsdien aan dezen in e igendom over: het uit 
heide bestaande, ongeveer 49.5890 ha groote, 
westelijke gedeelte van het perceel , kadastraal 
bekend gemeente Rolde, sectie M , n°. 1543, 
alsmede het op het terrein ui tgepaalde uit 
heide bestaande, ongeveer 2.3135 ha groote, 
noordoostelijke gedeelte van het perceel in de
zelfde gemeente en sectie, n°. 1555, geschat 
op een verkoopwaarde van elf duizend gulden 
(f 11,000 ). 

Daarentegen geeft de Staat der Nederlan
den, onder voo rbehoud van de Wettelijke goed
keuring, in ruil aan den onder l e genoemden 
contractant en draagt mitsdien aan hem in 
eigendom over: de op het terrein uitgepaalde, 
tezamen ongeveer 51. 0400 ha groote, gedeelten 
van de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Rolde, sectie M, nrs . 1544, 1545 , 1546, 1547 , 
1548, 1549, 1550, 1551, 1505 , 1196 , 1554, 785 
en 784 en de perceel en in deze] fde gemeente 
en sectie, nrs . 1506, 1199, 1200 , 1553 en 1552, 
tezamen g root 5.4200 ha , geschat op een ver
koopwaarde van tien duizend acht honderd 
gulden (fl0,800), terwijl de Staat zich ver
bindt een dri ehoeki g uit heide bestaand, 60 
are grnot, gedeelte van het door den onder le 
genoemden contractant niet-verkochte gedeelte 
van het perceel gemeente Rolde. sectie M, n° . 
1543 , te spitten voor boschaanl eg, van welke 
verplichting de geldswaarde wordt geschat op 
trree honde1·d gulden (f 200) , wodat geen toe
g ift in geld verschuldigd is. 

Deze ruiling geschiedt verder onder de na
volgende voorwaarden: 

Art. 1. De gronden worden overgedragen, 
zooals zij door de vervreemder., zijn bezeten, 
met a ll e daaraan ve rbonden lusten en lasten, 
heerschende en l ijdende e rfdienstbaarheden en 
vrij van grond- , tiend-, jacht- of ruil verkave
l ingsrente en hypotheek, terwijl zij niet zijn 
verhuurd. 

H et genot van de jacht is verpacht tot 31 
December 1939; de pachtpenningen komen 
niet ten bate van de verkrijgers. 

Al Ie navorder ing wegens over- of ondermaat 
is uitgesloten. 

Art. 2. De gronden kunnen door de ver
krijgers dadelijk na het verkrijgen van de Wet
tel ijke goedkeuring, van wel ke goedkeuring 
zal blij ken door een gedagteekende en onder
teekende verklaring door den houtvester aan 
den voet dezer akte te stel len, in gebruik en 
genot worden aanvaard , met inachtneming van 
hetgeen in artikel 1 ten aanzien van het genot 
van de jacht is bepaald. 

De grondlasten komen van den ee rsten Ja-
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nuari 1938 voor rekening van de verkrijgel'S . 
Art. 3. Met betrekking tot de hierbij door 

den Staat overgedragen perceelen kadastraal 
bekend gemeente Rolde, sect ie M , nrs. 1506, 
1200 en 1199 en de gedeelten der perceelen 
nrs . 1548, 1549 en 1554 van dezelfde sectie en 
gemeente, wordt verwezen naar de navolgende 
akten, waarbij deze perceelen en perceelsge
deel ten door den Staat werden verkregen en 
waarbij door de hierna genoemde personen, 
zoowel voor zichzelf als voor hunne rechtver
krijgenden. uitsluitend voor e igen gebru ik , de 
na vol gen de rechten werden voorbehouden: 

a. voor zooveel betreft n°. 1506 voormeld 
naar een akte van verkoop en koop den 16en 
MaaJ"t 1938 door partijen onderteekend, waar
bij door Martinus Wolting en de kinderen ge
boren uit het eerste huwelijk van zijn echtge
noote Jantje Hagting met H endrik Sijbring 
of hun echtgenooten werd voorbehouden het 
recht van turfgraven in gemeld perceel n°. 
1506, met, ten behoeve van dit turfgraven, 
het recht van zetveld , uitweg en waterlossing, 
zulks tot 1 Janua ri 1968. 

b. voor zooveel betreft de gedeelten der 
perceelen nrs. 1548 en 1549 naar een akte van 
verkoop en koop, den 16en Maart 1938 door 
partijen onderteekend, waarbij o. m. door Jan 
Hingstman werd voorbehouden het recht van 
turfgraven, in het op het terre in uitgepaalde, 
ongeveer 1.3000 h a grootte , gedeelte van de 
perceel en nrs. 1548 en 1549 voormeld , ge
legen tegen de grens der gemeente Rolde. 

. zulks tot 1 J anuilr i 1978. 
c. voor zooveel betreft het perceel n°. 1200 

en het gedeelte van het perceel n°. 1554 naar 
een akte van ruiling den 16en Maart 1938 
door partijen onderteekend, waarbij dool' Hen
drika Haange, weduwe van Albert Stenveld 
werd voorbehouden: 

le. het recht van turfgraven in het op het 
terrein uitgepaalde, ongeveer 20 are groote 
gedeelte van het kadastrale perceel n°. 1200 
voormeld, alsmede, ten behoeve van dit t11rf
graven, het recht van zetvel cl en waterlossing 
en van uitweg langs den kortst mogelijken weg 
naar Grollo, zulk tot 1 Januari 1978 ; 

2e. het recht van brandzodensteken op de 
door haar bij laatstgemelde akte overged,ragen 
perceelen, zulks tot 1 J anuari 1943. 1 

d. voor zooveel betreft het perceel n°. 1199 
naar een akte van rui ling den 16en :Maart 
1938 door partijen onderteekend, waarbij door 
Remmelt-, Jan- , Hendr ik- en Bastiaan H aange 
en Arend Smeenge, werd voorbehouden het 
recht van turfgraven in h et op het terre in uit
gepaalde, ongeveer 20 are groote, gedeel~e van 
gemeld perceel n°. 1199, alsmede, ten behoeve 
van dit turfgraven, het recht van zetveld, uit
weg en waterlo sing, zulks tot 1 J anuari 1973. 

Art. 4. Alle kosten, op deze akte va l lende, 
komen ten laste van den Staat. 

Art. 5. Voor de tenuitvoerlegging rnn deze 
overeenkomst kiezen partijen woonplaats ten 
raadhuize der gemeente Rolde. 

Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend te 
Assen en Veendam , den 17 Maart 1938. 

De H outvester 
in rle fl 01.t'reste1ij "Assen", 

J. J. M. Jansen. 

E. J. Duintjer. 
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s. 1601. 

25 Nove1n be1· 1938. WET tot goedkeuring 
van de overeenkomst van ruiling van do
meingrond in het Orderbosch met de ge
meente Apeldoorn. 

B ijl. Hand. lT 1937/38, 51~; 1938/39, 55. 
Hand. Il 1938/39 , bladz. 148 . 
Bijl. H and. I 1938/39 , 55. 
·Hand. I 1938/39, bladz. 631.4 . 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in ovel'weging genomen hebben, 

dat in het belang van den Staat eene ruiling 
van domeingrond in het onder de gemeente 
Apeldoorn gelegen Orderbosch behoort te -wor
den aangegaan; 

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

De overeenkomst van ruiling bij de in af
schrift aan deze wet gehechte acte van 6 April 
1938, gesloten met de gemeente Apeldoon,, 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 
ovember 1938. 

WILHELMINA. 
De ilf;,,ister van Erono1nische Zaken, 

S t e e n b e r g h e . 
(Uitgeg. 9 D ecem.be,· 1938.) 

AFSCHRIFT. 

De onclergeteekenden: 
l e . Christiaan Marianus van 't Hoff , hout

vester in de houtvesterij .,Kootwijk", wonende 
te Apeldoorn, in deze hoedani~heid h andelen
de namens den Staat der Nederlanden, daar
toe gemachtigd bij brief van den directeur 
van het Staatsboschbeheer te Utrecht dd. 26 
Maart 1938, n° . 2086, gegrond op het schrij
ven van den Minister van Economische Zaken , 
dd. 24 Maart 1938, Directie van den Land
bouw, n°. 3237 , afd. 6, ter eener. en 

2e. Jhr. Dr. Cypriaan Gerard Care] Quar
les van Ufford , burgemeester der gemeente 
Apeldoorn, wonende te Apeldoorn, te dezen 
vertegenwoordigende de gemeente Apel doom 
ingevolge het bepaalde bij artikel 78 der Ge
meentewet en handelende ter uitvoet·ing van 
het besluit van den Raad dier gemeente dd. 
27 Januari 1938, goedgekeurd bij beslu it van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, dd. 9 
Februa1·i 1938, ·n°. 120 , ter anderer zijde. 

verklaren. onder voorbehoud van de Wette
lijke goedkeur ing, te •zijn overeengekomen als 
volgt: 

De Staat der Nederlanden geeft in ruil aan 
. de gemeente Apeldoorn en draagt mitsdien 

aan haar in e igendom over: de op de aan 
deze akte gehechte, door partijen voor echt 
erkende kaart door middel van een gele kleur 
aangegeven, van het zoogenaamde "Order
bosch" deel uitmakende perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Hoog-Soeren, sectie \V, num
mers 72, 154t, 154u, 76, 126 , 128ged. en 80, 
tezamen g ,•oot ongeveer 25.5085 ha en geschat 
op een verkoopwaarde van een en t w-intig 
duizend gulden (f 21,000). 

Daarentegen geeft de gemeente Apeldoorn 
in rui l aan den Staat del' Nede ,·landen en 
draagt 1nitsdjen aan dezen ln eigendo1n ovel' : 
de op de hiervóór genoemde kaa,·t door mid-
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del van een groene kleur aangegeven, even
eens van het wogenaamde "Orderbosch" deel 
uitmakende perceelen, kadastraal bekend ge
meente Hoog-Soeren, sectie W, nummers 2, 3, 
4, 5, 12, 8, 11 en 7, in totaal groot ongeveer 
28. 7240 ha en tezamen geschat op een ver
koopwaarde van zeventien duizend vijf hon
derd gulden (f 17,5 00). 

Deze ruiling geschiedt onder de navolgende 
voorwaarden: 

Art. 1. De gemeente Apeldoorn verbindt 
zich, binnen veertien dagen nadat haar van 
de Wettelijke goedkeuring dezer overeenkomst 
kennis zal zijn gegeven, van welke kennisge
ving zal blijken door een gedagteekende en 
onderteekende verklaring, door den houtvester 
te stellen aa n den voet dezer akte, ten kan
tore van den directeur van het Staatsbosch
beheer te Utrecht (postrekening 54430) te be
talen een toegift van drie duizend v·ijf honderd 
gulden ( f 3500). 

Bij gebreke van betaling binnen veertien 
afogen ná den gestelden termijn wordt, zonder 
dat daarvoor inverzuimstelling noodig is , dit 
bedrag verhoogd met één ten honderd voor 
iedere ingegane maand verzuim. 

Art. 2. Het geruilde wordt overgedragen, 
woals het door de vervreemders is bezeten 
met alle daaraan verbonden lusten en lasten, 
heerschende en lijdende erfdienstbaarheden en 
vrij ·van grond-, tiend-, of ruilverkavelings
rente en hypotheek, terwijl het geruilde, noch 
het genot van de jacht daarop, is verhuurd. 

Alle navordering wegens over- of onder
maat is uitgesloten. 

Art. 3. Het geruilde kan door de verkrij
gers in gebruik en genot worden aanvaard, 
dadelijk nadat de Wettelijke goedkeuring zal 
zijn verkregen . 

De grondlasten, a lsmede de jachtrente, ko
men van den eersten Januari 1938 voor reke
ning van de verkrijgers. 

Art. 4. De kosten , op deze akte vallende, 
komen voor rekening van de gemeente Apel 
doorn. 

Art. 5. Voor de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst kiezen partijen woonplaats ten 
rnadhuize van de gemeente Apeldoorn. 

Aldus - in dubbel - opgemaakt en onder
teekend te Apeldoorn, den 6 April 1938. 

Van 't Hoff. Quarles. 

s. 2318 . 

16 J uli 1938. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Gulpen van 30 Juni 1938, n° . -18, strek
kende tot benoeming met ingang van 1 
Augustus 1938 van G. America tot ont
vanger dier gemee:hte. 

Gescho,·st tot 1 J anua,·i 1939. 

S. 2319D . 

30 Augustus 1938. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeen
te Serooskerke (S) van 9 Augustus 1938 , 
strekkende tot benoeming met ingang van 
1 September 1938 van P. van Popering 
tot ontvanger dier gemeente. 

Geschorst tot 1 .Tanua,·i 1939 . 

1938 

S. 2319 E. 

13 September 1938. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den raad van Heems
kerk van 10 Augustus 1938, tot het vast
steil en van voorschriften nopens wegen. 

Geschorst tot 1 Mei 1939. 

S. 2319 F. 

21 Septembe,· 1938. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van Bodegraven van 16 Augustus 
1938 , betreffende bouwvergunning. 

G esch01·st tot 1 April 1939. 

S. 2319 G. 

5 Octobe,· 1938. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Hindeloo11en 
van 30 Augustus 1938, betreffende bouw
vergunning. 

Geschorst tot 1 April 1939. 

S. 2319 H. 

20 October 1938. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Haarlem-
1nerliede en Spaarnwoude, betreffende 
bouwvergunning. 

Gescho,·st tot 1 M ei 1939. 

s. 23191. 

3 November 1938. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
raad van Noorddijk betreffende bouwver
gunning. 

Verl engd tot 9 April 1939. 

s. 2319 J. 

7 Decemb er 1938. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Vreeswijk van 3 November 1938, strekken
de tot het aangaan van een overeenkomst 
met het Bestuur van het \Vaterschap 
Zandveld inzake de bemaling van de sloot 
achterlangs de Handelskade. 

Geschorst tot 1 J uni 1939. 

S. 2319 K. 

15 D ecember 1938. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den 1·aad der gemeente 
Gorinchem van 10 Juni 1938, strekkende 
tot aanvulling van de algemeene politie
verordening dier gemeente. 

Geschorst tot 1 Juli 1939. 

S. 2319 L. 

15 December 1938. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Schinveld van 24 November 1938, strek
kende tot benoeming van J. J. M . P eters 
tot ontvanger dier gemeente. 

Geschoi·st tot 1 April 1939. 
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S. 2319 M. 

22 1Jece1nbe1· 1938. BE LUIT tot schors ing 
van een bes! uit van burgemeester en wet
houders van H aren, betreffende bouwver
gunning. 

Geschorst tot 1 J uli 1939. 

S. 2319 N. 

23 Dece,nber 1938. BESL I T tot schors ing 
van het besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Finste,·wolde van 21 
December 1938, n°. 19 , strekkende tot ver
leening van toestemming voor het houden 
va n een collecte ten behoeve van de Spaan
sche burgerbevolking. 

Geschorst tot 1 M ei 1939 . 

s. 2320. 

16 Jul i 1938. BESL IT tot schorsing van 
het bes! uit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van 16 M aart 1938, N °. 210, 
waarbij is goedgekeurd het besluit van 
den Gemeenteraad van A 1nsterda1n van 23 
Juni 1937, 0

• 327, tot vaststelling van 
een Verordening tot wijziging van Voor
schriften, bedoeld in artikel 43 de r Wo
ningwet, zooals deze waren vastgesteld bij 
het besluit van dien R aad van 25 Sep
tember 1935, 1 °. 663. 

Geschorst tot 1 J anuari 1939. 

s. 2357. 

5 Augustus 1938. BESLUIT tot vernieti,g- ing 
van twee besluiten van den raad van 
Noorddijk, betreffende watervoorziening. 

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

Binnen la ndsche Za ken en van Sociale Zaken 
van 17 Juni 1938, N °. 5072 M/P.B.R. , a fdee
ling Vo lkshuisvesting en van 27 Juni 1938, 
N°. 160 D /por t 1, a fdeeling Volksgezondheid , 
betreffende de bes! uiten van den raad van 

oorddij k van 7 Maart en 8 A pr il 19381 Nos. 
381/718 en 552/718, waa rbij , door burgemees
ter en wethouder geweigerde, vrijstelling van 
een eisch der bouwverordening, nopens aan
slu it ing va n won ingen op de drinkwate rl e i
di ng, in be roep is verleend; 

Overwegende, dat volgens a rtikel 9, eerste 
juncto de1·de lid , der W on ingwet bu.rgernees• 
ter en wethouders. en eventueel in beroep, de 
gemeenteraad vrij steil ing kunnen vei·leenen 
van het voldoen aan, in de bouwverordening 
bepaalde lij k omschreven, e ischen, zulks voor
zoover die verordening burgemeester en wet
houders daartoe uitdrukkelijk bevoegd ver
klaart; 

dat ingevolge artike l 97 , derde juncto eerste 
lid, der bouwverorden ing van Noorddijk bur
gemeester en wethouders tot wederopzegging 
vrijstelli ng kunnen verl eenen van vornnbe
doelden e isch tot aans lui t ing op de drinkwa
terleiding, doch a ll een indien de wo ning is 
voorz ien van een middel t.ot watervoorziening, 
dat deugdelijk drink- en huishoudwate r in vol 
doende mate verschaft; 

664 

dat bij elke va n de woningen, waarvoor de 
gemeenteraad vrijstelling, a ls bedoeld, heeft 
verleend, een regenwatervoorziening aanwezig 
is, maar dat, bi ij kens rapport van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid, het daardoor 
verschafte water verontreinigd is met faeeaa l
organismen, waardoor het niet deugdelijk is, 
a lthans niet in die mate dat het tot drinkwa
te r kan dienen; 

dat di t bezwaar - anders dan door den 
raad schijnt te zijn ondersteld - niet wordt 
opgeheven door de omstandigheid, dat het 
gebruik van minder goed drinkwat 1· zou wor
den toegelaten ten aanzien van woningen, 
waarvoor de ver pi icht ing tot aans l uiting op de 
drinkwaterleid ing niet geldt; 

dat de raad mitsdien niet bevoegd was tot 
het verleenen van vrijstelling , en zijn, daartoe 
strnkkende, bes! uiten wegens strijd met artikel 
9, eerste lid, j 0 het derde lid , der Woni ngwet 
behooren te worden vernietigd; 

Gelet op de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord , advies van 

19 Juli 1938, N ° . 25 ; 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Binnen la ndsche Zaken en van Sociale 
Zaken van 25 Juli 1938, 0

• 6731 M/P.B.R., 
afdeeling Volkshuisvesting; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoelde bes luiten van den raad van 
oorddijk te vernietigen wegens st rijd met de 

wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

be last met de uitvoer ing va n dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den Augustus 1938. 
WILHELMINA. 

De 11finister van Binnenlandse/ie Zaken, 
Van Bo e y e n. 

s. 2358. 

De Mïnister van Social e Zaken, 
C. P. M. Romm e. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1938.) 

30 Augustus 1938. BESLUIT tot vernietiging 
van het bess lui t van Gedeputee rde Staten 
der prov incie Friesland van 16 ll'laa rt 
1938, 11°. 144, 2e afdeeli ng F. , betreflende 
de verbeter ing van het Wilhe lminapl e in 
te Leeuwarden. 

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

Bi nnenlandsche Zaken van 11 Augustus 1938, 
N °. 21604, a fdee l ing Binnenl a nd ch Bestuu,·, 
tot vernietig ing van h et bes lui t van Gedepu
teerde Staten der provincie Friesland van 16 
Maart 1938, N °. 144, 2e afdeeling F ., waarbij 
goedkeuring werd gehecht aan de besteding 
van een bedrag van f 25,900 + 10 % voor bij 
komende kosten, op den onder volg nummer 
818a van de gemeentebegrooting voor 1937 en 
onder volgnummel'S 219b/ 232b van de begroo
ti ng voor het bedl'ijf gemeen tewerken vool' 
1937 der gemeente Leeuwarden geraamden 
post wegens verbetering van het Wilhelmina
plein aldaar ; 

Overwegende, dat is gebleken, dat het nor
male onde,·houd van voormeld ple in gedurende 
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de laatste jaren grootendeels is achterwege 
geb leven; 

dat deswege de te treffen, noodzakelijk ge
achte, voorzieningen kunnen worden gerekend 
te behooren tot een, uitgesteld, normaal on
derhoud· 

dat vo~rts is gebleken, dat de aard van het 
gebruik van het pl e in zich er toe leent, dat de 
te treffen voorzieningen partieel en over eenige 
jaren verdeeld, worden uitgevoerd; 

dat het te besteden bedrag is uitgetrokken 
op den kapitaaldienst der gemeentebegroo
ting; 

dat het in het bijzonder in de huidige tijds
om3tandigheden, niet wenschelijk moet worden 
geoordee ld, om de dekking van de kosten van 
voorzieningen, welke tot het normale onder
houd kunnen worden gerekend, uit te stellen , 
door deze kosten ten laste van den kapitaal 
dienst te brengen ; 

dat in deze omstandigheden het besluit van 
Gedeputeerde Staten geacht moet worden te 
zijn in strijd met het algemeen belang; 

Gelet op de artikelen 166- 174 der provin
ciale wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 23 
Augustus 1938, N°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Augustus 1938, N °. 
23272, afdeeling Binnenlandsch Best uur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten der provincie Friesland te vern ietigen 
wegens s trijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besl ui t, het
welk in het Staatsblai!, zal worden geplaatst. 

's-Gravenh age, den 30sten Augustus 1938. 
.WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken , 
Van Boe yen. 
(Uitg eg. 13 Septemb er 1938.) 

s. 2359. 

22 October 1938. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Gulpen van 30 Juni 1938, n° . 48, strek
kende tot benoeming, met ingang van 1 
Augustus 1938, van G. A1ne1·ica tot ont
vanger dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 20 September 1938, 
n°. 21437, afdeeling Binnenlandsch Be:,tum·; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Gulpen bij zijn besluit van 30 Juni 1938 in 
de aldaar bestaande vacature van ontvanger 
heeft voorz ien door benoeming, met ingang 
van 1 Augustus 1938, van G. America; 

dat G. America niet is secretaris dier ge
meente en de betrekking van S{'.Cretari s niet 
vaceert; 

Overwegende , dat Wij , ingevolge artikel 105 
tweede lid der gemeentewet, zooals dit artikel 
is gewij zigd bij de wet van 29 November 1935 , 
Staatsblad n° . 685, bij Ons besluit van 15 Juni 
1938, n°. 36, de gemeente Gulpen hebben aan
gewezen als gemeente, waar de bediening van 
secretaris en die van ontvanger door denzelf-
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den persoon worden bekleed; 
dat de raad van de gemeente Gulpen de l'

halve niet bevoegd was, in de meer bedoelde 
vacature door benoeming van een afzonderlij 
_ken ontvanger te voorzien en, zulks doende, 
heeft gehandeld in strijd met artikel 10& 
tweede lid der gemeentewet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

11 October 1938, n°. 26); 
Gezien het nader rapport va n Onzen voo1·

noemden Minister van 17 October 1938, 11 ° . 
27446, afdeeling Binnen! andsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Gulpen van 30 Juni 1938 te vernieti
gen wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 22sten October 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Binnenlandsche Zakl n, 
Van Boe yen. 
(Uitgeg. 4 Novemb er 1938.) 

S. 2359 A. 

22 Octo be1· 1938. BESLUIT tot vern ietig ing 
van het be3luit van den raad der gemeente 
S erooskerke (S.) van 9 Augustus 1938, tot 
benoeming met ingang van 1 September 
1938 van P . van P opering tot ontvanger 
dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 27 September 1938, 
n°. 23271, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende , dat de raad der gemeente 
Serooskerke (S. ) bij zijn besluit van 9 Augus
tus 1938 in de aldaar bestaande vacature van 
ontvanger heeft voorzien door benoem ing, met 
ingang van 1 September 1938 , van P. van 
Popering; 

Overwegende, dat Wij , ingevolge artike l 3, 
tweede I id, van de gemeentewet, bij Ons be
sluit van 4 April 1938, n°. 26, de gemeenten 
Burgh en Renesse hebben aangewezen als ge
meenten, waar de bedien ing van ontvanger 
door denzel fden persoon wordt bekleed ; 

dat de raden der gemeenten Burgh en 
Renesse bij beslu iten onderscheidenlijk van 
8 en 10 Juni 1938, met ingang va n 1 Sep
tember 1938 , tot ontvanger di er gemeenten 
hebben benoemd L. Kloet ; 

Overwegende voorts , dat Wij, ingevolge ,,r
tikel 3, tweede I id, van de gemeentewet. bij 
Ons besluit van 30 Jun i 1938, n°. 63, de ge
meenten Burgh, Renesse en Serooske rke (S.) 
hebben aangewezen a ls gemeenten, waar de 
bediening van ontvanger door denzelfden per
soon wordt bek leed; 

dat de raad der gemeente Serooskerke (S.) 
derhalve niet bevoegd was , in de meerbedoelde 
vacaturn door benoeming van een afzonder
lij ken ontvanger te voorz ien en, zulks doende, 
heeft gehandeld in strijd met artikel 3, tweede 
1 id, van de gemeentewet; 
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Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

11 October 1938, 11°. 29); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Mini.ster van 17 October 1938, n°. 
27447, afdeel ing Binnenlandsch Bestut.lr ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· voornoemd besluit van den raad der ge

meente Serooskerke (S.) van 9 August\1s 1938 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 22sten October 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 
(Uitge g. 1 No vem ber 1938.) 

S. 2359B. 

12 N01· embcr 1938. BESLUIT tot vern ieti
ging vau het besluit van den raad der 
gemeente Bloe11iend.aal van 21 April 1938, 
tot wijziging van artikel 29 van het Regle
ment van Orde voor de vergacleri ngen van 
den raad dier gemeente. 

Wij WILHELM! IA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Binnenlandsche Zaken van 30 September 1938 , 
n°. 24679, afdeeling B. B . ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Bloemendaal in zijn vergadering van 21 Apr il 
1938 heeft besloten artikel 29 van het Regle
ment van Orde voor de vergaderingen van 
<len raad der genoemde gemeente te lezen als 
volgt : 

,,Bij mondelinge stemming brengt ieder I iel , 
voor zoover hij niet meent zich van stemming 
te moeten onthouden, zijn stem uit met het 
,voord "Voor" of "Tegen". 

De leden, die zich van stemming meenen te 
moeten onthouden, doen daarvan vóór den 
aanvang der stemming mededeeling aan den 
Voorzitter" ; 

dat tot het wezen van de taak van den raad 
behoort het streven om te komen tot bes] uit
vorming; 

dat aanvaard ing van het lidmaatschap van 
den raad den plicht medebrengt om daaraan 
naar vennogen mede te werken; 

dat door een bepaling a l s in het R egl e1nent 
van Orde der gemeente Bloemendaal is neer
gelegd het zich onttrekken aan genoemden 
pi icht wordt gesanctioneerd; 

dat die bepaling mitsdien moet worden ge
acht te zijn in strijd met het algemeen be
lang, hetwelk met besluitvorming der verte
genwoordigende lichamen is gediend ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

18 October 1938, n°. 45) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 November 1938, n°. 
27822 , Afcleeling B. B. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het voornoemde bes! uit van den raad der 

gemeente Bloemendaal van 21 April 1938 te 
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vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

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

Het Loo, den 12den November 1938. 
WILHELMINA. 

De llf·iniste1· van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 
(Ui tgeg. 22 Nove11,ber 1938.) 

S. 2359 C. 

12 Novemb er 1938. BESLUIT tot vern ieti 
g ing van een besluit van den raad van 
Noorddijk, betreffende bouwvergunning. 

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

Binnenlandsche Zaken van 17 October 1938, 
n°. 8978 M/P.B.R. , afdeeling Vol kshuisves
ting, betrnffende het besluit van den raad van 
Noorddijk van 7 Maart 1938, waarbij aan de 
Coöp. Aankoopvereen iging Centraal Bureau 
uit het Nederlandsch Landbouw Comité G.A., 
te Rotterdam, vergunning is verleend voor 
den bouw van een dubbele woning te Koord
dijk; 

Overwegende , dat volgens artikel 6, tweede 
1 id , der Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweige rd , indien niet wordt voldaan 
aan de voorsch1·iften, bedoeldïn artikel 1 dier 
wet; 

dat de ontworpen, op zich zelf staande, wo
ning geen vrije verbind ing zou hebben met 
een weg, die voldoet aan het bepaalde in 
artikel 9 der bouwverordening van Noorddijk ; 

dat mitsdien n iet wordt voldaan aan artikel 
22 dier verorden ing, volgens hetwèlk een ge
bouw, niet zijnde een " bij gebouw", n iet mag 
worden opger icht, anders dan aan een weg. 
die voldoet aan genoemd artikel 9; 

dat de vergunn ing derhalve moest zijn ge
weigerd en de raad haar verleenende in strijd 
met genoemd artikel 6, tweede lid , der wet 
heeft gehandeld ; 

Gelet op de gemeentewet ; 
den Raad van State gehoord , advies van ·1 

November 1938, N °. 20; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 8 Novem
ber 1938, N °. 10063 M/P.B.R., afdee ling 
Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besl uit van den raad van 

Noorddij k te verniet igen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Min ister van Binnenlandsche Zaken is 
bel ast met de uitvoering van di t besluit, dat 
in het Staatsblad za l worden geplaatst en 
waarvan afschrift za] worde n gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 12den November 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken. 
Van Bo e y e 11. 

(Uitg eg. 25 No ve mb er 1938. 
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S. 2359D. 

12 Novembe,· 1938. BESLUIT tot vern ieti
g ing van een beslu it van burgemeester en 
wethouders van H ellendoorn, betreffende 
bouwvergunning. 

Wij Wil,HELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 12 October 1938, 
N°. 8931 M/P.B.R. , afdeeling Volkshuisves
ting, betrnffende het besluit van burgemee ter 
en wethouders van Hellendoorn, van 14 Juni 
1938, waarbij aan J. A. Poelakker, te Nijver
dal, vergunning is verleend voor den bouw 
van eene arbeiderswoning; 

Overwegende, dat vo lgens artikel 6, tweede 
1 id, der W'on ingwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd , indi en niet wordt voldaan 
aan de voorschriften, bedoeld in arti kei 1 
dier wet; 

Overwegende, dat vornnbedoelde woning is 
ontworpen aan een weg, die, ter plaatse van 
den bouw, is voo rzien van een sintelverhar
ding, welke, blijkens het onderzoek, niet be
stand i tegen het verkeer, dat bij een bebou
wing met arbeiderswoningen is te verwachten ; 

dat mitsdi en niet wordt voldaan aan a rtikel 
10, tweede lid, der bouwverordening van H el
lendoorn, volgens welk voorschrift "de hoe
danigheid der verharding moet voldoen aan 
de eischen van het te verwachten verkeer" ; 

dat de vergunning derhalve moest zij n ge
weigerd en burgemeester en wethouders, haar 
verleenende, in strijd met genoemd a rtikel 6, 
t weede lid , hebben gehandeld; 

Gelet op de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 1 

I ovember 193$, N °. 18; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 8 ovem
ber 1938, N° . 10065 M/P.B.R. , a fd eel ing 
Volkshuisvesting; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van burgemeester en 

wethouders van Hellendoorn te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken is 
helast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan a fschrift zal worden gewnden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 12den November 1938. 
WILHELM! A. 

De -~Iin;ste,· van B innenlandsche Za ken, 
Van Boe yen. 

(Uitg eg. 25 Novemb er 1938.) 

S. 2359 E. 

24 N o·vembcr 1938. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Sta ten van Zuidholland van 26 October 
1937 , G.S. 136, houdende goedkeu
ri ng van het besluit van den raad der 
gemeente 's-Gravenhage van 11 October 
1937, waarbij , met wijziging van de be
grooti ng dier gemeente voor het dienst
jaar 1937, een bedrag van f 2000 beschik
baar is gesteld voo,· het inrichten door die 
gen1eente van een urnenbewaarplaats op 
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de a lgemeene begraa fplaa ts en van voo r
noemd besluit van dezen raad der gemeente 
's-Gravenhage. 

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

Binnenlandsche Zaken van 4 November 1938, 
N°. 28511, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Zuidholl and bij besluit van 26 October 1937, 
G. . 0

• 136, hebben goedgekeurd het be
sluit van den raad der gemeente 's-Graven
hage van 11 October 1937, waarbij, met wijzi
ging van de begrooting dier gemeente voor 
het dienstjaar 1937 een bedrag van f 2000 
beschikbaar is gesteld voor het inrichten door 
die gemeente van een urnenbewaarplaats op 
de a lgemeene begraafplaats aldaar ; 

dat bovenvermeld besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidhol la nd bij Ons beslui t van 
18 December 1937 , N °. 18 tot 15 December 
1938 is geschorst ; 

Overwegende, dat artikel 1 der wet van 10 
April 1869 (Staatsblad 0

• 65), tot vaststel 
ling van bepalingen betrekkelijk het begrnven 
van lijken, de begraafplaatsen en de begra
fenisregten, laatstelijk gewijzi gd bij de wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad N°. 784) 
voorschrijft, dat elk overleden persoon moet 
worden begraven; 

da t, ook vo lgens het arrest van den Hoo
gen Raad van 1 Maart 1915 , Weekbl ad van het 
R echt N°. 9795, aan dit voorschrift niet is vol 
daan, w;tnneer na verbranding van het lijk 
de overgebleven a ch en de uitgegloeide been
deren worden begraven ; 

dat derhalve het inrichten van gemeente
wege van een bewaarplaats voor urnen, welke 
genoemd overblij fselen bevatten, inslui t een 
medewerken van de Overheid aan een omvet
tige daad ; 

dat het besluit va n den gemeenteraad van 
's-Gravenhage derhalve in strijd is met de wet 
en Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
daaraan ten onrechte goedkeuring hebben ver
leend ; 

Gelet op artikel 1 der bovenaangehaalde 
wet en op artikel 237 der gemeentewet, als
mede op de artikelen 166, 169 , 173 en 174 der 
provinciale wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1938, 0

. 27); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Mini ter van 18 November 1938, N°. 
31212, Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Voormeld besluit van Gedeputeerde Staten 

van Zuidholland van 26 October 1937 , G.S. 
N°. 136, en van den gemeenteraad van 's-Gra
venhage van 11 October 1937, te vernietigen 
w egens s trijd met de w et. 

Onze l\l[inister van Binnénland che Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State zal worden 
medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 24sten November 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandse/ie Zaken, 
V an Boe yen. 

(Uitgeg. 6 December 193 .) 
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S. 2359 F. 

16 December 1938. BESLUIT tot vern ieti
g ing van een beslui t van burgemeester en 
wethouders van H eemskerk van 30 Juni 
193 , betreffende bouwvergun ning . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t va n Onzen Ministe r van 

Binnenl a ndsche Zaken van 18 November 1938, 
N °. 10233 M/P.B.R. , afdeeling Volkshuisves
ting, bet reffende het bes! u it van burgemee ter 
en wethouders van H eemskerk van 30 Jun i 
1938, wa arbij aa n F . Huneke r a ldaar ver
g unning is ve rl eend voor den bouw van een 
dubbel woonhuis aan den Kl e ine H out.·weg ; 

Ove rwegende, dat volgens a 1· ti ke l 6, tweede 
1 id, de r Woningwet bouwverg unn ing moet 
worden geweigerd, indien n iet wordt voldaan 
aan de voorschr iften bedoeld in a rtike l 1 dier 
wet; 

dat de Kl e ine H outweg slech ts over een 
breedte va n drie meter is aange legd, w odat 
niet wordt voldaan aan a rt ikel 9, tweede lid, 
de r bo uwverordening van H eemskerk, welk 
voorsch ri ft bouwen (a ls rege l ) a l leen toelaa t 
aa n wegen, di e tenminste acht meter (of v ier 
mete r ui t de as van den weg aan de zijde der 
bebouwing) breed zijn, du d ie over de voor
geschreven breedte zijn aangelegd ; 

dat de vergunning derha lve moest zijn ge
weige rd , en burgemeester en wethouders, haa r 
verl eenende, in strijd met artike l 6 de r Wo
ningwet hebben geha ndeld; 

Gelet OFJ de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 6 

December 1938, n°. 41 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen ge

noemden Minister van 13 December 1938, n°. 
11226 M/P .B.R. , afdeeling Volkshuisvesting; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
vorenbedoeld besluit van burgemeeste r en 

wetho uders van H eemskerk te ve rnieti gen we
gens strijd met de wet. 

Onze Min ister van Binnenl a nclsche Za ken is 
belast met de ui tvoering va n di t bes lui t, da t 
in het S taatsblad zal worden geplaatst en 
waarva n a fschrift zal worden gewnden aan 
den R aad van State. 

's-G ravenh age. den 16den December 1938 . 

WILHELMINA. 
De 1l f inisl er van B i11nenlandsch.e Za ken, 

V a n Bo e ye n. 
( Vit y e y . 3 ./et11unri 1 9 39.) 

S. 23B2. 

1 2 Octob er 1938. BESLUIT tot ve rnietig ing 
van het besluit van den rnad de r gemeente 
H eukelum van 1 6 April 1937 , houdende 
wijziging van de opgaaf, bedoeld in a rt ike l 
73 , ee rste l id onder c, der Lage r-onderwij.s
wet 1920, ten aanzien van de bijw nclern 
lage re school, Torenstraat 111 , a ldaa r. 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Mi n ister van 

Onderw ijs, K unsten en Wetenscha ppen va n 28 
J ul i 1938, N °. 8826 I , A fcleeling Lage r On-
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derwijs, en van Onzen :Ministe r van B innen
landsche Zaken van 29 A ugustus 1938 , N °. 
2103 3, Afdeeli ng Bi nnenl a nd ch Bestu ur, tot 
vern ietig ing van het beslu it van den raad de r 
gemeente H eukelum van 16 April 19 37, hou
dende inwilli g ing van het ve rzoek van het 
bestuur van de Vereeni g ing tot instandhouding 
van de school met den Bijbel te H eukelum om 
de bij de aanvrage om medewerking voor de 
stichting van een bijwndere lagere school in 
de Torenstraat a ldaar , overgelegde opgaaf, 
bedoeld in artike l 73, eerste lid onder c, der 
L ager-onderwijswet 1920, waarin een aantal 
leerlingen van 105 is vermeld, voo r wie het 
school gebouw ru imte moet bieden, te beschou
wen a ls te zijn gedaan voor 66 leerlingen ; 

Overwegende, da t de raad de r gemeente 
H eukelum bij beslu it van 10 M aart 1931 de 
door het schoolbestuur overeenkomstig artikel 
72 der Lager-onderwijswet 19 20 gevraagde 
medewerki ng hee ft ve rl eend voor de st icht ing 
van een bij zondere lagere school, waarbij in
gevolge a rt ikel 73, eerste lid onder c, is over
ge legd een o pgaaf, inhoudende o. m. dat het 
schoolgebouw ruimte moet bieden voor 105 
lee rl ingen ; 

dat, nadat d it beslu it in krach t van ge
wijsde was gegaan, het schoolbestuu r den ge
meenteraad heeft verzocht het in bedoelde 
opgaaf genoemd geta l va n 105 te verl agen 
tot 66 ; 

dat het besl uit van den gemeenteraad , waar
bij di t verzoek is ingewilli gd , moet geacht 
worden in strij d te zijn met de wet ; 

dat toch in de bepa lingen van artikel 73, 
eerste lid onder c, en a r t ikel 79, tweede en 
derde I id , de r L age r-onderwijswet 1920 een 
waarborg moet worden gez ien tegen ongemot i
veerden schoolbouw, ongeacht of de medewe r
ki ng is verleend in den vorm van n ieuw
bouw, cla n wel in di en van be chikbaarstel
li ng van bestaande lokali te it; 

da t door een wijzig ing ach ternf va11 de bij de 
aanvrage overgelegde o pgaaf de in a r tikel 79 , 
tweede en derde I id, de r wet ve rvatte sanctie 
op het voo rschr ift van arti kel 73, ee rste lid 
onder c, illusoir zou worden gemaa kt ; 

da t , daa rgelaten of hie r van een kennelijke 
Yergissing van de zijde van het schoolbest uur 
kan worden ge proken, de bepalingen de r 
Lager-onderwijswet 1920 de inwill ig ing van 
het onderwerpelij k ve rw ek van het schoolbe
stuur n iet gedoogen ; 

Gelet op de a rt ikelen 72 e.v. de r Lager
onderwijswet 1920 en op a rt i ke i 18~ de r Ge
m eentewet; 

Den R aad va n State gehoord , ad ,·ies va n 
27 September 1938, N °. 34 ; 

Gez ien het nader rappor t van Onze voor
noemde M iniste rs va n 5 Octobe1· 19 38, N °. 
11 296, A fdeel i ng Lager Onderwijs , en van 7 
October 1938, N °. 27026, Afclee l i11 ,:; Bin11en
landsch Bestuur ; 

H ebben goedgevo 11 den en ,·e rstaan: 
voormeld beslu it va n den rnad de r gemeente 

H eukelum van 16 April 1937 te verniet igen 
wegens strijd met de wet. 

Onze M iniste r van Onderwijs, K unsten en 
V\7etenscha ppen is be last met de ui tvoeri ng va n 
d it beslui t, hetwelk in het Staatsblad zal wo r-
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den geplaatst en in afschrift aan den Raad 1 
van State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 12den October 1938. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onde,·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem a k e r de B ruïne. 
De ilfinister van Binnenlandsche Zaken , 

Van Boe yen. 
( Uitgeg . 28 Octob er 1938.) 

s. 2363 . 

12 Nov emb e,· 1938. BESLUIT tot vernieti 
g-ing van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 16 Maart 
1938. n° . 240 . waa rbij is goedgekeurd het 
besluit van den Gemeenteraad van Amster
dam van 23 Juni 1937. n°. 327 , tot vast
stelling- van een Verordening tot wijziging 
van Voorschri ften, bedoeld in a r t ikel 43 
der Woning-wet, zooals deze waren vast
g-esteld bij het besluit van dien R aad van 
25 September 1935, n°. 663. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vau 13 
September 1938, n°. 54572. Afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen , en van Onzen Minister 
van Binnenl andsche Zaken van 16 September 
1938, n°. 8252 M/P.B.R., Afdeeling Volks
huisvesting, tot vernietiging van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noordholl and 
van 16 Maart 1938 , n°. 240, waarbij is g-oed
gekeurd het besluit van den Gemeenteraad van 
Amsterdam van 23 Juni 1937, n°. 327 , tot 
vaststelling van een Verordening tot wijziging 
van Voorschr ifte n, bedoel d in a rtikel 43 der 
Woning-wet, zooals deze waren vastgesteld bij 
het besluit van dien Raad va n 25 September 
1935, n°. 663 ; 

Overwegende, dat di t R aadsbesluit de moge
liikheid schept op de plaats der perceelen 
Wetering.schans 28 en 28a een flatgebouw van 
12 verdiepingen ter hoogte van 40 meter op 
te trekken; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordholland 
daaraan goedkeuring hebben verleend uit 
overweging, dat op de Woningwet gegronde 
bezwaren daaraan niet in den weg staan; 

dat echter, gezien in een ruimer verband 
dan dat van de Woningwet, wel bezwaren aan
wezig zijn en deze zelfs geacht moeten worden 
van groote beteekenis te zijn; 

da t toch bij den aanleg van de stadswijk , 
waarin deze perceelen gelegen zijn, er kenne
l ijk naa r gestreefd is een stadsbeeld in het 
leven te roepen , waarin het monumentale ge
bouw van het Rijksmuseum zal domineeren, 
doordat de hoogte en verdere afmetinll"en van 
de andere gebouwen ondergeschikt blijven aan 
die van dit belangrijke centrum van onze va
detlandsche cultuur, tevens het belangrijkste 
bouwwerk van het einde der negentiende eeuw 
in Nederl and; 

dat ook inderdaad deze geheele wijk door 
zijn aanleg, de schaal der bebouwing en de 
beplanting volkomen in harmonie is met het 
domineerend bouwwerk, terwijl zij zich tevens 
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op zeer schoone wijze aansluit bij het onmid
dell ijk daaraan grenzende oude stadsbeeld en 
een fraa ien overgang vormt tot het daarachter 
gelegen ruimer aangelegde museum kwartier ; 

dat een stad weliswaar als een levend orga
nisme beschouwd moet worden, dat zich moet 
kunnen vervormen naar de e ischen, die de 
steeds wisselende omstand igheden daaraan stel
len , doch dat de erkenning hiervan niet in 
zich slui t , dat erin dient te worden berust. dat 
een karakteristiek en waardevol .stadsbeeld 
wordt vernietigd, zonder dat overwegende 
redenen van a lgemeen belang daartoe nopen; 

dat door het optrekken van een flatgebouw 
a ls door het besluit mogelijk is geworden, dit 
laatste geval zich zal voordoen ; 

dat bovendien, wanneer de bouw van één 
" wolkenkrabber" is toegestaan, aanvragen om 
op andere perceelen aan de \Veter ingschans 
soortgelijke bouwwerken op te trekken niet 
met goede redenen afgewezen zu llen kunnen 
worden, zoodat verwacht moet worden , dat bij 
handhav ing van het besluit, de hiervoren ge
noemde bezwaren zich in de toekomst in steeds 
sterkere mate zull en doen gelden ; 

Overwegende a lzoo, dat genoemd besluit in 
strijd moet worden geacht met het a lgemeen 
belang ; 

Gelet op artikel 166 van de Provinciale 
Wet· 

D; n Raad van State gehoord (advies van 11 
October 1938, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mini.s
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapoen 
van 20 October 1938, n°. 6407 I, Afdeeling 
Kunsten en W etenschappen, en van Onzen 
Ministe r van Binnenl andsche Zaken van 7 
November 1938 , n°. 9543 M/P.B.R. , Afdeeling 
Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
genoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van Noordholl and van 16 Maart 1938, n°. 
240, wegens strijd met het algemeen belang te 
verniet i1rnn. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den g-eplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

H et Loo, den 12den November 1938. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etensr.happen, 

J. R . SI o tem a ker d e B ruïne. 
D e M inister van B innenlandsche Zaken, 

Van Boe yen. 
( Uitgeg. 2 December 1938.) 

s. 2330. 

7 J uli 1938. BESLUIT, houdende beschikking 
op beroepen inzake een uitbre idingsplan 
c. a. van Soest. 

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

1. H . van Thienen, te Soestd ijk (gemeente 
Soest) ; 

2. H. A. van Nahuijs, te Almen (gemeente 
Gorssel); 
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3. Mejuffrouw H. H. Berghege, te Gouda; 
4. J. F. Graadt van Roggen, te Baarn; 
5. Weduwe T. Ravenstein, te Soestdijk 

(gemeente Soest); 
6. J. A. M. Kuijer e. a . en H. van Kloos

ter, te Bussum; 
7. P. W. Duin Jr., J. C. Swager en A. A. 

Kerkkamp, te Soest, respectievelijk 
Voorzitter, Secretaris en Penningmees
ter der te Soest gevestigde vereeniging 
ter behartiging van bouw-, grond- en 
woning-exploitatiebelangen "Soester 
Bouwkring"; 

8. H . W. Ran, te Soest; 
9. C. F. Haver, te Soestdijk (gemeente 

Soest); 
10. C. Haver, te Soestdijk(gemeente Soest); 
ll. (vervallen); 
12. het gemeentebestuur van Amersfoort; 
13 en 14, Dames P. C. en B. F. van Thie-

nen en F. A. van Thienen, te Soestdijk 
(gemeente Soest); 

15. B. J. Rosmuller, te Soestdijk (gemeente 
Soest); 

16. H . H. A . Maas, te Soestdijk (gemeente 
Soest); 

17. H. J. Berghege, te Soestdijk (gemeente 
Soest); 

18. G. J. Staal, te Soest; 
19. J. Naethuys, te Soest; 
20. G. Koops, te Soest; 
21. N.V. ,,De Tijdgeest", Maatschappij tot 

Exploitatie van Onroerende zaken, te 
Rotterdam; 

22. J. Altenburg, te Soest; 
23. J. D. L . Zoetelief, te Soestdijk (ge-

meente Soest) ; 
24. Erven N. Swager, te Soest; 
25. J. C. en P. Swager, te Soest; 
26. P. Swager, te Soest; 
27. Mejuffrouw G. Swager e.a., te Soest; 
28. J. van de Broek, te Soest; 
29. G. van de Geer, te Soest; 
30. H. V. Baints, te Utrecht; 

tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 23 November 1936, waarbij een 
uitbreidingsplan c. a . van Soest gedeeltelijk is 
goedgekeurd; 

Den Raad van St<tte, Afdeeling voor rle 
Geschillen van Bestuur gehoord, adviezen van 
26 Januari 1938, N°. 34· en 25 Mei d .a.v., no. 
34/58; 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Juli 1938, N°. 
5068 M/P.B.R., afdeeling Volkshnisvesting: 

O. dat de raad der gemeente Soest bij zijn 
besluit van 20 November 1935, l e afdeeling, 
No. 2990, heeft vastgesteld een plan van uit
breiding voor de gemeente Soest, zooals dat 
is uitgewerkt op de bij dat besluit behoorende 
teekeningen met de daarop gtJstelde verkla
ring , an de aanduidingen, toelichtende be
schrijving en waarvan de best-emming in onder
deelen nader is omschreven in de Pveneens 
bij dat besluit behoorende bebouwingsvoor
schriften ; 

dat- G-erleputeerdc Staten van Utrecht bij 
hun besluit van 23 N"ovember 1936 met onge
grondverklaring van de bij hun college inge
diende bezwaren, voorzoover de arlressanten 
door hen ont.vankelijk werden geacht, het even
genoemde uitbreidingsplan met bebouwings-
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voorschriften hebben goedgekeurd, met uit
zondering van die gedeelten van het, plan, welke 
op de overzichtskaart en de det,ülkaarten 
van het plan met een roode stippellijn zijn om -
grensd, alsmede die bepalingen der bebou
wingsvoorschriften, welke op die gedeelten 
betrekking hebben; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat o.m. niet-ontvankelijk is in hare 
bezwaren de Soester Bouwkring, daar zij niet 
als belanghebbende in den zin van art.ikel 37, 
3de lid, der Woningwet kan worden aangemerkt. 
omdat niet is gebleken, dat deze als zoodanig 
eenig recht kan doen gelden op in het. uitbrei
dingsplan gelegen gronden; dat in het noord
oostelijk gedPelte van het plan een weg is 
ontworpen, genummerd 135, als toegangsweg 
tot de daarachter liggende industrieterreinen, 
langs welken weg een gesloten bebouwing is 
geprojecteerd; dat hun college geen bezwaR.r 

. heeft tegen dezen toegangsweg, doch dat wel 
ernstige bedenking be~taat tegen de daarlangs 
ontworpen bebouwing, omdat hierdoor in een 
uithoek der gemeente een georganiseerde lint
bebouwing met woonhuizen wordt ontworpen 
langs een geheel buiten de geconcentreerde be
bouwing gelegen weg, hetgeen tot, het ont,staan 
van fragmentarische bebouwing leidt, welke 
wel nimmer gezonde samenhang met de overige 
bcbouwiniz zal vertonnen en welke bebouwing 
voor huisvesting der arbeiders nabij de ont
worpen industrieterreinen niet noodig en niet 
geschikt moet worden geacht ; dat langs de 
noordzijde van den spoorweg Utrecbt--Amers
foort is ontworpen een weg, genummerd 144-a , 
welke doodloopt en waarlangs een vrij dichte 
lintbebouwing is ontworpen ; dat tegen een 
en ander bij hun college ernstig bezwaar be
staat, omdat deze weg met bebouwing zou 
komen te liggen te midden van een ruim natuur
landschap en langs een spoorbaan, rlie het ge
nieten van dit landschap voor velen mogelijk 
maakt, terwijl voorts de bebouwing op vrij 
grooten afstand zon komen te liggen van de 
geconcentreerde bebouwing, welke opzet der
ha.lve uit een oogpunt van behoud van natuur
schoon en concentratie van bebouwing ver
werpelijk is; dat aan de noord-oostzijde van den 
Kampweg een nieuwe weg is geprojecteerd, 
genummerd 205, waarlangs bebouwing zal zijn 
toegelaten ; dat hun college bezwaar heeft tegen 
dezen weg, omdat daarmede zou worden voor
uitgeloopen op de vraag, of een uitbreiding van 
de bebouwing op de gronden aan de noord
ocstzijde van den Kampweg toelaatbaar kan 
worden geacht, terwijl thans de gelegenheid 
ontbreekt een oordeel te vormen of de vorenbe
doelde weg en bebouwing goede aansluiting 
zouden geven aan een eventueele toekomstige 
uitbreiding van grooter omvang in dezen 
richting ; dat langs den gemeenteljjken beton
weg tusschen Soestduinen en Soesterberg, deels 
aan de westzijde, deels aan de oostzijde, door 
smalle natnurstrooken afgewisselde complexen 
bouwterrein zijn ontworpen, op welke be
bouwing (deels met dubbele woningen) op 15 m 
afstand tot de erfscheidingen zijn toegelaten; dat 
deze bebouwingen zijn ontworpen op gronden, 
welke behooren tot de fraaiste gedeelten van 
het gemeentelijk natuurschoonbezit ; dat het 
behoud van zooveel mogelijk natuurschoon voor 
een gemeente als Soest een levensbelang is·; dat 
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de vorenbedoelde bebouwing aan dit natuur
schoon aanzienlijk afbreuk zal doen en dat de 
samenhang tusschen de verschiHende nog ge
heel ongerepte gebieden, met 11atuursch0or, in 
dit deel der gemeente daardoor verbroken zal 
worden; dat hun college om de vooi-melde 
redenen geen enkele bebouwing op dit punt 
toelaat.haar acht; dat aan de Berkenlaan een 
vrij ruime bebouwin~ met woningen is mogelijk 
gemaakt ; dat deze Jaan, als verharde weg op 
het uitbreidingsplan voorkomende, doodloopt; 
dat het hier een gedeelte der gemeente betreft, 
dat geheel te midden van rle fraaiste natuur is 
gelegen, terw(jl than nog slechts een zandweg 
aanwezig is, waaraan niet kan worden gebouwd, 
zoodat op gronrl van de overwegingen, hier
vóór vermeld, elke bebouwing vermeden be
hoort te worden ; dat tusschen het buiten het 
uitbreidingsplan gehouden gedeelte van " De 
Eng" en den ontworpen weg nr. 1 een aantal 
nieuwe wegen is geprojecteerd ; da.t tegen deze 
wegen bij hun college bedenking bestaat, om
dat zij het thans bestaande natuurlijke 'verband 
tusschen "De Eng" en de terreinen ten zuid
westen daarvan zouden verbreken, hetgeen uit 
een oogpunt van natuurschoon zeer te betreuren 
zou zijn, hetwelk te meer klemt, nu ook de aan
sluitende gerleelten t en 1uidwesten van weg nr. 
1 zijn bestemd voor bebouwing uitsluitend ten 
dienste van land- en tuinbouw; dat in het noord
W'estelijk gedeelte van het plan een weg is ont
worpen, genummerd 7, welke op den provinci
alen weg Bilthoven-Soestdijk zal uitmonden; 
dat tegen dezen weg bezwaar bestaat bij hun 
college, omdat de aansluiting van rlien weg op 
den provincialen weg zal plaats vinden in de 
onmiddellijke nabijheid van het punt, waar 
de laatstgenoemde weg op den Rijksstraatweg 
uitmondt op een toch reeds weinig gelukkige 
wijze, zoodat het scheppen van een nieuw moei
lijk verkeerspunt op korten afstand achterwege 
behoort te .blijven; dat een groot deel van "De 
Eng" in het uitbreidingsplan is opgenomen, 
waarmede hun college zich niet kan vereenigen ; 
dat toch het karakter van de gemeente Soest 
medehrengt, dat zooveel mogelijk cultuur
ruimte behouden blijft; dat voorkomen moet 
worden, dat in dat deel der gemeente de com
plexen bebouwing in te groote mate aaneenge
sloten worden ; dat echter de complexen natuur
schoon juist zooveel mogelijk aaneengesloten 
behooren te blijven; dat uit een oogpunt van 
natuursch0on dit gedeelte van .,De Eng" nog 
aantrekkelijker is en derhalve zooveel mogel~jk 
onbebouwd dient te worden gelaten : dat ten 
zuiden van de Birktstraat nabij de Bartolotti
laan aan een strook grond de bestemming is 
gegeven van "landbouw zonder bebouwing" ; 
dat tegen deze bestemming bij hun college he
zwaar bestaat, omdat zij niet, meer geacht kan 
worden de belangen van de Volkshuisvesting 
in ruimen zin te dienen en niet op de Woning
wet kan berusten; dat in het plan aan verschil
lende gronden de bestemming natuurreservaat 
is gegeven ; dat deze bestemming blijkens de 
bebouwingsvoorschriften is gelegd op gronden, 
welke in .het algemeen belang, wegens hun land
schappelijke schoonbcirl. of wel om hun waarde 
uit hiologisch oogpunt. moeten worden behou
den in den tnestancl, waarin zij zich bevinden, 
of wel op zulke, welke door verandering kunnen 
worden verbeterd in het belang van die land-
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schappelijke schoonheid; dat tegen zoodauige be
stemming geen bezwaar Lestaat voor zoover 
de betrokken gronden in eigendom toebehooren 
aan de gemeente Soest, omdat daaraan de ge
dachte ten grondslag ligt, dat de gemeente zelf 
.in het algemeen belang deze gronden als onge
rept natuurschoon wil bewaren; dat de bedoelde 
bestemming echter wel bedenking ontmoet bij 
hun colJege, voor zoover zij is gelegd op gronden 
van pa,rticulieren, aangezien het gemeentebe
stuur immers geen middelen ten dienste staan 
om deze bestemming te handhaven, indien de 
betrokken grondeigenaren niet daartoe zouden 
"illen medewerken, zoodat het iremeentebe
stuur het doel alleen zou kunnen bereiken door 
aanJrnop of onteigening van de bedoelde gron
den, van het voornemen waartoe evenwel niet 
is gebleken : dat dit bezwaar niet geldt, voor 
zoovcr de bestemming natuurreservaat is ge
legd op strooken grond, welke bedoeld zijn als. 
toegang tot de achterliggende tot natu1,rreser
vaat bestemde terreinen, aangezien de be
stem ming op deze strooken voornamelijk ten 
doel heeft de bouwmogelijkheid daarop te be
perken, ten einde deze toegangen zoovee.l moge
lijk vrij te houden, hetgeen ten nauwste met de 
belangen van de Volkshuisvesting samenhangt; 
dat, w11,t de bij hun co llege ingebrachte bezwaren 
tegen het uitbreidingsplan betreft, eenige adres
santen (waaronder de appelJanten hiervoor ve,
meld onder de nummers 2, 4, 5, 16, 17, 22, 21,. 
25 en 26) naar hun meening te veel grond moeten 
afstaan voor weg- of stra,i,tverbreeding, terwijl 
sommige daartoe in het geheel niet bereid zijn ; 
dat in sommige gevallen de wegverbreeding 
noodzakelijk is voor een beter verloop van den 
weg en in andere gevallen de wegverbreeding 
noodig is in verband met de toekomstige be
teekenis der betrokken wegen ; dat de geprojec
teerde verbreedingen niet beteekenen, dat de 
betrokken eigenaren de beschikking over de voor 
verbreeding bestemde terreinstrooken ver
liezen, doch dat daarover te zijner tijd met het 
gemeentebestuur een regeling kan worden ge
troffen of door dat bestuur kan worden over
gegaan tot onteigening, in welke gevallen voor 
de eigenaren voldoende waarborgen bestaan 
voor vergoeding van werkelijk door hen geleden 
schade; dat eenige adressanten (waaronder de 
appellant-en, hiervoor vermeld onder de num
mers 2, 8, 9, 24, 25, 27 en 28) bezwaar maken 
tegen de ontworpen voorgevelrooilijnen, omdat 
deze een besta.and gebouw snijden of opt e groe
ten afstand zijn bepaald ; dat de in het plan 
bepaalde rooilijnen alleen bij een geheele ver
nieuwing van het gebouw moeten worden in 
acht genomen, zoodat gedeeltelijke vernieuwing 
van de thans bestaande gebouwen daardoor niet 
wordt belet. ; dat in de meeste gevallen op eigen 
t errein voldoende ruimte overblijft om, inge
val van een geheele vernieuwing. het gebomv 
met inachtneming van de nieuwe rooilijn op 
eigen terrein weder te kunnen oprichten : dat 
in sommige gevallen een gevraagde verlegging 
van de rooilijn niet m0gelijk is in verband met 
andere be taande rerceelen : dat de getrokken 
rooilijnen alle noodig zijn met het oog op het 
karakter en de beteekenis der betrokken wegen 
en voor sommige wegen ruime rooilijnafstan
den noodig zijn door hun toekomstige functie 
als verbinding$weg of verkeersweg; dat overi
gens deze rooilijnen noodzakelijk zijn om een 
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l>ehoorlijke p.laatsing der gebouwen ten opzichte 
van den weg te verzekeren ; dat het bezwaar van 
de adressanten (hiervoor vermeld onder N°.27) 
bovendien ongegrond is, omdat hun terrein 
ook zonder de nieuwe voorschriften van het 
uitbreidingsplan niet geschikt zou zijn voor 
nieuwe bebouwing, nu deze niet aan de gel
dende voorschriften zou kunnen voldoen; dat 
eeuige adressanten (waaronder de appellanten, 
hiervoor vermeld onder de nummers 6, 13, 14-, 
21 en 25) bezwaar maken tegen de bestemming 
van een gedeelte hunner perceelen tot. rustieken 
weg; dat deze wegen noodzakelijk zijn om te 
uereiken, dat in de toekomst de toegang tot 
tle achterliggende terreinen zal verzekerd blij
ven en deze niet door bebouwing zal worden 
belemmerd ; dat de adre anten van deze be
s t em ming geen schade ondervinden. omdat 
zij immers de volle beschikking over hun gr ond 
behouden Pn deze 0 lerhts znllen lwhnevPTJ af te 
.staan, nadat terzake met het gemeentebestuur 
een regeling zal z\in getroffen, of de gronden zul
len zijn onteigend, in welke beide gevallen dus 
vergoeding van werkelijke schade verzekerd is ; 
dat overigens de gronden, gelegen aan rustieke 
wegen, aan welke niet mag worden gebouwd, 
door andere wegen als bouwterrein ontsloten 
zijn; dat de bezwaren van de adressanten 
(hiervoor vermeld onder 13 en 14) bovendien 
ongegrond zijn, omdat de door hen genoemde 
perceelen niet in het uitbreidingsplan zijn op
genomen ; dat eenige adressanten (waaronder 
de appellanten, hiervoor vermeld onder de 
nummers 2, 13. 14, 24, 25 en 27) als grief aan
voeren, dat de vastgestelde zijdelingsche af
standen van de gebouwen tot de erfscheidingen 
t e hoog zijn voor een behoorlijke exploitatie 

· van de betrokken perceelen als bouwterrein 
of in sommige gevallen herbouw van bestaande 
gebouwen onmogelijk maken ; dat de ontworpen 
zijdelingsche afstanden voor de verschillende 
soorten van bebouwing als minima moeten 
worden beschouwd ; dat voorts het karakter 
van de wegen en van de omgeving de ontworpen 
zij-afstanden noodzakelijk maakt en in enkele 
gevallen deze afstanden zijn bepaald in het be
lang van het bestaande natuurschoon ; dat aan 
voormelde bezwaren in belangrijke mate wordt 
tegemoet gekomen door de bepaling van het 
derde lid van artikel 5 der bebouwingsvoor
schriften, krachtens welke burgemeester en 
wethouders bevoegd zijn af te wijken van het 
bepaalde in kolom V (Minimum zij-afstand tot de 
erfscheiding) van de tabel der bebouwingsvoor
schriften, voor het bouwen op gronden, welke 
b\j het in werking treden van de bebouwings
voorschriften voor bouwterrein bestemd waren 
en waarop wegens de zwaardere eischen der 
bebouwingsvoorschriften niet gebouwd zou 
kunnen worden, omdat zij begrensd zijn door 
e igendommen van anderen en de mogelijkheid 
om het terrein op redelijke voorwaarden op 
de vereischte afmetingen te brengen uitge
sloten moet worden geacht ; dat verschillende 
t erreinen nog geheel onbebouwd en volgens de 
voorgeschreven zijdelingsche afstanden nog 
volkomen bebouwbaar zijn, in welke gevallen 
de eigenaren dus geenerlei werkelijke schade 
zullen lijden; dat eeuige adressanten (waar
onder de appellanten, hiervoor vermeld onder 
de nummers 5, 9, 10, 16, 17, 21, 24, 25 en 26) 
aanvoeren, dat hun perceelen in de bebouwde 
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kom der gemeente liggen en derhalve ten on
rechte in het uitbreidingsplan z ijn opgenomen ; 
dat de gemeente Soest bestaat uit een van onds~ 
her over een groot deel der gemeente verspreide 
bebouwing, zoodat het moeilijk is een bebouwde 
kom vast te stellen; dat het gemeentebestuur, 
naar de meening van hun college, t erecht en 
in overeenstemming met de betrekkelijke be
palingen der Woningwet slechts een klein deel 
der bestaande bebouwing als bebouwde kom 
heeft gemeend te moeten aanmerken ; dat daar
door nu weliswaar een groot deel van de be
staande bebouwing in het uitbreidingsplan is 
opgenomen ; doch dat dit noodzakelijk was, 
omdat vele nieuw ontworpen wegen uitmonden 
op bestaande bebouwde wegen, waardoor deze 
laatste en de daarbij betrokken terreinen 
welke overigens ook in wezen niet een aaneen
gesloten kom vormen - een essentieele wij
ziging in bestemming en functie zullen onder
gaan en mitsdien met het uitbreidingsplan ten 
nauwste samenhangen ; dat eenige adressanten 
(waaronder de appellanten, hiervoor vermeld 
onder de nummers 9, 10 en 21) bezwaar maken 
tegen het ontbreken van een regeling ex artikel 
43 der Woningwet; dat deze grief waarschiJn
lijk op een misvatting berust, aangezien het 
hier betreft een uitbreidingsplan, waarbij tevens 
bebouwingsvoorschriften ingevolge artikel 39 
der Woningwet zijn vastge~teld, terwijl een 
verordening ex artikel 43 alleen kan gelden voor 
de bebouwde kom der gemeente ; dat, voor zoo
ver de adressanten met een en ander zouden 
willen betoogen, dat ten onrechte een gedeelte 
van de bebouwde kom in het uitbreidingsplan 
is gelegen, hun bezwaar reeds weerlegging 
vindt in de overwegingen, gewijd aan het on
middellijk hieraan voorafgaande bezwaar ; dat 
de adressanten voorts als grief aanvoeren, 
dat in het plan rooilijnen worden vastgest eld 
in afwijking van het bij of krachtens artikel 9 
der bouwverordening bepaalde, zonder dat 
artikel 2, tweede lid, juncto artikel 10, der 
Woningwet is nageleefd; dat dit bezwaar onge
grond is, omdat juist door de invoeging van 
het huidige derde lid van artikel 2 der Woning
wet bij de wet van 14 Juni 1934(Staatsblad N°. 
316) is vastgelegd, dat in een uitbreidingsplan 
getrokken rooilijnen rechtskracht verkrijgen 
zonder dat daarvoor de artikelen 2 en 10 der 
Woningwet behoeven te worden nageleefd ; 
dat dezelfde adressanten als bezwaar naar voren 
brengen, dat zonder vermelding van deugdelijke 
gronden in het uitbreidingsplan de bestemming 
tot in onderdeclen is aangegeven over een ge
bied, waarop zich de bebouwing in de eerst 
volgende jaren niet zal uitbreiden; dat dit 
bezwaar onjuist is, omdat de gemeenteraad in de 
overwegingen van zijn besluit wel degelijk heeft 
vermeld, waarom aan het plan zulk een groote 
omvang is gegeven, dat hun college de door den 
raad aangevoerde redenen juist acht en mits
dien geen bedenking heeft tegen den omvang 
van het plan; dat deze adressanten er voort s 
nog een grief van maken, dat op de kaart en 
de kadastrale grenzen, sectie en nummers der 
perceelen niet juist of onvolledig zijn weer
gegeven ; dat bet niet mogelijk is in een uit
breidingsplan van een omvang a ls het onder
havige, hetwelk uiteraard zeer geruimen tijd 
in voorbereiding en behandeling is, de wijzi
gingen in d?n kadastralen toestand der perceelen 
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teeds volledig te verwerken ; dat dit ook nim
mer de bedoeling van de betrekkelijke bepaling 
van het Woningbesluit kan zijn geweest, doch 
veeleer moet worden aangenomen, dat aan die 
bepaling is voldaan, indien het gemeentebestuur 
met de hem ter beschikking staande gegevens 
1:00 volledig mogelijk de juiste kadastrale aan
duidingrn verwerkt ; dat niet is gebleken, dat 
het gemeentebestuur aan dezen laatsten eisch 
niet zou hebben volda.an; dat de hierbedoelde 
adressanten vervolgens aanvoeren, dat de 
schadevergoedingsverordening, door den raad 
vastgesteld in zijne vergacering van 20 Novem
ber 1935 niet voorziet in vergoeding van alle 
schade of dit onvoldoende doet , dat voorts de 
verordening geen beroep van de beslissing van 
den gemeenteraad op den rechter of op Ge
depnteerde Staten open stelt ; dat zij soms 
wel recht op vergoeding van schade erkent, doch 
niet aangeeft de wijze van dekking dier uit
gaven door de gemeente ; dat, nu adressanten 
niet duidelijk aantoonen welke schade niet en 
in hoeverre schade onvoldoende wordt ver
goed, voor hun college geen aanleiding bestaat 
op dit bezwaar nader in te gaan ; dat de rege
ling van het beroep van de beslissing van den 
gemeenteraad op een scheidsgerecht hun college 
juist voorkomt en voldoende waarborgen be
vat voor een objectieve beoordeeling van aan-
praken op schadevergoeding ; dat de wijze 

van dekking der kosten van uit te keeren schade
vergoeding door de gemeente een aangelegen
heid is, welke geheel buiten het uitbreidings
plan omgaat en hier dus buiten bespreking dient 
te blijven ; dat de bedoelde schadevergoedings
verordening ongeveer gel~jkluidend is aan 
verordeningen, in verschillende andere ge
meenten in gebruik, welke, voor zoover hun 
college bekend, in de practij k geen aanleiding 
tot moeilijkheden geven ; dat deze adressanten 
het ten slotte onjuist achten, dat geen dwars
profiel van de geproj ecteerde hoofdverkeers
wegen is overgelegd ; dat het gemeentebestuur 
van meening is, dat in het plan geen hoofdver
keerswegen zijn ontworpen; dat hun college 
zich ·met deze opvatting kan vereenigen en 
derhalve hier geen str~jd met de betrekkelijke 
bepaling van het Woningbesluit kan zien; dat 
eenige adressanten (waaronder de appellanten, 
hiervoor vermeld onder de nummers 2, 24- en 
25) bezwaar maken tegen het voorgeschreven 
·type der bebouwing ; dat in verband met het 
karakter van de betrokken wegen en van de 
-0mgeving hun college met het gemeentebestuur 
van meening is, dat een ander type van be
bouwing niet kan worden toegelaten ; dat eenige 
.adressanten (waaronder de hiervoor onder num
mer 15 vermelde ap.eellant) bezwaar maken 
tegen de door hun huis ontworpen wegen, 
welke een herbouw daarvan onmogelijk maken ; 
dat, voor zoover door een en ander een perceel 
niet meer in overeenstemming met de voor
schriften van het plan kan worden bebouwd, de 
reeds hiervóór vermelde schadevergoedings
verordening hierin voorziet ; dat eenige adres
santen (waaronder de appellanten, hiervoor 
vermeld onder de nummers 4, 8 en 2z) als grief 
aanvoeren, dat over bun terrein nieuwe wegen 
zijn ontworpen, waarvoor zij t e veel grond moe
ten afstaan of waardoor zij te veel bouwterrein 
verliezen ; dat de nieuwe ,~egen noodig: _zijn 
in verband met ·de aanwez1ghe1d van diepe 
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binnen-terreinen of om een betere verkaveling · 
te verkrijgen, terwijl soms ve ·legging •niet 
mogelijk is in verband met ter plaatse bestaande 
bebouwing ; dat voorts sommige adressanten 
over het hoofd zien, dat door de nieuwe wegen 
juist meer tf'rrein als bouwterrein ontsloten 
wordt ; dat de eigenaren over de strooken. voor 
weg bestemd, toch hun beschikkingsrecht niet 
verliezen en deze gronden eerst behoeven af 
te staan na met het gemeentebest•l'ir een 
regelinl? te hebben getroffen of na onteigening, 
in welke beide gevA.\len voldoende waarborgen 
bestaan voor vergoe,üng van werkelijk geleden 
schade; dat eenige adressanten (waaronder de 
hiervoor onder N°. 6 vermelde appellanten) 
aanvoeren, dat eenige perceelen buiten het 
uitlireidingsplan zijn gehouden, hetgeen zij 
in strijd met de Woningwet achten, (>mdat 
wel de bestemming tot, in onderdeelen tot later 
kan worden uitgesteld, donh dan een bestem
mincr in hoofdzaak moet worden aangP.geven ; 
dat hun college geen wettelijk voorschrift be
kend is, hetwelk zou verbieden om enkele deelen 
der gemeente, ook indien deze nabij de bestaande 
bebouwing zijn gelegen, buiten het uitbrei
dingsi: lan te honden ; dat hun college mitsdien 
in dit opzicht geen strijd met de Woningwet 
kan zien ; dat een tweetal adressanten (zijnde 
de hiervoor onder N°. 25 vermelde appellanten) 
bezwaar heeft, t egen de bestemming van hun 
pP.r~eel sectie A, N°. 620, tot landbouw en 
tuinbonw en tot laad- en losinrichting, aange
zien deze bestemming niet gegrond zou zijn op 
eenige wettelijke bepaling en men niet een eige
naar kan dwingen tot uitoefening van een be
paald bedrijf ; dat deze bestemmingen oor
deelkundig gelegd zijn en ten nauwste verband 
houden met de belangen van de volkshuis
vestinl;\, zooals hieronder nader is aangegeven, 
waarbij n:;.oet worden opgemerkt, dat de gron
den thans ook voor landbouw in gebruik zijn 
en voor de bestemming laad- en losplaats de 
gronden langs de Eem bij uitstek geschikt 
zijn ; dat blijkens artikel 2, 11 e. der be
bouwingsvoorschriften en de verklaring op 
de kaart N°. 1 van het uitbreidingsplan de 
bestemming land- en tuinbouw voornamelijk 
ten doel heeft te voorkomen, dat andere ge
bouwen dan ten dienste van land- en tuinbouw 
zullen worden opgericht ; dat overigens de be
stemm ing tot laad- en losplaats den eigenaar 
niPt dwingt tot uitoefening van een bepaald be
drijf, doch l::lijkens artikel 13 der bebouwings
voorschriften slechts ten doel hee~ t e voorkomen 
dat andere gebouwen dan ten dienste van de 
bedoelde bestemming worden opgericht ; dat 
zij naast de hiervóór reeds besproken bezwaren, 
als grief naar voren brengen, dat op hun perceel 
sectie (.:. N°. 1953, slechts 2 woningen onder 
één kap mogen worden gebouwd, en bovendien 
na d e ontworpen verlegging van d en w eg hun 
perceel niet meer geheel aan dien weg zal liggen ; 
dat de landelijke omgeving niet toelaat. dat 
meer dan twee woningen onder één kap zouden 
worden gebouwd, t erwijl de adressanten niet 
geacht kunnen worden van dit bebouwingsvoor
schrift werkelijke schade te lij den ; dat na ver
legging van den betrokken weg nog voldoende 
bouwtenein ·overblijft; dat een adressant 
(zijnde de hiervoor onder N°. 10 vermelde 
appellant) naast de hie.rvMr reeds besproken 
bezwaren, bedenking heeft tegen het vervallen 
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van de spoorwegovergangen van de spoorlij n 
Baarn-- -Utrecht nabij de Kolonieweg en de 
Eikenlaan en tegen de opheffing en het ver
vallen als openbare weg, althans als voetpad 
en rijweg van .,Het Driftje" ; dat de adressant 
op ruimen afstand van deze spoorwegovergan
gen en wegen woont en mitsdien niet als be
langhebbende in den zin van artikel 37 der 
Woningwet kan worden aangemerkt; zoodat 
op deze bezwaren niet kan worden ingegaan; 
dat een adre sant (zijnde de hiervoor onder N°. 
19 vermelde appellant) bezwaar maakt tegen 
de aan zijne gronden gegeven bestemming 
voor lanc1- en tuinbouw en verandering daarvan 
verzoekt in bestemming voor bouwterrein ; dat 
de voormelde bestemming naar de meening vau 
hun college oordeelkundig is gelegd ; dat deze be
stemming slechts den bestaanden toestand be
stendigt en dat in dit deel van de gemeente in 
de eerstvolgende jaren geen behoefte aan bouw
terrein is te verwachten ; dat blijkens artikel 
2, lle der bebouwingsvoorschriften en de ver
klaring op de kaart N°. 1 van het uitbreidings
plan de bestemming land- en t uinbouw voor
namelijk ten doel heeft te voorkomen, dat andere 
gebouwen dan ten dienste van la nd- en tuin
bouw zullen worden opgencht; dat de adres
sant van de gelegde bestemming geen directe 
schade ondervindt, aangezien het terrein ook 
thans - als zijnde niet aan een weg gelegen, 
waaraan gebouwd mag worden - niet als bouw
terrein kan worden aangemerkt; dat een 
adressante (zijnde de hiervoor onder N°. 3 
vermelde appeJlante) bezwaar maakt tegen 
het afstaan van een strook grond van den tuin 
Yan haar perceel, omdat dit daardoor in wactrde 
zal verminderen, alsm ede tegen het feit, dat 
baar perceel in het uitbreidingsplan is betrokken; 
terwijl het baars inziens in de bebouwde kom 
ligt; ·dat, afgezien van de vraag, of de adressante 
in hare bezwaren ontvankelijk is, nu niet zij, 
doch de vorige eigenaar bezwaren hij den r aad 
beeft ingebracht, op hare bezwaren niet nader 
kan worden ingegaan, omdat blijkbaar ten 
tijde van den aankoop het pla.n reeds in ont
werp ter inzage had gelegen en dus bij het be
palen van d en koopprijs met de vermeend e 
waardevermindering kon worden rekening ge
houden: dat eenige adressanten (zijnde de 
hiervoor onder de nummers 13 en 14 verm elde 
appellanten) naast de bezwaren, hiervóór be
sproken, bedenking hebben tegen weg N°. 35 
en verz --.eken dezen te verleggen ; dat verleg
!-'ing van dezen weg langs de t erreingrens van 
de adressanten niet doenlijk is, omdat een en 
ander zou gaan ten koste van het beboorjjjk 
beloop van dien weg ; dat burgemeester en 
wethouders van Amersfoort bezwaar maken: 
I. tegen het ontbreken van een groene strook 
tusschen het, ontworpen industriet errein en de 
gronden oostelijk daarvan, welke event,ueel 
voor Voll,sh uisvesting bestemd zullen worden; 
II. tegen de lintbebouwing langs den weg 
Amersfonrt--Soest en lanas den weg Amers
foort--Utrecbt; III. t egen tet feit, dat de gron
den in het oostelijk deel, grenzend aan Amers
foort, langs de Rem buiteri het nitbreidingsplan 
zijn gehouden ; dat Gedeputeerde Staten ambts
ha.Jve te dien aanzien overwegen : I. dat tus
sehen de ontworpen industrieterreinen en de 
bebouwing van Amersfoort nog meer dan vol
d oende ruimte voor het rcserveeren van een 
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beschuttende tusschenstrook aanwezig is ; 
Il. <lat van den straatweg Amers:foor Utrecht
slechts een klein gedeelte in bct plan is opge
nomen, waarlangs de lintbebouwing reeds nag<' 
uoeg een voldongen feit is, terwijl de ontworpen 
bebouwing langs den straatweg Amersfoort-
Soest bij hun colJege geen bezwaar ontmoet; 
III. dat buu college niet onj uist acht, dat de 
hierbedoelde gronden buiten het uitbreidings
plan zijn gehouden, doch dat deze grondèn . 
zoodra daaraan behoefte zal bestaan, altijd 
nog in het plan kunnen worden betrokken; 
dat, wat alle ingediende bezwaren betreft, voor 
zoover zij niet reeds hiervóór weerlegging von
den, de schadevergoedingsverordening, vast
gesteld door den raad der . gemeente Soest in 
zijne vergadering van 20 November 1935, vol
doende waarborgen beYat, dat werkelijk gel"den 
schade zal worden vergoed; dat hun college 
in deze bezwaren, behalve voor zoover hiervóór 
anders werd overwogen, niet-voldoende redenen 
heeft kunnen vinden om aan het plan en de 
bebouwingsvoorschriften, voor zoovM dit niet 
reeds ambtshalve is geschied, bun goedkeu
ring te onthouden ; 

dat van deze beslissing de in hoofde dezes ge
noemde appellanten bij Ons in beroep zijn ge
komen; 

dat H . van Thiencn aanvoert, dat de rooilijn 
voor de Stadbouderslaan te Soest zijns inziens 
ruimer is genomen, dan aan versc~illende 
wegen te Soest gebruikelijk is, welke namelijk 
op 5 m is gesteld , waardoor ziin reeds smal ter-
1·ein als bouwterrein geheel waardeloos wordt; 

dat H.A. van Nahuij s in hoofdzaak aanvoert, 
dat in het uitbreidingsplan der gemeent,e Soest 
over de breedte van zijn perceel bouwland , 
gelegen aan den Hellingweg te Soest, kadastraal 
bekend als sectie H, 0 • 1713, zijnde gemiddeld 
65 m, ontworpen is een weg genummerd 21, 
gaande ongeveer zuidnoord van H ellingweg naar 
Mariastraat, ter breedte van 12 m en wel zoo
danig gericht, dat de westelijk n.an den ont
worpen weg overblijvende grond zoo goed als 
geheel, en die, liggende oostelijk van dien weg, 
gedeeltelijk niet kan voldoen aan de eischen 
der bouwverordening te Soest ; dat weliswaar 
het perceel sectie H . N°, 1713 grenst aan gron
den, behoorend tot de aan de Beetslaan liggende 
huisjes, doch dat bij ernstig pogen is gebleken, 
dat die gronden, ook ten deele, prnctisch niet 
verkrijgbaar zijn , zoodat het onderhavige per
ceel niet kan worden verbreed ; dat de in het 
uitbreirlingspla.n der gemeente Soest ontworpen 
weg N°. 21 onwedersprekelijk uitsluitend de 
belangen der bewoners van de aan dien weg 
te bouwen woningen zou dienen, en niet geacJ,t 
zou kunnen worden "verkeerswel!" te zijn; dat, 
naar in het uitbreidingsplan is op,:iemerkt, 
da:irin geen "H oofd verkeerswegen" 1.ijn ont
worpen ; dat de omgeving van het onc.erhavigP 
perceel, met name de arbeiderswijk aan de Beets
laan, het alleen kan doen dienen voo~ woningen 
t en dienste van ben, wier levenspeil niet dan 
bescheiden kosten voor \>Oning toelaat; dat 
het aantal van hen, die aan hunne woning be
schf'iden eischen moeten stellen, allerwege 
grooter is d1tn YOOr eenige jare n ; dat, naar ook 
van Regeeringswege is voorgPhouden, het alge
meen levenspeil bjjjvend lager zal 1-iin dan 
voorheen ; dat hij n:i et kan ontkomen äan den 
indruk, dat het nitbreidingsplan der gemeente 
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Soest ten onrechte is ingesteld op een terag- geveer als zich op zijn tegenwoordig perceel heeft 
keerende zoogenaamde 'hoogconjönctunr; afgespeeld ; dat hij het allerliefst zijn perceel 

dat llfojuffrouw H . H .. Berghege in hoofdzaak van alle wegen bevrijd zag; dat het, hem echter 
aanvoert, dat zij bij Gedeputf'eroe Staten voldoende kan zijn, indien bouwvoorschriften 
van trecht be,waren heeft ingediend tegen en verordeningen hem gelegenheid laten, ergens 
het afstaan van een strook grond van het per- op zijn perceel, bijvoorbeeld bij weg N°. 80, 
reel Nassaulaan 6, gelegen aan dezen laan, een behoorlijk huis te zetten, met eene tege-
ll,angezien het pand in waarde zal verminderen, moetkoming in eventueel te maken "extra"• 
dat deze bezwaren door Gc-deput,eerde Staten kosten voor baitenaanleg waterleiding, gas 
van de hand zijn ge" ezen ; dat zij zich niet en electri citeit ; 
kan neerleggen bij de::e uitspraa.k; da~ door dat de Weduwe T. Ravenstein, H . H. A. 
het verkleinen der voortuinen het geheele Maas en H. J. Berghege aanvoeren, dat zij van 
cachet der Nassaulaan komt te vervallen; oordeel zijn, dat het, verkkinen van de tuinen 
dat het betrekken van het · per oneel in het van hunne perceelen, evenals die van de naaste 
uitbreidingsplan bovendien in strijd is met de omgeving, het aanzien zeer zal schaden en niet 
bedoPlfog des wetgevers ; dat immers in de bevorderlijk kan zijn voor de verfraaiing van dit 
Memorie van T0elichting op het wijzigingAont- gedeelte der gemeente; dat het verkeer Sp :ior-
werp 1931 der , voningwet de Minister nauw- straa1;-Julianastraat niet van dien aard is, 
keurig de bedoeling van het voorgesteld e arti- dat de gemeente voor verbreeding van de straat 
kei 31b (het artikel 43 van thans) omschreven dergelijke kosten maakt; dat, door het thans 
heeft, doordat de Mïnister er op wi~At, dat de bestaande kleine plantsoen als middelpunt 
behoefte zich doet, gevoelen, dat zekere wijkf'n te nemen. waaromheen de nieuwe bocht gelegd 
een bepaalde sfeer behouden; kan worden, die dan op de Spcorstraat één à, 

dat de Bouwveror<lenfog van Openba,re tweehonderd mP.ter onder dit plantsoen weer 
Werken dezer gemeente dd. 28 November 1927 op de Spoorstraat uitmondt, op dit punt een 
duidelijk de bebcuwde kom der gemeente om- éenrichtingsverkeer kan worden verkregen; 
schrijft., waarin de ~assaulaan gelegen is; dat door deze oplossing het a peet der straat niet 
dat deze Bomvverordening van kracht ,~ as, t oen te lijden heeft en gebruik kan worden gemaakt 
het uitbreidingsplan werd opgezet; aat het van onbebouwde · gronden, die waarschijnlijk 
betrekken van het perreel in het . uitbreidings- eigendom der gemeente Soest zijn; dat dit 
plan in strijd is met de wet; dus een minder kostbare oplossing zou zijn en 

dat F. J. Graaot van Roggen in hoofdzaak burgers niet noodeloos worden geschaad ; 
a>1nvoert, dat hij van het, uitbreidingsplan dat, wanneer eene andere oplossing mogelijk 
ernstige moeilijkheden ondervindt ; dat het is, diE' ook aan de gestelde ei chen voldoet, 
terrein kadastraal bekend gemeente Soe t, verwacht mag worden, dat deze oplossing dan 
sectie G N°. 3461 (nieuw N°. 3.809) door hem in ook gekozen zal worden, omdat h et toch nooit 
1926 werd gekocht, met de bedoeling ,ich er de bedoeling des wetgevers is geweest burgers 
later t e vestigen; dat hij in 1926, gedurende te schaden, terwijl deze appellanten voorts 
,iijn verlof, direct begonnen is het terrein ge- 1 op vrijwel gelijke gronden, als de appellante 
leidelijk aan om te zetten in hoogstamboom- onder 3, bezwaar maken tegen het betrekken 
gaard, met het idee, b1i zijne repatrieering, te van hunne perceelen in het uitbreidingsplan ; 
beschikken over een min of meer in productie I dat J. A.M. Kuijer, e. a . en H. van Kloo ter 
komende boomgaard, beplant met een sorti- in hoofdzaak aanvoeren, dat Gedeputeerde 
ment naar eigen keuze ; dat hij er in zijn volgend . Staten van Utrecht ten aanzien van de per-
verlof in 1931 wee;r gewerkt heeft ; dat hij moeite ceelen sectie H nummers 5078, 4789, 4790 en 
noch kosten gespaard heeft , om er een zoc prima 3325, die deel uitmaken van " De Eng", hebben 
mogelijke boomgaard van te maken; dat hij, er overwogen, dat uit een oogpunt van nat,uur-
op speculeerende, dat de ontworpen wegen voor- schoon dit gedeelte van de Eng nog aantrek-
loopig toch niet worden aangelegd, nu r eeds kelijk is en derhalve zooveel mogelijk onbe-
veel geholpen zou zjjn, als hij ergens op het bouwd dient te worden gelaten; dat Gedepn-
perceel zou kunnen bouwen , zij het dan niet t eerde Staten van Utrecht in verband hiermede 
op die plaats, die hjj zich oorspronkelijk had het deel der Eng, waarin onder meer de boven-
gedacht; dat, zooals het proj ect nn is, hij langs vermelde perceelen van hen, appellanten, ge-
weg N°. 83 niet kan b<"uwen, ook niet al zou legen zijn, met eene roode stippell ijn be t,ben om-
weg 0 • 83 aanmerkelijk smaller worden; dat grensden daarmede buiten het uitbreidingsplan 
eene mogelijkheid t e bouwen - als de verorde- hebben geplaatst; dat het hun voorkomt, 
ningen dat toelaten - langs weg 0 • 80 zou dathettochzeker nietde bedoelingvan clenwet-
zijn ; dat dit echter hond erdvijftig meter van de gever kan zjjn geweest, om op deze wijze aller, 
Beukenlaan is, waardoor er hooge kosten voor lei t erreinen uit een uitbreidingsplan te doen 
buitenaanleg waterleiding, eleetriciteit en gas lichten, waaraan men de bestemming als natuur-
aan vastzitten, in welke kosten de gemeente r eservaat aan de band van de Woningwet niet 
hem blijkbaar niet zou kunnen tegemoet komen ; meent t e mogen geven ; dat de wettelijke be-
dat, indien naderhand de wegen toch aangelegd scherming van de grondeigenaren tegen te 
zouden worden, dan pas de dan te missen grooten aandrang en aanwending van ma<'hts-
stukkPn als "bouwgrond " eenige waarde zouden middelen van diverse gemeenten op deze wijze 
vertegenwoordigen, waarmee hij ook dàn echter tot een minimum gereduceerd wordt, indien 
nog allnm inst, gediend zou zijn; dat hij te oud is. men gewoonweg alle begeerde, doch niet direct 
om een nieuwen boomgaard te beginnen, te meer , verkrijgbare ~takken groncls uit de kaart knipt 
daar hij van de gemeente slechts een stuk heide- en buiten eenig uitbreidingsplan houdt ; dat de 
grond in ruil zou kunnen krijgen, waarmee hij lit igjeuse perceelen niet erg<'ns aan den r and 
dan tevens weer vcor eenzelfde langdurig proces der te verwachten uitbreiding zijn gelegen, 
van grondverbetering zou komen te staan, on- integendeel midden in de huidige bebouwing 

- ----------· 
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vallen, zoodat er geen enkel ander motief to 
vinden is voor deze uitzonderlijke positie dan het 
verlangen om in strijd met de overweging van 
het aangevallen besluit, dat bestemming als 
natuurrzservaat niet is te handhaven, toch de 
Eng als complex natuurschoon te behouden; 
dat op deze w:jjze de ongeoorloofde bestemming 
door een achterdeur toch het uitbreidingsplan 
binnenkomt; dat zij in artikel 36 der Woning
wet meenen te lezen, dat, de bestemming van den 
in een plan van uitbreirling begrepen grond in 
hoofdzaak of in onderdeelen moet worden aan
gewezen ; dat het tot de bevoegdheid van den 
raad eener gemeente ongetw:ijfeld behoort om 
het gebeele plan van uitbreiding, wat de be
grenzing betreft, al dan niet te doen inkrimpen, 
doch het daartegenover zeker niet aan den raad 
eener gemeente mag vrij taan om, zooals in 
het onderwerpelijk geval t en aanzien van de 
perceelen sectie H nummers 345 en 488 is ge
schied, in het midden van het plan diverse 
stukken er uit te lichten, uit overwegingen, die 
met de uitbreiding eener gemeente daadwerke
lijk niets te maken hebben, daar zulks de wille
keur ten aanzien van de gronden van parti
culieren slechts in de hand zou werken ; 

dat P. W. Duin Jr., J. C:. Swager en A. A. 
Kerkkamp, respectievelijk Voorzitter, ecre
taris en P enningmeester van de Vereeniging 
,,Soester Bouwkring·•, R. W. Ran, C. F . H aver, 
C. Haver, de Jaamlooze Vennootschap "De 
Tijdgeest", Maatschappij tot Exploitatie van 
Onroerende zaken. J . Altenburg, Erven . 
Swager, J . C. en P. Swager, P . Swager en Mej. 
G. wager e. a . hunne bezwaren handhaven, 
welke zij zoowel bij den gemeenteraad alsbij 
Gedeputeerde Staten hebben ingediend; 

dat burgemee ter en wethouders van Amers
foort, handelende ter uitvoering van het raads
besluit der gemeente Amersfoort van 18 De
cember 1936, N°. 608, aanvoeren, dat het uit
breidingsplan van Soest toestaat de geheele 
Birktstraat (weg Amersfoort-Soest) te be-
bouwen met dubbele woningen met een afstand 
tusschen de woningen van 20 m, behoudens 
eenige groene strooken van 20 m breed, welke 
toegang geven tot de achtergelegen gronden ·; 
dat het unieke uitzicht van de Birktstraat af 
op de achtergelegen terreinen (graanvelden met 
als achtergrond dennenbosschen en zandver
stuivingen) daardoor vrijwel za.l verdwijnen; 
dat bij voortzetting van de bestaande lintbe
bouwing langs den weg Soestdijk-Soest tot aan 
de grens van Amersfoort een fraaie t0egangP
·weg naar deze gemeente zal verloren gaan; 
dat, aangezien de weg ocsterberg-Amersfoort 
niet is opgenomen in het definitieve uitbrei
dingsplan, het bouwen tot aan de grens van 
Amersfoort geregeld wordt door de desbetreffen
de bepalingen van de bouwverordening der ge
meente Soest; dat gAvreesd wordt, dat de be
staand!' lintbebouwing langs dezen weg zich 
dientengevolge verder zal uitbreiden ; dat het 
toestaan van lintbebouwing langs de toegangs
wegen tot Amersfor-rt ten gevolge heeft, dat de 
lasten voortvloeiende uit het behouden van een 
groenen natuurgordel rondom dA concentrisch 
uitgroeiende gemeente Amersfoort, geheel ten 
laste van deze gemeente komen ; 

dat de dames P. C. en B. F. van Thienen en 
F. A. van Thienen aanvoeren, dat, zij n eenen 
door de beperkende bepalingen der nieuwe 
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bebouwing voorschriften ernstig te worden ge
schaad in hunne particuliere belangen; 

dat B. J. Rosmuller in boofdzaali: aanvGert. 
dat het perceel, waarin hij thans zijn bedrijf mt,: 
oefent, noodig verbmrning behoeft; dat de 
hem reeds verleende bouwvergunning op een 
eigenaardige wijze is ontnomen; dat h~ bij 
schrijven van 23 November 1936. 2e afdeeling, 
N°. 3014 /1820, van het Provinciaal Bestuur 
van Utrecht de mededeeling heeft ontvangen, 
dat hij in verband met- het uitbreidingsplan 
in aanmerking komt voor schadeloosstelling ; 
dat hij reeds belangrijke schade heeft onder
vonden, zu lks in verband met hPt feit, rlat hij 
nog steeds geen uitvoering kan geven aan het 
bouwen van een nieuw winkelpand : weshalve 
bij verzoekt, het daarheen te willen leiden, 
dat hem spoedig alsnog bouwvergunning wordt 
toegekend, dan wel de hem toegezegde srhade
loosstelling spoedig wordt toegewezen, opdat 
hij zoo gauw mogelijk met den bouw van een 
nieuw winkelpand kan beginnen : 

dat G. J. Staal verzoekt, het daarheeu· te 
willen leiden. dat alle knusse, ja ren oude, voo1·
tn in tje~ langs den Rijksstraatweg van de Halte 
Soestdijk af tot_ aan het Konin'.,lijk P aleis, 
geheel in aanpa~sing bij dat gedeelte, waarvan do 
meeste lanen vorstelijke benamingen hebben. 
voor opruiming mogen bewaard blijven en de 
bewoners aan en langs rl e Van-Weedestraat, 
Burgemee ter Grothestraat en Vredehofstraat 
verlost mogen worden van het rumoerige auto
snelverkeer en dat hij zijn stukje grond (sier 
t uintje) mag behouden ; 

dat J. Naethuys in een bij zijn heroepschrift 
geveegde memorie uitvoerig de gronden be
strijdt, waarop Gedeputeerde Staten zijne 
bezwaren ongegrond hebben verklaard, daarbij 
o. m. betoogende, dat de bestemming van zijne 
gronden tot land- en t.uinbouw niet juist is en 
hen schade berokkent; dat het ook onjuist 
is, dat in dit deel der gemeente in de eerst
volgende jaren geen behoeft e aan bouwterrein 
is te verwachten ; 

' dat G. Koops aanvoert, dat in de bouwvoor-
schriften van het onderwerpeEjke plan voor 
perceel kadastraal bekend als sectie G N°. 3716, 
gelegen aan den Dorrerteinweg, de erf-afstand 
bepaald i~ op 15 m, en het woning-type is 
bepaald a.Is To . 1 : dat door deze bepalingen het 
bovenbedoelde terrein als bouwterrein zoo goed 
als waardeloos is geworden ; da t bij den aankoop 
een veel te hooge waarde is ~egeven, omdat in 
de toekomst dit t errein als bouwterrein zoude 
gebruikt kunnen w o rden ; 

dat J . D. L. Zoetelief in hoofdzaak aanvoert, 
dat bij in eersten instantie geen bezwaar ge
maakt heeft, omdat hij accoord ging met het 
plan, zooals het door rl e gemeente was vastge
steld ; dat hij in 1928 eigenaar geworden is 
van de volgende perceelen grond, gelegen op 
de Eng; Dalweg hoek E ngweg sectie H 3Ql\-
3321, groot 14550 ha voor de som van f 11000 ; 
dat, gezien de bebouwing van het eerste ge
deelte van de Eng en den wegenaanleg aldaar 
gedurende de laatste 10 jaar, aan den aankoop 
van deze terreinen het idee speculatie out.no
men werd, daar de bebouwing redelijkerwijze 
was te verwachten ; dat hij, erkennende het 
principieele verschil , toch moet opmerken 
dat de he lissing van Gedeputeerde Staten, dat 
de gemeente geen particuliere eigendommen 
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aan mag wijzen als natuurresnvaatJ, hier wat 
betreft "De Eng" toch practisch dezelfde be
slissing neemt; 

dat J. van de Broek aanvoert, da.t hem door 
het uitbreidingsplan het recht wordt ontnomen 
op den grond, gelegen op den Dorresteinweg 
onder sectie G W 2799, G 2404, G 2491 en 
2497, G 2489, 2491, 2492 en 2496, woonhuizen 
te bouwen, wel hoveniers- of tuinderswoningen; 
dat hij dezen grond uitsluitend heeft gekocht 
met het oogmerk om daar dubbele woonhuizen 
te bouwen ; dat hij door de beslissin_& van den 
gemeenteraad en van Gedeputeerde .:staten om 
dezen weg landelijk te houden, van zijne plannen 
moet afzien ; dat hij vooral van het stuk grond, 
bekend als sectie G 2489, G 2492 en G i496 
schade lijdt, daar het stuk, te klein als bouwland, 
voor een dubbel woonhuis was bestemd; 

dat G. van de Geer vraagt, of .hem schade
vergoeding zal worden gegeven voor het feit, dat 
hij op zijne gronden niet mag bouwen, dan wel 
of er niet een wijziging in het plan kan worden 
aangebracht in dier voege, dat er wel mag wor.
den gebouwd aan rustieke wegen ; 

dat H. V. Baints aanvoert, dat bl:(jkens erken
ning van een der gemeenteraadsleden zelf het 
onderhavige plan geen of onvoldoende rekerung 
houdt met de rechtmatige belangen van liem, 
appelJant, als eigenaar van het terrein ka<las
tra.al bekend gemeente Soest, sectie H, nummers 
4918 en 5338 ; dat dit laatste in feite bewezen 
is door het vooruitloopen van dit bestuurs
lid op Onze beslissing, en door de materieele 
schade, hierdoor veroorzaakt; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
der appellanten in de door hen ingestelde be
roel)en, dat als belanghebbenden, aan wie in 
artikel 38, eerste lid, der Woningwet beroep 
is toegekend tegen het verleenen van goedkeu
ring van een uitbreidingsplan door Gedepu
teerde Staten, slechts diegenen zijn te beschou
wen, die eigenaren zijn van of rechthebbenden 
op een of meer perceelen, gPlegen binnen het 
gebied waarop het uitbr, idingsplan betrekking 
heelt; 

dat hieruit volgt. dat P. W. Duin Jr ., .J. C. 
8-wager en A. A. K erkkamp, diP beroep hebben 
ingesteld in hun hoedanigheid van Voorzitter, 
Secretaris en Penningmeester van de Vereeni
ging tot behartiging van bouw-, grond - en 
wonin?exploitatiebAlangen "Soester Bouw
kring' , it; hun ber0ep niet kunnen worden ont
vangen. aangezien, blijkens do st ukken, de7.e 
vereeniging geen eigenaresse is van of recht
hebbende op perceelen, gelegen binnen het 
gebied van het onderwerpelijke uit,breidingsplan; 

dat, om dezelfde reden ook G . .J. Staal niet
ontvankelijk is in zijn beroep; 

dat, wat het beroep van .r. A.M. Kuiier r. .s. 
en H . van Klooster aangaat, deze appellanten 
er bezwaar tegen maken, dat Gedeputeerde 
Staten, ook voor zoovn hunne perceelen 
kadastraal bekend gemeente Soest, sectie · H, 
111,mmers 5078, 4789, 4790 en 3325 betreft, 
goedkeuring aan het uitbreidingsplan hebben 
cnthouden. al mede dat hunne perceelen 
kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H 
nummers 345 en 488 door den gemeenteraad 
van Soest niet in het uitbreidingsplan zijn op-
genomen; . 

dat, wat, het eerstgenoemde bezwaar betreft, 
ingevolge artikel 38, eerste lid, der Woning-
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wet tegen weigering van de goedkeuring van 
een uitbreidingsplan door Gedeputeerde Staten 
alleen de gemeenteraad bij Ons beroep kan 
instellen; 

dat rle appellanten derhalve in zooverre niet 
in hun beroep kunnen worden ontvangen; 

dat, wat het tweede bezwaar van de appel
lanten aangaat, uit het feit, dat, zooals hier
voor reeds werd overwogen, het beroep tegen 
het verleenen van goedkeuring door Gedepu
teerde Staten slechts openstaat voor diegenen, 
die eigenaren zijn van of rechthebbenden op 
een of meer perceelen binnen het gebied van 
het uitbreidingsplan, moet volgen, dat het be
roep van de appellanten, die overigens wel aan 
dit vereischte voldoen, zich niet kan uitstrekken 
tot perceelen. die buiten het uitbreidingsplan, 
zooals dit door den gemeenteraad is vastge
steld, zijn gelegen ; 

dat de hierbedoelde appellanten mitsdien, 
ook wat hun tweede bezwaar betreft, niet in 
hun beroep kunnen worden ontvangen ; 

dat om dezelfde reden ook de dames P. C. en 
B. F. van Thienen en F. A . van Thienen niet
ontvankelijk zijn in bun beroep, voor zoover 
dit beroep betrekking heeft op de hun toebe
hoorende perccelen kadastraal bekend ge
meente Soest, sectie A, nummers 1504 en 1505, 
aangezien deze beide perceelen niet in het uit 
breidingsplan zijn gelegen; 

dat, wat betreft het beroep van burgemeester 
en wethouders van Amersfoort, dit college handelt 
ter uitvoering van een raadsbesluit dier ge
meente van 18 December 1936, waarbij de "e
meenteraad besloot bij Ons beroep in te stellen 
tegen het verleenen van goedkeuring door Ge
deputeerde Staten aan het onderhavige uit
breidingsplan der gemeente Soest ; 

dat evenwel uit de stukken blijkt, dat tijdens 
het t er inzage liggen van het plan, als bedoeld 
in artikel 37, 2e lid, der Woningwet bij den 
gemeenteraad van Soest bezwaren tegen het 
plan zijn ingebracht door burgemeester en 
wethouders van Amersfoort, zonder dat de 
raad dier gemeente daartoe opdracht of mac-hti
ging had gegeven ; 

dat bij artikel 167 der gemeentewet is be
paald, dat aan den raad, met betrekking tot de 
regeling en het bestuur van de huishouding der 
gemeente, alle bevoegdheid behoort, die niet 
bij deze of eenige andere wet aan den burge
meester, of aan burgemeest<Jr en wethouders 
is opgedragen; 

dat het inbrengen door een gemeentebegtuur 
van bezwaren en het, in8tellen van beroep, als 
bedoeld in de artikelen 37 en 38 der Woning~et, 
handelingen zijn, welke gerekend moeten wor
den te behooren tot het bestuur van de huis
houding der gemeente; 

dat toc-h bezwaarlijk kan worden gezegd. 
dat in zoodanig geval - in den zin van artikel 
151 der gemeentewet - de ,tet de medewer
king van het gemeentebest•m•· zoude vorderen 
en d iensvolgens va.n rnlibestuur sprake zour!e 
zijn: 

dat ·c,eliswaar het laatstgenoemd artikPl 
niet aldus moet worden verstaan, dat, waar 
dil wet-niet eene verplichting aan het gemeente
bestuur oplegt, doch een bevoegdheid aan dat 
bestuur toekent, ,ijn taak te dien opzichte 
nimmer tot het zelfbestuur zou mogen worden 
gerekend, doch dat de strekking van het 6e 
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lid rnn artikel 37 der \\'oningwet, waaraan de 
gemeentebe turen hunne bevoep:dheid ten r!eze 
ontleenen, zoo mede de ge chiedenis van de 
tot tandkoming van deze wet bepaling, grond 
bieden aan de opvatting. dat hier beoogd is 
een vrije autonome bevoegdheicl te verleenen, 
in wezen overeenkomende met rlfo, welke aan 
belanghehbenaen is toegekend : 

dat derhalve, nu de bevoegdheid, krachtens 
de even vermelde bepaling van artikel 37, 60 
lid, aan de besturen van naburige gemeenten 
toekomende, niet bij eenige wet aan den burge
meester of aan burgemeester en wethouders 
i op&edragen, zij moet worden uitgeoefend 
door cten raad ; 

dat hieruit volgt, dat, waar in het onderwerpe
lijke geval bij den gemeenteraad van oest 
geen bezwaren zijn ingebracht door of krachtens 
opdracht of machtiging van den gemeente
raad van Amersfoort, het laatstbedoelde college 
van artikel 38, l e lid, der Woningwet. welke 
bepaling het recht van beroep lechts toekent 
aan belanghebbenden, die bezwaren tegen het 
plan bij den raad hebben ingediend, in deze geen 
recht van beroep kan ontleenen ; 

dat, aangezien burgemeester en wethouders 
van Amersfoort evenmin uit eigen hoofde tot 
het in tellen van beroep in deze bevoegd zijn, 
dit college mitsdien in zijn beroep niet kan wor
den ontvangen; 

dat G. Koops, die bezwaar tegen het uitbrei
dingsplan maakt, voor zoover zijn perceel 
kada traal bekend gemeente oest, sectie G, 
No. 3716 betreft, bij den raad der gemeente Soe t 
wel bezwaren heeft ingebracht, doch niet ten 
aanzien van het evenvermelde perceel ; 

dat deze appellant mitsdien ten aanzien 
van dit perceel aan het meergenoemde eer t e 
lid van artikel 38 geen recht van beroep kan 
ontleonen; 

dat J. D. L. Zoetelief bezwaar maakt tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten, voor 
zoovor daarbij goedkeuring is onthouden aan 
het plan, wat zijn op de Eng gelegen terrein 
betreft ; 

dat evenwel, zooals r eeds hiervoor is over
wogen, ingevolge artikel 3 , eerste lid, tegen 
weigering van de goedkeuring door Gedepu
teerde taten slechts de gemeenteraad bij Ons 
beroep kan instellen ; 

dat deze appellant mitsdien niet-ontvanke
lijk is in zijn beroep ; 

dat, terwijl de bekendmaking van het be
s treden besluit van Gedeputeerde taten hee ft 
plaats gehad op 2 December 1936, het b roep
scluift van H. V. Baints eerst op 2 Juni 1937 
bij Ons is ingekomen ; 

dat deze appellant derhalve den termijn 
van een maand, in artikel 38, eerste lid, voor 
het instellen van beroep gegund, niet beeft in 
acht genomen en hij ruit dien in zijn beroep 
niet kan worden ontvangen ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat H. van 
Thienen er bezwaar tegen heefi, dat de voorgevel
rooilijn voor de Stadhouder laan, waaraan zijn 
terrein i gelegen, op 10 m uit de weggren is 
bepaald in plaats van op 5 m ; 

dat evenwel op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten moet worden aange
nomen, dat de voorgeschreven rooilijnafstand 
niet onredelijk is ; 

dat daarbij komt, dat, blijken de stu kken, , 
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des appellants terrein te ondiep is om zelf
standig bebouwd te kunnen worden, en dat 
dit bezwaar, ook al werd de voorgevelrooilijn 
op 5 m uit de weggrens bepaald, niet zou zijn 
weggenomen ; 

dat H. A. van Nahuijs bezwaar heeft tegen 
de wijze, waarop weg N°. 21 op zijn terrein is 
geprojecteerd, aangezien daardoor slechts het 
t en oosten van dezen weg gelegen gedeelte van 
zijn perceel kan worden bebouwd, weshalve 
hij aandringt op verschuiving van dezen weg 
naar het midden van zijn perceel ; 

dat echter blijkens het advies van den Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid (Volks
huisvesting) een ander tracé van den hierhe
doelden weg niet wel mogelijk is, aangezien 
deze weg dan niet meer behoorlijk in het uit
breidingsplan zou passen ; 

dat iJfejuflrouw H. H. Berghege er bezwaar 
tegen heeft, dat zij van haar perceel kadastraal 
bekend gemeente oe t, ectie H. 0 • 5121, ge
legen aan de assaulaan, een strook grond 
voor wegverbreeding zal moeten afstaan ; 

dat echter, wat dit bezwaar betreft, met den 
Hoofdinspecteur moet worden aangenomen, 
eenerzijds, dat de ontworpen breedte van de 
Nassaulaan van ' 12 m niet overdreven is, en 
anderzijds, dat het perceel van de appellante 
door deze wegverbreeding in waarde zal stijgen ; 

dat er mitsdien, gezien ook het feit, dat de 
gemeente de desbetreffende strook zal moeten 
verkrijgen door aankoop of onteigening, van 
schade voor deze appellante geen sprake is ; 

dat deze appellante, alsmede de appellanten 
Weduwe '1.'. Ravenstein, H. H . A. llfaas en 
H. J. B erghege voorts als bezwaar aanvoeren, 
dat hunne perceelen, als zijnde gelegen in de 
bebouwde kom der gemeente Soest, in strijd 
met de bedoeling van de Woningwet in het uit

breidingsplan zijn opgenomen ; 
dat, wat dit bezwaar betreft, blijkens de 

stukken de gemeente Soest een zeer onregel
matige bebouwing heeft, waardoor het moei
lijk is om va t t e stellen, wat wel en wat niet 
tot de bebouwde kom behoort; 

dat, aangenomen echter, dat de perceelen van 
de bierbedoelde appellanten tot de bebouwde 
kom moeten worden gerekend, hieruit nog niet 
volgt, dat het opnemen van dergelijke per
ceelen in het uitbreidingsplan in strijd zou zijn 
met de Woningwet; 

dat toch deze wet, mede bi ij kens het bepaalde 
in artikel 43, wel onderscheid maakt tnsschen 
regeling van de bebouwing buiten en binnen de 
bebouwde kom der gemeente en dat, in het 
algemeen ge proken, een uitbreidingsplan niet 
zal behooren te dienen voor gronden binnen de 
bebouwde kom, doch dat toch niet kan worden 
gezegd, dat een uitbreidingsplan naar de be
doeling van den wetgever steeds streng beperkt 
zou moeten bljjven tot de gronden buiten de 
bebouwde kom; 

dat er met name geen bezwaar t egen kan 
bestaan, dat, gelijk bij het omderhavige uit
breidingsplan is geschied, die deelen van de be
staande wegen met de daarlangs aanwezige 
bebouwing in het plan zijn betrokken, waar
tusschen nieuwe wegen zijn geprojecteerd : 

dat de Weduwe '1.' . Rave11Stein, H. H . A. 
jjfaas en H . J. B erghege nog bezwaar maken 
tegen de ontworpen verbreeding van de Juliana
straat tot 16 m, , waartoe zij een strook gr_oud 
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van hunne voortuinen zullen moeten afstaan ; 
dat met den Hoofdinspecteur moet worden 

aangenomen, dat de evenbedoelde verbreeding 
van de Juliananastraat met het oog op de toe
komst noodzakel\jk is, aangezien deze straat 
een zeer belangrijke verbinding vormt met den 
Rijksstraatweg ; • 

dat Wij voorts met dezen hoofdambtenaar 
van oordeel zijn, dat de door de appellanten 
zelven aangegeven oplossing niet kan worden 
aanvaard, aangezien deze geen wegverbreeding 
beteekent; 

dat ten slotte de appellanten van de geprojec
teerde verbreed ing geen schade zullen onder
vinden, omdat voldoende bouwdiepte achter 
het perceel aanwezig blijft en de ontworpen 
rooilijn buiten het bestaande huisperceel ligt, 
terwijl de gemeente de bedoelde strook grond 
door aankoop of onteigening zal moeten ver
krijgen ; 

dat het bezwaar van J. F. Graadt van Roggen 
hierop neerkomt, dat hij er zich niet mede kan 
vereenigen, dat zijn terrein, groot ongeveer 
l ½ ha, hetwelk hij als boomgaard heeft doen 
aanleggen, in het uitbreidingsplan voor straat
aanleg en bebouwing is bestemd; 

dat evenwel op grond van de stukken moet 
worden aangenomen, dat op het t errein van den 
appellant geprojecteerde straten in het uit
breidingsplan niet kunnen worden gemist en 
dat ook verlegging daarvan niet mogelijk is ; 

dat, al moge de aan zijn terrein gegeven be
stemming niet strooken met het doel, waarvoor 
de appellant het had bestemd, dit niet wegneemt 
dat de appellant, objectief gezien, niet wordt 
benadeeld , nu een groot deel van zijn grond als 
nieuw bouwterrein wordt ontsloten ; 

dat het beroep van de dames P. C. en B. F. 
van Thienen en F. A. van 'l,'hienen, voor zoover 
dit op andere perceelen dan hunne hiervoor 
reeds vermelde perceelen betrekking heeft, 
ongegrond is, aangezien met den Hoofdinspec
teur moet worden aangenomen, dat in de be
bouwingsvoorschrüten op voldoende wijze met 
de belangen van de eigenaren, ook van kleine 
perceelen, rekening is gehouden ; 

dat, wat het beroep van B. J . Rosmuller 
betreft, Gedeputeerde Staten naar Ons oordeel 
terecht hebben overwogen, dat, voor zoover 
als gevolg van het uitbreidingsplan een perceel 
niet meer in overeenstemming met de voor
schriften van dat plan kan worden bebouwd, de 
voor de gemeente Soest geldende schadever
goedingsverordening daarin voorûet ; 

dat de appellant thans in zijn beroepschrüt 
o. m. verzoekt het daarheen te willen leiden, 
dat hem spoedig een schadevergoeding zal 
worden toegewezen, doch dat door Ons op dit 
verzoek niet kan worden beschikt, aangezien 
ingevolge de evenvermelde verordening de ge
m eenteraad beslist op verzoeken om schade
vergoeding met beroep op een scheidsgerecht; 

dat, wat de beroepen van J. Naethuys en 
J. van de Broek betreft, met den meergenoemden 
Hoofdinspecteur moet worden aangenomen, 
dat de aan de gronden van. deze appellanten 
gegeven bestemming voor land- en tuinbouw -
welke bestemming blijkens het bepaalde in 
artikel 2, lle der bij het plan behoorende be
bouwingsvoorschriften medebrengt, dat aan 
de wegen alleen gebouwen mogen worden opge
richt ten dienste van den land- en tuinbouw -
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met het oog op de ligging dier gronden doel
matig is te achten, terwijl daarbij komt, dat 
deze gronden, aangezien zij niet gelegen zijn 
aan een weg, waaraan gebouwd mag worden, 
ook thans niet bebouwd kunnen worden ; 

dat de gronden van G. van de Geer, welke, 
als zijnde niet gelegen aan een weg, waaraan 
gebouwd mag worden, eveneens thans niet 
kunnen worden bebouwd, door het onderhavige 
uit breidingsplan geheel als bouwterrein zijn 
ontsloten; 

dat de appeliant wel schade ducht van de 
ontworpen rustieke wegen, waaraan niet mag 
worden gebouwd, doch dat deze vrees onge
grond is, aangezien wel mag worden gebouwd 
aan de wegen, loodrecht op deze rustieke wegen, 
hetgeen, naar met den Hoofdinspecteur moet 
worden aangenomen, voor de exploitatie geen 
verschil maakt ; 

dat de appellanten H. W. Ran, C. F . Haver, 
C. Haver, de Naamlooze Tlennootschap " De Tijd
geest' ' , Maatschappij tot Exploitatie van Onroeren
de zaken, J. Altenburg, Erven N . Swager, J.C. 
en P . Swager, P. Swager en M ejuffrouw G. 
Swager c.s. volstaan met de door hen bij den 
gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van 
Utrecht ingediende bezwaren te handhaven; 

dat Wij echter, gezien de te dezer zake uit
gebrachte ambtsberichten, van oordeel zijn, 
dat Gedeputeerde Staten terecht deze bezwaren 
ongegrond hebben verklaard ; 

dat uit het voorgaande blijkt, dat, voor zoover 
de appellanten in hunne beroepen ontvankelijk 
zijn, hunne bezwaren niet aan de goedkeuring 
van het onderwerpelijke plan van uitbreiding 
met de daarbijbehoorende bebouwingsvoor-
schrüten in den weg staan ; · 

0. dat Wij Ons anderzijds, gelet op het t er 
zake uitgebrachte ambtsbericht van den Hoofd
inspecteur, kunnen vereenigen met de bezwaren, 
welke bij het college van Gedeputeerde Staten 
tegen het plan zijn gerezen ; 

dat het ons evenwel m et dezen hoofdambte
naar niet juist voorkomt, dat Gedeputeerde 
Staten hun goedkeuring aan het plan hebben ver
leend, met uitzondering van een ll-tal gedeelten 
daarvan, welke op de kaarten m et een roode 
stippellijn zijn omgrensd ; 

dat immers het uitbreidingsplan, voor zoover 
het door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd, 
een zeer verbrokkeld geheel vormt, waartegen 
uit stedebouwkundig oogpunt ernstige be
zwaren bestaan, t erwij l ook de logische samen
hang van het plan is verstoord, doordat bij
voorbeeld thans tallooze straatmondingen 
daarop worden aangetroffen, die doodloopen 
tegen door Gedeputeerde Staten met een stippel
lijn omgeven gronden ; 

dat echter de bierbedoelde bezwaren kunnen 
worden ontgaan door de goedkeuring te be
perken tot een deel van het plan, netwelk, 
op zich zelf, een voor de goede ontwikkeling 
van Soest bruikbaar, en onmisbaar, geheel 
vormt; 

Gezien de W ciningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
1°. de appellanten J. A. M. Kuijer e. a. 

en H. van Klooster, P. W. Duin Jr. c.s., G. J . 
Staal, burgemeester en wethouders van Amers
foort, P. C., B. F. en F. A. van Thienen, voor 
wat hunne perceelen kadastraal bekend ge
meente Soest, sectie A. nummers 1504 en 1505, 
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betreft, G. Koops, J. D . L. Zoetelief en H. V. 
Baints niet-ontvankelijk te verklaren in hunne 
'beroepen; 

2°. de overige beroepen ongegrond te ver
klaren; 

3°. met gedeeltelijke vernietiging van het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht de, daarbij verleende, goedkeuring te 
handhaven behalve voorzoover die goed-
1.euring betrekking heeft op het deel van het 
uitbreidingsplan van Soest, hetwelk met gele 
kleur (zonder arceering) is aangegeven op de 
bij dit besluit behoorende kaart. 1 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
met zijn voordracht in het Staatsblad za l wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Luzern, den 7den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenla,ulsche Zaken, 
Van Bo e y e n. 
(Uitgeg. 22 Noveinb er 1938.) 

N°. 5068 M/P. B.R. 

VOLKSHUISVESTING. 

Uitbreidingsplan oest. 

's-Gravenhage, 4 Juli 1938. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van bestuur, bracht advies uit over 
beroepen inzake een uitbreidingsplan c.a. van 
Soest; het voorgedragen ontwerp-besluit luidt 
als volgt : 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op de bernepen, ingesteld door: 
1. H. v. Thienen, te Soestdijk( gem. Soest); 
2. H. A. van Nahuijs, te Almen (gemeente 

Gorssel) ; 
3. Mejuffrouw H. H. Berghege, te Gouda; 
4. J. F . Graadt van Roggen, te Baarn ; 
5. Weduwe T. Ravenstein, te Soestdijk 

(gemeente Soest) ; 
6. J. A. M. Kuijer e. a. en H. van Kloos

ter, te Bussum; 
7. P. W. Duin Jr. , J. C. Swager en A. A. 

K erkkamp, te Soest, respectievel ijk 
Voorzitter, Secretaris en Penningmees
ter der te Soest gevestigde vereen iging 
ter behartiging van bouw-, grond- en 
woning-exploitatiebelangen " Soester 
Bouwkring" ; 

8. H . W. Ran, te Soest; 
9. C. F. Haver, te Soestdijk (gem. Soest) ; 

10. C. Haver, te Soe tdij k(gemeente Soest) ; 
11. (vervallen); 
12. het gemeentebestuur van Amersfoort; 
13 en 14. Dames P. C. en B. F. van Thie-

nen en F. A. van Thienen , te Soestdijk 
(gemeente Soest); 

15. B. J . Rosmuller, te Soestdijk (gemeente , 
Soest); 

16. H . H. A. Maas, te Soestdij k (gemeente , 
Soe t); 

1 Deze teekeningen zijn niet opgenomen.(R ed.) 
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17. H. J . Berghege, te Soestdijk (gemeente 
Soest); 

18. G. J . Staal, te Soest; 
19. J. Naethuys, te Soest; 
20. G. Koops, te Soest; 
21. N.V. ,,De Tijdgeest", Maatschappij tot 

Exploitatie van Onroerende zaken, te 
Rotterdam ; 

22. J. Altenburg, te Soest; 
23. J. D. L. Zoetelief, te Soestdij k (ge-

meente Soest) ; 
24. Erven N . Swager, te Soest; 
26 . J. C. en P. Swager, te Soest; 
26 . P . Swager, te Soest; 
27. Mejuffrouw G. Swager e.a., te Soest; 
28 . J. van de Broek, te Soest; 
29. G. van de Geer, te Soest; 
30. H. V. B aints, te Utrecht; 

tegen het bes! uit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 23 November 1936, waarbij een 
uitbreidingsplan c.a. van Soest gedeeltelijk is 
goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies rn11 26 
J anuar i 1938, N°. 34; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Soest bij zijn besluit van 20 ovember 1935, 
le afdeeling, N °. 2990, heeft vastgesteld een 
plan van uitbreiding voor de gemeente Soest, 
zooals dat is uitgewerkt op de bij dat besluit 
behoorende teekeningen met de daarop ge
stelde verklaring van de aanduidingen, toe
lichtende beschrijving en waarvan de bestem
ming in onderdeelen nader is omschreven in 
de eveneens bij dat besluit behoornnde be
bouwingsvoorschriften; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
hun besluit van 23 ovember 19 36 met on
gegrondverklaring van de bij hun college in
gediende bezwaren, voorzoover de adressanten 
door hen ontvankelijk werden geacht, het 
evengenoemde uitbreidingsplan met bebou
wingsvoorschriften hebben goedgekeurd, met 
uitzondering van die gedeelten van het plan, 
welke op de overzichtskaar t en de detailkaar
ten van het plan met een roode stippellijn zij n 
omgren d, a lsmede die bepalingen der bebou
wingsvoorschr iften, welke op die gedeelten 
betrekking hebben; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat o. m. niet-ontvankelijk is in 
hare bezwaren de Soester Bouwkring, daar zij 
niet als belanghebbende in den zin van artikel 
37, 3de lid , der Woningwet kan worden aan
gemerkt, omdat niet is gebleken, dat deze als 
zoodanig eenig recht kan doen ge lden op in 
het uitbreidingsplan gelegen gronden; dat in 
het noord-oostelijk gedeelte van het plan een 
weg is ontworpen, genummerd 136, al s toe
gangsweg tot de daarachter liggende industrie
teneinen, langs welken weg een gesloten be
bouwing is gepmjecteerd; dat hun col lege 
geen bezwaar heeft tegen dezen toegang3weg, 
doch dat wel ernstige bedenking bestaat tegen 
de daarl a ngs ontworpen bebouwing, omdat 
hierdoor in een uithoek der gemeente een ge
organiseerde I intbebouwing met woonhuizen 
wordt ontworpen langs een gehee l buiten de 
geconcentreerde bebouwing gelegen weg, het
geen tot het ontstaan van fragmentarisch e be-
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bouwing le idt, welke wel n immer gezonden 
samenha ng met de overige bebouwing zal ver
toonen en welke be bouwing voor h u isvesting 
dei· arbeiders nabij de ontworpe n industr ie
terre inen niet noodig e n n iet geschikt moet 
worden geacht, da t la ngs de noordzijde va n 
den spoo,weg Utrecht-Ame rsfoort is ontwor
pen een weg, genummerd 144a, welke dood
loopt e n waa rlangs een vrij dichte lintbebou
wing is ontworpe n ; da t tegen een en a nder 
bij hun college ernstig bezwaal' bestaat, om 
dat deze weg met bebouwing zou komen te 
liggen te mi dden va n een rnim natuurland
schap en langs een spoorbaa n, die het genie
ten van di t la ndschap voor ve len mogelijk 
maakt, terwijl vool' ts de bebouwing op vrij 
grooten a fsta nd zo u komen te I iggen va n de 
geconcentr ee rde bebouwing, we lke opzet der
ha lve uit een oog punt van beho ud van natuu r
schoon e n concentratie van bebouwi ng ver 
werpe lijk is; dat aan de noo rd-oostzijde van 
den K a mpweg een nieuwe weg is geprnj ec
tee rd , gen umme rd 205, waa rla ngs bebouwing 
zal zij n toegelaten ; dat hun college bezwaar 
heeft tegen dezen weg, omdat daa rm ede zou 
worde n voorui tgeloopen op de vraag, of een 
uitbre iding van de bebouwing op de gronden 
a a n de noord-oostzijde van den K a mpweg toe
laatbaa r ka n worden geacht, terwij l t ha ns de 
gelegenheid on tbreekt een ool'de I te vo rmen 
of de vorenbedoelde weg en bebouwing goede 
a a nsluiting zoude n geven aan een eventuee le 
toekomstige ui tbreid ing va n grooter omvang 
in deze richting; dat la ngs den gemeente lijke n 
betonweg tusschen Soestduinen e n Soeste rbe rg, 
deels aan de westzijde, deels aan de oostzijde, 
door sma lle na tuurstrooken afgewisselde com
p lexen bouwterre in zij n ontwo r pen, op we lke 
bebouwingen (deels met d ubbele woningen) op 
15 m afsta nd tot de erfsche idingen zij n toege
laten ; dat deze bebouwingen zij n ontworpen 
op gronden, we lke behoornn tot de f raa iste ge
deelten van het gemeentelij k natuurschoon
bezit ; dat het behoud van zooveel mogelij k 
na tuu rschoon voor een gemeente a ls Soest een 
levensbelang is; dat de vorenbedoelde bebou
wing aan di t natuurschoon aanzienlijk a fbreuk 
za l doen en dat de samenha ng tusschen de 
versch ill ende nog geheel ongernpte gebied en, 
met natu urschoon in dit deel der gemeen te 
daardoor ve rbroken zal worden ; dat h un col
lege om de voormelde redenen geen enke le be
bouwing op d it punt toe laatba ar ach t; dat aan 
de Berkenl aa n een vrij ruime bebouw ing met 
woningen is mogelijk gemaa kt ; da t deze laan, 
a ls verharde weg op het u it bre id ingsp lan voor
komende, doodloop t; dat het hi el' een gedee lte 
der gemeen te betre ft, da t gehee l te midden 
va n de fraa iste natuur is gelegen , terwijl t hans 
nog slechts een zandweg aanwezig is, waaraan 
nie t ka n worden gebouwd, ·zooclat op grond 
vau de overwegingen , hi e rvóór ve rme ld, el ke 
be bouwing ve rmeden behoort te worde n ; dat 
tusschen het bui ten het u itbrn id ings pla n ge
houden gedeelte va n " De Eng" en de n ont
worpen weg n° . 1 een aanta l n ieuwe wegen 
is ge p rojectee rd ; dat tegen deze wegen bij 
hun college beden king bestaat , omdat zij het 
tha ns bestaande natuurlij ke ve rba nd t usschen 
"D e Eng" en de terre inen ten . zui dwesten 
daarvan zouden ve rbrnken , hetgeen ui t een 
oogpunt van natuul'schoon zeer te betreurnn 
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zou zij n, hetwe lk te mee r k lemt, nu ook de 
aans lui tende gedeel ten ten zuidwesten van weg 
n°. 1 zij n bestemd voor bebouwing uitslui tend 
ten d ienste van land- en t u inbo uw; dat in het 
11oordwestel ij k gedee lte va n het pla n een weg 
is ontwo rpe n, genummerd 7, we l ke o p den 
provincia len weg B il thoven- Soestdij k za l uit
monden ; dat tegen dezen weg bezwaar bestaat 
bij hun college, omda t de aansluiting van d ien 
weg op den provincia len weg za l plaats vin
den in de o nm iddellij ke na bijhe id va11 het 
punt, waa r de laatstgenoemde weg op d en 
R ijksst raatweg uitmondt op een toch r eeds 
we inig gelukki ge wij ze, w odat het scheppen 
van een nieuw moeilijk ve rkeerspunt o p korten 
afstand achterwege behoort te bi ij ven ; dat 
een groot deel van " De Eng" in het uitb re i
dingspl a n is opgenomen , waarmede hun col
lege zich n iet kan vereen igen ; da t toch het 
karakte r van de gemeente Soest medebrengt , 
da t zooveel mogelij k cultuurruimte behouden 
b lij ft ; da t voorkome n moet worden, dat in 
dat deel der gemeente de com plexen bebo u
wing in te g roote mate aaneen ges loten wo r
den; dat echter de complexen na tu u rschoo u 
ju ist zooveel mogelij k aaneenges lo te n behoo
ren te blijven; dat uit een oogpunt va n na
tuurschoon di t gedeelte va n " D e Eng" nog 
aantrek kelij ker is en derh a lve woveel moge
! ij k onbebouwd di ent te worde n gelaten ; dat 
ten zu iden va n de Bi r kstraat na bij de B a l'to
lott ilaan aan een strook g rond de bestemming 
is gegeven van " l a ndbouw zonde r bebouwing"; 
dat tegen deze bestemming bij h un co llege 
bezwaar bestaat, omdat zij niet meer geacht 
kan worden de bela ngen van de Vo lksh u isves
t ing in ruimen zin te di enen en n iet op de 
Woning wet ka n berusten; dat in het pl a n aan 
verschi ll ende gronden de bestemming natuur
reservaat is gegeven ; dat deze bestemming 
bl ij kens de bebouwingsvoorschriften is ge legd 
op gronden , we lke in het a lgemeen bela ng , 
wegens hun la ndschappe lij ke schoonhe id , of 
we l om hun waarde u it biolog isch oogpunt, 
moeten worden behouden in den toestand , 
waarin zij zich bevinden, of we l op zu lke, 
we lke door verande ring kunnen worde n ve r
beterd in het belang van d ie landschappel ijke 
schoonhe id; dat tegen zoodanige bestemm ing 
geen bezwaar besta at voor zoove r de betrnkken 
g ronde n in e igendom toebehooren aa n de ge
meente Soest, omdat daaraan de gedachte ten 
grnndslag l igt, dat de gemeente zelf in het 
a lgemeen belang deze g ro nden a ls 011gel'0pt 
natuu rschoon wil bewa re n ; dat de bedoe lde 
be temming echter wel bedenk ing ontmoet bij 
h un coll ege, voor zoove1· zij is ge legd op 
gronden va n part ic ul ie rnn , aangezie n he t ge
meentebestuur imme rs geen m idde le n ten 
d ienste staan om deze be temming te ha nd
ha ven , i nd ien de betrokken g rondeigena r en 
niet daartoe zouden will en medewerken. zoo
dat het gemeen tebestuur het doe l all een zou 
kunnen be reiken door aa nkoop o f onteigening 
van de bedoelde g rnnden , van het voornemen 
waartoe e venwel niet is geble ken ; dat di t be
zwaar niet geldt, voor zoover de bestemm ing
natuurrese rvaat is ge legd op strooken g rnnd , 
we lke bedoeld zij n a ls toegang tot de achtel'-
1 iggende tot natuurreservaat bestemde te rrei
nen, aangezien de besten1mi ng op deze st l'oo
ken voornamelij k ten doel heeft de bouwmo-
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gelijkheid daarop te beperken, ten einde deze 
toegangen zooveel mogelij k vrij te houden, 
hetgeen ten nauwste met de belangen van de 
Volkshuisvesting samenhangt; dat, wat de bij 
hun college ingebrach te bezwaren tegen het 
uitbreidingsplan betreft, eenige adressanten 
(waa ronder de appellanten hiervoor vermeld 
onder de nummers 2, 4, 5, 16 , 17 , 22, 24, 25 
en 26) naar hun meening te veel grond moe
ten afstaan voor weg- of straatverbreeding, 
te rwijl sommigen daartoe in het geheel niet 
bere id zijn; dat in sommige gevall en de weg
verbreeding noodzakelijk is voor een beter 
verloop van den weg en in ande re gevallen 
de weg-verbreeding noodig is in verband met 
de toekom tige beteeken is der betrokken we
gen ; da t de geprojecteerde verbreedingen niet 
beteekenen, da t de betrokken e igenaren de 
heschikking over de voor verbreeding- bestem
de terreinstrooken ve rli ezen, doch dat daar
over te zijner tijd met het gemeentebestuur 
een regeling ka n worden getroffen of door da t 
bestuur ka n worden overgegaan tot onte ige
ning, in welke gevallen voor de ei gena ren vol 
doende waarborgen be taan voor ve rgoeding 
van werkelijk door hen geleden schade; da t 
eeni ge adressanten (waaronder de a ppell a nten, 
hier voor vermeld onder de numme rs 2, 8, 9, 
24, 25, 27 en 28) bezwaar ma ken tegen de 
on tworpen voorgevelroo ilijnen, omdat deze een 
bestaand gebouw snijden of op te g rooten a f
sta nd zijn bepaald; da t de in he t plan be
paalde ' rooilijnen a il een bij een geheele ve r
nieuwing van het gebouw moeten worden in 
acht genomen, zoodat gedeeltelijke ve rnieu
wing van de tha ns bestaa nde gebonwen daar
door niet wordt belet ; dat in de meeste ge
vall en op e igen terrein voldoende n1imte over 
blijft om, ingeval va n een geheele ve rnieu
wing, het gebouw met inachtneming van de 
nieuwe roo ilijn op ei gen te rre in weder te kun
nen oprichten ; da t in sommige ge vall en een 
gevraagde ve rl egging van de rooi I ij n n iet 
mogelijk is in ve rband met andere bestaande 
perceel en ; dat de getrokken rooi! ijnen a lle 
nood ig zijn met het oog op het karakter en de 
beteekenis der betrokken wegen en voo r som
mlge wegen ruime rooilijna fstanden noodi g 
zijn door hun toekomsti ge functie al s ver
bindingsweg of verkeersweg; dat overi gens 
deze rooilijnen noodza kelijk zijn om een be
hoorlijke p laats ing der gebouwen ten opzichte 
van den weg te verzekeren ; dat het bezwaar 
van de adressanten (hiervoor vermeld onder 
N °. 27) bovendien ongegrond is, omdat hun 
terre in ook zonder de nieuwe voorschriften 
van het ni tbre idingsplan niet geschikt wu zijn 
voor nieuwe bebouwing , nu deze nie t aan de 
geldende voorschriften zou kunnen voldoen ; 
dat eenige adressanten {waaronder de appel
lanten, hie rvoor vermeld onder de nummers 6, 
13, 14, 21 en 25) bezwaar maken tegen de 
bestemming van een gedeelte hunner perceelen 
tot rusti eken weg ; dat deze wegen noodzake
lijk zijn om te be re iken, da t in de toekomst 
de toegang tot de ach ter] iggende te rreinen za l 
verzekerd b lij ven en deze niet door bebouwing 
zal worden belemerd ; dat de adres,anten ,·an 
deze bestemming geen schade ondervinden , 
omda t zij immers de volle beschikking over 
hun grond behouden en deze sl echts zul Jen 
behoeven af te staan, nadat terzake met het 
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gemeentebestuur een regel ing zal zijn getrof
fen , of de g ronden zullen zijn onteigend, in 
welke beide gevall en dus vergoed ing van wer
kelijke sch ade verzekerd is; dat overigens de 
g ronden, gelegen aa n rusti eke wegen, aa n 
welke niet mag worden gebouwd, door , andere 
wegen a ls bouwterrein ontsloten zijn ; dat de 
bezwa ren van de ad ressanten (hiervoor ver
meld onder 13 en 14) bovendi en ongegrond 
zijn , omdat de door hen genoemde perceelen 
niet in het uitbre idings pl an zijn opgenomen ; 
dat eenige adressanten (waaronder de appel
] anten, hiervoor vermeld onder de nummers 
2, 13 . 14, 24 , 25 en 27) al s g ri ef aanvoeren, 
dat de vastgestelde zijdeli ngsche a fstanden van 
de gebouwen tot de e rfsche idingen te hoog zijn 
voor een behoorlijke exploi ta t ie van de be
t rokken pe rceelen a ls bouwte r re in of in som
mige geval len he rbouw van bes taande ge
bouwen onmogelijk maken ; dat de ontworpen 
zijde] ingsche a fsta nden voor de verschill ende 
soorten va n bebouwing al s minim a moeten 
worden be chouw<l; dat voorts het karakte r 
van de wegen en van de omg-eving de ont
worpen zij-afstanden noodzakelijk maakt en 
in enkele gevall en deze afstanden zijn bepaa ld 
in het be lang van het bestaande natuurschoon ; 
dat aan de voormelde bezwa,·en in bela ng
rijke mate wordt tegemoet gekomen door de 
bepaling va n het de rde I id va n a rtikel 5 der 
bebouwingsvoorschriften, krachtens welke bur
gemeester en wetho uders bevoegd zijn a f te 
wijken van het bepaalde in kolom V (Min i
mum zij-afstand tot de erfsche iding ) van de 
tabe l der bebouwingsvoorschriften, voor het 
bouwen op g ronden, welke bij het in werking 
treden va n de bebouwingsvoorschri ften voor 
bouw te1Tein bestemd wa ren en waarop we,:rcns 
de zwaa rdere e ischen de r bebouwingsvoorschri f
ten niet gebouwd zou kunnen worden, omda t 
zij begren d zij n door eigendommen van an
deren en de mogelijkhe id om het terrein op 
redelijke voorwaarden op de ve rei schte afme
tingen te brengen uitges loten moet worden 
geacht; dat verschill ende terre inen nog geheel 
onbebouwd en volgens de vom·geschreven zij
delingsche afsta nden nog vo l kom en bebouw
baar zijn, in welke geva llen de e igenaren dus 
geenerle i werke lijke schade zullen lijden ; dat 
eeni ge adressanten (waaronde r de appell anten, 
hie rvoor ve rmeld onder de nummers 5, 9, 10, 
16 , 17 . 21, 24, 25 en 26) a a nvoeren, da t hun 
perceelen in de bebouwde kom der gemeente 
li ggen en de rha lve ten onrechte in het uit
bre idings pl an zijn o pgenomen ; dat de gemeen
te Soest bestaat uit een van o udsher over een 
g root deel de r gemeente verspre ide bebouwing. 
zoodat het moeil ij k is een bebo uwde kom vast 
te ste ll en ; dat het gemeentebestuur, naar de 
meening n m hun college, te recht en in over
eenstemming met de betrekkelijke bepalingen 
der Woningwet slechts een kl e in deel de ,· be
staande bebouwing a ls bebouwde kom heeft 
gemeend te moeten a anmerken ; da t .daardoor 
nu weliswaar een groot deel van de bestaa nde 
bebouwing in het uitbre idingsp la n is opgeno
men; doch dat di t naodzakelijk was, omdat 
vele nieuw ontworpen wegen uitmonden op 
bestaande bebouwde wegen, waardoor deze 
laa tste en de daarbij betrokken terre inen -
welke overi gens ook in wezen niet een aan
eengesloten kom vormen - een essentieele 
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w1J z1ging in bestemming en functi e zullen on
dergaa n en mitsdi en met het uitbreidingspl a n 
ten na uw:, te samenhangen; dat eenige adres
santen (waaronder de appell a nten , hie rvoo,· 
vermeld onder de nummers 9, 10 en 21) be
zwaa r maken tegen het ontbreken van een re
geling ex artikel 43 der Woningwet; dat deze 
grief waarschijnlijk op een misvatting berust, 
aangezien het hi er betreft een uitbre idings
plan, waarbij tevens bebouwingsvoorschriften 
ingevolge artikel 39 der Woningwet zijn vast
gesteld . terwijl een verordening ex a rtikel 43 
a ll een ka n gelden voor de bebouwde kom der 
gemeente; da t , voor zoover de adressanten 
met een en a nder zouden will en betoogen , dat 
ten onrechte een gedeel te van de bebouwde 
kom in het uitbreidingsplan is gelegen, hun 
bezwaar reeds wee rl egging vindt in de over
wegingen, gewijd aan het onmiddellijk hieraan 
voorafgaande bezwaar; dat de adressanten 
voorts als g ri ef aanvoeren, dat in het plan 
roo ilijnen wonlen vastgesteld in afwij king van 
het bij of krachtens artikel 9 der bouwvero,·
dening bepaalde, zonder dat artikel 2, tweede 
1 id , juncto artikel 10, der Woningwet is na
geleefd: dat dit bezwaa r ongegrond is, omdat 
juist door de invoeging van het huidige de rde 
1 id van a ,·ti kel 2 der Won ingwet bij de wet 
van 14 Juni 1934 (Staatsblad N°. 316) is vast
gelegd , dat in een ui tbre idingsp lan getrokken 
l'Oo ilijnen rechtskrach t verkrijgen zonder dat 
daarvoor de artikele n 2 en 10 de ,· vVoni ngwet 
behoeven te worden nageleefd; dat dezelfde 
adressanten a ls bezwaar naar Y01'8n brengen , 
dat zonder ve rmelding van deugdelij ke grnn
den in het uitbreid ingspl an de bestemming 
tot in onde1·deel en is aangegeven over een ge
bied. waa rop zich de bebo uwing in de ee rst
volgende jaren niet zal uitbreiden; dat dit 
bezwaar onjuist is, omdat de gemeenternad in 
de overwegingen van zijn beslui t wel degelijk 
heeft verme ld , waa rom aan het plan zu lk een 
g-l'Oote omvang is gegeven, dat hun coll ege de 
rloor den raad aangevoerde redenen juist acht 
en mitsdien geen bedenking heeft tegen den 
omvang van het p lan; dat deze adressanten 
er voorts nog een g ri e f van make n, dat op de 
kaarten de kadastrale grenzen, sectie en num
mers der perceelen niet juist o f onvolledig 
zijn weergegeven; dat het niet mogelijk is in 
een uitbre idingsplan van een omvang a ls het 
onderhavige. hetwelk uiteraard zee r geru ime n 
tijd in voorbere iding en beha ndeli ng is, de 
wijzigi ngen in den kadastralen toestand der 
perceel en steeds voll edig te ve rwerken; dat 
dit ook nimmer de bedoeling van de betrek
kelijke bepali ng van het Woningbeslui t kan 
zijn geweest, doch vee lee r moet worden aan
genomen, dat aan die bepaling is voldaan, 
indien het gemeentebestuur met de hem te ,· 
beschikking staande gegevens zoo vo ll ed ig 
mogelijk de juiste kadastrale aanduidingen 
ve rwerkt; dat niet is gebleken, dat het ge
meentebestuur aan dezen laatsten e isch niet 
zou hebben voldaan; d,Lt de h ierbedoel de 
adressanten vervol gens aanvoe1·en, dat de scha
devergoed ingsverordeni ng, door de n raad vast
geste ld in zij ne ve rgaderi ng van 20 November 
1935 11iet voo,·z iet in vergoeding van a l Ie 
schade of d it on vo l doende doet, dat voorts de 
verordening geen beroep van de bes] iss ing van 
<len gemeenteraad op den rnchte1· of op Gede-
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puteerde Staten open stelt; dat zij soms wel 
rech t op vergoeding van chade erkent, doch 
n iet aangeeft de wijze va n dekk ing di e r uit
gaven door de gemeente; dat, nu adressa nten 
niet duidelijk aantoonen welke schade niet en 
in hoeverre schade onvoldoende wordt ver
goed, voor hun college geen aanle iding be
staat op dit bezwaar nader in te gaan ; dat 
de regeling van het beroe p van de besli ssing 
van den gemeenteraad op een .sche idsge recht 
hun coll ege juist voorkomt en voldoende waar
borgen bevat voor een objectieve beoordeel ing 
van aanspraken op schadevergoeding; dat de 
wijze van dekking der kosten van ui t te kee ren 
scha deve rgoeding door de gemeente een aan
geleg-enhe id is, welke geheel buiten het uit
breidingsplan omgaat en hier dus bu iten be
spreking dient te blij ven: dat de bedoelde 
schadevergoed ingsverordeni ng ongeveer ge l ijk
luidend is aan verordeningen, in verschill e nde 
andere gemeenten in gebruik, welke voor zoo
ver hun coll ege bekend, in de practijk geen 
aanleid ing tot moe ilijkheden geven; dat deze 
adressanten het ten s lotte onjuist achten, dat 
geen dwa rsprofiel van de gepro jectee rde hoofd
verkeerswegen is overgelegd ; dat het gemeen
tebestuur van meen ing is, dat in het pla n 
geen hoofdverkeerswegen zijn ontworpen; dat 
hun coll ege zich met deze opvatt ing kan ver
eenigen en de rhalve hie r geen strijd met de 
betrekkelijke bepaling van het W oningbeslui t 
ka n zien: dat eenige adressanten (waarnnder 
de appe ll anten , hiervoor ve rme ld onder de 
nummers 2, 24 en 25) bezwaar maken tegen 
het voorgeschreven type der bebouwing; dat 
in verband met het karakte r van de hetrokken 
wegen en van de omgeving hun co ll ege met 
het gemeentebestuur van meening is, dat een 
a nde r type van bebouwing niet kan worden 
toegelaten; dat een ige adressanten (waaronder 
de hie rvoor onder numme r 15 ve nne lde ap
pell a nt) bezwaar maken tegen de door hun 
hui s ontworpen wegen, welke een herbouw 
daarvan onrnogelij k maken; dat, voor zoover 
door een en a nder een perceel niet meer in 
overeenstemming met de voorschriften van het 
plan kan worden bebouwd, de reeds hie rvóór 
vermelde sch adevergoedingsverordening hierin 
voorziet; dat eeni ge ad ressanten (waaronder 
de appell a nten, hiervoor vermeld onder de 
nummers 4, 8 en 22 ) a ls gr ief aanvoeren , dat 
over hun terre in ni euwe wegen zijn ontworpen, 
waarvoor zij te vee l g rond moeten afstaan of 
waardoor zij te veel bouwterrein verliezen ; • 
dat de nieuwe wegen noodig zijn in verband 
met de aanwez ighe id van di epe binnen-te rre i
nen of om een betere verkaveling te vet·ki·ij 
gen, terwijl soms verlegg ing niet moge lijk is 
in verband met ter pi aatse bestaande bebou
wing; dat voorts somm ige adressanten over 
het hoofd zien , dat door de nieuwe wegen 
juist meer ter re in a ls bouwterrein ontsloten 
wordt; dat de e igena ren over de strooken , 
voor weg bestemd, toch hun beschikkingsrecht 
niet ved iezen en deze gronden eerst behoeven 
a f te staan na met het gemeentebestuur een 
regel ing te hebben getroffe n of na onteige
ning, in welke be ide gevallen voldoende waar
borgen besta an voo r vergoeding van we rke lijk 
geleden schade; dat eenige adressanten (waar
onder de hiervoor onder N °. 6 vermelde ap
pell a nten) aanvoeren, dat eenige perceelen 
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buiten het uitbreidingsplan zijn gehouden, het- . 
geen zij in strij d met de Woningwet achten, 
omdat wel de be temming tot in onderdeelen 
tot later kan worden uitgesteld, doch dan een 
bestemming in hoofdzaak moet worden aange
geven; dat hun college geen wettelijk voor
schrift bekend is, hetwelk zou verbieden om 
enkele deelen der gemeente, ook indien deze 
nabij de bestaande bebouwing zijn gelegen, 
buiten het uitbreidingsplan te houden; dat 
hun college m itsdien in dit opzicht geen strijd 
met de Woni ngwet kan zien; dat een tweetal 
adressanten (zijnde de hiervoor onder N °. 25 
vermelde appell anten) bezwaar heeft tegen de 
bestemming van hun perceel sectie A , N°. 
620, tot landbouw en tuinbouw en tot laad
en losinrichting, aangezien deze bestemming 
niet gegrond zou zijn op eenige wettelijke be
paling en men niet een eigenaar kan dwingen 
tot uitoe fening van een bepaald bedrijf ; dat 
deze bestemmingen oordeelkundig ge legd zij n 
en ten nauwste verband houden met de be-
1 angen van de vo lkshuisvesting, zooa ls h ier
onder nader is aangegeven, waarbij moet wor
den opgemerkt, dat de gronden thans ook voor 
landbouw in gebrnik zijn en voor de bestem
ming laad- en losplaats de gronden langs de 
E em bij ui tstek geschi kt zijn ; dat blij kens 
artike l 2, lle, der bebouwingsvoorschriften en 
de verk lar ing op de kaart N°. 1 van het uit
breidjngsplan de bestemming land- en tu in
bouw voornamel ij k ten doel heeft te voorko
men, dat andere gebouwen dan ten dienste 
van land- en tuinbouw zullen worden opge-
1·icht; dat overigens de bestemming tot laad
en losplaats den e igenaar niet dwingt tot u it
oefening van een bepaald bedrijf, doch blij
kens artikel 13 der bebouwingsvoorschriften 
slechts ten doel heeft te voorkomen , dat a n
dere gebouwen clan ten dienste van de bedoel
de bestemming worden opgericht; dat zij naast 
de hiervóór reeds besproken bezwaren, a ls 
grief naar voren brengen, dat op hun perceel 
sectie C. N °. 1963, slechts 2 woningen onder 
één kap mogen worden gebouwd, en boven
dien na de ontworpen verlegging van den weg 
h1Jn perceel niet meer geheel aan dien weg 
zal liggen; dat de landelij ke omgeving niet 
toelaat, dat meer clan twee woningen onder 
één kap zouden worden gebouwd, terwijl de 
ad ressa nten niet geach t kunnen worden van 
dit bebouwingsvoorschrift werkelijke schade te 
lijden ; dat na verlegging van den betrokken ' 

. weg nog voldoende bouwterrein overbl ijft; dat 
een adressant (zijnde de hie rvoor onder N °. 
10 ve rmelde appell a nt) naast de hiervóór 
reeds besproken bezwaren, bedenking heeft 
tegen het vervallen van de spoorwegovergan
gen van de poorlijn Baarn-Utrecht nab ij den 
Kolonieweg en de E ikenlaan en tegen de op
heff ing en het ve rvall en a ls openbare weg, 
a lthans a ls voetpad en r ijweg van " H et 
Driftje"; dat de adressant op ruimen afstand 
van deze spoorwegovergangen en wegen woont 
en mi tsdien niet a ls belanghebbende in den 
zin van artikel 37 de r Woningwet kan worden 
aangemerkt ; zoodat op deze bezwaren niet 
kan worden ingegaan; dat een adressant 
(zijnde de hie rvoor onder N°. 19 vermelde ap
pellant) bezwaa r maakt tegen de aan zijne 
gronden gegeven bestemming voor land- en 
tuinbouw en verandering daarvan ve t·zoekt 
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111 be temming voor bouwterrein ; dat de 
voormelde bestemming naar de meening 
van hun college oordeelkundig is ge legd; 
dat deze bestemming slechts den bestaan
den toestand bestendi gt en dat in di t deel 
van de gemeente in de eerstvol gende jaren 
geen behoefte aan bouwterre in is te ver
wachten; dat blijkens artikel 2, lle der be
bouwingsvoor chriften en de verk laring op 
de kaart N°. 1 van het u itbreidingsplan de 
bestemming land- en tu inbouw voornamel ij k 
ten doel heeft te voorkomen, dat a ndere ge
bouwen dan ten dien te van land- en tu inbouw 
zull en wOI·den opgericht; dat de adressant 
van de gelegde bestemming geen directe scha
de ondervindt, aangezien het terrein ook thans 
- als zijnde niet aan een weg ge legen, waar
aan gebouwd mag worden - niet al s bouw
terre in kan worden aangemerkt; dat een 
adressante (zij nde de hiervoor onder N °. 3 
vermelde appellante) bezwaar maakt tegen het 
afstaan van een strook grond van den tu in 
van haar perceel , omdat dit daardoor in waar
de za l verminderen, a lsmede tegen het feit, 
dat haar perceel in het uitbreidingsplan is be
trokken; terwijl het haars inziens in de be
bouwde kom ligt ; dat, afgezien van de vraag, 
of de adressante in hare bezwaren ontvan ke
lij k is, nu niet zij , doch de vorige e igenaar 
bezwaren bij den raad heeft ingebracht, op 

·hare bezwaren niet nader kan worden inge
gaan, omdat blij kbaar ten t ijde van den aan
koop het plan rneds in ontwe rp ter inzage 
had gelegen en dus bij het bepalen rnn den 
kooiJprijs met de vermeende waarcleYerminde
ring kon worden rekening gehouden; dat 
eeni ge adressanten (zijnde de h iervoor onder 
de nwnmers 13 en 14 vermelde appellanten) 
naast de bezwaren, hie rvóór besproken , be
denking hebben tegen weg N °. 35 en ve1·zoe
ken dezen te verleggen ; dat verlegging van 
dezen weg langs de terre ingrens van de adre -
santen niet doenlij k is, omdat een en ander 
zou gaan ten koste van het behoorl ij k beloop 
van dien weg; dat burgemeester en wethou
ders van Amersfoort bezwaar maken: I. tegen 
het ontbreken van een grc~•ne strook tusschen 
het ontworpen industr ieterre in en de gronden 
oostelijk daarvan, welke eventueel mor Volks
hu isvesting bestemd zull en wo rden ; Il. tegen 
de lintbebouwing la ngs den weg Amersfoort-
Soest en langs den weg Amersfoort- Utrecht ; 
III. tegen het feit, dat de gronden in het oo -
telijk deel, grenzend aan Amersfoort, la 11gs 
de Eem buiten het uitbreidingsplan zij n ge
houden; dat Gedeputeerde Staten ambtsha lve 
te dien aanzien ovenrngen : I. dat tusschen de 
ontworpen industr ieterrei nen en de bebouwing 
van Amersfoort nog meer dan ,·oldoencle 
ruimte voor het rese rveeren van een beschut
tende tusschenstrook aanwezig is; U. dat van 
den straatweg Amersfoor t--Utrecht slechts een 
kl ein gedeelte in het plan is o pgenomen, waa r
langs de I intbebouwing reeg.s nagenoeg een 
voldongen feit is, terwijl de ontworpen be
bouwing langs den strnatweg Amersfoort-
Soest bij hun coll ege geen bezwaar ontmoet; 
III. dat hun college niet onjuist acht, dat de 
hierbedoelde gronden buiten het u1tbreidi11gs
plan zijn gehouden, doch dat deze gronden, 
zoodra daaraan behoefte za l bestaan, a ltij d 
nog in het plan kunnen worden be trokken; 
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dat, wat a lle ingediende bezwal'en betreft, 
,·oor zoover zij niet reeds hiervóór weerlegging 
vonden, de schadevergoedingsverordening, vast
geste ld door den raad der gemeente Soest in 
zij ne vergadering van 20 November 1935, vol
doende waarborgen beva t, dat werkelijk ge
leden schade zal worden vergoed ; da t hun 
coll ege in deze bezwaren, behalve voor zoover 
hiervóór anders werd overwogen, niet voldoen
de redenen heeft kunnen vinden om aan het 
plan en de bebouwingsvoorschriften, voo r zoo
ver dit niet reeds ambtshalve is geschied, hun 
goedkeuring te onthouden; 

dat van deze be I iss ing de in hoofde deze 
genoemde appell a nten bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

dat H . van Thienen aanvoert, dat de rooi
lijn voor de Stadhouderslaan te Soest zijn 
inziens ruimer is genomen, dan aan verschil
lende wegen te Soest gebrui kelijk is, welke 
namelijk op 5 m is gesteld, waardoor zijn 
reeds smal terre in a ls bouwterrein geheel 
waardeloos wordt; 

dat H. A . van N ahuijs in hoofdzaak aan
voert, da t in het uitbreidingsplan der gemeen
te Soest over de breedte van zijn perceel bouw
land. ge legen aan den Hellingweg te Soest, 
kadastrnal bekend a ls sectie H , N °. 1713, zij n
de gemiddeld 65 m, ontworpen is een weg 
genummerd 21, gaande ongeveer zuid-noord 
van H elli ngweg naar Mariastraat , ter breedte 
van 12 m en wel zoodanig ger icht, dat de 
westelijk aan den ontworpen weg overblij ven
de grond zoo goed a ls geheel , en d ie, l iggende 
oo tel ijk van dien weg, gedeel telijk niet kan 
voldoen aan de eischen der bouwverordening 
te Sa st; dat wel is waa r het perceel sectie H . 

0
• 1713 g renst aan gronden, behoorend tot 

de aan de Beetslaan li ggende huisjes, doch 
dat bij ernstig pogen is gebleken, dat die 
gronden, ook ten deel e, practisch niet ver
krijgbaar zijn , zoodat het onderhavi ge perceel 
niet kan worden verbreed ; dat de in het uit
bre idingspl an der gemeente Soest ontworpen 
weg N °. 21 onwedersprekelijk uitsluitend de 
belangen des bewoners van de aan dien weg 
te bouwen woningen zou dienen, en niet ge
acht zou kunnen worden "verkeersweg" te 
zij n; dat, naar in het uitbreidingsplan is op
gemerkt, daarin geen " Hoofdverkeerswegen" 
zijn ontworpen; dat de omgeving van het 
onderhavige perceel, met name de arbeiders
wijk aan de Beetslaan, het a lleen kan doen 
dienen voor woningen ten dienste van hen, 
wier levenspeil niet clan bescheiden kosten 
voor woning toelaat; dat het aantal van hen, 
die aan hunne woning bescheiden e ischen moe
ten ste ll en, al lerwege grooter is cl an voor 
eenige ja ren; dat, naar ook van R egeerings
wege is voo rgehouden, het algemeen levens
peil blijvend lager zal zijn dan voorheen; dat 
hij niet kan ontkomen aan den indruk, dat 
het uitbreidingsplan der gemeente oest ten 
onrechte is ingesteld op een terugkeerende 
wogenaamde hoogconjunctuur; 

dat Mejuffrouw H. H. Berghege in hoofd
zaak aanvoert, dat zij bij Gedeputeerde Staten 
van Utrecht bezwaren heeft inged iend tegen 
het afsta:\n van een strook grond van het per
ceel Nassaulaan 6, gelegen aan deze laan, 
aangezien het pand in waarde zal verminde
ren, dat deze bezwaren_ door Gedeputeerde 
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Staten van de hand zijn gewezen ; da t zij zich 
niet kan neerleggen bij deze uitspraak; dat 
door het verkleinen der voortuinen het ge
heele cachet der N assaul aan komt te verval
len ; dat het betrekken van het perceel in het 
uitbreidingsplan bovendi en in strijd is met de 
bedoeling des geve rs; dat immers in de Me
mor ie van Toelichting op het wijzigings
ontwerp 1931 der Woningwet de Minister 
nauwkeurig de bed eling van het voorgestelde 
a rtikel 31b (het artikel 43 van thans) om
schreven heeft, doo rdat de Mini ter er op wijst, 
dat de behoefte zich doet gevoel en, da t zekere 
wijken een bepaalde sfeer behouden; 

dat de Bouwverordening van Onenhare Wer
ken dezer gemeente dd. 28 November 1927 
duidelijk de bebouwde kom der gemeente om
schrijft. waarin de assaulaan gelegen is; dat 
deze Bouwverordening van kracht wa~. toen 
het uitbreidingsplan werd opgezet; dat het 
betrekken van het perceel in het uitbreidings
pl a n in strijd is met de wet; 

dat J . F. Graadt van Roggen in hoofdzaak 
aanvoert, dat hij van het uitbreidingsplan 
e rnst ige moe i! ijkheden ondervindt ; dat het 
te rre in kadastraal bekend gemeente Soest, sec
t ie G N °. 3461 (nieuw N°. 3809) door hem 
in 19 26 werd gekocht, met de bedoeling zich 
er later te vestigen; dat hij in 1926, geduren
de zijn verlof, di rect begonnen is het terrein 
ge leidel ijk aan om te zetten in hoogstamboom
gaard, met het idee, bij zijne repatrieerin!l", te 
beschikken over een min of meer in productie 
komenden boomgaard, beplant met een sorti
ment naar e igen keuze; dat hij er in zij n vol
gend verlof in 1931 weer gewerkt heeft ; dat 
hij moeite noch ka ten gespaard heeft, om er 
een zoo prima mogelijken boomgaard van te 
maken ; dat hij, er op specul eerende, dat de 
ontworpen wegen voorloopig toch niet worden 
aangelegd, nu reeds veel g holoen zou zijn , a ls 
hij ergens op het perceel wu kunnen bouwen, 
zij het dan niet op die plaats, die hij zich oor
spronkelijk had gedacht ; dat, zooals het pro
ject nu is, hij langs weg 0

• 83 niet kan bou
wen, ook niet al zou weg 0

• 83 aanmerkelijk 
small er worden; dat eene mogelijkheid te 
bouwen - als de verordeningen dat toelaten 
- langs weg N °. 80 zou zijn ; dat dit dan 
echter honderdvijftig meter van de Beuken
laan is, waardoor er hooge ka ten voor buiten
aanl eg waterleiding, electricitei t en gas aan 
vastz itten, in welke kosten de gemeente hem 
blijkbaa r niet wu kunnen tegemoet komen; 
dat, indien naderhand de wegen toch aange
legd wuden worden, dan pas de dan te missen 
stukken al s "bouwgrond" eenige waarde zou
den vertegenwoordigen, waarmee hij ook dàn 
echter nog allerm inst gediend zou zijn; dat 
hij te oud is, om een nieuwen boomgaard te 
beginnen, te meer, daar hij van de gemeente 
slechts een stuk heidegrond in ruil zou kunnen 
krijgen, waarmee hij dan tevens weer voor 
eenzelfde langdurig proces van grondverbete
ring zou komen te staan, ongeveer als zich op 
zijn tegenwoord ig perceel heeft afgespeeld; dat 
hij het a llerliefst zij n perceel van a lle wegen 
bevrijd zag; dat het hem echter voldoende ka n 
zijn, indien bouwvoorschriften en verordenin
gen hem gelegenheid laten, ergens op zijn per
ceel , bijvoorbeeld bij weg N° . 80, een behoor
lijk huis te zetten, met eene tegemoetkoming 
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in eventueel ~e maken "extra"-kosten voor 
buitenaanleg waterle iding, gas en electriciteit; 

dat de Weduwe T . Ravenstein, H. H . A. 
Maas en H. J . Berghege aanvoeren, dat zij 
van oordeel zijn , dat het verkleinen van de 
tuinen van hunne perceelen, evenals die van 
de naaste omgeving, het aanzien zeer zal scha
den en n iet bevorderl ijk ka n zij n voo,· de 
verfraaiing van dit gedeel te der gemeente; 
dat het verkeer Spoorstraat-Julianastraat niet 
van dien aard is, dat de gemeente voor ver
breeding van de straat dergelijke kosten 
maakt; dat, door het thans bestaande kleine 
plan tsoen als middel punt te nemen, waarom
heen de nieuwe boch t gelegd kan worden, die 
dan op de Spoorstraat één à tweehonderd 
meter onder dit plantsoen weer op de Spoor
straat uitmondt, op dit pun t een éémichtings
verkeer kan worden verkregen; dat door deze 
oplossing het aspect der straat niet te I ij den 
heeft en gebruik kan worden gemaakt van 
onbebouwde gronden, die waarschijnlijk e igen
dom der gemeente Soest zijn; dat dit dus een 
minder kostbare oplossing zou zijn en burgers 
n iet noodeloos worden geschaad; dat, wanneer 
eene andere oplossing mogelijk is, die ook 
aan de gestelde eischen voldoet, verwacht mag 
worden, dat deze oplossing dan ook gekozen 
zal worden, omdat het toch nooit de bedoeling 
des wetgevers is geweest bm·gers te schaden, 
terwijl deze appel lanten voorts op vrijwel ge
lij ke gronden, a ls de appel lante onder 3, be
zwaar maken tegen het betrekken van hunne 
perceelen in het uitbreidingspla n; 

dat J. A. M. Kuijer, e. a. en H. van ICloos
ter in hoofdzaak aanvoeren, dat Gedeputeerde 
Staten van Utrecht ten aanzien van de per
ceelen sectie H nummers 5078, 4789, 4790 en 
3325, die deel uitmaken van " De Eng" , heb
ben ovei'wogen, dat uit een oogpunt van na
tuurschoon dit gedeelte van de Eng nog aan
trekkelijk is en derhalve zooveel mogel ijk on
bebouwd dient te worden gelaten; dat Gede
puteerde Staten van Utrecht in verband hier
mede het deel der Eng, waar in onder meer 
de bovenvermelde perceelen van hen, appel
lanten, gelegen zijn, met eene roode stippel
lijn hebben omgrensd en daarmede bu iten het 
uitbreidingsplan hebben geplaatst; dat het 
hun voorkomt, dat het toch zeker niet de 
bedoeling van den wetgever kan zijn geweest, 
om op deze wij ze allerle i teneinen uit een 
uitbreidingsplan te doen lichten, waaraan men 
de bestemming a ls natuurreservaat aan de 
hand van de Woningwet niet meent te mogen 
geven; dat de wettelijke bescherming van de 
grondeigenaren tegen te grooten aandrang en 
aanwending van machtsmiddelen van diverse 
gemeenten op deze wijze tot een minimum ge
reduceerd wordt, indien men gewoonweg alle 
begeerde, doch niet direct verkrijgbarn stukken 
gronds uit de kaart knipt en buiten eenig uit
breidingsplan houdt; dat de li tigieuse percee
len n iet ergens aan den rand der te verwach
ten uitbreiding zijn gelegen, integendeel mid
den in de huidi ge bebouwing vallen, zoodat er 
geen enkel ander motief te vinden 1s voor deze 
uitzonderlijke positie dan het verlangen om in 
strijd met de overweging van het aangevallen 
besluit, dat bestemming a ls natuuneservaat 
niet is te handhaven, doch de Eng a ls com
plex natuurschoon te behouden; dat op deze 
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wijze de ongeoorloofde be temming door een 
achterdeur toch het uitbreidingsplan binnen
komt; dat zij in artikel 36 der Woningwet 
meenen te lezen, dat de bestemming van den 
in een plan van uitbreiding begrepen grond in 
hoofdzaak of in onderdeelen moet worden aan
gewezen; dat het tot de bevoegdheid van den 
raad eener gemeente ongetwijfeld behoort om 
het geheele plan van uitbre iding, wat de be
grenzing betreft, a l dan niet te doen inkrim
pen, doch het daartegenover zeker niet aan 
den raad eener gemeente mag vrijstaan om, 
zooals in het onderwerpelijk geval ten aanzien 
van de perceelen sectie H nummers 345 en 
488 is geschied, in het midden van het plan 
diverse stukken er uit te lichten, uit overwe
g ingen, di e met de uitbreiding eener gemeente 
daadwerke lijk niets te maken hebben, daar 
zulks de willekeur ten aanzien van de gronden 
van particulieren slechts in de hand zou wer
ken· 

d;t P . W. Duin Jr ., J. C. Swager en A . A. 
K erkkamp, respectievelijk Voorzi tter, Secre
taris en Penningmeester van de Vereeniging 
,,Soester Bouwkring" , H . \ lt/. Ran, C. E. Ha
ver, C. Haver, de Naamlooze Vennootschap 
"De Tijdgeest", M aatschappij tot 1'xplo1tatie 
van Onrnerende zaken, J . Altenburg, Erven 
N. Swager, J . C. en P. Swager, P. Swaget· en 
Mejuffrouw G. Swager a. e. hunne bezwaren 
handhaven, welke zij zoowel bij den gemeente
raad als bij Gedeputeerde Staten hebuen inge
diend; 

dat burgemeester en wethouders van Amers
foort, handelende te r uitvoering van het raads
besluit der gemeente Amersfoort van 18 De
cember 1936, 0

• 608, aanvoeren, dat het uit
breidingspl an van Soest toestaat de geheele 
B irktstraat (weg Amersfoot·t-Soest) te behou
wen met dubbele woningen met een afstand 
tusschen de woningen van 20 m, behoudens 
eenige g roene strooken van 20 m breed, welke 
toegang geven oot de achtergelegen gro1H..ten ; 
dat het unieke uitzicht van de Birktstraat af 
op de achtergelegen terre inen (graanvelden 
met als achtergrond dennenbosschen en zand
verstuivingen) daardoor vrijwel zal verdwij
nen ; dat bij voortzetting van de bestaande 
1 intbebouwing langs den weg Soes tdijk-Soest 
tot aan de grens va11 Amersfoort een lraaie 
toegangsweg naar deze gemeente za l verloren 
gaan; dat, aangezien de weg Soesterberg
Amersfoort niet is opgenomen in het defini 
tieve uitbreidingsplan, het bouwen tot aan de 
grens van Amersioort geregeld wordt door de 
desbetreffende bepalingen van de bouwveror
dening der gemeente Soest; dat gevreesd 
wordt, dat de bestaande lintbebouwing langs 
dezen weg zich dientengevolge verder zal uit
breiden; dat het toestaan van lmtoebouwing 
la ngs de toegaugswegen tot Amers10ort ten 
gevolge heelt, dat de lasten voortvloe1ene.1e uit 
het behouden van een groenen natuurgordel 
rondom de concentrisch wtgroe1enoe gemeente 
Amersloort, geheel ten laste van deze gemeente 
komP.n; 

dat de dames P. C. en B . F. van Thienen 
en F. A. van Thienen aanvoeren, dat zij mee
nen doo,· de beperkende bepalingen der nieuwe 
bebouwingsvoor chriften ernstig te worden ge
schaad in hunne particuliere belangen; 

dat B . J .· Rosmull er in hoofdzaak aanvoert, 
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dat het perceel, waarin hij tham zijn bedrij f 
uitoefent, noodig verbouwing behoeft; dat de 
hem reeds verleende bouwvergunn ing op een 
e igenaardige wijze is ontnomen; dat hij bij 
schrij ven van 23 November 1936, 2e afdee
ling, N °. 3014/1820, van het Provinciaal Be
stuur van Utrecht de mededee ling heeft ont
vangen, da t hij in verband met het uitbrei
rlingsp l an in aanmerking komt voor schade
loosstelling; dat hij reeds b(llangrijke schade 
heeft ondervonden, zulks in verband met het 
feit, dat hij nog steeds geen uitvoer ing kan 
geven aan het bouwen van een nieuw winkel
pand ; weshalve hij verzoekt, het daarheen te 
willen leiden, dat hem spoedig alsnog bouw
vergunning wordt toegekend, dan wel de hem 
toegezegde schadeloosstelling spoedig wordt 
toegewezen, opdat hij zoo gauw mogelijk met 
den bouw van een nieuw winkelpand kan be
ginnen; 

dat G. J. Staal verzoekt, het daarheen te 
willen leiden, dat a lle knusse, jaren oude, 
voortu intjes langs den R ij ksstraatweg van de 
Halte Soestdijk af tot aan het Koninklij k 
Paleis, geheel in aanpassing bij dat gedee lte, 
waarvan de meeste lanen vorstelij ke benamin
gen hebben, voor opruiming mogen bewaard 
b lij ven en de bewoners aan en langs de Van
Weedestraat, Burgemeester Grothestraat en 
Vredehoistraat ve rl ost mogen worden van het 
rumoerige auto-snel verkeer en dat hij zij n 
stukje grond (siertu intje) mag behouden; 

dat J . Naethuys in een bij zijn beroepschrift 
gevoegde memorie uitvoerig de gronden be
strijdt, waarop Gedeputeerde Staten zijne be
zwaren ongegrond hebben verklaard, daarbij 
o. m . betoogende, dat de bestemming van zijne 
gronden tot het ook onjuist is, dat in dit deel 
der gemeente in de eerstvolgende jaren geen 
behoefte aan bouwterrein is te verwachten; 

dat G. Koops aanvoert, dat in de bouwvoor
schr iften van het onderwerpelijke plan voor 
percee l kadastraal bekend als sectie G N °. 
3716 , gelegen aan den Dorresteinweg, de e rf
afstand bepaald is op 15 m, en het woning
type is bepaald a ls N°. 1; dat door deze be
palingen het bovenbedoelde terrein als bouw
terrein zoo goed als waardeloos is geworden; 
dat bij den aankoop een veel te hooge waarde 
is gegeven, omdat in de toekomst dit terrein 
als bouwterre in wude gebruikt kunnen wor
den; 

dat J. D. L . Zoetelief in hoofdzaak aan
voert, dat hij in eerste instantie geen bezwaar 
gemaakt heelt, omdat hij accoord g111g met het 
plan, zooals het door de gemeente was vast
gesteld; dat hij in 1928 eigenaar geworden is 
van de volgende perceelen grond, gelegen op 
de Eng; Dal weg hoek Engweg sectie H 306-
3321, groot 1.45.50 ha voor de som van 
f 11 ,000; dat, gezien de bebouwing van het 
eerste gedeelte van de Eng en den we_gen
aan jeg aldaar gedurende de laatste 10 Jaar, 
aan den aankoop van deze terreinen het idee 
speculatie ontnomen werd, daar de oeuouw11) !J 
redelij kerwijze was te verwachten; dat htJ, 
erkennende het principieele versch il, toch moet 
opmerken, dat de bes! issing van Gedeputeerde 
Staten, dat de gemeente geen particul iere 
eigendommen aan mag wijzen als natuurreser
vaat, hier wat betreft "De Eng" toch prac
tisch dezelfde bes! issi ng neemt; 
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dat J. van de Broek aanvoert, dat hem dom· 
. het uitbreidingsplan het recht wordt ontnomen 
op den grond, gelegen op den Dorresteinweg 
onder sectie G. W 2799, G 2404, G 2491 en 
2497 , G 2489 , 2491, 2492 en 2496, woonhuizen 
te bouwen, wel hoveniers- of tuinderswonin
gen; dat hij dezen grond u itslu itend heeft ge
kocht met het oogmerk om daar dubbele woon
hu izen te bouwen ; dat hij door de besl is ing 
van den gemeenteraad en van Gedeputee rde 
Staten om dezen weg lande lijk te houden, van 
zijne plannen moet afzien ; dat h ij vooral van 
het stuk grond , bekend als sectie G. 2489 , G 
2492 en G 2496 schade lijdt, daar het stu k, 
te klein a ls bouwland, voo r een dubbel woon
huis was bestemd ; 

dat G. van de Geer vraagt, of hem schade
vergoeding zal worden gegeven voor het feit . 
dat hij op zijne gronden n iet mag bouwen. 
dan wel of e r niet een wijziging in het plan 
kan worden aangebracht in dier voege, dat e r 
wel mag worden gebouwd aan rustieke wegen: 

dat H . V. Baints aanvoert, dat b lij kens e r
kenning van een der gemeenteraadsleden zelf 
het onderhavige plan geen of on vol doende 
rekening houdt met de rechtmatige belangen 
van hem, appellant, a ls eigenaar van het ter
rein kadastraal bekend gemeente Soest, sectie 
H, nummers 4918 en 5338; dat dit laatste in 
feite bewezen is door het vooru it loopen van 
dit bestuurs l id op Onze bes! issing, en door de 
materieele schade, hiercloor veroorzaakt; 

Overwegende ten aanzien van de ontvanke
lij kheid de r appella nten in de door hen inge
stelde beroepen, dat als belanghebbenden, aan 
wie in artikel 38, eerste lid, der Woningwet 
beroep is toegekend tegen het ve rl eenen van 
goedkeuring van een uitbreidingsplan dooi· 
Gedeputeerde Staten, slechts diegenen zijn te 
beschouwen, di e e igenaren zijn van of recht
hebbenden op een of meer percee len, gelegen 
binnen het gebied waarop het uitbreidings
plan betrekking heeft; 

dat hiernit volgt, dat P. W. Duin Jr. , J . C. 
Swar1e1· en A. A. K erkka,np, die beroep heb
ben ingesteld in hun hoedanigheid van Voor
zitter, Secretaris en Penn ingmeester van de 
Vereen iging tot beharti g ing van bouw-, grond
en woningexploitatiebelangen "Soester Bouw
kring", in hun beroep niet kunnen worden 
ontvangen, aangezien, blijkens de stukken. 
deze vereeniging geen eigenaresse is van of 
rechthebbende op perceelen, gelegen binnen 
het gebied van het onderwerpelijke uitbrei
d ingsplan; 

dat om dezelfde reden ook G. J. Staal niet
ontvankelijk is in zij n beroep; 

dat, wat het beroep van J . A . M. Kuijer c.s. 
en H. van. Klo oster aangaat, deze appellanten 
er bezwaar tegen maken, dat Gedeputeerde 
Staten, ook voor zoover hunne perceelen ka
dastraal bekend gemeente Soest, sectie H , 
nummers 5078, 4789 , 4790 en 3925 betreft, 
goedkeuring aan het uitbre id ingsplan hebben 
onthouden, alsmede dat hunne perceelen ka
dastraal bekend gemeente Soest, sectie H num
mers 345 en 488 door den gemeenteraad van 
Soest niet in het uitbreidingsplan zijn opge
no.,....,C' n : 

dat, wat het eerstgenoemde bezwaar betreft, 
ingevolge artikel 38, eerste I id , der Woning
wet tegen weiger ing van de goedkeuring van 
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een uitbreidingsplan door Gedeputeerde Staten 
a ll een de gemeenteraad bij Ons beroep kan in- · 
stellen; 

dat de appellanten derhalve in zooverre niet 
in hun beroep kunnen worden ontvangen: 

dat, wat het tweede bezwaar van de appel 
lanten aangaat. uit het feit , dat. zooals hier
voor reeds werd overwosten, het beroep U'/!0n 
het verleenen van goedkeuring door Gedepu
teerde Staten slechts openstaat voor diegenen, 
rlie eigenaren zijn van of rechthebbenden op 
een of meer perceelen binnen het geb ied van 
het uitbreidingsplan, moet volgen, dat het be-
1·oep van de appellanten, die overigens wel 
aan dit vereischte voldoen, zich niet kan ui t
strekken tot perceelen , die buiten het uitbrei 
dingsplan, woals dit door den gemeenteraad 
is vastgesteld, zijn gelegen ; 

dat de hi erbedoelde appellanten mitsdien, 
ook wat hun tweede bezwaar betreft, niet in 
hun beroep kunnen worden ontvangen; 

dat om dezelfde reden ook de dames P . C. 
e n B. F. van Thienen en F . A. van Thienen 
niet-ontvankel ij k zijn in hun beroep, voor zoo
ve1· dit beroep betrekking heeft op de hun 
toebehoorende perceel en kadastraal bekend ge
meente oest, sectie A , nummers 1504 en 1505, 
aangezien deze beide perceelen niet in het 
uitbreidingsplan zijn gelegen; 

dat, wat betreft het beroep van burgemees
t e1· en wethouders van Aniersfoort, dit coll ege 
handelt ter uitvoering van een raadsbeslui t 
dier gemeente van 18 December 1936, waarbij 
de gemeenteraad besloot bij Ons bernep in te 
stellen tegen het verleenen van goedkeur ing 
door Gedeputeerde Staten aan het onderhavige 
uitbreidingsplan der gemeente Soest; 

dat evenwel uit de stukken blijkt, dat t ijdens 
het ter inzage I iggen van het pi an, a ls bedoeld 
in artikel 37, 2e lid, der Woningwet bij den 
gemeenteraad van Soest bezwaren tegen het 
pl an zijn ingebracht door burgemeester en 
wethouden van Amersfoort, zonder dat de 
raad dier gemeente daartoe opdracht of mach
tiging had gegeven; 

dat b ij artikel 167 der gemeentewet is be
paald, dat aan den raad, met betrekking tot 
de regeling en het bestuur van de huishouding 
der gemeente, alle bevoegdheid behoort, di e 
niet bij deze of eeni ge andere wet aan den 
burgemeester, of aan burgemeester en wethou
ders is opgedragen; 
. dat het inbrengen door een gemeentebestuur 

van bezwaren en het instellen van beroep, als 
bedoeld in de artikelen 37 en 38 der Woning
wet, h andelingen zijn, we lke gerekend 1noete n 
worden te behooren tot het bestuur van de 
huishouding der gemeente; 

dat toch bezwaarlijk kan worden gezegd, dat 
in zoodanig geval - in den zin van artike l 
151 der gemeentewet - de wet de medewer
king van het gemeentebestuur zoude vorderen 
et] d iensvolgens van zelfbestuur sprake zoude 
ZJJn; 

dat weliswaar het laatstgenoemde a rtikel 
niet a ldus moet worden verstaan, dat, waar de 
wet niet eene verplichting aan het gemeente
bestuur oplegt, doch een bevoegdhei d aan dat 
bestuur toekent, zijn taak te dien opzichte 
nimmer tot het zelfbestuur zou mogen worden 
gerekend, doch dat de strekking van het 6e 
lid van artikel 37 der Woningwet, waaraan 
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de gemeentebesturen hunne bevoegdheid ten 
deze ontleenen , zoomede de geschiedenis van 
de totstandkom ing van deze wetsbepaling, 
grond bieden aan de opvatting, dat hier be
OO/!d is een vrije autonome bevoegdheid te 
verleenen, in wezen overeenkomende met die, 
welke aan belanghebbenden is toegekend; 

dat derhalve. nu de bevoegdheid. krachtens 
rle evenvermelde bepaling van artikel 37, 6e 
lid . aan de besturen van naburige gemeenten 
toekomende, niet bij eenige wet aan den bur
gemeester of aan burgemeester en wethouders 
js opgedragen, zij moet worden uitgeoefend 
door den raad ; 

dat hieruit volgt. dat, waar in het onder
werpelijke geval bij den gemeenteraad van 
Soest geen bezwaren zijn ingebracht door of 
krachtens opdracht of machtiging van den ge
meenteraad van Amersfoort, het l aatstbedoel 
de colleire aan artikel 38, le lid, de r Woning
wet, welke bepaling het recht van beroep 
slechts toekent aan belanghebbenden. die be
zwaren tegen het plan bij den raad hebben 
inirediend, in deze geen recht van beroep kan 
ontleenen; · 

dat, aangezien burgemeester en wethouders 
van Amersfoort evenmin u it eigen hoofde tot 
het instellen van beroep in deze bevoegd zijn, 
dit college mitsdien in zijn beroep niet kan 
worden ontvangen; 

dat G. Koops, die bezwaar tegen het uit
breidingsplan maakt, voor zoover zijn perceel 
kadastraal bekend gemeente Soest, sectie G, 
N°. 3716 betreft, bij den raad der gemeente 
Soest wel bezwaren heeft ingebracht. doch 
niet ten aanzien van het evenvermelde per
ceel ; 

dat deze appell ant mitsdien ten aanzien van 
dit perceel aan het meergenoemde eerste lid 
van artikel 38 geen recht van beroep kan 
ontleenen ; 

dat J. D. L. Zo etel ief bezwaar maakt tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten, voor 
wover daarbij goedkeur ing is onthouden aan 

· het plan, wat zijn op de Eng ge legen tenein 
betreft; 

dat evenwel , zooals reeds hiervoor is over
wogen, ingevolge artikel 38, eerste lid, tegen 
weigering van de goed keuring door Gedepu
teerde Staten slechts de gemeenteraad bij Ons 
beroep kan instellen ; 

dat deze appellant mitsd ien niet-ontvankelijk 
is in zijn beroep ; 

dat, terwijl de bekendmak ing van het be
streden bes! uit van Gedeputeerde Staten heeft 
plaats gehad op 2 December 1936, het beroep
schrift van H . V. Baints eerst op 2 Juni 1937 
bij Ons is ingekomen; 

dat deze appell ant derhalve den termijn van 
een maand, in artikel 38, eerste lid, voor het 
instellen van beroep gegund, niet heeft in acht 
genomen en hij mitsdien in zijn beroep niet 
kan worden ontvangen ; 

Overwegende wat de hoofdzaak betreft, dat 
H. van Thiencn er bezwaar tegen heeft, dat 
de voorgevel rooi lij n voor de Stadhouderslaan, 
waaraan zijn terrein is gelegen, op 10 m uit 
de weggrens is bepaald in plaats van op 5 m; 

dat evenwel op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten moet worden aangeno
men, dat de voorgeschreven rooilijnafstand 
niet onrerlelijk is ; 
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dat daa1·bij komt, dat, blijkens de stukken, 
des appellants te rrein te ondiep is om zelf
stand ig bebouwd te kunnen worden, en dat 
dit bezwaar, ook a l werd de voorgevelrooi lijn 
op 5 m uit de weggrens bepaald, niet zou zijn 
weggenomen; 

dat H. A. ·van N ahuijs bezwaar heeft tegen 
de wijze, waarop weg N°. 21 op zijn terrein 
is geprojecteerd, aangezien daardoor slechts 
het ten oosten van dezen weg gelegen gedeelte 
van zijn perceel kan worden bebouwd, wes
halve hij aandringt op ve rschuiving van dezen 
weg naar het midden van zijn perceel ; 

dat echter blijkens het advies van den 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) een ande1· tracé van den 
hierhedoelden weg niet wel mogelij k is, aan
gezien deze weg dan niet meer behoorlijk in 
het uitbreidingspl an zou passen; 

dat M ejuffrouw H. H. B erghege er bezwaar 
tegen heeft, dat zij van haar perceel kadas
traal bekend gemeente Soest, secti e H , N°. 
5121, gelegen aan de Nassaul aan, een strook 
grond voor wegverbreeding zal moeten af
staan; 

dat echter, wat dit bezwaar betreft, met den 
Hoofdinspecteur moet worden aangenomen, 
eenerz ijds, dat de ontworpen breedte van de 
Nassaulaan van 12 m niet overdreven is, en 
anderzijds, dat het percee l van de a ppellan te 
door deze wegverbreeding in waarde zal stij 
gen ; 

dat er .mitsdien, gezien ook het feit, dat de 
gemeente de desbetreffende strook zal moeten 
verkrij gen door aankoop of onteigening, van 
schade voor deze appell ante geen sprake is; 

dat deze a ppellante, a lsmede de appell a nten 
W eduwe T. Ravenstein, H. ·Ji . A. Jlfaas en 
ll. J. B e,·ghege voorts a ls bezwaar 'aanvoeren, 
dan hunne perceel en, als zijnde gelegen in de 
bebouwde kom der gemeente Soest, in strijd 
met de bedoeling van de Woningwet in het 
uitbre idingsp la n zij n opgenom en; 

dat, wat dit bezwaar betreft, blijkens de 
stukken de gemeente Soest een zeer onregel
matige bebouwing heeft, waardoor he t moei
lijk is om vast te stell en, wat wel en wat niet 
tot de bebouwde kom behoort; 

dat, aangenomen echte r, dat de perceelen 
van de hierbedoelde appellanten tot de be
bouwde kom moeten worden gerekend, hieruit 
uog niet vo lgt, dat het opnemen van derge
lijke percee len in het uitbreidingsp lan in strijd 
zou zijn met de Woningwet; 

dat toch deze wet, mede blijkens het bepaal 
de in artikel 43, wel onderscheid maakt tus
schen regeling van de bebouwing buiten en 
binnen de bebouwde kom der gemeente en dat, 
in het a lgemeen gesproken, een uitbreidings
plan niet zal behooren te di enen voor g ronden 
binnen de bebouwde kom, doch dat toch niet 
kan worden gezegd , da t een uitbre idingsp lan 
naar de bedoel i.ng van den wetgever steeds 
stL·eng beperkt zou moeten blijven .tot de gron
den buiten de bebouwde kom ; 

dat er met name geen bezwaar tegen kan 
bestaan, dat, gelij k bij het onderhav ige uit
breidingsplan is geschied, di e deelen van de 
bestaande wegen met de daa rl a ngs aanwezige 
bebouwing in het plan zijn betrok ken, waar
tusschen nieuwe wegen zijn geprojecteerd; . 

dat de 'li7<;lduwe 7'. R aven.stein, fl . H . . 4.. 
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Maas en H . .J. B erghege nog bezwaar makeri 
tegen de ontworpen verbreeding van de Ju
l ia nastraat tot 16 m, waartoe zij een strook 
grond van hunne voortuinen zu ll en moeten 
afstaan ; 

dat met den Hoofdinspecteur moet ·worden 
aangenomen, dat de evenbedoelde verbreeding 
van de Jul ianastraat met het oog _op de toe
komst noodzakelijk is, aangezien deze straat 
een zeer belangrijke verbinding vormt met' 
den Rijksstraatweg; . 

dat Wij voorts met dezen hoofdambtenaar 
van oordeel zijn, dat de door de appell anten 
zelven aangegeven oplossing niet kan worden 
aanvaard, · aangezien deze geen wegverbree-
ding beteekent; , · 

dat ten slotte de appellante!) van de ge
projectee rde verbrf\ediqg geen schade . zull en' 
ondervinden, omdat voldoende bouwdiepte ach
ter het perceel aanwezig blijft en de ontwor
pen rooi lijn buiten het bestaande huurperceel 
li gt, terwijl de gemeente de bedoelde strook 
grond door aankoop of onteigening zal moeten 
verkrijgen; 

dat het bezwaar van · J. F. Gmàdt van R og-· 
gen hierop neerkomt, dat hij er zich niet !)'lede 
kan vereeni gen, dat zijn te rrein , groot onge
veer l1/2 ha, hetwelk hij als boomgaard heeft 
doen aanleggen, in het uitbreidingsplan voor 
straataanl eg en bebouwing is bestemd; 

dat evenwel op grond van de s'tukken moet 
worden aangenomen, dat op he t te rre in van 
den appellant geprojecteerde straten in het 
uitbreidingsp lan niet kunnen worden gemist 
en dat ook verlegging daarvan niet mogelijk 
is ; 

dat, · a l moge de aan zijn terre in gegeven bé
stemming niet strooken met het doel , waar
voor de appellant het had bestemd, dit niet 
wegneemt, dat de appell ant, objectief gezien, 
niet wordt benadeeld , nu een g root deel van 
zijn g rond als nieuw bouwtenein wordt ont
sloten; 

dat het beroep va n de cl ames P. C. en B . F. 
van T hienen en F . d. van T hienen, voor zoo
ver dit op -ande re pe rcee len dan hunne hier
voor reeds vermelde perceelen betrekking 
heeft, ongegrond is, aangezien met den Hoofd-i 
inspecteur moet worden aangenomen, dat in de 
bebouwingsvoorschriften op voldoende wijze 
met de belangen van , de e igenaren, ook van 
kleine perceel en, rekening is• gehouden ; 

dat, wat het beroep van B. J. l los?Jtttller 
betreft, Gedeputeerde Staten naar Ons oordeel 
terecht hebben overwogen , dat, voo r zoover 
als gevolg van het uitbre idingsplan een per
ceel niet meer in overeenstemm ing met de 
voorschriften van dat plan kan worden be
bouwd, de voor de gemeente Soest geldende 
schadevergoedingsvernrdening daarin voorziet; 

dat de appe ll ant thans in zijn beroepsch rif t 
o. m. verzoekt het daarheen te will en leiden. 
dat hem spoed ig een schadevergoeding zal 
worden toegewezen, doch dat door Ons op dit 
ve rzoek niet kan worden beschikt, àangezien 
ingevol ge de evenvermelde vero rdening de ge
meenteraad bes! ist op verzoeken om schade
vergoed ing met be roep op een scheidsgerecht; 

dat, wat de beroepen van J . Nae tlwys en 
J. van de Broek betreft, met den meergenoem
den Hoofdinspecteur moet worden aangeno
rpen, dat de aan de gronden v,,n deze appel-

44 
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!anten gegeven bestemm ing voor land- on 
tuinbouw - welke bestemmi ng blijkens het 
bepaalde in artikel 2, lle der bij het plan 
behoorende bebouwingsvoorschriften mede
brengt, dat aan de wegen a lleen gebouwen 
mogen worden opgericht ten dienste van den 
land- en tuinbouw - met het oog op de li g
g ing dier gronden doelmatig is te achten, ter
wijl daa rbij kom t, dat deze gronden, aange
zien zij niet gelegen zij n aan een weg, waar
aan gebouwd mag worden, ook thans niet be-
bouwd kunnen worden; · 

dat de gronden van G. van de Gec,·, welke, 
a ls zijnde niet gelegen aan een weg, waaraan 
gebouwd mag worden, eveneen thans niet 
kunnen worden bebouwd, door het onderhavige 
uitbreidingsplàn geheel . a ls bouwterre in zijn 
ontsloten; 

dat de a ppell ant wel· schade ducht van de 
ontworpen rustieke wegen, waaraan niet mag 
worden gebouwd, doch · da t deze vrees onge
grond is, aangez ien wel mag worden gebouwd 
aan de wegen, loodrecht op deze rustieke we
gen, hetgeen, naar met den Hoofdinspecteur 
moet worden aangenomen, voor de expl oitatie 
geen verschil maakt; 

dat de appell anten H . W. Ran, C. F. Ha
ver, C. Have,·, de Naa,nlo oze Vennootschap 
" De Tijrigeest", Maatschappij tot Exvloitatie 
van Onroerende zaken, J. Al tenburg, E1·ven N. 
S wager, J .. . C . en P. Swager, P. Swage,· en 
Meju ffrouw G. S,cager c.s. volstaan met de 
door hen bij den gemeenteraad en Gedepu
teerde Staten van Utrecht inged iende bezwa
ren te handhaven; 

dat Wij echter, gezien de te dezer zake 
uitgebrachte ambtsberichten, van oordeel zijn, 
dat Gedeputeerde Staten terecht deze bezwa
ren ongegrond hebben verklaard; 

dat uit het voorgaande blijkt, dat, voor zoo
ver de appellanten in hunne beroepen ont va n
kelijk zijn, hunne bezwaren niet aan de goed
keuring van het onderwerpelijke pla n van 
uitb rei ding met de daarbij behoorende bebou
wingsvoorschriften in den weg staan; 

0 . dat Wij Ons anderzijds, gelet op het ter 
zake uitgebrachte ambtsbericht van den Hoofd
inspecteur, kunnen vereenigen met de bezwaren 
welke bij het college van Gedeputeerde Staten 
tegen het plan zijn gerezen; 

dat het ons evenwel m et dezen hoofdambte
naar niet juist voor.komt, dat Gedeputeerde 
Staten, in pla.at s van hun goedkeuring aan het 
plan te onthouden wegens het bestaan dezer 
bezwaren, daaraan hun goedkeuring hebben 
verleend, met uitzondering evenwel van een 11-
tal gedeelten daarvan, welke op de kaarten met 
een roode stippellijn zijn omgren sd ; 

dat immers het uitbreidingsplan, voor zoo
ver het door Gedeputeerde Staten is goedge
keurd, een zeer verbrokkeld geheel vormt, 
waartegen uit st edebouwkundig oogpunt ern
sl;ige .bezwaren bestaan, terwijl ook de logi che 
samenhang van het plan is verstoord, doordat 
bij voor beeld thans t a llooze straatmondingen 
daarop . worden aangetroffen, die doodloopen 
tegen door Gedeputeerde Staten met een stippel
lijn omgeven gronden; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
10. •de appellanten J. A. M. Kuijer e.a. 

en H. van Klooster, P. W. Duin Jr. c.s., G. J. 
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Staal, burgemeester en wethouders van Amers
foort, P . C., B. F. en F. A. van Thienen, voor 
wat hunne perceelen kadastraal bekend ge
meente oest, sectie A. nummers 1504 en 1505, 
betreft, G. Koops, l. D . L. Zoetelief en H. V. 
Baints niet-ontvankelijk te verklaren in hunne 
beroepen ; . 

20. de overige beroepen ongegrond te ver
klaren; 

30_ met vernietiging van het bestreden 
besluit van Gedeputeerde taten van Utrecht, 
voor zoover daarbij aan het door den gemeente
raad van Soest bij besluit van 20November 19J5. 
Ie afdeeling, N°. 2990, vastgestelde plan van 
uitbreiding met bebouwingsvoorschriften goed
keuring is verleend, aan dit plan met bebouwings
voorschriften, voor zoover de evenbedoeldc 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten strekt, 
alsnog goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, 

, den 
De M inister van B innenlandsche Z aken, 

Met de voorgest elde ongegrondverklaring van 
de beroepen - voorzoover de appellanten 
daarin knnnen worden ontvangen - kan ik mij 
vereenigen. ln overeenstemming met het ont
werp-besluit meen ik voorts, dat het uitbreidings
plan, zooals het door Gedeputeerde Staten is 
goedgekeurd - n.l. met nitzondering van be
paalde gedeelten - een minder doelmatig ge
heel vormt. In verband met de gevolgen van 
de voorgestelde vernietiging voor de gemeente 
Soest - waar ongewenschte bouw, waarvoor 
vergunning is gevraagd, niet langer zou kunnen 
worden geweerd - klemt nochtans de vraag, 
of die vernietiging voldoende verantwoord 
zou zijn. Ter zake heb ik nader overlegd met 
de bPsturen - van provincie en gemeente -
en met het Staatstoezicht op de Volkshuisves
ting. De ontvangen rapporten nopen, naar ik 
meen, tot de gevolgtrekking, da t een doelmatig 
geheel zou worden verkregen door, overeen
komstig een voorstel van het gemeentebestuur, 
nog een ander deel van het plan van de goed
keuring uit te zonderen. 

Onder overlegging ook van laatstbedoelde 
rapporten is de raad van State nader geraad
pleegd . In haar advies van 25 Mei j.l. maa kt de 
Afdeeling voor de Geschil len van Bestuur, met 
een beroep op de waarborgen, welke de wet op 
den R aad van State stelt voor een onpartijdige 
vaststelling der feiten, die aanleiding geven voor 
geschillen van bestuur, bezwaar tegen herope
ning van het onderzoek na het uitbrengen 
van haar advies, en tegen - wat zij ziet als -
het door eenzijdig ingrijpen van de R egeering 
wijzigen van den feitelijken grondslag der voor
gedragen uitspraa k. D e Afdeeling geeft Uwer 
Majesteit in overweging haar ontwerp alsnog 
t e bekrachtigen . 

a ampele overweging komt het mij voor , 
dat het beroep op de waarborgen, welke de 
wet stelt voor onpartijdige vaststelling van 
feiten, niet kan gelden, waar het gaat om be
zwaren van stedebouwkundigen aard, welke 
niet rechtstreeks verband houden met eenig 
feitelijk punt in geschil en waaraan kan worden 
t egemoet~ekomen op een wijze, die de eigenaren 
bezwaarliJk kan schaden, n .l. door, gedeelteli.i ke, 
opheffing van aangewezen bestemming, waar-
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aan belanghebbenden geenerlei aanspraken 
kunnen ontleenen zoolang de goedkeuring her
roepel ijk is. E erbiedig geef ik Uwer Maiesteit 
thans in overweging het, overeenkomstig mijn 
zienswijze opgemaakt, hierbij aangeboden, ont
werp-beslnit te belcrachtigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 
VAN BOEYEN. 

S. r3 l1. 

14 O<tobe,· 1U38. BESLUlT, houdende be
schikking op het beroep van W. Oosten J r. 
te Amsterdam tegen goedkeuring van een 
voorgevelrooilijn. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingestel d door 

W . Oosten Jr., te Amsterdam, teg-en het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Holl and van 
24 November 1937. l e afdeeling, N °. 172, tot 
goedkeuring van het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 3 November 
1937. N °. 673 A , strekkende tot va0 tstelling 
van een voorgevelrooilijn aan de \Vetering
schans en het Eerste Weteringplantsoen al
daar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen va n 
29 Juni 1938, N °. 185, en 24 A,ugustus 1938, 
n°. 185/101 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za ken van 8 October 1938, 
N °. 8293 lVI/P.B.R., afdeeling Volkshuisves-
ting; · 

0. dat de raad van Amsterdam in zijne ver
gadering van 3 November 1937 onder N °. 
673 A heeft besloten ·vast te stellen eene veror- · 
<lening tot vaststelling van de voorgevelrooi
lijn voor het oostelijk deel van het bouwblok, 
begrensd door de Weteringschans en het E er
ste Weteringplantsoen , waarvan het eenig ar
t ikel luidt: 

Voor de bebouwing aan de Weteringschans 
en het Eerste Weter ingpla ntsoen, in het oos
telijke deel van het bouwblok, begrensd door 
genoemde wegen, is de voorgevelrooilijn gele
gen ter plaatse al s op de bij deze verordening 
behoorende teekening, gemerkt I met een roo
de lijn en met roode cijfers en lette rs is aan
gegeven ; 

dat Wouter Oosten Junior, te Amsterdam , 
zich daarop tot Ged. Staten van Noord-Hol 
land heeft gewend met het verzoek dit beslui t 
niet goed te keuren, daarbij aanvoerende, dat 
hij het perceel Eerste Weter ingplantsoen 8 te 
Amsterdam op 8 Mei 1920 voor een prijs van 
[ 40.00.0 heeft gekocht en, na aan eene ver
bouw ing en de inrichting van h e t . perceel een 
belangrijk bedrag ten koste gelegd te hebben, 
het met zijn gezin heeft betrokken , gel ijk hij 
het perceel met zijn gezin persoonlijk is blij
ven bewonen ; dat hij de even bedoelde groote 
bedragen voor en aan het perceel heeft wi llen 
besteden, omdat het nabij het centrum der 
stad aan een der weinige aldaar aanwezige 
plantsoenen is gelegen, en vooral van den 
uitgebouwden erker uit naar voren, li nks en 
rechts een onbelemmerd uitzicht biedt in en 
door het plantsoen en langs den weg en het 
trottoir aan de huizenzijde; dat, indien de 
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voorgevel rooi I ijn aan de zijde va 11 het Eerste 
Weteringplantsoen mocht worden gewijzigd en 
vastgesteld overeenkomstig het door den raad 
vastgestelde ontwerp, de gevolgen daa rvan -
en van de bebouwing van het terre in la ngs die 
rooilijn - zullen zijn, dat de oppervlakte van 
het pl antsoen wordt verkl eind, en dat hij niet 
langer zal hebben een vrij en onbelemmerd 
uitzicht in het plantsoen - met het oog waar
op hij het perceel verwierf en verbouwde -, 
doch dit uitzicht ter linkerzijde zal worden 
verstoord door een diep in het huidi g pl ant
soen uitstekend bouwwerk van colosseurnachti 
gen vorm en a fmetingen; dat hij zich tot ver
zet daartegen te eerder gerechtigd acht, om
dat, gelijk hem gebleken is, de wel zeer onge
wone maatregel, die door den raad is getrof
fen, niet , al thans niet rechtstreeks, dient ter 
bevordering van een belang der gemeente, 
doch getroffen zoude worden in het particulier 
belang eener onderneming, die zich voorstelt, 
ter plaatse een bio coop-theather te stichten ; 
dat hij zich verstout te meenen, dat de stich
t ing van zoodanig bioscooptheater alle rminst 
een a lgemeen gemeentebelang zoude dienen, 
aangez ien van algemeene bekendheid is, dat te 
Amsterdam aan een nieuw groot bioscoop
theater allerminst behoefte bestaat, zoodat een 
nieuw theater slechts het bezoek aan de be
staande bioscoop-theaters zoude doen afne
men met alle gevolgen van dien ; dat één dier 
gevolgen zoude kunnen zij n, dat één of meer 
der te Amsterdam reeds bestaande bioscopen 
wellicht hare exploitatie niet zouden kunnen 
voortzetten, weshalve het profijt aan verma
kelijkheidsbelasting, hetwelk het nieuwe thea
ter voor de gemeente zoude opleveren, verlo
ren zoude gaan en wellicht zelfs een nadeel 
voor de gemeentekas zoude resul teeren; dat 
in ieder geval ten deze door de vaststelling 
van nieuwe rooilijnen een particulier, en niet 
een publiek belang zoude worden gediend ; 
dat eene verkorting der rechten en van het 
genot van de eigenaren der aangrenzende per
ceelen zeker niet gewettigd wordt door het 
vooru itz icht van den bouw van een instituut, 
dat, zoo al niet schadelijk voor het algemeen 
belang, toch in geen geval strekt ter bevorde
ring van dit algemeen belang en veeleer uit
lui tend de belangen van de bij de expl oi

tatie der bioscoop betrokkenen zoude dienen; 
dat daarom verwondering mag baren, dat de 
belanghebbenden bij den bouw van een bioscoop 
ter plaatse het coll ege van B. en W. en den 
raad aan hunne zijde hebben gevonden ; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 24 No
vember 1937, l e afdeeling, N °. 172, het bo
venbedoelde raadsbesluit hebben goedgekeurd 
en den adressant hebben doen weten, dat in 
het door hem aangevoerde geen tennen zijn 
gevonden aan het meergemelde raadsbesluit de 
goedkeuring te onthouden; 

dat van di t besluit W. Oosten Jr. bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij zich 
door het besluit van Ged. Staten in bij zondere 
mate gegriefd acht; dat, indien uitsluitend 
ter vom·ziening in een rechtmatig gemeente
belang en op initiatief der gemeente zelve een 
gedeelte van het Eerste Weteringplantsoen, 
waaraan zijn perceel is gelegen en waarin dit 
uitzicht biedt, aan de bestemming als park 
had moeten worden onttrokken, hij zich daar-
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bij uit den aard der zaak zoude hebben neer
gelegd, omdat hij erkent, dat zijn belang in 
zoodanig geval voor het algemeen belang had 
behooren te wijken; dat echter in deze in 
geenen deele het belang der gemeente primair 
is, doch dat van een, naar ver! uidt, Ameri
kaansch concern, hetwelk ter plaatse een bios
coop-theater wenscht te bouwen; dat door het 
bedoelde concern tot dat doel eenige perceelen 
aan de Weteringschans en het Eerste Wete
~·ingpl antsoen zijn verworven, doch de grond, 
waarop deze zijn gebouwd, kennelijk alleen 
dán aan den bouw van een bioscooptheater 
dien tbaar zoude kunnen worden gemaakt, in
di en de bestaande rijweg aan de zijde van de 
Weteringschans wordt verbreed; dat evenwel, 
i'ndi en wodanige verbreeding ten koste van de 
bebouwbare oppervlakte zoude geschieden, 
deze oppervlakte te klein wude worden en 
daarom door het concern is gestreefd naar 
ruiling, met de gemeente, van een strook, 
thans bebouwden, aan de Weteringschans ge
legen grond , met grnnd, thans onbebouwd en 
tot het Eerste Weteringplantsoen behoorende, 
terwijl in verband met deze ruiling en de 
voorgenomen bebouwing het gewraakte rooi
lijnbesluit moest worden genomen; dat hij in 
alle bescheidenheid van oordeel is, dat hij 
zich zulks niet behoeft te laten welgev11llen, 
nu dientenge olge het uitzicht uit het door 
};lem bewoonde perceel zal worden belemmerd 
en door de bebouwing van een gedeelte van 
het Eerste Weteringplantsoen de waarde van 
zijn perceel zal dalen; dat de bestaande voor
gevelrooilijn onder meer juist ten doel had, te 
voorkomen, dat de eigenaren en bewoners van 
aan het plantsoen gelegen perceelen door bui
ten die rooilijnen uitstekende bouwwerken zou
den worden ·gehinderd; 

0 . dat vorenbédoelcle wijziging van een 
rooilijn - welke mede za l leiden tot, op zich 
zelf te betreuren, opoffering van een deel van 
een plantsoen - noodzakelijk is om te voor
komen, dat een gebouw zoodanig zou worden 
opger icht, dat verkeer belangen ernstig zouden 
wo,·den geschaad ; 

dat weliswaar de bouw overeenkomstig de 
nieuwe rooilijn het uitzicht vanuit het perceel 
van den appellant zal beperken, maar dat de 
hierbedoelde beperking niet van zoodanigen 
omvang is te achten, dat van onredelijke be
nadeel ing kan worden gesproken; 

dat de nader vastgeste lde rooilijn derhalve 
behoort te worden gehandhaafd; 

G-ez ion de Woningwet; 
H ebben goedgevo nden en verstaan : 

1 
m et handhaving van vo renbedoeld besluit 

van Geel. Staten van oord-Holland het daar
tegen ingestelde beroep ongegrond te verkla
ren. 

Onze Mini ter van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit; dat 
met zijn voordracht in het Staatsblad zal wor
den "'eplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gew;den aan den Raad van State, afdeeling 
voor de ge chillen van bestuur. 

Het Loo, den 14den Octobe,· 1938. 

WILHELMINA. 
De ilfinister i•an B innenlandse/ie Zaken, 

Van Boe yen. 
(Uitgeg. 28 Octob er 1938.) 

r0
• 8293 M/P.B.R. 

VOLKSHUISVESTING. 

Bioscoop en rooilijn te 
Amsterdam. 
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's-Gravenhage, 8 Octoher 1938. 

Aan de Koningin. 

Onder dagteekening van 29 Juni jl. brach t 
de Raad van State, afdeeling voor de geschil
len van be tuur. advies uit over het beroep 
van ,v. Oosten Jr., te Amsterdam, in zake een 
rooilijn ; het voorgedragen ontwerp-besluit 
1 uiclt als volgt: 1 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld ' door 

W. Oosten .Jr. , te Amsterdam, tegen het be
sluit van Gedeputeerde taten van Noordhol
land van 24 November 1937, le af<leel ing, 
172, tot goedkeuring van het besluit van den 
1-aad der gemeente Amsterdam van 3 ovPm
ber 1937, N°. 673 A, strekkende tot vaststel
ling van eene voorgevelrooil ij n aan de \Vete
ringschan. en het Eerste Weteringplantsoen 
aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord , advies van 29 
Juni 193. 0

• 185 ; 
Op de voordracht van Onzen Mini• ter van 

Binnenland che Zaken van 
Overwegende: dat de raad van Amsterdam 

in zijne vergadering van 3 November 1937 
onder 0

• 673 A heeft besloten vast te stellen 
eene verorcleni ng tot. vastste l I i ng van de voor
ge\lel rooilijn ··vpor het oostelijk deel van het 
bouwblok, begrensd ' doo r de '''eteri ngschans 
e'n het Eerste ,veteringplantsoen, waarvan· het 
eénig artikel luidt: 

Voo1· de bebouwing aan de Weteringschans 
en het Eerste W(lteringplant;;oen, in het ooste
lijke deel van het bouwblok, begrensd door ge
noemde wegen, is de voorgevelrooilijn gelegen 
ter plaatse als op de bij deze vernrdening be
hoorende teeken ing, gemerkt I met een roocle 
lij)1 en met roocle cij [ers en letters is aange
geven: 

dat Wouter Oosten Junior, te Amsterdam, 
zich daarnp tot Gedeputeerde Staten van 
Noordholland heeft gewend met het verzoek 
~it besluit niet goed te keuren, daarbij aan
voerende, dat hij het perceel Eerste Weter ing
plantsoen 8 te msterdam op 8 M e i •1920 voo1· 
een prijs van f 40,000 heeft gekocht en, na 
al'n eene verbouwin~ en de inrich ting van hel 
perceel een belangriJk bedrag ten koste ge legd 
te hebben, het met zijn gez in heeft betrokken, 
gelijk hij het perceel met zijn gezin persoonlijk 
is blijven bewonen; dat hij de evenbedoelde 
groote bedragen voor en aan het perceel heeft 
willen besteden, omdat het nabij het centrum 
der stad aan een der weinige aldaar aanwezige 
plantsoenen is gelegen, en vooral van den 
uitgebouwden erker u it naar voren, links en 
rechts een onbelemmerd uitzicht biedt in en 
door het plantsoen en langs den weg en het 
trnttoir aan de huizenzij de; dat, indien de 
voorgevelrooilijn aan de zij de van bet Eerste 

1 Weteringplantsoen mocht worden gewijzigd en 
vastgesteld overeenkomstig het door den raar! 
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vastg!)stelde ontwerp, de gevolgen daarvan -
en van de bebouwing van het €e rl'e in J angs 
die rooilijn - zull en zijn, dat de oppervlakte 
van het plantsoen wordt verkle ind, en dat hij 
niet langer zal hebben een vrij en onbelem
merd uitzicht in het plantsoen - met het oog 
waarop hij he t perceel ve rwie rf en verbouw
de -, doch dit uitzicht ter li nkerzijçle zal wor
den verstoord doo r een diep in het huidig 
pl a ntsoen uitstekend bouwwerk va n colosseum
achti gen vorm Pn afmetingen; dat hij zich tot 
vel'Zet daartegen te ee rder gerech t igd acht, 
omdat, gelijk hem gebl eken is, de wel zeer 
ongewone maatregel, di e doo r den raad is ge
~r·offen, niet, a l thans niet rechtstreeks, di ent 
te r bevo ,·de ring van een bel ang de r gemeente, 
doch getroffen zoude worden in het particulie r 
belang eener onderneming, die zich voorstel t , 
ter plaatse een bioscoop-theater te stichten ; 
da t hij zich verstout te meenen, dat de st ich
ting van zoodan ig bioscooptheater a ll erminst 
een algemeen gemeentebela ng zoude dienen, 
aangezien van al gerneene bekendheid is, dat te 
Amsterda m aan een nieuw g root b ioscoop
theate1' a ll e rminst behoefte bestaat, zoodat eén 
nieuw thea ter sl chts het bezoek aan de be-1 
staande bioscoop-theaters wude doen a fnemen 
met all e gevolgen van dien ; dat één dier ge
vo lgen zoude kunnen zijn, dat één of meer 
der te Amste rdam reeds bestaande bioscopen 
welli ch t bare exploitatie niet zoüden kunnen 
voortzetten, wesha lve het profij t a an ve rmake
lijkhe idsbelasting, hetwelk het nieuwe theater 
voor de gemeente , zoude opleveren, verloren 
zoude gaan en wellicht ze i fs een nadeel voor 
de gemeentekas zoude resul teeren ; dat in ieder 
geval ten deze door de vaststelling van n ieuwe 
roo ilijnen een particulier, en niet een p ubliek 
belang· zoude worden ged iend; dat eene ver
korting der rechten en van het genot ,·ar, de 
e igenaren der aangrenzende perceel en zeker 
niet gewettigd wordt dóor het vooruitzicht van 
den boU\v van een instituut, dat, zoo a l · niet 
schadelijk voor het a lgemeen belang. toch in 
geen geval strekt ter bevordering van dit a l
gemeen belang en veeleer uitsluitend de be
langen van de bij de ex plo itatie der b ioscoop 
bètro\kcnen zoude clienen; dat daa rom ·ve r, 
,,,onder ing niag bàren, dat de be la nghebbenden 
bij den bouw van een b ioscoop ter pi aatse het 
cofl ege van burgemeester en w ethouders en 
den• r aàd aan hunne zijde hebben gevonden ; 

dat Gedeputee rde Staten bij hun hes! uit van 
24 November ln37 , l e a fdeeling, N °. 172, het 
bovenbedoelde raadsbe luit hebben goedge
keurd en den adressant hebben doen weten·, 
dat in het door hem aangevoerde geen te rmen 
zijn ·gevonden aan het meergemelde raadsbe
s1 ui t de goedkeuring te onthouden; 

dat van dit besl uit W. Oosten Jr. bij Ons in 
bel'Oep is gekom en, aanvoerende, dat hij zich 
door het besluit van Gedeputeerde Staten in 
bijzondere mate gegriefd acht; dat, indien 
uitsluitend ter voo rziening in een rechtmatig 
gemeentebelang en op initiatief der gemeente 
ze lve een gedeelte van het E erste Wetering• 
plantsoèn, waaraan z'ijn perceel is gelegen en 
waa rin dit uitzi cht biedt, aan de bestemming 
a ls park had moeten worden onttrokken, hij 
zich daarbij ui t den aard de r zaak zoude heb
ben neergelegd, omdat hij erkent, dat zijn be
lang in zoodan ig geval voor het algemeen be-
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lang had behoo,·en te wijken; dat echte,· in 
deze in geenen deele het belang de r gemeente 
p rima ir i,s, doch dat van een, naar verlui dt, 
Amerikaa nsch concern, hetwelk ter plaatse een 
bioscoop-thea te r wenscht te bouwen ; dat door 
het bedoelde concern tot dat doel eeni ge perl 
ceel en aa n de Wete ri ngschans en het Eerste' 
Wete ring pl antsoen zijn verworven , doch de· 
g rond, waamp deze zijn gebouwd , kennelijk' 
a ll een dán aan den bouw van een bioscoop
theater di enstbaa r zou de kunnen worden ge
maakt, indien de bestaande rijweg aan de zijde' 
van de Wetering-schans wordt verhrned ; dat 
evenwel, indien wodan ige verbreeding ten 
koste van de bebouwbare o ppervla kte zoude 
geschieden, deze opp rvlakte te k le in zoude 
worden en daarom door het concern is ge
streefd naar ruiling, met de gemeente. van 
een strook, thans bebouwden. aan de "Vete
ringsch a ns gelegen grond , met g rond, thans 
onbebouwd en tot het E erste Weteringpl ant
soen behoorende, te rwijl in ve rba nd met deze 
ru ili ng en de vóorgenornen bebouwing het 
gewraakte rooi lijnhesluit moest worden geno
men ; dat hij in alle besche idenheid van oor
deel is, dat hij zich zulks niet behoeft te laten 
welgevallen, nu dientengevolge het; uitzicht uit 
het door hem bewoonde percee l zal worden 
bel emmercl en door de bebouwing van een 
gedeelte van het E erste Wetering pl an tsocn 
de waarde van zij n perceel zal da len; dat de' 
bestaande voorgcvel roo ilij11 onder meer juist 
ten doel had , te voorkomen, dat de e igenaren 
en bewoners van aan het plantsoen gelegen 
pel'Ceelen door bu iten die rooilijn uitstekende 
bouwwerken zouden worden gehinderd; 

0. dat de raad van Amsterdam tot de bo
venbedoelde rooilijnwijziging heeft besloten in 
het be lang va n het verkeer, zulks in verba nd 
met den voorgenomen bouw van een bioscoop
theater; 

dat, a l zou met den · Hoofdinspecteur ,·an 
de Volksgezondheid (Volkshuisvesting ), wiens 
g'evoe len ter zake, naar aanleiding van een 
schrij ven van de Afdeehng van den Raad van 
State voor de Geschill en van Be tuur nader 
is ingewonnen, mogen worden aangenomen, 
dat overweg·ingen van stedebouwkundigen aard 
zich ·tegen de bedoelde wijziging van de rooi
lijn niet verzetten en dat in het bijzonder het 
plotseling terugwijken van de rooilijn aan de 
zijde van de Weteringscha ns bij perceel N °. 44 
geen overwegend bezwaar behoeft te ontmoe
ten, de voorgenomen opoffering van een deel 
van het openbaar, voor een stad a ls Am ter
dam zeker nog waardevoll e, plantsoen, waar
mede de wijziging van de rooilijn ter plaatse 
in onafscheidelijk verband staat, niet om re
denen van algemeen belang, doch ter wille 
van een particulieren bouw niet toelaatbaar 
is te achten, e n dit te minder daar bezwaal' lijk 
kan worden tegengesproken, dat, tengevolge 
van den door de wijzi g ing van de rooilij n aan 
<le zijde van het E erste Weteringplantsoen 
mogelijk wordenden uitbouw van het voorge
nomen bioscooptheater in het bestaa nde plant
soen, de e igenaren van de daarnaast aan dit 
plantsoen gelegen woningen in ernstige mate 
zullen worden geschaad, aangezien het alles
zins aannemelijk is, dat daardoor de geheele 
situatie ter plaatse te hunnen nadeele zal wor
den gewijz;igd en de evenbedoelde woonhuizen 
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daardoor veel van hun aantrek kelijkheid zul 
len ve r! iezen en aanmerkelijk in waarde zul
len da len ; 

dat nu wel , blijkens het voormelde nadere 
ambtsbericht van den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid {Volkshuisvesting ) de hierbe
doelde woonhuizen van een type zijn, waar
naar de vraag in deze omgeving langzamer
h a nd afneemt, doordat deze omgeving bezig 
is van karakter te veranderen, immers in de 
cityvorming is betrokken, hetgeen niet kan 
worden tegengehouden, doch dat, wat hiervan 
moge zijn, het niet op den weg van de over
heid ligt dit geleidelijk voortschrijdende pro
ces door ingrijpen harerzijds te verhaasten en, 
door het mogelijk maken van een 13 m diepe, 
boogvormi g in het Eerste Weteringplantsoen 
inspringenden bouw, aan de e igenaren van de 
daarnaast gelegen woonhuizen, welke daar
door in zekeren zin worden teruggedrongen, 
een direct te onderviuden, tastbare schade toe 
te brengen; 

dat onder deze omstandigheden het raadsbe
sluit, voorzoover het de voorgevelrooilijn aan 
het Eerste Weteringplantsoen betreft, niet voor 
goedkeur ing vatbaar is ; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging in zooverre van het bestl'0-
den besluit van Ged. Staten van N oord-Hol
land van 24 ovember 1937, l e a fdee ling, .N°. 
172, aan het besluit van çlen raad der gemeen
te Amsterdam van 3 November 1937, N °. 
673 A , voor wat betreft de vaststelling van de 
voorgevelrooilijn aan het Eerste W etering· 
plantsoen, a lsnog goedkeuring te onthouden. 

Onze Ministe,· van Binnenla ndsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van di t beslui t. 

, den 
D e M inister van B ·innenlandsche Zakt n , 

Ingevolge Uwer Majesteits machtiging maak
te ik de overweging van het be roep opnieuw 
bij genoemde afdeeling aanhangig, onder op
merking van het volgende: 

,,De voorgenomen opr ichting van een bios
coo pgebouw aan het onderwerpelijke deel van 
de ,veteringschans kan niet op grond van gel
dende voorschriften worden verhinderd. Voor 
het oorspronkelijke bouwplan wu vergunning 
moeten worden verl eend ondanks ernst ige be
zwaren voor het verkeer. H et ·gemeentebestuur 
heeft gestreefd naar een oplossing - door wij 
ziging van het plan - welke de bedoelde be
zwaren , van algemeen belang, zou onderva n
gen. In overeenstemm ing m et het Staatstoe
zich t voor de volkshu isvesting kom t het mij 
voor, dat een doelmatige oplossing is gevon
den , die particuliere en a ndere belangen ont
ziet zooveel a ls de omsta ndigheden rede lijke r
wijs toelaten. Waar ik voorts - met de in
spectie - geen vo ldoenden grond zie voor de 
stelling, dat de appellant onredelijk zou wor
den benadeeld, zou ik meenen, dat vernieti
ging van de verl eende goedkeuring niet ge
rech tvaardi gd kan zijn. " 

Deze beschouwing heeft de afdeeling voor 
de gesch ill en van bestuur niet overtuigd va n 
de onjuistheid der, door haar voorgedragen, 
besli ss ing; zij schrijft in haar nader adv ies : 

,,De Afdeeling ontkent niet, dat het macis
besluit tot vaststel ! ing van de meerbedoe.lde 
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voorgevelrooi lijn is genomen te r voorkoming 
van een ernstig verkeersbezwaar, hetwelk te 
duchten is bij verwezenl ij king van den voorge
nomen bioscoopbouw, welke aan de hand van 
de geldende voorschriften niet te keeren zou 
zijn. D at de gekozen oplossing eene doelmatige 
zou zijn, di e particuliere en andere belangen 
zou ontzien, zooveel a ls de omstandigheden 
redelijkerwijze zouden toelaten , vermag de Af
deeling evenwel niet in te zien. 

Wèl immers komt deze oploss ing tegemoet 
aan de belangen van de b ioscoopondernem ing, 
aan wie de bouw van een bioscooptheater ter 
plaatse wo rdt mogelijk gemaakt met afwen
ding tevens van het dreigende verkeersbe
zwaar, doch met andere pa rti culiere belangen 
is daarbij in geen enkel opzicht rekening ge
houden, in het bijzonder niet met die van de 
e igenaren van de aan het Weteringplantsoen 
naastgelegen woonhuizen, welke, bij verwe
zenlijking van het gewijzigde bouwplan, e r ten 
zeerste op achteruit zu llen gaan tot schade van 
de daarbij betrokken e igenaren. Uiteraard zal 
een dergelijke schade niet steeds voorkomen 
kunnen worden. W a nneer een a lgemeen be
lang zulks vordert, zullen dergelij ke particu
liere belangen niet steeds behoeven te worden 
ontzien. Hier echte r worden particulieren ge
t roffen om aan een anderen part iculier den 
door dezen gewenschten bouw mogelijk te ma
ken. Di t gaat de Afdeeling te ver. En wat de 
A fdeeli ng ook te ver gaat, is, wat in het 
ontwerpbesluit in de eerste pl aats tot uiting 
is gebracht, dat ter wille van dezen particu
lieren bouw mede een voor een stad als Am
sterdam zeker waardevol publiek pla ntsoen 
wordt opgeoffe,·d. 

Ter afwer ing van het gevl"eesde verkeers
bezwaar moge de vastgestelde rooilijnwijziging 
aan de zijde van de Weter ingschans gerecht
vaardigd zijn {De Afdeeling heeft daartegen 
geen bezwaar gemaald) , de wijziging van de 
rooilijn aan de zijde van het Wetel'i ngplant 
soen en het ve rkl einen van dit plantsoen heb 
ben daarbij niet te m aken. Door een algemeen 
belang wordt · een en ander niet gevorderd. 
All een het particulier belang van de bioscoop
onderneming, di e op een weini g geschikte 
plaats haar theater wenscht te vestigen, wordt 
e r door gediend. 

Op grond van een en ander blijft de Af
<leeling van oordeel, dat, met handhaving van 
het bestreden bes! uit, voorzoover het de rooi
lij n aan de zijde van de Wete ringsch ans be
treft, de vastgestelde rooilijn aan de zijde van 
het W eteri n g p1a ntsoen niet be hoort te worden 
goedgekeurd . 

De Afdeeling ziet niet voorbij , dat ten ge
volge van zoodan ige besliss ing een theater a ls 
door de onderneming gewenscht ter plaatse 
niet zal kunnen ve rrijzen , en dat de onder
nem ing daardoo r wellicht zal worden gedu
peerd , doch dit mag, naar het oordeel van de 
Afdee ling, geen reden zijn deze ondernem ing 
te helpen ten koste van de e igena ren van be
staande woonhu izen, die, a l hebben zij geen 
absoluu t recht op behoud van den bestaanden 
toestand, er toch aanspraak op ku nnen maken, 
dat zij door de overheid in hu11 rechtmatige 
belangen worden ontzien en niet ter wi lle van 
andere parti culie re belangen d11.ari11 wordPn 
verkort. 
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De Afdeeling geeft mitsdien Uwer Majesteit 
zeer eerbiedig in overweging, het voorgedra
gen ontwerp-besluit alsnog te bekrachtigen." 

Vorenstaand nader adv ies vermag geen ver
andering te brengen in mijn zienswijze. Ik 
wees er reeds op, dat, en in welk opzicht, de 
wij ziging van de rooilijn aan den kant van 
het plantsoen de strekking heeft ohade voor 
het algemeen belang te voorkomen. Van be
voordeel ing van een particulier is daarbij geen 
sprake: aan de bioscooponderneming wordt 
een, niet door haar verlangden, anderen op
zet van haar bouwplan mogelijk gemaakt, ten
e inde moeilijkheid voor het verkeer te voor
komen. Voor dit doel acht ik, in overeenstem
ming met het provinciaal bestuur van Noord
Holland en met het staatstoezicht voor de 
volkshuisvesting, opoffering van een, naar ver
houding gering, deel van het plantsoen ge
boden - hoezeer ook die opoffering op zich 
zelf gezien, valt te betreuren. 

Schade voor de, door den appell ant bedoel 
de, perceelen is, voornamelijk, het gevolg ~an 
verandering van het karakter van de omge
ving, welke, mede door den, niet te vermijden, 
bouw van een bioscoop zal intreden, óók in
dien het oorspronkelijk beloop van de rooilijn 
gehandhaafd zou blijven. De beperking van 
het uitzicht, waarover de appell ant klaagt, 
acht ik, mede in overeenstemming met de be
sturen en met het staatstoezicht, niet van zoo
danigen omvang, dat uit dien hoofde in rede
lijkheid zou kunnen worden gesproken van 
ernstige benadeeling van appellants belangen. 

Op grond van het vorenstaande blijf ik, ook 
bij nadere overweging, van meening, dat het 
beroep behoort te worden verworpen. Eerbie
dig geef ik Uwer Majesteit in overweging het 
hierbij aangeboden, tot verwerping strekkend, 
ontwerp-bes! uit te bekrachtigen . 

De ilfinister van Binnenlanclsche ½aken, 
Van Boe yen. 

'3. 2391. 

2-2 A ·ugustu.,; 1938. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Grnningcn van 10 Juni 1937, Letter 
0, 3e Afdeeling, en van het besluit van 
den raad der gemeente lla,·en van 23 
October 1936, betreffende stichting van 
een bij zondere school voor gewoon lage r 
onderwijs te lI aren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde 
Gemeente van Haren, te Haren, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gronin
gen van 10 Juni 1937, Letter 0, 3e A[deeling, 
tot ongegrondverklaring van zijn beroep tegen 
het besluit van den raad der gemeente Haren 
van 23 October 1936, houdende weigering van 
de overeenkomstig artikel 72 der Lager-onder
wijswet 1920 gevraagde medewerking voor de 
stichtin~ van een school voor gewoon lager 
onderwiJs met zeven leslokalen in deze ge
meente; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Gesch illen van B estuur, gehoord, adviezen van 
19 J anuari 1938, N °. 392 (1937) , 12 April 
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1938, N°. 392 (1937) /43 en 18 Mei 1938, N°. 
392 (1937)/55; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
Augustus 1938, N°. 6535, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Haren in zijn openbare vergadering van 23 
October 1936 afwijzend heeft beschikt op de 
aanvrage van den Kerkeraacl der Nederduitsch 
H ervormde Gemeente te Haren, om beschik
baarstelling van gelden voor de stichting van 
een bijwndere l agere school op ·de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Haren, Sectie K 
Nos. 5610 en 3969, op den hoek van den 
Stationsweg-Onnerweg te Ha.-en, daarbij o.a. 
overwegende, dat de Kerkeraad over de bij de 
aanvrage genoemde terreinen voor de voor
genomen stichting der school nimmer de be
sch ikking heeft gehad - van deze terreinen 
is reeds "één perceel aangekocht door de Ver
<,eniging van Vrijzinnig Hervormden te Ha
ren voor den bouw van een kèrk -, terwijl 
van de voorloopige vastlegging van de ter
re inen, genoemd in het schrij ven van den Ker
keraad van 4 September 1936, den e igenaal' 
dier terreinen niets bekend is ; dat· de aan
vrage om beschikbaarstelling van ge lden vooil 
de stichting van een bijwndere lagere school 
is ingediend door den Kerkeraad de,· Nedèr
duitsch Hervormde .Gemeente te Haren, welké 
gemeente een reè htspersoon is overeenkomstig 
de Wet van 22 April 1855 (Staatsblad N °. 
32) ; dat dit feit echter de plaatselijke kerke
lijke gemeenschap nog niet bevoegd maakt de 
medewerking voor het stichten eener bijwn
dere lagere school krachtens de Lager Onder
wijswet 1920 te verweken en te ontvangen; 
dat bij Ons besluit van 11 Au!l:ustus 1934 
(Staatsblad N °. 472) 1 uitdrukkeliJk is beslist, 
dat voor deze bevoegdheid nog meer noodi g 
is dan het bezit van rechts pel' oonl ijkheid; 
c!at de rechtspersoonlijkheid bezitténde inste l
ling of vereeniging daarenboven in het leven 
moet zijn geroepen met het doel een school 
of schol en te stichten; dat de N ederlandsch 
H ervormde Kerk te Haren nimmer in het 
leven is geroepen met het doel om scholen te 
stichten, sterker, clan het stichten van scholen 
ligt buiten elk verband met het doel van de 
stichting der Nederlandsch H ervormde K erk 
te Haren; dat overeenkomstig Ons bovenge
noemd beslui t een verwek, gedaan door be
stuurders (i.c. den Kerkeraad) van een in
stelling buiten ieder verband m"et het doel, 
waarvoor deze instelling in het leven is ge
roepen, beschouwd dient te worden niet a ls 
een verzoek van de rechtspersoon, maar als 
een verwek van de be tuurclers persoonlijk 
en derhalve wegens strijd met de wet ter zijde 
dient te worden gelegd ; dat voorts voor de 
oprichting van een bijzondere lagere school in 
de gemeente Haren wettelijk vere ischt is een 
aantal van 60 kinderen; dat de verklaring, 
bedoeld bij artikel 73, eerste lid , onder a, der 
Lager-Onderwijswet 1920, bevat de handtee
keni ngen van 63 ouders of verz01·gers, betrek
king hebbende op 104 kinderen; dat, nu de 
Kerkeraad in zijn hiervoor vermelde circu
laire als datum van opening der te stichten 
school heeft genoemd 1 September 1937, de op 
dezen datum nog niet leerplichti•ge kinderen 
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niet mo·gen -worden medegerekend; dat even
eens niet mogen worden medegerekend dè 
kinderen , die op den gemelden da tum niet 
meer leerplich t ig zijn, aangezien bl ijkens het 
verloop van de leerl ingen. van de lage re scho
len te H aren als vaststaande mag worden 
aangenomen, dat in den regel de ouders hun 
kinderen , zoodra zij niet meer leerplichtig 
zijn, van school plegen te nemen; dat voorts 
op grond van de ter zake ontvangen rapporten 
de daarbij aa ngeduide kinderen niet kunnen 
worden m edegeteld ; dat op grond van een en 
andei-- in totaa l 83 van de 104 kinderen die
nen ·te worden afgevoerd, zoodat er 21 kinde, 
ren overblijven, die geacht kunnen worden de 
school te zull en bezoeken; dat de a anvrage 
van den K erkeraad derhalve niet aan de wet
telijke eischen voldoet; 

dat, nadat de evengenoemde ·K erkeraad van 
dit besluit in beroep was gekomen bij Gede
puteerde Staten van Groningen, dit College 
bij zijn besluit rnn 10 Juni 1937 , Letter 0, 
Sde Afdeeling, dit beroep ongegrond heeft 
verklaa rd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, d11t het indiene11 van een aan
vrage, a ls bedoeld in artikel 72· der L ager
Onderwijswet 1920, niet geacht kan worden 
te liggen buiten iedei• verband met het doel, 
waarvoor de Nederduitsoh H ervonnde Ge
meente Haren is in het lev.en geroepen, zoodat 
het beroep va n den gemeepteraad op Ons be
sluit · van 11 Aug ustus 1934 (Staatsblaä N° . 
472) ,·11ie t opgaat en de K erkeraad , .als ver
tegenwoordiger van de plaatselijke kerkelijke 
gemeen te, bevoegd moest worden géacht tot 
het indieuen der onderwerpelijke aanvrage bij 
den gemeenteraad ; dat volgens , de · van het 
Rijksschool toezicht· verkregen· inlich t ingên, van 
de 104 kinderen , welke op de door den Ker
keraad overgeJ.egdé, ouderverklal'ing()n voor
komen; 53 nie~ móg.en wordtm medegeteld en 
wel 33 wegens otijuiste voorlichting der 
oudets van · de ·zijde_ van den K erkeraacl , 12 
wegens te jeugdigen leeftijd , 1 wegens het 
rtiet meer lee(plichti g zijn , 4 wegens ongel
çligheid der hánclteekeningen en 3 ten aanzien 
waantarl ile K erkera.ad zei f bij schrij ven van 
15 Qctober 1-936 ·afvoering van de lij st vàn 

-oudervei~l (! ringèn heeft verzocht ; dat ter 
openbare·· zi tting va n hun coll ege op 22 April 
1937· deze -cij fers van ·de zijde van den K erke
raad niet zijn aangevall en of weerlegd; dat 
hét ,-school bestuur in verband met een en 
ander -redelijkerwijze niet de overtuiging kon 
hebben,,-·dat deze 53· kinderen inderdaad de 
school · zouclén beweken; dat volgens de door 
den -buvge1110ester tet' genoemde openbare zit
ting afgelegde en van de zijde van den Ker
kei'aad niet weersproken verkla ring , van de 
overblijvende 51 kinderen nog twee, 11.J: Al
bértine Wilkens, geboren 17 December 1933 , 
en Luitjen Buivenga, geboren 24 Januari 
J-932, 'wegens te· jeugdigen leeft ijd buiten be
schouwing moeten ·worden gelaten; dat, aan
gezien de K erkeraad dus niet met voldoende 
zékerhei cl voor de op te richten bij zondere la
gere school te Harèn öi) het wettelijk m ini 
mum getal leerlingen van 60 kon rekenen, 
de . ràad der gemeente Haren terecht de ge
vraagde · medewerking heeft geweigerd; 
, .dat vàn déze beslissing de meergenoemde 
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Kerkeraa d bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij zich met de bewering, dat 
33 op de ouderverklaring vermelde kinderen 
niet mogen worden meclegetelcl wegens on
juiste voorlich t ing der ouders van de zijde 
van den K erkeraad, ernstig bezwaard en ge
griefd acht, omdat die bewering in strijd is 
met de waarheid; dat ontkend moet worden, 
dat de bedoeling van den Kerkeraad bij het 
verzamelen van handteekeningen op de ouder
verklaring onjuist zou zijn voorgeste ld·; dat 
van onjuiste voorstelling hier geen sprake kan 
zijn en daartoe niet mag worden geconclu
deerd op grond van eenzijdig verkregen in
t ich t ingen van personen, die hetzij de voor 
het onder teekenen der ouderverklaring ont
vangen voorlich t ing niet goed hebben begre
pen, hetzij , door derden daartoe bewogen, 
later tot ander inzicht zijn gekomeii; dat het 
echter niet aangaat met betrekking tot deze 
33 kinderen te zeggen , dat de K erkeraad 
,,redelijkerwijze niet de overtui g ing kon heb
beri, dat zij inderdaad de school zouden be
zoeken"; dat de Kerkeraad die overtuiging 
wel ha d ; dat de overweging van Gedeputeer
de Staten, da t ter openbare zitting ,•an dat 
college deze cij fe rs van de zijde van den Ker
keraad niet zouden zijn weersproken, evenmin 
juist is, wijl in di e zitting door den gemach
t igde van den K erkeraad juist met klem is 
ontkend, dat bij het verzamelen van de hand
teekeningen voor de ouclerverklaring met on
juiste voor! ichting zou zijn gewerkt; dat deze 
ontkenning uit den aard de r zaak zoowel be
trof hetgeen dienaangaande van de zijde van 
het gemeentebestuur werd beweerd, als de 
later door het Rijksschooltoez icht aan Gede
puteerde Staten verstrekte inlich t ingen ; dat, 
vermits met inbegrip van de bovenbedoelde 
33 kinderen de ouderverklaring de namen 
beva t van niet minder clan 84 kinderen; ten 
aanzien waarvan de Kerkeraad ten tijde van 
het indienen va n de aanvraag redelijkerwijze 
mocht aannemen, da t zij de te stichten school 
zouden bezoeken, naar zijn meening de ge
vraagde medewerking niet mag worden ont
houden; dat hij bovendi en onjuist acht de 
bewering, dat 12 kinderen wegens te jeugdi 
gen leeftijd niet zouden mogen worden mede
geteld , omdat het tijdstip, waarop de te s.tich
ten school za l worden geopend, niet vast staat 
en, gezien de ondervonden tegenwerking van 
de zijde der gemeente en de ongegrondverkla
ring van het beroep daartegen bij Gedepu
teerde Staten, dit leeftijdsbezwaar niet a ls 
,:echtsge1dig kan worden aanvaard, te rni.nder . 
wijl van deze kinderen niet kan \\:orden ge
zegd, dat zij de te stich ten school niet zull en 
bezoeken en de wet niet eischt, dat de op de 
ouderverkl aring genoemde kinderen reeds bij 
de opening van de school deze n1oeten be
zoeken; dat ook met inbeg1·i p nin deze 12 
ki nderen het vereischt aantal kinderen wordt 
overschreden, a l wuden de bovenbedoelde 33 
kinderen niet worden medegernkencl; dat op 
grond van een en ander het niet noodig is te 
treden in een beschouwing aangaande de niet 
bewezen mecledeeling van het Rijksschooltoe
zicht betreffende de ongeldigheid van vier 
der op de ouclerverklaring gestelde f1andtee
keningeri ; dat hij ernnwel ook deze mèdedee
li ng niet jnist acht: 
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Ove1•wegende, dat Wij er Ons mede kunnen 
verecnigen, dat Gedeputeerde Staten hebben 
beslish, dat van de 104 leerlingen, welke op 
de door· den appellant overgelegde verklal'ing, 
als bedoeld in a,·tikel 73, l e lid, onder a der 
Lager-ondel'wij swet 1920 voorkomen, niet mo
gen wol'clcn meclegeteld 14 kinderen wegens te 
jeugdigen leeftijd. _l wegens het niet meer 
leerplichtig zijn en 4 wegens ongeldigheid der 
handteekeningen; 

dat Gedeputeerde Staten echter eveneens 
niet willen zien medegeteld 3 kindernn , waar
Ya n de appellant zelf bij schrijven van 15 
October 1936 afvoer ing van de evenbedoelde 
rnrklal' ing heeft vel'zocht, alsmede 33 kinde
t·en wegens onjuiste voorlichting de r ouders 
,·an de zijde van den appellant; 

dat, wat de eerstgenoemde 3 kinderen be
treft, bij de beoordeel ing van de vraag, of dé 
verklaring voldoet aan het bij a r t ikel 73, eer
ste I iel , onder ei de,· genoemde wet gestelde 
met betrekking tot het minimum aantal leer
lingen, met di e kindel'en rekening dient te 
worden gehouden , ten aanzien waarvan ten 
Lijde van het indienen van de vel'klaring re
delijkerwijze kon worden aangenomen, dat zij 
de school , tot oprichting waarvan medewer-
king is gevraagd, zouden bezoeken; • 

dat ui t de stukken kan worden afgeleid. dat 
de appell ant ten aanzien van de hie l'beàoelde 
3 kinderen op den datum van "de indiening 
der verklal'ing redelijkerwij ze héeft kunnen 
aannemen, dat zij de school zouden bezoeken; 
dat daarnan niet kan afdoen, dat de appel
! aut achteraf, kennelijk op aand rang van de n 
vader dier kinderen, vel'zocht heeft hen weer 
rnn de I ijst a f te voeren ; · 

dat Geèleputeerde Staten dan ook ten on
rechte hebben bes li st, dat deze kinderen niet 
mogen worden m edegetel cl ; 

dat, wat de hiervoor v'e l'melde groep van 33 
kinderen betre ft , de door de oudel'S van 18 
dezer kinderen tegenovel' den burgemeester 
der gemeente Haren afgelegde verklal'ingen 
betreffende een onjuiste en onvolledige voor
lichting van de zijde van het schoolbestuur 
omtrent het karakte r en de p laats der op te 
richten school , in di e m ate ove,·eenstemmen 
met de verklaringen, welke zij in het bijzijn 
- zij het niet met gebleken instemm ing -
van de vertegenwoordigers van den K erke
raàd, di e met de dcsbetreffen1e lijsten zijn 
rondgegaan, hebben afgelegd tegenover den 
Hoofdinspecte ur van het L ager Onderwijs in 
de derde Hoofdinspectie, welke hoofdambte
naar op verzoek van de A {deel i ng van den 
Raad van State voor de Geschillen van Be
stuur, een nader onderzoek te dezer zake heeft 
ingesteld, dat de conclusie gewettigd is, dat 
de ha ndteeken ingen dezer ouders niet op zu lk 
een wij ze zijn ve1·kregen , dn.t kan worden ge
zegd, dat het sohoolbestuur redelij.kerwijze 
heeft kunnen verwachten, dat deze ouders hun 
kinderen ook werkelijk naar de school zouden 
zenden; 

dat echter ten aanzien van de ove,·ige tot 
deze groep behoo rencle kinderen, in de om
standigheden, zooals deze zich hier voordoen, 
aan de voor den burgemeester door de ouders 
afgelegde verklaringen niet die waarde kan 
wdrden gehecht, als Gedeputeerde Staten van 
Groningen daaraan hebben toegekend: 
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dat uit een en ander volgt, dat van de 104 
op de verklaring voorkomende léerlingen 
slechts 37 niet kunnen woTden medegeteld , 
zoodat deze verklaring voldoet aan den in 
art. 73 , eerste I id , onder a, der Lager-onder
wijswet 1920. juncto artikel 3 dei' wet van 4 
Augustus 1933 (Staatsblad N °. 414) gestelden 
eisch; · ' 

dat mitsdien. aangezi en ook overigens aan 
de in artikel 73 der Lager-onderwij wet 1920 
omschreven vereischten is voldaan , Gedepu
teerde Staten ten onrechte het bij hun College 
ingestela beroep tegen het besluit van den 
raad der gemeente H aren ongegrond hebben 
verklaard; 

Gezien de Lager-onde rwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernieti!fing van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gronîngen en 
va n het· besluit van den raad der i,-emecnte 
Ha,·en van 26 October 1936, t e bepalen, dat 
de gevraagde medewerking alsnog behoort te 
worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappe n is bel ast met de uitvoe ring 
van d it besluit. dat met het rapport van On: 
zen voornoem den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenscha'ppen in het Staat.sblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezondèn aan den· Raad -van State, 
Afdee ling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, 22 Augustus 1938. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Oncle,-wijs, 
K mislen en W etenschappen, 

,J. R. SI o tem a k e r cl e B ruïne. 
( Tfitgeg. , 13 Sq,t em br.r 1938. l 

• JO 6535. 

LAGER ONDERWlJ f:\. 

Be roep in zake stichting bij-
7,0ncle re lagere school te 

Haren (Gr.). 

's-Gravenhage, 18- Augustus 1938. 

Aan de K oninyin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majeste it 
hierbij te doen toekomen het rechtstreeks in 
mijn handen gesteld advies van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, betreffende het be roe p, ingesteld door 
den K erkeraad der N ederduitsch Hervormde 
Gemeente van H aren, te Haren, tegen het 
bes! uit van Gedeputeerde Staten van Gronin
gen van 10 Juni 1937. Letter 0, 3e frlee
ling, tot ongegrondverklaring van zijn beroep 
tegen het bes! 11it van den raad der gemeente 
H aren van 23 October 1936, houdende weige
ring van de overeenkomstig artikel 72 der 
Lager-onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king vqor de stichting van een school voor 
gewoon lager onderwijs met zeven leslokal en 
iu deze gemeente. 

De Afdeeling, van oordeel , Jat het beroep 
ongegrond is, biedt Uwe Majesteit het vol
gend ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan: 
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\ ij WILHELM! A, enz. ; 
Besc-hikkende on het beroep. ingesteld door 1 

den Kerkeraarl Nederduit•ch Hervormde Ce
mPente van Haren. te Raren . tegen het be-
si uit van Ce<lPnnteerde Staten van Cro>1ing-en 
van 10 .T11n i 1937 . Letter 0. 3e Afdeel ing. tot 
ong-eP"rnndverklar ing van zij n beroep tegen 
het 1,psl 11 it van tien raad der P"emeente Haren 
van 23 Ontoher 1936. hou<lende weirrer inQ" van 
de ovei-eenl,omstiir artikel 72 der Lnire r-onder
wii•wPt 1920 gevraai;-de medewerking voor de 
tichtinP- van een school voor gewoon lager 

onderwij met zeven lesloka len in deze ge
llH-"ente · 

D 0 n Raar! van State. Afdeel ing voor de Ge
schi ll en ,•~ n Bestuur. l!ehnord. advie van 19 
J anuari 1938. n°. 392 (1937): 

On rle voordracht van Onzen Minister van 
Onrlerwijs. Kunsten en Wetenschappen van ; 

Overwegenrle . dat de raad der gemeente 
Haren in zijn openbare vergadering van 23 
0 tohe1· 1936 afwijzend heeft be chikt op de 
aanvrage van den K erkeraacl de i· Tede r
duit•~h Hervormde Gemeente te Haren, om 
besch ikbaarstell ing van geleien voor de st ich
t ing van een bijwndere lagere chool op de 
percee len. kadastraal bekend gemeente H a
ren, Sectie K nos. 5610 en 3969 , op den hoek 
van rlen tationsweg-Onnerweg te Harnn, 
daarbij o.a. oYenvegende, dat de K erkeraad 
over de bij de aanvrage genoemde terreinen 
voor de voorgenomen stichting der school nim
mer de beschikking heeft gehad - van deze 
terreinen i reeds één perceel aangekocht door 
de Ver-een iging van Vrijzinnig Hervormden te 
Haren voor den bouw van een kerk - , te rwijl 
van de voorloopige vastlegi:ring van de ter
reinen, genoemd in het chrijven van dPn 
Kerkeraacl van 4 September 1936 , den e ige
naar dier terre inen niets bekend is; dat de 
aanvrag-e om besch ikbaarstelling Yan i:re lden 
voor de st ich t ing van een bijzonrle re lage re 
school is ingediend door den Kerkeraad de,· 
Nederdu itsch H erYormde Gemeente te H,Hen, 
we lke gemeente een rechtspersoon is overeen
komstig de Wet van 22 April 1 55 {Staats
blad 0

• 32): dat dit fe it echter de plaatse
lij ke ke rkelijke gemeenschap nog niet be
voegd maakt de medewerking voor het stich
ten eener bijzondere lagere school krachtens 
de Lager Onderwijswet 1920 te verweken en 
te ontvangen; dat bij Ons besluit van 11 
Aurwstus 1934 (Staatsblad N °. 472) uitdruk
kelijk is be l ist, dat voor deze bevoegdheid 
nog meer noodig is dan het bez it van 1·ech ts
pe1·soonl ijkheid; dat de .-echtspenoonlij kli e id 
hez ittende instelling of vereeniging daa ,·en
boven in het leven moet· zijn geroepen met 
het doel een school of schol en te stich ten ; 
dat de Neclerlandsch H ervormde K e rk te 
Ha ren n immer in het leven is geroepen met 
het doel om scholen te stich ten, ste rk r, dat 
het stich ten van scholen l igt bu iten e lk ver
band met het doel va n de stichting der N eder
lanclsch Hervormde K erk te Haren ; dat over
eenkomstig Ons bovengenoemd besluit een ver
zoek, gedaan door bestuurder (i.c. den Ke1·ke-
1·aad) van een instelling buiten ieder verband 
met het doel , waarvoor deze in telling in het 
leven is geroepen, beschouwd dient te worden 
niet a Is een verzoek van de rechtspersoon, 
111,11, r a ls een verzoek van de bestuurders pet·-
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soonlij k en derhalve wegen strijd met de wet 
ter zijde dient te worden gelegd; dat voorts 
voor de oprichting van een bijzondere lagere 
school in de gemeente Harnn wettel ij k ver
eischt is een aantal van 60 kinderen; dat de 
verklaring. bedoeld hi j artikel 73. ePrste lid . 
onder a. der Lage,·-Onderwijswet 1920, bevat 
de handteeken ingen van 63 ouders of verzo r
gers, betrekking hebbende oo 104 ki nderen ; 
dat. nu de K erkeraad in zijn h iervoor ver
melde circu laire a ls datum van open ing der 
te stichten school heeft genoemd 1 Seotember 
1937. de op dezen datum nog niet lee rpl ichtige 
kinderen niet mogen worden meclegerekencl ; 
dat eveneens niet mogen worden mPdegere
kend de kinderen. di e on den g-emelden da
tum niet meer leerplichti )? ziin. aang-ezien 
blijkens het verloon van de lee rlingen van de 
lag-ere scholen te R aren a l vaststaande mag 
worden aanrrenomen, dat in den reg-el de 
ouders hun kinderen. zoodra zij niet meer leer
pl ichtig zijn, van chool pleg-en te nemen; dat 
voorts op grond van de ter zake ontvangen 
raonorten de daarbij aang-eduicle kinderen 
niet kunnen worden medegeteld; dat op grond 
van een en a nder in totaal 83 van de 104 
kinderen dienen te worden afgevoerd . zoodat 
er 21 k inderen overblijven, d ie geacht kunnen 
worden de school te znllen bezoeken; dat de 
aanvrage van den Kerkeraacl clerhal ve niet 
aan de wettelijke e i chen voldoet: 

dat, nadat de evengenoemde Kerkeraad van 
dit besluit in be roep was gekomen bij Gede
puteerde Staten van C roningen, dit Col leg-e 
bij zijn bes luit van 10 Juni 1937. Letter 0 , 
3de Afdeeling, dit beroep ongegrond heeft 
verklaard; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen. dat het indienen van een aanvrage. 
a ls bedoeld in artikel 72 de r Lager-Onderw ijs
wet 1920. niet geacht kan worden te liggen 
bu iten iede,· verband met het doe l, waarvoor 
de Nederduitsch Hervormde Gemeente H aren 
is in het leven geroepen, zoodat het beroep 
van den gemeenteraad op Ons beslu it van 11 
Augustus 1934 ( taatsbl(Ul 0

• 472) n iet op
gaat en de K erkeraad, a ls vertegenwoordi )?er 
van de plaat e lijke kerke lijke gemeente, be
voegd moest worden geacht tot het indienen 
der onderwerpelijke aanvrage bij den gemeen
teraad; dat volgens de van het Rijksschool 
toez icht ve rkregen inlichtingen, van de 104 
kinderen, we lke op de door den Kerkeraad 
overgelegde o ude rverkl aringen voorkomen , 53 
niet mogen worden medegeteld en wel 33 we
gens onjuiste voo rli cht ing de r ouders van dP 
zijde van den K erkeraad, 12 wegens te jeug
di gen leeft ijd , 1 wegens he~ niet meer lee1·
plichtig zijn , 4 wegens ongeld ighe id der hamd
teeken ingen en 3 ,ten aanzien waarvan de 
K erkernad z lf bij ch rij ven van 15 Octobe.1· 
1936 afvoe r ing van de lij t van ouderverkla
r ingen heeft ve1·zocht; dat te r openbarn zit
ting van hun coll ege op 22 Apri l 1937 deze 
cij fers van de zijde van den Kerkeraad n iet 
zij n aangevallen of weerlegd ; dat het school
bestuur in verband met een en ander rede
lijkerwij ze niet de overtuiging kon hebben. 
dat deze 53 kinderen inde rdaad de school wu
clen bezoeken; dat vo lgens de door den bur
gemeester ter genoemde openbare zitting af
gelegde en van de zijde van den K e,·keraad 
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niet weersproken -verklaring, van de ovel'
blijvende 51 kinderen nog twee, n.l. Albertine 
Wil kens, geboren 17 December 1933, en 
Lui tjen Buivenga, geboren 24 J anuari 1932, 
wegens te jeugdigen leeftijd buiten beschou
wing moeten worden ge l aten; dat, aangez ien 
de K erkernad dus niet met voldoende zeker
heid voor de op te ri chten bijwndere lagere 
school te Haren op het wettelij k minimum 
getal leerlingen van 60 kon rekenen, de raad 
der gemeente Haren terecht de gevraagde 
medewel'king heeft geweigerd; 

dat van deze beslissing de meergenoemde 
Kerkeraa d bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij zich met de bewering. dat 
.33 op de oude rverklar ing vermelde k inderen 
niet mog n worden medegeteld wegens on
juiste voor] ichting der oude rs van de zijde 
van den Kerkeraad, ernstig bezwaard en ge
griefd acht, omdat die bewering in strijd is 
met de waarheid; dat ontkend moet worden, 
dat de bedoeling van den Kerkeraad bij het 
verzamelen van hand tee keningen op de ouder
ve rk laring onjuist zou zijn voorgesteld; dat 
van onjui te voorstelling hier geen sprake kan 
zijn en daartoe niet mag worden geconcludeerd 
op grond van eenzijdig verkregen inlichtingen 
van personen , di e hetzij de voor het ondertee
kenen de ,· ouderverkl ar ing ontvangen voor
! ichting niet goed hebben begrepen, hetz ij , 
door derden daartoe bewogen, later tot ander 
inz icht zij n gekomen; dat het ech ter niet aan
gaat met betrnkk ing tot deze 33 k inderen te 
zeggen, dat de Kerkeraad " rede lijkerw ijze 
niet de overtui gi11g kon hebben, dat zÏj inder
daad de school zouden bezoeken" ; dat de 
K erkeraad die overtuig ing wel had; dat de 
overweging van Gedeputee rde Staten, dat te ,· 
openbare zitting van dat co l lege deze cijfers 
van de zijde n1n den Kerkeraad niet zouden 
zijn weersproken, evenmin juist is, wij l in die 
zitting door den gemacht igde van den K erke
rnad juist met klem is ontkend, dat bij het 
verzamelen van de handteekeningen voor de 
ouderverkl ar ing rnet onjuiste voor! ich t ing wu 
zijn gewerk t; dat deze ontkenning uit den 
aard der zaak zoowel betrof hetgeen dienaan
gaande van de zijde van het gemeentebestuur 
werd beweerd , a ls de late,· door het Rij ks
schooltoezirht aan Gedeputeerde Staten ver
strnkte inlichtingen ; dat. verm its met inbe
gr ip van de hovenbedoelde 33 kinderen de 
ouderve rkla ring de namen bevat van niet min
der dan 84 k inderen, ten aanz ien waarvan de 
[(erkeraad ten tijde van het indi enen van de 
aanvraag redel ijkerwijze mocht aannemen, dat 
zij de te stichten chool zouden bezoeken, naar 
zij n me,ening de gevrnagde medelverking niet 
mag word n onthouden; dat hij bovendien on
ju ist acht de bewering, dat 12 kinderen wegens 
te j eugrl igon leeftij d niet zouden mogen wor
den medegete ld , orn at het t ijdst ip, waarop de 
te stichten school zal worden geopend , niet 
,·ast staat en, gezien de ondervonden tegen
werki ng van de zijde der gemeente en de on
gegrond vel'klari ng van het beroep daartegen 
bij Gedeputeerde Staten, dit leeftijdsbezwaar 
niet als rechtsgeld ig kan wo ,·den aanvaard. 
te minder, wijl van deze kinderen niet kan 
worden gezegd, dat zij de te stichten school 
niet zullen bezoeken en de wet niet e isch t, 
da t de op de o ude rverklar ing ge noemde kin-
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deren reeds bij de opening van de school deze 
moeten bezoeken; dat ook met inbegr ip van 
deze 1 2 kinderen het vereischt aanta l kinderen 
wordt oversch reden, al wuden de bovenbe
doelde 33 kinderen niet worden medegere
kend; dat op grond van een en ander het niet 
noodi g is te treden in een beschouwing aan
gaande de niet bewezen mededeel ing van het 
Rijksschooltoezicht betreffende de onge ldig
heid van vier der op de ouderverklar ing ge
stelde handteekeningen; dat hij evenwel ook 
deze mededeel ing n iet juist acht; 

Overwegende, dat Wij e1· Ons mede kunnen 
vereenigen, dat Gedeputeerde Staten hebben 
beslist, dat van de 104 leerlingen, we lke op 
de door den appell a nt overgelegde ve rkl ar ing , 
als bedoeld in artikel 73, l e lid, onder a der 
Lager-onderwijswet 1920, voorkomen, niet mo
gen worden medegeteld 14 kinderen wegens 
te jeugdigen leeftij d, 1 wegens het niet méer 
leerplichtig zijn en 4 wegens ongeld igheid 
rie t· handteekeningen; 

dat Gedeputeerde Staten echter eveneens 
niet will en zien medegetelcl 3 kinderen, waar
van de appe ll ant zelf bij schrij ven van 15 
October 1936 afvoer ing van de evenbedoelde 
verklaring heeft verzoch t, a lsmede 33 kinderen 
wegens onjuiste voorlichting cle1· ouders van 
de zijde van den appell ant; 

dat, wat de eerstsgenoemde 3 kinderen be
trii ft, bij de beoordeeling -van de vrnag, of de 
ve rkl a ring voldoet aan het bij a rt ike l 73. eer
ste lid , onder a der genoemde wet gestelde 
met betrekking tot het minimum aanta l leer
li ngen, met die kinde ren rekening d ien t te 
worden gehouden, ten aanz ien waarvan te11 
tijde van het indi enen van de verklaring rede
lij kenvijze kon worden aangenomen, dat zij de 
school , tot opr ich ti ng waarvan medewerking 
is gevrnagcl, zouden bezoeken: 

dat uit de stu kken kan worden afgeleid. dat 
de appellant ten aanz ien van de hie rbedoelde 
3 kinderen op den datum van de ind iening der 
verk laring redelijke rwijze heeft kunnen aan
nemen, dat zij de school zouden bezoeken; 
dat daaraan niet kan afdoen, dat de a ppella nt 
achteraf, kennelijk op aand rang van den va
rle r dier kinderen, verzocht heeft hen weer 
.-an de lijst af te voeren ; 

dat Gedeputeerde Staten da II ook ten on-
1·echte hebben besli t, dat deze kindcrrn niet 
,uogen worden medegeteld ; 

dat, wat de hie rvoor vermelde grnep van 33 
kinderen betreft, zoowel de door de ouders 
dezer kinderen tegenover den burgemeester 
de r gemeente Haren a fgelegde ve,·klaringen 
al die , welke een igen hunner hebben af[(e
legd tegenover den Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs in de derde H oofd inspectie, 
welke hoofdambtenaar op verwek van de Af
deeling van den Raad van State voor de Ge
schill en van Bestuur een nader onderzoek te 
deze r zake heeft ingesteld, de conclus ie wetti
gen, dat, a l mogen van de zijde van het 
schoolbestuur de hierbedoelde ouders niet op
zettelijk onju ist en onvoll ed ig zijn ingelicht 
omtrent het karakter en de plaats der op te 
richten school, toch in ieder geval de ha nd
teekeningen dezer ouders op zulk een wijze 
zij n verkregen, dat niet kan worden gezegd, 
dat het schoolbestuur redelijkerwijze heeft 
kun nen ven vachten , dat rleze oude,·s hun kin -
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deren ook werkelijk n aar de school zouden 
zenden; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
met deze 33 kinderen geen rekening mag wo,·
clen gehouden ; 

dat uit een en a uder volgt, dat van de 104 
op de verklar ing voorkomende lee r! ingen 
slechts 52 ku,inen worden medegeteld , het
geen be tee kent, dat de Ónderwerpelij ke aan
vrage niet voldoet aan den in artikel 73, eer
ste lid , onder a gestelden eisch; 

dat mitsdien het 'bestreden besluit van Ge
de putee rde Staten behoort te wo,·den gehand
haafd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrnnd te ver ki aren. 
Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met clP uib·oering 
ni'n dit besluit. 

Aangezien ik mij met deze voorgedragen 
besl is ing met name· met hetgeen in het ont
werp-besluit is overwogiin ten aanzien van de 
g roep van 33 kinderen, welke Gedeputeerde 
Staten van Groningen wegens onjuiste voor
! ichting van de zijde van het schoolbestuur 
van de leerl ingenlijst ,hebben afgevoerd, niet 
kon verEJenigen, ben ik krachtens de a lge
meene machtig ing van Uwe M a jesteit van 29 
]\laart 1926, N°. 20, met de Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur ter zake in nader over
leg getreden. Bij dit overleg wees ik er op, 
dat de jurisprudentie in gevalle n, als deze, 
uitgaat van de rechtsgeldigheid van de lee r
liogenverkliiring, bedoeld in artikel 73, ee rste 
1 id onde; a dei· Lager-onderwijswet 1920, en 
alleen het tegendeel aanneemt, wanneer blijkt, 
dat het schoolbestuur ten tijde van de indie
ning van de aanvrage wist, of redelijkewijze 
had behooren te begrijpen, dat bepaalde op 
de verklaring vermelde kinderen de te stich
ten school bij h aar opening niet zouden be
zoeken. De vraag, ·of in dit geval met het 
door den b,1rgemeester der gemeente Haren 
i ngestel cl onderzoek het tegenbewijs geleverd 
moest worden geacht, meende ik ontkennend 
te moeten beantwoorden. In dit verband oor
deelde ik het van belang, dat - daargelaten 
dat een onderzoek, a ls hier heeft plaats ge
had, zeer gemakkelijk de ondervraagden tot 
verklaringen kan brengen, welke zij tegen-

' over· a.nde1:en, of onder andere omstandighe
den niet of niet În di en vo rm zo uden hebben 
afgelegd - dé Afdeel ing voo1· de Geschillen 
van Bestuur zelf blijkbaar geen vrij heid heeft 
kunnen vinden om het onde,·zoek van den 
burgemeester zonder m eer a ls tegenbewijs te 
aanvaarden, maar de juistheid van de daar
cloor verkregen gegeven ee ,·st heeft wil len be
vestigd zien aan de hand van een nieuw on
de1·zoe k van de zijde , va n het Rijksschooltoe
zicht, dat zou moeten plaats vinden in het 
bijzijn vau de vertegenwoordigers van den 
K e rke raad, die met de betl'effende lijsten zijn 
rondgegaan. Aan het resultaat van die enq11 ête 
rnn het Rijksschooltoezicht nu echter - zoo 
vervo lgde ik mijn betoog - hecht de Afdee
l ing bi ijkens het voorgedragen ontwerp-besluit 
een beteekeni~, welke m. i. verder gaat, da n 
daarnan rede! ijkerwijze kan worden toege
kend. waar immers de Hoofdinspecteur van 
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het lager 011derwijs in de derde hoofdinspectie 
in zijn rapport van 29 December 1937, N °. 
2849, mededeelt, het-onderzoek- niet te hebben 
kunnen uitstrekken tot a ll e ouders, di e daar
voor in aanmerking kwamen en de Afdeeling 
toch ten aanzien van degenen, wier voor den 
burgemeester afgelegde verk laring niet is kun
nen worden geverifieerd, tot dezelfde conclu 
sie kom t, a ls ten aanzien van de overi,ge, in 
plaats van - zooals veeleer in den gedachten
gang van de Afdeeling zou pa en - aan te 
nemen, dat, indien de contra-verklaring niet 
van e lde,·s is bevestigd, de 09,·spronkel ijke 
ve rkl aring op de leer! ingenl ij st . h aar kracht 
niet heeft verloren, maar h aa r waarde be
houdt. Op grond hiervan en in verband ·m et 
het aanta l ouder , dat aan den oproep van 
den hoofdinspecteur geen gehoo1· heeft ge
geven, gaf ik a ls mijn oordeel te kennen, dat 
het schoolbestuur in elk geval van het wet
telijk vereischt minimum aantal lee rlingen. 
te weten 60, redelijkerwijze heeft kunnen ver 
wachten, dat zij de school bij haar opening 
zouden bezoeken, en verzocht ik de Afdecling 
een wijzi g ing van de voorgedragen bes! iss ing 
te willen overwegen in dien zin , dat het be
roep van het schoolbestuur a lsnog gegrond 
werd verklaard. 

In haar nader adv ies aan Dwe Majesteit 
van 18 Mei 1938, 1 °. 392 (1937/55, deelt de 
Afdeeling mede tot deze wijziging niet haar 
medewerking te kunnen verleenen .. Zij moti
veert in di t adv ies, waarom voor de beoor
deel ing van de geldi gheid va n de ouderver
kl ar ingen een ni e uw onderzoek op de wijze. 
als heeft plaats geh ad, haar wenschelij k voor
kwam. Hie,·voor pleitte h aars inziens, dat ver
schillende ouders zich in hun verklaringen 
tegenover den burgemeester omtrent het op
treden van de ked<eraadsleden hadden uitge
laten, en het daarom juister wa , dat ntt ook 
<leze kerkeraadsleden in de ge)egenh eid wer
den gesteld zich te verk laren. b e Afdeeling 
achtte op di e n grQnd het ondei-zoek van den 

-burgemeester niet geheel voll ed ig. Overigens 
verwerpt de Afdeel ing mijn standpun t, <lat 
s lechts ten aanz ien van een gedeelte van de 
afgelegde contra-verklaringen kan wo rden 
aangenomen, dat daardoor de oor pronkelijke 
bereidverklar ing van de ouders om hun k in
deren naar de te . ~tichten school te z 1den. 
vervall en is. Zij merkt di enaa ngaande het 
vol gende op: 

,,Het gaat . naar het oordeel van de Afdee
l ing te ver om te m een en, zooqls de Minister 
t.hans doet, dat aan het rapport va.n den bu1·
gemeester slecl~ts in zooverre waarde zou n10-

gen worden toegekend a ls dit is geYer ifieerd 
door het onden,0ek van het Rijksschooltoe
zicht. Dat zu lks niet juist zoude zijn, moet 
reeds hi e rni t volgen, dat <een groot aantal van 
de ouders, die door het Rijksschool toezicht ge
hoord zijn kunnen worden ,' bij dat rnrhoor 
hun verkl aringen, voor den burgemeester af
gelegd, h eeft gehandhaafd. 

Met het oog hierop kan dan ook rle enkele 
omstand ighe id , dat een aantal ouders aa n den 
oproep van den Hoofdinspecteur van het 
Lager-Onderwijs geen geh09r heeft gegeven. 
voor de Afdeeling geen grond vormen om 
met den Minister aan te ne men, dat het 
schoolbestunr in elk geval \,an het wettel ijk 
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vere ischt mm ,murn aa ntal leerlingen, te we
ten 60, redelijke rwijze heeft ku nnèn verwach
ten, dat zij de school bij haa r opening zouden 
bezoeken , nu de inl ichtingen, ve rstrekt door 
den Hoofdinspecteur in zijn ra pporten van 
16 Maa rt en 29 December 1937 , in tegenge
stelde r ich t ing wijzen." 

Di t betoog h ee ft mij niet overtuigd. De 
Afdeel ing ve rb indt a an een onderzoek, da t zij 
zelf gevoJgd wi lde zien door een nader en op 
eenigszins andere wijze inge r ich t onderzoek, 
gevolgen,. welke ik n iet ka n aanvaarden . H et 
fe it , dat een aantal van de ouders, te we ten 
de ouders van 18 va n de 33 kinderen, die door 
het R ijksschoolto,ezicht gehoord zij n kunnen 
worden, b ij ·<la t verhoor hun verkla ringen , 
voor den burgemeeste r afgelegd , heeft gehand
haafd , kan m. i. · -geen motie f z·ij n, om d it ook 
ten aanzj en van de over igen aan te nemen, 
zonde,· da t zulks u itdrukkelij k is geble ken. 
M et betrekk ing tot de laatsten nu is in die 
mate twijfel bl ijven bestaan a an de juisthe id 
van de tegenover den burgemeester a fgelegde 
verkl a ringen, dat deze overeenkomstig het be
g insel , waa rvan de juri spmdentie voor de toe
pass ing van a rtike l 72 der Lager-onderwijswet 
1920 in gevall en a ls deze u itgaat, niet geacht 
kunnen worden de rechtsgeldigheid van de 
ouderverk la r ingen, bedoeld in artikel 73, eer
ste l id onder a der wet , te hebben opgeheven. 
In verband h iermede ben ik op de g ronden , 
vervat in het hie rbij gaand ontwerp-bes luit, 
van oordeel , dat het beroep va n het school
bestuur tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten va n G roningen van 10 J uni 1937 ge
g rond moet worden verklaard. 

E erbiedi g veroorl oof ik m ij U we Majesteit 
in overweging te geven d it ontwerp-besluit te 
bekrachti gen. 

De Ministe,· van Onde,·wijs, · 
K unsten en W etenschappen, 

J . R . S l o te rn a k e r d e B r u ï n e. 

s. 2520. 

16 J uli 1938. B E SLUIT tot schorsing van 
het beslui t van den R aad der gemeente 
Hu izen, dd. 2 J un i 1938 ho udende aa n
vu lling van de Al gemeene P o litieverorde
n ing d ie r gemeente. 

Gescho,·st tot 1 Fcbrua,·i 1939. 

s. 2591. 

19 Nove1nbe1· 1938. BE SLU IT, houdende be
sl issing op het beroep, ingeste ld door 
M evrouw M . J. van H o boken, weduwe 
van A. V eder, te Rotterda,n , tegen het 
besluit van Gedeputeerde S taten van Zuid
H olland van 7 Juli 1937 , G.S. n°. 484, tot 
vaststell ing ingevolge de Wegenwet van 
den legger van de wegen voo r de gemeente 
N 001·deloos. 

Wij WILHELM): A , enz. ; 
Besch ikkel'lcle op het beroep, ingeste ld door 

Mevrouw M. J . van H oboken, Weduwe van 
A. Veder, ~ ~tte rdam. tegen het beslui t van 
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Gedeputeerde Staten rnn Zuid-H oll a nd van 7 
J uli 1937, G.S. n°. 484, tot vaststelling inge
volge de Wegenwet va n den legger van de 
wegen voo r de gemeente Noordeloos; 

D en R aad van State, Afdeeli ng voor de Ge
schillen va n Bestuur, gehoord. adviezen va11 
22 December 1937, n° . 516, en 17 Augustus 
1938, n°. 516 (1937) /92; 

Op de voordracht van Onzen Min iste r van 
W aterstaat van 14 ovember 1938, n°. 481, 
A fdeel ing Wate rstaatsrecht ; 

Overwegende, dat op den legger onder n°. 7 
voorkom t het Noordzijdsche pad , loopende van 
weg n°. 2 eerst "in a lgemeen zu idwestelijke 
en daa rna in ongevee r zui_delijke r ichting tot 
28 m ten zuidzuidoosten van het verlen gde 
van de zuidzuicloostel ij ke grens van het pe r
cee l, kadastraal bekend gemeente Noordeloos, 
se t ie A n°. 2271 ; 

dat de appell a nte in be t'oep aanvoert, dat 
de weg n°. 7 mede omvat een gedeelte van 
h aa r pe rcee l 1746 en ha re pe rcee len 998 en 
1031 ; dat noch de genoemde perceel en, noch 
eenig gedee lte daarva n openba ar zij n ; dat 
nimmer een openbaar •Jich aam aan den weg 
eenig onderhoud pleegde, noch ooit een u it
drnkkelij ke bestemming tot openbaren weg 
van de zijde der rechthebbenden gesch iedde, 
zoodat slech ts van bela ng is, o f a r t ikel 4, ee r
ste li d onder I , der Wegenwet toepasselijk is; 
dat op de brug over de Noordeloos bij het 
S lot een hek aanwezig is, terwijl a ldaa r lang 
voor het in werk ing treden va n de Wegenwet 
een bo rd " ve rboden toegang" heeft gest aan ; 
dat het a ndere e inde van het haa r toebehoo
rend weggedeelte is voorz ien geweest van een 
dergelijk bo rd, dat ech te r van t ijd tot tijd 
door straatjeugd werd ve rwijcle t·d; dat a l thans 
a an di t e inde zeke,· gedurende meer cl a n een 
jaai· onafgebroken vóór het in werking treden 
van de Wegenwet en nà het tijdst ip van dertig 
jaren vóór het in werking t reden daa rva n de 
hierbedoelde grondstrook op de aangegeven 
w ij ze is voorz ien geweest van een bord " ver
boden toegang" , zijnde de rha lve niet slechts 
eene reserve van e igendom, doch - ste rker 
nog - een a lgeheel ve rbod , waardoo,· ze l fs bij 
kor tstondige r aanwezig zij n de per iode va n 
dertig ja ren defini t ief is verb roken ; dat ook 
ve rsch ill ende jaren omstreeks vóór en na 1930 
a ll een aan vergunn inghouders de passage werd 
toegestaan; dat meerm a len lieden, di e zonder 
toestemming van den e igenaa r van dezen weg 
gebruik maakten, door den kantonrechte r zijn 
ve roordeeld ; dat een e rkenning va n haar 
recht van de zijde van het gemeentebestuur 
van Noorde loos ka n worden gezien i11 de om
sta nd igheid , da t bij het aan leggen van de 
water le id ing in het ten noorden van pe rceel 
1746 gelegen deel van den weg de ingrnvi n
gen zijn geschied in den bij de overheid in 
onderhoud zij nden ve rha rden weg, te rwij l men 
bij haa r grond is afge bogen naa r den berm 
en haai· ve rharden weg heeft ontzien ; da t zij 
verzoekt, het haa i· toebehoorencl gedeelte van 
den weg a lsnog va n . den legger af te voe rnn ; 

Overwegende : çlat . , moet worden aa ngeno
men, dat hier het in het ee rste lid van a rt ike l 
4 der Wegenwet onder III bedoelde geva l aan 
wezi c:r i · 

dat im'mers het publiek reed t ienta llen van 
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jaren op dit weggedeelte is toegelaten, t rwij l 
voorts reeds sedert 1853 de weg a ls ope bare 
weg op den legger voorkwam en. voorz over 
bekend , daa ,·tegen door den rechtheb ende 
destijds noch later bezwaar is gemaakt; 

dat uit deze omstandi gheden de bestem ing 
van openbaren weg door den rechtheb ende 
mag worden a fgeleid ; 

dat weliswaar de appel I a nte betoogt dat 
nooit een ttitdrukkeUjke bestemm ing tot pen
baren weg van de zijde der rechthebb nden 
geschiedde; 

dat evenwel noch uit de bewoordingen, noch 
uit de geschiedenis van de totstandkom in der 
wet valt af te lei den, dat artikel 4 der W gen
wet voor dit geval bepaaldelijk een uit rnk
ke lijke bestemmingsdaad wu e ischen; 

dat ook de over ige door de appell an ge
noemde gronden ten betooge, dat het haa · toe
behoorende gedeelte van het No0t·dzijdsch pad 
niet openbaar zou zijn , d ie gevolgtrekkin niet 
wettigen; 

dat het plaatsen van borden met ops hrift 
"verboden toegang", en het weren va het 
publiek, aan den openbaren weg het km· kte r 
van openbaarheid niet ontnemen; 

dat het nalaten van schouwvoering v n de 
zijde van het waterschap, en het feit. d t de 
weg doodloopt, voorzoover aan deze eiten 
voor het onderzoek naar het openbaar k ra k
ter van den weg een ige beteekenis zou ogen 
worden toegekend, slechts aanwijzingen kun
nen vormen tegen de openbaarheid va den 
weg in zij n geheel, terwijl toch de open aar
heid van het weggedeelte benoorden p rceel 
1746 ook door de appellante niet word be
tw ist; 

dat het leggen van waterleidingbuizen aast, 
en niet in het aan de appell ante behoo ende 
weggedeelte blijkens het rapport van Ge , epu
teerde Staten van Zuid-Holl a nd ui tslu tend 
zijn oorzaak hierin vindt, dat aldus aan! g en 
onderhoud der werken het minst kostbaar was, 
en reeds daardoor in deze h andelwijze da ook 
geen erkenning door het gemeentebestu u1· van 
eenig recht van appell ante mag worden ge
zien· 

dat mitsd ien het Noordzijdsche pad, met in
begrip van het aan appell an te toebehoornnde 
weggedeelte, terecht op den legger v_a n de 
wegen voor de gemeente Noordeloos 1s ver
meld; 

Gezien de ·w egenwet; 
Hebben goedgevonden en ,·e rstaa.11 : 

het beroep ongegrond te verk laren. 
Onze Minister van ·w aterstaat is belast met 

de uitvoering van di t besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het k taatsblad 
geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 19den November 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstcta.l , 
J . v. B t1 t1 ren. 

(Uitgeg. 23 Dece,nber 1938. ) 

Ministerie van Waterstaat. 

N° . 481. 

Afdeeling 
Waterstaatsrecht. 
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's-Gravenhage, den 14 November 1938. 

Aan de K 011ingin, 
Zeer eerbiedig veroorl oo f ik mij Uwer M a

jeste it hierbij voor te leg-gen het adv ies van 
den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur inzake het beroep, inge
steld door Mevrouw M. J. van Hoboken. 
Weduwe van A. Veder, te Rotterdam , tegen 
het bes luit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 7 J uli 1937, G.S. n°. 484, tot 
va tstelling ingevolge de Wegenwet van den 
legger van de wegen voor de gemeente oor
deloos. 

Het door de Afdeeling bij dat adv ies voor
gedragen ontwerp-bes lui t luidde a ls volgt: 

.,Wij WILHELMINA . enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw M. J . van H oboken . Weduwe van 
A . Veder, te R otterdam, tegen het beslu it va 11 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land van 7 
Juli 1937 , G.S. n°. 484, tot vastste lling inge
volge de Wegenwet van den legger van die' 
wegen voor de gemeente oordeloos; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
ch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 22 

Deceniber 1937. n°. 516; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 
Overwegende: dat op den onderhavigen leg

ger onder n° . 7 voorkomt het oordzijdsche 
pad, loopende van weg n°. 2 ee rst in algemeen 
zu idwestel ij ke en daarna in ongev6er zuidelijke 
ri chting tot 28 m ten zuidzui doosten van het 
verlengde van de zuidzuidoostelijke grens van 
het perceel kadastraal bekend gemeente Noor
deloos, sectie A n°. 2271 ; 

dat de appell a nte in beroep aanvoert, <la t 
de weg n°. 7 mede omvat een gede91te van 
haar perceel 1746 en hare percee len 998 en 
1031 ; dat noch de genoemde perceel en, noch 
eenig gedeelte daarvan openbaar zijn ; dat 
nimmer een openbaa l ichaam aan den weg 
eenig onderhoud pleegde, noch ooit een u it
dru kkel ijke bestemming tot openbaren weg 
van de zijde de ,· rech thebbenden geschi edde. 
zoodat slech ts van belang is, of artike l 4. 
eerste 1 id , o ndeL· 1, der W egenwet toepa~sel ijk 
is; dat op de brug over de I oordeloos bij het 
Slot een hek aanwezig is, terwijl aldaar lang 
voor het in werking treden van de ,\7egenwef 
een bo,·d "verboden toegang" heeft gestaan: 
dat het andere e inde van het haar toebehoo
rend weggedeelte is voorzien geweest van een 
dergelijk bord , <lat echter vai, t ijd tot t ij d 
door straatjeugd werd verwijderd; dat althans 
aan dit e inde zeker gedurende meer dan eon 
jaar onafgebroken vóór het in werking treden 
van de W egenwet en nà het tijdstip van dertig 
jaren vóór het in werking treden daarvan de 
hierbedoelde grondstrook op de aangegeven 
wijze is voorzien geweest van een bord "ver
boden toegang" , zijnde derhalve niet slechts 
eene reserve van e igendom, doch - sterker 

, nog - een a lgeheel verbod, waardoor zelfs bij 
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kortstondiger aanwezig zijn de periode van 
dertig jaren definitief is verbroken; dat ook 
verschillende jaren omstreeks vóór en na 1930 
alleen aan vergunninghouders de passage werd 
toegestaan; dat meermalen lieden, die zonder 
toestemming van den eigenaar van dezen weg 
geb l'llik maakten, door den kantonrechte r zijn 
veroordeeld; dat een erkenning van haar recht 
van de zijde van het gemeentebestuur van 
Noordeloos kan worden gezien in de omstan
digheid , dat bij het aanlegge n van de water
leiding in het ten noorden van perceel 1746 
gelegen deel van den weg de ingrnvingen zijn 
geschied in den bij de overheid in onderhoud 
zijnden verharden weg, terwijl men bij haa r 
grnnd is afgebogen naa r den berm en haar 
verharden weg heeft ontzien; dat zij verzoekt, 
het haar toebehootende gedeelte van den weg 
alsnog van den legger af te voeren; 

Overwegende: dat een geval, als bedoeld in 
het eerste I iel van artikel 4 der- W egenwet 
onder I , zich hier niet voordoet, aangezien om
streeks 1929 of 1930 het onderhavige op parti
cul ier terrein ui t loopencle weggedeelte, aan 
welks beginpunt blijkens de overgelegde stuk
ken een bord "verboden toegang" was ge
pi aatst, niet voor een iede r toegankelijk was, 
zooclat n iet kan w0t·den gezegd, dat di t weg
gedeelte na het tijdstip van dertig jaren vóór 
het in werking treden van de wet gedure nde 
dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder 
toegankelijk is geweest; 

dat, zooa ls uit de genoemde stukken tevens 
blijkt, dit weggedeelte evenmin verkeert in het 
geval , omschreven in de vermelde wetsbepa
ling onder II ; 

dat ook het in dat wetsvoorschrift onder III 
bedoelde geval hier niet aanwezig is te achten, 
vermit niet met voldoende zekerheid is komen 
vast te staan, dat de rechthebbende op het 
weggedeelte daarnan de bestemming van open
baren weg heeft gegeven; 

dat. wat dit laatste betreft, de rechthebben
de weli swaar reeds tientall en van jaren - met 
uitwnderinit echter van een tijdvak, vallende 
omstreeks 1929 of 1930 - het publ iek op het 
weggedeelte heeft toe gel aten, terwijl voorts 
reeds sedert 1853 de weg als openbare weg op 
den legger voorkwam en, voorzoover bekend, 
daartegen door den rechthebbende destijds 
noch later bezwaar is gemaakt, doch dat uit 
een en ander in het licht van de overige om
standi gheden, zooa ls die zich hier voordoen, 
geen genoegzame aanwijzing kan worden ge
put, om de bestemming van het weggedeel te 
door den rechthebbende tot openbaren weg te 
mogen aanne1nen; 

dat toch niet voorbij mag worden gezie n, 
dat het bestemme n tot openbaren weg van een 
weg, die op particulier terrein uitloopt en 
waarbij het publiek, voorzoover uit de stukken 
is op te maken, nagenoeg geen bel a ng heeft, 
,rninig zin kan hebben gehad; 

dat het bovendien ook hierom niet zeer 
waarschijnlijk is , dat de bedoelde bestemming 
destijds aan het weggedeelte is gegeven, om
dat de herinner ing aan het openbaar karakter ' 
van d en weg cla n toch omstreeks 1929 of 1930 
bezwaarlijk wodanig vervaagd had kunnen 
zijn, dat het mogelijk zou zijn geweest, dat cl,~ 
plaatsing van het bord "verboden toega1~_g 
aan het beginpunt geen protest van de ztJcle 
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der Overheid heeft u itgelokt en dat het ge
bruik maken van het weggedeelte zonder ver
g unning meermalen tot veroordeelinge n door 
den rechte r heeft geleid; 

dat tevens in aanmerking dient genomen to 
worden, dat niets er op wijst, dat van het voe
ren van schouw of een igerlei andere feitel ijke 
bemoeiing m et dit weggedeelte door de Over
he id ooit sprake is geweest, hetgeen toch, in
geval de rechthebbende het weggedeelte tot 
openbaren weg had bestemd, in de rede zou 
hebben gelegen ; 

da-t integendeel van de zijde van de appel
lante in de openba re vergadering va n de 
Afdeeling van den R aad van State voor de· 
Geschillen van Bestuur, waar in over deze zaak 
verslag is uitgebracht. een verklaring van het 
bestuur van den betrokken polder is ove1·ge
legd , dat aan het oordzijdsche pad, voorwo
ver behoorende tot de e igendommen van de 
appellante door den polder nimmer eenige 
daad van onderhoud is verricht ; 

dat derhalve het onderhavige weggedeelte 
niet is openbaar; 

dat dus de legger behoort te worden gewij
zigd in voege a ls door de appellante wordt 
gewenscht ; 

Gezien de Wegenwet en het Wegenlegger
besl uit ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bes] issen, dat de legger moet worden ge

wij zigd in dier voege, dat a ls eindpunt van het 
onder n°. 7 op den legger voorkomende Noord
zij dsche pad wordt aangegeven het punt. waar 
deze weg het perceel , kadastraal beke nd ge
meente N()()rcleloos. sectie A n° . 1746, bereikt, 
terwij l voorts in den legger onder n°. 7 de 
veranclerinv.en behooren te worden aange
bracht, we lke uit deze wijziging voortvloeien. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de ui tvoer ing van dit besluit.". 

M et mijne bedenkingen tegen dat ontwerp
besluit heb ik de Afdeeling in kennis gesteld. 
De Afdeeling bracht daarop het volgend nacle1-
adv ies uit, waarin de dezerzijds gegeven be
schouwingen volledig zijn weergegeven: 

,,Krachtens machti g ing van Uwe M ajeste it, 
heeft de Minister van W aterstaat, met een 
schrijven van 22 Juli 1938, n°. 427, Afdeeling 
W aterstaats recht, opnieuw bij den R aad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, ter overweging aanhangig gemaakt het 
beroep, ingestel d door Mevrouw M . J. van 
Hoboken, W eduwe van A . Veder, te Rotter
dam, tegen het bes! uit van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holl and van 7 Juli 1937, G.S. 
n°. 484, tot vaststelling ingevolge de W egen
wet van den legger van de wegen voor de 
gemeente oorcleloos. 

De Minister kan zich met het door de Af
deel ing voorgedragen ontwerp-bes! uit voors
hands niet vereenigen. In verband daarmede 
onderwerpt hij in zijn bovengemeld schrijven 
de overwegingen van het ontwerp-besluit ach 
tereenvolgens aan eene beschouwing. Hij 
schrijft dienaangaande aan de Afcleeling het 
volgende : 

E ers te en tw eede overweging. 

Zooals hieronder nader zal worden uiteen
gezet, is en was het Noordzijclsche pad naar 
mijne meening een openbare weg. De plaatsing 
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van het bord "verboden toegang" was der
halve onrechtmatig; door zoodanige hande
ling kan aan een openbarnn weg het karakter 
van openbaarheid niet ontnomen worden. Ik 
stem geheel in met hetgeen Gedeputee rde Sta
te n van Zuid-Holl a nd hie romtrent in den v ie r
den , vijfden, zesden en zevenden volzin van 
bladzijde 5 van hun rapport opmerken, en 
verwijs naar het betoog van Schepel in " Ge
meentebestum", lle jaa rgang n° . 6, bladzijden 
322 en 323. 

Derde ove,·weging. 

Deze overweging doet de vraag- rijzen, of 
Uwe Afdeeling instemt met appell ante's op
vatting van genoemde wetsbepaling , zooa ls 
deze in haa r aan Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holl and overgelegde pleitnota tot uiting 
komt. Volgens appell ante zou artikel 4, li d 1, 
onder TIJ, slechts hetrek kin n: hebben op ge
vallen. waarin een uitdrukkelijke bestemmings
daad bewezen kan worden. Ware deze opvat
ting de juiste, dan zou het den rechthebbenden 
op openbare wegen gemakkelijk geweest zijn 
hûn wegen vóór het inwerkingtreden van de 
\Vegenwet van den last van openbaarheid te 
ontdoen. Zij zouden dit bereikt hebben door 
een igen tij d een hord met opschrift "verboden 
toegang" te laten staan. Toepass ing van het 
bepaal de onder I en II van arti kei 4 zou daar
door zij n ui tgesloten. En het bewijs van eene 
uitdruk kelijke hestemmingsdaad, dat appel
lante onmisbaar acht voor de toepasse lij khe id 
van het onder III bepaalde, is nagenoeg nim-
mer te leveren. · 

Met het oog op het boven taande is het naa r 
mijne meen ing uitgesloten, dat appe ll a nte's 
opvatting die van den wetgever zou zijn ge
weest. Voor de vraag, of in een bepaald geval 
de rechthebbende aan zijn weg de bestemming 
van openbaarheid heeft gegeven, is m . i. be
slissend de rechtsopvatting, wel ke hieromtrent 
vóór de inwerk ing tred ing va n de Wegenwet 
heerschte, namelijk de opvatting, dat niet eene 
u itdruk kelijke bestemmingsdaad bewezen be
hoefde te worden , maa r dat de bestemming 
kon wo,·den afgele id uit a ll erlei a ndere feiten. 
H et Hof te Amsterdam gaat in zijn anest van 
30 J a nuari 1936 (Weekblad van het R echt 
1936, n°. 388) , bij de toepass ing van a rtikel 4 
onder III, van deze opvatting u it, evenals Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holl and op blad
zijden 3-5 van hun rapport; met de daar 
gegeven beschouwin~en stem ik geheel in. Dat 
d_e wetgever in a rtikel 4 onder III slech ts de 
destijds gangbare opvatting van de jurisprn
dentie heeft will en neerleggen, b lijkt duide lij k 
uit de Memorie van Antwoord op het Voor
loopig Verslag van de Tweede K amer. De 
Comm iss ie van rapporteu rs had in haa r Voor
loopig Verslag opgemerkt : 

" T en aanz ien van de bepali ng sub III van 
het eerste lid werd opgemerkt, dat niet wordt 
aangegeven, hoe van de bestemming van een 
strook g rond tot openbaren weg kan blijken. 
Men meende, dat d it ook in het wet ontwerp 
moet worden bepaald, omdat zoodanige be
stemming niet voor rechtstreeksche waarne
ming met de zintuigen vatbaar is". 

De Minister antwoordde hierop het volgende: 
Hij (de Minister ) acht het niet gewenscht 

ai:~ te geven, op welke wijze van de bestem-
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ming van eene strook grond tot openbaren weg 
kan blij ken. Die bestemming kan op verschil
lende wijzen worden gevestigd en daarva n ka n 
op verschill ende wij zen blijken. Door eene be
pali ng, a ls in het Voorloopig Verslag voorge
ste ld, wu ten aanzien van het bewijs der be
stemming eene beperking in het leven worden 
geroe pen, di e niet gewen ch t z-0u zijn". 

Ten slotte moge ik verwijzen naar de reeds 
aangehaalde beschouwingen van Schepe l. 

Vierde overweging. 

De vraag, of in het onderha vige geval fe i
ten zijn aan te wij zen, waaruit de· bestemming 
van openbaren weg kan w01·den afgele id , he
a ntwoo,·d ik, in te·,renstelling met Uwe Afdee
ling, bevestigend. H et pad is. voorzoover men 
kan nagaa n, tot omstreeks 1929 voor het open
baar verkeer toegankelijk geweest. H t was, 
gedurende meer dan 80 jaa r, op de oneenvol
gende leggers vermeld, zonder dat b lij kt van 
bezwaren, door de rechthebbenden hiertegen 
ingebracht. Ik meen, dat deze fe iten in onder
ling verband voldoende bewijs vormen voor de 
bestemming van openbaa rhe id . Met instem
ming verwijs ik naar de beschouwingen hier
omtrent van Gedeputee rde Staten van Zuid
Holland. op bladzijden 5- 7 van hun rapport. 
V an belang i hetgeen omtrent het bewijs va n 
openbaarheid iS- gezegd in de M emorie van 
Toelich ting, bladzijde 6. Daa r wordt opge
merkt. dat in de praktij k met het bewijs, dat 
de rechthebbende den weg voor het openbaar 
verkee r heeft bestemd, de hand wordt gelicht . 
De Memor ie van Toelichting vervolgt a ldus: 

,,Waar het geldt oude toestanden, is het, 
op zijn zachtst uitgedrukt, hoogst twij felachtig, 
of wel ooit die ' bestemm ing door een rech t
hebbende is gegeven. En in ieder geva l is het 
waarlijk afdoend bewijs daarvan nagenoeg 
nimmer te leveren. Strenge handhaving van 
het beginsel zou de openbaarhe id van heel wat 
wegen op losse schroeven zetten. De prakt ijk 
is dan ook wel gedwongen het hier niet al te 
nauw te nemen. Uit a ll ed e i fe iten a ls den 
toestand van den weg, aanwezigheid van hek
ken en vonders, l a ngdurig gebruik door het 
publiek, schouwvoeren door het openbaar ge
zag e. a. wordt afgele id , om niet te zeggen 
gefingeerd, dat eenm aal een rechthebbende 
zij n grnnd heeft be temd ten dienste van het 
algemeen" . 

en op bladzijde 3 van de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer v indt men ui t
lati ngen in denzelfden zin: 

"In1me.rs nam wel de jurisprudentie voor 
het aannemen van de openbaarhei d va n den 
weg geen genoegen met het enkele feit van 
toegankelijk zijn gedu rende gerui.men tijd van 
den weg voor een ieder en eisch te zij daartoe 
nog iets meer, maar di t meerdere behoefde 
niet te zijn een ige gedrag ing van het openbaau 
gezag ten opzichte van den weg en placht a l 
heel gemakkelijk te worden aangenomen, zoo
dat practisch het toegankelijk zijn gedurende 
ge ruimen tijd a ls vrijwel het eenige kenme rk 
voor de openbaarhe id gold, wijl de bestem
ming van den weg door den rechthebbende, 
di e doo r de jurisprudentie mede a ls e isch voor 
de openbaarheid van den weg werd gesteld, a l 
heel I icht ui t den bestaa nden toestand werd 
afgeleid". 
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Vijfde ove,·weging. 

Dat het voetpad van wem1 g bela ng is, k a n 
van geen beteekenis zijn met betrekking tot de 
vraag van de openbaarheid van dat pad. Vele 
openbare wegen en paden hebben voor het 
verkeer een zeer ondergeschikte beteekenis. 
H et ger inge belang van het pad kan ten hoog
ste voor de rechthebbende aanl e iding -zijn om 
ingevolge a rtikel 11 , eerste lid, der W egen
wet tot den gemeen teraad een verzoek te r ich
ten tot onttrekking van den weg aan het 
openbaar verkeer. 
Z esde overweging. 

De omstandigheid, dat het pad van weini g 
bel ang is, verkl aart, d-at het - onrechtmatig 
- plaatsen va n borden "verboden toegang" 
geen aanl e iding heeft gegeven tot protesten; 
en dit ui tblij ven van bezwaren kan op zijn 
beurt voor den ka ntonrechte r aan le iding zijn 
g-eweest om - eveneens ten on rechte -- aan 
den weg het openbare karakte r te ontzeggen. 
Deze omstand igheden vermogen echter niet 
opzij te zetten de bepalingen van de W egen
wet, welke de procedure voor de onttrekking 
van wegen aan de openbaarheid aangeven. 
M en kan uit de feiten op zijn hoogst a fl e iden, 
dat een voorstel tot onttrekki ng van het pad 
aan het openbaar verkeer, ingevol ge a r t ikel 
10 der wet ter kennis van belanghebbenden 
gebrach t, mogelijk geen aan le iding zal geven 
tot het indienen van bezwaren. 
Z evencle ovenveging . 

D e o penba re bestemming, zooveel ja ren ge
leden blijkens de feiten aan het pad gegeven , 
kan niet te niet worden gedaan door de om
standigheid , dat de overheid nadien verzuim 
heeft ge pl eegd. 
A chtste ov~1·weging. 

Dat het polderbestuur nimmer eenige daad 
va n onderhoud aan het pad heeft verricht, 
1 igt, voor de hand; immers volgens het rap
port van Gede puteerde Staten va n Zuid-Hol 
land was het pad niet bij den polder, maar 
bij pa rti culieren in onde rhoud. 

Na deze beschouw ingen schrijft de Minister, 
dat hij zich dan ook geheel m et de slotsom 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
kan vereenigen, en meent, dat het pad op 
grond van het bepaalde bij a rtikel 4, lid 1 
onder III de r W egenwet al s openbaar voet
pad moet worden aangemerkt. Hij verzoekt 
aan de Afdeeling mitsdien, deze zaak a lsnog 
nader te will en overwegen. 

D e Afdeeling moge hie romtrent het volgen
de opmerken. 

De bezware n van den Minister tegen het 
ontwe rp-beslui t komen hierop neer, dat Zijne 
Excell entie, in tegenstelling met de Afdeeling , 
va n oordeel is, dat aan den onderhavi gen weg 
destijds door den rechthebbende wel degelij k 
de bestemming van openbaren weg is gegeven 
in den zin van a rtikel 4, 2e lid , onder III de r 
W egenwet. 

Ook na gezette overweging van hetgeen de 
i'linister ten gunste van zij n standpunt aan
voe rt, is de Afdeeling n iet van de onjuisthe id 
harer voordracht overtuigd gewo rden. 

T en onrechte wordt door den Minister in zijn 
betoog verondersteld , dat de Afdeel ing bij 
hare voordracht van eene a ndern opvatting 

L. &. S. 1938. 
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omtrent een paar punten van wegenrecht is 
uitgegaan dan di e, welke de Minister huldigt; 
veeleer is het naar haar oordeel slechts de 
toetsing van het onderhavige geval aan da t 
recht, waaromtrent aanvankelijk verschil van 
meening blijkt. 

M et den Minister is de Afdeeling van ge
voelen, dat krachtens de geschiede nis der tot
standkoming van de wetsbepaling bij de uit
legging van artikel 4, l e lid , onder III cler 
W eirenwet richtsnoer behoort te zijn de juris
prudenti e, zooals die jarenl ang vóór de in
voering di er wet met betrekking tot het daar-
in bedoelde punt gold. . 

In de waardeering van de feiten, waarop het 
vermoeden, clat de bedoelde bestemming in 
vroeg?'' jaren aan het pad· ·zou zijn gegeven, 
zou dienen te worden gebaseerd , bestaat echter 
tussche n den Minister en de Aftleeling ver-
schil va n meening. -

Zijne Excell e ntie acht het voor het aanne
m en van de openbaarheid van het ;oetpad vol
doende, dat di t pad, voorwover m en kan na
gaan , tot omstreeks 1929 voor het openbaar 
verkeer toegankelijk zou zijn geweest en dat 
het gedurende meer dan 80 jaren op de op
eenvolgende leggers vermeld is geweest, zon
der dat blijkt van bezwa ren, door de recht
hebbende n daa rtegen ingebracht. 

D e Afdeeling ondersch at de beteekenis van 
deze beide aanwijzingen ten g unste van de 
openbaarheid geenszins, doch zij meent aan 
die aanwijzingen niet zooveel gewicht te mo
gen toe kennen als de Min ister . 

Vooreerst vestigt zij e r in di t verband de 
aandach t op, dat het gebru ik van het pad 
door het publie k vóór 19 29 feitelij k geheel in 
het duister ligt, a lthans de overgelegde stuk
ken bevatten daaromtrent geen gegevens van 
beteekenis. D at het pad a l di e jaren door de 
bevolking is mogen worde n gebruikt, is zeer 
goed mogelijk en zelfs waa rschijnlijk , doch 
eenige duidelijke aanwijzing in die richting 
is door de Afdeeling in de stu kken niet aan
getroffen. D e desbetreffende overweging in 
het ontwe rp-besluit, waarbij dit a ls vaststaand 
wordt aangenomen , gaat derh a lve reeds rijke
lijk ver. 

Voorts moge de Afdeeling met betrekking 
tot 's Ministers opvatting er op wijzen , da t aan 
de pl aats ing e n h andhav ing van dit voetpad 
op den legger niet meer waarde mag worden 
gehecht, dan daaraan redelijkerwijze toe kom t. 
Hoe li cht imme rs is het mogelijk, dat destijds 
de e igenaar om een of a ndere reden niet vol 
doende aandacht aan de vaststelling van den 
legger heeft geschonken. E en aanwijzing van 
doorslaggevenden aard zou de Afdeeling dan 
ook in het voorkomen va n het pad op de n 
legger niet te spoedi g willen zi en . 

D och het zijn riiet a ll een deze beide beme1·
kingen, die de Afdeeling omtrent 's Ministers 
meening, dat hier van een openbaar voetpad 
sprake is, zou willen maken. Vooral ook een 
drietal omstandigheden, welke, zooals uit de 
stukke n blijkt of a l th a ns va l t a f te l e iden, 
zich in d it geval voordoen, doen naar haar 
oordeel de schaal overslaan ten gu nste van het 
standpunt, dat niet voldoende aannemelijk is, 
dat het pad destijds werd bestemd voor open
baren weg, zoodat het rins nog steerls gewoon 
privaatbezit is. 

45 
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In de eerste plaats het karakter van dood
loopenden weg, dat aan het pad eigen is. ~1en 
dient -er zich naar het gevoelen der Afàe!!ling 
voor te hoeden , zonder min of meer duidelijke 
aanwijzingen de openbare bestemm ing door 
den rechthebbende te aanvaarden van een pad, 
waarlangs geen huizen staan en dat, zooal s 
uit de stukken valt op te maken, geen ander 
nut heeft dan als toegangsweg naat het Slot 
of - mi ts met toestemming van de e igenares 
- naar den dijk aan de overzijde van de 
brug. De plaatselijke situatie biedt naar de 
meening• der Afdeeling allerm inst steun aan 
de verondet"stelling, dat de eigenaar in vroe
ger tijd zijn rechten op het pad ten behoeve 
van het publiek zou. hebben prijsgegeven. Te
rer.ht schrij ft dan 00k de Hoofdingenieur
Directeur . van den Rijkswaterstaat in de Di
rectie Znid•Holland in zijn desbetreffend rap
port: .. De omstandigheid, dat het eene e inde 
van den weg, nl. -bij de brug, steeds niet open
baar is geweest, doet de vraaf'( riizen of het 
destijds wel juist is geweest, een doodloopend, 
particulier bezit zijnd. weggedeelte a ls open
baren wer,- op den legger te plaat,en". 

Ah, tweede omstandigheid, waaruit een ver
moeden is te putten. dat aan het pad de be
stemming van openbaren weg niet werd ge
geven. zou de Afdeeling willen noemen de 
afwezigheid in de stukken van eenigerle i aan
duiding, .da t de overheid metterdaad, door het 
voeren van -schouw of anderszins, bemoeienis 
met den weg als zoodanig heeft gehad. Nooit 
- aldus pleitte de gemachtigde van de appel
lante - .is het wegdek geschouwd of eenige 
eisch dienaangaande gesteld. Dat het water
schapsbestuur hier, in verzu im is geweest te 
doen , waartoe het krachtens den legger ge
houden was, doet de veronderstel 1 i ng postvat
ten, dat het onderhavige pad bij rlp OY~rhei cl 
en de boer-en bevolking geenszins bekend stond 
a ls een weg, welken het publiek recht had te 
begaan. , 

Indien bet pad destijds tot apenbarnn weg 
is bestemd, dan wekt het bevreemding, · dat de 
herinnering aan die openbaarheid in later jaren 
volkomen . is uitgewischt, blijkende zulks uit 
het zich neerleggen van · overheid en publiek 
bij de slu iting van den weg in 1929 en 1930 
door de e igenares, we lke slui ting tot u itdruk
king kwam in het plaatsen van het bord "ver
boden toegang", in het vorderen van schr i fte-
1 ij ke vergunning om den weg te betreden en 
in de veroordeelingen door den kantonrnchtc1·. 

H et spreekt vanzelf, dat de hierbedoelde 
omstandigheden nin1n1e1· do openbaarheid va.11 
het pad hadden kunnen opheffen , ind ien reeds 
vroeger aan het pad de openbare bestemming 
was gegeven, doch wel verzwakken naar Let 
oordeel der Afdeeling deze feiten in belan~
r ijke mate de kracht der beide aanwijzingen . 
die volgens den .Minister tot het aannemen 
,van - de openbaai-he id van het pad zouden 
moeten le iden. 

D e door den .Minister over de "Achtste ovet·
weging" gemaakte opmerking acht de Afdee
J ing juist, zoodat die overweging alsnog uit 
het ontwerp-besluit behoort te vervall en. 

Op gmnd van het vorenstaande veroorlooft 
de Afdeeling zich Uwer .Majesteit zee r eerbie
dig in overweging te geven, een nieuw hierbij
gaand ontwerp-besluit, dat na schrap ping van 
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de achtste rechtsoverweging gelijk is uan het 
oorspronkelijk voorgedragene, te bekrach ti 
gen.". 

H et door de Afdeeling bij dit nader advies 
voorgedragen nieuwe ontwerp-bes lui t luidt a ls 
vol gt: 

.. Wij WILHELMINA. enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo,· 

.Mevrouw M. J. van Hoboken. Weduwe van 
A. Veder, te Rotterdam, tegen het bes luit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holl and va11 7 
Juli 1937. G.S. n°. 484, tot vaststelling inge
volge de Wegenwet vau den legger va11 de 
we g-en voor de gemeente Noordeloos; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv iezen van 
22 December 1937. n°. 516, en 17 Augustus 
1938 , n°. 516 (1937) /92 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister va 11 
Waterstaat van 

Overwegende: dat op den onderhavi~en leg
ger onder n°. 7 voo rkomt he t Noordzijdsche 
pad. loopende van weg n°. 2 eerst in algemeen 
zuidwestelijke en daarna in ongeveer zuidelijke 
richting tot 28 m ten znidzuidonsten van het 
verlengde van de zuidzuidoostelijke grens van 
het perceel, ka rlastraa l gemeente Noordeloos, 
sectie A n°. 2271 : 

dat de appell ante in beroep aanvoert, dat 
de weg n°. 7 mede omvat een 1YedeeJ•., van 
haa r perceel 1746 en hare pe rceelen 998 en 
1031: dat r>och de g-enoemde percee len, noch 
eenig gedeelte daarvan openbaar zijn ; dat 
nimmer een openbaar I ichaam aan den weg 
eenig onderhoud pl eegde, noch ooit een uit
drukkelijke bestemming tot openbaren weg 
van de zijde der rechthebbenden f'eschiedde , 
zoodat slechts van belang is. of artikel 4 . eer
ste lid onder I. der Wegenwet toepasselijk is ; 
dat op de brug over de Noordeloos bij het 
Slot een hek aanwezig is, terwijl a ldaar lang 
voor het in werking treden van de ·w egenwet 
een bord ,.verboden toegang" heeft g-e,taan; 
dat het andere e inde van het haar toebehoo
rend weggedeelte is voorzien geweest van oen 
dergelijk bord, dat echte r van tijd tot tijd door 
straatjeugd werd verwijderd ; dat althans aan 
dit einde zeker gedurende meer dan een jaar 
onafgebroken vóór het in werking treden van 
de Wegenwet en nà het tijdstip van dertig 
jaren vóór het in werking treden daarvan de 
h ierbedoelde grondstrook op de aangegeven 
wijze is voorzien geweest van een bord " ve r
boden toegang" , zijnde derhalve niet slechts 
eene reserve van e igendom, doch - ' ste rke r 
nog - een a lgeheel verbod , waa rdoor zelfs bij 
kortstondiger aanwezig zijn de periode van 
dertig jaren def initief is verbrnken ; dat ook 
verschillende jaren omstreeks vóór en na 1930 
alleen aan vergunninghouders de passage werd 
toegestaan ; dat meermalen I ieden, di e zonder 
toesten1ming van den eigenaar van dezen weg 
gebru ik maa kten , door den kantonrechter zijn 
veroordeeld ; dat een erkenning van haar recht 
van de zijde van het gemeentebestuur van 
Noordeloos kan worden gez ien in de omstan
digheid, dat bij het aanleggen van de water
leid ing in het ten noorden Yan pe rceel 1746 
gelegen deel van den weg de ingravingen zijn 
geschied in den bij de overheid in onderhoud 
zijnden verharden weg, terwijl men bij hnar 
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grond is afgebogen naar den berm en haar 
verharden weg heeft ontzien; dat zij verzoekt, 
het haar toebehoorende gedeelte van den weg 
alsnog van den legger af te voeren; 

Overwegende: dat een geval, als bedoeld in 
het eerste lid van art. 4 der Wegenwet onder I , 
zich hier niet voordoet. aàngezien omstreeks 
1929 of 1930 het onderhavige op particu lier 
terrein uitloopende weggedeel te, aan welks 
beginpunt blijkens de overgelegde stukken een 
bord "verboden toegang" was gepl aatst, niet 
voor een ieder- toegan kelijk was, zoodat niet 
ka n worden gezegd, dat dit weggedeelte na het 
tijdstip van dertig jaren vóór het in werking 
t reden van de wet gedurende dertig ach ter
eenvolgende jaren voor een ieder toegankel ijk 
is geweest; 

rlat, zooals uit de genoemde stukken tevens 
blijkt, dit weggedeelte evenm in verkeert in 
het f!eva l , omschreven in de voormelde wets
bepaling onder II ; 

dat ook het in dat wetsvoorschrift onder III 
bedoelde geval hier niet aanwezig is te achten, 
vermi ts niet met voldoende ,ekerheirl is komen 
vast te staan, dat de rechthebbende op het 
weggedeelte daaraan de bestemming van open
baren weg heeft gegeven ; 

dat. wat dit laatste betreft. de rechthebben
de wel is waar reed tientallen van ia ren -
met uitzondering echter van een tijd~ak, val 
lende omstreeks 19 29 of 1930 - het pub! iek 
op het weggedeelte heeft toegelaten, terwijl 
voorts reeds sedert 1853 de weg als openbare 
weg op den legger voorkwam en, voorzoover 
bekend, daartegen door den ·réch thebbende 
destijds noch later bezwaar is gemaakt, doch 
dat uit een en ander in het licht van de 
overige omstandigheden, zooals die zich hier 
voordoen . geen genoegzame aanwijzing kan 
worden geput, om de bestemming van het weg
gedeelte door den 1·echthebbende tot open
baren weg te mogen aannemen; 

dat toch niet voorbij m ag worden gezien, 
dat het bestemmen tot openbaren weg van een 
weg, di e o p particulier terrei n uitloopt en 
waarbij het pub] iek , voorzoove1· ui t de stuk
ken is op te maken , nagenoeg geen belang 
heeft, weinig zin kan hebben gehad ; 

dat het bovendien ook hierom niet zeer 
waarschijnlijk is, dat de bedoelde öestemming 
destijds aan het weggedeel te is gegeven, omdat 
de herinnering aan het openb,iar karakte r van 
den weg dan toch omstrneks 19 29 of 1930 be
zwaarlijk zoodanig vervaagd had kunnen zij n, 
dat het mogelijk zou zijn geweest, dat de plaat
sing van het bord "verboden toegan~" aan 
het beginpunt geen protest van de ziJde der 
Overheid heeft uitgelokt en dat he( gebruik 
maken van het weggedeelte zonder vergunning 
meermalen tot veroordeelingen door den rech
te,· heeft geleid; 

dat tevens in aanmerking dient genomen to 
worden, dat niets er op wijst, dat van het 
voeren van schouw of eeni gerl e i andere fe ite
lijke bemoeiing met dit weggedeel te door de 
Overhe id ooit sprake is geweest, hetgeen toch, 
ingeval de rech thebbende het weggedeelte tot 
openbaren weg had bestemd, in de rede zou 
hebben gelegen; 

dat derhalve het onderhavige weggedeelte 
niet is openbaar; 

dat dus de legger behoort te worden gewij -
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zigd in voege als door de appell ante wm·ät 
gewenscht·; 

Gezien de Wegen wet en het Wegcnl egget
beslui t: · 

•Hebben goedgevonden en verstaan: 
te besli ssen. dat de leg-1rnr moet worden ge

wijzig-d in dier voege. dat a ls eindpunt van 
het onder n°. 7 op don legger voorkomendj:l 
Noordzijdsche pad wordt aangegeven het punt, 
·waar deze weg het perceel. kadastn1.a l bek nel 
g-emeènte Nnorrleloos, sectie A n°. lï-46 . be
l'eikt, terwijl voorts in den legger onde,· n°. 7 
de veranderi ngen hehooren te worden aangè
bracht. welke uit deze wij zig ing voortv loeien. 

Onze Minister van ·waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit be,sluit." . 

Blijkens het nader advies is de Afdeeling 
met mij van oordeel. dat de jurisprudentie, 
zooals die jarenlang vóór de invoer ing der wet 
gold met betrekkin,r tot de vraarr, op welke 
wijze kan blijken. dat de rechthebbende ten 
aanz ien va n een weg daaraan de bestemming 
van openbaren wel( heeft f'eg-evon , hier be
slissend is voor de toe"lasselij 1<hei d van a rtikel 
4. Perste lid onder III. der Wegenwet. 

l3lech ts in de waardeering van de feiten, 
waarop de gevolg-trekking, dat de bedoelde 
bestemming in vroegere jaren aan het pad 
zou zijn gegeven, zou moeten worden g-egrond, 
bestaat naar de o"lva ttin,r de r Afdeeling tus
sch l)n h aar en mij verschil. 

De Afdeeling meent thans , dat het gebruik 
van het pad door het pub! iek vóór 1929 fei te
lijk geheel in het du;ster ligt. In het ranoort 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holl and 
wordt evenwel vermeld, dat. naar aan dat 
College is medegedeeld. het publiek vroegei
steeds toel(ang had over het oordzijdsche pad 
naa r den Grootewaardschen Voordijk, lanf'S de 
brug over de Noordeloos te1Tenover het Slot ; 
dat wel jswaar deze brug zei f niet openbaar 
was en ook niet op den ouden legger voor
kwam, m aar dat het daarop aanwez ige hek 
geregeld placht open te staan en de toeg-ang 
vroeger nimmer werd belet. In het ontwerp
besluit neemt de A fdee ling dan ook als vast
staand aan, dat de rechthebbende reeds tien
tallen van jaren (beha lve om treeks 1929 o,f 
1930) het publiek op het weggedeelte heeft 
toegelaten. . 

In het feit . dat het pad meer dan 80 jaar 
op de verschill ende leggers van de gemeente 
Noordeloos als openbaar voetpad vermeld 
stond , ziet de Afdeel ing geen aanwijzing van 
doorslaggevenden aard. Daartegenover ben ik 
van oordeel, dat uit di t feit, gevoegd bij de 
jarenl ange toegankel ijkheid van het pad voor 
het publiek, de bestemming van openbaar voet
pad moet worden afgeleid. 

A an de juistheid van dezé opvatting doen 
niet af de door de Afdeel ing genoemde drie 
omstandigheden, t . w . het karakter van dood
loopenden weg, de afwezigheid van overheids
bemoeii ng en het zich neerleggen van over
heid en publiek bij de sluiting van het pad, 
in 1929 en 1930. De eerste twee omstandig
heden zouden ten hoogste kunnen dienen a ls 
eene aanwijzing, dat het pad in zijn geheel 
niet openbaar is, terwijl toch de openbaarheid 
van het gedeelte benoorden perceel 17 46 ook 
door de appellante niet wordt betwist. En wat 
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de houding van publiek en overheid bij de 
sluiting van het pad betreft, daaraan kan 
mijns inziens geen grond worden ontleend 
tegen het openbaar karakter van het pad. Het 
enkele feit van het plaatsen van borden met 
opschrift "verboden toegang" op dit openbare 
pad heeft geen onttrekking van dat pad aan 
de openbaarheid tot gevolg. Wat voorts de 
houding van het publiek betreft, uit de mede
deel ing van appellante, dat processen-verbaal 
werden opgemaakt, blijkt wel, dat niet ieder 
zich aan de aanwezigheid van de bo.rden 
heeft gestoord. 

Met de besli ss ing, door de A[deeling voorge- ' 
dragen en ook bij haar nade,· advies aanbe
volen, dat de legger moet worden gewijzigd : 
in dier voege, dat als eindpunt van het onder 
n°. 7 op den legger voorkomende Noordzijd
sche pad wordt aangegeven het punt, waar 
deze weg het perceel, kadastraal bekend ge
meente Noordeloo , Sectie A n°. 1746, bereikt, 
terwijl voorts in den legger onder n°. 7 de 
veranderingen behooren te worden aange
bracht, welke uit deze wijziging voortvloeien, 
kan ik mij derhalve niet vereenigen. Naar 
mijne meening zal het beroep ongegrond moe
ten worden verklaard. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij mitsdien 
Uwer Majesteit in overweging te geven het 
bijgevoegde, in laatstbedoelden zin opgemaakte 
ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

s. 2802 . 

De ilfinister van Wat erstaat, 
J . v. B u u ren. 

15 Novernber 1938. BESLUIT tot schorsi ng 
van het bes! uit van den raad der gemeente 
Uithuizen van 17 Octobe r 1938, 0

• 3, ter 
benoeming van H. Spa tot agent der ar
beidsbemiddeling in de gemeente Uithui
zen. 

Geschorst tot 1 Maart 1939. 

s. 2841. 

1 Septe1nber 1938. BESLUIT tot vernietiging 
van het be I uit van Gedeputeerde Staten 
van Lirnburg van 26 November 1937 , be
treffende intrekking van het aan Ma. H . 
Ph. Honirnen, echtgenoote van A. L. M. 
Zo ,·ge, te l ' enlo, verleend verlof A, te dien 
tijde geldend voor een localiteit van het 
pe rceel Steenstraat 18 a ldaar. 

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

Sociale Zaken en van Binnenl andsche Zaken 
van 19 Juli 1938, 0

• 628 G Afdeeling Volks
gezondheid en van 28 Juli 1938, N °. 20609, 
Afdee ling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg bij besluit van 26 November 1937, le 
Afdeeling La. 14835/7 U . hebben gegrond ver
klaard het door Ma. H. Ph. Hommen, echtge
noote van A. L. M. Zorge, te Venlo ingesteld 
beroep tegen het bes! uit van burgemeester en 
wethouders van Venlo van 23 Februari ,1937, 
3e Afdeeling N °. 17.1/32, strnkkeqde tot in
trekking van het aan Ma. Hommen voornoemd 
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verleend verlof A, te dien tijde ge ldend voor 
een local iteit van het perneel Steenstraat N °. 
18 te Venlo; 

Ovenvegende, dat burgemeester en wethou
ders van Venlo bij hun aangehaald besluit het 
verlof van Ma. Hommen hebben ingetrokken 
op grond van het bepaalde in artikel 50, le 
lid , 1°, juncto artikel 44, 3e lid, 7° laatste 
deel, der Drankwet (Staatsblad 1931, N °. 476). 
aangezien gegrond vermoeden bestond, dat de 

·verkoop van zwak-alcoholischen drank in het 
klein . niet op naam en voor rekening van de 
verlofhoudster plaats vond; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg in hun aangehaald beslu it daarom
trent hebben overwogen, dat uit het terzake 
ingeste ld onderzoek gebleken is, dat het ver
lofsbedrijf in het perceel Steenstraat N °. 18 
inderdaad niet is uitgeoefend op naam en voor 
rekening van de verlofhoudster, doch op naam 
en voor rekening van M. H. H . E. Schiffe
leers; dat echter in beroep bij hun besluit van 
24 September 1937, La. 8598/7 Z. le Afdee
ling, wijziging is gebracht in de vermelding 
der local iteit in de akte van het ten name van 
Ma. Hommen staand verlof A, tengevolge 
waarvan het verlo[ thans geldt voor één loca-
1 iteit van het pe rceel Vleeschstraat N°. 73; 
dat de verkoop van zwak-a lcoholischen drank 
in laatstbedoeld lokaal op naam en voor re
kening van de verlofhoudster plaats vindt; 
dat de door burgemeester en wethouders van 
Venlo aangevoerde intrekkingsgrond thans dus 
niet meer aanwez ig is; en dat hun College, in 
beroep oordeelende, met deze nieuwe omstan
digheid reken ing behoort te houden; 

Overwegende, dat de intrekking van een ver
lof het rechtsgevolg is, dat de wet aan de 
overtreding van haar voorschriften verbindt, 
en dat derhalve, indien het lager College op 
goede gronden tot intrekking van een verlof is 
overgegaan, die intrekking niet in beroep on
gedaan kan worden gemaakt op grond van het 
fe it, dat de overtreder intusschen een toestand 
heeft geschapen, waa rdoor aan de wettelijke 
voorschriften wordt voldaan ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg mitsdien , door bij hun beslissing in 
beroep rekening te houden met na de intrek
king van het verlof door toedoen van de ver
lofhoudster opgekomen omstandigheden en 
door op dien grond het intrekkingsbesluit van 
burgemeeste r en wethouders van Venlo te ver
nietigen, hebben gehandeld in strijd met het 
bepaalde in artikel 50, lste lid, 1°, juncto 
artikel 44, 3de lid , 7° laatste deel, der Drank
wet (Staatsblad 1931, N°. 476); 

Gelet op artikel 168 van de provinciale wet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 16 

Augustus 1938, N°. 39); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Social e Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 24 Augu tus 1938, N °. 984 G, Afd. 
Vol ksgezondheii:I en van 26 Augustus 1938 , n°. 
23276, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bes! uit van Gedeputeerde Staten van 

Limburg van 26 ovember 1937, l e Afdee
ling, La. 14835/7 U. , betreffende intrekking 
van het aan Ma. H. Ph. Hommen, echtgenoote 
van A. L. M. Zorge, te Venlo, verleend verlof 
A , te di en t ijde geldend YOOr een locali te il 
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van het pe rceel Steenstrnàt 18 a ldaä ,·, i;e ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze M inister van Socia le Zaken is belast 
met de ui tvoe ring van di t beslui t, dat in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

' s-Gravenh age , den lsten Septem ber 1938. 

WILHE LMI NA . 
De 11/inister van Sociale Z aken, 

C. P . M . R o m rn e. 
D f ilfiniste,· van Binnenlandsche Z aken, 

V_ a n B o e y e n. 
(Uityeg. 20 September 19 38 . ) 

s. 3103. 

15 Decem ber 1938. WET tot vastste lling van 
het eerste hoofdstuk de,· Rijksbegroot ing 
voor het di enstjaar 1939. 

Bij l . H and. Il 1938/39, 2. 
H and. Il 1938/39, bladz. 269. 
B ijl. H and. l 1938/39, 2. 
H and. l 1938/39, bladz. 76/7 . 

Ti tel A . Gewone dienst f 1 ,560,000 
Titel B . K apitaald ienst Nihil . 

Geheele di enst f 1 ,560,000 

s. 3104. 

15 D ece,nhe1· 1938. WE 'l' tot vaststelling van 
het tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het di enstjaa r 1939 : 

B ijl. H and. Il 1938/39, 2 .' 
H and. Tl 1938/39, bladz . 3.04- 306. 
B ijl . H and. 1 19_38/39, 2. . 
H an<l. 1 1938/39, bladz. 77 . 

Ti tel A. Gewone d ienst 
T itel B . K api taaldienst 

· Géheele di enst 

s. 3105. 

f 1 ,873 ,287 
Nihil . 

f 1,873,287 

15 D et:em.ber 1938 . WET_ tot vaststelling vau 
het tweede hoofd stuk A der Rijksbegroo
ting voor het d ienstjaa r 1939. 

Bij( H and. Il 1938/39, 2. . 
Hand. Il 1938/39 , bladz . 306. 
B ijl . H and. 1 1938/39, 2. 
Hand. T 1938/39, bladz. 77. 

Ti tel A.. Gewone dienst f 92.914 
Ti tel B . K api taaldi enst Nihil . 

Geheele d ienst f 92,914 

s. 3106. 

22 Decembe,· 1938. WET tot wijziging van 
het tweed e hoofdstuk der Rijksbegroot ing 
voor het dienstjaa r 1937. 

Bijl . H and . Il 1938/39, 211 . 
Hand. Il 1938/39, bladz. 64 9. 
B ijl . H and . 1 1938/39 , 211. 
H and. ! , 1938/39 , bladz. 90 . 

! . 
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s. 3 142. 

22 ÏJecemb er 1938. WE T tot wijzig ing en ver
hoog ing van het derde Hoofdstuk der 
Rij ksbeg rooting voor het d ienstjaar 1937. 

Bij l . Hand. 11 1938/39 , 215. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 822 . 
B ijl . H and. 1 1938/39 , 215. 
H and. T. 1938/39 , bladz. 90. 

s. 3202 . 

15 Decemb er 1938. W ET tot w1J z1g 111g en 
Yerhooging van het vierde hoofdstuk der 
Rijksbegrnoting voor het d ienstjaar 1937 . 

Bijl . H and . Il 1937/38 , 570 ; 1938/39 , 90 . 
Hand. ll 1938/39 , bladz. '200. 
Bijl. H and. l 1938/39, 90. 
Hand. 7 1938/39, bladz . 19. 

s. 3203. 

30 Decemb er 1938. WE T tot w1Jz1g 111g van 
het vierde hoofdstuk der Rij ksbegrootif)g 
voor het di enstjaa r 1937. 

B ijl . H and. Tl 1938/39, 231. 
H and. ll 1938/89 , bladz. 1016. 
B ijl . H and. l 1988/39, 231. 
H and. l 1938/39 , bladz. 137/138. 

s. 32!30. 

3 D ecember 1938. BESLUIT. waarbij met 
toepassing van arti kel 24 dei· Comptabi l i
te itswet 1927 (S taatsblad 11 °. 259 ) restan
ten ,o p enkele artikelen van het IVe 
Hoofdstuk der R ijksbegroot ing voor het 
.dienstjaar 1937 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen va n het IVe 
H oofdstu k de r Rijksbegrooting voor het 
di enstj aa r 1938. 

s. 3306. 

15 D ecemb P-1' 1938. WET tot vaststelling van 
. de begrooti ng van de ontvangste n. en ui t
gaven van het. A lgemeen Burgerlij k P en
s ioenfonds voor het di enstjaar 1939 . 

Bijl. H and. 11 1938/39, 2 B . 
H anq,. , ll 1938/39, bladz. 302 . 
B ijl. Jiiand . l 1938/39, 2 B . 
H and. l 1938/39 , bladz. 79. 

Titel A . Gewone dienst . f 253,266 ,36 2 
Ti tel B . Kapitaaldi enst . N ihil. 

Gehee le di enst . . f 253 ,266,362 

S.''3307 . 1: ; 

30 D ec
1
emb er 1938. WET tot vastste ll ing van 

de ; begrooting van het Staatsbedrij f der 
Algemeene L andsdru kkerij voor het d ienst
jaar 1939. 

B ijl . , Hand. 17 1938/39, 2 J( . 
Hand . Tl 1938/39, bladz. 816. 
B ijl . H and. l 1938/39 , 2 K . 
H and. I 1938/39, bladz . 131/8. 



1938 

s. 3308. 

30 Dccc1nbc1· 193 . WET tot verhoogiug va11 
de begrootiug van het Staatsbedrijf de,· 
Al gemeene Landsdrukkerij voo,· het diemt
jaar 1937. 

B ijl. H and. Il 1938/39, 213. 
Hand. Il 1938139 bladz. 815/6. 
73ijl . Hand. l 1938/39; 213. 
Hand. l 193 /39, bladz . 137/8. 

s. 33 19. 

30 Dece1nbe1· 1938. WET tot wijzig ing en ver
hooging van het vijfde hoofdstuk der Rijks
begrooting voo r het dien tjaar 1937. 

73ijl . Hand. Il 1938/39, 236. 
Hand. Tl 1938139, bladz. 1188. 
R ijl. H and. l 1938/39, 

0

236. 
Hand. I 1938/39, bladz. 137-138. 

s. 33 '1. 

22 Dcceni bèi-i19 38 . WET tot wij zig i11g et,lvot·
hoog ing van het zesde hoofdstuk '(Depürte
ment van Onderwijs, Kunsten on Weten
schappen) •cl.er Rijksbegrooting voor het 
d ienstjaa r 1937. 

Bijl. Hand. Il 1937/38. 535 : 1938/, 9, 6,~. 
Hand. Il 1938/39. bladz. 712/3 . 
Bijl. H and. I 1938/39, 62. 
fl anel. l 1938/39. bladz. 91. 

s. 3342. 

30 Drcembc1· 1938. • WET tot wijziging van 
het ze.•de hoofdstuk (Departement van On
derw ijs, Kunsten en Wetenschappon) de r , 
Rij ksbegrooting voor het dien. t jaar 1937. 

R·ijl. Hand;. ll 1938/39, 230. 
Tfcmd. Tl 1938/39. bladz. 1181. 
Bijl. flcmd. l 1938/39 230 
Hand. l 1938/39, bladz. 138. 

s. 33~0. 

15 Octob e,· 1938. BESLUIT, waarbij met toe
pa sing van a rtikel 24 der Comptabi li
te itswet (S taatsblad 1927. N °. 259) res
tanten op enkele artikelen van het Vde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937 worden toegevoell'd aan 
overeenkomstige a rtikelen van het Vde 
JI o fdstuk d e r Rijksbeg l'Oot ing voo r h et 
rli enstjaar 1938. 

s. 3381. 

24 Octobe,· 1938. BESLUI'.L', houdende aan
wijzing van overschotten op de begrooti ng 
van het Staat bedrijf de r Posterij en, Te le
grafi e en Telefonie voor het dienstja'a r 
1937, welke worden toegev_oegd aiin de 
daarnevens aangegeven kredieten voor hel 
dienstjaar 1938. 

s. 33' 0. \, 

\,. 

12 Octo be,· 1938. BESLUIT, waarbij ènet toe
pass ing van a rtikel 24 de r Comptabilitei ts
wet 1927 (S taatsblad N °. 259) restanten 
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op enkele artikelen van het Vlde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1937 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vlde Hoofd
stuk der Rijksbegrooti ng voor het dienst-

, "' jaai· 1938. 

s. 34'13 . 

l .Tuli 1938. WJ~T tot wijzi g- inz en VPrhoo
g- ing van het zevende hoofdstuk B de r 
Rijksbegrooting voor he t dienstjaar 1937. 

B ijl. •H and. Tl 1931/38. 445 . 
fla"d Tl 193713 bladz. 1568. 
B ijl. Hand. l 1937/38, 445. 
Hand. l 1937/38, bladz. 751. 

s. 3'1-05 . , ,: 
30 September 1938. WET tot wijzigi ng- en 

verhooa:ing van het zevende hoofdstuk B 
de r Rijksheg-rooting voor het dienstjaa1· 
1938. (B uitengewoon krediet.) 

,"'B,ijl . Hand. ff 1938139. 159. 
Hand. Tl 1938IH9. bladz. '28/30, 37. 
B ijl . Hand. l 193 139. 159. 
H and. I 1938/39. bladz. 16/17 . 

s. 3406. 

8 December 193 . WE'l' tot wijziging en ver
hoogi ng va II de beg-rooti ng van het Staats
muntbedrij f voo1· het dienstjaa,· 1937. 

Bijl. H a11d. Il 1938/39. 141. 
H and. 1938/39. bladz. 204. 
B ijl. H and. I 1938/39. 11,7 . 
H and. 1 1938/39, bladz. 70. 

s. 3407. 

15 . D ecem ber 1938. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A de r Rijksbegroo
t ing voor het dienstjaar 1939. 

73ijl. Hand. Tl 1938/39, 2. 
H and. Il 193 139 bladz. 306. 
Bijl . Hand. l 193 /39, 2. 
H and. l 193 /39, bladz. "/9- 1. 

T itel A. Gewone dienst f 148.009 .743 
Ti t~l B. K apitaald ienst 11 ,000 000 

Ceheelo d ienst f 159 ,009 ,743 

s. 340,3. 

15 Dece,nbe,· 1938. WET tot vaststelling van 
het dertiende hoofdstuk der Rijksbegroo
t ing voor het dien tj aa1· 1939. 

Bijl. Hand. {{ 1938/39, 2. 
H and. Il 1938/39, bladz. 3()6. 
73ijl. Ba,ul. l 193 /39, 
llcwd. 1 193 /39, bladz. 81. 

Titel A. Gewone dienst . f 30 .000 
Ti tel B. Kapitaaldi enst . Nihil . 

Geheele dienst . f 30,000 
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s. 3 ',09 . 

15 D ece·mber 1938. WET tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking van de u itgaven, 
begrepen in de Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. 

B iil. Hand. Tl 1938/39, 2. 
Ha,,,d . Il 1938139 . bladz. 306. 
Bijl. Hand. T 1938/39. 2. 
Hancl. I 1938/39, bladz. 81. 

s. 3410. 

15 D ece1nber 1938. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tien<lwet 1907 (Staatsblad n°. 322), voor 
het dienstj aar 1939. 

B ijl. Hand. Tl 1938/39, 2 A. 
Hand. ll 1938139 bladz. 204. 
B;il . Hand. 1 1938/39, 2 A. 
Hand. 1 1938/39, bladz. 81/2. 

s. 3 i11. 

15 Decembe1· 1938. · WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsrnttntbedrijf 
voor het d ienstjaar 1939. 

Biil. Hand. IT 1938139 . 2 M. 
Hand. Il 1938/39. bladz. 318. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 2 M. 
Hand. · z 1938/39, bladz. 81/2. 

s. 3412. 

15 D ecember 1938. WET tot w1J z1g111g van 
de wet van den 28sten December 1936 
(Staatsblad n°. 3416) tot aanwij iing van 
de middelen tot dekking van de uitgaven, 
begrepen in de Rijksbegrooting voor het 
d iemtjaar 1937. 

Bijl. H and. Il 1938/39, 184. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 318. 
Bijl . Hand. l 1938/39, 184. 
Hand. 1 1938/39 , bladz. 81/2. 

s. 3 '1 3. 

15 D ecem ber 1938. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het gemeentefonds voor het begroo
t ingsjaar 1939/1940. 

B ijl. Hand. Tl 1938/39, 2 H. 
Hand. Il 1938/39. bladz. 204 . 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2 H. 
Hand. I 1938/39, bladz. 81/2. 

Titel A . Gewone dienst 
Titel B. Kapitaa l d ienst 

Geheele dienst 

s. 3414. 

f 86,114,100 
5.905,375 

f 92,019,475 

ao December 1938. ,. WET tot wijziging· en 
verhoog i ng van het zevende hoofdstuk A 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Jlctnd. ll 1938/39, 210. 
H and. Il 1938/39, bladz. 822 . 
Bijl . H and. l 1938/39, 210. 
Hand. l 1938/39, bladz. 141. 

1938 

s. 3i15. 

30 December 1938. WET tot wijzig ing en 
verhooging van het zevende hoofdstuk B 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. 11 1938/39, 233. 
Hand. ll 1938139. bladz. 1187. 
Bijl . Hand. l 1938/39, 233. 
Hand. l 1938/39, bladz. 141. 

s. 3 .16. 

30 D ecernbe,· 1938. WET tot wijzig ing en 
verhooging van de begroot ing van inkom
sten en uitgaven van het W erkloosheids
sttbsidiefonds voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Ha"d. IT 1938/39. 248. 
H and. Il 1938139 . bladz. 1187. 
Bijl. Hand. 1 1938139 . 248. 
Hand. l 1938/39, bladz. 141. 

s. 3 '8') . 

1 Octobe,· 1938. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 24 der Comptabi li teits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) restanten op 
enkele artikelen van het VIIde Hoofdstuk 
B der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. worden toegevoegd aan de overeen
komstige artikelen van het VIIde Hnofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst. 
jaar 1938. . · 

s. 3481. 

22 Dece,nbe,· 1938. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van arti kel 24 der Comptabili
teitswet 19 27 (Staatsblad n°. 259 ) het res
tant op artikel 150 van het VIIde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1937 . worclt toegevoegd aan het over
eenkomstig artikel van het Vllde Hoofd
stuk B der Rij ksbegrooting voor het dienst. 
jaar 1938. 

s. 3506 . 

30 Septem.bc,· 1938. WET tot wijziging en 
verhooging van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstj aar 1938. 
( Bttitengewoon krediet.) 

Bijl . Hand. Il 1938/39, 158. 
Hand. Il 1938/39. bladz. 36/31. 
B ijl. H and. l 1938/39, 158. 
Hand. I 1938/39, bladz. 16/11 . 

s. 3507. 

8 Decernbe,· 1938. WET tot wijziging en ver
hoog ing van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 

Bi}l. H and. Il 1937)38. 41"1 ; 1938/39, 22 . 
Hand. Il 1938/39, bladz. 41/8. 
Bijl. H and. 1 1938/39, 22. 
Hand. l 1938/39, bladz. 70/1.l. 



1938 

s. 3508 . 

22 December 1938. WET tot verhooging van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1937. 

lJijl. Hand. Il 1938/39, 166. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 575. 
Bijl. Ha-nd. T 1938/39, 166. 
Ha-nd. l 1938/39, bladz. 91. 

s. 3509. 

30 Decembe1· 1938. WET tot wijziging en 
verhooging van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Tl 1938/39, 238. 
Hand. ll 1938/39. bladz. 1187 . 
Bijl. Hand. l 1938/39. 23 . 
Hand. l 1938/39. bladz. 141. 

s. 3544. 

15 D ecem ber 1938. WET, houdende wijziging 
van de begrooting van het Staatsvisschers
havenhedrijf te IJ11widen voor het dienst
jaa r 1937. 

Bijl. H and. Il 1937/38. 509: 1938/39, 52. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 333. 
Bijl. Ha-nd. l 1938/39, 52. 
Hand. l 1938/39, bladz. 81/2. 

s. 3545. 

22 Decem ber 1938. WET tot wijziging en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937 . 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 564 ; 1938/39, 85. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 649. 
Bijl . Hanrl. f 1938/39, 85 . 
Hand. l 1938/39, bladz. 91 . 

s. 3546. 

22 Dece1nb e1· 1938. WET tot wijzi g ing en 
verhooging van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Verkeersfonds 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 564; 1938/39 , 85. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 649. 
B ijl. Hand. I 1938/39, 85. 
Hand. l 19.~8/39, bladz . 91. 

s. 3547. 

22 D ece1nb er 1938. WET tot wijz iging en 
verhooging van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Zuiderzee fonds 
voor het dienstjaa r 1937. 

Bijl. Hand. Il ,1937/38, 564 ; 1938/39, 85 . 
Hand. Tl 1938/39, bladz. 649. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 85 . 
Hand. T 1938/39, bladz. 91 . 

s. 3548. 

30 D ece1nbe1· 1938. WET tot wijzig ing en 
verhooging van de begrooting van de 
Staatsmijnen in Li1nbu1·g voor het dienst
jaar 1937. 

B ijl. Hand. Tl 1938/39 , 219 . 
Hand. ll 1938/39, bladz. 824, 71-884. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 219. 
Hand. l 1938/39, bladz. 141 . 
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s. 3581. 

22 October 1938. BESLUIT, waarbij met toe
passing van a rtikel 24 der Comptabili te its
wet 1927 (Staatsblad n° . 2591 restanten op 
enkele artikelen van het VIIIe Iloofdstuk 
de r Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937 worden toegevoeird aan gel ijksoortige 
artikelen van het VIIIe Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1938. 

s. 3582. 

19 D ecembf1• 1938. BBSLUIT, waarbij met 
toepassing van artike l 24 der Comptabil i
teits,,•et 1927 (Staat.•blad N°. 259) re~tan
ten op enkele artikelen van de begrooting 
van het Defensiefonds voor het rli en tiaar 
1937 worden toegevoegd aan gelijksoortige 
artikelen van de begrooting van het De
fensie fonds voor het dienstjaar 1938. 

s. 3590. 

31 D ece mb er 1938. BESLUIT. waarbij met 
toepassing van a rtikel 24 rler C'..omptahili 
teitswet 19 27 (Staat.,blad N°. 259) restan
ten op enkele a rtikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting- en van de 
begrooting van uitgaven van het Ve rkeers
fonds beide voor het dienstjaar 1937 wor
den toegevoegd aan de overeenkomstige 
artikelen van het IXde Hoofdstuk der 
Rijksbegroot ing en van de begrooting van 
uitgaven van het Verkeersfonds, beide voor 
het di enstjaár 1938. 

s. 3602. 
8 D ece1n ber 1938. WET tot wijziging en ve1·

hoog ing van het tiende hoofdstuk rler 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937 . 

B ijl. Hand. Tl 1987/38, 561: 1938/39 , s.q _ 
Hand. Il 1938/3 9. bladz. 200. 
Bijl. H and. T 1938/89, 83. 
Hand. I 1938/39, bladz. 73. 

s. 3603 . 
30 D ecemb e,· 1938. WET tot wijzig ing van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Landbo11w-Cri s isfonds voor het dienst
jaar 1937. 

B ijl. Hand. Il 1938/39, 229. 
Hand. // 1938/39. bladz. 1188. 
Bijl. Hand. T 1938/39, 229. 
H and. I 1938/39, bladz. 142. 

s. 3',04. 
30 Decemb er 1938. WET t.ot w1Jz1g1ng en 

ve rhooging van het tiende hoofdstuk de,· 
Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1937. 

B ijl. Ha.nel. IT 1938/39, 241 . 
H and. Il 1938/39. bladz. 1188. 
Bijl . Hand. f 193 /39, 241. 
H ancl. I 1938/39, bladz. 142. 

s. 36'0. 
31 Dece,nb er 1938. BESLUIT, waarbij met 

toepassing van artikel 24 der Comptabi l i
teitswet 1927 (Staatsblad N° . 259) de res
tanten op enkele artikelen van hoofdstuk 
X der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937 worden toegevoegd aan de overeen
komstige artikelen van hoofdstuk X der 
R ijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 
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s. 3802. 
30 December 1938. \\IET tot w1Jz1 gmg en 

verhooging van het twaalfde hoofd tuk 
der Rijksbegrnoting voor het d ienstjaar 
1937. 

Bijl . H and. 11 .1937/38, 541; 1938/39, 12 . 
Hand. 11 1938/39, bladz. 201! . 
Bijl . Hand. l 1938/39, 72 . 
Hand. 1 1938/39, bladz. 142. 

s. 3803. 

30 D ece1nb cr 1938 . WET tot wijzi-g-ing rnn 
het twaalfde hoofdstuk de r Rijk begroo
t ing voor he t dienstjaa r 1937 . 

Bijl. Hm1d. Il 1938/39, 1!25. 
Hand. Tl 1938139. bladz. 1188. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 225 . 
Hand. l 1938/39, bla.dz . 14'2. 

s. 3 .80. 

31 D ecemb e,· 1938. BESLUI'l', waai-bij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi li 
teitswet 1927 (Stnatsblad I 0

• 259) het 
restant op een artikel van Hoofdstuk XII 
der R ijksbegrooting voo,· het di enstjaar 
1937 wor·dt toegevoegd aan het overeen
komstige a rtikel van Hoofdstuk XI der 
Rij.k begrooting voor het di enstjaar 1938. 

s. 3960. 

22 /Jece1n be1· 1938. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouverneur
Generna! van Nederla,ndsch-lndië tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling III 
der begrooting van Nede1·landsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1931/38, 540; 1938/39, 67. 
Hand. 11 1938/39, bladz. 649. 
Bijl. H and. l 1938/39, 61 . 
Hand. 1 1938/39, bla.dz. 9.1 . 

s. 3961. 

22 D ecembe,· 1938. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal va n N ede1·landsch-l ndiiJ tot wij 
ziging en aanvu lling van Afdeel ing IV 
der begrooting van N ederland.ech- l ndië 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. 11 1937/38, 540: 1938/311. 67. 
Hand, 11 1938/39, bladz. 649 . 
Bijl . Hand. l 1938/39, 67 . 
Hand. I 1938/3 9, bla,dz. 9.1. 

s. 3~62. 

22 Decemb er 1938. WET, houdende goedkeu
ring van een beslui t van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeel ing V 
der begrooting van N,xle,·landsrh-l ncli ii 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Tl 1937/38, 540; 1938/39. 6i. 
H and. 11 1938/39 , bladz. 649 . 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 67. 
lland. l 1938/39, bladz. 91 . 

1938 

s. 3 '63. 

22 Decemb e,· 1938. WET, houdende goed keu
ring van een besluit van den Gouverneur
Gene rna l van Neclerlandsch- l ndië tot wij 
ziging en aanvull ing van Afdeeli11g V A. 
der beg rnoti ng van N ederl andsch- 1 ndië 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl .. T-land. Tl 1937/38, 540; 1938139. 6ï". 
H and. Tl 1938/39, bladz . 649. 
B ijl. Flanel. 1 1938/89, 67 . 
H and. l 1988/8P, bladz. 91 . 

s. 3964. 

22 December 1938. WET, houdende goedkeu
ring van een bes] uit van den Gouverneur
Generaal van N ederlanclsch- l ndië tot• wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling VI 
der begrooting van N ederlancl..,ch-l ndië 
voor het dienstja ar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 540: 1938/39 , 67. 
H eind. 11 1988/39, bladz. 649. 
B ijl. Hand. l 1938/39 , 67. 
Hand. I 1988/39, bladz. 91. 

s. 3()65. 

22 Dece1nbe1· 1988. WET, houdende goedkeu
ring van dri e besluiten van den Gouverneur
Generaal va n Nederlandsch- l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VII 
der begrooting van Nede,·landsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1987/38, 540 ,-- 1988/39, 67. 
H and. 11 1988/39, bladz . 649. 
Bij( Hand. l 1:938/39, 67. 
H and. l 1988/89, bladz. 91. 

s. 3966. 

22 December 1938. \VET, bet reffende w1Jz1 -
ging van het dertiende hoofdstu k der 
Rijksbeg rooting voor het di enstjaar 1937 . 

Bijl . H and. Il 1938/89. 218. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 824. 
Bijl . Hand. l 1938/39, 218. 
H and. l 1938/39, bladz . 9 1. 

s. 3967. 

30 Decernber 1938. \ \IET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neu1·-Generaal van Nede1·landsch- l ndi.ë tot 
wijzig ing en aanvulling van Afdeeling III 
der begrooting van N ederlandsch-/11clië 
voor het di enstjaar 1938. 

Bijl. H and. Il 1988/39, 193. 
Hand. Il 1938/39, bladz . 474- 478. 
Bijl . Hand. l 1938/39, 193. 
Hand. I 1988/39, bladz. 143- 146. 

s. 3968. 
30 Decembe,· 1938. WET, houdende goedkeu

ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ecle,·landsch- l ndië tot vast
stel] ing van de begrootingsrekeuing der 
gezamenlijke Lanclsbedrijven over het 
d ienstjaar 1935. 

B ijl. Hand. Il 1938/89, 240. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1187 . 
Bijl . Hand. l 1988/39, 240. 
Rand. l 1938/39, bladz. 146. 



1938 

s. 45. 

8 Decembe,· 1938. WET, houdende voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding tot 
het ontwerp-verdrag betreffende de veil ig
heidsvoorschriften in het bouwbedrij f 
( Genève 1937) . 

Bijl. Hand. Tl 1937/38, 581; 1938/39, 141. 
Hand. ll 1938/39, bladz. 202. 
Bijl. H and. T 1938/39, 141. 
H<md. l 1938/39, bla&. 74. 

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

da t het wenschelijk is, dat Nederland toe
treedt tot het in de drie en twintigste , van 3 
tot 23 Juni 1937 te Genève gehouden, zitting 
der Algemeene Conferentie van de vertegen
woordigers der Leden van de Internationale 
Organ isatie van den Arbeid van den Volken
bond aangenomen ontwerp-verd rag betreffende 
de ve iligheidsvoor chriften in het bouwbedrijf 
en daarbij gelet op de wet van den Gelen 
Maa rt 1920, Staatsblad 0

• 108, tot voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding tot het 
Volkenbondverdrng on Ons bes luit va11 den 
26sten Maart 1920, Staatsblad N °. 127 , hou
dende bekendmaking in het Staatsblad van 
de toetreding van Nederland tot het Volken
bondverdrag, op artikel 1 van het Volken
bondverdrag, de artikelen 387 en 405 van 
h-et Vredesverdrag van V e,·saill rs van 28 Juni 
1919, zoomecle op at-tikel 60 de r Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
E enig a rtike l. 

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor toe 
te treden tot het nevens deze wet in afdruk 
gevoegde in de drie en twinti gste zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Inte rnationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende de 
vei ligheidsvoorschriften in het bouwbedrij f. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e M in·ist e,· van Sociale Zaken, 
C. P . M. Romme. 

De 1ltfo iste1· ·van B uitenlandsche Zaken, 
J . P at ij n. 

Frnnsche tekst. 

D e M iniste,· van K oloniën, 
C h. W e I te r. 

( Uitgeg. 27 D e1•r111.bc,· 1938 . ) 

CO FÉRENCE I TERNATIO.TALE DU 
TRAVAIL. 

Projet de conventlon concerna.nt les 
11rescrlptlons de sécnrlté dans l'lndnstrle 

du bàtlment. ' 
L a Confé rence général e de l'Organisation 

in ternationale du Travait , 
Convoquée à Genève par Ie Conseil d'aclmi -

11istration du Bui'eau internationa l du Trava il , 
et s'y étant réunie Ie 3 juin 1937 en sa vingt
troisième sess ion, 

Estimant que !' industrie du batiment pré
sente des risques séri.e,Lx .d'acc idents et que la 
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réduction de ces risques est nécessaire pour des 
motifs d'ordre humanita ire et éconornique, 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro
positions relative à des prescriptions de Ó· 
curité pour les travailleurs de !'industrie du 
bàtiment en C\:l qu i concerne les échafaudages 
et les appareils de levage, question qui con
stitue Ie premier point à l'ordre du jour de la 
session, 

E stimant qu'en raison de l'opportun ité cl'uui 
formiser les prescriptions minim a de sécurité, 
sans toutefois imposer des obi igations trop 
rigides d'application générale, l a forme la 
pi us appropriée à donner à ces proposi t ions est 
cell e d'un projet de convention international e 
accompagné d' une recommandation compre· 
nant un Règlement-type de sécurité, 

ado pte, ce vingt-trois ième jour de juin mil 
neuf cent trente-sept, Ie projet de conventioll 
e i-après, qui sera dénommé Conven t ion con
cernant les prescriptions de sécu ri té (bàti 
ment) , 1937: 

PARTlE I. 

Obligcttions des parties à la convention. 

Art. 1. 1. Tout Membrn de l'Organisation 
internationale du Travail qui ratifie la pré
sente convention s'engage à avo ir une législa
tion: 

a. qui assure l'application des Dispositions 
générales faisant l'objet des parties II à IV 
de la présente 'convention ; 

b. en vertu oe laquelle une a utorité appro
priée a Ie pouvoir d'édicter des règlements 
donnant e ffet, clans la mesure ou il est pos
sible et désirable de Ie faire étant donné Ie 
conditions ex istant dans Ie pays, à des prescr ip
t ions conformes ou équivalentes à celles du 
règlement-type a nnexé à la recommandat io11 
concernant les prescr iptions de sécurité (bàti
ment ), 1937 , ou à cell es de tout règlement
type revisé qui serait recomm a nclé ulté ri eure· 
ment par la Conférence internationa le d" 
rrravail. 

2. Chacun de ces Membres s'engage e ll 
outre à faire parvenir tous Ie trois ans , a u 
Bureau internat ional du Travail , un rapport 
indiquant dans quel le mesure il a été donné 
effet aux dispositions du règlement-type an
nexé à la recommandation concernant les 
prescriptions de sécurité (bàtiment) , 1937 , ou 
à tout règlement-type revisé qui serait recom
mandé ultérieurement par la Conférence in
ternationale du Trava.il. 

Art. 2. 1. L a législation ass urnn t l' appl j . 
cation des Dispositions générales faisant l',;,b
jet des parties II à IV de la présente conven
tion doit s'appl ique r à tous travaux effectués 
sur cha ntier concernant la construction, la 
,·éparation , la tra.nsformation, l' entretien et 
la démolition de to11t type ·de batiment. 

2. Ladite lég i lation peut prévoir que l'a u
tori té compétente aura la faculté, après con
sultation des organisations d' employeurs et de 
travai lleurs intéressées, s'i l en ex iste, d'ac
corder des dérogations à toutes ou à cèrtai nes 
partie de ses dispos itions, sous ré e rve q u'i l 
s'agisse de travaux normalement exécutés dans 
des conditions rationnel les de sécu ri té. 

Art. 3. La législation assurant l'appl ication 
des Dispositions générales faisant l'objet des 
parties II à IV de la présente convention et 
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les règl ements pris pa r l'autori té a ppropnee 
pour donner effet a 11 règlement-type a nnexé à 
la recomma ndation concernant les prescript io11s 
de sécurité (bätiment ), 1937, doivent : 

a. ex ige r que l' em ployeur porte cette lé
g islation et ces règlements à la connaissance 
de toute les personnes intéressées, selon un 
mode a pprouvé pa r l' autori té compétente; 

b . dé finir les personnes responsables de leur 
a ppl ication: · 

c. prévoir des péna lités appro priées en cas 
de vio1at ion des obli gations imposées. 

Art. 4. Tout Membre qui ratifi e la présente 
eonvention s'engage à avoir, ou à s' assure1· 
qu'il ex iste, un système d'inspection te l qu ' il 
garanti sse une application e ffective de la 
législ a tion relat ive aux disposit ions de sécu-
1.·ité dans !'industrie du bätimen t . 

Art. 5. 1. Lorsque le te rritoire d ' un :Mem
bre comprend de vastes régions ou, en ra ison 
du caractère cla irsemé de la popul ation ou en 
rn ison de l'état de dévelo ppement économique, 
l' autori té compéten te estime im praticabl e d' ap
pliquer les di sposi t ions de la p résente con ven
tion, e ll e peut exempte r lesdi tes régions de 
l'appl icat ion de l a convention , so it d' 11ne ma
nière généra le, so it a vec les except ions qu'ell e 
juge a ppropriées à l 'égard de ce r ta ines ioca-
1 ités ou de certains genres de constructions. 

2. Tout Membre do it ind iquer, da ns 011 

premie r rapport annuel à soumettre sur l' ap
pl ication de la présente convent ion, en ve ,·tu 
de l 'arti cle 22 de la Constitut ion de l 'Orga ni 
sation inte rna tiona le du Trava il. toute région 
pour laquelle il se propose d'avoir recours a ux 
di sposit ions du présent article . P a r la sui te, 
a ucun Membre · ne pourra recourir aux d ispo
s it ions du pré3eót article, sauf en ce qui con
cerne les régions qu' il a urait a insi ind iquées. 

3. Tout Mem bre recour ant a ux disposit ions 
du présent ·article doit indiquer , da ns les rap
ports annue ls ultér ieut· , les régions pour le3-
que\l es il rnnonce au droit de fai,·e a ppel aux 
dites dispositions. 

Art . 6. Tout Membre qui rat ifi e la présente 
convent ion s'engage à communiquer tous les 
a ns au Bureau inte rnationa l du Trnva il les 
eense ignements stnt ist iques les .p lus récents sur 
Ie nombre et la c lassif ication des accidents 
survenus a ux personnes occupées aux travaux 
,-isés pa r la présente converttion . 

PAR.TIE II. 

Dispasition., !} é-néml es r elati •vfis aux 

1 
éthajaudages . 

Art. 7. 1. ,])es fo hafaud ages convena bles 
doivent être p1'évuS pout· les ouvriers pour tout 
trava il qui ne peut pas être exécuté sans 
rlange t· a vec,v une échell e ou par d'a.utres 
111oyens. 

2. Les échafaudages ne , döi vent pas être 
constru its, démontés ou sens iblement modifiés, 
s i ce n'est: ,-~ 

a. sous ia, rdirect ion d'une personne compé
tente responsable; 

b. a11tnnt ·que poss ibl e par des ouvri ers corn
pótents e t habi tués à ce genre de trava il. 

3. 'l'ous les •éohafaudages, les dispositifs qui 
s'y rattachent , 'ni11s i que tou tes les échelles, 
<lo ivent êti'e : , 

a. oon.stitués en mub~t~ia\lx de bonne qual ité; 
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b . de résistance a ppropriée , compte tenu 
des charges et des effbrts a uxquels il s seront 
sou ,n is; 

c. ma in tenus en bon é tat. 
4. L es écha faudages doi vont être construits 

de manière à empêche r, eu cas d'usage nor
mal , Ie clépl acement d'une quelconque de leurs 
parties . 

5. Les êchafaudages ne doivent pas être 
surcha rgés et les charges doi vent être ré parties 
auss i uniformément que po sible . 

6. Avant d'installe r ties a ppa reil s de levage 
sur des écha faudages, des precautions spéc ia les 
doi vent être prises pour assurer la rés ista nce et 
la stabi li té de ces échafaudages. 

7. Les échafaudages doivent être inspectés 
pé riodiquement pa r une personne compétente. 

8. L 'em ployeur do it s' assurer, a vant d'auto
ri ser l 'usage par ses ouveiers d'un échafaudage 
construi t ou non pa r ses soins, que eet écha
faudnge répond ple inement aux exigences du 
présent article. 

Al't. 8. 1. Les pl ates- formes de trnva il , les 
passerelles e t les escalie ,·s doivent être: 

a. construits de maniè re qu'aucune de leurs 
part ies ne pu isse subir une fl exion exagérée ou 
inégale; 

b. construits et entretenus de ma nière à ré
dui re a uta nt que possible, com pte temt des 
condi t ions exista ntes, les risques de t rébuche
ments ou de gl i sements de person nes; 

c. être ma intenus I ibres de tout encombre
ment inu ti le. 

2. Da ns Ie cas de plates-formes de trnvail , 
de passe re les, d'em placements de travail et 
d' escalie rs d'une h,iuteur excéda nt une I imi te 
à fi xe r par la législation nat ional e : 

a . toute p late- fonne de travai l et töute 
passe re lle doivent avoi r un plancher joint if, 
sauf da ns Ie cas ou d'aut res dispos it ions ap
propriées sont prises pour assurer la sécurité; 

b. toute plate- forme de trava il et toute 
passe re ll e doivent avo ir une large u1· suff i
sante; 

c. tou te p late-for me de t rava il , toute passe
re ll e, tou t empl acement de trava il et tout 
esca lie r doivent être cönvenablement clóturés. 

A r t . 9. 1. To11 te ouverture prnt iquée dans 
1111 pl a nche t' de bàtiment ou clans une p late

. forme de t rnva il doi t , snuf aux moments et 
da ns Ia mes ure nécessa i res pou 1· permettre 
l'accès des pe rsonnes , Ie transport 0 11 Ie dé

' placement des maté ri a 11.·, être munie de dispo
sit ifs convena bl es po ur évi ter la chu te de per
sonnes ou d'objets. 

2. Loesque des pe rsonnes doivent être em
ployées su r un toi t présentnnt des dangers de 
chu_te de pe rso11nes ou de mntéTiaux d' une 
hauteur supéri eure à cel Ie 1\ déte rminer par la 
législa t ion national e , des précautions conrnna
bl es doivcnt être prises pour évi te r In chute 
de pe rsonnes ou de ma té riaux. 

3. Des précautions convenabl e3 do i vent être 
prises pour empêcher les personnes d'être at
teintes pa r des objets qui po11n-a ient tomber 
des échafaudages ou a utres lieux de travail. 

Art . 10. 1. Des moyens d'accès sûrs doi 
vent êt re prs vus pour tontes les p la tes-[ormes 
et tous les a ut rns emplacements de travai l. 

2. 'l'ou te éche ll e doit ê t re ·sol idement fi xée 
et d'une longueu1· suffisan te pour offr ir, dan 
toute. les position~ dans lesq uel Ie elle est 

1 
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util isée , un a.ppui sl1r aux mains et aux pieds. 
3. Tous I ieux ou sont exécutés des travaux , 

a in i que leurs accès, doivent être convenabl e
ment écl ai rés . 

4. Des précautions app .-opriées doivent ètre 
prises pour prévenir les dangers dus a ux in
stal lations électriques. 

5. Les mat'r iaux se trnuvant sur Ie chan
tier ne sernnt ni empil és ni disposés d' une 
maniè re pou vant mettre des personnes en 
da11 ge r. 

PARTIE III. 

n ispositiom r1énéral es 1·elatives ctux· apva·rei/.; · 
de levage. 

Art. 11. 1. Les a ppare il s et les di spos it ifs 
de levage, y compris leurs fixations, ancrages 
et upports , doivent être: 

a. d'une bonne construction mécan ique, éta
bl is avec des matéri aux de bonne quali té, de 
résistance appropriée et exempts de défauts 
ma ni festes; 

b. être tenus en bon état et en bon ordre 
de marche. 

2. Tou t cî,bl e utili sé pour le levage ou la 
de cente de matériaux ou comme moyen de 
sus pension do it être de bonne qual ité, suffi
samment rés i tant et exempt de défauts mani
festes. 

Art. 12. 1. Les appa.-eils et di spos it ifs de 
levage doivent être exam inés et d(,ment es
sayés, a près leur montage sur Ie chantier et 
avant leur uti lisation, et réexaminé su r leur 
empl acement de fonctionnement à des inte1·
valles à prescrire par la législation nationale. 

2. Toute chaîne, tout rtnneau, crochet, bou
cle, émerillon et pal an ut ilis.és pour Ie levage 
ou la descente de matériaux ou comme moyen 
de suspension, doit ê tre vér ifié pér iodiquement. 

Art. 13 . 1. Tout conducteur de grue ou 
d'autres engins de levage doi t être dûment 
qualifi é. 

2. Aucu ne personne ne doit être préposée à 
la manrnuv re des appare ils de levage, y com
pris les treuils d'échafaurlage, ou donner des 
signaux au conducteur. à moins d'avoir atteint 
un age qui sera prescrit par la lógislation na
t ional e. 

Art. 14. 1. En ce qui concerne tout appa
reil de levage et toute chaine, tout anneau, 
c rochet. boucle, émeri llon et palan utili sés 
pour Ie levage ou la descente ou comme moyen 
de sus pen ion , 1 a charge util e admiss ibl e doit 
être déterminée par des moyens appropriés. 

2. Tout apparei l de levage et tont eng i11 
rn ent ionnés au pa ragraphe précédent doi vent 
porter, visibl ement m arquée, · leur charge utile 
adm iss ible . . 

3. Da ns Ie cas d'un apparei l de levage dont 
la charge uti le admissible est variable, c!-laque 
charge ut. il e et les condi t ions dans lesquell es 
ell e est admi. e doivent être clairement indi
quées. 

4. Aucune part ie d'un appa re il de levage 
ou d'un des engins mentionnés au paragraphe 
1 du présent article ne doit être chargée au 
de là de la charge util e admiss ibl e, sauf pour 
des essa. is. 

Art. 15 . 1. Les moteurs, eng-renages, trans
miss ions, conducteurs é lectriques et au tres par
ties da nge .-eu es des a ppa re ils de levage doi 
vent être munis de rlispos itifs de protection 
effi caces. 
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2. Les appareils do levage doivent être 
pourvus de moyons propres à ,·édu ire au mi 
nimum Ie risqne de descente acc idente l Ie des 
charges. 

3. Des précautions appropriées doivent être 
prises pour ,-éduire au minimum Ie ri sq ue de 
déplacement accirlentel d' une pa rti e q11elcon
que cl'une charge s 11 spendue. 

PARTlE IV . 

D isposition., gt!nérales relrtti1Je., û, l' équi11c111 c11t 
d e I>ro tection et (l'lt{I' prem,iers :ietours . 

Art. 16. 1. Tout l 'équipement de proteo
t ion pe.-sonnell e néce saire doi t être à la di spo
s it ion du personnel employé sur Ie chantier et 
être tou jours eriwétat d'utilisation immédi ate. 

2. Les trava ill e11rs sont tenus d'ut il ise.
l'équipement a insi m is à leur disposition et les 
employeu.-s doivent ve ill e ,· à ce que eet équipe-. 
ment so it judicieusement utilisé par les inté
re sés. 

Art. 17. Lorsque des travaux sont effectués 
à prox imi té de tout li eu ou il y a risque de 
noyade, tout l'équipement nécessaire doit être 
prévu et aisément accessibl e et toutes les me
su res doiven t être pri ses en vue du sauvetage 
ra.pide de toute personne en <langer. 

Art. 18. Des mesures appropriées doivent 
être pri ses pour donner· rapidem ent les pre
mie rs secours à toute personne bl essée au cou r~ 
du trava.il. 

PARTIE V. 

Disposition• final es. 

Art. 19. L es rat'ifi cations off icielles de ht 
p résente convention seront communiquées au 
Secrétai re généra l de Ia Société des 1 atjons et 
par I u i en.-eg istrées. 

Art. 20. 1. La présente convention ne l ie rn 
que les Membres de l 'Organisation interna
tionale du Trava il clont la ratification a ura 
été enregistrée pa.- Ie Secrétai .-e généra l. 

2. Elle entrera en v igueur dou ze mois après 
que les ratifications de deux Membres au ron t 
été enregistrées pa r Ie Secrétaire général. 

3. Pa,· la suite, cette convention entrera en 
v igueu ,· pour chaque Membre douze mois après 
la date ou sa ratification aura été enreg istrée. 

Art. 21. Aussitót que les rntifications de 
deux Membres de l'Organisation internationale 
du Travai l auront été enregistrées, Ie Secré
ta ire géné ral de la Société des Nations noti 
fi era ce fait à tous les Membres de l'Organi 
sation international e du Tra.va.il. Il leur noti 
fiera également l 'em·egistrement des ratifica
tions qui lui seront ultérieurement communi
quées par tous autres l\lJembres de l'Organisa
tion. 

Art. 22. 1. Tout Membre ayant ratifié la 
pt·ésente convention peut la dénoncer à l' ex pi 
ration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initi ale de la 
convention, par un acte communiqué au Secré
taire général de la Société des Nations, et pa ,
lui enregistré. La dénonciation ne p1·end ra 
e ffet qu'une année après avoir été enreg istrée. 

2. Tout Membre ayant ratifi é la présente 
convention qui , cl a ns Ie délai d'une année 
après l' expiration de la période de di x an
nées mentionnée a u pa ragraphe précédent, ne 
fera pas usage de la faculté de dénonciation 
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prévue par Ie présent article sera I ié pour une 
nouvell e période de dix années, et. par la 
suite, pourra dénoncer la pró ente convention 
à l' exp iration de chaque période de dix a nnées 
dans les conditions prévues au présent article. 

Art . 23. A . l 'expiration de chaque période 
de dix années à compter de l'entrée en vigueur 
de la présente convention, Ie Conseil d 'admi
nistrat ion du Bureau international du Travail 
devra présenter à Ia Conférence généra le un 
rapport sur l'appl ication de la présente con
vent ion et décidera s' il y a lieu d'inscrire à 
l'ordre .du jour de la Conférence la question de 
sa revision totale ou partielle. 

Art. 24. 1. Au cas ou Ja Conférence adop
terait une nou ve l Ie convention portant rev i
s ion totale ou partielle de la présente conven
t ion, et à moins que - la nouvelle convention 
ne di spose autrement: . 

a. la ratificat ion par un Membre de la 
nouvelle convention porta nt revision entraîne
rait de plein droit, nonobstant l'article 22 
c i-dessus, dénonciation immédiate de la pré
sente convention, sous réserve que la nouvelle 
convention portant revision soi t entrée en 
vigueur ; 

b. à pa rtir de la date de l' entrée en vigueur 
de la nouvelle convention portant rev is ion, la 
présente convention cessera it d'être ouverte à 
la ratification des Membres. 

2. L a présen te convention demeurera it en 
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l' auraient ratifiée et qui 
ne ratifiera ient pas la convention po rtant re
v ision. 

Art. 25 . Les textes français et anglais de 
la préseri.te convention feront foi l'un et 
l'autre. 

s. 46. 

15 D ecemb er 1938. WET tot goed keuring van 
het Verdrag van 23 September 1936 no
pens het gebruik van den rad io-om roep 
in het belang van den vrede. 

Bijl. H and. Il 1937/38, 503; 1938/89, 46 . 
Hand. 11 1938/39, bladz. 202- 204. 
Bijl. H and. I 1938/39, 46. 
Hand. l 1938/39, bladz. 79 . 

Wij WILHELM! A, enz . ... doen te weten: 
Alzoo W'ij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Genève onderteekende 
Verdrag van 23 September 1936 nopens het 
gebru ik van den radio-omroep in het be lang 
van den vrede, al vorens te kunnen worden be
krachtigd, volgens art. 60 der Grondwet de 
goedkeu ring der Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Het in a-fdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Genève onderteekonde 
Verdrag van 23 September 1936 nopens het 
gebruik van den radio-omroep in het belang 
van den vrede wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen, waa rtoe artikel 
7 van het in artikel 1 bedoelde Verdrag aan
leiding geeft. · 

3. H et in artikel 1 bedoelde Verdrag zal 
mede toepasse lijk worden verk laard op Neder
lanèLsch-l ndië, Su,·inarne en Curaçcw. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van BinnenlanèLsche Zaken, 
V a n Bo e yen. 

De Minister van BuitenlanèLsche Zaken, 
J. Pat ij n . 

F ransche tekst. 

D e Minis ter van K oloniën, 
C h. W e I te r. 

(Uitgeg . 10 Januari 1939. ) 

Co11Yentlon intern ationale conceru ant l'<'m • 
plol de la ra.dJodl fJ uslon dans l'lntérêt de 

la pa lx.. 

L'Albanie, la République Argentine, l'Au
'triche, la Belgique, les Etats-Unis du Brés il , 
Ie R oyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lr
lande du rord, Ie Chili , la Colombie, Ie Da
nemark, la R épublique Dominicaine, !'E gypte, 
l'Espagne, l 'Estonie, la France, la Grèce, 
]' Inde, la Lithuanie, Ie Luxembourg, les Etats
Unis du Mex ique, la Norvège, la Nou.velle
Zélande, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suisse, 
la Tchécoslovaquie, la Turquie, l'Union des 
Républ iques soviétiques soc ialistes et ]' U ru
guay, 

Aya nt reconnu la nécess ité d' évi ter, par des 
règles établies d'un commun accord, que la 
radiod iff us ion ne soit employée d'une ma nière 
contraiTe à la bonne entente internationale; 

Animés, d'.autre part, du désir d'u t il iser , par 
l'appl ication des mêmes règles, les po sibilités 
qu'offre ce mode de transmission de la pensée 
pour une meilleure compréhens ion mutuelle 
des peuples : 

Ont décidé de conclure, à cette fin, une 
Convention et ont nomm~ pour leu rs plénipo
tentiai res: 

ALBANIE 
M. Thomas Luarass i, Secrétaire de la Délé

gation permanente près la Société des Nations. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
M. Cados A . P ardo, Conse ille r commercia l 

de la Légation 11 Berne. 

AUTRICHE 
Son Excellence Ie Dr M arcus Leitmaier, 

Envoyé extraord inaire et Ministre plénipoten
tia ire. 

BELGIQUE 
. M. Maurice Bourquin , Professeur à l 'Uni
vers ité de Genève. 

:ÈTATS-UNIS DU BRÉSIL 
M. Elyseu Montarroyos, Délégué près l' In

stitut inte rnation a l de Coopération. inte ll ec-
tuell e. ' 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD 

Le v icomte Cranborne, M.P., Sous-Secré
taire d'E tat aux Affa ires étrangères; 

M. Frederick Wi lliam Philips, Directeur des 
télécommunications au Département des Pos
tes; 

M. H enry George Gordon Welch, Chef au 
Département des Postes. 
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CHILI 
M. Emique J. Gajardo V. , Chef du Bureau 

permanent près la Société de ations. 

COLOMBIE 
Son Excell ence Ie Dr Gabriel Turbay, Dé-

1,Jguó permanent près la Société des • ations, 
Envoyó extraordirtaire ' et Ministre plénipo
tentia irn ; 

Son Excell ence Ie Dr Carlos Loza no y Lo
zano, Envoyé extraordina ire et Ministre pléni 
potent iaire près Ie Président de la Répub lique 
espagnol e. 

DANEMARK 
M . Holger Oluf Quistgaard Bech, Premier 

'ecréta ire à la· Délégation permanente près la 
Société des ations. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
M. Charles Ackermann, Consul généra l à 

Genève. 
ll:GYPTE 

M. Abd-el-Fattah Assai , Chargé d' a ffa ires 
par in térim i, Berne. 

ESPAGNE 
M . J osé Rivas y Gonzalez, Chef de la Sec

tion des R adio-communications du Minis tère 
des Commun ications; 

1. Manuel" Marquez M ira, Professeur i, 
1'11:co le officiell e de Télécommunication. 

ESTO IE 
M. Joha nnes Kodar, Délégué permanent a.i. 

prè, la Société des N ations. 

FRANCE 
M . Marcel P ell enc, Di recteur général de la 

Radiodiffusion au Ministère des P ostes, Télé
graphes et Téléphones; 

M. Yves Chataigneau, Chef de Section a u 
Ministère des Affai res étran gères. 

GRÈCE 
Son Excell ence M. ·R aou l Bibicà-Rosetti , 

Délégué permanent près la Société des a-
tions, Ministre plénipotentia ire. 

I NDE 
S ir Denys de Saum a rez· Bray, K.C.S.I. , 

K.C.I.E., C.B.E. 
LlTHUANIE 

M. Juozas Urbsys , Ministre plénipotcntia ire, 
Directeur politique aux Affaire étrangères. 

LUXEMBOURG 
Son Excell ence M. Emi le Reuter, Min istre 

d'Etat honoraire, P res ident de la Chambr des 
Députés. 

ÉTA'l' -UNIS DU lVIEXIQUE 
Son Excell ence M . arc iso Bas ols, Ambas

sadeur, Envoyé extraordinaire et Ministre plé
nipotentia ire près la Cour de Saint-James ; 

Son Excell ence M. Primo Villa Michel, Dé
légué permanent près la Société des ations, 
Envoyé extraordina ire et Ministre pl énipoten
t iaire. 

NORVÈGE 
M. E inar M aseng, Délégué permanent près 

la ociété des Nations. 
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NOUVELLE-ZÉLANDE 
M . William Jo eph Jorda n, H aut Commis

saire à Londres; 
-· Sir Christopher J ame Pan-, O.C.M.G. 

PAYS-BAS 
Son Excellence Ie Chevalie r C. van Rap

pard , R eprésentant permanent près la Société 
des ations, Envoyé extraordina ire et Min istre 
plénipotenti a ire près Ie Conseil fédéral su isse. 

ROUiVIANIE 
M. Tudor A. Ta nasesco, lngénieur au Mi

nistère des Communication ·, Maître de confé
rence à l 'École polytechnique de Bucarest. 

SUISSE 
M. Cam ill e Gorgé, Con ei ll er de Légatio11 , 

Chef de la ection de la- Société des N ations 
· a u Département pol it ique fédéral; 

M . Jakob Buser , Chef de Division à la Di
rection généra le des Postes et des Télégraphes. 

TCH f:COSLOV AQUIE 
Son Excell ence M. R udolf Künzl- Jizersky, 

Délégué permanent près la Société des Na
tions, E nvoyé extraord inaire et Ministrn plén i
potentiaire près le Conseil fédéra l suisse. 

TURQUIE 
Son Excellence M . N ecmeddin Sadak. Délé

gué permanent près la Société des Nations. 
Ministre plénipotentiai re. 

UNIO DES R~PUBLIQUES sovrnI'IQUES 
SOCIALI TES 

M. Edouard Hoerschelmann, SecrétaiTe gé
néral du Commissariat di, P euple pour le AJ
fa i res étrangères. 

URUGUAY 
Son Excell ence M . Victor Benavides, Ingé

nieur, Envoyé extraordina ire et Ministre plé
nipotentia ire près Ie Cónseil fédéral suisse. 

Lesquels , après avoir communiqué leurs 
p le ins pouvoirs, trouv,\s en bonne et due form c. 
sont convenus des d ispos itions suivantes : 

Article premier. Les H aute P arti es con
tractantes s'engagent mutuellement à inte rd ire 
et, Ie cas échéa nt, à fa ire cesser sans délai sur 
leurs territo ires respectifs toute ém ission qui, 
au détriment de la bonne entente interna
t ionale, serait de nature à iµc iter les habiianb 
d'un tenito ire q11elconque à des actes con
traires à l'ord re intérieur ' ou à. la sécurité 
d'un territoire d'un T-J n. uto Part ie contrnc:~ 
tante. L 

A,-t. 2. Les H a utes Par~ies contractantes 
s'engagent mutuell ement à ve ill e r à ce que les 
émiss ions diffusées par les po tes de leurs ter 
r ito ires respectifs ne constituent ni incitation 
à la guerre contre une autre H a ute Partie 
contractante ni incitation à des actes susceµ
t ible d'y conduire. 

Art. 3. Le H autes P arties contractantes 
s'engagent mutuel lement à in terd ire et, le cas 
échéant, à faire cesser sans dóla i su r leurs ter
ritoires respectifs toute émission susceptibl e 
de nui re à la bonne enten te internationale 
par des all égat ions dont l' inexactitude sexait 
ou devra it être conn ue des personnes respon
sab les de la diffus ion . 
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E lles s'engagent mutuell ement en outre à 
ve ill er à ce que toute émis ion susceptibl e de 
nuire à la bonne entente in ternationale par 
des all égations inexactes so it corrigée Ie plus 
tót poss ible par les moyens les p lus efficaces, 
même si l ' inexact itude n' est appa rue q ue pos
té r ieurement à la d iffu ion. 

Art . 4.- Les H autes P a rt ies cont ractantes 
s' engagent mutuell ement à veill e r , notamment 
en temps de crise , à ce que les postes de leurs 
te rri toires respectifs diffusent sur les re lations 
inte rnationales des informations <lont l'exac
t itude aura été vé rifi ée pa t· les pe rsonnes res
ponsables de la diffusion de ces informat ions 
et ce la pa r tous les moyens en leur pouvo ir. 

Art. 5. Chacune des H a utes P a rt ies con
tractantes s'engage à mettre à la d isposition 
des aut res H autes Part ies contractantes qu i Ie 
dem a ndern ient les renseignements qui , à son 
avis. sera ient de nature à facil ite r la d iffusion, 
par les d iffé rents services de radiodiffusion, 
d' ém iss ions tendant à fa ire m ieux connaî t re sa 
prop re ei vil isa t ion et ses condi t ions particu-
1 ières d'ex istence, a ins i que les traits essen
t ie Is du déve loppcment r'e Ees ra pports avec 
les autres peuples et sa contribution à l'reuHe 
d'organisation de la pa ix. 

Art. 6. E n vue d ' assurer un p lein effet aux 
obi igations ré ui ta nt des articl es précédents, 
les Hautes Parties contractan tes s' engagent 
mutuell ement à édicter , à l ' usage des services 
de radiodiffusion placós sous la dépendance 
d irecte du gouvernement, e t à fa ire appliquer 
pa r ces services, des instructions et règ lements 
,1ppropri és. 

Dans Ie même but, les H autes P arties con
t ractantes s'engagent mutuell er;nent à f_ai re 
f igurer à !\,sage des entreprises de ra diod if
fusion à gestion autonome, soit dans la charte 
constitutive d'un institut national, soit dans 
les conditions imposées à une société conces
s ionna ire, so it dans les règ lements a pplicab les 
a ux autres ex ploi tations privées, des clauses 
a ppropr iées, et à prend re les mesures nécessa i
res pour en as urer l 'application . 

Art. 7. S ' il s'élève entre les Hautes Parties 
contractan tes un diffé rend quelconque rela t if 
à l ' interp rétation ou à l' applica t ion de la pré
sente Convention, et s i ce diffé rend n'a pu être 
résolu de façon satisfa isante pa r voie diplo
mat ique, il se ra réglé conformément aux dis
positions en vigueur ent re les P a .-ties concer
na nt Ie règlement des différends inte rnatio
na.ux. 

Au cas oû de telles di spos itions n'ex istera ient 
pas ent re les pa,·t ies au différend , elles Ie 
soumettront à une procédure a rb it ra le ou judi
cia ire . A défaut d' un accord su r Ie choix d'un 
a ut re t r ibuna l, ell es soumettront Ie diffé rend, 
à la requête de l ' une d'ell es, à la Cour per
ma nente de Justice inte rna t ionale si ell es sont 
toutes parties au Protocole du 16 décembre 
1920, rela t if a u Sta tut de ladi te Cour, et , si 
el les n' y sont pas toutes part i es, à un t ribuna l 
d 'arbi trage, constitué conformément à la Con
vention de L a H aye du 18 octobre 1907 , pour 
Ie règlement paoifique des conflits interna
t ionaux. 

Avant de recourir aux procédures vi sées a ux 
a l inéas 1 et 2 c i-dessus, les H autes Part ies 
contractantes pour ront, d' un commun accord, 
fa ire appel aux bons offices de la Comm iss ion 
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inte rnationale de coopération intell ectuell e, à 
qui il a ppartiendra it · de const itue r à eet e ffet 
un com ité spécia l. 

A rt. 8. L a présente Convent ion , <lont les 
textes frn nçais et a ngla is fe ront éga lement fo i, 
portera la date de ce jou r et sera , jusqu'au 
l er m a i 1937 , ouverte à Ia si gnature au nom 
de tout Membre de la Société des I ation , ou 
de tout Eta t non mem bre représenté à l a 
Confé rence qu i a é laboré la p rósente Conven
tion , ou de tout Etat non membrc auquel Ie 
Conse il de la Sociétó des ations a urn com
muniqué copie de la p rósente Conven tion à 
eet effet. 

A rt . 9. L a p rósente Convention sera rati
fi ée. L es notificat ions de rat ifica t ion se ront 
t ransmises a u Secrétaire général de la Société 
des N ations. Celu i-ci en notifi era Ie dé pót à 
tous les Membres de la Société. a ins i qu' aux 
E tats non membres v isés à l' a rt icle nr,',cédent. 

A rt. 10. A partir du l e r mai 1937, tout 
M embre de la Société <les a tions et tout 
Etat non membre v isé à l'ar ticle 8 pourra 
a dhérer à Ia présente Convention. 

L es noti fications d'adhés ion seront transmi
ses au Secrétaire général rle la Soc iété des 
N a tions. Celui-ci en notifiera Ie dépót à tous 
les Membres de la Société . a insi qu'à tous les 
E tats non membres visés audit article . 

Art. ll. L a présente Convention sera en
reg istrée pa r le Secréta i re général de Ia So
ciété des N a t ions, conformément aux di sposi 
t ions de l ' article 18 du P acte, soixante jours 
a près la réceot ion par lui de la six ième ra t if i
cation ou adhésion. 

L a Convention ent rera en v igueur le jour de 
eet en registrement. 

Art. 12. Chaque rnt i fication ou ad hésion 
qui inte rv iendra a près l'ent rée en vi gueur de 
la Convention produira ses e ffets so ixante jours 
après sa réception pa r Ie Secréta ire généra l 
de Ia Société des N a t ions. 

Art. 13. L a pré ente Convention pourra 
être dé rioncóe par une no t ifi cation adre,sée a u 
Secr~ta ire général de la Société des N ations. 
Cette notifica t ion prend rn effet un an a près 
sa récept ion . 

Le Secréta ire général not ifiera à tous les 
Membres de la Société et a ux Etats non mem
bres visés à l'article 8 les déno ncia t ions a ins i 
reçues. 

L a présen te Convention cessera de produ ire 
ses effets si, à la su ite de dénonciations, Ie 
nombre des H a utes P art ies contractantes de
vient inféri eur à six. 

Art. 14. 'l'oute H a ute P ar t ie contractante 
peut, a u moment de la signatu re, ratif icat ion, 
adhésion, ou pa r la suite, dans un acte écri t 
adressé au Secréta i re général de Ia Société 
des N at ions, déolarer que la présente Conven
t ion s'app] iquera à ]'ensemble ou à une partie 
de ses colonies, protectorats , tenitoi rns d'outre
me r ou te rritoires placés sous sa uze raineté 
ou son ma ndat . L a présente Convention s'ap
pl iquera au territoire ou a ux te rr ito ires énu
mérés dans la décl aration soixa nte jours aprè 
sa réception. A défaut d'une tel Ie déclarntion, 
la Convention ne s'appliquera à aucun de ces 
terr ito ires. 

Toute H a ute P art ie contractante pourra pos
té r ieurement, à n' importe quell e époque, pa r 
une no tif ica t ion au Seoré ta ire généra l de la 
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Société des N ations, déclarer que la présente 
Convention cessera de s'appliquer à !'ensemble 
ou à une partie de ses • colonies, protectorats, 
territoires d'outre-mer ou tenitoires placés 
sous sa suzeraineté ou son mandat. L a Con
vention cessera de s'appliquer au territo ire ou 
a ux territoires désignés dan la notification 
un an après sa réception. 

Le Secréta ire général communiquera à to us 
les M embres de la Société, a insi qu'aux Etats 
non membres mentionnés à l'article 8, to utes 
les déclarations reçues aux termes du présent 
article. 

Art. 15. La demande de revision de la pré
sente Convent ion peut être introdu ite à n'im
porte quell e époque -par une Haute Partie 
contractante, sm.is la forrne d'une notification 
au Secrétai re général de Ia Société des Na
.tions. Cette notificatión era communiquée pa r 
Ie Secréta ire général de la Société des Na
tions aux autre H autes Parties contractante . 
Si un tiers au moins d'entre ell es s'associent à 
cette demande, les H autes Parties contractan
tes conviennent de se réun ir à l'effet de re
viser la Convention. 

Dans ce cas, il appar t iendra au Secré ta ire 
général de proposer au Conse il ou à l'Assem
blée de la Société des Nations la convocation 
d'une con férence de revision. 

F ait à Genève, Ie vingt-troi septembre mil 
neuf cent trente- ix, en un seul exemplaire, qui 
sera dé posé dans les archi ves du Secrétariat 
de la Société des N ations. Copie certif iée con
form e en sera rem ise à tous les Membres de 
la Société des N ations et aux Etats non mem
bres mentionné à l'article 8. 

Albanie : Ad ,·e/erendum 
Th. Luarassi . 

R épubl ique A rgentine: 
C. A. Pardo. 

Autriche: M. Leitrnaier. 
Belgique: 

Sous rése rve des déclarations insérées 
dans de procès-verbal de la séance de 
clóture. 1 

Bourquin. 
États-U nis du B résil : 

E. Montarroyos. 
Royaume-Uni de Grande Brelagn, 
et d' lrlande du N ord: 

C hili: 

Colombie: 

D anemark: 

Cranborne. 
F . W. Phi lli ps. 
H . G. G. Welch. 
Enrique J. Gajardo V . 

,l d re/erendmn 
Gabrie l Turbay 
Carl os Lozano y Lozano. 
H olger Bech. 

1 Cette déclaration est conçuc co11rn,e eu-it: 
,,L a dé légation de la Belgique déclare con

sidérer que Ie droit de broui ll er par ses pro
pres moyens les ém iss ions abusives éma nant 
d' un autre pays, dans la mesure ou un tel 
droit existe conformément a ux règles généra les 
du droit inte rnational et aux conventions en 
v igueur, n 'est en r ien affecté par la conven
t ion ." 
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R épublique D ominicaine: 
Ch. Ackerman n. 

Égypte: F. Assai. 
Espagne: 

Sous réserve de la déclaration insérée 
dans Ie p rocès-verbal de la séance de 
clóture de Ia Conférence. 1 

J osé Rivas y Gonzalez. 
Manuel Marquez. 

E stonie: J. K odar. 
France: M. Pellenc 

Yves Cbataigneau. 
Grèce: Ad referendum 

Raoul Bibica-Rosetti. 
I nde: Denys Bray. 
Lithuanie: J. Urbsys . 
Luxe,n_bourg: Reuter. 
"P:tats-Unis du llf exique : 

r. Bassols. 
P. V. Michel 

Norvège: E l inar Maseng. 
N ouvelle-Z élande: 

Pays-B as: 
R oumanie: 
Suisse: 

W. J. Jorda n. 
C. J . P arr. 
C. van R appard. 
T. Tanasesco. 
C. Gorgé. 
Dr. J . Buser. 

Tché.coslovaquie : 

T u,·quie: 
Rod. Künzl -Jizersky. 
Ad ,·e/ erenclmn 
N. Sadak. 

[/nion des R épubl iques 
Soviétiques Socialistes: 

Sous réserve des déclarations insé
rées dans Ie procès-verbal de la séance 
de clóture de la Conférence. 2 

Ed. Hoersche l mann. 
U,·uguay : V. Benavides. 

1 Cette décla,·ation est conçue co,n,ne suit: 
" La délégation espagnole déclare que son 

Gouvernement se rése rve Ie droi t de faire ces
ser par tous les moyens possibles la propa
gande qui peut nuire à son ordre in térieur et 
qui constitue une infraction à la convention 
dans Ie cas ou la procédure envisagée par la 
convention ne permettrait pas de faire cesser 
immédiatement l'infraction." 

2 Ces d éclarations sont conçues co1nm,e suil: 
"La dél égation de l'Union des Républiques 

soviétiques socialistes déclare que, se lon !'avis 
du Gouvernement de l'Union des Rép ubl iques 
soviétiques sociali stes, Ie droi t d' app] iquer, en 
attendant Ia concl usion de Ia procédure en
v isagée à l'a rticle 7 de la convention, un ré
g ime de réciprocité au pays qui e ffectuerait à 
son encontre des ém iss ions abus ives, cl ans la 
mesure ou un tel droit existe con formément 
aux règles généra les du droi t international et 
aux conventions en vigueur, n'est en r'ien af
fecté par la convent ion. 

La délégation de l'Union des Rópubliques 
soviétiques socialistes déclare que son Gouver
nement, tout en étant prêt à appl ique r, sur la 
base de réciprocité, les principes de la conven-
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s. 48 . 

28 December 1938. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Tijdelijk Zaakgelasti gde der 
Nede,·landen te Rome en den Ita liaanschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken dd. 26 
October 1938 gewisselde nota's, houdende 
eene overeenkomst tusschen N ederland en 
Ital ië ter vereenvoudiging van forma! ite i
ten voor het luchttoerisme. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen den Tijdelijk Zaakge

lastigde der N ederlanden te R ome en den 
!ta l iaanschen Minister van Buitenl andsche 
Zaken dd. 26 Octobe r 1938 gewisselde nota's, 
houdende eene overeenkomst tusschen Neder
land en Ital ië ter ve reenvoudiging van forma
lite iten voor het luchttoerisme, van welke 
nota 's een afdru k en eene vertal iug bij dit 
B esluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
26 October 1938 voor het Rijk in Emopa is 
in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl a ndsche Zaken van den 24sten D ecem
ber 1938, Directie van het Protocol , n °. 44110; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de verta

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

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor wo
veel hem aangaat, belast met de uitvoe1•ing 
van hetgeen te dezen ,vordt vereischt. . 

's-Gravenhage, den 28sten December 1938. 
: WILHELMINA. 

De Min-iste,· van Buitenlandsche Zaken, 
· J . Pat ij n. 
(Uitgeg . 10 Januari 1939.) 

Gezantschap der Nederlanden 
N °. 3388 

Rome, 26 October 1938. 

Mijnheer de Ministe r , 

Met verwijzing naar de voorafgaande brief
wisseling betreffende een overeenkomst, te slui 
ten tusschen de Nederlandsche Regeering en 
de !tal iaansche Regeering, teneinde zekere 
forma! iteiten, verbonden aan reizen in het 
buitenland met een particu lier vliegtuig, te 
vergemakkelijken, heb ik de eer te Uwer Ex-

tion à l'égard de tous les Etats contractants, 
estime cependant que certa ines des di spositions 
de la convention su pposent, notamment en ce 
qui concerne l a vérification des informations et 
les procédures p rév ues pour le règlement des 
litiges, l' existence de relations diplomatiques 
entre les Parties contractantes. Par conséquent, 
Ie Gouvernement de l'Union des Républiques 
sov iétiques socialistes est d'avis que, pour 
éviter les contestations et malen tendus poss i
bles entre les Etats parties à l a convention 
qui n'ont pas entre eux de rel ations diplomati
ques, il y a li eu de considérer la convention 
comme ne créant pas d'obl igations formell es 
entre ces Etats." 

L. &. S. 1938. 
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cellentie's kennis te brengen, dat de Konink
lijke Nedet'landsche R egeering instemt met 
het vol gen de: 

1. De Nederlandsche Regeering en de Ita
liaansche Regeering zullen vergunningen ver
leenen voor het vervoer van foto- en filmtoe
stellen en voor het vervoer van vuurwapenen, 
bestemd om te worden gebruikt voor de jacht, 
met bijbehoorende munitie, aan boord van par
ticuliere luchtvaartuigen, ingeschreven in een 
van de twee landen, waarmede vluchten zullen 
worden gemaakt, onderscheidenlijk over het 
Nederl andsch grondgebied of het Italiaansch 
grondgebied. 

Het bovenbedoelde vervoer zal zonder be
perkingen zijn onderworpen aan de wettelijke 
bepalingen, welke van kracht zijn op het 
grondgebied van het land, waa1·over wordt 
gevlogen. 

2. De Italiaansche Regeering staat toe, dat 
het Bureau voor Luchttoer isme, verbonden aan 
de Koninklijk Nederlan<lsche Vereeniging voor 
Luchtvaart en aan . den Koninklijken Neder
landschen Toeristenbond, A. .W.B., zich r echt
streeks d.w.z. langs niet-diplomatieken · weg, 
kan wenden tot het Koninklijk Ministerie voor 
Luchtvaart, Bureau der burgerlijke luchtvaart 
en van het luchtve rkeer te Rome, ter verkrij
ging van de vergunningen voor het vervoeren 
van foto- en filmtoestellen en van vuurwape
nen, bestemd om te worden gebruikt voor de 
jacht, met bijbehoorende munitie, aan boord 
van particuliere luchtvaartuigen , ingeschreven 
in N ederl and, waarmede over Ita lië zal wor
den gevlogen. 

3. De Nederlan<lsche Regeer ing staat toe, 
dat de "Reale Unione Nazionale Aeronautica" 
een overeenkomstige handelwijze kan volgen 
voor wat betre ft de particuliere luchtvaartui 
gen, ingeschreven in !tal ië, waarmede ove1· 
Nederland zal worden gevlogen, door zich 
rechtstreeks, cl . w.z. langs niet-cliplomatieken 
weg, te wenden tot de Directie van den Lucht
vaartdienst, Binnenhof 20 te 's-Gravenhage. 

4. Onder "Italië" en " Nederland" wordt 
uitsluitend verstaan het grondgebied van de 
twee Staten, gelegen in Europa. 

5. Deze overeenkomst treedt onmiddellijk in 
werking en blijft van kracht tot drie m aanden 
na den datum van de kennisgeving van een 
van de twee R egeeringen strekkende t~t be
eindiging van de overeenkomst. 

Gelie f, Mijnheer de Minister, de uitdruk
king van mijne meeste hoogachting te aan
vaarden. 

M . W . van Weede. 

Zijner Excell en t-ie Graaf G aleazw Ciano, 
Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

Rome. 

Minister ie van Buitenlandsche Zaken 
T. 41 Ol anda V 0 

962376/14 

Rome, 26 October 1938. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Met verwijzing naar de voorafgaande brief
wisseling betreffende een overeenkomst, te slui-
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ten tusschen de Italiaansche R egeering en de 
ederlandsche R egeer ing, teneinde zekere for-. 

mal iteiten, verbonden aan reizen in het bui
ten land met een particulier yliegtuig, te ver
gemakkel ijken, heb ik · d.e eer te Uwer Excel
lentie',s k,ennis te brengen, dat de Koninklij ke 
Italiaansche Regeering instemt met het vol
gende: , 

1. De Italiaansche R egeering en de Ne
derland,che Regeering zullen vergunningen 
yerl(;lenen • vooi- het vervoer van foto- en film
toestellen en voor het vervoer van vuurwape
nen, bestemd om te worden gebruikt voor de 
jacht, met bijbehoorende munitie, aan boord 
van particul iet·e J uchtvaartuigen, ingeschreven 
in eon van de twee .J.ancjen, waarmede vluchten 
zullen word0.11 gemaakt, onderscheidenlijk 
over het eder landsqh grondgebied of het 
!tal iaansch gi'ondgebied. 

Het bovenbedoelde vervoer zal zonder be
perki ngen zijn onderworp.en aan de. wettelijke 
bepal ingen , welke van kracht zijn op het 
grondgebied van het land, waarover wordt 
gevlogen. 

2. De Ital iaansche Regeering staat toe, dat 
het Bureau voor LuchttoeTisme, verbonden aan 
de Koninklij ke Nederlandsche Vereeni g ing 
voor Luchtvaart en aan den Koninklijken Ne
derlandschen Toeristenbond, A.N.W.B .. zich 
fechtstreeks d.w.z. langs niet-diplomatieken 
weg, kan wenden tot het Koninklijk Ministerie 
voor Luchtvaart, Bureau der burgerlijke lucht
vaart en van het luchtverkeer te Rome, te r 
verkrijging van de vergunningen voo1· het ver
voeren van foto- en filmtoe3tellen en van vuur
wapenen, bestemd om te worden gebruikt voor 
de jach t, met bijbehoorende munitie, aan boord 
van particuliere luchtvaartu igen, ingeschreven 
in Nederland, waarmede over Italië zal wor
den gevlogen. 

3. De Nederlandsche Regeeriog staat toe, 
rlat de "Reale Uniooe Nazionale Aeronautica" 
oen overeenkomstige handelwijze kan volgen 
voor wat betreft de particu liere I uchtvaartui
gen, ingeschreven in Italië, waarmede over 
Nederland zal worden gevlogen, door zich 
rech tstreeks, d.w.z. langs niet-diplomatieken 
weg, te wenden tot de Directie van den Lucht
vaartdienst, Binnenhof 20 te 's-Gravenhage. 

4. Onder " Ita lië" en "Nederland" wordt 
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uitsluitend verstaan het p-rondgebied van de 
twee Staten, gelegen in Europa. 

5. Deze overeenkomst treedt onm iddellij k 
in werking en blijft van kracht tot dr ie maan
den na den datum van de kennisgeving van 
een van de twee R egeer ingen strekkende tot 
beëindiging van de overeenkomst. 

Gelief, Mijnheer de Zaakgelastigde, de uit
drukking van mijne zeer bij zondere acht ing te 
aanvaarden. 

J onkhee1· Marc Will em van Weede, 
Tijdelijk Zaakgelastigde der N e
derlanden te llo,n e. 

s. 185. 

Ciano. 

1 Nove1nbe1· 1938. BESLUIT, houdende goed
keuring van een twaalfde lijst van per
sonen of geslachten, wier titels en adeldom 
op de adelsregisters zijn ingeschreven, 
zoomede van een derde lij st van verande
ringen of vermeerderingen van adellijke 
geslachtsnamen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 67 der Grondwet; 
Gezien het Koninklijk besluit van 26 J a

nuari 1822 (Staatsblad N °. 1); 
Gezien het rapport van Onzen M iniste r van 

Staat, Minister van Algemeene Zaken van den 
26 October 1938, N°. 62 B , Kabinet; 

t!)n geleide van eene twaalfde lij st van per
sonen of geslachten, wier titels en adeldom op 
de adehregisters zijn ingeschreven, womede 
van eene clerde lijst van veranderingen of ver
meerder ingen van adell ijke geslachtsnamen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voorschreven lijsten goed te keuren. 
Onze Ministe r van Algemeene Zaken is be

last met de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk 
met de voorschreven lijsten in het Staatsblad 
za l worden geplaatst. 

Het Loo, den lsten ovember 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minis ter van Alye,neene Za ken, 

H. Co I ij n. 
( Uit geg. 23 Deceniber 1938.) 

'rW AALFDE LIJS'f 
VAK DE PERSONEK OF GESLACHTEN, 

w ier t itels en adeldo m 0 1i de a delsreg·isters zijn lngeschreveu, en OJJ wefü e toe!)asselljk 
zijn de bepallng·en Yau het Ko n. beslui t van 26 Januari 1822 (Staatsblatl n°. 1) , 

NAMEN EN VOO~NAMEN 
en 

BE TAMI G· VAN DEN TITEL OF VAN 
HET PRAWICAAT. 

BEAUFORT, J a n Karel Hendrik de (J.onk-
heer) 

BEAUFORT, Johannes Cornelis de (Jonkheer) 

BEAUFORT, Maurits Hubert de (Jonkheer) 

BEAUFORT. Willem H endrik de (Jonkheer) 

DE 'l'ITEL OF HET PRA!:DICAAT 
welke daaru it ten behoeve van de leden' van 
het geslacht, hetzij reeds gedurende het leven 

van den t itularis, hetzij na zijn overlijden, 
voortvloeit. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de pt·ro
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 
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NAMEN EN VOORNAME 
en 

BENAMING VAN DEN TITEL OF VAN 
HET PRAWICAA T. 

BEER POORTUGAEL, Jacobus Cathari11u. · · 
Cornelis den (Jonkheer) 

BEER POORTUGAEL, Diederik Jacob Her
man Nicolaas den (Jonkh·eer). , 

BE Tl CK, Frederik George Unico Will em 
(Graaf) 

BENTINCK, Godard John George Charlesi 
Henry van ALDENBURG (Graaf) 

BENTINCK, Will iam Frederick Charle~ 
Henry van ALDENBURG (Graaf) 

BERGH, Jan Frederik van BENTHEM van 
cl.en (Jonkheer) 

BERGH, Jan Frederik rnn BENTHEM van 
den (Jonkheer) 

BEYER, Egbert Willem Justinus de(Jonkhe,er) 
·, •,J 

BODDIE , Frederik Hendrik von (Jonkh eel') 

BOMMEL, Jan Baptist van (Jonkheer) 

BOOGAERT, Eduard Char les (Jonkheer) 

BOOGAER.T, Henri Louis (Jonkheer) 

BOOGAERT, Willem Phoenix (Jonkheer) 

BOOGAERT, Hendrik Albert van ADRi-
CHEM (Jonkheer) 

BORNE, Ernst Wilhelm Kreuzwendedich von 
dem (Jonkheer) 

BOSE, Carl Moritz Emil Robert Cornelius von 
(Jonkheer) 

BRA DELER, Albertus van den (Jonkheer} 

DITTLINGER, Cornelis Erneste (Jonkheer) , 

DITTLINGER, Marinus Bonifacim Willem 
(Jonkheer) 

DITTLINGER, Victor (Jonkheer) 

DITTLINGER, Victor Cato Emilius (Jonk
heer) 

EEKHOUT, Berend (Jonkheer) 

ELIAS, Adolphe Eugène (Jonkheer) 

ELIAS, Bertha (Jonkvrouw) 

ELlAS, H e ndrik Al exander {Jonkheer) 

ELIAS, Henri (J'onkheer) 

ELIAS, Pieter (Jonkheer) 

ELIAS, Pieter (,Jonkheer) . 

ELIAS, Piete,· (Jonkheer) 
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DE TITEL OF KET PR.MDICAA'r, 
welke daaruit ten behoeve van de leden van 
het geslacht, hetzij reeds gedurende het leven 

van den t itularis, hetzij na zijn overlijden, 
voortvloeit. 

Al zij ne wettige afstammeli ngen voeren de pne
dic_aten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prro
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren dè 
titels van Graaf of van Gravin. 

Al ' zijne wettige afstammehngen voeren de 
titels van Graaf of van Gravin. 

Al zijne wettige af tamme! ingen voeren de 
titels van Graaf of van Gravin. 

Al zijne wettige afs~ammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige af•tammelingen voeren•'~ --irre
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prro
d icaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne' wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van J onkvrouw. 

A l zijne wettige afstammelingen voeren de prre
d icaten van J onkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van J onkvrouw. 

A l zijne wettige afstammelingen voeren de prre
d icaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
d icaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

A l zijne wettige afstammeli ngen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre, 
clicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prro
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al· zijne wettige afstammel [ngen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Het pned icaat van Jonkvrouw is voor haar 
persoon a lleen. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jon kvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre• 
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstam melingen voeren de prre
dièaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammel ingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 
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NAME EN VOORNAMEN 
en 

BENAM! G VAN DEN TITEL OF VAN 
HET PRiEDICAAT. 

ELIAS, Gerard WITSE (Jonkheer) 

ELIAS, H endri k Pieter WITSEN (Jonkheer) 

ELIAS, Hillegonda WITSE (Jonkvrouw) 

ELIAS, Jan Willem WITSE (Jonkheer) 

ELIAS, Octaaf WITSE (Jonkheer) 

ELIAS, Pieter WITSE (Jonkheer) 

ELIAS, Willem WITSEN (Jonkheer) 

ELIAS, Willem WITSEN (Jonkhee r) 

FEITH, Elias (Jonkheer) 

FEITH, Hendrik Octavius (Jonkhee ,·) 

FEITH, Henricus Octavius (Jonkheer) 

FEITH, Johan Adriaan (Jonkheer) 

FEITH, Johan Hora (Jonkheer) 

FEITH, Karel Willem (Jonkheer) 

FEITH, Pieter Rutger (Jonkheer) 

FEITH, Rhijnvis (Jonkheer) 

FEITH, Rhijnvis (Jonkheer) 

FEITH, Willem Wolter (Jonkheer ) 

FELTZ, Gustaaf Willem van der (Baron) 

FELTZ, Pieter Christiaan Will em van der 
(Baron) 

GEVERS LEUVE , Arnout Johannes (Jonk-
heer) 

GEVERS LEUVEN, John Marie (Jonkheer) 

GOCKINGA, Jan Joseph (Jonkhee,·) 

GOES, Aert van der (Jonkheer) 

GOES, Anna Maria van der (Jonkvrouw) 

GOES, Francina van der (Jonkvrouw) 

GOES, Hendrik rnn der (Jonkheer) 

GOES, Hendrika van der (Jonkvrouw) 

GOES. Lodewijk van der (Jonkheer) 
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DE TITEL OF HET PRiEDICAAT, 
welke daaruit ten behoeve van de leden van 
het geslacht, hetzij reeds gedurende het leven 

van den titularis, hetzij na zijn overlijden, 
voortvloeit. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Het prredicaat van Jonkvrouw is voor haar 
persoon alleen. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammeli ngen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van JonkVl'ouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten va n Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstam melingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstanunelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de 
titels van Baron of van Barones. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de 
titels van Baron of van Barones. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

H et prredicaat van Jonkvrnuw is voor haar 
persoon a lleen. 

H et prredicaat van J on kvrnuw is voor haar 
persoon all een. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Het prred icaat van Jonkvrouw is voor haar 
persoon alleen. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 
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NAMEN E VOORNAiVfäN 
en 

BEN AMING VAN DE N TITEL OF VAN 
HET PRJEDICAAT. 

GOES, Will emina Francisca van der (J onk 
vrouw) 

GRAAFLAND, Cornelis H end r ik HOOFT 
(Jonkheer) 

GRAAFLAND, J oan HOOFT (Jonkheer) 

GRAAFLAND, H enriette J acoba H OOFT 
(Jonkvrouw) 

GRASWINCKEL, Di rk P etrus Mar ius (Jonk
heer) 

GREVEN, Christiaan Joh a nnes Abraham 
(Jonkheer) 

GREVEN, Cornelis Johannes (Jonkheer) 

GREVEN, H endrik Marie (Jonkheel') 

GREVEN, H erm an Joan (Jonkheer ) 

HEURN, Joh an van (Jonkheer) 

HEURN, Nicolaas Cornelis van (Jonkheer) '· 

HEIJDEN, H erm an Care! F elix Clotilde von 
(Jonkheer) 

HEIJDEN, Hubertus Jozef Wilhelmus Joan 
von (Jonkheer) 

HEIJDEN, Hubertus Ignatius Bernardus Theo
dorus Alp]:ionsus von (Jonkheer) 

HURGRONJE , Adriaan Will em J acobus · 
SNOUCK (Jonkheer) 

HURGRONJE, Anthony Emil e SNOUCK 
(Jonkheer) 

HURGRONJE, J acob Juli anus SNOUCK 
(Jonkheer) 

HURGRONJE, Will em J oha n SNOUCK 
(Jonkheer) 

[NGEN, Gerard Jan van (Jonkheer) 

INGEN, Lodewijk Johan van (Jonkheer ) 

JUS'J.1 DE LA P AISIËRES" Adri en Anne 
(Jonkheer) ' 

JUST DE LA P AISIÈRES, M a rie Gérard 
(Jonkheer) 

LENNEP, Adolf George yan (Jonkheer) 

LENNEP, Al exander van (Jonkheer) 

LENNEP, Christiaa n van . (Jonkheer) 

LENNEP, Daniël François Willem van (Jonk-
heel') 

LENNEP, David E]iza van (Jonkhee l' ) 

LENNEP, Henriet te va n (Jonkvrouw) 

LENNEP, H enriette Wilhelmina van (J'onk-
vrouw) 

1938 

DE TITEL OF HET PRJEDICAAT, 
welke daa ruit ten behoeve van de leden van 
het geslacht, hetzij reeds gedurende het leven 

van den ti tul aris, hetzij na zijn over] ij den, 
voortvloeit. 

Het prredicaat van Jonkvrouw is voo r haar 
persoon alleen. 

Al zijne wetti ge a fstammelingen voeren de prre
dica ten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

H et prredicaat van Jonkvrouw is voor haar 
persoon a lleen . 

Al •zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wetti ge a fstammelingen voe·ren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wet t ige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dica ten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wetti ge a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al- zijne wetti ge afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dica ten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen vöeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al ·zijne wettige afstammelingen voeren de pi-a~" 
di caten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wetti ge a fstammelingen voeren de prre
dicaten van J Önkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheei· of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dica ten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dica-ten van Jonkheer of va n Jonkvrouw. 

Al zijne wetti ge afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wetti ge afstammelingen voeren de p rre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wetti ge afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Het prredicaat van Jonkvrouw is voor haar 
persoon a lleen. 

H et prredicaa t van Jonkvrouw is voor haar 
pe rsoon all een. 
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TAMEN E VOORNAME 
en 

BENAMING VAN DE TITEL OF VA 
·HET PlliEDICAAT. 

LENNEP , Maurits Jacob van (Jonkheer) 

LENNEP, Otto van (Jonkheer) 

LEN TEP, Samuel van (Jonkheer) 
1 

LIDTH DE JEUDE, Albert Peter van (Jonk
heer) 

LIDTH DE J EUDE, Comelis Chr istiaan va11 
(Jon kheer) 

LIDTH DE JEUDE , Corn lis Willem .Frede
rik Care! - van (Jonkheer) 

LIDTH ])E JEUDE, Everhard J ohan van' 
(Jonkheer) 

LIDTH DE JEUDE, Ever-hard J ohan K a re l 
van (Jonkheer) 

LIDTH DE JEUDE, Everhard J oha n J acou 
van (Jonkheer) 

LIDTH DE JEU DE , J ohan Marie van (J onk, 
heer) 

LIDTH DE JEUDE , Martinus E lisa Joh,innes 
J acobus van (Jonkheer) 

MIEDE , Joan Pieter Fran van der (Jonk, 
heer) 

MUELEN, J ohan _ Care! Eliza van de r (Jonk 
heer ) 

MUELEN, Willem ina arolina Re inhard i11 a 
van der (Jonkvrouw) 
AERSSE , Frederi k Revixit mu (J onkheer) 

1. 

OBERNDORFF, Charles A!J>honse Au re l iu. 
Marie Fortunatus Antoine von (Graaf) 

OP TEN NOOR1', Florent ophius (Jonkhee r ) 

OP TEN NOORT, Laurens Pieter D ig 1111s 
(Jonkheer ) 

OP TEN OORT, Ludolf (Jonkheer) 

PAB T VAN BI GERDEN, R udolpb Wil 
lem J acob va n (J3aron) 

PLOOS VAN AMSTEL, Johannes J acobus 
(Jonkheer) 

PLOOS VAN AMSTEL, Elisa (Jo11k11cer) 

QUINTUS, Arnold Dani ël H ermannus (Jonk-
heer ) 

RA rrz, Cornelis de (Jonkheer) 

RANITZ , Johan H _endrik de (Jonkhee r ) 

RANlTZ , Samuel_ dè (Jonkheer) 

RA ITZ, Sebastiaan Mattheus Sigismuncl tie 
(Jonkheer) 

RAPPARD, Freclexik Willem (Ridder) 

72G 

DE 'rITEL OF HET PRiEDICAAT, 
welke daaruit ten behoeve van de leden van 
het geslacht, hetzij reeds gedurende het leven 

van den t itu-Jaris, hetzij na zijn ove rlijden, 
voortvloeit. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prie
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prro
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen vo ren de prro
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de pxre
dicaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al ziine wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
<licaten va n Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstam melingen voe ren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voe ren de prre
d icaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
d icaten van J onkheer of van Jonkvrouw, 

Al .zijne wett'ige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Het prm<licaat vnu J·onkvrouw is voor haa r 
persoon a ll een. 
1 zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de 
t itel s van Graaf of van Gravin. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren J e prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettig'e afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkv,·ouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw, 

De tite l van Baron is voor zijn persoon alleen. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw, 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw, 

Al zijne wetti ge afstammelingen voeren de pra:-
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw, 

Al zijne wettige a fstam mei i ngen voe ren de prre
<licaten van Jonkheer of van J onkvrouw. 

Al zij ne wettige ·mannelijke afstammelingen 
voeren den titel van Rjdder. AI zijne wettige 

, vrouwe! ij ke afstanune.l i ngen voel'011 het prre-
dicaat van J onkvrouw. · 
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NAME EN VOORNAMEN 
en 

BENAMI G VAN DEN TITEL OF VAN 
HET PR.iEDICAAT. 

RAPPARD, Hendrik Matthias Michaël (Rid
der) 

RAPPARD, Will em Frederik (Ridder) 

REIGERSMAN, André (Jonkheer) 

RENDORP, Piete r Anthonie (Jonkheer) 

ROY VAN ZUIDEWIJN, Emile Jacques Jo
seph de (J onkheer) 

ROY DE ZUIDEWIJN, Louis H enri Marie 
de (Jonkheer) 

RUYSSENAERS, Leonard H enri (Jonkheer) 

RIJCKEVORSEL, Augusti nus Bernardus Gijs-
bertus Maria van (Jonkheer) 

SCHELT! GA, Hans Willem van (Jonkheer) 

SCHMID, Johannes von (Jonkheer) 

SICKINGHE, Feyo Willem Joost (Jonkheer) 

SICKINGHE, Otteline Charlotte Emilie 
(Jonkvrouw) 

Sl\IJSSAERT, Robert (Jonkheer) 

SMITS, Theodorus, Gijsbertus Maria, (Jonk-
heer) 

STEIGER, Karl Alfred Arthur von (Jonkheer) 

STOOP; Adriaan (Jonkheer) 

STOOP,. Gerardus Balthazar Comelis (Jonk-
heer) 

STOOP, Germain Jacques (Jonkheer) 

STOOP, Hendrik Willem (Jonkheer) 

STOOP, Jacob Cornelis (Jonkheer) 

STOOP, J an Adriaan (Jonkheer) 

STURLER, H enricus Eduardus Clemens von 
(Jonkheer) 

SUCHTELEN VAN DE HAARE, Ferdinand 
Antonius van (Jonkheer) 

SUCHTELEN VAN DE HAARE, Ferdinand 
Philippus van (Jonkheer) 

SVCHTELEN VAN DE HAARE, George 
Henricus van (Jonkheer) 

SUCHTELE VAN DE HAARE, Louis Wil 
helm van (Jonkheer) 

TULLEKEN, Johan Bmchard Diederik (Jonk
heer) 

1938 

DE TITEL OF HET PRAJ:DICAAT, 
welke daaruit ten behoeve van de leden van 
het geslacht, hetzij reeds gedurende het leven · 

van den titularis, hetzij na zijn overlijden , 
voortvloeit. 

Al zijne wetti ge mannelijke afstammelingen 
voeren den t itel van Ridder. Al zijne wettige 
vrouwelijke afstammelingen voeren het prre
dicaat van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige mannel ijke a fstamm elingen 
voeren den t itel van Ridder. Al zijne wettige 
vrouwelijke afstammelingen voeren het prre
dicaat van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvmuw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al ,,ii re wettige afstammelingen voeren de prro
clicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al ziine wettige afstammeli ngen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw .. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Het prredicaat van Jonkvrouw is voor haar 
persoon a lleen. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
d icaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voèren de prre
d icaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige af~tammelingen voerer\ de prre
clicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkv rouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

A l ziine wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zij ne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstu.rnme l ingen voeren de prro
dicaten van J onkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre-
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zij ne wettige afstammelingen voeren de pra>
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 
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NAMEN EN VOORNAMEN 
en 

BENAM! TG VAN DE TITEL OF VAN 
HET PRJEDICAAT. 

VICQ, Nicolaas de (Jonkheer) 

WICHERS, Christina Martha {Jonkvrnuw) 

WICHERS, H erman (JonkneerJ 

WICHERS, Louis {Jonkheer) 

\ 'VICHERS, Petrus Adrianus van . EUTTIN
GHA (Jonkheer) 

WICHERS, Joh an van BUTTINGHA (Jonk
heer) 

WICHERS, Nicolaas Lucas Jan van BUT
TINGHA {Jonkheer) 

WICHERS, Geertruida Catharina van BUT
TINGHA {Jonkvrouw) 

WINNING, Carl H einrich Otto Moritz von 
(Jonkheer) 

WOLFF-METTER JJCH (Hermann Joseph 
F erdinand Aloysius Hubertus Maria Anna 
(Graaf) 

WOLFRAMSDORFF; Paul von {Jonkheer) 

WUYTIERS, J an Will em Anthonie BARCH
MAN (Jonkheer) 

Behoort bij het Koninklijk besluit va n 1 
November 1938 (Staatsblad n°. 185). 
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DE TITEL OF HE1' PRJEDICAA1', 
welke daaruit ten behoeve van de leden van 
het ge lacht, hetzij reeds gedurende het leven 

van den titular is , hetzij na zijn over! ij den, 
voortvloeit. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of van Jonkvrnuw. 

Het prredicaat van Jonkvrnuw is voor haar 
persoon all een. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de pne
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrnuw. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Het prredicaat van Jonkvrnuw is voor haar 
persoon al leen. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige afstammel ingen voeren de 
titels van Graaf of van Gravin. 

Al zijne wettige afstammelingen voeren de prre
dicaten van J onkheer of- van Jonkvrouw. 

Al zijne wettige a fstammelingen voeren de prre
dicaten van Jonkheer of van Jonkvrnuw. 

Mij bekend, 
De Ministe,· van Staat, 

illinister van Alge,neene Zaken, 
H. Co I ij n . 

.DEUD E LIJ ST 
nm veranderingen of verm eerderin gen van a cl ellljke g·eslachts name n. 

NAMEN EN VOORNA rnN. 

GEER (Jonkheer Willem de) 

GEUSAU (Jonkheer Gillis von) 

HAEFTE (Jonkheer Johan Cornel is Adria
nus van) 

HEERDT (Jacob Pieter Ba,rnn van) 

Veranderde of vermeerderde geslachtsnamen. 

Bij Koninklijk Besluit van 1 December 1902, 
N°. 43, is aan Jonkheer Will em de Geer 
toestemm ing verleend bij zijn geslachtsnaam 
den naam "van L intelo" te voegen, met dien 
gevolge, dat hij voortaan den geslachtsnaam 
,,van Lintelo de Geer" zal dragen. 

Bij Koninklijk Besluit van 23 Augustus 1917, 
N°. 41, is aan Jonkheer Gillis von Geusau 
toestemming verleend bij zijn geslachtsnaam 
den naam " Valcke nier" te voege n, m et dien 
gevolge, dat hij voortaan den ges lachtsnaam 
,,Valckenier von Geusau" zal dragen. 

Bij Koninklijk Besluit van 18 Maart 1919, N °. 
70, is aan Jonkheer Joh an Cornelis Adrianus 
van H aeften toestemming verleend bij zijn 
geslachtsnaam den naam "de Craen" te voe
gen, met dien gevolge, dat hij voortaan den 
geslachtsnaam " de Craen van Haeften" zal 
dragen. 

Bij Koninklijk Besluit van 21 Mei 1900, N °. 
139, is aan J acob Pieter Baron van Hee rdt 
toestemming verleend bij zijn geslachtsnaam 
den naam " Bijsterbos" te voegen, met dien 
gevolge, dat hij zich voortaan "Bijsterbos 
Baron van Heerdt" zal noemen. 
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NAMEN EN VOORNAMEN. 

LEYSSIUS (Jonkheel' Henri Theodoor) 

QUARLES va n UFFORD (Jonkheer John 
Edward Will em) 

RAPPARD (Jonkvrouw Cécile Auguste Eugé
nie) echtgenoote van Archibald MACLAINE 
PONT 

RAPPARD (Oscar Emile Ridder) 

RAPPARD (Willem Frederik Ridder) 

REPELAER (Jonkheer Pieter Hendrik) 

SCHELTINGA (Jonkheer Hans Will em van) 

SLOET tot EVERLO (Arnoldus Leonard11s 
Nicolaas Baron) 

SMITS (Jonkheer Johannes Theodorns Maria) 

SWI DEREN (Jonkheer Gerard Regnier van) 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 1 
November 1938 (Staatsblad n°. 185). 

1938 

Veranderde o[ ve rmeerderde geslachtsnamen. 

Bij Bes luit van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsch -Indië d.d . 19 December 1903 , 
N °. 25 , is aan Jonkheer Henri Theodoor 
Leyssius toestemming verleend vóór den 
naam Leyssius dien van "van .Rhe ineck" te 
voegen en zich mitsdien te noemen en te 
schrijven "van Rheineck Leyss ius". 

Bij Koninklijk Besluit van 24 Augustus 1917, 
N °. 11 , is aan J onkheer J ohn Edward Wil 
lem Quarl es van Ufford toestemmi·ng ver
leend bij zijn geslachtsnaam den naam 
"Twiss" te voegen, met dien gevolge, dat hij 
voortaan den ges lachtsnaam " Twiss Quarles 
van Ufford" zal dragen. 

Bij Koninklijk Besluit van 15 Mei 1912, N °. 
72, is aan J onkvrouw Cécil e Auguste Eugé
nie Rappard toestemming verleend h aren 
geslachtsnaam " Rappard" te veranderen in 
dien van "van Rappard". 

Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Ind ië d.d. 10 April 1912, N° . 
27, is aan Oscar Emile Ridder Rappard toe
stemming ve rl eend het wool'd " van" vóór 
zijn geslachtsnaam te plaatsen. 

Bij Besluit van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsch-Indi ë d.d. 14 Juli 1901 , N°. 
10, is aan Willem Frederik Rappard vergun
ning verleend zijn geslachtsnaam " R appard" 
te veranderen in dien van "van Rappard". 

Bij Koninklijk Besluit van 27 .April 1923, N °. 
22 , is aan Jonkheer Pieter Hendrik Repe
laer toestemm ing verleend, zijn geslachts
naam te veranderen in dien van "van de 
Wall Repelaer". 

Bij Koni nklijk Bes lui t van 24 J anuari 1902. 
N°. 3, is aan J onkheer Hans Willem van 
Schelt inga toestemming ver leend, bij zijnen 
geslachtsnaam dien van " de Bl ocq" te voe
gen, met dien gevolge, dat hij voortaan den 
geslachtsnaam " de Blocq van Schel t inga" 
zal dragen. 

Bij Koninklijk Besluit van 5 Mei 1903, N °. 
75 , is aan Arnoldus Leonardus Nicolaas B a
ron Sloet tot Everlo toestemmi g ver leend, 
bij zijn geslachtsnaam den naam "van den 
Clooster" te voegen, met dien gevolge, dat 
hij voortaan den geslachtsnaam "van den 
Clooster Baron Sloet tot Everlo" zal d ragen. 

Bij Koninklijk Besluit van 10 Juli 1926, N °. 
9, is aan Jonkheer J ohannes Theodorus Maria 
Smits toestemmi ng verleend zijn geslachts
naam te veranderen in dien van "Smits van 
Üyen". 

Bij Koninklijk Beslui t van 24 Maart 1908, N°. 
47, is aan Jonkheer Gerard Regnier van 

. ·S ,wi.nderen toestemming verl eend bij z.ij n ge
slachtsnaam den naam "Gerlacius" te voe
gen , met dien gevolge, dat hij voortaan den 
geslachtsnaam "Gerlacius van Swinderen" 
zal d ragen. 

Mij bekend, 
De Ministe,· van Staat, 

M iniste,· van Alge,neene Zaken, 
H . Co I ij n. 
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s. 186. 

10 D ecember 1938. BESLUI T, houdende wij 
zig ing van het K on inkl ijk beslu it van 14 
Apr il 1917 (Staatsblad n°. 291 }, gewijzigd 
bij Koninkl ijk beslui t va n 19 J anua ri 19 24 
(Staatsblad n°. 15) , betreffende de for
m atie van het personeel, we rkzaam te r 
Secretari e van den R aad van State. 

Wij WILHE LM! ' A , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

S taat, Minister van Al gemeene Za ken, van 
den 8 Decem ber 1938, n° . 71 B K ab inet ; 

Ovè rwegende, dat het wemchelijk is geble
ken Ons beslui t van den 14den April 1917 
(Staatsblad n°. 291) , w oals dat is gewijzigd 
bij Ons besluit van den 19den J a nuar i 1924 
(Staatsblad n°. 15 ), te wij zigen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
M et ingang van 1 J uli 1939 te bepalen a ls 

volgt: 
I n artikel 1 van Ons best ui t van den 14den 

Apr il 1917 (S taatsbl ad n°. 291 ), zooa ls dat is 
gewijzi gd bij Ons besluit van den 19den J a
nuari 1924 (Sta atsbl ad n° . 15) word t inplaats 
van : 

,,E en o f twee H oofdcomm iezen; 
.,Commiezen ; 
" Adjunct-Comm iezen en 
,,ten hoogste vijf kl e rken" 
gelezen : 
1 R eferendar is ter Sec"reta rie; 
1 H oofdcommies en 1 Commies o f 2 Com-

miezen (door het di enstbela ng te bepalen) ; 
2 Adjunct-Commiezen ; 
1 Schr ijver l e kl asse. 
Onze Ministe r van Al gemeene Zaken is be

last met de ui tvoer ing va n d it beslu it, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden gepl aatst en 
waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aa n de Algemeene 
R ekenkamer. 

' s-Gravenhage, den l0den December 1938. 

s. 203. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 

M iniste,· van Algemeen e Z aken, 
H . Co I ij n. 

(Ui tgeg . 30 Decemb e,· 1938. ) 

15 Decem ber 1938. WET , ho udende aanvu l
t ing der wet van 7 Juli 1906 (Staa tsblad 
n °. 16 2), tot ui tv oerin g van en ke le be pa
li ngen de r op 12 Juli 1902 te '11-Graven• 
ha ge gesloten verdragen: 

1°. tot regeli ng de r wetsconflicten met 
betrekking tot het huwelijk ; 

2°. tot regel ing de r voogdij van minder
ja r igen, onder.sche iclen lijk goedgekeurd bij 
de we tten van 24 Ju l i 1903 (Staats bladen 
nos. 231 en 233), en tot wijzig ing en aan
vull ing , in ve rband daa rmede, van eenige 
voorsch r iften van het B urge rlijk Wetboek, 
laatste! ij k gewijzi gd bij de wet van 6 
F ebrna r i 1901 (S taatsblad n°. 62). 

13-ijl. H and. Il 1931/.~8, 536 ; 1938139, 63. 
Hand . Il 1938/39, bladz. 478 . 
]);j l . Hand. l 1938/39, 63. 
fl ani/ . f 1938/Jii. bladz. 7 7. 
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Wij WILHELM! A , enz .. .. doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging hebben genomen, 

dat het wenschel ijk is arti ke i 1 der wet van 7 
J uli 19 06 (Staa tsblad n°. 162) aan te vull en 
ten behoeve va n N ederla nders, di e b innen het 
Rijk in Europa geen bekende woonplaats heb
ben en ook nimmer gehad hebben ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad va n Sta te, enz. 
E eni g art ikel. 

H et eerste lid van artikel 1 der wet van 7 
Juli 1906 (Staatsblad n° . 162) word t onder 3° 
gelezen : 

"aan N ederlanders, niet vall ende onder de 
bepali ngen sub 1 en 2, hetzij door het hoofd 
van het ederlandsche gezantscha p in het 
land , waar het huwelijk word t voltrokken, of 
bij gebreke van een gezantschap door den 
hoogst geplaatsten consula ir-en ambtenaar a l
daar , hetzij door een bij a lgemeenen maat
regel van bestuur aangewezen ambtenaar van 
den burgerlijken stancl. " 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste,- van J ustitie, C. G os e l i n g. 
De M inister van Buitenlandse/i e Z aken, 

J. Pat ij n . 
D e M inister van B innenlandse/ie Z aken, 

V a n Bo e yen_ 
(Uitgeg. 23 D ece,nber 1938. ) 

s. 204. 

15 D ecember 1938. WET , houdende w1Jz1 g10g 
de r we t va n 12 Decem ber 1892 (Staatsblad 
n°. 268) o p het ederlanderschap en het 
ingezetenscha p, laatstelij k gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbla
den nos. 209 en 913). 

B ijl . H and. Tl 1931/38, 531 ; 1938/39, 64 . 
H and. Il 1938/39, bladz . 396. 
B ijl . H and. l 1938/39, 64 . 
H and. l 1938/39, bladz. 11. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t het wenschelijk is met betrekking tot de 
regeling nopens te rugbetaling van te r verkrij 
ging van naturali satie gestorte bedragen wij 
ziging te brengen in de wet van 12 December 
1892 (Staats blad n°. 268), o p h et N e d e rl a nde r 
schap en het ingezetenschap, zooals deze laat• 
stelijk is gewijzigd ; 

Zoo is het , dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et 1 aa tste 1 id va n artikel 3 der 

wet op het N eder! anderschap en het ingeze
tenschap wordt, te rekenen met ingang van 
25 Juli 1938, gelezen als volgt: 

" Ingeval de natura! isatie n iet ver leend 
wordt, wordt vij f en zeventig ten honderd van 
de gestorte om aan den verzoeker terugge
geven". 

2. T en aanzien van sommen, welke zij n ge
stort naar aanl e iding van verweken, inge
diend vóór 25 Juli 1938, bl ij ft a rtikel 3 der 
wet op het N ederl a nderscha p en het inge
zetenschap, zooals d it lu idde voor de daar in 
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hij deze wet aangebrachte wijziging, van 
kracht. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. , 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justitie , C. Gos e I i n g. 
( Uitgeg. 23 D ece,n ber 1938.) 

s. 205 . 

10 Dece,nbe1· 1938. WET tot wijziging van de 
wet van 21 April 1933 , Staatsblad n°. 179 , 
houdende t ijdelijke voorz iening met betrek
king tot het ter beschikking van de R egee
ring stellen v:an pe rsonen, bij wie tijdens 
het begaan van een strafbaar fe it gebrek
kige ontwikkeling of ziekalijke storing der 
geestvermogens bestond. 

Bijl. Hand . Il 1938/39, 182. 
Hand. Il 1938/39, bladz . 822. 
Bijl . Hand . T 1938/39. 18il . 
Hand. I 1938/39, bla.dz . 

Wij W1LHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging wenschelijk is van de wet van 
21 April 1933, Staatsblad n°. 179, houdende 
tijdelijke voorzien ing met betrekking tot het 
ter beschikking van de Regeering stellen van 
personen, bij wie tijdens het begaan van een 
strafbaar feit gebrekkige ontw ikkeling of zie
,kelijke stor ing der geestvermogens bestond ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad va11 State, enz. 
Eenig- artikél , 

In de wet van 21 April 1933, Staatsblad n°. 
179 , houdende t ijclélijke voorziening met be
trekking tot het ter be3chikking van de Re
geer ing stell en van . personen, bij wie tijdens 
het begaa n van een strafbaar feit gebrekkige 
ontwikkel ing of zie kelijke storing de r geest
·vermogens bestond, gewijzigd door paragraaf 
9 van de wet va n 29 November 1935 . Staats
bJ·ad n°. 685, wordt -in artikel 1, in plaats van 
,,vóór 1 Januari 19 39" , gelezen : 

,, vóór l ' Januari _1942". 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De.- ! 

.qçmber 1938. 
WILHELMINA. 

De il{inister van J ustitie, C. Gos e l i n g. 
( Uitr,eg. 31 D ece1nbe1· 1938.) 

s. 253. 

~2 D ece1nbe1· 1~38. BESLUIT, houdende na
dere wijûg'ing van het Koninklij k beslui t 
van 29 J anuari 1!!24 (Staatsblqd n°. 24) 
tot uitvoer ing · yan artike l 29 der Wet op 

.! het Levensvei-zekeriugbedrijf 1922 (Staa.ts
blad n°. 7i6) (Buitenl a ndsche Ve rzeke
riogsmaatspr,appjj e n). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
" Op voordracht van Onzen :Ministe r rnn Ju

stiti e mede namens Onzen Mm1ster van F1, 
hanciën , van 28 Nov. 1938', le · Afdee ling C, 
11•_ 1114; · · 
,, .Overwegende, dat nadere wijziging van Ons 
besluit van den 29sten Januari J924 (Stn.ats-
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blad n°. 24) tot uitvoering van artikel 29 der 
Wet op het Levensverzekering bedrijf 1922 
(Staatsblad n°. 716) (Buitenlandsche V erzeke
ringsmaatschappijen) wenschelijk is; 

Gelet op de artikelen 29, 84 en 86 van de 
Wet op het Levensverzeker ingbedrijf 1922 
(Staatsblad n°. 716). l aatstelijk gewij zigd bij 
de wet van 22 Mei 1937 (Staatsblad n°. 200); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1938 , n°. 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen M inis
ter van Justitie, mede namens Onzen Minister 
van Financiën, van 20 December 1938, le 
Afdeeling C, n°. 1142; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Ons besluit van 29 Januari 1924 

(Staatsblad n°. 24) tot uitvoering van arti kel 
·,29 der Wet op het Levensverzekeringbedrij f 
1922 (Staatsblad n°. 716) (Buitenlandsche 
Verzekeringsmaatschappijen). gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 25 Februari 1938 
(Staatsblad n°. 243), worden de volgende na
dere wijzig ingen aangebracht: 

a. De punt achter artikel 6, onder /, wordt 
vervangen door een kommapunt, terwijl voorts 
aan dit artikel wordt toegevoegd: 

,,g. In het Rijk in Europa gelegen onroe
rende goederen." 

b. In artikel 7, lid 2, wordt tusschen " waar
den" ·en "aansprake lijk' ' ingevoegd "u it3 I ui 
tend". 

c. De tweede zin van a rtikel 8, !iel 2, ver
val t. 

Ingevoegd wordt een nieuw de rde lid, lui 
dende: 

,, 3. De schuldvorder ingen, genoemd in ar
t ikel 6, onder b, c, d en e, worden, door het 
enkele feit der inbewaargeving overeenkom
stig het vorige lid , uitslui tend aansprakelijk 
voor de verbinten issen uit de in a rtike l 2 be
doelde overeenkomsten van levensverzeker ing ." 

Het cij fer 3 voor het huid ige derde lid wordt 
vervangen door een 4. 

d. Na artikel 9 worden ingevoegd twee 
artikelen - 9a en 9b - luidende : 

Art. 9a. Onroerende goederen ke urt de Ver
zekeringskamer , a ls waarden, bedoeld in de 
art ïkelen 5 en 10, slecht's goed onder voor
waarde, dat zonder hare machtiging: 

1. dezelve niet worden vervreemd of be
zwaard; 

2. geen vooru itbetaling van huur of pacht
prij zen voor langer dan één jaar be
dongen wordt; 

3. verhuringen niet voo1· lange r clan tien 
jaren geschieden . 

Ar·t . 9b. 1. Van de goedkeuring van een 
hypothecaire· vordering of van een onrnernnd 
goed, als waarde, bedoeld in de artikel e n 5 
en 10, doet de Verzekeringskamer onverwijld 
mededeeling aan den bewaarder de r hypothe
ken van den kring, waar het betrokken goed 
gelegen is. Deze teekent in de openbare re
g isters aan, dat wnder machtiging van de 
Verzekering:ikamer de hypothecaire inschrij
ving niet kan ·worden doorgehaald of gewij
zigd, onde rscheidenlij k dat zonder machtig ing 
van de V e rzekeringskamer, het onrnerende 
goed n iet kan worden ven1reemd of bezwaard, 
noch ook in strij d met het in a rtikel 9a be
paalde kan worde n verhuurd of verpacht. 

2. Door het enke le feit van deze nanteeke-



1938 

ning is de hypothecaire vordering, onde,·schei
denlijk, het onroerende goed uitsluitend aan
sprakelijk voor de verbintenissen uit de in 
artikel 2 bedoelde overeenkomsten van levens
verzeker ing. 

3. De bewaarder der hypotheken stelt op 
verzoek van de Verzekeringskame1· eveneens 
in de openbare registers aanteeken ing van de 
machti g ingen, welke deze tot handelingen, 
a ls bedoel cl in a rtikel 9a, verleend heeft. 

4. Van de door hem, ingevolge dit artikel 
in de openbare registers geste l de aanteeke
ningen, doet de bewaarder der hypotheken 
mededeel ing aan de Verzekeringskamer. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den len Januari 1939'. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit bes] uit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten December 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ust-itie, C. Gos e I i n g. 
( Uitgeg. 3°0 December 1938.) 

s. 287 . 

2 Dece1nbP-1· 1938. BESLUIT, houdende bepa
ling van den dag van inwerk ingtreding 
van de Wet op de weerkorpsen. 

l nwe,·kingt,·ed;n{t 1 Februari 1989. 

s. 302. 

8 D ecembe,· 1938. \,VET tot aanvulling en 
w1iz1gmg van de Telegraaf- en Telefoon
wet 1904 (Staatsblad 11° . 7), zooals -deze 
1 aatstel ijk is aangevuld en gewijzi gd bij de 
wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad n°. 169). 

Bijl. Hand. Tl 1931/38, 514; 1938/89, 184. 
H and. ll 1988/39, bladz. 204. 
Bijl . Hand. l 1938/39, 184. 
Hand. I 1988/89 , bladz. 69. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzo-o Wij in overweging genomen hebben, 

<lat het met het oog op het belang van een 
ongestoord gebruik van radio-ontvanginrich
t ingen, dienstbaar aan de radio-omrnepont
vangst, wenschelijk is, dat voorschriften wor
den gegeven ter voorkoming en opheffing van 
storingen van die ontvangst, welke electr ische 
inri c htlngen teweegbrengen en dat daartoe be
hoort te worden overgegaan tot aanvulling en 
wijziging van de wet van den llden J anuari 
1904 (Stacttsblad n° . 7) , betreffende den aan
leg, exploitat ie en gebrnik van telegrafen en 
telefonen, zooals deze laatstelijk is aangevuld 
en gewijzigd bij de wet van den 12den Mei 
1928 (Staatsblad n°. 169), waarbij tevens 
enkele andere wijzigingen en aanvullingen in 
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad 
n°. 7) , waarvan de wenschelijkheid is geble
ken, kunnen worden aangebracht. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 1 van voormelde wet wordt 

gelezen als volgt: 
,,Deze wet verstaat: 
a. onder "telegrafen en telefonen" _ .. tenzij 
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het tegendeel is uitgedrukt - al leen die. 
welke voor het openbaar verkeer zijn bestemd; 

b. onder "openbare gronden" de openbare 
wegen met inbegrip van de daartoe behooren
de stoepen, g looiingen, bermen, slooten, brug
gen, duikers, beschoeiingen en andere werken, 
voorts de wateren en vaarten met de daartoe 
behoorende bruggen, de plantsoenen, pleinen 
en andere plaatsen tot gemeenen dienst van 
a ll en bestemd, a lsmede de spoorwegen met de 
daarbij behoorende terreinen; 

c. onder "lijnen" het samenstel van onder
steuningswerken, bescherm ingswerken, draden, 
kabels en inrichtingen tot het rege len van de 

.electrische eigenschappen der geleidingen ; 
d. onder "draden" of "gele idingen" de 

metaaldraden, welke tot het voortplanten van 
den electrischen stroom dienen. 

Zoowel in dit a ls in de volgende artikelen 
zijn onder "telegrafen en telefonen" tevens 
begrepen radiotelegrafen en radiotelefonen" . 

Art. IL Het laatste lid van artikel 2 van 
voormelde wet wordt ge lezen als volgt: 

,,Er kan worden afgeweken: 
a. van het in dit arti kel sub 1 ° en 3° be

paalde bij het verleenen van concessiën voor 
telegrafen en telefonen, waarvan het dienst
baar zijn aan het openbaar verkeer niet i.s de 
hoofdbestemming, maar de nevenbestemming; 

b. voorwover de goedkeuring van de rege
ling der Joonen en diensttijden van het bedie
nend personeel betreft, van het in dit artikel 
sub 2° bepaal de, bij het verleenen van con
cess iën voor telegrafen en telefonen aan boord 
van schepen". 

Art. III. Artikel 3.bis van voormelde wet 
zal luiden als volgt: _ 

,,Het is verboden radiotelegrafen en -tele
fonen , al clan niet voor het openbaar verkeer 
bestemd, aan boord . van 

a. andere dan Nederlandsche vaartuigen, 
di e zich bevinden in de territoriale wateren 
of in het daar·binnen gelegen watergeb ied des 
Rijks, 

b. andere dan Nederlandsche luchtvaa rtui 
gen, die zich op of boven het gebied des 
Rijks of de territoriale wateren bevinden, 

te doen werken, tenzij met inachtneming van 
de daarvoor door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken vast te stellen voorschriften. 

Voor de radiotelegrafen en -telefonen als 
omschreven in het eerste lid, wordt noch con
cessie noch machtiging vei·eischt, tenzij zij zich 
bevinden binnen de territoriale wateren in het 
watergebied des Rijks, dan wel op of boven 
het gebied des Rijks zonder voorzien te zijn 
van een vergunning krachtens het internatio
naal verdrag betreffende de verreberichtge
ving met reglementen van Madrid, zooals dit 
thans luidt (Staatsblad 1934 n° . 19) of later 
ook voor N eder] and mocht worden gewijzigd". 

Art. IV. Het vierde lid onder a van arti 
kel 3te,· van voormelde wet wordt gelezen als 
volgt: 

,,a. Ten aanzien van den aanleg, het aan
wezig hebben en het gebruiken". 

Het vijfde lid van genoemd artikel zal lui 
den: 

" Ook kan bij dezen algemeenen maatregel 
van bestuur de e isch van een door Onzen Mi
niste1· van Binnenlandsche Zaken te verleenen 
machtiging voor den aanleg en het gebruik 
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van die inrichtingen of bepaalde groepen 
daarvan worden gesteld of wel het aanwezig 
hebben of het gebruik van bepaalde inrichtin
gen of onderdeel en worden verboden". 

Het negende lid van genoemd artikel wordt 
gelezen als volgt: 

Op overtreding van de in den algemeenen 
maatregel van bestuur te geven voorschri ften 
kan, voorzoover daartegen niet reeds bij deze 
wet is voorzien, straf worden gesteld, doch 
geene andere of hoogere dan hechtenis van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

Art. V . Na artike l 3quate,· van voormelde 
wet wordt een artikel 3quinquies opgenomen 
van den vol gen den •.inhoud: 

" 1. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschrift n gegeven ter voorkom ing 
en opheffing van daarbij de omschrijven sto
r ingen, welke e lectri sche inrichtingen, n iet 
zijnde telegrafen en telefonen van rijkswege 
aangelegd, die bedoeld in art. 13 l e lid daar
onder begrepen, noch ook zijnde imichtingen 
a ls bedoeld in het eer te of tweede lid van 
artikel 3ter, teweegbrengen ten aanzien van 
het gebruik van radio-ontva nginrichtingen, 
welke dienstbaar zijn aan de radio-omroep
ontvangst en aan de bij dezen a lgemeenen 
maatregel van bestuur daarmede gel ijk te 
stel Jen ontvangst. 

2. In dezen algemeenen maatregel van be
stuur zullen onder meer bepalingen worden 
gesteld regelende de bevoegdheid van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken: 
.. -a. de. el ectrische inrichtingen bedoeld in 
het eerste I id met betrekking tot de voorschrif
ten en eischen die ten aanzien daarvan bij of 
krach tens dezen a lgemeenen maatregel va n 
bestuur kunnen worden geste ld, in groepen te 
verdeel en ; 

b. voorschr iften en richtlijnen te geven met 
betrekking tot voorzieningen te t re ffen ten 
aanz ien van de e lectr ische inrich t ingen en 
ontvanginrichtingen, bedoeld in het ee r.ste lid, 
betreffende den tijd waa rop die inrichtingen 
a l of niet in gebru ik mogen zijn en betreffen
de het dragen van de aan de voorzieningen 
verbonden kosten en daa rbij te bepalen dat 
door of vanwege den Directeur-Generaal der 
Posterijen , Telegrafie en Telefoni e aan de 
hand van die voorschriften en ri chtlijnen 
e ischen kunnen worden gesteld. 

3. Van een beslissing door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken ingevolge het be
paalde in het tweede lid onder a genomen, 
staat voor ieder belanghebbende beroep op 
Ons open binnen een nader bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur te bepalen termiJn. 

Onze beslissing wordt, den R aad va n State, 
Afdeeli ng voor de Geschillen van Bestuur, 
gehoord, binnen 3 1naanden nadat het beroep 
is ingesteld, bij een met redenen omkleed be
sluit genomen, ten ware zij vooraf bij afzon
derlijk besluit mocht verdaagd zijn. 

De algemeene maatregel van bestuu r, be
doeld in het eerste lid van dit a r t ikel, regelt 
het beroep, in te stellen tegen een beslissing 
door of vanwege den Directeur-Generaal der 
Po terij en, Telegrafie en Telefonie, ingevolge 
het bepaalde in het tweede lid onder b ge
nomen. Dit beroep wordt ingesteld bij Onzen 
Minister van Binnenla ndsche Zaken. 
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4. Op overtreding van de in den algemee
nen maatregel van bestuur te ge, en voorschrif
ten kan daarbij straf worden gesteld, doch 
geene andere of hoogere dan hechtenis van 
ten hoogste derti g dagen of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtre
ding nog geen jaa r is ve rloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldi ge we
gens eenzelfde overtreding onherroepelijk is 
geworden, kan de rechter hechtenis of geld
boete tot het dubbel van het voor elk in den 
a lgemeenen m aatregel van bestuur bepaalde 
maximum uitspi-eken. 

De inricht ingen of onderdeelen daarvan, 
waarmede de overtreding is gep leegd, kunnen , 
voor zoover zij den veroordeel de toebehooren 
en voor zoover zij niet voor den openbaren 
dienst bestem d zijn, bij de veroordeel ing wor
den ve rbeurd verklaard". 

Art. VI. Het opschrift van pa ragraa f 2 van 
voormelde wet wordt gelezen als volgt: 

" V an den aa nl eg, de instandhouding en de 
opruiming" . 

Art. VII. H et eerste en het derde lid van 
arti kel 4 van voormelde wet worden gelezen 
respectievelijk a ls vol gt : 

"Een ieder is, behoudens het bepaalde in 
artikel 5 en onverminderd recht op schade
vergoeding, verplicht den aanleg en de in
standhouding van lijnen ten behoeve van te le
g rafen en telefonen in en op openbare gron
den, benevens de opru iming daarvan, te ge
doogen" . 

" Door den aanleg, de instandhouding en de 
opruiming van telegraaf- en telefoonlijnen 
wordt geene verandering in de be temming 
en zoo min mogelijk bel emmering in het ge
bruik der openbare en a ndere gronden ge
bracht". 

Art. VIII. H et ee rste lid van art ikel 5 
van voormelde wet wordt gelezen a ls vol gt : 

" Indien bij aanleg van lijnen ten behoeve 
van telegrafen en telefonen geene overeen
stemm ing omtrent de plaats, waar de kabels 
zu ll en worden gelegd, de werken of inrich
tingen bedoeld in artikel 1 onder c zullen 
worden gemaakt o f omtrent de uitvoering van 
de voorzieningen , di e in verband met den 
aanleg aan de gronden, waarin deze geschiedt, 
noodzakelijk zijn, wordt verkregen met de 
e igena ren en beheerders van openbare gron
den, a lsmede met de e igenaren en gebruikers 
van niet openbare gronden, word t door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan het 
hoofd va n het gemeentebestuur een plan met 
beschrijving van hetgeen in de gemeente zal 
worden aangelegd, of van de uitvoering der 
voorzieningen toegezonden. 

Gedurende veertien dagen wordt het plan 
met beschrijving ten gemeentehui ze voor een 
ieder ter inzage neclergelegd". 

In lid 3 van dit artikel worden de woorden 
,,de werken zull en worden aangelegd" ver
vangen door " de aanleg zal, of de voorzie
ningen zullen ge oh ieden". 

In lid 7 worden de woorden " met de uit
voering der werken" vervangen door " met 
den aanleg of met de uitvoering der voor
zie" Înrren ' . 

Toegevoegd wordt een negende lid, luidende: 
" Bij opruim ing van lijnen zijn de bepalingen 
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van dit artikel van overeenkomstige toepas
sing,,. 

Art. IX. Artikel 7 van voo,•melde wet wordt 
gelezen a ls volgt: 

" Onverminderd het bepaalde bij artikel 4 
en onverminderd recht op, schadevergoeding,; 
i een ieder verplicht den aanleg en de in
standhouding van draden ten behoeve van 
telegrafen en telr,fonen boven openbare en 
andere gronden, gebouwen en wateren. mits 
zonder aanhechting of aanraking, benevens de 
opruiming van deze draden, te gedoogen". 

Art. X. Na artikel 7 van voormelde wet 
wordt een artikel 7bis opgenomen van den 
volgenden inhoud: 

" De aanleg van lijnen door den Staat of 
den concessionaris in grnnden van anderen 
brengt geen wijziging in den eigendom van 
hetgeen is aangelegd. 

Dit artikel is mede van toepassing op lijnen, 
aangelegd voor het in werking treden van 
deze bepaling". 

Art. XI. Het eerste lid van artikel 11 van 
voormelde wet wordt gelezen als volg-t: 

" Ten behoeve van de werkzaamheden voor 
den aan leg, de instandhoud ing en de oprui
ming van telegrafen en telefonen hebben de 
hiermede belaste personen te allen tijde toe
gang tot de perceelen, waarvan de betreding 
door hen noodzakelijk wordt geacht". 

Art. XII. Aan artikel 13 van voormelde 
wet wordt toegevoegd een derde lid, luidende : 

"Het bepaalde in artikel 12 geldt in door 
Ons te bepalen gevallen mede voor telegrafen 
en telefonen door andere openbare lichamen 
dan het R ijk aangelegd, doch niet bestemd 
voor het openbaar verkeer". 

Art. XIII . Na artikel 17 van voormelde 
wet wordt een nieuw artikel 17bis opgenomen 
van ,den volgenden inhourl: 

,,Het vervaardigen , verspre iden of ter ver
spreiding in voorraad hebben van lijsten en 
dergelijke vermei dingen van bij den r ij kstelo
foondienst, of bij dien van een concessionaris 
aangeslotenen, of van andere gegevens betref
fende den dienst benevens van nabootsingen, 
op welke wijze dan ook vervaardigd, van bij 
een der vorenbedoelde diensten , of bij dien 
der telegrafen in gebruik zijnde drukwerken, 
form ulieren en bescheiden, anders dan van
wege of met toestemming van den Staat of 
den concess ionaris, is verboden, onverminderd 
hetgeen terzake van deze voorwerpen in an
dere wetten is bepaald . De voorwerpen. waar
mede de overtreding is gepleegd, kunnen, 
voorwover zij den veroo1·deelde toebehooren, 
bij de veroordeeling worden verbeurd ver
kl aard". 

Art. XIV. In de artikelen 2, 3, 5, 8, 9, 14 
en 20bis van voormelde wet wordt inplaats 
va.n "Minister van Waterstaat" gelezen: ,,:t\1i 
nister van Binnenlandsche Zaken". 

Art. XV. Artikel 20 van voormelde wet zal 
luiden als volgt: 

1. Met gevangenisst1·af van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste vijfdui
zend gulden wordt gestraft: 

a. hij , di e radiotelegrafen en -telefonen aan-
1 egt of exploiteert zonder de concessie bij ar
ti ke 1 2 gevorderd; 

b. hij, die niet voor het openbaar verkeer 
bestemde radiotelegrafen of -telefonen aan-
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legt of gebruikt zonder -de nià.Chtiging bij a1·
ti kei 3 gevorderd; 

c. hij, die radio-electrische 'zeµd-inrichtingen, 
niet zijnde radiotelegrafen of -telefonen, al 
dan niet voor het openbaar verkeer bestemd. 
aanlegt, aanwezig heeft of geb1'u ikt in de ge
vanen waarin dit krachtens artikel 3ter is ver
boden. 

2. Met hechtenis van ten hoogste zes maan" 
den of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden wordt gestraft: . 

a. hij , die andere telegrafen en telefonen 
dan die, bedoeld in het vorige lid onder a, 
aanlegt of exploiteert, zonder de concess ie bij 
arti_kel 2 gevorderd ; 

b. hij , die andere, niet voor het openbaar 
verkeer bestemde, telegrafen of telefonen dan 
die, bedoeld in het vorige lid onder b, aan
legt zonder de machtiging bij artikel 3 ge
vorderd· 

c. hij'. die de voorschriften, bedoeld in ar
tikel 3bis of het verbod, bedoeld in artikel 
17 bis overtreedt. 

3. Indien tijdens het plegen van het mis
drij f of de overtreding in dit artikel bedoeld, 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert een 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens eenzelfde misdrijf of eenzelfde overtre
ding onherroepelijk is geworden, kunnen de 
in dit artikel bepaalde straffen worden ver
dubbeld. 

4. De telegraaf- en telefoonlijnen, alsmede 
de voo,· he t overbrnngen van telegrammen of 
gesprekken gebezigde toestellen en de radio
etectrische zendinrichtingen of onderdeelen 
daarva11 kunnen, voorzoover zij den veroor
deelde toebehooren, bij de veroordeeling wor
den verbeurd verklaard. 

5. De feiten bij of krachtens deze wet straf
baar gesteld, worden beschouwd als overtre
dingen, met uitzirndering van die, strafbaar 
gesteld bij het eerste lid van dit artikel , welke 
a ls misdriJven worden beschouwd. 

Art. XVI. De artikelen van voormelde wet 
treden in werk111g op een door Ons te bepalen 
tijdstip, dat voor verschi llende artikelen ver
schillend kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gege,·en te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e ltfinistçr· van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

s. 333. 

D e M inister van Wat erstaa.t, 
J. v. Buur en. 

( Uitgeg. 23 D ece,nber 1938.) 

15 Dece1nbe1· 1938. WET tot w1Jz1ging van de 
grens tusschen de gémeenten Roennond en 
Melick en H e,·kenbosch . 

B ijl. Hand. Il 1938/39, 189. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 333. 
B ijl . Hand. I 1938/89, 189. 
Hand. I 1988/39, bladz .. 79. 

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

dat het wenschel ijk is de grens tusschen cl~ 
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gemeenten R oennond en M elick en H e,·ken
bosch te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 J anuari 1939 

wordt aan de gemeente R oermond een gedeelte 
van de gemeente Melick en H e,·kenbosch toe
gevoegd, zoodan ig, dat de nieuwe grens tus
schen de be ide gemeenten zal loopen a ls vol gt: 

Zij begint in het snijpunt van het verlengde 
van de noordzijde van het pel'Ceel, kadastraal 
bekend gemeente M elick en H e1·kenbosch, sec
tie E , n°. 3723 en de bestaande grens tusschen 
de gemeenten M elick en H e,·kenbnsch en St. 
Odiliënberg in de as van de rivier de R oer; 
loopt in ooste lij ke r ichting langs het verleng
de van die noordzijde, volgt dan de noordzijde 
van •voormeld perceel tot aan het weste lijk 
hoekpunt va n het perceel , kadastraa l bekend 
gemeente :Melick en H erkenbosch, sectie E, 
n°. 3990; loopt vervolgens vanaf dit punt in 
zuidelijke richting langs de we tzijde van di t 
perceel tot aan deszelfs meest zuidelijk punt ; 
van dit punt in rechte lij n in zuid-oostel ij ke 
richting tot aan het weste lijk hoekpunt van 
het percee l, kadastraal bekend gemeente M e-
lick en H erkenbosch, sectie E , n°. 3992; van 
dit punt langs een rechte lij n in de rich t ing 
van het noordelijk hoekpunt van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente M elick en H er
kenbosch, sectie E , n°. 3645, naar het snij
punt van deze lij n met de as der waterlossing, 
genaamd " L eyg,·aaf Gutsekoven", voorkomen
de onder n°. 6 in den legger der openbare 
wate rloss ingen van de gemeente M elick en 
H e,·kenbosch; vdlgt van dit punt in oostelijke 
en zu idelijke richting de as van gemelde wa
terlossing tot aan het snij punt van deze as 
met het verlengde van de zuidzijde van het 
perceel , kadastraal bekend gemeente Melick 
en H erkenbosc h, sectie E , n°. 398; loopt· van 
dit punt in een rech te lijn naar het westelijk 
hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente M elick en H e,·kenbosch , sectie E, n°. 
4007; van dit punt in oostelijke r ichti ng langs 
de noordwest- en noordzijde van laatstgPnoemd 
perceel tot aan deszelfs oo tel ijk hoekpunt; ' 
va n dit punt in een rechte lijn over den te r 
plaatse gelegen weg naar het meest westelij k 
hoekpunt van het perceel , kadastraal bekend 
gemeente M elick en H erkenbosch , sectie E , 
n°. 2847 ; van dit punt in oostelijke richting 
langs de noordzijden der percee len, kadastraal 
bekend gemeente M elick en H e,·kenbosch, sec
t ie E, nos. 2847 en 2848 , tot aan het snijpunt 
van de noordzijde van I aatstgenoemd perceel 
met de in zuidel ij ke richting verlengde oost
zijde van het perceel , kadastraa l bekend ge
meente M elick en H e,·kenbosch , sectie E, n °. 
3353; van dit punt naar het zuidelij k hoek
punt van I aatstgenoemd perceel en vervolgens 
in noordelijke r ichting langs de oostzijde van 
dit perceel tot aan deszelfs oostelij k hoekpunt, 
dan in rechte lijn naar het westelijk hoekpunt 
van het perceel, kadastraal be kend gemeente 
M elick en H erkenbosch, sectie E , n°. 836 en 
vervolgens langs de noord-westzijde van dit 
perceel tot aan deszelfs noordelij k hoekpunt; 
van dit punt in een rechte lijn over den ter 
plaatse gelegen weg naar het meest westelijk 
hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente M elick en H erkenbosch, sectie E , 
n°. 3423 ; van dit punt langs de noord-weste-
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lijke zijde van voo rmeld perceel naar deszelfs 
meest noorde lijk hoekpunt ; van di t punt in 
een rech te lijn over den ter pl aatse gelegen 
weg naar het meest westelijk hoekpu11t van het 
pe rceel , kadastraal bekend gemeente M elick 
en H e,·kenbosch, sectie A , n°. 2909 , vervo lgens 
langs de noord-westelijke zijde tot aan het 
noordelijk hoek punt van dit pe rcee l; van dit 
punt in rechte lijn loodrecht op de as van den 
poorweg van R oermond naar Gladbach tot 

aan het snijpunt van deze lijn met de noord
grens van genoemden spoorweg; van dit punt 
in westelijke richting la ngs deze grens lij n van 
den spoorweg tot aan het zu id-westelijk hoek
punt van het perceel, kadastraal bekend ge
meente M elick en JJ erkenbosch , sectie A, n°. 
2917; van di t punt in noordelijke r ichting 
la ngs de westzijde van dit perceel, vervolgens 
van het noord-weste lijk hoekpunt van laatst-
bedoeld perceel in een rechte lijn over den 
ter plaatse gelegen weg naar het mee t zuide
lijk hoekpunt van het perceel, kadastraal be
kend gemeente .Melick en H e,·kenbosch, sectie 
A, n°. 1918 ; van dit punt langs de zu id-we,
telijke zijde tot aan het noord-weste lijk hoek
punt van dit percee l ; van dit punt in noord
westelijke richting in rechte lijn naar het 
meest zu idelijk hoe kpunt va n het perceel, ka
dastraal bekend gemeente :111 elick en Il erken
bosch, sectie E, n°. 1767; van dit punt in 
noord-westelij ke r ichting langs de zuid-west
zijde van dat perceel en het verl engde daar
van tot in het punt, waar die lijn de grens de r 
gemeente Maasniel snijdt. 

2. 1. De bezittingen, lasten rech ten en ver
plich tingen der gemeente M elick en H e,·ken
bosch, gelegen in of betrekking hebbende op 
het geb ied, dat aan de gemeen te R oel'1nond 
wordt toegevoegd, gaan op die gemeente over, 
zonder dat daarvoor een nadere a kte wordt 
gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal di e geschieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op hetgeen 
volgens artikel 1 naar de gemeente Roermond 
overgaat, worden aan die gemeente overge
dragen. 

2. De gemeentebesturen van R ocnnond en 
M elick en H e,·kenbosch hebben wederkeerig 
het recht, te a ll en tijde kosteloos inzage te 
nemen van de arch ieven hunner gemeenten en 
van de ,ich in d ie a rchieven bevindende stuk
ken, afschriften of u ittrekse ls op kosten hun
ner gemeenten te vorderen, een en a nder voor 
zoover betreft het gebied, dat ingevolge arti
kel 1 naar de gemeente R oe1·11wnd overgaat. 

4. 1. Burgemeester en wethouders van de 
gem eente M el ic"; en H erken bosch zenden vóór 
15 Januari 1939 aan burgemeester en wet-
houders van de gemeente Roermond een uit
treksel uit het bevolkingsregister betreffende 
de in dat register ingeschreven pe rsonen, ge
vestigd op het grondgebied, dat ingevolge 
artikel 1 naar de gemeente R oermond over
gaat, welk uittreksel de voor de inschrijving 
in het bevolkingsreg ister der gemeente R oe1·
,nond noodige gegeven bevat. 

2. Burgemeester en wethouders va n de ge
meente M elick en Fled:enbosch zenden vóór 
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15 Januari 1939 aan burgemeester en wethou
ders van de gemeente R oermond, voor zoover 
de betrokken personen op 1 Januari 1939 ge
vestigd waren op het overgaande gebied, een 
uittrek e l uit de sedert 1 April 1938 geldende 
kiezerslij t. 

3. Het uittreksel , bedoeld in het tweede lid, 
wordt aan de sedert 1 April 1938 geldende 
kiezerslijst de r gemeente R oe,·mond toege
voegd en vormt daarmede één geheel. De na
men van de op het uittreksel voorkomende 
personen worden afgevoerd van de kiezerslijst, 
waarop zij voorkwamen. 

4. De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artike l 1 naar de ge
meente Roermond overgaat, worden ten aan
zien van de kiezerslijst en voo,· de verkies
baarheid tot leden van den gemeenteraad van 
1 Januari 1939 af als ingezetenen der gemeen
te Roermond beschouwd. 

5. 1. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, die ingevolge artikel 39 der 
Armenwet worden voldaan uit de kas der ge
meente M el-ick en H erkenbosch of van het 
Burgerl ijk Armbestuur aldaar, komen, voor 
zoover die krankzinnigen ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging om hen in een ge
sticht te pi aatsen werd aangevraagd, woon
plaats hadden in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek op het ingevolge artikel 1 naar de 
gemeente Roermond overgaande gebied, van 
1 Januari 1939 af voor rekening van de ge
meente Roei-,nond. 

2. H et bepaalde bij het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
in artikel 39, vierde lid , der Armenwet be-
doel de kosten. · 

6. De op het overgaande geb ied wonende 
personen, die tijdens of na den overgang werk
loos zijn of worden, zullen in Roermond in de 1 

steunregeling worden opgenomen of tot de 
werkverschaff ing worden toegelaten, indien 
en voor wover zij daarvoor op grond van 
de regelen, welke voor de te Roe,·mond woon
achtige arbeiders gelden , in aanmerking ko
men , met dien verstande, dat ten aanz ien van 
de vestigingsvoorschriften te hunnen opzichten 
de regel ing van kracht blijft, welke in de 
gemeente Melick en H e,· kenbosch geldt. 

De ondersteuning en de tewerkstelling bij de 
werkverscha ffing vinden plaats met inachtne
ming van de door Onzen Minister van Sociale 
Zaken goedgekeurde steuntarieven en werk
verschaffi ngsloonen. 

7. 1. De op het overgaande gebied wonen
de personen, wier namen voorkomen op de 
l ijsten, vermeld in de artikelen 17 en 45, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931 , n•. 
476) van de gemeente M elick en H erkenbosch, 
kunnen zich vóór 15 Januari 1939 doen over
schrijven op de soortgelijke I ij sten van de ge
meente Roermond. 

2. De volgorde, waarin de plaatsing op 
laatstgenoemde l ijsten zal geschieden, wordt 
bepaald naar de dagen, waarop de verweken 
om vergunning onderscheidenlijk verlof A, 
zoowel van hen, die op deze lijsten worden 
overgeschreven, als van hen, die reeds op deze 
lijsten zijn geplaatst, bij de betrokken ge
meentebesturen inkwamen, met dien verstande, 
dat voor zoover ve1·zoeken op denzelfden dag 
ink~vamen, de in leeftijd oudere verzoeker 
voorgaat. 
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3. Zoodra een verzoek om overschrijv ing, 
als bedoeld in I id 1, is ingekomen, geven bur
gemeester en wethouders van de gemeente 
Roermond daarvan kennis aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente M elir,k en 
H erkenbosch, die alsdan den naam van den 
verzoeker schrappen op de in laatstgenoemde 
gemeente geldende soortgelijke lijst. 

4. Tot 1 Januari 1940 is de bepal ing- van 
artikel 3, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476} niet van toepassing op 
het overgaande gebied. 

Voor wover niet met ingang van genoemden 
datum ten aanzien van dat gebjed of van een 
dèel daarvan toepassing- wo1·dt gegeven aan 
artikel 21 dier wet, vindt ten aanzien van ddt 
gebi·ed of van het gedeelte daarvan, dat alsdan 
niet van de werk ing van artikel 3, tweede lid , 
is uitgezonderd , het bepaalde in arti kel 22 
dier wet overeenkomstige toepassing. 

8. Door de gemeente M elick en H erken
bosch wordt vóór 1 Februari 1940 aan de g-e
meente Roermond een uitkeering gedaan tot 
een bedrag, gelijk aan vier twaalfde gedeelten 
der bedragen, genoemd in artikel 3bis, juncto 
artikel 9. der wet van 15 J uli 1929 (Staats
blad n°. 388), sedert gewijzigd, en naar de in 
dat artikel gemaakte onderscheiding, voor 
iederen inwoner de r gemeente l,felick en H er
kenbosch, die voor het belastingjaar 193811939 
in de gemeentefondsbelasting is aangeslagen 
en die krachten deze wet naar de gemeente 
Roermond is overgegaan. 

9. 1. Voor de vaststelling van de uitkee
ring, ingevolge artikel 3, onder c, juncto ar
tikel 9. der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388), sedeJ·t gewijzigd, wordt deze wet 
geacht in werking te treden op 1 Mei 1939. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeente M elick en H erkenbosch voor 
het uitkeeringstijdvak 1938/1939 vast te stel
len uitkeer ing wordt berekend per inwoner 
dier gemeente op 31 December 1938. 

3. Voor e iken inwoner. d ie krachtens deze 
wet van de gemeente M elick en H erkenbosch 
overgaat naar de gemeente Roermond, keert 
de gemeente M elick en H erkenbosch aan die 
gemeente uit een bedrag, ge lijk aan vier 
twaalfde gedeelten van het ingevolge het 
tweede lid berekende bedrag per inwoner. 

4. H et eerste tot en met derde I id van dit 
a rtikel vinden overeenkomstige toepassing met 
betrekking tot de vaststelling en verrekening 
van de inhouding, bedoeld in a rtikel III der 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74). 

10 . 1. De vaststelling van de uitkeering, 
ingevolge art ikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd , voor de gemeenten Roermond 
en M elick en H erkenbosch, voor de uitkee
ringstijdvakken, di e op het uitkeeringstijdvak 
1938/1939 volgen, geschiedt met inachtneming 
van de bepal ingen van d it artikel. 

2. H et quotiënt, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele-verhou
dingsbesluit, wordt, voor zoover dit berekend 
is aan de hand van belastingopbrengsten over 
boekingstijdvakken, welke zijn aangevangen 
vóór 1 J anuari 1939, bepaald al of deze wet 
met den aanvang van het boekingstijdvak in 
werking was getreden. 

3. De bel ast ingopbrengsten, bedoeld in het 
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tweede lid van artikel 15 van het Financieele
verhoudingsbesluit, worden, voor zoover zij 
tengevolge van de toepassing van het vorige 
1 id niet op de wijze, in artikel 21 van dat be
si uit aangegeven, kunnen worden berekend, 
gesteld op het door den Inspecteur der directe 
belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de be rekening van het quotiënt, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele
verhoudingsbesl uit, wordt, voor de toepassing 
van het tweede lid van dit artikel , het aantal 
inwoners op 1 J anuari van het kalenderjaar, 
waarin het boekingstijdvak, dat bij de bereke
.ning tot uitgangspunt genomen wordt, aan
vangt, gesteld op het werkelijk aantal inwo
ners op dien datum, vermeerderd of vermin
derd met het aantal inwoners, waarmede in
gevolge deze wet het aantal inwoners der ge
meente Roermond en Melick en H e,·kenbosch 
onderscheidenlijk is toegenomen of afgenomen. 

5. Voor de berekening van het quotiënt, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid , van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, voor de ge
meente Roermond, voor de rekeningsjaren, die 
aan 1 Januar i 1939 geheel of gedee ltelijk zijn 
voorafgegaan, wordt het bedrag van de ten 
laste dier gemeente gebleven uitgaven, als 
bedoeld in het tweede I id van artikel 15 van 
dat besluit, vermeerderd met een gedeelte van 
het overeenkomstige bedrag der gemeente 
Melick en H erkenbosch. Dit gedeelte wordt 
verkregen door vermenigvuldiging van laatst
bedoeld bedrag met een breuk, waarvan de 
noemer voorstelt het aantal inwoners der ge
meente Afelick en H erkenbosch op 31 Decem
ber 1938, en de teller het aantal inwoners, dat 
bij de grenswijziging naar de gemeente R oer
mond is overgegaan. 

6. Het a ldus vermeerderde bedrag der ten 
laste der gemeente Roermond blijvende uitga
ven, als bedoeld in artikel 15 van het Finan
cieele-verhoudingsbesluit, wordt berekend por 
inwoner dier gemeente op 1 J anuar i van het 
met het rekeningsjaar gelijknami ge kalender
jaar, vermeerderd met het aantal inwoners, 
dat krachtens deze wet naar de gemeente 
Roe,·mond is overgegaan. 

7. Reeds vastgestelde quotiënten, als be
doeld in dit artikel, worden, voor woveel 1100-

dig, door Onze Ministers, belast met de uit
voering van de wet van 15 J ui i 1929 (Staats
blad n°. 388), opnieuw, met inachtneming van 
de be pal in gen van dit artikel , vastgesteld. 

ll . l. Aan de gemeente Roermond wordt 
-over het uitkeeringstijdvak 1939/1940 ten laste 
van het gemeentefonds een uitkeering gedaan, 
waarvan het bedrag wordt bepaald door de 
volgende formule: 

5 a 
XC= x . 

9 b 
2. In deze formule stelt voor: 
de lette r a : het aantal inwoners, dat krach

tens deze wet naar de gemeente Roermond is 
overgegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der ge
meente M elick en H e,·kenbosch op 31 Decem
ber 1938; 

de letter c: het bedrag de,· inhouding voor 
de gemeente Melick en He,·kenbosch over het 
uitkeeringstijdvak 1935/1936; 

de letter x: de in het eerste lid bedoelde 
L. &. S. 1938. 
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uitkeering voor de gemeente Roe,·mond. 
3. Over de uitkeeringstijdvakken 1940/1941, 

1941/1942, 1942/1943 en 1943/1944 zal een 
uitkeering worden gedaan ten beloope van 
onderscheidenlijk 4/5 x, 3/5 x, 2/5 x en 1/5 x. 

4. H et bedrag der inhouding voor de ge
meente M elick en H e1·kenbosch wordt vermeer
derd met het bedrag, dat krachtens het eerste 
en derde l id van dit artikel aan de gemeente 
R oermond wordt uitgekeerd. 

12. l. Deze wet heeft geen invloed op de 
heffing van belastingen over eenig belasting
jaar, hetwelk bij den aanvang van het jaar 
1939 nog loopende is, noch op de uitkeeringen 
over zoodanig be last ing jaar, als bedoeld zijn 
in artikel 296 der gemeentewet. 

2. Echter doet de gemeente Af Plick en Her
kenbosch aan de gemeente Roer,nond een uit
keering van vier twaalfde gedeelten van de 
zuivere opbrengst der gemeentel ijke opcenten 
op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting 
en der vermogen belasting, over het belasting
jaar 1938/1939 , in het bij deze wet aan Roer
mond toegevoegde geb ied. 

13. l. Ind ien de raad der gemeente M elick 
en H ei·kenbosch vóór 1 April 1939 daartoe aan 
Gedeputeerde Staten van Limbu,·g het verzoek 
doet, beslist dit col lege of er aanleiding be
staat, dat in verband met deze grenswijziging 
door de gemeente Roermond aan de gemeente 
Melick en H erkenbosch een schadeloosstelling 
wordt toegekend en wo ja, op welk bedrag 
deze is te stell en en op welke wijze de beta
ling zal geschieden. 

2. De beslissing van Gedeputeerde Staten 
wordt, met redenen omkleed, medegedeeld aan 
de raden der gemeenten Roermond en M elick 
en H erkenbosch en aan Onzen Mini ter van 
Bi nnenl andsche Zaken. 

3. Gedurende dertig dagen na den dag van 
ver~ending kan zoowel de raad der gemeente 
Ro ermond als die der geméente Melick en 
H erkenbosch tegen de beslissing van Gedepu
teerde Staten bij Ons in beroep komen. Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken geeft van 
een ingesteld beroep dadelijk kennis aan Ge
deputeerde Staten en aan het bestuur der 
andere gemeente. 

4. Wij beslissen, den Raad van State, af
deeling voor de geschillen van bestuur, ge
hoord. 

5. Onze besl issing wordt aan de belangheb
bende partijen medegedeeld en in de Neder
landsche Staatscourant opgenomen. 

14. De op 31 December 1938 in het aan de 
gemeente Roermond toe te voegen gebied der 
gemeente M elick en H erkenbosch bestaanàe 
besluiten zull en, met inachtneming van de 
bepalingen dezer wet, voortduren. totdat door 
het bevoegd gezag een andere regeling is ge
troffen . 

15. 1. In de deel en van het over gaande 
gebied, plaatselijk bekend als " H et V eld", 
"Heide", ,,Kitskens B erg'' en "'l'usschen de 
Bergen", mag met ingang van 1 J a nuari 1939 
voor den tijd van vijf jaren het slachten van 
varkens, schapen en geiten , di e niet zijn ge
storven of in nood gedood, en waarvan het 
vleesch bestemd is of gebezigd wordt uitslui 
tend voor het huiselijk gebru ik van de bewo
ners van het perceel , a ldaar geschieden, mits 
de bewoners niet werkzaam zijn in het slagers-
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bedrijf of in het bedr ijf der verduurzaming r 

of be re iding va n vlee3ch o f vleeschwaren. 
2. a a fl oop van dien te rmij n zal de raad 

de r gemeente R oermond bes li ssen of de in het 
eerste lid bedoelde toestand za l voo rtdu ren. 

16. 1. D e jaarwedde van den bu rgemeester 
der gemeente M elick en H erkenbosch wordt 
met ingang van 1 J anua ri 19 39 herzien en 
be paald o p het bed rag, waarop hij krach tens 
de door Gede puteerde Staten van L i?nburg 
ter zake vastgestelde rege li ng naar het in
wone rta l op dien datum aanspraak heeft. 

2. De secretaris en de ontvanger der ge
meente M elick en H erkenbosch, die op het 
tijdstip, waarop het wetsontwerp, dat tot deze 
wet heef t ge le id , bij de Tweede K amer der 
Staten-Generaal is ingediend, in dienst zijn, 
ontva ngen, zoolang zij di e betrekk ing blijven 
bekleeden , te l ken jare, een vergoeding ten be
drage van hetgeen h un jaarwedde in die be
trekking minder beloopt dan zij krach tens de 
op gemeld t ijdstip geldende of later gewij zigde 
regeling bij ongewijzigd voortbestaan va n hun 
gemeente zouden hebben gek regen. 

3. D e in het vorig lid bedoelde vergoedin
gen komen ten laste van de gemeente M elic k 
en H erkenbosch, doch worden aan deze door 
de gemeente R oermond terugbetaald. 

4. Voor de toepassing van de P ens ioenwet 
19 22, S taatsblad n°. 240, worden deze vergOEl· 
dingen a ls aan d ie betrekk ing vast verbonden 
inkom ten beschouwd . 

5. Voor de toepassing van di t a rt ikel wordt 
het inwonerta l der gemeente M elick en H er
ken bosch op 1 J anuari 1939 doo r Gedeputeer
de Sta ten va n L imburg bepaald. 

17. Aan den veldwach ter der gemeente 
M elick en H erken bosch , d ie ten gevolge van 
deze grenswijziging za l worden ontslagen, 
word t, voor zoover hij a lsdan n iet in de termen 
va lt om pensioen te genieten, ten laste ,der 
gemeente R oermond een wachtgeld verleend 
op den voet va n de voor hem op het tijdstip 
van zijn ontslag op di t punt geldende rege
ling . 

18. M et ingang van 1 J anuar i 1939 wo rden 
in all e wetten en daarop gegronde voorsch r if
ten onder de gemeen ten Roermond en M elick 
en H er ken bosch verstaan de gemeenten, zooa ls 
zij bij art ikel 1 deze r wet zij n gewijzigd. 

19. Geschill en omtrent de toepassing van 
deze we t worden door Ons bes! ist. 

20. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien ha rer a fkondi g ing . 

Lasten en bevelen , enz.; 
Geg e ve n te 's-G rav e nh a.ge, de n 15 den D e-

cember 1938. WILHELMINA. 
D e M inister van B innenlandsche Z aken, 

V an B oe ye n. 
( Uitgeg. 27 D ecember 1938 . ) 

s. 304. 

15 D ecembe,· 19 38 . WET tot w11z1gm g van 
ve rschill ende wetten tot wij ziging van ge
m eentegrenzen of tot vereeniging van ge
meenten. 

Bijl. H and. Il 1931/38, 468 ; 1938/39 , 41 . 
H and. il 1938/39, bladz. 281. 
B ijl . H and. I 1938/39, 41. 
H and. 1 1938/39, bladz. 19. 
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Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

da t het wensche lijk is verschill ende wetten , 
betre ffende wij zig ing van gemeentegrenzen of 
vereenig ing van gemeenten aan te vu ll en met 
een bepaling met betrekking tot de pensioens
grondslagen van de al s gevolg van di e wetten 
op wach tgeld ge te lde ambtenaren ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad va n Sta te, enz . 
Art. 1. Aa n 
a. a r t ike l 21 , laatste lid , der wet van 25 

Jul i 1919 (Stb l. 0
• 510 ), tot ui tbrn iding va n 

de gemeente M aast,·ich t met het g rondgebied 
der gemeen ten Oud- Vro enhoven en St . P ie ter 
en met gedeelten va n de gemeen ten Grons
veld, H eer, 11,nbij , M ee?'Ssen en B orgha,·en, 
word t, te rekenen va n 1 J a nua ri 19 20 a f, 

b. a r t ikel 10, lid 7, de r wet van 27 No
vember 1919 (Stbl. N °. 785), tot ui tbreiding 
va n de gemeente E indhoven met het g rond
gebied van de gemeenten Gestel en Blaarthem, 
S t,·atum, Strijp, T ongel?-e en W oensel , wordt , 
te rekenen van 1 J an uar i 19 20 a f, 

c. a r t ike l 17, lid 13, der wet va n 30 Juli 
1920 {St bl . N °. 644), tot wij zig ing van de 
grenzen der gemeenten Delft , S chipluiden en 
Pijnacker en ophe ffin g van de gemeenten Hof 
van Del ft en Vrij enban, wordt, te re kenen van 
1 J anuari 1921 a f, 

d. a rt ikel 20, lid 9, der wet van 28 De
cember 19 20 (Stbl . N °. 919 ), tot uitbre iding 
van de gemeente A 1nste1·da,n met deel en van 
de gemeenten W estzaan, Z aanda111, , Oostzaan, 
D ie,nen , Oude,·-A ,nstel en Nieuwer-Anistel, een 
gedeelte van het open IJ en van de Zuider-• 
zee , benevens met de gemeenten Buiksloot , 
N ieuwenda111,, R ansdorp, W atergraafsmeer .en 
Sl oten, word t, te rekenen van 1 J an uar i 1921 
a f, 

e. a r t ikel 11, lid 10, der wet va n 29 April 
19 21 (Stbl. N °. 693 ), tot vereenig ing van de 
gemeenten Geld,·op en Z esgehuchtcn, wordt, 
te rekenen van 1 Mei 1921 a f, 

de volgende bepaling toegevoegd: 
De laatste lijk vóór het ontslag geldende 

pensioensgrondslag wordt geach t, ged urende 
den t ij d, op wach tge ld doorgebracht, door te 
loopen. 

2. Aan 
a. artikel 10 , lid 11 , der wet van 29 April 

1921 (Stbl . N °. 694) , tot vereeni g ing van de 
gemeen ten ·v eldhoven en M eerveldhoven, Z eelst 
en Oerle, wordt, te rekenen van 1 l\'l e i 19 21 af, 

b. a rt ike l 10 1 id 11, der wet va n 24 D e
cember 1921 (Stbl. N °. 1391) , tot vereeniging · 
van de gemeenten E ngel en en B okhoven, 
wordt, te rekenen van 1 Janua ri 1922 af, 

c. a r t ikel 10, 1 id 11, der wet va n 24 D e
cember 1921 (Stbl . 0

• 1392), tot vereenig ing 
van de gemeenten Waal wijk, Baa,·dwijk en 
B esoijen, wordt, te rekenen van 1 J anua ri 
19 22 a f, 

d . a rtikel 9, lid 11, der wet van 22 Decem 
be r 19 22 (Stbl . N °. 725) , tot vereeniging van 
de gemeen ten Sprang, Capell e en Vrijhoeve
Capell e, word t, te r ekenen van 1 J a nuari 
1923 af, 

e. artike l 9, lid 11 , der wet van 22 Decem
ber 1922 (Stbl. N °. 726), tot vereeni g ing van 
de gemeenten W aal,·e en Aalst, wordt, te re
kenen van 1 J an uari 1923 af, 

/ . art ikel 9, lid 11, der wet van 22 Decem-
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ber 1922 (Stbl. N°. 727). tot verecmgrng van 
de gemeenten E ersel en Duizel en Steensel, 
word t, te re kenen van 1 Januari 1923 af, 

g . artikel 36, Jid 10, der wet van 21 April 
1927 (Stbl. N °. 86) , tot wijzig ing van de 
grenzen de r gemeen ten Haa,·l em, V elsen, B loe-
1nendaal, H ee,nstede, a lsmede Haarlem·1ne1·
liede en Spaarnwoude en ophe ffing van de 
gemeenten Sc hoten en Spaa,·ndam, wordt, te 
rekenen van 1 M e i 1927 af, 

h . artikel 10, lid 10, der wet van 7 Fe
bruari 1929 (S tbl. 0

• 28), tot vereeniging van 
de gemeente n Zijpe en P etten, wordt, te reke
nen van 1 M ei 1929 af, 
na den ee rsten volzin de vol gende bepaling 
toegevoegd: 

De laatste lijk vóór het on tslag geldende pen
sioensgrondslag wordt geach t gedurende den 
.tijd , op wachtgeld doorgebracht, door te loo
pen, evenwel met inachtneming van de even
tueele wijziging van het bedrag in verband 
met het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zoo
a ls dit is aangevuld bij de wet van 29 ovem
ber 1935 (Stbl. N °. 685). 

3. Aan a rtikel 11 , lid 9, der wet van 21 
April 19 27 (Stbl. N °. 87), tot uitbre iding van 
de gemeente Breda met gedee lten van de ge
meenten T eteringen, Ginneken en Bavel en 
Princenhage, wordt, te rekenen van 1 M e i 1927 
a f , na den eersten volzin de vol gende bepa ling 
toegevoegd : 

De laatste lijk vóór het onts lag geldende pen
sioensgrondslag wordt geacht gedurende den 
tijd, op wachtgeld doorgebrach t, door te loo
pen, evenwel met inachtneming van de even
tueele wijzi g ing van het bed rag in verba nd 
met het bepaalde in lid 2 van dit artikel , zoo
a ls di t is aangevuld bij de wet van 29 Novem
ber 1935 (Stbl. N °. 685). 

4. A an 
a. artikel 9, lid 12, der wet van 14 April 

1923 (Stbl. N °. 131) , tot vereeniging van de 
gemeenten R enku,n en Doorwerth, wordt, te 
rekenen van 1 M ei 1923 a f, 

b. artikel 9, lid 12, der wet van 14 April 
1923 (Stbl. N°. 132), tot vereen ig ing van de 
gemeenten Gencle,·en, Drongel en en M eeuwen, 
wordt te rekenen van 1 M e i 1923 af, 

c. artikel 9, lid 12, der wet van 14 April 
1923 (Stbl . N °. 133) , tot vereen ig ing van de 
gemeenten Ravenstein, H uissel ing en Neerloon, 
D eu,·sen en D ennenbu,·g en Dieden, D emen en 
Langel, wordt, te rekenen van 1 M e i 1923 af, 

d. a rtikel 9, lid 12, der wet van 14 April 
1923 (Stbl. 0

• 134) , tot vereenig ing van de 
gemeenten Balgoij en Overasselt, wordt, te 
rekenen van 1 Mei 1923 af, 

e. artikel 9, lid 12, der wet van 14 April 
1923 (Stbl. N °. 135), tot vereeni g ing van de 
gemeenten E chteld en IJ zendoorn, word t.. te 
rekenen van 1 M e i 1923 af, 

/. artikel 12, lid 12, der wet van 28 April 
1923 (Stbl . N °. 170), tot ui tbreid ing van het 
g rondgeb ied der gemeente 's-Gravenhage door 
toevoeging van de gemeen te L oosduinen, wordt, 
te rekenen van 1 Juli 1923 af, 

g . artikel 9, lid 12, der wet van 28 April 
1923 (Stbl. 0

• 171) , tot vereeni gi ng van de 
gemeenten StadrO,n,n en en Ambt-Om,nen, 
wordt, te rekenen van 1 M ei 1923 af, 

h . artikel 11, lid 12, der wet van 18 D e
cember 1924 (Stbl. N°. 554), tot vereenig ing 
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van de gemeenten Maa, ·heeze en So e,·endonk, 
Sterksel en Gassel, en wijziging van de grens 
tusschen di e gemeenten en de gem eente L een
de, wordt, te rnkenen van 1 J anuar i 1925 a f, 

i. artikel 9, lid 12, der wet van 29 Juni 
1925 (Stbl. 0

• 285), tot vereeniging van de 
gemeenten D eu,·ne en Liessel en Vl ie,·den, 
wordt, te rekenen van 1 J a nua ri 1926 af, 
na den eersten volzin de vo lgende bepa ling 
toegevoegd : 

D e laatstelij k vóó r het ontslag geldende pen
sioensgrondslag wordt geacht gedurende den 
t ijd, op wachtgeld doorgebracht, door te loo
pen, evenwel met inach tnem ing van de even
tuee le wijziging van het bedrag in ve rband 
met het bepaalde in lid 4 van dit a rtikel , 
zooa ls di t is aangevuld bij de wet van 29 
November 1935 (Stbl. N °. 685). 

5. Deze wet treedt in we rking met ingang 
van den dag na di e n harer afkondi g ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cembe r 1938. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van B innenla11dsche Zaken, 
V an Bo e ye n. 

(Uitgeg . 3 J anua,·i 1939.) 

s. 305. 

30 D ecember 1938. WET tot aanvul ling en 
w1J z1g111g van de wet van 28 December 
1920 (S taatsblad 0

• 919), tot uitbre iding 
van de gemeente Amsterdam met dee len 
van de gemeenten W estzaan, Zaandam, 
Oostzaan, D iem en, Ouder-A mstel en Nieu
wer-Anistel, een gedeelte van het open IJ 
en van de Zttide,·zee, benevens met de ge
meenten B uiksloot, Nieuwendam, Rans
dorp, Waterg1·aa/ s1n ee1· en Sloten, sedert 
gewijzigd. 

B ijl. Hand. II 1937/38, 319; 1938/39, 36. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 91- 96. 
B ijl. Hand. I 1938/39, 36 . 
Hand. I 1938/39, bladz. 137-138. 

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

dat het wenschelij k is het 8e lid van artikel 
20 der wet van 28 D ecembe r 1920 (S taatsblad 
N °. 919), tot uitbre iding va n de gem eente 
A mste,·dam met deel en van de gemeenten 
W estzaan, Zaandam,, Oostzaan, D ienien, O·uder
Amstel en N ieuwer-Amstel, een gedeelte van 
het open IJ en van de Zuiderzee, benevens met 
de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, Rans
dorp, Watergraa/smep· en Sloten, sedert ge
wijzi gd, aan te vu ll en en te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In a r t ikel 20, Se lid , de r wet van 

28 December 1920 (Staatsblad N °. 919) , ge
wijzigd bij de wet van 29 Novembe r 1935 
(Staatsblad N °. 685) wordt aan de eerste 
alinea toegevoegd : 

Di t pensioen wordt verminderd met het 
krachtens een pensioenwet toegekend pensioen, 
bij de vaststelling waa rvan di ensttijd doorge
bracht in een der in het eerste lid bedoelde 
gemeenten of t ijd , bedoeld in het negende lid, 
in aan rnerking is genomen. 

In de tweede a linea der in het eerste lid 
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van dit artikel aangehaalde bepaling wordt 
in plaats van de woorden "in den vorigen zin" 
gelezen "in den eersten zin". 

2. Deze wet wordt geacht in werking ge
treden te zijn met ingang van 1 Januari 1921. 

In afwijking van het bepaalde in hat eerste 
lid zullen pensioenen, vastgesteld vóór de in
diening van het ontwerp, dat tot deze wet 
heeft gele id , voor zooveel noodig met, inach t
neming van het bepaalde in artikel 1 daarvan, 
worden herzien met ingang van den eersten 
dag van het kwartaal, volgende op den datum 
van afkondiging dezer wet. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De-

cember 1938. WILHELMINA. 
De Ministe,· van Binnenlanthlche Zaken, 

Van Bo e yen. 
( Uitgeg . 13 Januari 1939.) 

s. 316. 

30 Dece,n ber 1938. "WET tot vereemgrng van 
de gemeenten Lith, Lithoijen en Oijen c. a . 

B ijl. H and. IT 1938/39, 179. 
H and. Tl 1938139. bladz. 819. 
Bijl. H and. l 1938/39, 179. 
Hand. T 'J. 938/39, bladz. 

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

dat het wenschelijk is de gemeenten Lith, 
Lithoijen en Oijen c.a. te vereen igen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten Lith, L ithoijen en 

Oijen c. a. worden vereenigd. 
2. De nieuwe gemeente draagt den naam 

van Lith. 
3. De zetel der nieuwe gemeente wordt ge

vestigd in de opgeheven gemeente Lith. 
4. De vereeniging komt tot stand met in

gang van 1 J anuari 1939. 
2. 1. All e bezittingen, lasten, rechten en 

verplichtingen der opgeheven gemeenten gaan 
over op de nieuwe gemeente Lith, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die gesch ieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemm ing voor de verk iezing van de leden 
van den raad der nieuwe gemeente Lith .ge
schieden op de dagen, door Gedeputeerde Sta
ten van Noordbrabant te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de vol
gens artikel 4 geldende lijsten van kiezers voor 
den gemeenteraad. 

3. De raad der opgeheven gemeente Lith 
benoemt het hoofdstembureau en de stembu
reaux voor deze verkiezing, nadat, zoo noodig, 
door dienzelfden raad arti kel 31, tweede I id , 
der kieswet is toegepast, en onderwekt de ge
loofsbrieven van de leden van den raad der 
nieuwe gemeente. 

4. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, eerste lid, der gemeentewet geldt, voor 
de toepa sing van artikel 5 en artikel 86 dier 
wet, in de nieuwe gemeente het getal inwo
ners, dat op 1 Januari 1939 volgens de be-
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volkingsregi ters der opgeheven gemeenten 
aanwézig is , zooals dit door Gedeputeerde Sta
ten van N oordb,·abant, burgemeester en wet
houders van de opgeheven gemeente Lith ge
hoord, wordt vastgesteld. 

5. De dag der eers/;e vergadering van den 
raad der nieuwe gem ente wordt bepaald door 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. 

6. Met a fwijking in zooverre van het be
paalde in de artikelen 29 en 87 der gemeente
wet hebben de leden van den nieuw gekozen 
raad en de door dien raad te kiezen wethou
ders zitting uiterlijk tot den eersten Dinsdag 
van September 1943. 

4. 1. De in de opgeheven gemeenten op 31 
December 1938 bestaande kiezerslijsten voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede K amer 
der Staten-Generaal, van de Provinciale Sta
ten en van den gemeenteraad vormen te zamen 
de kiezers! ijst der nieuwe gemeente en hl ij ven· 
van kracht, totdat zij overeenkomstig de kies
wet door een nieuwe kiezers! ij st zijn vervan-
gen. , 

2. De op 31 December 1938 bestaande kie
zerslijsten , bedoeld in het eerste lid, worden, 
voor zooveel • noodig, aangevuld met de ver
melding van de plaats der woning van eiken 
kiezer op den eersten J anuar i van het jaar der 
vaststell ing en met de vermelding van het 
nummer van hat . .stemdistrict, waartoe hij dien
tengevolge behoort. Zij , die tengevolge van 
hun verhuizing in den loop van het jaar 1937 
van een der opgeheven gemeenten naar eon 
andere daarvan niet a ls kiesgerechtigd vom
den gemeenteraad op de op 31 December 1938 
bestaande kiezers! ijs ten voorkomen, worden 
daarop a lsnog, geplaatst. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeenten 
worden voor het opmaken van de kiezerslijst 
en voor de verk iesbaarheid tot leden van den 
gemeenteraad met ingang van 1 J anuari 1939 
a ls ingezetenen der . nieuwe gemeente be
schouwd. 

5. 1. De uitkeeriog uit het gemeentefonds, 
ingevolge a~·tikel 3, onder b, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Lith, 
Lithoijen en Oijen c. a . overeenkomstig de be
palingen dier wet en het Financieele-verhou
dingsbesluit vastgesteld voor het uitkeerings
jaar 1938/1939, wordt verminderd met 1/3. 

2. Voor de nieuwe gemeente Lith bedraagt 
deze uitkeering f 1000. 

3. Gedurende den tijà, dat de burgemees
ters en secretari ssen der opgeheven gemeenten 
krachtens deze wet wachtgeld genieten. zal de 
nieuwe gemeente jaarlijks van het Rijk een 
bijdrage in di e wachtgelden ontvangen en wel 
in dezelfde verhouding a ls waarin de door de 
opgeheven ge!T\eenten te zamen laatstelijk ge
noten uitkeering ingevolge artikel 3, onder b, 
juncto artiklll 9, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°, .388), sedert gewijzigd, staat tot 
de door de burgemeesters en secretari ssen dier 
gemeenten te zamen laatstelij k vóór 1 J anuari 
19 39 genoten jaarwedden. 

6. 1. Voor de vaststelling van de uitkee
ring ingevolge artikel 3, onder c, juncto ar
tikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388 ), sedert gewijzigd, wordt deze wet 
geacht in werking te treden met ingang van 
1 Mei 1939. 
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2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Lith, Lithoijen en Oijen 
c. a. voor het uitkeeringstijdvak 1938j1939 vast 
te stellen uitkeeringen, voorloopige uitkeerin
gen daaronder begrepen, worden, voor zoover 
zij op of na 1 Januari 1939 vervallen, aan de 
nieuwe gemeente Lith uitbetaald. · 

3. Het eerste en tweede lid van dit artikel 
zijn van overeenkomstige toepassing met be
trekking tot de vaststelling en verrekening 
van de garantie-uitkeering, bedoeld in artikel 
II en de inhouding, bedoeld in artikel III der 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74). 

7. 1. Voor de bepaling van de uitkeering, 
bedoeld in artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929. (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzi gd , worden voor de gèmeente 
Lith de factoren ontleend aan boJikingstijdvak
ken of rekeningsjaren, welke aan 1 Januari 
1939 geheel of gedeeltelÎjk voorafgegaan, of 
aan tijdstippen, vóór 1 Januari 1939 vallende, 
berekend naar de som dier factoren voor de 
gemeenten Lith, Lithoijen en Oijen c. a. 

2. Deze samenstelling der factoren gesch iedt 
aldus, dat zoowel het quotient, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 16 van het Financieele
verhoudingsbesluit voor elk rekeningsjaar, als 
het quotient, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 21 van dat besluit voor elk boekings
tijdvak. het resultaat van één deeling is. 

3. Ten aanzien van de rekeningsjaren en de 
boekingstijdvakken, waarvoor onderscheidenlijk 
het quotient, bedoeld in artikel 16 van het 
Financieele-verhoudingsbesluit en het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele
verhoudingsbesluit vooi- de gemeenten Lith, 
Lithoijen en Oijen c. a. reeds is vastgesteld, 
wordt het vastgestelde' quotient, met inacht
neming van de bepalingen van het eerste en 
het ·tweede lid van dit artikel, door Onze 
Ministers, belast met de uitvoering van de 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzi gd , opnieuw vastgesteld. 

8. 1. Aan de gemeente Lith wordt ten I aste 
van het gemeentefonds over het tijdvak 1939/ 
1940 boven de uitkeering volgens artikel 3, 
letter c, juncto artikel 9, der · wet van 15 Juli 
1929 (Staatsblad 11°. 388), sedert gewijzigd, 
een garantie-ui tkeering gedaan ten bedrage 
van 5/10 van het verschil tussc)ien de som der 
uitkeeringen, welke de opgeheven gemeenten 
Lithoijen en Oijen c. a. volgens artikel 3, let
ter b (oud), dier wet over het tijdvak 1934/ 
1935 hebben genoten en de som van de voor 
die gemeenten vastgestelde uitke·eringen vol
gens artikel 3, letter c, dier wet voor het t ijd-
vak 1935/1936. · 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1940/1941, 
1941/1942, 1942/1943 en 1943/1944- zal een 
garn.ntie-u itkeering worden verleend ten be
loope van onderscheidenlijk 4/5, 3/5-, 2i5 en 1/5 
van .het bedrag der garantie-uitkeering over 
het tijdvak 1939/1940. 

3. O.p . de uitkeering, welke de gemeente 
Lith over hef tijdvak 1939/1940; volgens arti
kel 3, letter c, juncto artikel 9, der wet van 
15 Juli 1929 (Staatsblad 11°. 388}, sedert ge
wijzigd, ontvangt, zal ten bate van het ge
meentefonds een bedrag w.ordèn ingehouden, 
gelijk aan 5/10 van het verschil tusschen de 
over het tijdvak 1934/1935 door de opgeheven 
gemeente Lith genoten uitkeering ingevolge 
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artikel 3, lette,· b (oud), der wet van 15 Juli 
1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, 
en de voor die gèmeente voor het tijdvak 193'5/ 
1936 vastgestelde uitkeering volgens artikel 3, 
letter c, dier wet. 

4. Over de uitkeeringstijdvakken 1940/1941, 
1941/1942, 1942/1943 en 1943/1944 zal een in
houding op de uitkeering volgens artikel 3, 
letter c, juncto artikel 9, der wet van 15 Juli 
1929 (Staatsblad n °. 388), sedert gewijzigd, 
plaats hebben ten beloope van onderscheiden
lijk 4/5, 3/5, 2/5 en l j5 van het bedrag der 
inhouding over het tijdvak 1939/1940. 

5. De artikelen II en III der wet van · 4 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) blijven ten 
aanzien van de nieuwe gemeente Lith buiten 
toepassing. _ 

9. l. Zij , die voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of tot buitengewoon 
dienstplichtige bestemd werden, behouden deze 
bestemming na de vereeniging. 

2. Voor de lichtingen 1940 en 1941 vormen 
de inschrijvingsregisters voor den dienstplicht 
van de opgeheven gemeenten te zamen het in
schrijv ingsregister van de nieuwe gemeente. 

10 . De namen van de personen, die in de 
opgeheven gemeenten voorkomen op de lijsten, 
bedoeld in de artikelen 17 en 45 der Drank
wet (Staatsblad 1931 n°. 476), worden op de 
voor de nieuwe gemeente op te maken lij sten 
geplaatst in volgorde van de dagen, waarop 
hun verzoeken om vergunning of verlof in
kwamen; voor zoover verzoeken op denzel fden 
dag inkwamen, gaat de in leeftijd oudere voor; 
bij gelijken ouderdom beslist het lot. 

ll. De nieuwe gemeente Lith is verplicht 
de onderwijzers van in de opgeheven ge
meenten aanwezige openbare lagere scholen 
in denzelfden rang, waarin zij op 31 Decem
ber 1938 werkzaam zijn, in dienst te nemen. 

12. 1. Aan de burgemeesters en vaste amb
tenaren der opgeheven gemeenten, die tenge
volge van die opheffing worden ontslagen, 
wordt, voor zoover zij alsdan niet in de ter
men vallen om pensioen - uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspensioen, bedoeld in ai·tikel 
48, eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) - te genieten, ten laste 
van de nieuwe gemeente Lith een wachtgeld 
verleend met inachtneming van de volgende 
bepalingen. 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, die 
een niet wezenlijk ondérbl'oken diensttijd als 
zoodanig van ten minste 5 jaren hebben ver
vuld, tenzij zij belast zijn met werkzaamheden, 
welke een tijdelijk karakter d ragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor zooveel zij op 1 J anuari 1939 een 
diensttijd van ten minste 10 jaren hebben vo l
bracht en het aantal jaren van dien diensttijd, 
te zamen met het aantal jaren van den leef
tijd, dien zij ten tijde van het ontslag hebben 
bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdst ip, 
waarop ingevolge het bepaalde in de volgende 
zinsnede van dit lid het wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak , 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoodra 
de op wachtgeld gestelde in de termen va lt 
om pensioen - uitgezonderd vervroegd ouder-
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domspensioen, a ls bedoeld in artikel 48, eerste 
lid , onder b, der Pensioenwet 1-9-22 (Staatsblad 
n°. 240) - te genieten . Voor hem, die in het 
genot is gestel cl van vervroegd ouderdoms
pensioen, als bedoeld in den vorigen zin, ver
valt het wachtgeld , zoodra het gelijk is aan 
of minder bedraagt dan dat pensioen en anders 
bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt hier verstaan alle 
aan het ontslag voorafgaande tijd, welke in 
aanmerking komt voor pensioen, onverschillig 
in dienst van welk lichaam die tijd is door
gebracht, met dien verstande, dat alle dienst
tijd slechts éénmaal wordt medegeteld en 
diensttijd uit een nevenbetrekking slechts in 
aanmerking kom t, indien het wachtgeld uit 
hoofde van ontslag uit die betrekking wordt 
toegekend. 

3. H et bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) , welke in 
de betrekking, waaruit de belanghebbende ten
gevolge van de opheffing der gemeenten werd 
ontslagen, laatstelijk vóór 1 J a nuar i 1939 werd 
genoten, en wel, voor wat betreft de wedde , 
welke door of vanwege het bestuur van een 
der opgeheven gemeenten werd geregeld, vol 
gens de op 1 J anuari 1938 geldende wedde
regeling, vermeerderd voorts eventueel met 
de persoonlijke toelage, ten doel hebbende een 
weddeverlaging gele idelijk te doen plaats heb
ben, met dien verstande, dat de wedde dezelfde 
vermindering of vermeerdering ondergaat, 
welke de vaste k indertoelage tengevolge va n 
de wijziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, en de per
soonlijke toel age zouden ondergaan, indien be
langhebbende in dienst zou zijn gebleven. Voor 
de berekening van het wachtgeld worden tij
delijke en vaste kindertoelagen gelijkgesteld. 
H et wachtgeld is gedurende de eerste drie 
maanden gelijk aan de in den eersten volzin 
omschreven wedde, en bedraagt daarna gedu
rende 3 maanden 85 en vervolgens iO ten 
honderd van de voren bedoel de wedde. 

4. Indien '.lp of na den datum van de in
werkingtreding dezer wet in de regeling van 
de wedclen van den burgemeester en de amb
tenaren der gemeente Lith wijziging is of 
wordt gebracht, wordt de in het derde lid be
doelde wedde voor de toepass ing van dat lid 
en van het vijfde en zescle lid van dit artikel 
op overeenkomstige wijze gewijzigd, met dien 
verstande, dat onder die wedde mede een 
t ijdelijke kindertoeslag wordt begrepen. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde ui t of 
in verband met arbeid of bedrijf op of na 1 
Januari 1939 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij op het tijdstip, waarop het 
wetsontwerp, dat tot deze wet heeft gele id, bij 
de Tweede K amer der Staten-Generaal is in
gediend, niet genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240), zood ra en zoo lang het wachtgeld, ver
meerderd met die inkomsten , voor zoover zij 
a ls wedde in den zin dier wet zijn of zouden 
zijn aan te merken, en in ieder geval met in
begrip van kindertoelage, de in het derde lid 
bedoelde wedde zou overschrijden, het wacht
geld met -het bedrag dier overschrijding ver
minderd; 
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b. in de overige geva ll en het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een be
dra g gelijk aan de helft daarvan verminderd, 
met dien verstande echter, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag ge
lijk aan het verschil tusschen het wachtgelcl 
en de in het derde lid bedoel de wedde; 

c. bij gelijk tijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom 
sten onder a, waarmede deze , vermeerderd met 
het wachtgeld. het bedrag der i II het derde 
lid bedoelcle wedde overschr ijden , doch ten 
aanzien van de overblijvende inkomsten ge
handeld , alsof zij onder b vall en. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vo rige lid bedoeld, zal 
zij n verbonden aan een benoeming tot een fi 
nancieel gelijkwaard ige betrekking. al wordt 
deze benoeming niet aangenomen , tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van be
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
N oordbmbant, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord , althans behoorlijk opge
roepen, deugdelijk worden ve rklaard. 

Onder financieel ge lijkwaard ige betrekking 
wordt in dit I ièl verstaan een betrekking of 
vereeniging van betrekkingen , welke voor den 
betrokken ambtenaar in verband met zijn per
soonlijkheid en omstandigheden passend kan 
worden geacht. en hem een ten minste gelijk 
inkomen oplevert a ls de wedde, in het derde 
lid bedoeld. l'rlet " inkomen" w0t·dt hier, waar 
het betreft inkomsten in dienst van een der 
1 ichamen, bedoeld in de a rtikelen 3 en 4 de r 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), be
doeld de wedde in den zin die r wet, vermeer
dercl , indien de toelage niet rneds in de wedde 
is begrepen , met kindertoelage. 

7. Voor de toepass ing van het vijfde en zes
de lid van clit artikel wo rden in de gevallen. 
waarin de belanghebbende tengevolge van de 
opheffing der gemeenten u it meer dan één 
betrekking is onts lagen, de verschill ende wacht
gelden en de verschillende wedden, in het 
derde lid bedoeld, tot één wachtgeld en één 
wedde vereeni gd. 

8. Bij ver! ies vóór het t ijdsti p, waarop het 
wachtgelcl volgens het tweede lid ui terl ijk 
eindigt, van de betrekking of andere bron van 
inkomsten, welke tot onthouding, intrekking 
of vermindering van wachtgeld leidde, wordt 
het wachtgeld niet toegekend, respectievel ijk 
verhoogd, wanneer Gedeputeerde Staten van 
Noordbmbanl, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, a lthans behoorlijk opge
roepen, verk laren, dat het verl ies het gevolg 
was van e igen schuld of van eigen verzoek. 
niet gegrond op deugdelijke redenen. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat ·huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld , na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur en het bedrag v<1n het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgef<l 
gestelde zoo spoedig mogelij k mededeeling aan 
burgemeester en wethouders der gemeente Lith. 
De op wachtgeld gestelde is gehouden ten aan-
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·zien van die inkomsten a ll e door genoemd 
college en door Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant verlangde inlichtingen te ver
strekken , 

De op wachtgeld gestelde ambtenares , di e in 
het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan burgemeester en 
wethonde,·s der gemeente Lith. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eel'Ste sch1·i ftelijke aanzegging van burgemees
ter en ,rnthouders der gemeente Lith een aan
vrage in te dienen tot het verk rij gen van in
validiteitspensioen en zich te onderwerpen aan 
het in verband daarmede te verrichten genees
kundig onderzoek, als bedoeld in a rtikel 74 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 

Indi en de op wachtgeld· gestelde de in dit 
7 id bedoel de verplichtingen niet nakomt, kun
nen Gede puteerde Staten van No01·dbrabant, 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Lith, benevens den bel anghebbende of diens 
gemachtigde gehoord , althans behoorlijk op
geroepen , het wachtgeld gehee l of gedeel telijk 
vervall en verklaren. 

12. Voor de ambtenaren de r opgeheven ge
meenten wordt bij benoeming in de nieuwe 
gemeente voor de regeling van hun wedde de 
diensttijd in aanmerking genomen, in gelijke 
betrekking in de gemeente, waarin zij op 31. 
D ecember 1938 werkzaam waren, vervuld. 

13. Geschi ll en over de toepassing van di t 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der nieuwe gemeente, benevens den belangheb
bende of diens gemachtigde gehoord , althans 
behoorlijk opgeroepen, bes] ist door Gedepu
teerde Staten van N oo,·dbrabant. 

13. 1. De tijd, krachtens deze wet op wacht
geld doorgebracht, wordt als d iensttijd in den 
zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
aangemerkt, voor zoover deze tijd niet parallel 
foopt met di ensttijd als ·ambtenaar, bedoeld in 
de artikelen 3, 4, 5 en 14, tweede lid , der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), in een 
betrekking of in betrekkingen , waarin deze 
hoedanigheid na het ontslag werd verkregen. 

2. Gedurende den volgens het vorige lid 
-voor pensioen geldigen tijd op wachtgeld door
gebracht, geldt als wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsbla.d n°. 240), respectie
vel ijk a ls pensioensgrondslag, het bedrag van 
de wedde, respectievelijk de pensioensgrond
slag, dan wel de som der wedden, onderschei-

- denl ijk de som der pensioensgrondslagen, wolke 
,net inachtneming van het bepaalde bij het 
derde lid van het vorige artikel voor den 
betrokkene zouden hebben gegolden. De pen
s ioensgrondslag en de som der pensioensgrond
si agen ondergaan dezelfde wijzigingen, welke 
deze op grond van het bepaalde in a rtikel 150 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
zouden hebben ondergaan, indien het ontslag 
niet ware verleend en de ambtenaar de laat
ste lijk v.óór het ontslag aan zijn betrekking of 
betrekkingen verbonden wedde ongewijzigd 
had behouden. Verkrijgt de betrokkene na zij n 
ontslag opnieuw de hoedan ighe id van ambte
naar in den zin der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) met een pensioensgrondslag of 
een som van pensioensgrondsl agen lager dan 
die uit de betrekking of betrekkingen, waaruit 
hij tengevolge van de opheff ing der gemeenten 
werd ontslagen, dan wordt voor de toepassing 
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van de artikelen 33 en 151 der P ensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) de wedde of de som 
der wedden in de nieuwe betrekking of be
trekkingen geacht te zijn verhoogd tot een 
bedrag van de wedde of de som der wedden, 
bedoeld in vorengenoemd lid. 

3. De nieuwe gemeente is voor de betrokken 
personen de bijdrage voor eigen pensioen ver
schuldigd op den voet van artikel 35 en arti
kel 36, eerste lid , onder a, der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240), berekend naar àen 
in den eersten volzin van het vorige lid aan
gegeven pens ioensgrondslag en in het geval, 
bedoeld in den tweeden volzin van dat lid, . 
naar het versch i I tusschen dezen pensioens
grondslag en dien of die, welke in de betrek
king of betrekkingen, waarin na het ontslag 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
van bedoelde wet wordt verkregen, zonder de 
werking van het vorige lid zou of zouden 
hebben gegolden. 

4 . De nieuwe gemeente verhaa lt van de in 
het vorige lid bedoelde bijdrage op de be
trokken personen op den voet van het vierde 
lid van art ikel 36 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240). 

5. Het lichaam, in wiens dienst een ambte
naa r, bedoeld in het ee rste lid van m·tikel 12 , 
is herplaatst, is de bijdragen volgens arti kel 
35 en artikel 36, eerste I id , onder b, der Pen
sioenwet 1922 {Staatsblad n°. 240) verschul
digd naar den pensioensgrondslag of de pen
sioensgrondslagen, welke zonder de werking 
van het eerste li d zou of zouden hebben ge
golden. 

6. H et laatste lid van het vorige artikel is 
van toepassing. 

14 . 1. Er zal in de opgeheven gemeente 
Oijen c. a. een hul psecretarie zijn . 

2. Op die secretarie worden ten behoeve 
van de opgeheven gemeente Oijen c. a. afwn
derl ijke registers van den burgerlijken stand 
gehouden. 

3. In of vóór d ie secretar ie zullen ten be
hoeve van de opgeheven gemeente Oijen c. a. 
all e handelingen kunnen worden verricht, 
welke volgens wetten, algemeene maatregelen 
van bestuur, provinciale verordeningen en ge
meente verordeningen in of vóór het huis der 
gemeente of ter gemeentesecretarie moeten 
plaats hebben. 

4. Met name voor het doen van huwelijks
afkondigingen en het sluiten van een huwelijk 
wordt die hulpsecretarie geacht deel van het 
gemeentehuis uit te maken. 

15 . 1. De bij het in werking treden dezer 
wet in de opgeheven gemeenten bestaande be
slui ten en ambtenaren zullen in de nieuwe ge
meente voortduren, totdat door het bevoegd 
gezag een nadere regeling is getroffen. 

2. De bij het in werking treden dezer wet 
in de opgeheven gemeente Lith. bestaande 
machten zu ll en in de nieuwe gemeènte voort
duren, totdat zij overeenkomstig de bepalingen 
dezer wet door a ndere zijn vervangen. 

3. De reglementen van orde voor de verga
deringen van den raad en van het coll ege van 
burgemeester en wethouders, alsmede de be
staande instructies voor den secreta ri s en den 
ontvanger der opgeheven gemeente Lith gel
den voor de nieuwe gemeente, totdat zij door 
andere zijn vervangen. 
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16. Met ingang van 1 J a nuar i 1939 vervalt 
in alle ,vetten en daarop gegronde voorschrif
ten de ve rmelding als gemeente van L i thoijen 
en Oijen c. a. en wordt onder L ith verstaan de 
nieuwe gemeente van dien naam. 

17. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien ha rer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten D e

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e ~Minister van B innenlandsch e Zaken, 
Van Bo e yen. 
( Uitgeg . 31 D ecem ber 1938 .) 

s. 357. 

8 D ece11,be1· 1938. BESLU IT tot wijzig ing van 
het Koninklijk besluit van 22 D ecember 
1922 (Staatsblad N°. 684), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in de a r t ikelen 15 , 40 
tweede li d, 42a tweede lid, 42b derde lid , 
43, 47 , 66, 102, 135 en 148 der P ensioen
wet 1922 (Staatsblad N°. 240), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk beslui t van 26 
Juni 1937 (Staatsblad N°. 349) , en tot 
wijziging van de bij eerstgenoemd beslui t 
behoorende bijlagen D, E , F en G. 

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

Binnenl andsche Za ken van 26 Augustus 1938, 
N°. 740 III , Afdee ling Pensioenen en Wacht
gelden ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
29 November 1938, N °. 17); 

Overwegende , dat het wensche lijk is Ons be
sluit van 22 D ecember 1922 (Staatsb lad N °. 
684) , tot vasts teil ing van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de ar
tikelen 15, 40 tweede lid, 42a tweede lid , 42b 
derde lid , 43 , 47 , 66 , 102, 135 en 148 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad N°. 240), laat
stel ijk gewijzig d bij Ons beslui t van 26 Juni 
1937 (Staatsblad O

• 349), en de bij eerstge
noemd besluit behoorende bijl agen D , E, F en 
G, in verband met de daling van den rente
voet, te wijzigen ; 

Gezien het nader r a pport van Onzen voor
noemden Minister van 5 December 1938, N °. 
740 VI, Afdeeling P ensioenen en Wachtgel
den· 

' Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. In Ons aangehaald besluit worden 

de navolgende wijzigingen aangebracht: 
a. In de artikelen 16, tweede lid, 20 en 33, 

eerste lid, wordt in plaats van "het tarie f", 
_,,de tarieven" en "de tarieven" gelezen res
pectievelijk "de formul e" , ,, de formules" en 
,,de formules". 

b. In artikel 18 wordt tweemaal in p laats 
'van "4 procent" gelezen " 31/2 procen t". 

c. In artikel 33, vierde lid , wordt in plaats 
van "gedurende den in bijlage F aangegeven 
termijn" gelezen "gedurende een termijn ge
lijk aan de helft van het verschil tusschen den 
leeftijd van het kind en 21, afgerond naar 
boven in jaren" . 

d. In artikel 35 worden geschrapt de woor
den "tweemaal voorkomende". 
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2. De bijlagen D , E , F en G van Ons aan
gehaald besluit worden vervangen door de 
aa n dit besluit toegevoegde bijlagen, terwijl 
de op die bijl agen betrekking hebbende toe
lichtingen vervallen. 

Overgangsbepaling. 
3. Voor de verzekeringen, welke voor den 

dag van inwerkingtreding van dit besluit zijn 
gesloten, blijven de artikelen 16, tweede lid, 
18, 20, 33, eerste en vierde lid , en 35 en de 
bijlagen D , E , F en G van kracht, zooals deze 
tot dien datum luidden. 

S lotbepaling. 
4. Dit besluit treedt in werking met ingang· 

van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staa tsblad , waar in het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Binnenl a ndsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
R e kenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten December 1938. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van B innenlandsche Z aken, 
Van Bo e yen. 

( Uitgeg . 10 .Januari 1939.) 

BIJLAGE D. 

H et bed rag der uitkeering ineens voor eiken 
g ulden wiskundi ge reserve, die voor de vrij 
willige verhooging van het ouderdomspensioen 
op den dag van ingang van het ontslag aan
wezig is , wordt berekend volgens de formu le: 

Dx + m - 2 
a 

D x + n - 2 
Dit bedrag wordt berekend in centen nauw

keurig per gul den pensioen. Al s sterftebasis 
wordt daarbij gebru ikt voor m a nnen de 5e 
ambtenarentafel , voor vrouwen de 4e weduwen
tafel. D e rentevoet bedraag t 31h %,. 

In de formul e beteekent: 
x + m de n leeftijd van den verzekerde bij 

ontslag,. 
x + n den leeft ijd, waarop de uitkee ri ng in 

eens plaats zal hebben en is a gelijk aan 0.95 
voor n - m ge lijk aan of grooter dan 5, ter
wijl voor n - m gelijk aan 4, 3, 2, 1, of 0, a 
respectievelijk gelijk is aan 0.96, 0.97. 0.98, 
0.99 of 1. 

BIJLAGE E. 

De premie voor de verze kering van de ve r
hooging van eigen pensioen (artikel 66 der 
Pensioenwet 1922 (S taatsblad N°. 240)) wordt. 
berekend volgens de formul e : 

(
·0,51 (N5 3 + N54 ) ) 

Bx = 1,05 - N N + 0,02 
X - 2 - 53 , 

Pensionneering op 55-jarigen leeftijd. 

Bx - 1,05 ~~-'----=-'-' + 0,02 _ (0,51 (N63 + N 64 ) . ). 

x - 2 - N63 

Pensionneering op 65-jarigen leeftijd. 
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De koopsom voor direct ingaand pensioen 
wordt berekend volgens de formule: 

6,3 (Nx -2 + Nx - l) 

Dx - 2 

De premie respectievelijk koopsom wordt 
berekend in centen nauwkeurig per gu lden 
pensioen. Als sterftebasis wordt daa rb ij ge
bruikt voor mannen de 5e ambtenarentafel , 
voor vrouwen de 4e weduwentafel. 

De rentevoet bedraagt 3½ %. 
In de formule beteekent x den leeftijd van 

den verzekerde. 

BIJLAGE F I. 
De premie voor de verzekering van de ver

hooging van weduwenp·ens ioen (artikel 102 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad r0

• 240)) wordt 
berekend volgens de formule: 

Bx; = (Ü)O .+ Kx) 

(
1,02 (ay -· 2 - ax + l,y - 2) + 0,2 + 0,02) 

ax + l ,y - 2 

D e premie .wordt berekend in centen nauw
keurig per gulden pensioen. Als sterftebas is 
wordt daarbij gebruikt voor mannen de 5e 
ambtenarentafel, voor vrouwen de 4e wedu
wentafel. De rentevoet bedraagt 3½ %. In de 
formule beteekent x den leeftij d van den ver
zekerde, y den leeftijd van de echtgenoote. 

De waarde va 11 Kx te nemen uit onder
staande tabel : 

X 

20 
21 

59 

6 
6 

6 

X 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

Kx 

6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7,0 
7,4 
7,8 
8 ') . ~ 
8,6 
9,0 
9,4 
9,8 

10,2 
10,6 
11,0 
11,0 
11,0 
11,0 

De Bxy worden bepaald volgens bovenstaan
de formule voo,· alle waarden van x en y, die 
voldoen aan 
x - y = 5j - 3 j = - 5, - 4, ... ... 0, 1 , ... 6 

De overige Bxy worden door I ineaire inter
polatie gevonden. 

BIJLAGE F II. 

D e premie voor de verzekering va.n verhooging 
van weezenpensioen (arti kel 102 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad - 0

• 240)) wordt bernkend 
volgens de formule : 
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Bxz = 105 

------'----_- _-'--_ ..:... ___ ___:__ __ T 0,02 
(

1,02 (a21 - z1-ax + 1,21 - zi + 0,2 , ) 

ax + l ,2 l - zl 
2 voorO< 

z $ _ 19 

Bxz = 105 
2 

(
l,02(a21 - z1- ax + l,21 - zl + 0,2 )' 
- ----'--=.-=.-=.-::...---'--- + 0,02 

ax+ l ,21 - zl 
~ voor z = 20 

De prnmie wordt berekend in centen nauw
keur ig per gu lden pensioen. Als sterftebasis 
wordt daarbij gebruikt de 5e ambtenarentafel. 
De rentevoet bedraagt 3½ %. 

In de formule beteekent x den leeftijd vau 
den verzekerde, z den leeftijd van het kind. 

Bij de berekening van Bxz wordt boven
staande formule gebru ik t voor waarden van x , 
die voldoen aan x = 20 + 5 j, waarin j = 
0, 1, 2 t/m 10. 

D e overige Bxz worden door linea ire inter
polatie bepaald. 

BIJLAGE G I . 

De premie .voor de verzekering va11 de ver
hooging van weduwenpensioen (artikel 1-18 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad N° . 240)) 
wordt berekend volgens de formule: 

Bxy = ( 100 + Kx + 2) 

(
1,02 (ay _ z-ax + 3,y - 2) + ~•~ + 0.02) 

ax + 3, y - 2 

De premie wordt berekend in centen nauw
keurig per gulden pensioen. Als sterftebasis 
wordt daarbij gebru ikt voor mannen de 5e 
ambtenarentafel , voor vrouwen de 4e wedu
wentafel. D e rentevoet bedraagt 31/2 o/o. In de 
formule beteekent x den leeftijd van den ver
zekerde, y den leeftijd van de ecbtgenoote . 

De waarde van Kx te nemen uit onderstaan
de tabel: 

X 

20 
21 

59 

6 
6 

6 

X 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
ï3 
74 
75 
76 
77 

Kx 

6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7.0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 
9,4 
9,8 

10,2 
10,6 
11,0 
11,0 
11,0 
11 ,0 
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De Bxy worden bepaald volgens boven
staande formule voor alle waarden van x en y, 
di e voldoen aan 
X - y = 5j - 3 j = - 5, - 4, ... ... 0, 1, .. 6 

De overige Bxv worden door lineaire inter
polatie gevonden. 

BIJLAGE G II. 

De premie voor de verzekering van verhoo
ging van weezenpensioen (artikel 148 de r Pen
s ioenwet 1922 (Staatsblad N °. 240)) wordt 
be rekend volgens de formule: 

Bxz = 105 

(
l ,02 (a:rr-=zi - a~---.r=-zï + 0,2 + 0,o2) 

, ax + 3,2l --=:3 1 

105 
Bxz = 2 

2 voorO< 
z < 19 

(
~,02 (a2T=z1- a~t=zï + 0.2 + o,o2) 

ax + 3.2 1 - ,, 

' ~ voor z = 20 

De prem ie wordt berekend in centen nauw
ke111·ig per gu lden pensioen . Al s sterftebas is 
wordt da arbij gebruikt de 5e ambtenarnntafel. 
De rentevoet bedraagt 31/2 o/o. 

In de formule beteekent x den leeftijd van 
den verzekerde. z den leeftijd van het kind. 

Bij de berekening van Bxz wordt boven
staande formule gebruikt voor waarden van x. 
di e voldoen aan x = 20 + 5 j, waarin j = 
0. 1. 2 t/m 10. 

De overige Bxz wo rden door lineaire inter
polatie bepaald. 

s. 358. 

17 Decernb e,· 1938. BESLUIT, houdende in
trekking van het bestaande en vaststelling 
van een nieuw reglement voor den di enst 
der Rijkstelegraaf. 

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

is, het bestaande R eglement voor den dienst 
der R ij kstelegraaf, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 21 December 1933 (Staatsblad n°. 
709) en sedert meermalen aangevuld en ge
wijzigd , in overeenstemming te brengen met 
de bepal ingen, welke, te rekenen van 1 Januar i 
1939 voor het internationale telegraafverkeer 
gelden ; 

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
B innenlandsche Zaken van 22 November 1938, 
n°. 4, Hoofdbestuur der Posterijen , T elegraf ie 
en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 ; 
December 1938, n°. 38) ; 

Gelet op het nader rappor t van Onzen voor
noemden Minister van 15 December 1938 , n°. 
7, Hoofdbestuur der Posterij en , Telegra fi e en 
Telefonie; 

746 

Hebben goedgevonden en verstaa n te be
pal en: 

Art. I. Het Rijkstelegraafreglement 1934 
wordt ingetrokken. 

Art. II. Het Reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf wordt vastgesteld , zooa ls 
het aan het tegenwoordige beslui t is gehech t . 

Art. III. Dit besluit treedt in werk ing op 
1 Januari 1939. 

Onze voornoemde Ministe r is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad. zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den December 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 
(Uitgeg . 30 Dece,nber 1938.) 

REGLEMENT VOOR DEN DIENST DER 
RIJKSTELEGRAAF. 

Art. 1. 1. In dit reglement wordt verstaan 
onder: 

" de Minister": de Minister belast met de 
uitvoering van het Koninklijk besluit van 17 
December l 938 , Staatsblad n°. 358; 

,,de Directeur-Generaal" : de D irecteur-Gene
raal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie . 

2. W aar in di t reglement wordt gesproken 
van Rijkskantoren of kantoren, worden hier
onder rnene Telegraafstations verstaan, tenzij 
het tegen deel is bepaald. 

Rij kskantoren. 

Art. 2. De Minister bepaalt waar R ijks
kantoren (Rijkstelegraafkantoren, Bijtelegraaf
kantoren en Hul ptelegraafkantoren) worden 
gevestigd en opgeheven. 

T elegraafstations. 

Art. 3. 1. Ter beoordeel ing van den Di
recteur-Generaal kun nen T elegraafstat ions wor
den geopend, en bestaande worden opgeheven; 
de technische inrichting van deze stations ge
schiedt door en voor rekening van het Rij k. 
Van deze stations kan worden gebrnik gemaakt 
voor het aanbieden van telegrammen en tele
foon-oproepber ichten, en voor zoover door den 
Directeur-Generaal niet anders is bepaald, 
ook voor het afleveren en bestell en van tele
grammen en telefoon-oproepberichtén. 

2. De bepal ingen voor het houden en het 
gebruikmaken van Telegraafstations worden 
door den Directeur-Generaal vastgesteld. 

Openstell-ing va11 de kantoren. 

Art. 4. 1. De uren van openstelling de,· 
Rijkskantoren worden door den Directeu r-Ge
neraal vastgesteld. Zij worden op een aan de 
buitenzijde van het kantoor zichtbare plaats 
bekend gei;naakt. 

2. Die uren kunnen op verzoek van belang
hebbenden worden uitgebre id op de voorwaar
den en tegen de vergoedingen, welke de Di
recte,11·-Generaal vaststelt. 

3. Op Zon- en feestdagen, met inbegr ip .van 
den N ieuwjaarsdag, zijn de kantoren n iet open
gestel d voor de behandeling van tel eg.rammen, 
welke afgeleverd moeten worden door het kan
toor van afzending, dan wel afkomstig zijn 
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van en bestemd zijn voor een en deze l [de 
plaats, of van telegrammen , waarvan de plaat
sen van afzending en van bestemming zijn 
gelegen binnen den normalen bewrgingskring 
van een zelfde Rijkskantoor, tenzij aanbieding 
of aflevering per telefoon of per telex plaats 
v indt van of naar perceelen, gelegen buiten 
een door den Directeur-Generaa l te bepalen 
k ring. 

4 . H et in het vorige lid bepaalde is niet 
van toepass ing op de behandeling van regee
rings- of in a frekening aangeboden telegram
men betre ffende den waterstand der rivie ren 
en op de behandeling op den Nieuwjaarsdag 
van telegrammen, bestemd voor de Koning in 
of voor de leden van het Koninklijk Huis. 

/J evoe r1dheid verandering diensttijd. 

Art. 5. De Di recteu r-Generaal is bevoeg-d 
aan door hem aan te wijzen autorite iten m ach
t ig ing te geven om onder bepaalde om tand ig
heden tijdelijk verandering te brengen in den 
diensttijd va n Rijkskantoren. 

Geheim houding. 

Art. 6. Hun , die met den te leg raafdi enst 
zijn belast , is elke mededeeling omtrent tele
g rammen, anders dan aan hen, die tot kennis
neming bevoegd zijn , overeenkomstig den door 
hen a f ge legden eed of belofte disciplina ir ver-

boden. ongeacht de in het Wetboek van 
Strafi·echt bepaalde straffen . Ook mogen zij 
middellijk noch onmiddellijk, anders dan 
ambtshalve, nieuwstijdi ngen aan nieuwsbl aden 
bezorgen of met de redacti e dier bladen, tenzij 
met uitdrukkelijke vergunning van den Minis
ter, in eeni ge betrekking staan . 

B euhikbacirs telli11 r, van telegraa/gel"id·in.gen. 

Art. 7. 1. Ingeval naar het oordeel van 
den Directen1·-Generaal het verkeer zulks toe-
1 aat. kan ten behoeve van het telegrafi sche 
verkeer tusschen twee rechtstreeks met Rijks

telegraafkantornn verbonden perceel en tusschen 
deze kantoren een telegraafgeleiding voort-

a. tijdens de uren 8-19 bij een gebruik van: 
l uur per dag . . . . . . . . . . . . . 
2 achtereenvolgende uren per dag 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
l J " ,, " " 
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durend dan wel gedurende één of rnee1· uren 
per etmaal voor de overbreng ing van tele
grammen ten gebruike worden afgestaan. 

2. Geleidingen, di e voortdurend ten ge
bruike zijn afgestaan, worden "huur- lijnen", 
die welke slechts voor één of meer uren pe.r 
etmaal zijn afgestaan, wo1·den "uurlijnen" 
genoemd. 

3. De Directeur-Generaal is bevoegd , in 
verband met de beschikbaa rstelling Yan een 
huur- of uurlijn voorwaarden te stell en . Kos
ten , ve rband houdende met de aansluiting van 
de perceelen van de belanghebbenden aan de 
ka ntoren , kunnen geheel of gedeeltelijk in 
rekening worden gebracht. 

4. De ter beschikking van belanghebbenden 
gestelde huurlijn of uurlijn mag niet zonder 
goedkeuring van den Directeur-Generaal op 
eeni ge rlei wijze aan een a nder ten gebruike 
worden afgestaan. 

5. De Directeur-Generaal kan te al len tijde, 
indien hij zulks in het belang van den Rijks
dienst noodig acht, den Postraacl gehoord, de 
beschikbaarstelling van huurlijnen en nurlijnen 
intrekken, met berekening van de ve1·schul 
digcle vergoeding tot en met den dag, vooraf
gaande aan dien van de intrekking. 

6. Bijaldien door omsta ndigheden, onaf
hankelijk van den wil van belanghebbenden. 
het gebrnik van hulll'lijnen of uurlijnen door 
storing niet mogelijk is, wordt desve1·iangd 
een tele foongeleiding, gesch ikt voor telegra-

' fisch verkeer door middel van de toestellen, 
welke normaal voor de berichtenwisseling op 
de huur- of uurlijnen worden gebruikt, tusschen 
de Rijkstel efoonkantoren in de plaatsen waar 
de hierboven bedoelde perceelen zijn geves
tigd, kosteloos ter be chikking gesteld. 

7. Voor het gebruik van een hm'1·litjn is per 
jaar verschuldigd over a fstanden van: 
niet meer dan 35 km .. 

35- 60 km ... . .. . . 
meer dan 60 km . . ........ . 

f 4000 
4500 
5000 

8. Voor het gebruik van een n-urlijn is per 
jaar verschuldigd: 

Over afstanden van: 

niet meer 1 35- 60 meer dan 

1 clan 
km 60 km 

35km 

f 2,300 f 2,700 f 3,100 
2,500 2,900 3.300 
2.700 3,100 3,500 
2,900 3,300 3.700 
3,100 3.500 3,900 
3,300 3,700 4,100 
3,400 3,900 4,300 
3,500 4,000 4,500 
3,600 4,100 4.600 
3,700 4,200 4,700 
3,800 4,300 4,800 

b. tijdens de uren 19- 8 bij een gebruik van ten hoogste 3 
achte reenvolgende uren per etmaal . . . . . . 

idem bij meer clan 3, doch ten hoogste 6 achtereenvolgende 
2,300 2,700 3,100 

Ul'en .... . ...... . .. ...... ... . 2,500 
idem bij meer dan 6, doch ten hoogste 9 achtereenvolgende 

2,900 3,300 

uren .. ..................... . 
idem bij meer dan 9. doch ten hoogste 12 achtereenvolgende 

2,600 3.100 3,500 

u.ren. . . . . . . . ....... . 
idem bij 13 achtereenvolgende uren ..... , .. , .. 

2,700 3,300 3,700 
2.800 3,400 3,900 
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9. Indien een uu;·lijn gedurende niet-aan
eensluitende tijdvakken in gebruik wordt ge
geven, wordt, indien a ll e t ij dvakken vallen, 
hetzij in de uren 8-19, hetzij in de uren 19-
8, hiervoor een vergoeding berekend, welke 
f 200 hooger is dan die, welke zou zijn ver
schuldigd, indien de lijn in gebruik zou zij n 
gegeven gedurende een aaneensluitend tijdvak, 
dat gelijk is aan de som der afzonderlijke tijd
vakken. 

Wordt een uurlijn gedurende niet-aaneen
slu itende tij dvakken gedeeltelij k in de uren 
8-19 en gdeeltelijk in de uren 19- 8 ter be
schikking gesteld, dan wordt hiervoor een 
vergoeding berekend, die f 200 hooger is dan 
die, welke zou zijn verschuldigd, indien de 
lij n in de uren 8-19 in gebruik zou zij n ge
geven gedurende één aaneenslui tend tijdvak, 
gelijk aan de som der tijdvakken in de uren 
8-19, vermeerderd met een derde deel van 
de som der t ijdvakken in de uren 19-8 ( naar 
boven afgerond tot geheele uren) ; wordt de 
geleiding slechts gedurende één aaneengeslo
ten t ijdvak gebruikt, hetwelk gedeeltelijk in 
de uren 8-19 en gedeeltelijk in de uren 
19- 8 valt , dan wordt het vorengenoemde be
drag van f 200 niet in rekening gebracht, doch 
overigens de in het laatstgenoemde geval be
doelde berekening toegepast. 

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

11. Ind ien ten behoeve va n het afstaan van 
uurlijnen bijzondere technische voorzieningen 
moeten worden getroffen, komen de daaraan 
verbonden kosten ten laste van den gebruiker. 

12. De kosten wegens nevenaansl uitingen 
en hulpapparaten, a lsmede dje wegens ver
bmi ksmater ieel kunnen in de door den Direc
teur-Generaa l te bepalen gevallen en tot een 
door hem vast te stellen bedrag den gebmiker 
van de huur- of uurlij n in rekening worden 
gebracht. 

13. De Directeur-Generaal kan voor het ge
brui k van huur- en uurlijnen lagere bedragen 
vaststellen dan· de hie rvoor onder 7 en 8 ge
noemde, indien de omstandigheden zulks naar 
zijn meening wettigen. 

14. Indien twee pe.-ceelen reeds zijn ver
bonden door middel van een telegraafhuur- of 
uurlijn, dan wel een of meer telefoonhuur- of 
uurl ij nen, a ls bedoeld in punt 2 van artikel 11 
van het Rijkstelefoonreglement 1929 , dan kan 
de D irecteur-Genet·aal naast deze verb in
d ing(en) één of meer telegraafhuur- of uur
lij nen tusschen dezelfde pei-ceelen te,· beschik
king ste llen legen een lagere vergoeding dan 
die, welke in geval van toepassing van het 
tarief, genoemd in het 7de en 8ste lid van dit 
artikel, zou zijn verschuldigd. 

15. De ingevolge d it artikel verschuld igde 
becl rngen, met uitzonder ing van die voor ver
bm iksmaterieel , bedoeld in het 12de lid van 
dit artikel , moeten bij vooruitbetaling per 
maand worden voldaan. 

16. De ve rbinten is voor een huurlij n of 
uurlijn wordt aangegaan vooi- ten minste één 
jaa r, of zooveel langer a ls noodig is om haar 
op den laatsten dag van een kalenderkwar
taal te doen afloopen, na afloop waarvan die 
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verbintenis stilzwijgend telkens voor drie maan
den wordt verlengd, tenzij uiterl ij k één maand 
vóór het e inde van den loopcnden term ij n 
aan, clan wel door den Directeur-Generaal 
schriftelijk opzegging is geschied. 

17. Zoowel voor de huurlijnen als voor de 
uurlijnen gaat de verbintenis in op den dag, 
waarop de geleiding ter beschikking van be
langhebbenden is ge teld. 

18. In bijwndere gevallen, zulks tei- be
oordeel ing van den Directeur-Generaal, kan 
een verbintenis voor een huurlij n of uudij n 
worden aangegaan voor een tijdvak korter dan 
een jaar; de hiervoor verschuldigde vergoe
ding wordt door den Directeur-Generaal vast
gesteld . 

19. Met afwijking van het hierboven be
paalde omtrent den duur van de verbin teni 
kan de Directeur-Generaal op sch ri ftelij k ver
zoek van belanghebbenden het gebrnik van 
een huurlijn of uurlijn met den laatsten dag 
van het loopende gebruikskwartaal doen e in
digen en belanghebbenden van hun verplich
tingen ter zake onflslaan. Aan een ontheffing 
van de verbintenis kan evenredige te rugbeta
ling van reeds ingevorderde geleien worden 
verbonden . 

Vaststellin g van de identi teit van d1 n afzindi1· 
of van den geadre.•seerde. 

Art. 8. 1. De afzender of de geadresseerde 
van een particul ier telegram is g~houden zijn 
identite it te bewijzen, indien hij daartoe door 
het kantoor van afzending resp. van bestem
ming wordt uitgenoocligd. 

2. Voorts kan bij de aanbieding gevorderd 
worden, da·t de naam van den afzender op het 
telegram worde gesteld en dat de woonplaats 
of het adre van den a fzender worcle opge
geven. 

1:11 aaruit de inhoud ,van een teley rq,111 may 
bestaan. Gebruik van tal en. 

Art. 9. 1. De telegrammen worden, in he t 
binnenlandsche verkeer, aangenomen in e lke 
taal, voor wover de lette,·s door de voorge
schreven sei nteekens kun .. ,. , worden overge
bracht. In het verkeer met het buiten land 
mogen de telegrammen worden gesteld in de 
talen, voor dat verkeer aangewezen. 

2. De inhoud van telegrammen kan worden 
gesteld in ventaanbare taal of 111 geheim 
schrift ; dit laatste wordt onderscheiden in 
overeengeko·1nen taaJ, en cij/ersc"1-ift. Elk dezer 
talen kan afzonderlij k, of gezamenlijk met de 
andere in een zei ldt, telegram worden ge~ 
bruikt; in dit laatste geva l is het telegram 
een gem"ingd telegram. 

3. H et gebruik van geheim schr ift wordt 
toegelaten in het binnenlandsche verkeer, a ls
mede in het buitenlandsche verkeer, voor zoo
ver dit niet is verboden door het land van be
stemm ing, of, bij toepassing van a rt. 27 van 
het internationale Verdrag betreffende de 
verreberichtgeving, door een de,· landen van 
overnern ing. 

Ve,·,taanbare taal, . 

Art. 10. 1. Verstaanbare taal is d ie , welke 
een verstaan baren zin oplevert in één of · meer 
der in het lste I iel van art. 9 van dit regle
ment bedoelde talen, waarbij alle woorden en 
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11itdrukkingen de beteekenis hebben, die daar
aan normaal wordt toegekend rn de taal, 
waartoe zij behooren. 

2. Onder te]eg-rammen in verstaanbare taal 
verstaat men die, welker inhoud geheel in 
verstaanbare taal is gesteld. Het karakter van 
een teleg-ram in verstaanbare taal wordt niet, 
gewijzig-d door de aanwezigheid van: 

a. getallen in letters of cijfers geschreven, 
'!"roepen hetzij uit letters. hetzij uit cijfers 
bestaande, op voorwaarde, dat deze getallen en 
groepen geen geheime beteekenis hebben; 

b. overeengekomen of verkorte adressen; 
c. handelsmerken, fabrieksmerken. aandui

ding-en van koopwaren , gebruikelijke tech
nische termen, welke dienen om machines of 
onderdeelen van machines aan te duiden en 
andere soortgel ijke uitdrukkingen, op voor
waarde, dat deze merken. aanduidingen, tech
nische termen en uitdrukking-en in een voor 
het publiek beschikbare catalogus , in een 
prij scourant, rekening, cognossement of een 
soortgelijk document staan aangegeven. Deze 
merken, aanduidingen, termen en uitdrukkin
gen mogen, bij wijze van uitzondering, be
staan uit letters en cij fers; 

d. beurs- of marktkoeNen; 
e. groepen, aangevende weerkundige waar

nemingen of weerverwachtingen; 
/. in gewone of handelscorrespondentie ge

bruikelijke verkortingen als: fob, cif, caf, svp 
of elke andere soortgelijke verkorting, ter be
oordeeli ng van het land , dat het telegram 
verzendt; 

g. een contrólewoord of -getal , geplaatst 
als eArste woord in ,1~n iri,,-, .. . 1 van banktele

·grammen en dergelijke berichten. 
3. De inhoud van telegrammen, afkomstig 

uit of bestemd voor China, mag geheel be
staan uit groepen van vier cij fers, welke ont
leend zijn aan het officieele telegrafische 
woordenboek van de Ch ineesche Administratie. 

Overeengekomen taal. 

Art. ll. 1. Overeengekomen taal is die, 
welke bestaat hetzij uit kunstmatig gevormde 
woorden, die uitsluitend uit letters zijn samen
gesteld, hetzij uit bestaande woorden, welke 
niet de beteekenis hebben, die daaraan nor
maal wordt toegekend in de taal, waartoe zij 
behooren en daardoor geen verstaanbare zin
nen vormen in één of meer der in artikel 9, 
l ste lid bedoelde talen, hetzij ten slotte uit een 
samenstel van bestaande woorden a ls boven
omschreven en van kunstmatig gevormde 
woorden. 

2. Overeengekomen woorden, hetzij zij be
staande woorden zijn of kunstmatig gevormd 
zijn, mogen niet meer dan 5 letters bevatten; 
zij kunnen naar verkiezing worden samenge
steld. Deze woorden mogen niet de van een 
accent voorziene letter é bevatten. 

3. Onder telegrammen in overeengekomen 
taal worden verstaan telegrammen, waarvan 
de inhoud één of meer woorden bevat, die tot 
die taal behooren. 

4. Telegrammen in overeengekomen taal, 
gewisseld in het binnenlandsche verkeer en 
in het verkeer met landen, die tot het Euro
peesche verkeer behooren, a lsmede radiotele
grammen in overeengekomen taal voor welker 
overbrenging, wat het landtraject betreft, uit-
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' slui tend wordt gebruik gemaakt van binnen
lanclsche telegraafverbindingen of van tele
graafverbindingen van I ancien , behoorende tot 
het Europeesche verkeer (art. 24) , worden 
berekend tegen het volle tarief. 

5. Telegrammen in overeengekomen taal, 
die in het buiten-Euroneesche verkeer worden 
gewisseld, alsmede radiotelegrammen in over
eengekomen taal. bij welker overbrengin_g op 
het landtraject telegraafverbindingen betrok
ken zijn van landen, behoorende tot het bui
ten-Europeesche verkeer, worden CDE-tele
grammen (CDE-radiotelegrammen) genoemd. 

Zij worden tegen 6/10 van het volle tarief 
berekend. 

In het verkeer tusschen scheepsstations, 
rechtstreeks of a ll een door tusschenkomst van 
een kuststation van een tot het buiten-Euro
peesche verkeer behoorend land, worden radio
telegrammen in overeengekomen taal be
schouwd als CDE-racl iotelegrammen en het 
toe te passen tarief is gelijk aan 6/10 van het 
volle tarief. 

6. In CDE-telegramen (CDE-radiotelegram
men) waarvan de inhoud één of meer woorden 
in overeengekomen taal en woorden in ver
staanbare taal en/of cijfers en cijfergroepen 
bevat, mag het aantal cijfers of cijfergroepen, 
berekend volgens de regel en der prijsbereke
ning, de helft van het aantal berekende woor
den van den inhoud en de onderteekening niet 
te boven gaan; indien de berekening van de 
helft een gebroken getal oplevert, wordt dit 
afgerond tot het naast hoogere geheele getal. 

7. Als CDE-telegrammen (CDE-radiotele
grammen) worden niet beschouwd: 

a. de in punt 5 genoemde te legrammen en 
radiotelegrammen, waarvan de inhoud cijfers 
of cijfergroepen bevat tot een grooter aantal 
dan de helft van het aantal berekende woor
den van den inhoud en de onderteekening; 

b. banktelegrammen en dergelijke, in ver
staanbare taal gesteld, die als eerste woord 
van den inhoud een contrólewoord of -getal 
bevatten (art. 10, 2de lid). 

8. Het verlaagde tarief voor CDE-telegram
men (CDE-radiotelegrammen) wordt berekend 
door het tarief per woord, geldende voor ge
wone telegrammen, te vermenigvuldigen met 
6/10 (zie het 5de lid) . 

(Voor minimum prijs zie art. 25, 2de lid .) 
9. De afzender van een CDE-telegram 

(CDE-radiotelegram) is gehouden den gebe
zigden code te toonen , indien het kantoor van 
afzending of de Directeur-Generaal dit vraagt. 
Deze bepaling is niet van toepassing op re
geeringstelegrammen (regeeringsradiotelegram
men). 

Cijferschrift. 

Art. 12. 1. Cijferschrift bestaat uit: 
a. Arabische cij fers , groepen of reeksen 

Arabische cijfeN met een geheime beteekenis; 
b . woorden, namen, uitdrukkingen of sa

menvoegingen van letters, met uitsluiting van 
de letter é, welke niet voldoen aan de voor
waarden, voor verstaanbare taal (art. 10) of 
voor overeengekomen taal (art. 11) gesteld. 

2. Het gemengde gebruik in een zelfde 
groep, hetzij van cijfers en letters, hetzij van 
cijfers of letters · en leesteekens met geheime 
beteekenis, is niet toegelaten. 
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3. De groepen, bedoeld in art. 10, 2de lid , 
worden niet geacht een gehe ime beteekenis te 
hebben. 

D uidelijk schri ft , waarm erkin gcn . 
Art. 13. 1. De minuut van het telegram 

moet leesbaar geschreven zijn in letters, cij
fe1,s of teekens , welke door de voorgeschreven 
se inteekens kunnen worden overgebracht. 

2. Elke verwijzing, tusschenvoeging, uit
schrapping, doorha li ng of overschrij ving moet 
door den afzender of zijn vertegenwoordiger 
worden goedgekeurd. 

Rangschikking van de venchill ende deel e,i 
van een teleg1·am. 

Art. 14. De verschill ende deelen, waarn it 
een telegram kan bestaan, moeten als volgt 
zijn gerangschikt: 1 °. de betaalde dienstaan
wijzingen; 2°. het adres; 3°. de inhoud; 4°. 
de onderteekening. 

H et opstellen van de betaalde dienst
aanwijzingen. 

Art. 15. 1. B etaalde dienstaanwijzinyrn en 
vo1·,n voor de overseining daa,·van. 

Tel egram van of voor den 
Volkenbond (art. 62, 6e lid) 

Dringend oo••··oo•• · ·· · 

Antwoord betaald x 
Coll ationneering •oo••············· 

K ennisgeving van ontvangst 
per telegraaf ... 00 • • 00 • •• . •• . • 00 • 

K ennisgeving van ontvangst 
per post oo••··· .•• . .. . •..••.•• . ••• 

Naseinen .. ............... .... .. ...... . 
Naseinen {van de plaats(en) 

van nazend ing af) oo• • • •• •. .•• 

T elegram nageseind aan elk 
ander adres ..... .. ............. . 

X ad ressen .. . oo, . ••• •oo• • 00 • • ····· · 

Alle adressen mededeelen ... 
Bode .. oooo,• • · ·· ·· · · · ·•• 00 •• · ······· 00 

Bode betaald .. ... .. .. oo ••••••• . •••• 

Post ...... .. ... ... ..... ........ ... ..... . 
Post aangeteekend 00 •• .. •• . ••.•• 

Poste restante 00 00 •• oo• ••• . •• . . • 00. 

Poste restante aangeteekend 
Luchtpost .... oo ••• .. • . .•••. • . •• . • • oo. 

T e legraaf restant ....... .. . •oo•• 

Telegram op I uxe-formulier 
Eigenhandig . •oo• .•. . •••.• oooo,.oo , 

Open ··· ······· · ··· · · ·••oooo••· · ·· • • OO • • 

Dag .. .......... . 
Nacht .... 00000000 • •· · ···· 00 ••· · 

T e legram met verplich te af-
leve ring per telefoon . •oo••· 

X dagen .. oo, • • · ··· · ·· · ··· 00 •• 

Betaalde nota, waarop het 
antwoord per gewonen brief 
gegeven wordt ...... ..... 00. •oo 

Betaalde nota, waarop het 
antwoord per aangeteeken
den brief gegeven wordt ... 

Overneming van een radio-
tel eg ram door boordstations 

Kustse intelegram ..... oo ••••• • •.• 

P ers .... . ..... 00 • •• • ••• . oo••··· · · · · ···· 

Weerbericht ............. . 
Uitgesteld telegram . 

Voorrang Vol
kenbond = 
D 
RP X 

TC 

PC 

PCP 
FS 

FS de X = 
Nagese ind 
uit X = 
TM X = 
CTA = 
Bode = 
XP = 
Post = 
PR= 
GP = 
GPR = 
PAV = 
TR 
LX ..... 
MP= 
Open = 
Dag = 
Nacht 

TF X 

J X = 

Brief 

Brief AGT 

RM = 
SEM 
P ers = 
OBS = 
LC = 

Briefte legram in het binnen-
landsche verkeer .......... ... . 

Brieftelegram in het Euro-
peesche verkeer ... .... •oo• •oo• 

L'l' = 
ELT 

730 

Brieftelegram in het buiten
Europeesohe verkeer NLT of 

naar gelang van de bestem
ming 

DLT = 

Nationaal telegram NAT 
K erst- en Nieuwjaarstele-

gram met vrijen inhoud . XLT 
Radiobrief telegram SLT 
Zegel X .. 00 • • 00 00 •oo• OO••...... Zegel X 
Op antwoord wachten AWW = 

2. E lke in het reglement voorgeschreven 
betaalde dienstaanwijzing, waarvan de afzen
der wenscht gebruik te maken, moet op de 
minuut onmi ddellijk boven het adres worden 
geschreven. 

3. Wat meervoudige telegrammen betreft, 
moet de afzender deze aanwijzingen schrijven 
boven het adres van iederen geadresseerde, 
waarvoor zij kunnen gelden. Evenwel kan bij 
een dringend meervoudig telegram, een meer
voudig kustseintelegram, een meervoudig pers
telegram, een uitgesteld meervoudi g telegram 
of een meervoudig telegram met coll ationnee
ring, worden volstaan met het slechts een
maal vermei den van de overeenkomstige aan
wij zing en wel boven het eerste adres. 

4. De betaalde d ienstaanwijzingen, waarvan 
een verko rt ing bestaat, worden steeds in den 
verkorten vorm overgeseind en voor de prijs
berekening dienovereenkomstig geteld. Indien 
geen verkorting bestaat, worden de betaalde 
dienstaanwijzingen in buitenlandsche telegram
men in het Fransch gesteld. 

5. Wanneer in een telegram meer dan één 
betaalde dienstaanwijzing voorkomt, worden 
de aanwijzingen = D = , = SEM = , = Pers 
- - LC - - LT - - ELT - - NLT 
; : ; DLT;,-: = NAT- =' = x:b: = en = SLT = in de eerste plaats vermeld. 

Betreft het een dringend kustseintelegram 
of een dringend perstelegram, dan wordt de 
aanwijzing = D = vóór = SEM = of = Pers = geplaatst. 

H et adres. 

Art. 16. 1. H et adres moet alle aanwijzin
gen bevatten, welke noodig zijn om de afleve
ring van het telegram aan den geadresseerde 
zonder zoeken of navragen te verzekeren. 

2. Uitgezonderd bij telegrafi sche postwis
se ls moet e lk a dres, om te worden toegelaten , 
ten minste twee woorden bevatten, waarvan 
het eerste den geadresseerde, het tweede den 
naam van het te legraafkantoor van de plaats 
van bestemming aanduidt. Ook kan een tele
gram worden gericht aan een ander kantool' 
in het land van bestemming (al't. 50). 

3. Indi!èln de plaats van bestemm ing niet 
aan het internationale net voor ver rebericht
geving is aangesloten, worden de bepalingen 
van art. 50 toegepast. 

4. Het adres moet voor groote steden de 
straat en het huisnummer vermelden, of, bij 
gebreke daarvan, het beroep van den ge
adresseerde aandu iden, of andere noodige in-
1 ichtingen geven. 

5. Zelfs voor kle ine plaatsen moet de aan-
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duiding van den geadresseerde zooveel moge
lijk vergezeld gaan van een aanvullende aan
wijzing, welke het kantoor van bestemming als 
le idraad kan dienen. 

6. Voor telegrammen, bestemd vooi· China, 
is het gebruik van groepen van vier cij fers, 
om den naam en de woonplaats van den ge
adi"esseerde aan te duiden, toegelaten. 

7. De adresaanwijzingen van buitenland
sche telegrammen moeten in de taal van het 
land van . bestemming of in het Fransch wor
den geschreven; de namen van landen of van 
onderdeelen van landen kunnen worden ge
schreven oveerenkomstig de aanduidingen in 
de officieele naamlijst der kantoren of over
eenkomstig hun andere benamingen, zooals 
aangegeven in de inleiding van deze naam
lij st. De aanduidingen, die betrekking hebben 
op den naam, de voornamen, den firmanaam 
en de woning worden evenwel aangenomen, 
woals de afzender deze heeft opgesteld. 

8. Het adres kan worden samengesteld uit 
den naam van den geadresseerde, gevolgd 
door het woord "telefoon" of "téléphone" en 
het nummer of de letter van zijn telefoonaan
sluiting. In dit geval wordt het adres a ls volgt 
opgesteld: ,,Pauli téléphone P assy 5074 Pa
r is" en is telefonische overbrenging van het 
telegram aan den geadresseerde niet noodza
kelijk. In het binnènlandsche verkeer mag bij 
deze wijze van adresseering het woord "tele
foon" worden weggelaten. 

9. Indien de afzender wenscht, dat telefoni - · 
sche aflevering van zijn telegram aan den 
geadresseerde verplicht is, schrijft hij boven 
het adres de betaalde dienstaanwijzing "TF", 
gevolgd door het nummeT of de letter van de 
telefoonaansluiting van den geadre~eerde, bij
voorveeld: = TF 336450 = Jansen 's-Graven
hage of = TF Passy 5074 = Pauli l:'aris. Het 
kantoor van bestemming is dan gehouden het 
telegram per telefoon af te leveren, tenzij de 
voorschriften van de admi nistratie, waartoe dit 
kantoor behoort, zich er tegen verzetten of de 
geadresseerde uitdrukkelijk heeft verzocht, zijn 
telegrammen niet per telefoon af te leveren. 

10. Het adres kan ook bestaan uit den 
naam van den geadresseerde en het nummer 
van zijn postbus. Het adres wordt in dit geval 
als volgt vermeld: ,,Jansen postbus 275 Am
sterdam", ,,Pauli Bolte (of Case) postale 275 
Paris". 

ll. Indien een telegram is gericht aan 
iemand, die bij een ander verblijf houdt, moet 
het adres, onmiddellijk na de aanduid ing van 
den werkelijken geadresseerde, een der aan
wijzingen: ,,bij", ,,chez", ,,per ad1·es", ,,aux 
soins de", of een andere gelijkwaardige uit
drukking bevatten. 

12. Het adres van telegrammen met "poste 
rentante" (= GP =) of "telegraaf restant" 
( = TR =) moet den naam van den geadres
seerde aangeven, zooveel mogelijk aangevuld 
met zijn voornaam of zijn voorletters; het 
gebruik van enkel voorletters, van cijfers, al
leen voornamen, gefingeerde namen of onver
schillig welke overeengekomen teekens, is in 
het adres van deze telegramen niet toegelaten. 
Telegrammen, die "poste restante" 01 "tele
graaf restante" zijn geadresseerd, kunnen in 
het land van bestemming aan een bijzonder 
afleveringsrecht worden onderworpen. 
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13. Telegrammen voor spoorwegreizigers 
kunnen in Nederland, indien zij bestemd zijn 
voor reizigers in internationale D-treinen en in 
het buitenland, voor wover het land van be
stemming zulks toelaat, in de treinen worden 
afgeleverd. 

Daart.öe moet de afzender in het adres, be
halve den naam van den geadresseerde en den 
naam van het telegraafkantoor van bestem
ming vermelden: 

1 °. den naam van het station, waar de trein 
stopt; 

2°. het nummer of den naam van den trein 
of, bij gebreke daarvan, het juiste uur van 
aankomst of van vertrek en de plaats van 
vertrek en van bestemming van den trein. 

Voor telegrammen met een dergelijk adres 
is a lleen de betaalde dienstaanwijzing = D = 
toegelaten. 

14. De aanneming van de in het 13de lid 
omschreven telegrammen en in het algemeen 
van telegrammen, aan reizigers gericht, ge
schiedt alleen op verantwoordel ijkheid van den 
afzender. 

15. Het a dres van een telegram kan in 
een overeengekomen of verkorten vorm wor
den geschreven (telegramadres). De bevoegd
heid van een geadresseerde om zich telegram
men met een aldus samengesteld adres te doen 
afleveren, is echter afhankelijk van een tus
schen den geadresseerde en het te legraafkan
toor van bestemming getroffen regel111g. 

In Nederland is voor de inschrijving van 
zulk een telegramadres een recht van twaalf 
gu lden 's jaars verschuldigd, bij vooruitbeta
ling te voldoen. 

16. De naam van het telegraafkantoor van 
bestemming moet worden geplaatst nà de 
adresaanwijzingen, welke dienen om den ge
adresseerde en eventueel zijn woonplaats aan 
te duiden; deze naam moet geschreven wor
den, zooals hij voorkomt in de eerste kolom 
van de officieele naamlijst der kantoren. Hij 
kan evenwel worden aangevuld met de aanwij
zingen, die dienen om het kantoor van andere 
kantoren ter plaatse te onderscheiden (art. 20, 
lste lid, sub c). Deze naam mag slechts wor
den gevolgd door den naam van het onderdeel 
van het land of door dien van het land zelf 
of wel door deze beide namen. In dit laatste 
geval moet de naam van het onderdeel on
middellijk op dien van het kantoor van be
stemming volgen. 

17. Indien de a ls plaats van bestemming 
opgegeven naam of die van het landstat1ou, aan
gewezen voor de overbrenging van een radio
telegram, niet staat vermeld in de betrekke
lijke officieele naaml ijst, is de afzender ver
plicht achter dien naam, hetzij den naam van 
het onderdeel van het land, of dien van het 
land van bestemming, of deze beide aanwij
zingen te schrijven, dan wel een andere aan
wijzing, welke hij voor de juiste verzending 
van zijn telegram voldoende acht. Dit moet 
eveneens geschieden, wanneer er meer kanto
ren van den aangegeven naam bestaan en de 
afzender niet in staat is, stellige inlichtingen 
te verschaffen, welke het mogelijk maken orn 
de officieele benaming van de plaats vast te 
stellen. In beide gevallen wordt het telegram 
slechts op verantwoordelijkheid van den afzen
der aangenomen. 
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18. Telegrammen, waarvan het adres niet 
Yoldoet aan de voorwaarden, neergelegd in het 
2de, 12de en 17de lid van dit artikel worden 
geweigerd. 

19. In a ll e gevallen, waarin het adres on
rnldoende is, worden de telegrammen slechts 
op verantwoordelijkheid van den afzender aan
genomen, indien deze op verzending blijft aan
dringen; de gevolgen van een onvoldoend 
adres komen steeds voor rekening van den af
zender. 

De inhoud. 

Art. 17. 1. De inhoud van telegrammen 
moet worden opgesteld overeenkomstig de be
palingen va n de artt. 9, 10, 11 , 12 en 13 van 
d it reglement. 

2. Telegrammen, die alleen een adres be
vatten, zijn niet toegelaten. 

De onde1·teekening. Verklaring van echtheid. 
T elegrarnmen op zegel. 

Art. 18. 1. De onderteekening is niet ver
plicht; zij kan door den afzender in een wille
keurigen vorm worden gesteld. 

2. De afzender heeft de bevoegdheid in zijn 
telegram de verklaring van echtheid zijner 
onderteeken ing te doen opnemen, indien deze 
verklaring is afgelegd door een bevoegde auto
riteit. Hij kan deze verklaring doen oversei
nen, hetzij woordelijk, hetzij in dezen vorm: 
,,Onderteekening echt verklaard door ... .. ... . ". 
De verklaring komt na de onderteekening van 
het telegram te staan. 

3. Behalve in het geval , dat de ondertee
kening van de autorite it , die de verkl aring 
van echtheid gegeven heeft, ten kantore be
kend is, wordt die onderteekening slechts dan 
als deugdelijk erkend, indien zij voorz ien is 
van het zegel of den stempel van deze auto-
1·iteit. In het tegengestelde geval wordt de 
aannem ing en overseining van de verklaring 
van echtheid geweigerd. 

4. In het binnenlandsche verkeer en in het 
verkeer met de landen, waarmede een des
betreffende regeling is getroffen, bestaat voor 
den afzender van een telegram de gelegenheid 
om, indien het telegram bij de aanbieding op 
zegel was gesteld. den geadresseerde daarvan 
te doen blijken. Hij schrijft daartoe boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing " Zegel", 
aangevuld met het bedrag van het gekweten 
zegelrecht. Telegrammen met de aanwijzing 
"Zegel" kunnen niet per telefoon of per telex 
worden aangeboden. 

Woordentelling . B epalingen, die van toepassing 
zijn op alle onderdeelen van een teleg,·am. 

Art. 19. 1. Alles, wat de afzender op zijn 
minuut schrijft om overgeseind te worden, 
wordt in de prijsberekening begrepen en bij
gevolg in de woordentelling opgenomen, met 
ui tzondering van de aanduiding van den ver
zendingsweg. Niet medegeteld of medegeseind 
worden: 

a . strepen, die alleen dienen om op de 
minuut de verschillende woorden of groepen 
van een telegram van elkaar te scheiden ; 

b. op zichzelf staande leesteekens, behalve 
indien de afzender de overseining daarvan uit
drukkelijk heeft verzocht. 
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2. W anneer leesteekens, in plaats van af
zonderlijk gebruikt te worden, groepsgewijze 
voorkomen, worden zij als cijfergroepen be
rekend volgens het 7de en 8ste lid van dit 
artikel. 

3. De teekens, welke de telegraaf niet kan 
overbrengen en welke de afzender mitsdien 
door woorden moet omschrijven, worden voor 
zooveel woorden als er gebruikt zijn, berekend. 

4. De verklaring van echtheid van de on
derteekening wordt, zooals zij wordt overge
seind, in de woordentelling begrepen. 

5. In alle talen worden voor één woord 
geteld: 

a. elke betaalde dienstaanwijzing, geschre
ven in den vorm, aangegeven in art. 15, lste 
lid, 2de kolom; 

b. in telegrafische postwissels, de naam van 
het postkantoor van storting, de naam van het 
postkantoor van uitbetaling, alsmede die van 
de woonplaats van den geadresseerde; 

c. elke op zichzelf staande letter en elk op 
zichzelf staand cijfer, alsmede elk leesteeken , 
dat op zichzelf staat en op uitdrukkelijk ver
zoek van den afzender wordt overgebracht 
(lste lid) ; 

d. de haakjes (de beide teekens, waaruit 
zij bestaa n} ; 

e. de breukstreep (uitgezonderd in de ge
vallen, bedoeld in het 8ste lid en in art. 20, 
2de lid); 

/ . de onderstreping, ongeacht de lengte. 
6. Woorden, welke gescheiden of verbonden 

zijn door een afkappingsteeken, een koppel
teeken of een breukstreep, worden onderschei
denlijk als op zich zelf staande woorden ge
teld. 

7. Groepen van cijfers, groepen van letters, 
ranggetallen, welke uit cijfers en letters zijn 
samengesteld , worden voor zooveel woorden 
geteld als zij malen vijf teekens bevatten; de 
overschietende teekens, minder dan vijf, wor
den ook voor een woord geteld. Aanduidingen 
van straten en van woningen, welke uit cijfers 
en letters zijn samengesteld , worden voor zoo
veel woorden geteld als zij malen vijf teekens 
bevatten; de overschietende teekens, minder 
dan vijf, worden ook voor een woord geteld. 

8. Punten, komma's, dubbele punten en 
strepen, alsmede breukstrepen (uitgezonderd 
die bedoeld in art. 20, 2de lid) worden in de 
groep, waarin zij voorkomen, a ls een cijfer of 
letter geteld. Hetzelfde is van toepassing op 
letters of cijfers, welke in een adres, zelfs al 
komt dat in den inhoud of de onderteekening 
van een te legram voor, bij een huisnummer 
zijn gevoegd. 

9. Samenvoegingen of veranderingen van 
woorden van de verstaanbare taal in strijd 
met het gebruik der taal, waartoe zij behoo
ren, zijn niet toegelaten. 

10. F am ilienamen aan een zelfden persoon 
toebehoorende, volledige benamingen van 
plaatsen, pleinen, boul evards, straten en an
dere openbare wegen, namen van sèhepen, 
aandu idingen van vliegtuigen en spoortreinen 
of soortgelijke aanduidingen, samengestelde 
woorden, waarvan zoo noodig moet kunnen 
worden aangetoond, dat zij toegelaten zijn, 
voluit in letters geschreven geheele getallen, 
breuken, tiendeel ige of gebroken getallen, 
kunnen evenwel als één woord aaneengeschre-
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ven worden, dat geteld wordt overeenkomstig 
het bepaalde bij art. 21, lste of 8ste lid. 

ll. Hetzelfde geldt voor vol uit in letters 
geschreven getallen, wa11;!·bij de cijfers af.~on
derl ijk of in groepen z1Jn aa1_1ged_u1d, b1JV;: 
dertigdertig in plaats van dr1edu1zendderbg 
of zesvierzes in plaats van zeshonderdzesen
veertig. 

Woordentelling in het adres . 

Art. 20. 1. In het adres worden voor één 
woord geteld : 

a. de naam van het telegraafkantoor of het 
1 andstation of het mobiele station van bestem
·ming, /reS()hreven zooals deze voorkomt in de 
eerste kolom van de officieel e naamlijsten en 
aangevnl<l met alle aanwijzingen, welke in 
deze kolom voorkomen ; 

b. de naam van het telegraafkantoor van 
besternming of het landstation, aangevuld het
zij mPt na aanwijzing van het land of het 
onderdeel <laarvan of met beide, hetzij met 
,een ige andere aanwijzing-, indien deze naam 
nog niet in de officieele naamlijsten voor
komt (art. 16, 17de lid); 

c. . de naam van het telegraafkantoor van 
bestemming, aangevuld met de aanwijzingen, 
die dienen om het kantoor van andere kanto
ren ter plaatse te onderscheiden. 

V onrbeelden: Bordeaux-Saint Pro jet; Berlin 
W. 66; 

d. onderscheidenlijk de namen van landen 
of van onder<leelen van landen, indien deze 
geschreven zijn in overeenstemming "met de 
aanwijzingen van de genoemde naamhJ1ten , of 
met hun andere bena,mingen, zooals deze in de 
inleiding van die lijsten worden aangegeven. 

2. De breukstreep wordt niet voor een tee
ken medegeteld in de groep van cijfers of 
cijfers en letters, waaruit een huisnummer be
staat. zei fs niet wanneer de afzender deze 
breukstreep op zijn minuut heeft geschreven. 

3. E lk ander woord van het adres wordt 
vonr zooveel woorden geteld a ls het malen 
vijftien letters bevat; de eventueel overschie
ten de letters, minder dan vijftien, tell en ook 
voor een woord. Deze telling geldt ook ah 
het een telegram betreft, waarvan de inhoud 
in geheim schrift of ~~de~ltel ij k _in vers~aa1_1-
bare taal en gedeeltehJk m geheim schrift 1s 
gestel<l . 

4. De telling van cij fers, bedoeld in art. 19, 
7de lid is wat het binnenlandsche verkeer 
betreft,' ni ~t van toepassing op een in het 
adres van een telegram voorkomend telefoon
nummer (art. 16, 8ste lid). J?.it "'.?rdt, ook al 
bestaat het uit meer dan v1Jf c1J fers, steeds 
voor één woord geteld. 

W oo,·dentelling in den inhoud. 
Art. 21. 1. In telegrammen, waarvan de 

inhoud uitsluitend in verstaanbare taal is ge
steld , wordt elk woord en elke toegel_aten 
samenvoeging van woorden (art. 19 , l_0de lid) 
voor zooveel woorden geteld a ls ZIJ malen 
vijftien letters bevat~en_ ; de overschietende 
letters, minder dan v1Jft1en , worden ook voor 
een woord geteld. Handelsme_rken en de an
dere aanduidingen, bedoeld m art. 10, 2de 
Jid sub c gevormd door een groep letters of 
ee~ groep' letters en cijfers , worden voor zoo-

L. &. S. 1938. 
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veel woorden geteld a ls zij ma len vijf teekens 
bevatten; de overschietende teekens, minder 
dan vijf , worden ook voor een woord geteld. 
Wordt een dezer merken of aanduidingen door 
een be-staand woord aangegeven, dan wordt 
dit voor de woordentelling als een woord van 
de verstaanbare taa l beschouwd. 

2. In weerberichten wordt de letter x voor 
een cijfer geteld in de cijfergrnep, waarin zij 
voorkomt. 

3. Het vermenigvuldigingsteeken X , het
welk tijdens de overseining wo1·dt vervangen 
door de letter x, wordt voor een teeken ge
teld in de groep, waarin het voorkomt. 

4. Banktelegramm en en dergelijke, welker 
inhoud in verstaanbare taal is gesteld en 
waarin als eerste woord van den inhoud een 
contrólewoord of -getal voorkomt, worden be
handeld op de wijze als in het lste I id is aan
gegeven. De lengte van het contrólewoord of 
-getal mag echter vijf letters of vijf cijfers niet 
te boven gaan. 

5. Namen van telegraafkantoren en van 
landstations en mobiele stations, omschreven 
in art. 16, 17de lid en in art. 20. lste lid, 
namen van steden , landen en onderdeelen van 
landen mogen a ls één woord aaneengeschreven 
worden, dat geteld wordt overeenkomstig de 
bepalingen van het lste lid van dit artikel. 

6. In overeengekomen taal. zooals deze is 
omschreven in art. 11, mag ieder woord ten 
hoogste vijf letters bevatten. 

7. In telegrammen, uitsluitend gesteld in 
cijferschrift, wordt ieder woord, iedere naam, 
eni., bedoeld in art. 12, lste lid, sub b, voor 
zooveel woorden geteld a ls het woord of de 
naam enz., malen vijf teekens bevat; de over
schietende teekens, minder dan vijf, worden 
ook voor een woord geteld. 

8. In gemengde telegrammen (art. 9. 2de 
lid) wordt ieder verstaanbaar woord, iedere 
toegelaten samenvoeging van woorden, iedere 
cijfer- of lettergroep en ieder woord, iedere 
naam, enz., bedoeld in art. 12, lste lid , sub 
b, onderscheidenlijk voor zooveel woorden ge
teld als zij malen vijf teekens bevatten; de 
overschietende teekem, minder dan vijf, wor
den ook voor een woord geteld. 

Woordentelling in de onderteekening. 

Art. 22. 1. Elk woord van de onderteeke
ning wordt voor zooveel woorden geteld als het 
malen vijftien letters bevat; de overschietende 
letters, minder dan vijftien. tellen ook voor 
een woord. Deze telling geldt ook a ls het een 
telegram betreft, waarvan de inhoud in ge
he im schrift of g-edeeltelijk in verstaanbare 
taal en gedeel telijk in geheim schrift is ge
steld. Wanneer echter in de onderteekening 
een overeengekomen woord voorkomt. dat 
geen tel egramad1·es is (art. 16, 15de lid), dan 
wordt dit woord voor zooveel woorden geteld 
als het malen vijf teekens bevat: de over
schietende teekens, minder dan vijf, worden 
ook voor een woord geteld. 

2. Namen van telegraafkantoren en van 
landstations en mobiele stations, omschreven 
in art. 16, 17de lid en in art. 20, l ste lid, 
namen van steden, landen en onderdeelen van 
landen mogen als één woord aaneengeschreven 
worden, dat geteld wordt overeenkomstig de 
bepalingen van art. 21, l ste lid. 

48 
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On,·egel,natigheden in de woordentelling. 
H ers tel van fouten. 

Art. 23. 1. Indien een telegram in ver
staanbare taal of het gedeelte in verstaanbare 
taal van een gemengd telegram met het taal
gebruik strijdige samenvoegingen of veran
deringen van woorden bevat in een a ndere 
taal da n die van het land van afzend ing, kan 
het kantoor van bestemming het te weinig 
betaalde van den geadresseerde invorderen. 
Weigert deze de betaling, dan wordt het ver
schuldigde op den afzender verhaald en kan 
de a fl ever ing zoolang worden aangehouden. 

De Directeur-Generaal kan bepalen, dat een 
zoodanig te legram wordt afgeleverd zonder 
dat bijbetaling van den geadresseerde wordt 
gevorderd. 

2. Indien het kantoor van bestemming be
merkt, dat een uitgesteld telegram, dat in een 
andere taal dan die van het land van afzen
ding is gesteld, niet aan de bij het 5de en 
6de lid van art. 59 geste lde voorwaarden vol
doet of dat een uitgesteld telegram niet vol
doet aan de voorwaarden, vastgesteld in den 
laatsten zin van het 7de, in het Sste en in het 
llde I id van art. 59, kan het van den ge
adr.".sseerde bijbetaling heffen tot een bedrag, 
gehJk aan het versch il tusschen den prijs voor 
een telegram tegen vol tarief en dien van een 
uitgesteld telegram. 

3. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing 
op brieftelegrammen en Kerst- en Nieuwjaars
telegrammen. 

4. I nd ien het kantoor van bestemming be
merkt, dat een perstelegram niet aan de · in 
het 2de, 3de, 8ste en ll de lid van a rt . 57 
gestelde voorwaarden voldoet, kan het van de n 
geadresseerde bij betaling heffen tot een be
drag gelijk aan het verschil tusschen den prijs 
voor een telegram tegen vol tarief en dien 
van een perstelegram. 

5. Als de geadresseerde we igert bij te be
talen, worden de bepalingen van het lste lid 
toegepast. 

Europeesch ·verkee,· en buiten-Eu,·opeesch 
verkeer. 

Art. 24. 1. De telegrammen zij n voor de 
toepas~ing van de tarieven en van som mige 
dienstvoorschriften onderworpen aan de be
palingen van het Europeesche of van het 
buiten-Europeesche verkeer. 

2. Het Europeesche verkeer omvat a lle 
landen van Europa, alsmede Algerië en de 
la ndstreken bui ten Europa, waarvan door de 
betrokken Administraties verkl aard is dat zij 
tot d it verkeer behooren. ' 

3. H et buiten-Europeesche verkeer omvat 
alle andere landen, dan d ie in het voorafgaan
de l id bedoeld . 

4. Een telegram is onderworpen aan de re
gelen van het Europeesche verkeer, indien het 
uitsluitend de verkeerswegen van landen, welke 
tot dat verkeer behooren, doorloopt. 

Tarief. 
A rt. 25. 1. Het tarief voor binnenlandsche 

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

of minder, van 11 tot en met 50 woorden; 
10 cent meer voor elke volgende 10 woor-
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den of minder, voor de woorden boven de 50. 
2. H et ta ri ef voo r te legrammen naar het 

bui tenland wordt uitsluitend per woord vast
gesteld , met dien verstande, dat: 

a. voor te legrammen in het Europeesche 
verkeer, met uitzondering van brief- en K erst
en Nieuwjaarstelegrammen, een minimum prijs 
van vijf woorden wordt geheven. Ingeval ech
ter de prijs van vijf woorden minder bedraagt 
dan een door den Directeur-Generaa l vast te 
stellen minimum bedrag, hetwelk 75 cent niet 
mag te boven gaan, wordt dit minimum be
drag geheven. (Voor minimum prijs van brief
en K erst- en Nieuwjaarste legrammen zie resp. 
art. 60, 7de lid en art. 61, 9de lid) ; 

b . voor CDE-telegrammen en uitgestelde 
telegrammen een minimum prij s van vijf woor
den wordt geheven. 

3. H et tarief van een radiotelegram omvat 
naar omstandigheden: 

a. de boordtaks, toekomende aan het mo
biele station van afzending of van bestemming, 
of aan deze bei de stations; 

b. de la ndstationstaks (en), toekomende aan 
het landstation of aan de landstations, die aan 
de overbrenging dee l nemen; 

c. de kosten voor de verzending langs . het 
internationale net voor verreber ich tgev ing, be
rekend naar de gewone regelen, met dien ver
stande, dat met afwij k ing van het bepaalde in 
het lste lid van dit artikel, deze kosten voor 
telegrammen, afkomstig van of bestemd voor 
Nederl a ndsche kantoren te land en te wisselen 
door tusschenkomst van Rijkslandstations, 4 
cent per woord bedragen, zonder heffing van 
een m inimum [ voor persradiotelegra'mmen 
(art. 55, 12de Jid, sub 1) a lsmede voor meteoro
log ische radiotelegrammen (art. 55, 12de lid , 
sub 2) bedragen deze laatste kosten 2 cent 
per woord, zonde r heffing van een minimum] 
en dat, met afwijking van het bepaalde in het 
2de lid sub a van dit art ikel a lleen de daar in 
bedoelde minimum prijs van v ijf woor den van 
toepassing is ; 

d . de kosten voo r de bijzondere diensten, 
welke door den afzender worden verlangd. 

De taksen onder a en b bedoeld worden per
woord vastgesteld , zonder heffi ng van een 
minimum, behoudens het geval, bedoeld in 
a r t . 56, 3de I id. 

4. Wanneer voor de telegrammenwisseling 
tusschen mobiele stations van de tusschen
komst van een la ndstation wordt gebruik ge
maakt, 1s de landstationstaks slech ts éénmaal 
verschuldigd. 

5._ De I andstationsta ks van de R ijksland
statwns_ bedraagt 20 cent per woord ; voor 
persradwtelegrammen (a rt. 55, 12de lid, sub 
1) a lsmede voor meteorologische radiotelegram-
men (art. 55, 12de l id , sub 2) bedraagt deze 
taks 10 cen t per woord. 

Voor radiotelegrammen gewisseld met sche
pen, die van een N ederl andsche haven uit of 
na_ar een Nederla_ndsche haven toe geregeld 
reizen doen van met i:neer dan 200 zeemijlen , 
bedraagt de la ndstat1onsta ks van de Rij ks
landstations 10 cent per woord, voor pers
radwtelegrammen en meteorologische radio
telegrammen 5 cent per woord . Deze lagere 
taksen worden echter slechts toegepast voor 
zoover de boordtaks der schepen 10, resp. 5 
cent niet te boven gaat. 
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(Voor radiobrieftelegrammen zie art. 56.) 
6. Voor de draad looze wisseling van tele

grammen tusschen den vasten wal en de Ne
derlandsche I ichtscheµen zijn geen extra kosten 
verschuldigd ; voor deze telegrammen afkom
stig van of bestemd voor Nederlandsche kan
toren is uitsluitend het tarief, genoemd in het 
lste lid van dit artikel, van toepassing. 

7. Op e lk kantoor zijn tarieven ter inzage 
voor het pub! iek voorhanden. 

Betaling van teleg1·a1nkosten. 

Art. 26 . 1. Behoudens de bij dit reglement 
vermelde uitzonderingen, worden de voor een 
telegram verschuldigde kosten van den afzen
der geheven. 

2. Telegrammen kunnen echter aan het 
Rijkskantoo·r van de woonplaats van den af
zender, of, na bijzondere vergunning van den 
Directeur-Generaal , op andere Rijkskantoren, 
zonder dadelijke betaling worden aangeboden, 
mits een rekening bij den postchèque en giro
di enst met voldoend saldo wordt aangewezen, 
waarvan met machtiging van den houder dezer 
rekening cle voor de telegrammen verschul
digde kosten kunnen worden afgeschreven, en 
voorts naai· het oordeel van den Directeur
Generaal tegen aanbieding zonder dadelijke 
betali ng geen bezwaar bestaat. 

3. Aan den a-fzendei-, die van de in het 
vor ige Jjd bedoelde mogel_ij kheid gebru ik 
maakt, kunnen de kosten, d ie de Rijkstele
graafdienst deswege, naar het -oordeel van 
den Directeur-Generaal, heeft, tot een door 
den Directeui--Generaal te bepal en bedrag, dat 
5 cent voor elk telegram n iet mag overschrij
den, in rekening worden gebrach t. 

4. Behalve op de in het 2de lid van dit 
artikel genoemde wijze kunnen de verschul
digde kosten, •in de gevallen, dat het belang 
van den Rijkstelegraafdienst, naar het oordeel 
van den Directeur-Generaal , zich daartegen 
niet verzet, ook op andere wijze worden ver
rekend. 

5. Het door den afzender voor een tele
gram te betalen bedrag wordt, indien dit geen 
veelvoud van 5 cent is, afgerond tot het naast 
hoogere door vijf deelbare bedrag in centen. 

6. Indien er betaling bij ontvangst moet 
p laats hebben, wordt het telegram slechts 
tegen betaling van de verschuldigde kosten 
aan den geadresseerde afgeleverd, beha! ve 
wanneer in het reglement anders bepaald 
wordt. 

7. Van den in het lste lid van dit artikel 
gestelden regel kan worden afgeweken in de 
gevall en, waarin de Directeur,Generaal met 
bui tenlandsche A dministraties en buitenland
sche Maatschappijen een regeling heeft ge
troffen, waardoor het mogelijk is, dat de voor 
een telegram verschuldigde kosten door den 
geadresseerde worden voldaan. 

De D irecteur-Generaal treft ter zake de noo
di ge voorzieningen. 

Aanbieding van telegrammen pn telefoon 
of pe1· telex . . 

Art. 27. 1. Telegrammen kunnen per tele
foon , zoowel als per telex worden aangeboden 
aan een door den Directeur-Generaal daarvoor 
aangewezen Rijkskantoor, mits een rekening 
bij den postchèque- en girodienst met voldoend 
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saldo wordt aangewezen, waarvan, met mach
tiging van den houder dezer rekening, de voor 
de telegrammen verschuldigde kosten kunnen 
worden afgeschreven, en voorts naar het oor
deel van den Directeur-Generaal tegen aan
bied ing zonder dadelijke betal ing geen be
zwaar bestaat. 

2. Aan den afzender, d ie van de in het 
vorige l id bedoelde wijze van aanbieding ge
bruik maakt, kunnen de kosten, d ie de Rijks
teleg1·aafdienst deswege, naar het oordeel van 
den Directeur-Generaal , heeft, tot een door 
den Directeur-Generaal te bepalen bedrag, dat 
10 cent voor elk telegram niet mag over
schrijden in rekening worden gebracht. 

3. Op de wijze van verrekening van de 
verschu ldigde kosten is art. 26, 4de lid , van 
overeenkomstige toepassing. 

Maatregelen bij wanbetaling. 

A1-t. 28. Bij nalatigheid in de betaling van 
kosten wegens zonder dadelijke betaling aan
geboden telegrammen, zal de Directeur-Gene
raal ter verkrijging van die betaling, in elk 
bijzonder geval de wettige m iddelen aanwen
den, wel ke hij passend acht. De nalatige is in 
dat geval zonder ingebrekestell ing, enkel en 
alleen door zijn nalat igheid, blijkende uit de 
desbetreffende ambte lijke aanteekening op de 
aangeboden quitantie, boven de telegramkos
ten verschuldigd de door den Directeur-Gene
raal te bepalen kosten voor het Staatsbedrij f 
uit die nalatigheid voortvloeiende. 

Ontvangbewijzen voo,· aangeboden (el e
grammen. 

Art. 29 . 1. De afzender van een telegram 
heeft het recht daarvan een ontvangbewijs te 
vragen, waarop het bedrag der kosten is ver
meld. 

2. Voor elk ontvangbewijs is 10 cent ver
schuldigd. 

Bij- en nabetaling door den afzender. 

Art. 30. Behoudens het geval van naseining, 
bedoeld in art. 48, sub b, is de afzender ver
plicht tot betaling van de kosten, welke bij 
aankomst moeten worden geheven en niet door 
den geadresseerde worden betaald, ten gevolge 
van diens weigeri ng, of omdat het niet moge
lijk is hem te vinden. 

Vergissingen bij de prijsbe1·ekening. 

Art. 31. 1. De bij vergissing te weinig ge
heven telegramkos·ten moeten door den afzen
der worden bij betaald, terwijl te veel geheven 
telegramkosten ambtshalve aan den rechtheb
bende worden terugbetaald. 

2. Verschillen van 10 cent of minder bl ij ven 
onverrekend. 

Vrijstelling van kosten. 

Art. 32. 1. Volgens de regelen door den 
M inister te stellen en in de gevallen daarbij 
bepaald, worden noodseintelegrammen koste
loos overgebracht. 

2. Er worden in den mobielen dienst voor 
den radio-electrisch doorloopen afstand geen 
kosten geheven voor de in de volgende cate
gorieën vallende radiotelegrammen van on
middellijk algemeen be lang: 

a . berichten, afkomstig van mobiele sta-
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tiom, over de aanwezigheid van ijs, wrakken 
en mijnen, of ter aankondiging van cyclonen 
en stormen; 

b. berichten ter aankondiging van plotse
linge verschijnselen, welke de luchtvaart be
dreigen, of van het plotseling ontstaan van 
hindernissen op de luchtvaartterreinen; 

c. berichten, afkomstig van de mobiele 
stations ter mededeeling van plotselinge ver
anderingen in de ligging van boeien, de wer
king van vuurtorens, bakens, enz. ; 

d. nota's op de mobiele diensten betrek
king hebbende. 

·volgorde van telegrammen. 

Art. 33. 1 . De overseining van telegram
men geschiedt in het binnenlandsche verkeer 
in de hierna genoemde volgorde: 

a. noodseinen, alsmede telegrammen, welke 
in verband daarmede, of in verband met de 
beveiliging van menschenlevens bij de zee- en 
luchtvaart, worden gewisseld; 

b. regeeringstelegrammen van de Koningin 
en van de leden van het Koninklijk Huis; 

c. regeeringstelegrammen van de :Ministers, 
hoofden van Departementen van a lgemeen 
bestuur ; · 

d. regeeringstelegrammen van den Vice
President van den Raad van State; 

e. regeeringstelegrammen van de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën; 

/. regeeringstelegrammen van den Direc
teur van het Kabinet der Koningin; 

g. regeeringstelegrammen van den chef van 
den Generalen Staf, den chef van den Ma
rinestaf, de Bevelhebbers in de Militaire af
deelingen en de commandanten (c ·q onder
commandanten) der Marine; 

h. regeeringstelegrammen, bedoeld in art. 
62, onder l ; 

i. regeeringstelegrammen van den Inspec
teur-Generaal van het verkeer; 

j. regeeringstelegrammen van de Neder
landsche en vreemde gezanten en consuls; 

k. overige regeeringstelegrammen (behalve 
die sub q genoemd) ; 

/. weerberichten; 
m. diensttelegrammen en nota's, betrekking 

hebbende op storing van verkeerswegen; 
n. dringende diensttelegrammen en nota's 

en betaalde nota's; 
o. dringende particuliere telegrammen en 

dringende perstelegrammen; 
p. niet-dringende diensttr legrammen en no

ta's en kennisgevingen van ontvangst per 
telegraaf ; 

q . re.geerinirstelegrammen. waarvoor de af
zender heeft afgezien van den voorrang bij de 
overseining, gewone particuliere telegrammen 
en gewone perstelegrammen; 

r. uitgestelde telegrammen en andere soor
ten telegrammen tegen verlaagd tarief. 

2. Overigens wordt de volgorde voor tele
grammen van gelijken rang, zooveel mogelijk 
en behoudens nader door den Directeur-Gene
raal vast te stellen uitzonderingen, bepaald 
door het tijdstip, waarop zij door de afzenders 
zijn aangeboden. 

3. In geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, volgen 
de regeeringstelegrammen, verzonden door of 
namens den Opperbevelhebber van Land- en 
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Zeemacht op de regeeri11gstelegrammen in het 
l ste lid , sub c, bedoeld; de in het .. Voor
schrift betreffende het verzenden van militaire 
telegrammen en het voeren van militaire in
terlocale gesprekken in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar en andere buitengewone omstan
digheden" bedoelde militaire telegrammen 
met spoed hebben alsdan voorrang boven alle 
overige regeeringstelegrammen. In de hier
bedoelde omstandigheden moet voor militaire 
telegrammen met spoed , wanneer zulks door 
den afzender bepaald noodzakelijk wordt ge
acht, desverlangd de overseining van alle 
telegrammen, behalve die van regeerings
telegrammen en die bedoeld sub a, worden 
onderbroken. 

4. De overseining van telegrammen ge
schiedt in het buitenlandsphe verkeer in de 
vol gen de orde: 

a. telegrammen betreffende de beveiliging 
van menschenlevens bij de zee- en luchtvaart ; 

b. regeeringstelegrammen; 
c. weerberichten; 
d. diensttelegrammen en nota's, betrekking 

hebbende op storing van verkeerswegen; 
e. dringende diensttelegrammen en nota's 

en betaalde nota's; 
/. dringende particuliere telegrammen en 

dringende perstelegrammen; 
g. niet-dringende diensttelegrammen en no

ta's en kennisgevingen van ontvangst per tele-
graaf; · 

h. regeeringstelegrammen, waarvoor de af
zender heeft a fgezien van den voorrang bij de 
overseining, gewone particuliere telegrammen 
en gewone perstelegrammen; 

i . uitgestelde telegrammen en andere soor
ten telegrammen tegen verl aagd tarief. 

Ambtshalve mededeelingen. 

Art. 34. De naam van het kantoor van 
afzending. het vol irnummer van het telegram, 
de dasrteekening, de tijd van aanneming, de 
aanwijzing van den verzending-sweg en de 
woorden. ireta llen of teekens, welke de ambte
lijke inleiding vormen, worden den geadres
seerde ambtshalve medegedeeld . Bij de verdèr
seining, lan!!s het telegraafnet, van een radio
telegram. dat ·van een mobiel .station ontvan
gen is, se int het landstation als p laats van af
zending c1en naam van het mobiele station, 
waarvan het radiotelegram afkomstig is, zoo
als deze naam in de betrekkelij ke naamlijst 
voorkomt, g-evol gd door den naam van ge
noemd landstation. 

Verzending van telegrammen. 

Art. 35. 1. De afzender van een telegram 
naar het bnitenl and . die den verzendinl!"Sweg 
voor zijn telegram wi l voorschrijven, stelt de 
overeenkomstisre ui tdrukking op zijn minuut. 
Ook kan hij slechts een gedeelte van den af te 
leggen weg aang-even. De betrokken kantoren 
zijn gehouden, zich naar zijn aanwijzingen te 
gedragen , tenzij on den voorgernhreven weg 
storing- of klaarblijkelijke onhooping bestaat, 
in welke gevallen de afzender geen bezwaar 
kan maken tegen het gebruik van een anderen 
weg. 

2. Indien de verzending van een telegram 
zoowel per draad als per draadlooze kan ge
schieden, heeft de afzender het recht te ver-
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zoeken, dat het telegram per draad of per 
draadlooze wordt verzonden; op de minuut 
wordt dan door hem een desbetreffende dui
delijke aanwijzing gesteld. Deze aanwijzing 
wordt door den telegraafdienst als een aan
duiding van den verzendingsweg beschouwd. 

3. In geen geval worden regeeringstele- ! 
grammen, waarvan overseining per draad ver
langd is, per draadlooze verzonden, behalve 
wanneer de afzender, nadat met hem behoor
lij k overleg is gepleegd, tot overseining langs 
een draadloozen weg machtiging heeft ge
geven. In geen geval worden regeeringstele
grammen, waarvan overseining langs een 
draadloozen weg is verzocht, per draad ver
zonden, behalve wanneer de afzender, nadat 
met hem behoorlijk overleg is gepl eegd, tot 
oversein ing per draad machtiging heeft ge
geven. 

4. De overige telegrammen, waarvan over
seining per draad verlangd is, worden s lechts 
dan langs een draadloozen weg verzonden, 
wanneer de draadweg gestoord is, zonder uit
zicht op een spoedig herstel. Omgekeerd wor
den de overige telegrammen, waarvan over
seining langs een draadloozen weg is ver
langd, slechts dan per draad verzonden, wan
neer de raclioweg gestoord is, zonder uitzicht 
op een spoed ig herstel. 

5. Overi gens wordt rekening gehouden met 
die aanwijzingen door den afzender betreffen
de den verzendingsweg gegeven, welke ove1·
eenkomstig door den Directeur-Generaal te 
stell en regelen zijn toegelaten. 

6. Indien de afzender omtrent den verzen
dingsweg voor telegrammen naar het buiten
! and , waarvoor versch illende wegen open 
staan, geen enkel e aanwijzing heeft gegeven, 
wordt gehandeld overeenkomstig daaromtrent 
door den Di recteur-Generaal te stell en regelen. 

Ve·rzendiny van teleg1·am111.en bij sto,·ing . 

Art. 36. l. Bij storing van de gemeenschap 
tusschen twee Nederlandsche kantoren wordt, 
zoo mogel ij k, de verzending van de telegram
men langs de l ij nen van een aangrenzend land 
beproefd, ronder dat uit dezen hoofde den af
zender een ige kosten , boven het gewone bin
nenlandsche tar ief, in rekening worden ge
bracht. 

3. Bij storing van den goedkoopsten weg 
in het buitenlandsche verkeer wordt den af
zender de prijs van den minst kostbaren der 
overblij vende wegen in rekening gebracht, 
tenzij door hem van de bevoegdheid, bedoeld 
in het l ste I id van art. 35, is gebruik ge
maakt, om zelf den weg voor de verzending 
van zijn telegram aan te wijzen, in welk ge
val hij het daarvoor geldende tarief moet 
betalen. 

3. Te legrammen van een kantoor, dat ge
heel buiten gemeenschap is, worden per post 
gezonden aan het naastbijzijnde kantoor, dat 
tot verderseining in staat is ; telegrammen 
voor een kantoor, dat geheel buiten gemeen
schap is, worden geseind naar het kantoor, 
van waaruit bij verzending per post de be
stemming het snelst kan worden bereikt. 

l ntrekkiny van een telegram op verzoek 
van den afzender. 

Art. 37. l. De afzender van een te legram , 

1938 

of zijn gemachtigde, kan, ind ien hij zijn hoe
danigheid a ls zoodanig bewijst, de overseining 
en de aflevering van dat telegram stuiten, 
wanneer daartoe nog gelegenheid bestaat. 

2. Wanneer een afzender zij n telegram in
trekt, vóór de overseining ervan is begonnen, 
worden de . kosten terugbetaald onder inhouding 
van 10 cent. Onder gelijke inhouding geschiedt 
terugbetaling en teruggaaf van het telegram, 
wanneer dit n iet vóór een door den afzender 
schrifte lijk opgegeven tijdstip kan worden ver
zonden. 

3. Indien het telegram door het kantoor 
van afzending is overgesein"d, kan de afzender 
de intrekking a lleen verzoeken per betaalde 
nota, gericht aan het kantoor van bestemming 
(a rt . 63). De afzender moet, naar keuze, den 
prijs betalen vau een antwoord per telegraaf 
of per post op de nota van intrekking. Voor 
een antwoord per post moet wowel in het 
binnenlandsche verkeer, a ls in dat met het 
buitênland, 15 cent worden betaald. 

4. Indien het telegram aan den geadres
seerde is afgeleverd , wordt deze, behalve wan
neer· in de nota een tegengestelde aanwijzing 
voorkomt, omtrent de intrekking van het 
telegram ingelicht. 

5. Aa n den afzender wordt medegedeeld, 
of het telegram vóór de bestelling ingetrokken 
kon worden of dat het reeds was afgeleverd. 

6. Wanneer een telegram naar het buiten
land wordt ingetrokken, vóór dat dit het kan
toor van bestemming heeft bereikt, betaalt 
het kantoor van afzending, rekening houden
de met den doorloopen afstand, ambtshalve 
aan den afzender de kosten terug, die niet 
zijn benut voor het oorspronkelij ke telegram, 
de nota tot intrekking en eventueel het voor
uit betaalde telegrafische antwoord. 

Stuitiny ,van teleg1·a,nincn . 

Art. 38 . 1. T elegrammen, bestemd voor 
een telegraafagentschap voor nazend ing, dat 
kennelijk is opgericht met het doel om tele
grammen van derden te onttrekken aan a lge
heele betal ing der kosten verschuldigd voor 
hun overseining ronder nazending tusschen het 
kantoor van afzending en dat van e igenlij ke 
bestemming, moeten door het kantoor van 
ontvangst worden gestu it, onder verplichting 
evenwel , het kantoor van a fzending h ierom
trent onm iddellijk in te lichten. 

2. Telegrammen, die door een dergelijk 
agentschap zijn nag·ezonden, kunnen ook door 
het kantoor van e indbestemming worden ge
stu it. 

3. Het kantoor van afaending moet tele
grammen, gerich t aan een agentschap voor 
nazending, weigeren, wanneer het van het 
bestaan van dit agentschap in kennis is ge
steld. 

4. Verderse ining van telegrammen, die Ltit 
het bu itenland, onverschillig op welke wijze 
(per post, telegraaf, telefoon o f op andere 
wijze), worden ontvangen, vindt niet plaats, 
indien de toezending geschiedt met het doel, 
de berichten te onttrekken aan de volledige 
betaling van de telegramkosten, verschuldigd 
voor den geheelen weg. De stuiting moet wor
den medegedeeld aan de administratie van 
het land van afzend ing van deze te legrammen. 
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lfrhandel-i11r1 1•an de telegramm,n t en 
kanto1•p van bestemming. 

Art. 39. 1. Zoo spoedig mogelijk na de 
ontvangst worden de telegrammen in volgorde 
van den tijd van opneming, rekening houdende 
met hun voorrnng afgeleverd, behoudens het 
bepaalde bij art. 59, 16de I id, art. 60, 8ste, 9de 
en 14de lid en a,·t. 61 , 13de lid. 

2. De telegrammen worden, volgens hun 
adres, aan huis, poste restante of telegraaf 
restant afgeleverd. Zij kunnen ook, als de 
geadresseerde daartegen geen bezwaar heeft, 
per telefoon of per telex aan hem worden af
geleverd. 

3. Aflevering per telefoon of per telex ge
schiedt zonder dat daarvoor bijzondere kosten 
in rekening worden gebracht. 

B estelling. 
Art. 40. 1. Een aan huis te bezorgen tele

gram kan worden afgeleve1·d aan den geadres
seerde, de volwassen leden van zijn gezin, aan 
ieder, die in zijn dienst is, aan personen die 
bij hem inwonen of verblijven, of aan den 
concierge van het hotel of het huis , tenzij de 
geadresseerde schriftel ijk een bijzonderen ge
machtigde heeft aangewezen, of de afzender 
van een binnenlanclsch telegram. door boven 
het adres de betaalde dienstaanwijzing "Eigen
handig" of = MP = te plaatsen, heeft ver
zocht, de aflevering uitsluitend aan den ge
adresseerde zei f te doen plaat hebben. 

2. De afzender van een binnenlandsch tele
gram kan eveneens verweken, dat het tele
gram open wordt afgeleverd, door boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing = Open = 
te plaatsen. 

3. Voor buitenlandsche telegrammen kan 
ook afleveri ng uitsluitend aan den geadres
seerde zelf. of open aflevering worden ge
vraagd, voo r rooveel het land van bestemming 
zich tot aflevering in e igen handen of tot open 
aflevering bere id heeft verklaard. De afzender 
plaatst clan boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing = MP = respectievelijk = Ouvert 
=. Bij telegrammen met de aanwijzing "Eigen
handi g" of = MP = is elke andere wijze van 
aflevering (per post, per telefoon of per telex) 
uitgesloten. 

4. Bij de afgifte van een telegram kan ge
vorderd worden , dat door of namens den ge
adresseerde een ontvangbewijs wordt onder
teekend, waarop dan tevens het uur van de 
ontvangst wordt ingevuld. Die onderteekening 
moet door den geadresseerde in persoon ge
schreden, indien het telegram de aanwij zing 
= MP = draagt. 

5. Indi en aan het aangegeven adres niet 
wordt opengedaan of de bestell er niemand 
vindt, di e het telegram voor den geadresseerde 
wenscht aan te nemen, wordt een kennisgeving 
aan het aangegeven adres achtergelaten en 
het telegram naar het kantoor teruggebracht, 
ten e inde het aan den geadresseerde of zijn 
gemachtigde op aanvraag van een van beiden 
te kunnen afleveren. Telegrammen , waarbij 
geen bijzondere voorrorgen in zake de a fl eve
ring behoeven in acht te worden genomen, 
worden echter in de brievenbus van den ge
adresseerde geworpen, wanneer overigens geen 
twij fel omtrent de woonplaats van dezen be
staat. 
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6. Een telegram met adres "telegraaf res
tant" wordt aan het telegraafloket aan den 
geadresseerde o f zijn vertegenwoordiger, indien 
deze daartoe behoorl ijk gemachtigd is, u itge
re ik t; zij zijn gehouden hu n identiteit te be
wijzen, ind ien dit van hen geëischt wordt. 

7. R egeer ingstelegrammen, bestemd voor 
kantoren met nachtdienst. welke na 23 uur 
worden ontvangen, alsmede particuliere tele
grammen, voorzien van de aanwijzing= Nacht 
= of = Nuit =, worden dadelijk besteld. 
Zulks geschiedt eveneens met de particuliere 
telegrammen. welke niet deze aanwijzing dra
gen, indien het kantoor van bestemming het 
dringende karakter van het telegram opmerkt. 
De bestelling van de overige telegrammen met 
inbegrip van die met aanwijzing = Dag = of 
= Jour = . geschiedt den volgenden morgen 
om 7 uur. 

Onb estelba,·e telPg,·amnien. 

Art. 41. 1. Indien een telegram niet kan 
worden afgeleverd, wordt hiervan zoo moge
] ijk aan den afzender kennis gegeven, met 
vonnelding van de 001·zaak van de onbestel 
baarheid. 

2. De afzender kan het ad res van het tele
grnm slechts overeenkomstig het bepaalde in 
art. 63 aanvullen, verbeteren of bevestigen. 

3. Indien het telegram late,· door den ge
adresseerde wordt afgehaald , of indien het 
kantoor van bestemming het telegram alsnog 
kan a fl everen , wordt dit den a fzender mede
gedeeld, indien deze kennis heeft gekregen 
van de onbestelbaarheid. 

4. Onbestelbare telegrammen worden op het 
kantoor van bestemming bewaard gedurende 
twee en veertig dagen, te rekenen van den 
dag volgende op dien van ontvangst. 

Afwijking van de gewone wijze van bezorging. 

Art. 42. 1. Op elk Rijkstelegraafka ntoo r 
of Bij telegraafk antoor, dat met bestelling is 
belast, is een registe r voorhanden , waarin ve r
zoeken van belanghebbenden om afwijking van 
de gewone bestelling van hun telegrammen, 
bijv. door berorging op bepaalde uren ter 
beurze, op een kantoor of elders, worden in
geschreven. 

2. Voor verzoeken tot het doen afleveren 
van telegrammen voor een zelfclen geadres
seerde aan adressen, welke afhankelijk zijn 
van dag, t ij d, geval of omstandigheid, i bij 
vooruitbetaling een inschrijvingsrecht verschul 
digd van 6 gulden pe r kalenderjaar, in de 
gevall en als door den Directeur-Generaal zal 
worden bepa11lrl. 

Dringende z1art·iculiere telegrammen. 

Art. 43. 1. De afzender van een particulier 
telegram in het binnenlandsche verkeer of be
stemd voor een land, in het verkeer waar 
mede cl i t is toege laten, ka11 voorrang bij de 
overse ining en bij de aflevering ter plaat e 
van bestemming verkrijgen, door de betaalde 
dienstaanwijzing " Dringend" of = D = boven 
het adres te schrijven en het tweevoud van 
den prijs van een gewoon telegram van het
ze! [de woordental over denzelfden afstand te 
betalen. 

2. Eveneens is de prijs voor een dringend 
CDE-te legram het tweevoud va11 den prijs van 
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een gewoon CDE-telegram van dezelfde lengte 
over denzel fden afstand . 

T elegrammen 1net antwoord betaald. 
Art . 44. 1 . De afzender van een telegram 

kan het antwoord, dat hij van zijn coITespon
dent vraagt, vooruit betalen, door boven het 
adres de betaalde di enstaanwij zing "Antwoord 
betaald" of = RP = te pl aatsen , aangevuld 
met de vermeldi ng van het voor het antwoord 
betaalde bedrag, a ldus = RP 0.50 = of = RP 3.00 = ; voo r een telegram naar het 
bui tenland wordt het vooruit betaalde bedrag 
in franken en centiemen herleid (gl 0.50 = 
1 frank) en dit bedrag op dezelfde wijze ach
ter de aanwijzi ng = RP = geschreven . 

2. Het kantoor va n bestemm ing levert aan 
den geadresseerde een antwoordbewijs af van 
gelijke waarde als in het vraagtelegram aan
gegeven. Dit a ntwoo rdbewijs geeft de bevoegd
h e id om, binnen de gre ns zijner waarde, een 
telegram. onverschilli g van welke soort, met 
of zonder bijzondere di ensten, met will ekeu
r ige bestemming te verzenden van een will e
keuri g kantoor uit van de Administratie, waar
toe het kantoor behoort, dat het bewijs heeft 
a fgegeven. 

3. Indien de prijs van een met een ant
woordbewijs gefrankeerd telegra m de waarde 
van dat bewij te boven gaat, moet het meer
dere door de n a fzender, di e van het bewijs 
µ-ebru;k maakt, worrl en bijbetaald. In het tegen
gestel de geval wordt het verschil tusschen de 
waarde van het bewij s en het bedrag van de 
werkelijk verschuldigde kosten aan den afzen
der Yan het oorspronkelijke telegram terug
betaald. ind ien het verzoek daartoe door den 
a fzender of door den gead resseerde b innen 
den termijn van geldi gheid van het a ntwoord
bewijs wordt gedaan en di t verschil ten minste 
1 gu lden bedraagt. 

4. Indien voor het antwoordtelegram een 
minimum bedrag wordt g-eheven en de waarde 
van het antwoordbewijs lage r is da n dit mini
IBLLm, moet de afzender van het antwoord het 
verschil bijbetalen. ' 

5. H et a ntwoordbewijs kan slech ts gedu
rende drie m aande n, gerekend van de n dag 
volgende op dien van afgiHe. voor de fran-
1,eer ing va11 een teleg-ram gebrnikt worden. 

6. Indi en de geadresseerde het antwoord
bewijs geweige rd heeft, of er om een of andere 
reden geen gebruik van heeft gemaakt en het 
bewijs aan een ka ntoor van de Administratie 
van het land van afzending- of van bestemming 
teruggeven is, wordt het bedrag van dat a nt
woordbewijs aan de n afzender van het tele
gram terngbetaald , indien zulks, binnen den 
termij n Yan geldi ghe id van het a ntwoordbewij s, 
door den afzender of door den geadressee1·de 
gevraagd wordt. 

7. W an neer het antwoordbewijs ni et aa. n 
rl en geadresseerde is künnen wot·den uitge
reikt, omdat het, n iet mogelijk was dezen te 
vinden, wordt het bedrag aan den afzender 
tern gbetaald , indien cl ze. voordat de termijn 
van geldighe id is verstreken, hi ertoe het ver 
zoek doet. 

Op antwoo1·d wachten. 
Art. 45 . De a fzender van een binncnlandsch 

telegram ka n , a l wen cht hij het antwoord 
n iet vooru it te betalen , de aandacht van den 
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geadressee rde er op doen vestigen, dat hij een 
a ntwoord verwacht. 

Hij schrijft da n boven het adres de betaald" 
di enstaanwij zing = AWW =. Bij de bestel
ling wordt a lsdan , indi en de geadresseerde een 
a ntwoord wil medegeven , énkele oogenblikken 
daarop gewacht. 

J'elegrammen 111 et collationneering. 
Art. 46. 1. De collationneering heeft ten 

doel meer waarbo rgen te geven voor een juiste 
overbrenging der telegra mmen. Zij bestaat in 
de geheele herhaling van het telegram (de 
a mbtelijke inl e id ing inbegrepen) en in de ver
gelijk ing van deze herhaling met de ambte
lijke inl ei ding en wat het telegram verder in
houdt. 

2. D e afzender van een telegram is bevoegd 
daarvan coll atio nneering te v ragen. Hij be
taalt daarvoor, boven de gewone kosten, een 
bedrag gelijkstaande met de helft van den 
prijs van een gewoon telegram, van hetzelfde 
aantal woorden, voor dezelfde bestemming 
langs denzel fden weg, terwijl hij bove n het 
adres de betaalde dienstaanwijzing "Collation
neer ing-" of = TC = schrijft. 

3. De toeslag voo r collationneering van 
CDE-telegrammen is de helft van den prij s 
van een gewoon CDE-teleg-r am . 

4 . Geheel of gedeeltelijk in gehe im sch r ift 
gestelde regeerings- en diensttelegrammen 
worden ambtsh-alve en kosteloos gecoll ation
neerd . 

T el eg,·ammen ,net kennisgeving van ontvangst . 
Art. 47. 1. D e a fzende r van een te legram 

kan verzoeken, dat hem de dagteekening en 
de tijd, waarop zij n telegram aan zijn corres
pondent is afgeleverd, dadelijk na de a fl eve
ring, pe r telegraaf of per post, worden mede
gedeeld. 

2. Indien de afzender verzoekt, dat de 
mededeeling hem per te legraaf wordt gedaan, 
moet hij daarvoor een bedrag betal en, gelijk
staande met den prijs van een gewoon tele
g ram van zes woorden voor deze] fde bestem
ming l a ngs di enzelfden weg. Hij schrijft dan 
boven het adres de betaal de di enstaanwijzing: 
,,K en n isgeving van ontvangst" of = PC = . 
Voor een ke nnisgeving van ontva ngst van een 
radiotelegram of van een kustseintelegram is 
verschuldi g d de prijs van een, voor het la nd
station of voor de kustse inpost bestemd, ge
woon telegram van zes woorden langs den
zelfden weg. De kennisgeving van ontvangst 
van een CDE-telegram is in alle gevall en aan 
het voll e tar ief onderworpen. 

3. Indien de afzender verwekt, dat deze 
meded eling hem per post wordt gedaan, be
taalt hij zoowel in het bi nnenlandsche verkeer, 
a ls in dat met het buitenland, een bedrag van 
15 cent, terwij l hij boven het adres de betaal
de d ie nstaanwijzing " K ennisgeving van ont
vangst pe r post" of = PCP = schrij ft. 

4. Wanneer het telegram per post naar zijn 
eindbestemming wordt overgebracht, als poste 
restante wordt a fgege ven aan het postkantoor, 
per telefoon, per tel ex of aan een of ander 
tusschenpersoon wordt afgeleverd, bevat boven
bedoelde rnededeeling dagteekening en t ijd 
van die postve rzending, afgifte of a fl eve ring. 

5. Wanneer het een rad io- of een kustse in-
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telegram betreft, verzendt het I andstation of 
de kustseinpo t de kennisgeving van ontvangst 
en geeft de dagte,ekening en het tijdstip aan 
van overbrenging aan het mobiele station (in 
geval van een radiotelegram) of aan het schip 
(in geval van een kustseintelegram). 

6. De kosten van de kennisgeving van ont
vangst per telegraaf kunnen, na afloop van 
den termijn van bewaring (42 dagen), wan
neer het telegram niet afgeleverd is, aan den 
afzender op zijn verzoek worden terugbetaald. 
De kosten van de kennisgeving van ontvangst 
per post worden nooit terugbetaald. 

Nau;ning van telegrammen. 

a. Op verzoek van den afzender. 
Art. 48. 1. Iedere afzender kan , door bo

ven het adres de betaalde dienstaanwijzing 
,,Naseinen" of = FS = te schrijven, verzoe
ken, dat zijn telegram door het kantoor van 
bestemming wordt nageseind. 

2. De kosten, welke bij aanbieding van na 
te seinen telegrammen geheven worden, zijn 
enkel di e voor de eerste bestemming verschu l
di gd, waarbij het volledige adres bij de woor
dentelling in rekening wordt gebracht. De bij 
te betalen kosten worden van den geadres
seerde geheven. Deze worden berekend naar 
het aantal woorden, dat bij iedere naseining 
wordt overgeseind. 

3. Indien een telegram, hetwelk de aanwij
zing = PC = of = PCP = bevat, moet wor
den nageseind, worden de bepalingen van het 
l 7de lid van dit artikel toegepast. 

4. Indien een telegram met de betaalde 
dienstaanwijzing = FS = slechts van één 
adres is voorzien, wordt het in voorkomende 
gevallen naa,· het nieuwe adres, dat ten huize 
van den geadresseerde is opgegeven, nage
seind. Op deze] fde wijze wordt doorgegaan, tot
dat het telegram is afgeleverd, of geen uieuw 
adres meer wo rdt opgegeven; in dit laatste 
geval handelt men overeenkomstig het be
paalde in het 6de l id van dit artikel. 

5. Indien de betaalde dienstaanwijzing 
= FS =vergezeld gaat van achtereenvolgende 
adressen, wordt het telegram aan elk der op
gegeven bestemmingen, eventueel tot aan de 
laatste, overgese ind. 

6. Ind ien aflevering niet kan geschieden 
en geen n ieuw adres wordt opgegeven, wordt 
den afzender van de onbestelbaarheid kennis 
gegeven en worden de naseiningskosten van 
hem ingevorderd. 

7. I ndien een na te seinen telegram de be
taalde dienstaanwijzing = TC = bevat, wor
den bij elke na eining de koten voor de col 
lationneering bij de andere naseiningskosten 
gevoegd. 

8. Ind ien de geadresseerde weigert de kos
ten van de naseining te betalen, wordt het 
telegram toch afgeleverd. De kosten worden 
a lsdan van den afzender ingevorderd. 

9. De kosten voor naseining van CDE
telegrammen worden berekend op den grond
sl ag van het verlaagde tar ief (art. 11, 5de 
l id ). 

10. N a de aanbieding van een telegram, 
dat de aanwijzing = FS = niet draagt, of 
naar aanleiding van een kennisgeving van on
bestelbaarheid van een dergelijk telegram , kan 
de afzender verzoeken, dat het kantoor van 
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bestemming de aanw1Jz111g = FS = opneemt. 
Dit verzoek moet worden overgebracht als be
taalde nota, welke het nieuwe adres aangeeft. 

ll. Voor radiotelegrammen is de betaalde 
dienstaanwijzing "Naseinen" of = FS = niet 
toegelaten. 

b. Op verzoek van den gead,·esseercle. 
12. Ieder, die zijn bevoegdheid daartoe aan

toont, kan verlangen, dat telegrammen, we lke 
aan zijn adre op ee·n kantoor aankomen. aan 
hem zullen worden nageseind aan een door 
hem opgegeven nieuw adres. Er wordt dan 
gehandeld overeenkomstig het bepaalde in het 
l ste t,/m 7de lid en in het 9de lid van dit 
artikel. maar in plaats dat boven het ad res de 
aanwijzing = FS = wordt geschreven, wordt 
de betaalde dienstaanwijzing "Nageseind uit 
...... ....... ....... .... " (naam van het naseinende 
kantoor of van de naseinende kantoren) boven 
het adres vermeld. 

13 . Verzoeken om naseining moeten schrif
telijk, per betaalde nota of per post worden 
gedaan. Zij gaan of van den geadresseerde 
ze lf uit, óf namens hem, van een der in art. 
40, lste lid, genoemde personen , welke de 
telegrammen in plaats van den geadresseerde 
in ontvangst kunnen nemen. Hij, die een zoo
danig verzoek indient, moet zich verbinden de 
kosten te betalen, welke niet door het kantoor, 
dat met de bestelling belast is, kunnen wor
den ingevorderd. 

14. Indien ten huize van den geadresseerde 
van een te legram, dat niet de aanwijzing 
= FS = draagt, het nieuwe adres wordt mede
gedeeld zonder dat opdracht tot naseining 
wordt gegeven, zendt het kantoor van bestem
ming een af chrift van dat telegram per post 
aan het nieuwe adres, tenzij verzocht is om 
het telegram ten kantore te bewaren of ambts
halve nase ining gesch iedt. Nazending per post 
geschiedt overeenkomst ig art. 50 van dit 
reglement; h iervan wordt aan den afzender 
kennis gegeven. 

15. Indien de geadresseerde weigert de na
seiningskosten van een nageseind telegram te 
betalen, of, ind ien het te legram om een an
dere reden niet kan worden afgeleverd, verha
len de betrokken kantoren eventueel de n iet
ingevorderd ko ten op hen, die last tot de 
naseining hebben gegeven en respectievelij k 
verantwoorde! ij k zijn. 

Aan den afzender worden geen naseinings
kosten in 1·ekening gebracht. 

16. Wanneer een kantoor van bestemmi ng 
een afschrift van een telegram met antwoord 
betaald per post moet nazenden, wordt het 
antwoordbewijs aan het afschrift gehecht. 

17 . Wanneer een kantoor van bestemming 
een telegram, waarvan kennisgeving van ont
vangst J:)er te legraaf of per post is gevraagd, 
telegraf isch moet nazenden, laat het boven het 
adres de aanwijzing = P C = of ::..: PCP = 
staan. De kennisgeving van ontvangst wordt 
dan verzonden door het laatste kantoor van 
bestemming. 

18. In de geva llen, bedoeld in het 12de, 
13de en 19de lid, laatste zinsnede, van dit 
arti kei, heeft degene, die een telegram laat 
na einen, de bevoegdheid, zelf de naseinings
ko ten vooruit te betalen, mits het telegram 
slechts naar één plaats wordt nageseind zonder 
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aanwijzingen omtrent eventueele naseining 
naar andere plaatsen. 

19. Indien een telegram naar een bepaalde 
plaats moet worden nageseind, zonder aan
wijzingen omtrent eventueele naseining naar 
andere plaatsen, kan degene, die de opdracht 
tot nase ining van dit telegram geeft, zelfs ver
zoeken, dat dit dringend wordt nageseind, 
maar hij is dan verplicht, zelf de tweevoudige 
kosten te betalen. 

Omgekeerd kunnen dringende telegrammen, 
op verzoek van den geadrnsseerde of zijn ve r
tegenwoordiger, a ls gewone telegrammen wor
den nageseind, nadat de aanwijzing = D 
is doorgehaald. 

20. In de door den Directeur-Generaal te 
bepalen gevall en kunnen binnenlandsche te
legrammen in het binnenlandsche verkeer zon
der kosten voor den geadresseerde worden 
nageseind. 

De naseiningskosten worden a lsdan aan den 
afzender in rekening gebracht. 

Meervoudige telegra,n,nen. 

Art. 49. 1. Elk telegram kan worden ge
richt óf aan verschillende geadresseerden in 
een ze lfde plaats of in verschillende plaatsen, 
welke door een zelfde kantoor bediend wor
den, óf aan een zelfden geadresseerde aan 
verschillende adressen in dezelfde plaats of in 
verschill ende p laatsen, welke dooi· een zelfde 
kantoor worden bediend. 

De afzender schrijft dan boven het adres de 
betaalde di e nstaanwij zing "x adressen" of = TM x = . D e naam van het kantoor van 
bestemming komt slechts eenmaal, aan het 
eind van het adres , voor. 

2. Bij telegrammen aan versch ill ende ge
adressee rden gericht, moeten de aanwijzingen 
omtrent het adres voor de bestel I ing zooals 
beurs, station, markt, enz., achter den naam 
van iederen geadresseerde voorkomen. Even
eens moet in telegrammen, gericht aan een 
zalfden geadresseerde aan verschil lende adres
sen, de naam van den geadresseerde voor elke 
aanwij zi ng van het adres voor de bestelling 
voorkomen. 

3. Het gebruik van betaalde dienstaanwij 
zingen is geregeld overeenkomstig de bepa
lingen van art. 15, 3de lid. 

4. Een meervoudig telegram wordt voor de 
prijsberekening a ls één enkel telegram geteld, 
waarbij alle adressen in de woordentelling 
worde n begrepen. 

5. Bovendien wordt voor binnenlandsche 
meervoudige telegrammen, behalve het tarief, 
berekend overeenkomstig het vorige I id , een 
recht van 15 cent geheven voor de vervaardi
ging van elk afsch ,·ift, dat niet meer dan 
vijftig betaalde woorden bevat. Voor afschrif
ten, welke meer dan vijftig betaalde woorden 
bevatten, bedraagt het recht 15 cent voor elke 
vij ftig woorden , of gedeelte daarvan. Het aan
tal in rekening te brengen afschr iften is ge
lij k aan het aantal adressen min één. 

6. Voor buitenlandsche telegrammen be
draagt het recht voor elk afschrift, dat niet 
meer dan vijftig betaalde woorden bevat, 50 
cent. 

Voor afschriften, welke meer dan vijftig 
betaal de woorden bevatten, bedraagt het recht 
50 cent voor de eerste vijftig wo0t·den en 25 
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cent voor elke volgende vijftig woorden , of 
gedeelte daarvan. H et aantal in rekening te 
brengen afschriften is gelijk aan het aantal 
adressen. 

7. De kosten voor elk a fschi·i [t worden af
zonderlijk berekend, waarbij rekening wordt 
gehouden met het aantal woorden, dat het 
moet bevatten. 

8. Elk exemplaar van een meervoudig tele
gram bevat a lleen het adres, dat daarbij be
hoort, eventueel voorafgegaan door een der 
volge nde betaalde dienstaanwijzingen: = D =, 
= SEM =, = Pers = , = LC = , = LT = , 
= ELT =, = NLT = of = DLT = . De be
taalde dienstaanwijzing = TM x = komt er 
niet op voor, tenzij de afzender het heeft ver
zocht. Dit verzoek moet in het betaalde woor
dental zijn opgenomen en als volgt luiden: 
= CTA = . In dat geval moet ieder exem
plaar van het meervoudige telegram, behalve 
het adres, dat daarbij behoort, alle andere 
adressen bevatten. Deze worden, voorafgegaan 
door de aanwijzing "ontvangen met ... ..... . 
ad1·essen", na de onderteekening of, indien 
deze ontbreekt, na den inhoud vermeld. 

B ezo1·ging per bode of per pust. 

Art. 50. 1. Telegrammen, bestemd voo,· 
plaatsen, die aan het in ternationa le net ,·oor 
verreberichtgeving zijn aangesloten, kunnen 
daarheen per post, eventueel per bode o [ per 
luchtpost, worden gezonden, doch alleen van 
een telegraafkantoor uit van het land. waar
toe die plaatsen behooren. 

2. Telegrammen, bestemd voor pl aatsen, 
welke niet aan het internationa le net voor 
verreberichtgeving zijn aangesloten, kunnen 
van een telegraafkantoor uit van het land, 
waartoe de plaats van bestemming behoort, 
hetzij per post worden afgeleverd, hetzij, in
dien deze diensten bestaan, per bode of per 
luchtpost. 

Z. Zoodanige aflevering kan echter plaats 
hebben van een telegraafkantoor uit van een 
ander land, indien het land van bestemming 
niet aan het internationa le net voor verre
berichtgeving is aangesloten of de plaats niet 
kan worden bereikt door bemiddel ing van een 
kantoor van het land van bestemming. 

a. 
4. 

voo1· 
loos. 

B ezorging per bode. 
De bezorg ing van telegrammen, bestemd 
plaatsen in Nederland, geschiedt koste-

5. De kosten van bezorging per bode van 
voor het buitenland bestemde telegrammen 
worden door den afzender betaald of voor 
rekening va.n den geadresseerde gelaten. Ge
schiedt betaling door den afzender, dan schrijft 
hij boven het adres "Bode betaald" of = XP = 
en betaalt hij het door het land va n bestem
ming opgegeven vaste bedrag of iu sommige 
gevallen het voor bepaalde kantoren in de 
officieele naamlijst vermelde bedrag. Verlangt 
de afzender, dat de geadresseerde de bode
kosten betaalt, dan schrijf t hij boven zijn 
telegram de betaalde di e nstaanwijzing "Bode". 

6. In sluitingstijd van het ·kantoor, dat nor
maal voor de bezorging is aangewezen, kun
nen voor N ederlandsche kantoren bestemde 
telegrammen, waarvoor de bijzondere dienst 
" Dringend" (= D = ) is verzoch t, binnen de 
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door den Directem-Generaal te bepalen gren
zen, van een ander kantoor uit zonder kosten 
YOOr het pub) iek worden bezorgd. Dit geldt 
eveneens voor telegrammen, die daarvoor naar 
door den Directeur-Generaal te stellen regelen 
in aa nmerking komen . 

7. Indien voor telegrammen naar het bui
tenland met de betaalde d ienstaanwij zing 
= Exprès =, boclekosten zijn verschuldigd en 
de geadresseerde weigert deze te voldoen, clan 
worden de telegrnmmen toch afgeleverd. Als
dan wordt van den afzender het cloOl· het be
trokken land opgegeven vaste bedrag geheven. 

b. Bezorging per post. 
8. De afzender, die zijn telegram per post 

wil verzenden, moet boven het adres van het 
telegram een der volgende betaalde dienst
aanwijzingen schrijven: 

= Post = als het telegram als gewone brief 
moet worden verzonden: = PR = als het telegram a ls aangeteekencle 
brief moet worden verzonden : = PAV = a ls het telegram per luchtpost 
moet worden verzonden. 

9. De naam van het telegraafkantoor, van 
waaruit het te legram per post moet worden 
verzonden, wordt geplaatst onmiddellijk na 
den naam van de plaats van uiteindelijke be
stemm ing. 

10. Voor telegrammen, welke per post moe
ten worden afgeleverd, behooren de vo lgende 
11ernnkosten te worden betaald: 

a. Telegrammen, welke binnen de grnnzen 
van het land van bestemming moeten worden 
bezorgd: 

1°. die met de betaalde dienstaanwijzing 
= Post = : geen neven kosten; 

2° . die met de betaalde dienstaanwijzing = PR = : 15 cent; 
3°. d ie met de betaa lde dienstaanwijzing 

= PA V = : de extra kosten voor het ve rvoer 
van een gewonen brief pe r luchtpost; 

4°. die met de betaalde di enstaanwijzingen 
= PR= en= PAV = : 15 cent en de extra 
kosten voor het vervoer van een gewonen br ief 
pe r luchtpost; 

b. Telegrammen, welke naar een ande r land 
dan dat van telegrafische bestemming moeten 
worden overgebracht: 

1°. d ie met de betaalde dienstaanwijzing 
= Post = : 15 cent; 

2°. d ie met de betaalde dienstaanwij zing 
= PR = : 30 cent ; 

3°. d ie met de betaalde dienstaanw ijzing 
== PA V == 15 cent e n de extra kosten voor 
het vervoer van een ge wo nen brief per I ucht
post; 

4° . d ie met de betaalde d ienstaanwijzingen 
= PR = en = PAV = 30 cent en de extra 
kosten voor het vervoer van een gewoncn brief 
per I uch tpost. 

11. Voor telegrammen met de betaalde 
dienstaanwijzing " P oste restante" of = GP = 
zij n de nevenkosten dezelfde a ls voor die met 
de aanwijzing = Post = ; voor telegrnmmen 
met de aanwijzing " P oste rnstante aangetee
kend" of = GPR = zij n de kosten dezel fde 
a ls voor di e met de aanwijzing = PR = . 

12. Telegrammen , welke per post naar h un 
bestemm ing moeten worden overgebracht en 
door het telegraafkantoor van bestemming te r 
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post worden bezorgd, worden a ls volgt behan
deld: 

a. telegrammen, we lke binnen de grenzen 
van het land van bestemm ing moeten worden 
bezorgd en welke geen enkele aanwijzing be
treffende de verzending per post bevatten, 
worden als gewone br ieven, zonder kosten voor 
den afzender of voor den geadresseerde, te r 
post bezorgd ; de telegrammen, die poste res
tante zijn geadresseerd, kunnen echte r aan een 
bijzonder afleveringsrecht (art. 16, 12de l id) 
worden onderworpen; 

b. telegrammen, welke per post naar een 
ander land dan dat, waar in het kantoor va11 
telegrafische bestemming is ge legen, moeten 
worden verzonden, worden, indien geen kosten 
voor verzending per post geheven zijn, als ge
wone ongefrankeerde brieven ter post bezorgd; 
het briefport komt clan ten laste van den ge
ad resseercle. 

1'eleg1·a1n1nen op luxe-/onnulie,·. 

Art. 51. 1. De afzender van een b innen
landsch te legram, bestemd voor een der door 
den Ministe r aan te wij zen kantoren of scheep. -
stations, kan tegen betaling van een recht van 
40 cent verlangen, dat zijn telegram op een 
luxe formulier \\'Ordt afgeleverd . Zulks kan 
eveneens geschieden in het verkeer met de 
landen, waa rmede daaromtrent een regeling is 
getrnffen; bij de verzending u it Nederland 
wordt a lsdan van den afzender boven het gel 
dende tarief een recht van 50 cent per tele
gram geheven. 

2. De geadressee rde van telegrammen kan , 
tegen voonlÎ tbeta l i ng ten kantore van bestem
ming van 40 cent per telegram, mede verzoe
ken , dat door hem aan te geven voor hem op 
de in het eerste lid bedoelde kantoren aanko
mende telegrammen op luxe-fo rmul ieren wo,·
den afgeleverd . 

3. De nadern voorwaarden omtrent deze 
telegrammen worden vastgesteld door den Mi
nister, die tevens kan bepalen, of en zoo ja, 
welk gedeelte van de in di t artikel genoemde 
bedragen kan worden afgestaan aan een of 
meer vereenigingen, welke te algemeenen nutte 
werkzaam zijn. 

P articuliere treintelegra,n,nea, . 

Art. 52. 1 . Onder particul iere tre intele
grammen worden ve rstaan telegrnmrnen, 
welke door spoorwegre izigers in bepaalde tre i
nen, gedurnnde de reis, worden aangeboden 
aan daartoe aangewezen spoorwegpersoneel, 
dat zorg draagt voor afg ifte dezer telegram
men aan het eerste daar toe gesch ikte spoo ,·
wegtelegraa fkan toor . 

2. De aannem ing dezer telegrammen ge
schiedt op verantwoordelij khe id van den af
zender. 

3. P articuliere tre intelegrnmmen zijn toe
gelaten naa r bestemmingen in het binnenl and, 
alsmede naar daarvoo r in aanmerk ing komen
de buitenlandsche bestemmingen. 

4. Toegelaten zijn gewone te legrammen ; 
in het b_in nenland bovend ien dr ingende tele
gra1n m en. 

5. De inhoud deze ,· telegrnmmen moet ge
heel in verstaanbare taa l zijn gesteld. 

6. Betaalde dienstaanwijzingen zijn uiet toe-
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gelaten, behoudens de aanw1Jz111g " Dringend" 
of = D = in het b innenlandsche verkeer. 

7. H et aanta l woorden , eventueel met in
begrip van de beta alde dienstaanwijzing " Drin
gend" of = D = , is beperkt tot 15; de sein
k osten worden steeds berekend a lsof het tele
g ram inderdaad 15 woorden bevat. 

8. H et bedrag der seinkosten moet d i reet 
b ij de aanb ieding worden voldaan. 

9. K a dere voorschriften omtrent de pa r t i
cu liern tre intelegrammen worden door den 
Di recteur-Generaal vastgesteld. 

B eeldtel egrani1nen . 

A rt . 53. Met daarvoor in aanmerk ing ko
m ende landen kunnen beelcltelegrammen wor
den gew isseld. 

De betrekkel ij ke voorschriften worden door 
den D i"ecteur-Generaal vastgeste ld. 

K ustsein tel egra,nm.en. 

A "t. 54 . 1. Telegrammen, welke door tus
schen komst van kustse inposten met schepen op 
zee worden gewisseld, dra gen den naam van 
k ustseintel egrammen. 

2. K ustse inte legra mmen moeten boven het 
adre, de betaalde dienstaa nwijzing = SEJ\f = 
dragen. 

3. H et adres van kustse in teleg rammen, be
stemd voor sche pen op zee, moet bevatten : 

a. den naam van den geadresseerde met de 
aanwijz ingen, welke ve rde r nood ig mochten 
zijn ; 

b . den naam , a lsmede de na tiona l iteit van 
h et sch ip en, zoo nood ig, het ondersche idings
teeken van het internationale seinboek, inge
v al er ve rschi ll ende schepen van denzelfden 
n aam zijn ; 

c. den naam van den kustse inpost, zooals 
deze in de officieele naamlijst de r kanto ren 
voo rkomt. 

4. K ustse intelegramm en moeten zij n ge
steld of in de taal va n het land , waal' de 
kustse inpost is ge vest igd, welke ze moet over 
brengen, óf in g roepen va n lette l'S van het 
interna t iona le se inboek clan wel in een com
binatie van be ide. 

5. Voor regee rings-kustse in telegram men, doo r 
een sch ip op zee ve rw nclen, wordt het zegel 
ve1·va ngen door het onclersche id ingsteeken van 
de bevelvoering. 

6. Voo!' kustse intelegra mmen, afkom st ig van 
schepen o p zee , bestaat de aand uid ing van 
het kantoo r van a fzendi ng in de ambte lijke 
inleiding ui t den naam van het schip , gevol gd 
door den naam van den post va n ontva ngst. 
D e tij d va n aa nneming is de tijd van ont
vangst van het telegram door den on tvangen
den post, welke met het sch ip in verb indi ng is. 

7. Voor een telegram naa r een sch ip op zee 
betaal t de a fzende r, e n voor een te legram, af
komstig van een schip op zee, betaalt de ge
acll'esseerde, boven het te legramta ri ef 10 cent 
pe t· woord . 

8. De afzender va n een kustse intelegram , 
bestemd voor een sch ip op zee, kan het aanta l 
dagen aangeven, gedurende welke dat te le
g ram door den kustse inpost ter beschikking 
van het sch ip moet worden gehouden. Hij 
schrijft dan boven het adres de betaa lde di enst
aanwijzing "x dagen" of == J x == , welke het 
èHlntal dagen, daaronde r begre pen di en van 
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aan bieding van het telegrnm , aangeeft. 
9. Indien een telegram, bestemd voor een 

schip op zee , n iet binnen den door den afzen
der aangegeven termijn, of, bij gebreke van 
een dergelij ke aanwijzing, niet vóór of op den 
morgen van den 28s ten dag na dien van aan
bieding aan da t schip kan worden overge
bracht, wordt h iervan aan den a fzender ken
nis gegeven. Deze heeft de bevoegdheid , per 
betaalde nota, per telegraaf of pe r post, aan 
den kustse inpost te verweken, dat zijn tele
gram gedurende een n ieuw t ijdva k van ten 
hoogste dertig dagen beschikbaar za l worden 
gehouden, om aan het sch ip te worden over• 
gebracht, en zoo ve rvolgens. B ij gebre ke van 
een dergelij k ve rzoek word t het te legram aan 
het e inde va n den 2den dag, volgende op dien 
van de verzend ing van de nota, waar in wordt 
medegedeeld , dat de oversein ing niet heeft 
kunnen plaats vinden, a ls onbestelbaar ter 
zijde gelegd. Indien echter de kustse inpost 
ze kerhe id heeft , dat het sch ip zij n werkings
gebied heeft verlaten vóór het te legram kon 
worden overgebrach t , wordt h ier van aa n den 
afzender kenn is gegeven . 

10. Als kustsein telegram zij n n iet toege
laten : 

a. telegrammen met antwoord beta ald , be-
ha lve voor telegram men naar sche pen op zee ; 

b. telegraf ische postwissels ; 
c. telegrammen met col ] ationneeri ng; 
d. telegrammen met kenn isgeving van on t

vangst per telegraaf of pe r post, beha] ve vom· 
telegrammen, bestemd voor schepen op zee, 
voor zoover betreft den langs de verkee1·swe
gen van ' het telegraafnet te cloorloopen af
stand ; 

e. na te se inen telegrammen ; 
/. betaa l de nota's; beha! ve voo r zoovee l den 

langs de verkeerswegen va n het te legraafne t 
te doorloopen a fsta nd betreft; 

g . dr ingende telegrammen, behal ve voor 
zooveel den langs de verkeerswegen van he t 
teleg raa fnet te doo l'l oopen a fstand betreft; 

h . telegrammen met bewrging pe r bode o f 
per pot ; 

i . u itgestelde telegrammen ; 
j. br ieftelegrammen ; 
k. K erst - en N ieuwjaarste leg rammen ; 
l . per telegramm en. 

Radiotel egr·a,n,nen. 

Art. 55. 1 . Te legrammen, a fkomstig van 
of bestemd voor een mobiel station , welke over 
hun geheelen weg of een deel daa rvan worden 
overgebracht over de ver b indingen voor ra clio
ber ichtgevi ng van den mobielen d ienst , wor
den met den naam van rad ioteleg rammen aan-
gedu id . · 

2. Rad ioteleg rammen in openbaar ve rkeer 
te wissel e n m e t N ede rlandsche vl iegtu ig e n zijn 
slech ts toegelaten met inachtnem ing va n de 
bepal ingen die door den M inister zij n of wo,·
cl en gesteld. 

3. R acl iote legrnmmen wo rde n overeen kom
stig de bepal ingen van de a rtt . 9 tJm 18 van 
d it reglement opgesteld. Het gebruik van 
g roepen van letters van het internationale 
se inboek is toegela ten in rad iote legrammen, 
gewisse ld met schepen. 

4. H et ad ,·es van radiotelegrammen, die 
voor mobiele stations zijn bestemd, moet zoo 



1938 

volledig mogelijk zijn ; het moet als volgt zij n 
samengesteld: 

a. de naam of hoedanigheid van den ge
adresseerde met de aanwijzingen, welke ver
der noodig mochten zijn ; 

b. de naam van het scheepsstation of, in 
geval van een ander mobiel station, de roep
naam, zooals deze namen in de betrekkelij ke 
naamlijst voorkomen; 

c. de naam van het landstation, dat met de 
overbrenging is belast, zooals di e in de naam
lijst voorkomt. 

5. De naam en de roepnaam, bedoeld on
der b van het 4de lid van dit artikel, kunnen 
echter, op verantwoordelijkheid van den afzen
der, ve rvangen worden door de aanduiding • 
van den door het mobiele tation gevolgden 
weg, aangegeven door den naam van de ha
vens van vertrek en aankom t of door iedere 
andere daaraan gelijkwaardi ge aanwijzing. 

6. Het tarief van radiotelegrammen is ge
regeld in de a rtt. 11 en 25 van dit reglement. 

7. De totale prijs der radiotelegrammen 
wordt van den afzender geheven met ui tzonde
ri ng van 1°. de kosten van bodebezorg ing, 
welke bij aankomst moeten worden geïnd (art. 
50, 6de lid) ; 2°. de verschuldigde kosten 
wegens ongeoorloofde amenvoegingen of wij
zigingen van woorden, welke door het kantoor 
of mobiele station van bestemming worden 
opgemerkt (a,-t. 23, l ste lid ); deze kosten 
worden van den geadre seerde geheven. 

8. Wanneer bet radiotelegram geheel of 
gedeeltelijk in een der talen van het land van 
be temming gesteld is, voor zooveel het radio
telegrammen, afkomstig van mobiel"e stations 
betreft, of in een der talen van het land, 
waartoe het mobiele station behoort, wa nneer 
het radiotelegrammen naar mobiele stations 
betreft en het radiotelegram samenvoegingen 
of wijzig ingen van woorden bevat, welke in 
strijd met het taalgebruik zij n, heeft, naai:- om
standi gheden, het kantoor of mobie le station 
van bestemming de bevoegdheid van den ge
adresseerde het bedrag der niet betaal de kos
ten in te vorderen. Weigert deze de beta li ng, 
dan is verder art. 23, l ste lid van toepassing. 

9. De stations van den mobielen dienst 
moeten, indien de afzender zulks verzocht 
heeft, hun tusschenkomst verleenen voor de 
wis e ling van radiotelegrammen afkom tig 
van of bestemd voor andere stations van den 
mobiel en di enst; echter is het aantal tus chen
komst verleenende stations ,·an den mobielen 
dienst beperkt tot twee. De taks voor den over
neemdie nst wo1·d t. zoowel wanneer twee sta
t ions tusschenkomst verl eenen, als wanneer een 
enkel station overneemt, zonde r heff ing van 
een minimum en uitsluitend per woo,·d vast
gesteld op een un ifo rm bedrag van 20 cent. 
De radiote legrammen, verzonden zooals hi er
boven is aangegeven, moeten boven het adres 
de betaalde dienstaanwijzing = Rl\11 = (over
neming) d ragen. Voor ODE-radiotelegrammen 
word t 6/10 van dit tarief be rekend (art. 11 , 
5de lid). 

10. De afzender van een radiotelegram, be
stemd voor een schip op zee, kan het aantal 
dagen aangeven, gedu rende welke dat tele
gram door het kuststation ter beschikking van 
het schip moet worden gehouden. 

Hij schrijft dan boven het a dres de betaalde 
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dienstaanwijzing: .,X dagen" of = J x =, 
welke dat aantal dagen (ten hoogste tien). 
daaronder niet begrepen dien van aanbieding 
van het telegram, aangeeft. 

\Vannccr een radiote legram, dat de betaalde 
di enstaanwijzing = J x = draagt, niet binnen 
den voorgeschreven termijn is overgebrach t 
kunnen worden, geeft het kuststation hiervan 
kennis aan het kantoor van afzending, da t den 
afzender inlicht. Deze kan per betaalde nota 
- per telegraaf of per po t - aan het kust
station verzoeken dat zij n rad iote legram, voor 
zooveel den tu schen kust- en scheepsstation 
af te leggen weg betreft, zal worden geannu
leerd of gedurende een nieuwe periode van ten 
hoogste zeven dagen beschikbaar zal worden 
gehouden om aan het scheepsstation te wor
den overgebracht. Bij gebreke van een derge
lijk erzoek wordt het radiotelegram drie da
gen na het verzenden van de kennisgeving 
betreffende de niet-overbrenging a l onbestel
baar ter zijde gelegd. H et ka ntoo,· van afzen
ding word t onmiddell ijk ingelicht indien het 
kuststat ion het radiotelegram overbrengt ge
durende de dri e vorenbedoe lde dagen. Dit ge
schiedt eveneens wa nne r het kuststation . het 
radiotelegram overbrengt gedurnnde den nieu
wen te rmijn, welke eventuee l door den afzen
der is verzocht. 

Al s het scheepsstation, waarvoor een radio
telegram be temd is, dat niet voorzien is van 
de betaalde dienstaanwijzing = J x = . zich 
niet heeft gemeld vóór of op den morgen van 
den vierden dag volgende op den dag van 
aanbieding, geeft het kust tation hierrnn ken
nis aan het kantoor van afzending dat den 
a fzender inlicht. Deze ka n per betaalde nota 
- per telegraaf of per post - aan het kust
station verzoeken dat zij n radiotelegram, voor 
zooveel den tusschen kust- en scheepsstation af 
te leggen weg betreft, zal worden geannuleerd, 
of tot na afloop van den t ienden dag, te re
kenen van den dag van aanbied ing (dag van 
aanbied ing niet inbegrepen), beschikbaar za l 
worden gehouden. 

Bij gebreke van een derg-e l ijk verzoek, wordt 
het radiotelegram aan he~ e inde van den ze
venden dag, te rekenen van den dag ,-an aan
bieding (dag van aanbieding niet inbegrepen). 
a ls onbestelbaar ter zijde gelegd. H et kantoor 
van afzending wordt onmiddellijk ingelicht 
indien het ku tstation het radiotelegram over
brengt tus chen den vierden en den zevenden 
dag te rekenen van den dag van aanbieding 
(dag van aanbieding niet inbegrepen) . Dit 
gesch ie d t eveneens wanneer het kuststation 
het rad iote legram ov rhrnngt gedurende den 
termijn , welke eventueel door den afzcnde ,· 
is verzocht. 

Op den morgen van den da g, vo lgende op 
dien waarnp de radiotelegrammen als onbP
stelbaar te1· zijde zijn gelegd, licht het kust
station het kantoor van afzending in. opdat 
de terugbetaling van de Ia ndstations- en boord
taksen ten bate van de a fzende1·s ka II ge
schieden. 

Er wordt evenwel geen reken ing gehouden 
met het vet-strijken van een der bovenbedoelde 
termijnen, a ls het kuststation de zekerheid 
heeft, dat het scheep tation binnenkort in zij n 
werkingsgebied zal komen. Omgekeerd wordt 
het verstrijken der termijnen niet afgewacht, 
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a ls het ku tstation de zekerheid heeft, dat het 
scheepsstation, da t een aangeva ngen over tocht 
volbrengt, reeds voor goed zijn werkingsge
bied heeft verlaten of daar niet binnen zal 
komen. I ndien het veronderstelt, da t geen 
a nder kuststation van de Administra tie of van 
de particuliere onderneming, waar toe het be
hoort, met het scheepssta tion in verbinding is 
of daarmede in verbinding zal treden, annu
leert het kuststation het ra diotelegram. voor 
zooveel den tusschen dit station en het scheeps
station a f te leggen weg betreft en geeft het 
hiervan kennis aan het kantoor van a fzending, 
dat den a fzender inlicht. In het tegengestelde 
geval zendt het kuststa tion het radiotelegram 
naar het kuststation, waa rvan het veronder
stelt , dat het met het scheepssta tion in ver
binding is, op voorwaarde evenwel, da t hie r
uit geen extra-kosten voortvloeien. H et kust
station, dat de nase ining per draad bewerk
steil igt, verandert het a dres van het radio
telegram door achter den naam van het 
scheepsstation dien van het nieuwe kuststa
t ion, belast met de overbreng ing, toe te voe
gen en door aan het e ind van de ambtelijke 
inl e iding op te nemen het dienstbijvoegsel 
.,Nageseind uit X R adio", waarvan de over
brenging verplicht is over den geheelen weg 
van het r adiotelegram. Indien een radiotele
gram niet naar een scheepsstation kan word en 
overgeseind, doordat dit in een nabij het kust
sta tion gelegen haven is aangekomen, kan dit 
laatste station eventueel het radiotelegram 
door anclere verkeersmiddelen aan het scheeps
station <loen toekomen. 

11. Wanneer een luchtvaartstation de zeker
heid heeft dat het luchtvaartuigstation waar
voor een radioteleg ram bestemd is. niet kan 
worden bereikt, deelt het dit onmiddellijk per 
nota aan het kantoor van afzending van het 
radiotelegram mede opdat de terugbetaling 
van de landstations- en boordtaksen ten voor
deele van den afzender kan plaa tsvinden. 

W anneer evenwel een radiotelegram niet aan 
een luchtvaartuigstation kan worden overge
bracht, doordat dit in een luchthaven is aan
gekomen {een andere dan waar het luchtvaart
station is gelegen) en indien het verblijf van 
het luchtvaartuig een zekeren tijdsduur over
schrijdt, kan het luchtvaar tstation in voo rko
mende gevallen het radiotelegram door andere 
verkeersmiddelen aan het I uchtvaartui gstation 
doen toekomen ; het stelt van deze overbren
ging het kantoor van a fzending in kennis. 

H et radiotelegram kan aan het luchtvaar
tui gsta tion worden afgeleverd in de lucht
haven, waar het luchtvaartstation, da t voor de 
overbreng ing moest zorgd ragen, is gelegen. 

12. Toegelaten zijn in het verkeer met het 
buitenl and , voor zoover de bui tenl andsche Ad
ministraties ze toela te n, e n, beho ude ns het ver
mel de in het 2de lid , in het binnenla ndsche 
verkeer , d .w.z. het verkeer waarbij ui tsluitend 
Nederl a ndsche kan toren en N eder landsche 
radiosta tions betrokken zijn: 

1 °. persra diotelegrammen, afkomstig van 
mobi ele stations en bestemd voor den vasten 
wal {den beganen grond); 

2°. meteorologische radiotelegrammen { = 
OBS 

3°. K ~rst- en N ieuwjaarsradiotelegrammen ; 
4°. betaalde nota's, met ui tzondering van 
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die, waarbij antwoord per post gevraagd wordt. 
All e betaalde nota' s zijn toegela ten over het 
internationale net voor verreberichtgevi ng; 

5°. dringende radiotelegrammen, doch uit
slui tend op het internat ionale net voo r verre
beri chtgeving ; 

6°. radiotelegrammen met antwoord be
taald . H et a ntwoordbewijs, afgegeven aan 
boord van een schip, geeft binnen de grenzen 
van zijn waa rde de bevoegdheid een radio
telegram naar een willekeurige bestemming te 
verzenden, doch ui tsluitend va n het scheeps
station u it, dat het antwoordbewijs heeft af
gegeven. 

In het binnenl andsche verkeer word t het 
voor antwoord betaalde bedrag in guldens 
uitgedrukt; 

7°. radiotelegrammen met collationneering; 
go_ r adiotelegrammen met kennisgeving van 

ontva ngst , doch uitslu itend voor zooveel be
treft de mededeeling aan het te legraafkantoor 
van a fzending va n de dagteekening en den 
tijd , waarop het landstat ion het voor het mo
biele station bestemde radiotelegram naa r dit 
station heeft overgebracht; 

9°. meervoudige radiotelegrammen. In het 
binnenl andsche verkeer geldt het ta ri ef, dat 
voor binnenlandsche meervoudige telegrammen 
is vastgesteld ; 

10°. rad iotelegrammen met bezorging per 
bode of per post (richting schip/wal en vl ieg-
tuig/grond) ; · 

11 °. r adiotelegrammen op luxe-formulier {in 
de richting wal/schip a ll een voor zoover het 
schip over luxe-formulieren beschikt ) ; 

12°. ra diotelegrammen welke op verzoek 
va n den a fzender door een mobiel sta t ion 
moeten worden overgenomen {= RM =); 

13°. ra diobrief telegrammen; 
14°. radiotelegrammen af te leveren aan 

den geadresseerde zei f; 
15°. open af te leveren radiotelegrammen. 
Bovendien zijn in ra diote legrammen de vol

gende betaalde dienstaanwijzingen toegelaten: 
= GP = , = GPR = , = TR = , = TF x = 
{richting schip/wal en vliegtuig/grond), = J x = {r ichting wal/schip) , = N ageseind uit x = 
{all een in het geva l, dat de naseiningskosten 
werkelijk ingevorderd kunnen worden), = 
D ag = , = acht = . 

13. De vol gorde van den voorrang van 
radioberichten in den mobielen dienst is de 
vol gende : 

1 °. noodoproepen, noodberichten en nood
verkeer · 

2°. b~r ichten , voorafgegaan door eon spoed
se in ; 

3°. berichten, voorafgegaan door het vei
li gheidsse in ; 

4°. ber ichten betreffende radiopeilingen ; 
5°. re geeringsradiotelegramme n w aarvoor 

geen a fsta nd is gedaan van het recht va n voor
r ang; 

6°. overige regeeringsradiotelegrarnmen; 
7°. rad iotelegrammen, die de navigati e, de 

bewegingen en behoeften van schepen, de vei
ligheid en regelmatigheid van luchtvaartdien
sten betreffen , en berichten d ie weerkundi ge 
waarnem ingen bevatten , bestemd voor een of
fi c ieelen meteorologischen dienst ; 

go _ dienstradiotelegrammen, betrekking heb
bende op de werki ng van den d ienst der radio-
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berichtgeving of op I"eed gewisselde rad io
telegrammen ; 

9°. rad iotelegrammen van het openhaal' 
verkeer. 

Radiob?-ieft elegra11rnien (SLT-telegrammen). 

Art. 56. 1 . In het rnd iote legraf ische vel'
keer met daaI"voor in aanmerk ing komen de 
schepen op zee zijn via het Rijkslandstation 
Scheven ingen Radio radiobrieftelegrammen 
tegen verlaagd tarief toege laten onder toepas
s ing van de navolgende bepalingen. 

2. De radiobrieftelegrammen worden aan
geduid door de betaalde dienstaanwijzing 
= SLT =, te plaatsen voor het adres. Vool'ts 
zijn toege laten de betaalde dienstaanwijzingen 
= RP x = , = PR = , = GP = en 
= GPR =. 

3. Voor den inhoud van radiobrieftelegrnm
men gelden de bepal ingen van art. 59, 5de, 
6de, 7de, 8ste en llde lid van dit reglement. 
Bij de toepassing van evengenoemd 8ste lid 
wordt een radiobrieftelegram altijd geacht ten 
minste 20 woorden te bevatten, zelfs al is het 
werkelij ke aantal woorden minder dan 20 . 

4. Overnem ing van rad iobrieftelegrammen 
door a nde re scheepsstation is niet toegelaten. 

5. Wat de verzending naar schepen op zee 
betreft, zijn radiobrieftelegrammen uits luitend 
toegelaten naar de leden van de bemanningen 
van Nederlandsche schepen op zee en naar 
die van Nederl and che oorlogsschepen op zee, 
die zich in de werkingssfeer van het R ijks
landstation Scheveningen R adio bevinden. H et 
adres dezer radiobrieftelegramrnen, die alleen 
betrekking mogen hebben op de persoonlij ke 
aangelegenheden der geadresseerden, moet, be
halve den naam van den geadresseerde, di ens 
rang of functie vermelden. Voorts is op het 
adres het bepaalde in art. 55, 4de lid , sub b 
en c, van toepassing. 

6. R adiobrieftelegrammen in de r ichting 
schip/wal kunnen worden vel'zonden door N e
derl a.ndsche schepen op zee en ederlandsche 
oorlogsschepen op zee a lsmede door buiten
landsche schepen op zee, voor zoover de be
trokken Administraties de bedoelde verzending 
toelaten. Deze berichten, di e afkomstig zijn 
van de passagiers en van de leden van de 
bemanningen der genoemde schepen, moeten 
voor geadre seerden in N ederland zijn bestemd 
en van een vol ledig ad res zijn voorzien; het 
gebruik van een telegramadres is niet toege
staan. 

7. De door de Rijkskantoren aangenomen 
radiobrie f telegrarr1men worden zoo spoedig 
mogelijk kosteloos per post naar het post- en 
telegraafkantoor IJmui den, afdee l ing Radio
telegraf ie, gezonden ter radiotelegrafische over
seining naa r de schepen van bestemming. Deze 
overse ining v ind t plaats na behandeling van 
de gewone voorh anden rad iotelegrammen. 

De rad iobrie ftelegrammen, welke niet bin
nen 24 uur na het t ijdstip van aanbied ing 
verzonden zij n, worden tusschen de gewone 
telegrammen door overgebrach t. 

H et R ij kslandstation Scheveningen Radio 
zendt de aldaar radiotelegrafisch ván schepen 
op zee ontvangen rad iobrieftelegrammen koste
loos per post aan de geadresseerden. 

8. H et tarief van een radiobrieftelegI"am 
omvat: 
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a. de booI"dta ks , toekomende aan het scheeps
station Yan afzend ing of van bestemming; 

b. de landstationstaks, toekomende aan den 
Nederl andschen telegraafdienst; . 

c. de kosten voor de bijzondere diensten, 
welke door den afzender worden verlaugd. 

9. De landstationstaks van het Rijksland
station Scheveningen Radio bedraagt voo ,· 
radiobrieftelegrammen van 20 woorden of m in
der f 1.90 en voor elk woord boven 20 woor
den 9.5 cent. 

10. Het tarief der radiobr ieftelegrammon. 
gewisseld met Nederlandsche schepen op zee 
en Nederlandsche oorlogsschepen op zee, be
draagt resp. f 3.15 en f 1.90 voor 20 woorden 
of minder. Voor elk woord boven 20 wooI"d0n 

resp. 16 cent en 9.5 cent verschu ldigd. 

P e1·stelegra1n1nen. 

a. Voorwaarden, waarop perstel egm 111m c11 
zijn toegelaten. 

Art. 57 . 1. Perstelegrammen zij n toege la
ten in het verkeer met de landen en bestem
mingen, waar zulke telegrammen eveneens zijn 
toegelaten. 

2. Onder perstelegram men worden verstaan 
telegrammen, waarvan de inhoud bestaat uit 
berichten en nieuwstijdingen van staatku ndi 
gen aard of den handel betreffende, enz. , 
welke bestemd zijn om in n ieuwsbladen en 
andere tijdschriften te worden opgenomen of 
om per radio te worden omgeroepen. Zij moe
ten boven het adres de betaalde dienstaanwij 
zing " Presse" dragen, welke door den af
zender moet zij n aangegeven. 

3. Perstelegramrnen moeten zijn ger ich t 
aan nieuwsbladen, tijdschriften, nieu\\'Sagent
schappen of rad io-omroepstations en wel uit
slui tend aan het nieuwsblad, t ij dschrift, agent
schap of radio-omroepstation zelf en niet aan 
een persoon, die op een of a ndere wijze aan 
het nieuwsblad, t ijdschr ift, agentschap of rad io
omroepstation is verbonden. Zij mogen al leen 
stof bevatten, wel ke bestemd is om openbaar 
gemaakt te worden, of om per radio te worden 
omgeroepen, alsmede aanwijzingen betreffende 
de openbaarmaking of den omroep per radio 
van het telegram. Elk gedeelte van deze laat
ste soort moet aan het begin of aan het ei nde 
van den inhoud gesch reven en i,u3:,w! 1...; II 11 a.a k· 
jes geplaatst worden. H et aanta l woorden, 
waari n a ll e aanwijzingen betreffende een zelf. 
de telegram zijn vervat, mag hoogstens 5 ten 
100 bedragen van het aantal woorden van 
den inhoud, dat voor de prij sberekening telt, 
met dien verstande, dat het t ien woorden niet 
mag te boven gaan. De haakjes worden in de 
prijsberekening begrepen, maar zij worden 
ni et begrepen onder het aantal woorden, waar
uit de aanwijzingen in zake de openbaarma
king van het te legram bestaan. 

4. H et gebru ik van telegramadre sen is toe
gelaten. 

5. Op perstelegrammen wordt een verlaagd 
tarief toegepast. Het tarief per woord voor 
dringende perste legrammen is gel ijk aan dat 
voor gewone particuliere telegrammen over 
denzel fden afstand. 

6. Voor perstelegramrnen zijn a lleen de vol
gende bijzondere diensten toegelaten: drin
gend, x ad ressen. De overeenkomstige betaalde 
dienstaanwijzingen (= D = en = TM x =) 
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worden tegen het verlaagde tarief berekend. 
Voor meervoudige perstelegramm en moeten 
alle adressen voldoen aan de bepalingen van 
het 3de lid van dit artikel. 

7. Het recht voor afschriften van meervou
dige perstelegrammen is hetzelfde als dat voor 
afschriften van gewone particuliere meervou 
dige telegrammen. 

b. Sam enstelling van perstelegra,nmen. V e1·
plichting om perstelegra,nmen openb.aa.r 

te maken. 
8. Perstelegrammen moeten gesteld zijn in 

verstaanbare taal, in een der talen, die voor 
het internationale telegraafverkeer zijn toege-
1 aten en welke gekozen is uit de volgende 
talen : 

a. de Fransche taal ; 
b. de taal , waarin het nieuwsblad , waaraan 

het telegram is gericht, is gesteld; 
c. het Nederlandsch of de landstaal of 

-talen van het land van bestemming, die door 
de belanghebbende Administratie is (zijn) aan
gewezen; 

d. één of meer andere talen, eventueel door 
de Administratie van bestemming aangewezen, 
die eveneens in het land, waartoe die Admini
stratie behoort, worden gebruikt. 

9. De afzender van een perstel egram, dat 
opgesteld is overeenkomstig het bepaalde bij 
letter b van het vorige lid, kan verplicht wor
den te bewijzen, dat in het land van bestem
ming van het telegram een nieuwsblad be
staat, dat uitgegeven wordt in de taal, di e hij 
heeft gekozen. 

10 . De in het Sste lid vermelde talen kun
nen, bij wijze van aanhalingen, worden ge
bruikt samen met di e, waarin het telegram is 
gesteld. 

11. Perstelegrammen mogen, behoudens de 
in het 3de I id bedoel de uitzondering, geen ge
deelte, aankondi g ing of mededee ling bevatten , 
welke het karakter van particuliere correspon
dentie draagt, noch eenige kennisgeving of 
mededeeling, welke tegen betaling in het blad 
wordt opgenomen of per radio wordt omgeroe
pen; evenmin mogen zij een aankondiging be
vatten, di e kosteloos wordt opgenomen of kos
teloos per radio wordt omgeroepen. 

12. Beurs- en marktkoersen, sportuitslagen, 
weerkundige waarnerningen en weers.verwach
tingen, met of zonder verklarenden tekst, zij n 
in perstelegrammen toegelaten. 

De afzender is desgevraagd gehouden te be
wijzen, dat de cij fergroepen, welke in deze 
telegrammen voorkomen, inderdaad beurs- en 
marktkoersen, sportu itslagen of weerkundige 
waarnemingen en weersverwachtingen voor
ste llen. 

13. Indien telegrammen, welke als pers
telegram worden aangeboden, niet aan de in 
het lste t/m 12de lid aangegeven voorwaarden 
voldoen, wordt de aanwijzing "Presse" door
gehaald en worden zij berekend naar het tarief 
van de soort van telegrammen (gewone of 
dringende), waartoe zij behooren. 

14. H et normale tarief voor particuliere 
telegrammen (gewone of dringende) wordt 
eveneens toegepast op elk perstelegram, waar
van voor een ander doel wordt gebruik ge
maakt dan opneming in de kolommen van het 
nieuwsblad of tijdschrift, waarvoor het bestemd 
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is, of omroep per radio door het station, waar
voor het bestemd is, d.w.z.: 

a. op telegrammen, welke niet door het 
nieuwsblad, t ijdschrift of omroepstation, waar
voor zij bestemd zijn, worden openbaar ge
maakt of per radio omgeroepen (tenzij een af
doende verklaring wordt gegeven) of welk" 
door den geadresseerde vóór openbaarmaking 
of omroep per radio aan particulieren of inrich
tingen als sociëteiten, koffiehuizen, hotels, 
beurzen, enz. bekend gemaakt zijn; 

b. op telegrammen, welke n iet openbaa,
gemaakt zijn en welke het nieuwsblad of tijd
schrift, waarvoor zij bestemd zijn, voordat de 
openbaarmaking geschied is, aan andere bla
den verkocht, uitgereikt of bekend gemaakt 
heeft, ten einde ze in de kolommen van deze 
bladen te doen opnemen; voorts op telegram
men, welke niet per radio zijn omgeroepen en 
velke het omroepstation, waarvoor zij bestemd 

zijn, voordat de omroep per rad io is gesch ied, 
aan andere omroepstations heeft verkocht, uit-• 
gereikt of bekend gemaakt, ten einde ze met 
hun eigen middelen om te roepen; perstele
grammen mogen echter ter gelijktijdige open
baarmaking of omroep per radio verkocht, uit
gereikt of bekend gemaakt worden; 

c. op aan nieuwsagentschappen gerichte te
legraminen , welke niet in een nieuwsblad wor
den openbaar gemaakt of per radio worden 
omgeroepen (tenzij een afdoende verklaring 
wordt gegeven) of welke aan derden worden 
medegedeeld, vóór zij door de pers worden 
openbaar gemaakt of per radio worden om
geroepen. 

15. In de in het vorige lid bedoelde gevai
len wordt het te weinig betaalde van den ge
adresseerde geheven. Dit geschiedt eveneens 
wanneer een telegram, dat niet voldoet aan 
de in het 2de, 3de, 8ste en llde lid aange
geven bepalingen, op het kantoor van be
stemming aankomt met de aanwijzing = Pres
se = . 

W eerbe,·ichten. 

Art. 58 . 1. Onder weerber icht wordt een 
telegram verstaan, dat verzonden w01·dt door 
een officieelen weerkundigen dienst of door· 
een station dat off icieel in verbinding staat 
met zulk een dienst en dat ger icht is aan zulk 
een dienst of station en dat uitsluitend weer
kundige waarnemingen of weersverwachtingen 
bevat. Een dergelijk telegram moet altijd wor
den beschouwd als in verstaanbare taal te zijn 
gesteld. 

2. De buitenlandsche weerberichten moeten 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing = OBS = dragen. 

3. Op weerberichten a ls bedoeld in het lste 
lid, bestemd voor het buitenland, wordt een 
verlaagd tarief toegepast. 

4. De afzender van een weerbericht, be
stemd voor het buitenland, moet, als de loket
ambtenaar het verzoekt, verklaren , dat de in
houd van zijn telegram voldoet aan de bepa
lingen, vastgesteld in hét lste I id. 

5. Geen andere betaalde dienstaanwijzing 
dan = OBS = is in weerberichten toegelaten. 

Uitgestelde telegrammen. 

Art. 59. 1. In het verkeer met de daarvoor 
in aanmerking komende landen buiten Europa 
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kunnen particuliere telegrammen tegen de 
helft van den gewonen prijs worden gewisseld, 
onder voorbehoud, dat deze eerst na gewone 
particuliere telegrammen en gewone perstele
grammen worden overgeseind. Deze telegram
men worden uitgestelde telegrammen genoemd. 

2. H et gebruik van verkorte of overeenge
komen adressen is in het adres van uitgestelde 
telegrammen (uitgestelde telegrafi sche post
wissels uitgezonderd) toegelaten op de voor
waarden, bedoeld in art. 16, 15de 1 id. 

3. Radiotelegrammen en kustse intelegram
men worden niet als uitgestelde telegrammen 
toegelaten. 

4. Voor uitgestelde telegrammen moet de 
afzenner boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing = LC = schrijven . 

5. De inhoud van uitgestelde telegrammen 
moet geheel in . verstaanbare taal zijn gesteld, 
in één en dezelfde taal, welke gekozen is uit• 
de voor telegrammen in verstaanbare taal toe
gelaten talen (art. 10) . 

6. Bij wijze van uitzondering zijn echter in 
den inhoud voorkomende e igennamen, firma
namen en uitdrukkingen , die koopwaar of een 
soort koopwaar aanduiden, toegelaten in een 
andere taal dan die, waarin het telegram is 
gesteld. 

7. De uitdrukkingen genoemd in art. 10, 
2de lid , die niet het karakter van een telegram 
in verstaanbare taal wijzigen, zijn in uitge
stelde telegrammen toegelaten. Overeengeko
men adressen worden echter alleen toegelaten, 
wanneer zij in een zinsverband voorkomen, 
dat hen duidelijk als roodanig kenbaar maakt. 

8. Indien in den inhoud worden gebruikt 
in cijfers geschreven getallen, verkorte uit
drukkingen, groepen van letters of van letters 
en cijfers ter aanduiding hetzij van handels- of 
fabrieksmerken, hetzij van koopwaren , hetzij 
van gebruikelijke technische termen, dienende 
om machines o{ onderdeelen van machines aan 
te geven, hetzij ten slotte van andere uitdruk
kingen van denzelfden aard, mag het aantal 
van deze groepen, geteld volgens de regelen 
voor de prijsberekening, niet meer bedragen 
dan het derde gedeelte van het aantal woorden 
van den inhoud en de onderteekening, dat in 
de prijsberekening is begrepen. 

Indien de berekening van het derde gedeelte 
een gebroken getal tot uitkomst geeft, wordt 
het tot het naast hoogere geheele getal afge-
rond. · 

9. Voor uitgestelde telegrafische postwis
sels wordt deze beperking echter alleen toege
past op de mededeelingen van particulieren 
aard , die eventueel op den inhoud van den 
eigenlij ken postwissel volgen. 

10 . In uitgestelde telegrammen, afkomstig 
uit of bestemd voor China, mag de inhoud 
geheel bestaan uit groepen van vier cij fers, 
welke ontleend zijn aan het officieele telegra
fische woordenboek van de Chineesche Admi
nistratie. 

ll. Op een telegrrtm, dat getallen, namen 
of woorden zonder samenhang bevat, of dat 
op zich zelf voor den telegraafdienst geen ver
staanbare beteekenis heeft, is het in dit ar
tikel genoemde verlaagde tarief niet van toe
passing. 

12. Indien het kantoor van afzending hem 
daartoe uitnoodigt, behoort de afzender op de 
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minuut van het telegram een verklaring te 
onderteekenen, waarin uitdrukkelijk wordt ge
zegd, dat de inhoud geheel in verstaanbare 
taal is gesteld en geen ander beteekenis heeft 
dan die, welke u it de redactie is op te maken. 
De verklaring moet de taal aangeven, waarin 
het telegram is gesteld. 

13. Voor uitgestelde telegrafische postwis
sels wordt de verklaring alleen geëischt, als 
de officieele inhoud wordt gevolgd door een 
mededeeling van particulieren aard. 

14. Alle bijwndere diensten, die voor ge
wone telegrammen zijn toegelaten, zijn, met 
uitzondering van " dringend", eveneens voor 
uitgestelde telegrammen toegelaten. 

15. De kosten, welke van toepassing zijn op 
de ·verschillende bijzondere diensten, welke 
door den afzender met betrek_king tot een uit
gesteld telegram zijn verzocht (betaalde nota, 
wijze van aflevering, TC, enz.), zijn dezelfde 
als voor een gewoon telegram; na te seinen 
telegrammen kunnen echter tegen het verlaag
de tarief van uitgestelde telegrammen worden 
nageseind als deze telegrammen tusschen de 
Administratie welke naseint en die van nieuwe 
bestemming zijn toegelaten. De daarop betrek
king hebbende betaalde dienstaanwijzingen 
worden tegen het verlaagde tarief berekend. 

16. Uitgestelde telegrammen kunnen na de 
gewone telegrammen worden afgeleverd. 

Brieftel egrammen. 

Art. 60. 1. In het verkeer met de daarvoor 
in aanmerking komende landen zijn brieftele
grammen tegen verlaagd tarief toegelaten. 
Deze berichten worden aangeduid door de be
taalde , voor het adres te plaatsen, dienstaan
wijzingen = ELT = , voor zoover het Euro
peesche en = NL';I' = of = DLT =, voor 
zoover het buiten-Europeesche verkeer betreft. 

Bovendien is in het rechtstreeksche verkeer 
met N ederlandsch-Indië, Curaçao en Suriname 
de bijzondere dienstaanwijzing = NAT = in 
gebruik. 

2. Voor zoover de regeling niet geschiedt 
bij bijzondere overeenkomsten, gelden de vol
gende voorschriften. 

3. Kustseintelegrammen en telegrafische 
postwissels zijn niet toegelaten als brieftele
gram (voor radiobrieftelegrammen zie art. 56 ). 

4. Het gebruik van verkorte of overeen
gekomen ad1·essen in het adres van brieftele
grammen is toegelaten op de voorwaarden, 
genoemd in art. 16, 15de lid. 

5. Ten aanzien van brieftelegrammen zijn 
alleen de volgende bijzondere diensten toege
laten: antwoord betaald, naseining aan elk 
ander adres, x adressen, poste restante, tele
graaf restant en telegram op luxe-formulier. 
De daarop betrekking hebbende betaalde 
dienstaanwijzingen (= RP x =, = Nageseind 
uit x = , = TM x = , = GP = , = TR = 
en = LX =) worden tegen verlaagd tarief 
berekend. 

6. Naseining geschiedt, wo nood ig na door
haling of wijziging van de aanwijzing = ELT 
=, = NLT = of = DLT = , volgens de in 
het verkeer tusschen het land van naseining en 
het land van bestemm ing van toepassing zijnde 
tarieven en de soorten van diensten, die in dat 
verkeer zijn toegelaten. 

7. Het minimum aantal te berekenen woor-
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<len wo l'cl t voor briefte legrammen op 25 be
JJaald. 

8. De aflevering van brieftelegrammen mag 
al leen plaats hebben: 

voor de brieftelegrammen ELT: na een 
tijdsverloop van ten minste 6 uur , te rekenen 
van het tijdstip van aanbieding : 

·voor de brieftelegrammen NLT: den mor
gen. volgende op den dag van aanbieding; 

,·oor de brieftelegrammen DLT: den mor
gen van den tweeden dag volgende op dien 
van aanbieding. 

9. De a flever ing van brieftelegrammen ge
schiedt op de wijze a ls door den Directeur
Generaal zal worden bepaald. 

10. Op brieftel egrammen zijn van toepas
s ing de bepalingen van art. 23, 3de lid , a rt. 
33, l ste en 4de lid , a rt. 59, 5de, 6de, 7de, 8ste, 
l0de. llde en 12de lid en art. 63. 

ll. Met betrekking tot de bepaling van het , 
toegelaten aantal getal len in cijfers geschre
ven .- verkorte uitdrukkingen, enz. (a rt. 59, 8ste 
1 iel ), wordt een brieftelegram altijd geacht ten 
minste 25 woorden te bevatten. ze lfs a l is het 
werkelijke aantal woorden minde l' dan 25 . 

12. ' Binnenland che _ telegrammen kunnen 
eveneens a ls brieftelegram worden verzonden. 
Zij moeten al sdan boven het adres de betaa lde 
dienstaanwijzing = LT = dragen. 

13. H et tar ief bedraagt de helft van dat, 
genoemd in art. 25 , lste lid. 

14. De aflevering gesch iedt in de gewone 
postbestelling. Expresse-bestelling is niet toe
gelaten. 

15 . Op binnenlandsche brieftelegrammen 
zijn van toepassing de bepalingen van het 3de, 
4de en 5cle lid van dit artikel, alsmede die 
van a rt. 59, 5de, 6de, 7de en llde lid. 

16 . Bovendien zijn de betaalde dienstaan
wijzingen= Post= en= PAV = toegelaten. 

K erst- en Nieuwjaantelegra1nnien. 

Art. 61. 1. Gedurende het tijdvak van 14 
December tot en met 6 J anuari zijn in het 
verkeer met daarvoor in aanmerking komende 
l a nden K erst- en Nieuwjaarstelegrammen te
gen verlaagd tarief toegelaten. 

2. De afzender van een Kerst- en ieuw-
jaarstelegram moet boven het adres de be
taalde dienstaanwijzing = XLT = schrijven, 
wanneer het een telegram met vrijen inhoud 
betreft en de dienstaanwijzing " GTG", wan
neer het een telegram met vasten inhoud aan
gaat. 

3. H et gebruik van verkorte of overeenge
komen adressen is voor Kerst- en Nieuwj aars
telegrammen toegelaten op de voorwaarden, 
bepaald in art. 16, 15de lid. 

4. De inhoud van Kerst- en Nieuwjaars
telegrammen mag a lleen gelukwenschen be
vatten. 

5. De a fzender kan den inhoud volgens zijn 
verkiezing opstell en (vrije inhoud) of in het 
verkeer met landen, waarin d it is toegelaten, 
volgens bewoordingen, di e door de belang
hebbende Administraties zijn vastgesteld (vaste 
inhoud). 

6. Voor het opstellen van telegrammen met 
vrijen inhoud zijn de bepalingen van art. 59 , 
5de l0de en llde lid van toepassing. 

7_' Voor Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen 
L. &. S. ,1938 
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met vrijen inhoud moet de afzender de ver
ki ari ng, bedoeld in a l' t. 59, 12de lid, onder
teekenen en bovendien vermelden, dat de in
houd a ll een gelukwenschen bevat. 

8. In Kerst- en Ni euwj aarstel egrammen met 
va ten inhoud mag de onderteekening niet 
meer dan drie woorden bevatten. 

9. Het minimum aanta l te berekenen woor
den wordt voor K erst- en Nieuwjaarstelegram
men met vrijen inhoud op 10 bepaald. 

10. Voor K erst- en Nieuwjaa rste legrammen 
zijn alleen de volgende bij zondere diensten 
toegelaten : a ntwoord betaald, poste restante, 
telegraaf restant en telegram op I uxe-formu
lier. De bijzondere dienst der telegrammen op 
luxe-formulie r is echte r a lleen toegelaten in 
het verkeer met la nden die dezen dienst heb
ben ingesteld. 

ll. De betrekkelijke dienstaanwijzingen = 
RP x = , = GP = , = TR = en = LX = 
worden tegen verlaagd tarief berekend . 

12. Kustse inte legrammen en telegrafische 
postwissels zijn niet a ls K erst- en Nieuwjaars
telegram toegelaten. Radiotel egrammen zijn 
als K erst- en Nieuwjaarstelegram a lleen toe
gelaten, indien ter zake een bijzondere over
eenkomst met de belanghebbende Administra
ties en particuliere ondernemingen bestaat. 

13. Aflever ing van K erst- en Nieuwjaars
telegrammen geschiedt op de wijze door den 
Directeur-Generaal te bepalen. 

14. H et tijdvak, genoemd in art. 64, lste 
lid , I , sub c, 3° wordt be rekend: 

voor Kerst- en Nieuwjaa rstelegrammen, aan
geboden van 14 tot 24 December: van 25 De
cember af; 

voor Kerst- en Nieuwjaarstel egrammen, aan
geboden van 25 tot 31 December: van 1 J a
nuari af; 

voor Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen, aan
geboden na 31 December : van den dag van 
aanbieding af. 

15 . In het binnenlandsche verkeer kunnen 
gedurende het tijdva k van 14 December tot en 
met 6 Januari eveneens K erst- en ieuwjaars
telegrammen met vrijen inhoud worden gewis-
~ d. . 

16 . H et tarief bedraagt de helft van dat, 
genoemd in a rt. 25 , lste lid. 

17 . Toegelaten zijn de betaalde dienstaan
wijzingen genoemd in het llde lid. 

18. De inhoud moet in verstaanbare taal 
zijn gesteld en bestaan uit een Kerst- en/of 
Nieuwjaa rswensch. Overigens gelden geen be
perkingen. 

R egee1·ingstel eg1·a1nm en. 

Art. 62. 1. Onder regeeringstelegrammen 
worden in het binnenlandsche verkeer ver
staan: 

a. telegrammen va n de Koningin en van de 
leden van het Koninklijk Huis ; 

b. telegrammen van: 
de Ministers, hoofden van Departementen 

van Al gemeen Bestuu r ; 
den Vice-President van den Raad van State; 
de Commissarissen der Koning in in de pro

vinciën; 
c. telegrammen van den Directeur van het 

K abinet der Koningin; 
d. indien bij de aanbiedin,g het verlanqén 

49 
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tot behandeling als regee,·ingstelegmm wo,·dl 
te kennen gegeven, telegrammen over dienst
zaken van: 

den Chef van den Generalen Staf; 
den Commandant van het Veldleger; 
den Inspecteur der Koninklijke Marechaus

see· 
d~n Inspecteur van den Vrijwilligen Land

storm; 
de Bevelhebbers in de Militaire afdeelingen; 
de Commandanten van de Vesting Holl and 

en van de Stelling van Den H elder ; 
den Chef van den Marinestaf; 
de Commandanten (c q ondercommandanten) 

der Marine; 
de Directeuren van 's Rijks werven en van 

het Marine Etablissement te Amsterdam aan 
den Minister van Defensie; 

de bevelvoerende officieren van Harer Ma
jesteits schepen en vaartuigen van oorlog aan 
den Minister van Defensie en aan de comman
danten (c q ondercommandanten} der Marine; 

de officieren en onderofficieren der Konink
lijke Marechaussee en der Politietroepen; 

e. telegrammen van garnizoenscommandan
ten, betrekking hebbende op het verleenen van 
militairen bijstand; 

telegrammen van de commandanten van de 
vrijwillige landstormkorpsen Motordienst en 
Vaartuigend ienst, benevens - op vertoon van 
hun legitimatiebewijs - van de afdeelings
commandanten en de commissarissen dezer 
korpsen; 

/. telegrammen van de Nederlandsche en 
vreemde diplomatieke en consulaire ambtena-
ren; 

g. telegrammen van de Voorzitters en Grif
fiers der beide K amers der Staten-Generaal 
over aangelegenheden, de Kamers betreffende; 

h. telegrammen, betreffende de verkiezing, 
gewisseld tu.sschen de hoofdstembureaux, het 
centraal stembureau en de Commissarissen der 
Koningin; 

i. telegrammen van burgemeesters, betref
fende verstoring der openbare orde, aan de 
Regeering, aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provinciën, aan de Officieren van 
Justitie, aan militaire commandanten of aan 
de R ij ksveldwacht en voorts, bij opkomst met 
spoed, betreffende het zoo noodig telegrafisch 
oproepen van verlofgangers; 

j. indien bij de aanbieding het verlangen 
tot behandeling als regeeringstelegram wordt 
te kennen gegeven, telegrammen over dienst
zaken van: 

den Procure ur-Generaal van de n Hoogen 
Raad der Nederlanden; 

de Procureurs-Generaal der gerechtshoven; 
den Advocaat-Fiscaal van het Hoog Militair 

Gerechtshof ; ' 
den Auditeur-Militair van den Krijgsraad; 
den Fiscaal bij den Krijgsraa d binnen het 

Rijk in Europa voor de Zeemacht te Willems
oord; 

de Officieren van Justitie; 
de burgemeesters in hun hoedanigheid van 

hulpofficier van Justitie; 
de rechters-commissarissen ; 
de kantonrechte1·s; 
de comm issarissen van politie ; 
de Districts-commandanten, tevens Inspec

teurs, der Rijksveldwacht; 
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k. telegramm~n over dienstzaken van: 
den Agent van het Ministerie van Fi11auciën 

te Amsterdam aan den Minister van Finan
ciën; 

den Directeur van het Rijksinkoopbureau te 
's-Gravenhage; 

l . indien bij de aanbieding het verlangen. 
tot behandeling als regee,·ingstelegram woi·dt 
te kennen gegeven : 

telegrammen van of aan de Rijkswaterstaats
ambtenaren en -beambten betreffende den toe
stand der rivieren waterhoogten (met uitzon
dering van die omtrent de gewone dagelijksche. 
waterstanden}, ongevallen met dijken, sluizen 
en a ndere werken, het bekendmaken van strem
ming van het verkeer over schipbruggen en 
groote veren ; 

telegrainmen van of aan de ambteuaren en 
beambten van den dienst der Zuiderzeewerken, 
betreffende den toestand van de Zuiderzee en 
daarmede in verbinding staande wateren, be
treffende waterhoogten (met uitzondering van 
die omtrent de gewone dagelijksche water
standen}, ongevallen met dijken, sluizen en 
andel'e werken, het bekendmaken van strem
ming van het verkeer door kanalen en sluizen 
en over bruggen; telegrammen, betreffende 
den waterstand, aangeboden door den sluis
meester der Noordzeesluizen te IJmuiden ; 

telegrammen, verzonden door waterschaps
of polderbesturen of door de voorzitters dier 
besturen in geval yan watersnood of dergelijke 
algemeene onheilen; 

telegrammen over dienstzaken van den 
Rijkswaterstaat zee,· dringende gevall en be
t,·e ff ende van of aan den Directeur-Generaal , 
de Hoofdingenieurs-Directeuren, Hoofdinge
nieurs, Ingenieurs, Technisch-ambtenaren, de 
Rijkshavenmeesters en de Kanaalwachters; 

telegrammen over zee,· d1·ingende dienst
zaken, betrekking hebbende op de Zuiderzee
werken, van of aan den Directeur-Generaal , 
de Hoofdingenieurs de Eerstaanwezend in
genieurs, de Ingenieurs, de Technische ambte
naren en het verdere technisch personeel bij 
den dienst der Zuiderzeewerken, belast met 
toezicht op waterkeeringen en -wegen en de 
daartoe betoorende kunstwerken; 

1n. indien bij de aanbieding het verlangen 
tot behandeling als regeeringstelegra1n wordt 
te kennen gegeven : 

telegrammen van de hoofden der kustwacht
posten omtrent a l wat betrekking heeft op de 
kustbewaking, aan de reddingsmaatschappijen, 
sleepdiensten en bergingsmaatschappijen, aan 
de Con1rnissarissen en D irecteuren van het 
loodswezen, aan de Commandanten (c q onder
commandanten) ;:Ier Marine en andere autori
teiten en aan elkander onderling; 

telegrammen betreffende den vredeskust
wachtdienst, van de Directeuren en Commis
sarissen van het loodswezen en den Chef der 
Marinekustwacht ( wat dezen laatsten betreft, 
na instelling van den verscherpten uitkij k
dienst marine of de voorloopige Marinekust;... 
wacht}; 

stormwaarschuwingstelegrammen; 
n. telegrammen over dienstzaken van den 

Directeur en den Commissaris van het Neder
landsche loodswezen resp. te Vlissingen en te 
Neuzen; 

telegrammen over dienstzaken van de Chefa 
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van het Belgische loodsweztm resp. te Vli s
singen en t.e Neuzen; 

{). telegrammen over dienstzaken , gewisseld 
tusschen den Inspecteur-Generaal van het ver
keer en de onder hem geplaatste ambtenaren, 
alsmede de teleg1·ammen over dienstzake n ge
wisseld tusschen dien Inspecteur-Generaal èn 
bedoelde ambtenaren eenerzijds en de bestuur
ders van spoorwegdiensten anderszijds; 

p. t.elegrammen van burgemeesters betref
fende de bestrijding van veeziekten, gericht 
aan den Minist.er van Economische Zaken, aan 
<len Directeur-Generaal van den Landbouw en 
aan ambt.enaren van het Veeartsenijkundig 
Staatst.oezicht; 

telegrammen afkomstig van den Directeur 
van het Staatsboschbeheer; 

q. militaire t.elegrammen, gew isseld in tij
den van oorlog, oorlogsgevaar en andere bui
tengewone omstandigheden, waaraan op grond 
van de bepalingen van het "Voorschrift be
treffende het verzenden van militaire tele
grammen en het voeren van militaire inter
locale gesprekken in geval van oorlog, oor
logsgevaar en andere buitengewone omstan
digheden" de rang van regeeringst.elegram 
moet worden verleend; 

r. telegrammen over di e nstzaken van de 
Ve1·zekeri ngsraden ; 

s. telegrammen van de ijswaarnemers aan 
den Algemeenen dienst van den Rijkswater
staat te 's-Gmvenhage betreffende de strem
ming van de scheepvaart door het ijs, alsmede 
telegrammen van den A lgemeenen dienst van 
den Rijkswaterstaat te 's-Gravenhage tot ver
spreiding van deze berichten; 

t. indien bij de aanbieding het i•erlanyen 
tot behandeling aJ.s re{/eeringstelegra,n wordt 
te kennen {!egeven: 

telegrammen, betreffende den ijstoestand en 
den ijsopruimingsdienst op de groote rivieren, 
gewisseld tusschen ambtenaren en beambten 
van den Rijkswaterstaat; 

u. telegrammen, aan welke door den Mi
nister tijdelijk de rang van regeeringstelegram 
wordt toegekend ; 

v. antwoorden op regeeringsteleg1·ammen. 
2. In het buitenlandsche verkeer worden 

onder regeeringstelegrammen verstaan: 
a. telegrammen van een Staatshoofd; 
b. telegrammen van een Minister, lid van 

een regeeri ng; 
c. telegrammen van het hoofd van een kolo

nie, protectoraat, overzeesch gebied of een ge
bied onder souvereiniteit, autoriteit of man
daat ; 

d. telegrammen van de opperbevelhebbers 
der land-, zee- en luchtmachten; 

e. telegrammen van de diplomatie ke of con
su la ire ambtenaren ; 

/. telegrammen van den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond; 

g. telegrammen van het Permanente Hof 
van Internationale Justitie te 's-Graverihage; 

a lsmede antwoorden op regeeringstelegram
n1en. 

3. Regeeringstelegrammen moeten voorzien 
zij n van het zegel of van den stempel van de 
autoriteit, welke de,,e verzendt. Deze formali
teit wordt niet vereischt, wanneer de echtheid 
van het telegram aan geen twijfel onderhevig is. 

4. Het recht om een antwoord als regee-
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ringstelegram te verzenden wordt verkregen 
door de overlegging van het oorspronkelijke 
regeeringstelegram. 

5. Telegrammen van consul a i rn ambtena
ren, die handel drijven, worden slechts als 
regeeringstelegrammen beschouwd, indien ze 
aan officieele personen zijn gericht en over 
dienstzaken handelen. 

6. Bij wijze van uitzondering genieten tele
grammen betreffende de toepassing van artt. 
15 en 16 van het pact van den Volkenbond, 
die in geval van oorlogsgevaar worden gewis
seld tusschen den voorzitter van den Vol ken 
bondsraad of den secretaris-generaal eener
zijds en een Minister, lid van een regeering, 
een lid van den Volkenbondsraad of een lid 
van een zending, door den raad u itgewnden, 
anderzijds voorrang boven die, welke aan 
regeeringstel egrammen met voorrang wordt 
toegekend. Zij worden alleen aangenomen, in
dien zij zijn voorz ien van de persoonlijke 
machtiging van een de r bovengenoemde auto
riteiten. De afzender van deze telegrammen 
moet boven het adres de betaalde dienstaan
wijzing ,, = Priorité Nations = " (Voorrang 
Volkenbond) schrijven. 

7. De afzender van een regeeri ngstelegram 
kan afzien van den bij art. 33 van dit regle
ment vastgestelden voorrang bij de oversei
ning; in dit geval moet op de minuut van het 
telegram door den afzender de aanwijzing 
,,zonder voorrang" worden gestel cl; dat tele
gram wordt, wat de volgorde van overseining 
betreft, a ls een gewoon particulier tel eg ram 
behandeld. 

8. CDE-regeeringstelegrammen zijn tegen 
het veJ"iaagde tarief toege laten. met behoud 
van het genot van voorrang bij de overse ining. 

B etaalde nota's . 

Art. 63. 1. De afzender en de geadresseer
de van elk telegram, dat reeds overgeseind is, 
of waarvan de overseining nog aan den gang 
is, of de gemachtigde van een hunner, kunnen 
gedurende den minimum termijn voor bewa
ring van telegrambescheiden (art. 66), langs · 
telegrafischen weg inlichtingen doen vragen 
of aanwijzingen geven omtrent dat telegram, 
na vooraf, indien noodig, hun hoedanigheid 
en hun identiteit te hebben aangetoond. 

2. Zij kunnen ook met het oog op een ver
betering, een telegram, dat zij verzonden of 
ontvangen hebben, geheel of gedeeltel ijk laten 
herhalen hetzij door het kantoor van bestem
ming, of door dat van afzending, hetzij door 
een tusschengelegen kantoor. 

3. Zij moeten de volgende bedragen stor
ten: 

a. den prijs van het telegram (tegen vol 
tarief), dat de vraag bevat ; 

b. indien hiertoe aanleiding is (zie 7de lid 
hieronder- den prijs van een telegram (tegen 
vol tarief) voor het antwoord. 

4. Deze telegrammen (vraag en antwoord) 
worden betaalde nota's genoemd. 

5. Geldt het een door den geadresseerde 
met het oog op een verbetering gevraagde 
herhaling, clan behoeft deze geen kosten te 
betalen. 

6. Telegrammen tot verbetering, aanvul
ling of intrekking en alle andere mededee
lingen, welke betrekking hebben op reeds over-
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geseinde telegrammen of op te legrammen. 
waarvan de overseining nog aan den gang is, 
moeten, indien zij aan een kantoor zijn ge
richt. uitsluitend tusschen de kantornn in den 
vorm van betaalde nota's voor rekening van 
den afzender of van den geadresseerde worden 
gewi ·elcl. 

7. Nota's, die op. verzoek van den gead l'es
eerde worden verzonden, om herhaling te vet·

krijgen van een vermoedelijk onjuist overge
bracht telegram, brengen steeds een telegra
fi ch antwoord met zich, ronder dat het noo
dig is , er de aanwijzing = RP x = aan toe te 
voegen. In andere gevallen, waarin een tele
grafisch antwoord wordt gevraagd, moet deze 
aanwijzing wel worden gebruikt en worden de 
kosten voor een antwoord van ze woorden ge
heven. 

8. Indien de afzender verwekt, dat het ant
woord per post zal worden verwnden, moet de 
nota in het binnenlandsche verkee,· in plaats 
van = RP x = de aanwijzing = Brief = en 
in het verkeer met het buitenland de aanwij
zing = Lettre = dragen. Voor het antwoord 
wordt zoowel in het binnenlandsche verkeer 
als in dat met het buitenland van een afzen
der een bedrag van 15 cent geheven. Indien 
de afzender wenscht dat het antwoord als aan
geteekende brief wordt gewnden, betaalt hij 
daarvoor een bedrag van 30 cenb en wordt de 
nota van de betaalde dienstaanwijzing = Brief 
AGT = of = Lettre RCM = voorzien. 

9. De verschillende mededeelingen omtrent 
reeds overgebrachte telegrammen, waarvan in 
dit artikel sprake is, kunnen per post , door 
tusschenkomst van de kantoren van afzending 
en bestemming, worden verzonden. Zij worden, 
overeenkomstig den wensch van den verzoeker, 
als gewone of als aangeteekende brief op zijn 
kosten verzonden. De verzoeker moet tevens 
de kosten van het antwoord per post, indien 
hij dit antwoord verlangt, voldoen . 

. 10. De kosten van de betaalde nota's, in dit 
artikel bedoeld, worden terugbetaald overeen
komstig het bepaalde bij art. 64 van dit regle-

1ment. 
Terugbetalingen. 

Art. 64. 1. Benevens de terugbeta lingen 
genoemd in de artt. 31, 37, 44 en 47 van dit 
reglement, worden terugbetaald aan hen, die 
ze gestort hebben: 

l. Op verzoek of naar aanleiding van een 
klacht betreffende de uitvoering van den dienst: 

a. de volle kosten van e lk tel egram, dat 
door toedoen van den telegraafdienst niet ter 
bestemming is gekomen; 

b. de kosten van elk telegram, dat ten ge
volge van verminking of verandering van den 
naam van het kantoor van afzending tijdens 
de overseining, zijn doel heeft gemi t; 

c. (1) de volle kosten van elk telegram, 
dat door de schuld van den telegraafdienst 
later is aangekomen dan bij verzending per 
post (luchtpost niet inbegrepen) mogelijk zou 
zijn geweest en in alle gevallen dat het eerst 
bij den geadresseerde is besteld na verloop 
van: 

1 °. 8 uren, indien het een bi nnenl andsch 
telegram betreft, alsook indien het een tele
gram betreft, gewisseld met een land, dat 
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aan Nederland g ren t of met een land van 
het Europeesche verkeer, dat door een recht
streekschen verkeersweg met Nederland ver
bonden is; 

2°. 18 uren, indien het een tegen vol tarief 
aangenomen telegram betreft, dat -met een 
ander land is gewisseld , dat onder het Euro
peesche verkeer wordt gerangschikt, of met 
een land van het buiten-Europeesche verkeer, 
dàt door e!ln rechtstreekschen verkeersweg met 
Nederland verbonden is; deze bepaling geldr 
ook voor CDE-telegrammen en perstelegram
men · 

3._' 36 uren in alle andere gevall en. Voor 
brieftelegrammen wordt het t ijdvak berekend 
van het tijdstip af , waarop het brieftelegram 
normaal wu moeten zijn afgeleverd krachtens 
de bepalingen van art. 60, 8ste l id. Voor 
Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen worden de 
tijdvakkep berekend op de wijze als aange
geven in art. 61, 14de I id; 

(2) in de hierboven vermelde termijnen 
worden niet medegeteld de sluitingsduur van 
de kantoren, indien deze de oo,·zaak van de 
vertraging is, de tijd,, benoodigd voor de be
zorging per , b<;>,dè en die, besteed voor de over
brenging van radiotelegrammen naar schepen 
op zee en luchtvaartuigen en de overbrenging 
over zee van kustseintelegram,nen, alsmede de 
tijd, gedurem;le welke deze telegrammen op 
een landstation aan boord van een mobiel 
station of op een kustseinpost hebben berust ; 

(3) de hierboven sub 2 en 3 vermelde ter
mijnen word!ln vqor , regeeri ngstelegrammen, 
waarvoor niet is afgez ien van den bij art. 33 
van dit reglement vastgestelden voorrang bij 
de overseining, /\ lsmede voor dringende tele
grammen en bet;talde nota's tot de helft te
ruggebracht; 

(4) wannEJer de vertraging van een tele
gram het gevplg is van slecht schr ift van den 
afzender, vindt · geen terugbetaling van kosten 
plaats; 

d. de kosten va11 één of meer onovergesein
de woorden in een telegram, wanneer zij 1 
gulden of meer bedragen, tenzij terugbetaling 
voor een gedeel te van den inhoud wordt toe
gestaan door toepassing van letter / of de 
feil door middel van een betaalde nota is her
steld; 

e. de volle kosten van een telegram in ver
staanbare taal, indien door onjuiste overbren
ging of weglating van woorden de zin van het 
telegram is gewijzigd of het telegram door 
deze fout onbegrijpelijk is geworden ; 

/ . de kosten van elk gedeelte van den in
houd van een telegram in geheim schrift met 
collationneering, of van een telegram in ver
staanbare taal, dat ten gevolge van onjuiste 
overbrenging of weglating van woorden blijk
baar zijn doel heeft gemist, wanneer de kosten 
1 gulden of meer bedragen, tenzij de verg is
singen of weglatingen per nota of betaalde 
nota hersteld zijn ; 

g. de nevenko ten van een niet uitgevoer
den bijzonderen dienst, alsmede de kosten voor 
de overbrenging van de betrekkelijke betaalde 
dienstaanwijzing; 

h. de volle kosten van elke betaalde nota, 
per telegraaf of per post verzonden, waarvan 
de verzending noodig was ten gevolge van een 
dienstfeil ; 
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i. de kosten van den niet per telegraaf 
doorloopen afstand, wanneer het telegram, 
wegens stor ing van een telegrafischen weg, 
per post of op andere wijze naar zijn bestem
ming is doorgezonden. De kosten , welke zijn 
uitgegeven voor de vervanging van den oor
spronkelijken telegraafweg door eenig ander 
middel van vervoer, worden echter in minde
ring gebracht van het bedrag dat terugbe
taald moet worden ; 

j. de volle kosten van elk telegram met 
antwoo1·d betaald, dat, ten gevolge van een 
dienstfeil, welke de terugbetaling van de ge
storte antwoordkosten wettigt, klaarblijkelijk 
zijn doel heeft gemist, a lsmede de volle kosten 
van elk vooruitbetaald antwoord, dat ten ge
volge van een dienstfeil, welke de terugbeta-
1 ing van de kosten van het vraagtelegram 
wettigt, klaarblijkelijk zijn doel heeft gemist; 

k. de volle kosten van elk telegrnm, dat 
op grond van de bepalingen van de artt. 26 
en 27 van het Verdrag betreffende de verre
berichtgeving in zijn loop is gestui t; 

ll. A mbtshal·ve: 

a. de landstations- en boordtaks, geheven 
voor radiotelegrammen gericht aan een mobiel 
station, welke door het landstation niet naar 
het station van bestemming kunnen worden 
overgebracht. Wanneer het I andstation het 
radiotelegram met andere dan raclio-electrische 
verkeersmiddel en aan het mobiele station heeft 
doen toekomen, wordt de lanclstationtaks be
houden en wordt de boordtaks aan den afzen
der ten1gbetaald. ,vordt een radiotelegram 
aan een luchtvaa1·tuigstation afgeleverd in ,de 
luchthaven waar het luchtvaartstation, dat 
voor de overbreng ing moet zorgdragen, is ge
legen, dan worden de landstations- en boord
taksen aan den afzender terugbetaald ; 

b. de volle kosten van elk telegram, dat 
door storing in zijn loop is gestuit en waar
van de afzender op grond daarvan intrnkking 
heeft gevraagd. 

2. Bij gedeeltel ijke terugbetaling der kosten 
van een meervoudig telegram wordt het be
drag voor' elk afschrift bepaald door het volle 
bedrag der kosten te cleelen dool' het aantal 
adressen . 

3. In de onder a, b, c, d e, f en i, sub J 
en b, sub Tl , van het lste I id van dit artikel 
bedoelde gevall en bepaalt de tenigbetal ing 
zich a lleen tot de telegrammen zelf, welke niet 
ter bestemming zijn gekomen, of welke in
getrokken, vertraagd of verminkt zijn , met in
begrip van de nevenkosten der niet nitgevoer
de bijzondere behandelingen, doch niet tot de 
te legrammen, waarvan de verzending door de 
niet-aflevering. de vertraging of verminking 
noodig is geworden, of daardoor nutteloos is 
geworden. · · 

4. De kosten van per betaalde nota inge
trokken woorden worden in gee11 geval terug
betaald. 

5. Indien fe ii'en, welke ten laste van den 
telegraafdienst komen, per betaalde nota zijn 
verbeterd, binnen de termijnen; welke voort
v loe ien uit de toepassing Val'l het lste lid sub 
! , letter c, en gerekend van den tijd van aan
bieding van het oorspronkelijke telegram af 
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bepaalt de terngbeta ling zich slechts tot de 
kosten van deze nota's. 

Voor de telegrammen, waarop deze nota's 
betrekking hebben, is geen terugbetaling ver
schuldigd. 

6. Geen terugbetaling wordt toegestaan 
voor telegrammen ter verbetering, welke recht
streeks tusschen den afzender en den geadres
seerde zijn gewisseld, in plaats van als be
taal de nota van kantoor tot ka ntoor ( art. 63) 
te zijn verwnden. 

7. De Di recteur-Generaal kan echte r ook in 
andere gevall en clan de in dit artikel genoem
de, of in afwijki ng van de bepalingen van 
dit artikel , terugbetal ing van telegramkosten 
toestaan, indi en daartoe naar zijn oordeel aau
le iding bestaat. 

Aanvragen 01n terugbetaling. 

Art. 65. 1. Elke aanvraag om terugbetaling 
van kosten moet, op straffe van ongeldigheid, 
worden ingediend binnen een termijn van zes 
maanden, te rekenen van den dag van aan
bieding van het telegram, behoudens het ge
val , genoemd in art. 44, 3de en 6de lid. 

2. E lke aanvraag wordt bij het kantoor 
van afzending ingediend en moet vergezeld 
zijn van bewijsstukken, namel ijk: een schrifte-
1 ijke verklaring van het kantoor van bestem
ming, of van den geadresseerde, indien het 
telegram is vertraagd of niet ter bestemming 
is gekomen ; het aan den geadresseerde afge
leverde telegram, in geval van verminking of 
weglating. In geval van vertraging kan , in 
plaats van de verklaring, het aan den geadres
seerde afgeleverde telegram worden· overge
legd indien hieruit de vertraging blijkt, 

3. De aanvraag kan ook door den geadres
seerde bij het kantoor van bestemm ing worden 
ingediend . 

4. Formulieren tot het doen van aanvragen 
om terugbetali ng zijn bij de Rijkskantoren 
verkrijgbaar. De stukken betreffende aanvrage 
om terugbetal ing zijn vrij van zegel. Bij de 
indiening van een aanvraag wordt van den 
)<;lager geen recht geheven . 

5. Het recht op terugbetaling vervalt na zes 
maanden, te rekenen van de dagteekening van 
het schrij ven, waarbij den afzende r wordt be
richt, dat de terugbetaling toegestaan is. 

6. Indien de afzender niet woont in het 
land, waar hij zijn telegram heeft aangeboden, 
kan hij zij n klacht doen indienen bij de Ad
ministratie van afzending door tusschenkomst 
van een andere Administratie. 

T ermijnen voor bewaring van bescheiden . 

Art. 66. De minuten . der telegrammen en 
de daarop betrekking hebbende bescheiden 
worden, totdat de vereffening van de daarop 
betrekking hebbende rekeningen heeft plaats 
gehad en in elk geval ten minste t ien maan
den, te rekenen van de maand, welke volgt 
op die, waarin het te legi·am is aangeboden, 
met alle noodige voorzorgen ter verzeker ing 
van de geheimhouding bewaard. Na verloop 
van dien tijd ·worden zij vernietigd. Voor radio
telegrammen en rad iobrieftelegrammen wordt 
deze minimum term ijn .:>p vijftien maanden 
gesteld. 



1938 

l nzageverleening 'van tel eg1·a1nrn en , v erst'rek
kin(/ van afschriften en fotog,·af ieën van 

tel eg,·ammen. 

Art. 67 . 1. Alleen aan den afzender of aan 
den geadresseerde, of wel aan den gemach
tigde van een van beiden, kan, indien de 
identiteit van den aanvrager vaststaat, inzage 
worden gegeven van minuten of afschriften 
van telegrammen. Zulks geschiedt kosteloos. 

2. Gedurende den minimum termijn voor de 
bewaring der bescheiden vastgesteld, hebben 
de afzender en de geadresseerde van een tele
g.rarn , of hun gemachtigden, mits zij de noo
dige aanwijzingen verstrekken om de tele
grammen, waarop hun verzoeken betrekking 
hebben te vinden, het recht, zich deugdelijk 
verklaarde afschriften of fotografieën te doen 
verstrekken: 

a. van het aangeboden telegram ; 
b. van het afgeleverde telegram, indien 

dat, of een afschrift daarvan, bewaard is . 
3. Voor elk overeenkomstig het 2de lid van 

dit artikel verstrekt afschrift wordt een vast 
1·echt geheven van 25 cent per telegram van 
niet meer dan 50 woorden. 

Boven 50 woorden wordt dit recht met 25 
cent verhoogd voor elke reeks of gedeelte 
eener reeks van 50 woorden. 

4. De prijs van een fotografie, bedoeld in 
het 2de lid van dit artikel, bedraagt f 1 per 
afdruk van elke verlangde fotografische op
name. 

5. Van de per telefoon of per telex aange
boden telegrammen wordt op verzoek, indien 
het tijdstip van de indiening van dit verzoek 
voldoet aan de daaromtrent door den Direc
teur-Generaal te stellen eischen, kosteloos een 
afschrift uitgereikt. Van per telefoon of per 
telex afgeleverde telegrammen wordt op ver
wek van den geadresseerde het formulier, 
waamp het telegram is opgenomen , of, te r 
beoordeel ing van den telegraafdienst, in de 
plaats daa rvan een afschrift , kosteloos uitge
reikt. In geval belanghebbende dadelijke be
zorging verlangt, kunnen de kosten, die de 
Rijkstelegraafdienst deswege, naar het oordeel 
van den Directeur-Generaal, heeft, tot een 
door dezen te bepalen bedrag, in reken ing 
worden gebracht, met dien verstande dat wan
neer die bezorging moet plaats vinden binnen 
de bebouwde kom of het daarmede door den 
Directeur-Generaal gelijk te stell en gedeelte 
van de plaats, waar het kantoor van aanbie
ding is gevestigd, het bedrag 10 cent voo,· 
e ll<" geva l nie t mag overschrijden. Art. 26 , 4de 
1 id is ten deze van overeenkorn'stige toepas
sing. 

T el eg,·afi sche mededeelin gen 01ntrent lan gs 
radiotelegrafis chen weg van schepen op zee 

ontvangen 1n eldingen en noodseinen. 

Art. 68. Het Rijkskantoor te IJmuiden 
geeft van de langs radiotelegrafischen weg 
verkregen meldingen van schepen , en ontvan
gen noodseinen, per telegraaf bericht aan hen, 
die zich daartoe hebben aangemeld , tegen 
heffing van den geadresseerde van f 2.50 voor 
elke tijding, benevens, naar omstandigheden, 
het tarief voor gewone of dringende telegram
men. 

774. 

Ve,·deeling van d e tel egramkosten tusschen 
het Rijk en bijzondere 011derne1ningen. 

Art. 69. 1. In het verkeer met kantoren 
van bijzondere ondernemingen worden de sein
kosten der telegrammen a ldus verdeeld: 

a. van een binnenlandsch telegram, dat de 
lijnen van één of meer bijzondere ondernemin
gen en die van he t Rijk doorloopt: 

de bijwndere onderneming of elk der onder
nemingen en het Rijk een gelijk deel, met 
dien verstande, dat voor een telegram , aange
boden aan een kantoor van een bijwndere 
onderneming en bestemd voor een Rijkskan
toor, door die onderneming van de verschul 
digde seinkosten 10 cent aan het Rijk wordt 
uitgekeerd, terwijl het overblijvende gedeelte 
der seinkosten gelijkelijk tusschen de bij de 
overbrenging van het telegram betrnkken par
tijen wordt verdeeld ; bij binnenlandsche brief
telegrammen blijft de uitkeering van 10 cent 
achterwege ; 

b. van een verzonden of ontvangen buiten
landsch telegram ontvangt de bijzondere on
derneming een bedrag, gelijkstaande aan haar 
aandeel in een binnenlandsch te legram van 
ge lijk woordental en gelijken rang, waarbij 
de uitkeering van 10 cent, bedoeld sub a, 
buiten beschouwing blijft. Indien geen binnen
landsche telegrammen van gelijken rang be
staan, geschiedt de verdeeling a lsof het een 
telegram tegen vol tarief betrof. 

2. De nevenkosten worden in hun geheel, 
hetzij ten bate van het Rijk, hetzij ten bate 
van de bijzondere onderneming(en) gebracht, 
met dien verstande, dat voor telegrammen 
met de betaalde dienstaanwijzing = TC = het 
aandeel der seinkosten van. het Rijk of de bij
zondere onderneming(en) met de helft ver
hoogd wordt. 

Betaalde nota's blijven buiten aanmerking. 
3. Als vergoed ing van of aa n het Rijk we

gens telegramkosten in het ve rkeer met een 
bijzondern onderneming kan ook worden vast
gesteld een tusschen het Rijk en de onde,·
neming overeen te komen jaarlijkseh bedrag. 

4. Het bepaalde in dit artikel is niet van 
toepassing op de telegramkosten, verschuldi gd 
voor de overbrenging tusschen racliotelegraaf
kantoren. 

R egeling bij vermindering zelf kost en. 

Art. 70. 1 . Voor de gevallen, dat van den 
Rijkstelegraafdienst, volgens door den Direc
teur-Generaal te geven voorschriften, een zoo
danig gebruik wordt gen1ank t, dat de zelfkos
ten van dien dienst met betrekking tot dat ge
bruik worden ve rmi nderd of wel de normale 
rentabiliteit van het gebezigde verkeersmiddel 
wordt oversch rnden, is de Directeur-Generaal , 
onda· goedkeuring van den Ministe1· en met 
inachtneming van de bepalingen van het in
te rnationale Telegrnafreglement, bevoegd vast 
te stellen, dat aan- de gebruikers, op hetgeen 
door hen ingevolge de tar ieven, krachtens het 
onderhavige of het internationa le Telegraaf
reglement vastgeste ld , is ve rschuldigd, een be
draF. in mindering wordt gebracht, ten hoogste 
gehJk aan het door den D irecteur-Generaa l 
berekende bedrag, waarmede de zelfkosten 
worden verminderd of evenredig aan de ver
hooging, welke naar berekening van den Di-
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recteur-Generaal de rentabili te it in verhouding 
tot de normale rentabiliteit ondergaat. 

2. De inhoud van de ingevolge het voor
gaande lid door den Directeur-Gen~raal gef!?· 
men beschikkingen wordt zoo spoed ig mogehJk 
ter kenni van den Postraad gebracht. 

R egelingen op proef. 
Art. 71. Nieuwe diensten van de Rijkstele

graaf of wijzigingen van reeds bestaande die~
sten kunnen, indien de belangen der gebrm
l<ers of van den dienst dit wenschelijk maken, 
bij wijze van proef worden .ingevoerd. De 
Directeur-Generaal treft, onder goedkeuring 
van den Minister , voor den tijd dat deze proef 
duurt, de ter zake noodige regelingen, welk_e 
niet eerder in werking treden dan na pubh
ciitie in de Staatscourant. 

Afwijking van het reglement . 
Art. 72. Aan den Minister wordt, voor zoo

veel noodig, machtiging verleend, om in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden t ijdelijke afwijkingen 
te gelasten van het reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf. 

Tit el van het regl em ent . 
Art. 73. Dit reglement, zooals het bij na

dere Koninklijke besluiten mocl'it worden ge
wijzigd , kan worden aangehaald onder den 
t itel van " Rijkstelegraafreglement 1939". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 De
cember 1938, (Staatsblad n°. 358) . 

Mij bekend, 
De .V inister van Binnenla11dsche Zaken, 

Van Boe yen. 

s. 383. 

s. 386. 

Vervallen. 

13 D ecemb er 1938. BESLUIT tot vaststelling 
eener regeling , als bedoeld in artikel 20, 
4e lid , van de wet van 31 Mei 1937 
(Staatsblad N°. 521), tot instelling van 
een openbaar li chaam voor de ingepolder
de Wieringermeer en van nader aan te 
wijzen ingepolderde of in te polderen ge
deelten van het IJsselmeer. 

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

Binnenlandsche Zaken, van Waterstaat, en 
van Financiën van 16 November 1938 , N °. 
31103 afdeeling Binnenlandsch Bestuur, van 
26 N~vember 1938, La. U, Directie van den 
Waterstaat en van 9 December 1938, n°. 97 , 
Generale Thesaurie, afdeel ing Begrootingsza
ken · 

G;let op artikel 20 , 4e lid, van de wet van · 
31 Mei 1937 (Staatsblad N°. 521) , tot instel
ling van een openbaar lichaam voor de inge
polderde Wieringermeer en van nader aan te 
wijzen ingepolderde of in te polderen gedee lten 
van het IJsselmeer; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met betrekking tot de uitkeering, welke, ten 

laste van het Zuiderzeefonds, aan de gemeen
tefijke afdeeling van het openbaar _lic_haam 
,,de ,\7ieringermeer" (gemeente W1ennger-
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meer) zal worden verstrekt, zoolang zij over 
eeni g dienstjaar niet in staat is hare uitgaven 
door hare inkomsten te dekken, rle volgende 
regeling vast te stell en: 

Art. 1. De uitkeering, ten laste van het 
Zuiderzeefonds, aan de gemeente Wieringer
meer wordt bepaald op het bedrag, hetwelk 
uit dien hoofde is geraamd op haar, door Ons 
goedgekeurde, begrooting der inkomsten en 
uitgaven voor het betrokken dienstjaar. 

2. Het aan de gemeente Wieringermeer 
toekomend bedrag der uitkeering, volgens ar
tikel 1, wordt aan haar uitgekeerd in vier, 
zooveel mogelijk, gel ijke te1mijnen en wel op 
1 Mei, 1 Augustus en 1 November van het 
betrokken - en op 1 Februari van het daar
opvolgend dienstjaar. 

3. Indien de begrooting van de gemeente 
Wieringermeer op een der dri e in het vorig 
a rtikel. eerst genoemde, tijd~tippen nog niet 
is goedgekeurd, zal haar op dat tijdstip een 
voorschot op de uitkeering, volgens artikel 1 , 
worden uitgekeerd tot een door Onze Ministers 
te bepalen bedrag, hetwelk niet meer mag 
bedragen dan 1/5 gedeelte van de uitkeering 
over het voorafgaande dienstjaar. 

Bij de uitkeeringen, welke geschieden nà het 
tijdstip van Om,e goedkeuring van de begroo
ting zal een verrekening plaats vinden tus
chen het bedrag der uitkeering, volgens ar

tikel 1, en de krachtens het eerste lid uitge
keerde voorschotten. 

Zoo het bedrag de r uitkeering. volgens ar
tikel 1, minder bedraagt dan het totaal der 
krachtens het eerste lid uitgekeerde voorschot
ten , zal de gemeente Wieringermeer het ver
chil ten spoedigste na Onze goedkeuring van 

de begrooting terugsto~ten in ' s Rijks kas. 
4. In afwijking van !jet bepaalde in artikel 

2 zal het bedrag de r uitkeering over het dienst
jaar 1938 w01·den uitgekeerd in te rmijnen en 
op tijdstippen door Onze Ministers te bepalen. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Waterstaat en van Financiën zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van a fschrift zal worden gezonden aan de Al
gemeene Rekenkamer. 

's-Grnvenhage, den 13den December 1938. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· ·van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

s. 387. 

De Minister van Watentaat, 
J. v. B u u ren. 

De Minister van "Financiën, 
J . A. de W i I de. 

( U·itgeg. 27 Deam be,· 1938.) 

22 Dece1nbe1· 193.8, aESLUIT tot nadere be
paling van den_ dag van inwerkingtreding 
van het Koni1ikhjk besluit van 27 October 
1938 , Staatsblad N°. 354, tot aanvulling 
en wijziging van het Koninklijk besluit 
van 6 Februari 1911 , Staatsblad N°. 45, 
sedert gewijzigd , tot uitvoering van de ar
tikelen 1, 4 en 5 der Trekhondenwet 1910, 
Staatsblad N°. 203. 

l nwerkingt,·eding 1 M ei 1939. 
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s. 411. 

27 December 1938. WET tot wijziging van de 
Tariefmachtigingswet 1934. 

'Bijl . Hand. Tl 1937/38, 281 ; 1988/89, 85. 
H and. Il 1988/89, bladz. 96- 99, 101- l 'i 0, 

122-184. 
B ijl . Hand. l 1988/89, 35. 
Hand. l 1988/39, bladz. 55-57, 98- 112, 

118-131. 

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

dat het wenschelij k is de mogelijkheid tot toe
passing van de in de Tariefmachti g ingswet 
1934 gegeven bevoegdheden te verru imen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . In artikel 1, lid 1, van de Tarief

machtigingswet 1934 wordt na " invoerrechten" 
ingevoegd: ,, , strekkende hetzij tot vermeer
dering of vermindering van de inkom ten van 
het Rij k, hetzij tot matige bescherming van 
bepaalde Nederlandsche bedrijven,". 

In het vierde lid van hetzelfde artikel w0t·dt 
in de plaats van "een jaar" gelezen: ,,zes 
maanden". · 

Art. II. Artikel 2, 1 id 1, van de Tarief
macht igingswet 1934 wordt gelezen : 

1. I ndien in dringende gevallen de levens
belangen van Nederlandsche bedrijven zu lks 
noodzakel ij k maken en het algemeen be°Jang 
dit vereischt of ten einde met het buitenland 
gemaakte tariefafspraken onmiddellijk van 
krach t te doen zijn, kunnen Wij bepalen, dat 
voor door Ons aan te wijzen goederen geduren
de een daarbij vastgesteld tijdvak van ten 
hoogste zes maanden: 

a. een nieuw invoerrecht zal worden ge
heven; 

b. een bestaand invoerrecht za l worden af
ge ch!lft, verhoogd of ver! aagd. 

Art. I II . Deze wet treedt in werk ing met 
ingang van den dag volgende op d ien ha.rer 
a fkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenh age, den 27sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Financ·iën, 
J . A . d e W i I d e. 

D e Minister van E cono1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

D e 1lfinister van lJuitenlanduhe Zaken, 
J". pat ij ll. 

( Uit geg. 6 J anuari 1939.) 

s. 412. 

27 D ece,nber 1938. WET, ho udende wijziging 
van de wet van 20 December 1935, Staats
blad n°. 725, tot heffing van opcenten op 
enkele belastingen ter versterking van de 
midde len tot dekking van de uitgaven des 
Rij ks. 

B ijl . H and. Il 1987/8 8, 504; 193 /89, 47. 
· H and. Il 1988/89, bladz. 269. 
"Bijl. H and. 1 1988/89, 47. 
Hand. l 1938/39, bladz. 181. 

·, Wij WILH ELMINA , enz . .. . doen te weten: 
Alwo wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelij k is de heff ing van opeen-
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1 ten op de aanslagen in de dividend- en tan
t ièmebelasting, welke plaats vindt ingernlge 
de wet van 20 December 1935, Staatsblad N °. 
725, te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Stat~, enz. 
Eenig artikel. 

In artikel 4 de r wet van 20 December 1935, 
Staatsblad N °. 725 , zooals die wet gewijzigd 
is bij de wetten van 28 December 1936, Staats
blad N°. 407 en van 22 Apr il 1937, St.aat.jb /ad 
N °. 405, worden de woorden, getallen en kom
ma "dat met of in een der jaren 1935. 1936 
of 1937 is aangevangen" vervangen door: dat 
met of in een der ja ren 1935, 1936, 1937 , 1938 
of 1939 is aangevangen en welks einde va lt 
vóór 1 Mei 1939. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' -Gravenhage, den 27sten De

cember 1938. 

s. 413. 

WILHEL::\<llr A. 
D e M inister van Finan ci /i n, 

J . A. cl e W i I cl e. 
(U·itgeg. 6 J an·ua,·i 19 39 . ) 

27 D ece,nber 1938. WET, houdende tijde lij ke 
voorziening tot versterking van de midde
len tot dekking van de uitgaven des ·Rijks. 

Bijl . Hand. ll 1938/39, 144- ' 
Hand. Il 1938/39, bladz. 269- 274. 
Bijl. Hand. l 198 /89, 144-
Hand. l 1988/89, bladz. 181. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat de toestand van 's Rijks financiën ve r
. e ischt. dat de heffing van een aantal voor 

beperkten t ijd geheven be l a~tingen worçlt ver
lengd; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State , enz . 
Art. l. In a rtikel 1 der wet van 16 i\Iaart 

1928 (Staatsblad n°. 66) tot herziening van 
de V e1"dedigingsbelasting I , zooals dit arti kel 

.lu idt ingevolge artike l 1 der wet ,·i' n 8 De
cember 1933 (Staatsblad n°. 663) wordt in de 
plaats van " 1939" gelezen: 1942. 

2. In artikel 6, laatste li d, der WE'ct rnn 29 
December 1933 (Staatsblad. n°. 769) tot rnr
hoog ing van den accij ns op tabak, w01;dt in de 
plaats van " 1939" gelezen: 1942. 

3. In artikel 43, laatste lid , der wet van 
29 Decembe1· 1933 (Staatsblad n°. 780) tot 
heffing van eeno couponbelasting wordt in de 
plaats van "1939" gelezen: 1942. 

4. In a rt i kei 31 , de rde I iel , de r Wet op de 
belasti ng van de Doodé Hand 1934 :(Staats
blad n° . 528) wordt in de plaa ts van .. 1938" 
gelezen: l 939. 

5. Er worden geheven 20 opcenten op de 
aanslagen in de grondbelasting wegens- ge
bouwde eigendommen over de belast ingjaren 
1939 tot en met 1941. · 

6. Er worden geheven 75 opcenten op de 
aan lagen in de vermogensbelasting over de 
belastingjaren, loopende van 1 Mei 1939 tot 
en met 30 April 1942. 

7. Er worden op de aanslagen in de inkom
stenbelasting over de belastingja ren, loopende 
van 1 Mei 1939 tot en met 30 A pril 1942. op
centen geheven ten getale van 70 vermee rdet·d 
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met een getal gelijk aan 0.3 maal het aantal 
volle duizendtallen guldens, waarmede de be
lastbare som het bedrag van f 70,000 te boven 
gaat, met dien verstande, dat het aantal op
centen niet stijgt boven 88. 

8. Er worden geheven 93 opcenten op de 
aanslagen in de dividend- en tantièmebelasting, 
betrekking hebbende op een boekjaar, welks 
einde valt tu schen 30 April 1939 en 1 Mei 
1942. 

9. Er worden geheven 100 opcenten op het 
evenredig zegelrecht van buitenlandsche effec
ten en 80 opcenten op het niet-evenredig zegel
recht van buitenlandsche effecten, een en 
ander voor zoover die zegel rechten verschul
digd worden in het tijdvak van 1 Januari 1939 
tot en met 31 December 1941. 

Er worden geheven 20 opcenten op de hoofd
som der evenredige zegelrechten bedoeld in de 
hoofdstukken V tot en met IX der Zegelwet 
1917, met uitzondering van het zegelrecht op 
buitenlandsche effecten, voor zoover deze rech
te.n in het t ijdvak van 1 Januari 1939 tot en 
met 31 December 1941 verschuldigd wmden. 

'l'en aanzien van binnenslands opgemaakte 
stukken wordt het zegelrecht aangenomen ver
schuldigd te worden op den dag, waarop de 
stukken zijn opgemaakt en ten aanzien van 
buitenslands opgemaakte stukken op den dag, 
waarnp daarvan het zegelrecht wordt voldaan, 
of bij gebreke van voldoening, uiterlijk vol
daan had moeten worden. De stukken worden 
behoudens tegenbewijs geacht op den dag van 
hunne dagteekening te zijn opgemaakt. Onge
dagteekende stukken worden geacht in het 
tijdvak van 1 Januari 1936 tot en met 31 
December 1941 te zijn opgemaakt, tenzij het 
tegendeel wordt bewezen. 

De in het tweede l id bedoelde opcenten wor
den geheven doord ien het zegelrecht wordt 
voldaan alsof de in genoemde hoofdstukken 
der Zegelwet 1917 vastgeste lde hoegrootheid 
van het evenredig recht met 20 procent ware 
verhoogd. De regeling van de opklimming van 
de afronding en van het minimum der dien
overeenkomstig verhoogde rechten blij ft gel
den, zooals zij luidt ingevolge de bepalingen 
der Zegelwet 1917 ~ het in artikel 59a, lid 2, 
dier wet bepaalde maximum bedraagt f 0.60 . 

10. Er worden geheven 20 opcenten op de 
rechten van successie, van overgang en van 
schenking, di e verschuldigd zijn indien het 
overlijden of de andere gebeurtenis, waardoor 
de verpl ichting tot aangifte ontstaat, plaats 
heeft in het tijdvak van 1 Januari 1939 tot en 
met 31 December 1941, womede ind ien in dat 
tijdvak wordt geërfd of verkregen tengevolge 
van de vervulling van een voorwaarde . . 

ll . Er worden geheven 20 opcenten op de 
rechten van registratie, welke vorderbaar wor
den in het t ijdvak van 1 Januari 1939 tot en 
met · 31 December 1941 , met uitzondering 
voor de rech ten verschu ld igd ingevolge Hoofd
tuk II , ~ 2, der Registratiewet 1917. De hef

fing van opcenten vindt niet plaats op de rech- . 
ten welke vorderbaar worden op akten, die 
reeds vóór 1 Januari 1936 zekerheid van dag
teeken ing hadden verkregen en b innen een 
,,ekeren termijn na de opmaking ter registratie 
moesten worden aangeboden. 

12. Er worden geheven: 
a. 10 opcenten op den gedistil leerdaccij ns , 
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die in het tijdvak van 1 Januari 1939 tot en 
met 31 December 1941 vorderbaar wordt ; 

b. 10 opcenten op den accijn op suiker, ge
noemd in artikel 1, § 1, letters a, b, c, d en / 
van de Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425), 
welke geheven wordt in het tijdvak van 1 
Januari 1939 tot en met 31 December 19'11 ; 

c. 20 opcenten op den accij ns van wij n, die 
in het t ijdvak van 1 Januari 1939 tot en met 
31 December 1941 wordt ingevoerd, hier te 
lande wordt vervaardigd of wordt uitgeslagen 
uit entrepot of uit een bergplaats, als is be
doeld in artikel 14 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsb lad n°. 127) , a lsmede op den wijn-

. accijns, die in dat tijdvak ter zake van onder
maat in een particulier ·entrepot moet worden 
ingevorderd. . 

13 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien van hare afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten De

cember 1938. 

s_ 415. 

WILHELM! 1A . 
D e Minist er van Financiën, 

J. A. de W i 1 de. 
( Uitgeg. 30 D ece1nber 1938.) 

29 D ece,nbe1· 1938. BESLUI T tot bekendma
king van den tekst der wet van 30 Sep
tember 1936 (Staatsblad N°. 101) betref
fende het verbod van uitvoer van gouden 
munt en goud-muntmateriaal, woals zij 
lu idt na de bij de wet van 25 ovember 
1938 (Staatsb lad 0

• 408) daarin ge
brachte wijzig ingen. 

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

Financiën van •den 24 December 1938, n°. 71, 
Generale Thesaur ie, afdeeling Geldwezen; 

Gelet op artikel IV van de wet van 25 No-
vember 1938 (Staatsblad n°. 408); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der wet van den 30sten Septem

ber 1936 (Staatsblad n°. 101) betreffende het 
verbod van uitvoer van gouden munt en goud
muntmateriaal, zooals zij luidt na de bij de 
wet van 25 November 1938 (Staatsblad 11°. 
408) daarin gebrachte wijzig ingen , algemeen 
bekend te maken door bijvoeging van dien 
tekst in zijn gehe(ll bij dit bes lu it. 

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

's-Gravenhage, den 29sten December 1938. 
WI LH ELMINA. 

D t M inister van Financiln, 
J . A. de W i I d e. 

(Uitgeg . 17 J anuari 1939.) 

TEKST der W et van 30 Septe,nber 1936 
(Staatsblad n°. 101 ) betreffende verbod 
van uitvoe1' ·van gouden 1nunt en gvud-
1nunt1nateriaal, zooals zij luidt 11a de bij 
de wet van 25 November 1988 (Staatsblad 
n° . 408) daa1·in gebmchte wijzigingen. 

Wij WILHELMI NA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het noodzakel ijk is, aan On bes! uit van 
26 September 1936, n°. 52, houdende verbod 
van uitvoer van gouden munt en goud-munt
materiaal wettelijken grond lag te verleenen 
en voorts de noodige maatregel en te treffen 
tenei nde mo~elijk te maken. dat in rl e toe
komst het ui tvaardigen op korten termijn van 
een verbod als bovenbedoeld , op wettige wijze 
kan ge chieden, indien de omstand igheden dit 
verei chen ; 

Zoo i het. dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Door het in werking treden van 

deze wet verkrijgt Ons besluit van 26 Septem
ber 1936, n•. 52, houdende verbod van uitvoer 
van gouden munt en goud-muntmateriaal 
krncht van wet van het oogenblik zij ner dag
teekening af. H et behoudt zijn geldi ghe id tot 
h et door Ons, op voordracht van Onzen Mi
nister van Financiën, wordt ingetrokken, welke 
intrekking in de N eà,erlandsrhe Staatscoumnt 
wordt bekend gemaakt. 1 

Art. lbis. 1. Wij kunnen op voordra cht van 
Onzen Mini ter van Financiën bepalen, dat de 
uitvoer van gouden munt en goud-muntmate
r ,aal van een door Onzen voornoemden Mi
n ister te bepalen t ijdstip a[ tijdelijk wordt 
verboden , behoudens hiervan door o f vanwege 
Onzen voornoemden Minister in bepaalde ge
vall en te verleenen ontheffing. De tweede vol 
zin van artikel 1 is ten aanzien van dit verbod 
van overeenkomstige toepa sing. 

2. l a het nemen van een besluit als be
cloeld in lid 1 van dit artikel wordt onver
wijlrl een voorstel van wet tot' bekrachtiging 
van dat beslui t aan de Staten-Generaal ge
claan. 

3._ Indien het voorstel wordt ingetrokken, 
of mchen de Staten-Generaal tot niet-aanne
ming van het voorstel be luiten , wordt het 
beslu it onverwijld ingetrokken. 

Art. 2. T en aanzien van het•ve rbod, bedoeld 
in a rtike l 1 en in artikel lbis gelden, voorzoo
ve1· di t verbod geen afwijking hiervan inhoudt, 
de bepalingen, vervat in de wet van 3 Augus
tus 1914 (Staatsblad n°. 344), woals deze bij 
nadere wetten is of zal worden gewijzigd, alsof 
het verbod krachtens d ie wet ware u itgevaar
cl ig-rl. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 2 

Arti kel V van d e w et van 25 Novembe,· 1938 
( Staatsblad n° . 408). 

D eze wet treedt in werking ,net ingang van 
den dag, volgende op dien hare r afkond ig ing.a 

Behoor t bij Kon inkl ij k besl uit van 29 De
cember 1938 (Staatsblad N •. 415) . 

Mij bekend, 
De M inist er 11an Fi 11anr iiJ 11 , 

J . A. cl e W i 1 cl e. 

1 Zie voor de intrekking. van dit verbod 
Koninkl ijk besluit van 28 Juni 1938, n• . 38. 

2 De wet werd afgekond igd 30 epL 1936. 
:i De wet werd afgekondigd 9 Dec. 1938. 
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s. 417. 

30 Decemb er 1938. WET tot verl enginu van 
de werking van de wet van 13 Sepi:mber 
1935, Staatsblad •. 549, houdende t ijde
lijke afwijk ing van artikel 60 , lid 1, letter 
c, der Zegel wet 1917. 

Bijl . H and. IT 1938/39, 2311. 
H and. IT 1938/39, bladz. 1022. 
Bijl. H and. T 1938/39. 234 . 
H and. T 1938/39, bladz. 141. 

Wij WILHELM A . enz. .. . doen te weten: 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben. 

dat het wenschel ijk is de werking van de wet 
van 13 September 1935. Staatsblacl N °. 549 , 
h.ouclende tijdelijke a fwijking van artikel 60, 
lid 1, letter c, der Zegelwet 1917, te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 2 de r wet van 13 Sep

tember 1935. Staatsblad •. 549, gewijzigd bij 
de wet van 22 April 1937. Staatsblad •. 405 , 
wordt in plaats van "den eersten J anuari 
1939" gelezen: den eersten J uli 1940. 

Art. Il. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met inga ng va n den ee rsten 
J anuari 1939 . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1938. 

s. 452. 

WILHELMINA. 
De llf i11~ ter va11 F·inanci/!11, 

J . A . cl e W i I cl e . 
( Uitgeg. 6 J anuari 1939.) 

8 December 1938. BESLUIT, houdende be
palingen nopens inslag van sui ker onde,· 
genot van arloo pend kred iet voor den ac
cijns en het invoerrech t door fabrikanten 
van su ike rhoudende goederen. 

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

Financiën van 2 November 1938 n•. 1 Ac-
cijnzen ; ' ' 

Gelet op arti ke l 1 der ,vet van 4 April 1870 
(Staatsblad n° . 61) , de wet van 7 Decembe r 
1896 (Staatsblcicl n°. 212) , art ikel 83 der Sui
kerwet 1924 (Staatsblacl n•. 425), zooals dat 
luidt ingevolge at·tikel lb ·is der wet van 14 
Maart 1935 (Staat.~blad n° . 126 ), a rtikel 84bis 
·der Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425), zoo
als dat luid t ingevolge a rtike l II der wet van 
19 M e i 1938 (Staatsblad n°. 405), post 128 
van het tarief van invoerrechten behoorende 
bij de Tarie fwet 1934, arti ke i 5 van de wet 
van 1 Augustus 1930 (Staatsblad n°. 354) , Ons 
besluit van 13 Maart 1923 (Staatsblad n•. 69) 
laatstelijk gewijzigd bij dat van 9 October 1934 
(Staatsblad n•. 540), a lsmede op Ons besluit 
van 13 Juni 1935 (Staatsblad n• . 343) ; 

Den Raad van State gehoo1·d (advies van 
29 'ovember 1938, n°. 20) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen YOOr
noemden Ministe r van 5 December 1938 n•. 
149 , Accijnzen ; , ' 

R ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. 1. O111.e i\Jiniste1· va n Financiën is 
bevoegd, op den voet va n de hie rna opgeno-
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men bepalingen, aan fabrikanten van suiker
houdende goederen te vergunnen voor hun be
drijf benoodigde suiker als bedoeld in artikel 
1, § 1, letters a, b, c, en d van de Suikerwet 
1924 (Staatsblad n°. 425), tot door hem te 
bepalen hoeveelheden, onder zekerheid teil ing 
overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 
XXIII van de Algemeene wet van 26 Augus
tus 1822 (Staatsblad n°. 38), onder genot van 
a floopend krediet voor den accijns in te sl aan. 

2. De inslag kan geschieden wowel uit het 
bu itenland als uit entrepot en uit een beet-
wortelsuikerfabriek of een raff inaderij . 1 

3. Verzending van suiker uit entrepot om 
op den voet van dit besluit onder genot vJn 
afloopend krediet voor den accijns te wordiin 
ingeslagen. heeft plaats onder zekerheid voör 
den accijns. 1 

4. Inslag van minder dan 1000 kilogra 
suiker tegelijk is niet toegelaten. 

5. Bij den inslag wordt het document d~t 
de suiker vergezelt ter afteekening afgegeve~ 
aan de ambtenaren der accijnzen, die het d -
cument na a fteekening inleveren bij den on -
vanger der accijnzen over de gemeente daar ce 
inslag is geschied. 1 

De inspecteur der invoerrechten en accijn
zen over evenbedoelde gemeente kan vergurt
nen om. met afwijking in woverre van de 
vorige alinea, sui ker in te slaan zonder d3it 
het document bij den inslag aan de ambt~
naren der accijnzen ter afteekening wordt a~
gegeven, onder voorwaarde, dat de fabrikai,t 
op het document dat de suiker vergezelt eer 
geda gteekende en onderteekende verklaring 
stelt., inhoudende dat hij de in het document 
vermelde suiker in zijn fabriek heeft ingesI3iL 
gen en voo rts dat hij ver] angt wegens die 
suiker op de met hem gehouden _wordend! 
kredietrekening te worden gedebiteerd .' 

Ingeval een vergunning als evenbedoeld i 
verleend. levert de fabrikant het documen 
uiterlijk op den tweeden werkdag volgende o 
den dag van inslag, in bij bovenbedoelaen 
ontvanger. 

6 Onze Ministe1· van Financiën is bevoeg 
om ten aanzien van buitenlandsche suiker, di~ 
door fabrikanten van suikerhoudende goederen 
die in hoofdzaak voor export werken, op de~ 
voet van dit beslu it wordt ingeslagen, teven~ 
het genot van afloopend krediet voor het in
voerrecht te verleenen. Ingeval van toepass ing 
van den vorigen volzin vinden de bepalingen 
van dit besluit overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van het invoerrecht. 

2. Met uitbre iding van de artikel en 34, sub 
c, en 58 , § 1, sub c, der Suikenvet 1924 
(Staatsblad n°. 425), is de uitslag met ver
voerb iljetten uit een beetwortelsuikerfabriek of 
uit een raffinaderij toegelaten van niker, di e 
volgens artikel 1 van dit beslui t onde,· genot 
van afloopend krediet kan worden ingeslagen 
en die bestemd is tot inslag door een fabrikant 
wien overeenkomstig dat hrtike l inslag van 
suiker onder genot van afloopend kre<liet is 
toegestaan. 

3. l. Het i11 a)'tikel 1 bedoelde kred iet 
,·angt aan op den dag van inslag van c.le sui 
ker en vervalt op den laatsten werkdag van 
de derde maand volgende op de maand waar
in de inslag van de suiker heeft plaats gehad. 

2. Yoor den accijns van suiker ingeslagen 
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door fabrikanten van vruchtenjams en door 
fabrikanten van vruchtenwijn is de duur van 
het krediet onderscheidenlijk twee maanden 
en zes maanden langer . 

3. In de door den Minister verleende ver
gunning wordt de duur van het krediet over
eenkomstig de twee vorige leden bepaald. 

4. l. De termijnen van het krediet volgens 
artikel 3 worden aangezuiverd: 

a. door uitvoer van su ikerhoudende goede
ren op den voet van het Koninklijk besluit van 
5 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 186), waarbij 
de te verleenen teruggaaf van accijns met de 
openstaande schuld wordt verrekend; 

b. door betaling. 
2. De a fschrijving van accijns wegens ver

rekening volgens letter a geschiedt teeds op 
den oudsten openstaanden krediettermijn. In
dien voor de suiker, waarvoor afschrijving van 
accijns plaats heeft, tev•ms krediet voor in
voe rrecht wordt genoten, vindt op overeenkom
stige wijze afschrijving van invoerrecht plaats. 

3. De afschrijving wegens betaling volgens 
lette r b geschiedt eveneens steeds op den oud
sten openstaanden krediettermijn. 

5. l. Uitslag van suiker door fabrikanten 
die overeenkomstig dit besluit krediet voor 
suikeraccijns genieten, is verboden, tenzij die 
uitslag gedekt is door een quitantie van be
taalden accijns en de hoeveelheid bij den uit
slag door ambtenaren der accijnzen is geveri
fieerd. 

2. Bij overtreding van dit voorschrift ver
valt voor den fabrikant de overeenkomstig 
artikel 1 van dit beslu it verleende vergunning 
en is de door 'hem verschuldigde accijns ter
stond invorderbaar. 

6. l. Onze Minister is bevoegd een door 
hem ingevolge artikel 1 van dit besluit ver
leende vergunning in te trekken: 

a. indien b lijkt dat de fabrikant meer sui
ker inslaat dan hij voor zijn bedrijf nood ig 
heeft ; 

b. indien de fabrikant nalatig blijft in de 
aanzuivering van een krediettermijn; 

c. indien bl ijkt dat de fabrikant suiker heeft 
inge lagen, waarvan hem bekend was dat deze 
in strijd met de wette! ij ke bepalingen is i nge
voerd of vervoerd. 

2. Bij intrekking van een vergunning krnch
tens dit artikel wordt de verschu ldigde belas
ting terstond invorderbaar. 

7. l. De inspecteur de r invoe ,·,·echten en 
accijnzen is bevoegd de hoeveelheid sui ker en 
su ikerhoudende goederen, waaronder ook zijn 
te verstaan gedeel tel ijk gereed gemaakte pro
ducten, aanwezig in de fabriek van een fabri
kant van suikerhoudende goederen die in hoofd
zaak voor export werkt, door daartoe door den 
inspecteur aangewezen ambtenaren te doen op
nemen. 

2. De su ike,·houdende goederen worden ge
acht een hoeveelheid su iker te bevatten gelijk 
aan de hoeveelheid saccharo e en invertsu iker, 
waarvoor, bij uitvoer van de goedel'en, over
eenkomstig het Koninklijk beslu it van 5 Au
gustus 1897 (Staa.tsblad n°. 186) , ternggaaf 
van accijns zou worden verleend. 

3. De ambtenaren der accijnzen zijn bevoegd 
van de bij opneming bevonden su ike1·houdende 
goederen monsters te nemen. 

4. Van den ui tsla g van de opneming maken 
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de ambtenaren een relaas op, dat den fab ri 
kant ter mede-onderteekening wordt aangebo
den n daarna wordt ingeleverd bij den ont
va nger de r accijnzen. E en alsclu· ift van 11eL r<.,
laa wordt aa n den fabrika nt ui tgere ikt . 

5. B ij een opneming ingevolge di t a rtikel 
is de fabr ikant verplicht werkl ieden, weeg
toestell en, gewichten en a ndere benood igdhe
den voor het wegen en he t verplaatsen der 
goederen , a lsmede de benoodigde em ball age 
voor genomen monsters, op zijn kosten beschi k
baar te stellen. 

6. B lijft de fabr ikant in gebreke aa n de 
in het vorig lid omschreven verplicht ingen te 
voldoen, dan kan de overeenkomstig lid 1 va n 
di t besluit verleende vergunning door Onzen 
M in iste r van Financiën worden ingetrokken. 

8. 1. Indien bij een in artike l 7 bedoelde 
opneming blij kt, da t de accij ns, ondersche iden
lijk het invoerrecht, van de aa nwezig bevonden 
uiker , met inbegrip van den accij 11 , onder
cheidenlij k het invoer rech t, van suike r ve rva t 

in aanwezig bevonden uikerhoudencle goede
ren, minder bedraag t clan het verschil tusschen 
het debet en het credi t van de rekening, nadat 
d it verschil is verminderd met het bedrag 
waarvoor creditee ring is te ve rwach ten wegens 
met bestemming ten ui tvoer uitgeslagen su i
kerhoudende goederen vermeld in con enten 
tot ui tvoer welke nog n iet gezuiverd zijn te
rugontvangen en vermeerderd met het bedrag 
waarvoor debiteer ing is te verwachten wegens 
reeds inge lagen suiker met documenten welke 
ten kantore van den ontvanger nog niet zij n 
ingeleverd , dan noodigt de ontva nger den fa
brikant uit het tekort binnen een maand na 
de dag t;eekening van de ui tnoodig ing door be
taling aan te zuiveren. Onze M inister van F i
nanciën is bevoegd, op verwek van den fa
brikant, een langeren te rm ij n voor de beta l ing 
toe te staan. 

2. Voldoet de fabrika nt niet aan deze ui t
noodig ing, dan wordt, tenzij hem uitstel van 
beta l ing is ve rl eend, in zijn fab riek geen 
nieuwe insl ag va n suiker onder krediet toege
taan, a lvorens a lle krediettermij nen zij n aan

gezui ve t·d. 
9.- De ve rgunningen welke zij n verleend 

krachtens onze beslu iten va n 13 1aa rt 19 23 
(Staatsblad n°. 69) en 13 Juni 1935 (Staats
blad n°. 343) , worden geacht te zijn ve r leend 
overeenkomstig de bepa lingen van het tegen
woord ig be luit. 

10. Dit beslui t treedt in werking met in
gang va n 1 J anua ri 1939 . 

11 . B ij de inwe t·k i n gt1·cd i ng van d it bes l uit 
ve rvall en Ons beslui t van 13 Ma art 1923 
(S taatsblad n°. 69) laatstelij k gewijzigd bij 
dat van 9 October 1934 (Stacitsblarl n°. 54 0 ) 
en Ons bes luit van 13 Ju ni 1935 (S taatsblad 
n°. 343) . 

Onze Ministe r van Financiën is belast met 
de ui tvoer ing van di t bes lui t , dat in he t Staats
blad zal worden geplaatst en waarva n a f
schr ift za l worden gezonden aan den Raad va n 
State. 

' s-Gravenhage, den 8 ten December 1938. 
WILH ELMINA. 

D e M inis t e1· van Financiën,, 
J . A . cl e \V i I cl e. 

( Uitgeg. 14 Derember 193 . ) 

7 0 

s. 504. 

22 D ecember 1938. WE'l' tot rege ling rnn de 
pensioenen voor officie ren de r K oninklij ke 
mari ne-reserve, di e zich - te r aann,lling 
van een bij de K oninklij ke M arine be
staand tekort aan be roeps-offi cie ren ~ 
krachtens een daa rtoe door hen gesloten 
vrijwill ige verbintenis voor onbepaa lden 
t ijd in actieven dienst bevi nden, a lsmede 
voor hunne weduwen en weezen. 

B ijl. H and. Il 1931/38 , 539 ; 1938/39. 66. 
H and. 11 1938/39 , bladz. 515. 
B ijl. H and. I 193 /39, 66. 
H and. I 193 /39, bladz. 91 . 

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

dat het wen chel ijk is, a fzonderlij ke bepali n
gen te tre ffen ten aanzien va n de pensionnee
ring van o ffi c ie ren der K oninklij ke marine
reserve, di e zich - ter aanvulling van een bij 
de Koninklijke Ma r ine bestaa nd tekor t aan 
be roeps-offi cieren - kra htens een daa rtoe 
door h en ge loten vrijwilli ge verb intenis voor 
onbepaalden t ijd in actieven di enst bevinden, 
alsmede ten aanz ien va n de pensionneeri ng 
van hunne weduwen en weezen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l . Ten aanzien van de officieren der 

Koni nk lij ke marine-reserve, die zi ch - ter 
aanvulling van een bij de K oninklij ke Ma,·ine 
bestaand te kort aan beroep3-officieren 
krach tens een daa rtoe door hen gesloten vrij 
willi ge verbintenis voor onbepaalden t ijd in 
actievcn d ienst bevinden, worden, tenzij bij 
deze wet dan wel la te r uitdrukkelijk anders 
wordt bepaa ld, van toepassing ve rklaa rd de 
bepalingen van de P ensioenwet voor de zee
macht (Staa tsblad 1922, N °. 65) , een en ander 
met afw ij k ing in zoove r rn van het bepaa lde 
in a rt ikel 1 de r vorenaangehaalde pensioen
wet. 

2. B ij de vasts teil ing van den voor pens ioen 
geldi gen di ensttijd di en n te worden inacht
genomen: 

dat voor het gestelde i;, het eerste lid nw 
artike l 3 de r in voormelrl a 1·tike l 1 genoemde 
pensioenwet moet worden ge lezen : 

,, (1 ) . Onde r la ngduo: igen rl ienst, bedoeld in 
art ike l 2 onder 1 ° word t verstaan : 

"een diensttijd van tenminste vijf ~n derti y 
" jaren in den zin der l ens ioenwet voor het 
" personeel der Kon ink lij ke mar ine-rese1·ve 
,, ( taats blad 19 23, N °. 355 ) ."; 

dat voor he t geste lde in de n twee den vo lzin 
van het eer te I id va n arti ke i 20 der in a r
t ikel 1 deze r wet genoemde pensioenwet moet 
worden ge lezen: 

,.Bij m inder dan vee,·tig j a ren we rkelijken 
.,dienst wordt deze ve rhoog ing mede naar ge
,, noemden maatsta f toegekend over het tijd 
,. vak, wa armede tengevol ge va n boYenbedoelde 
" dubbeltelling een voor pensioen gefdi ge 
" diensttijd van veertig j a ren in den zin der 
,,P ensioenwet voor het pe rsonee l der K on ink
,, l ij ke ma rine-re e rve ( taatsblad 1923. 0

• 

, .355) wordt overschrnclen, met d ien ve rstande 
" dat deze pen ioensverhoog ing eveneens wordt 
,, verleend voor den tij d , welke dubbel is g -
" te ld , doch krachtens de in de artike len 16 
"en 22 geste lde m axi1na van t'icr duizencl en 
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"zes duizend gulden niet met pensioen kon 
,,worden vergolden."; 

dat in eventueel zich voordoend geval het 
bepaalde in punt 2° van het tweede lid van 
artikel 77 der in artikel 1 dezer wet genoem
de pensioenwet geen toepassing zal vinden. 

3. Ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde 
reserve-officieren zal geen toepass ing vinden 
het bepaalde in artikel 2 van de overgangs
bepalingen der wet van 2 Juli 1923 (Staats
blad N°. 329}. 

4. "Bij de vaststelling van den voor pen
sioengeldigen diensttijd van de in artikel 1 
bedoelde reserve-officieren is van toepassing 
het bepaalde in artikel 6 van de overgangs
bepalingen der wet van 27 Juni 1925 (Staats
blad N°. 273), met dien verstande, dat voor 
die toepasRing in evenaangehaald artikel tus
schen de woorden: ,.regeling," en "wordt" 
dienen te worden ingelascht de woorden: ,,als
ook voor hen, di e op 1 Juli 1925 behooren tot 
het reserve-personeel der zeemacht". 

5. Ten aanzien van de in artikel 1 dezer 
wet bedoel de reserve-offi c ieren worden, tenzij 
uitdrukkelijk anders wordt bepaald , eveneens 
van toepassing verklaard de bepalingen van 
de Militaire W eduwenwet 1922, een en ander 
met afwijking in zooverre van het bepaalde 
onder a van artikel 2 der evenaangehaalde 
wet. 

6. 1. Behoudens het bepaalde in het twee
de lid zal ten aanzien van de in artikel 1 
dezer wet bedoelde reserve-officieren, de P en
sioenwet voor het personeel der Koninklijke 
marine-reserve (Staatsblad 1923, N° . 355) geen 
toepassi ng v inden. 

2. Indien in eenig geval pensionneering van 
de in artikel 1 dezer wet bedoelde reserve
officieren met toepassing van deze wet voor 
hen minder voordeelig mocht blijken te zijn 
dan pensionneering krachtens de bepalingen 
der Pensioenwet vo01· het personeel der Ko
ninklijke marine-reserve (Staatsblad 1923, N°. 
355) en die der wetten, waarbij di e wet is of 
nog zal worden aangevuld of gewijzi gd, blijft 
pensionneering ingevolge deze wet achterwe_ge 
en zal het pensioen worden geregeld met m
achtneming van evenbedoelde bepalingen. 

7. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi-
g ing. -

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, de n 22sten 

December 1938. 

De 
De 

S- 505. 

WILHELMINA. 
Minister van Defensie, v a n Dij k. 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

V a n Boe yen. 
(Uitgeg. 10 Januari 1939.) 

22 Decernber 1938. WET tot regeling van de 
pensioenen voor reserve-offi cieren der Ko
ninklijke landmacht, d,e z,ch - ter aan
vul! ing van een bestaand tekort aan be-
1·oeps-officieren - krachtens een daartoe 
gesloten verbintenis _in actieven dienst be
vinden met bestemmmg om naar het korps 
beroeps-officieren bij het leger hier te 
lande over te gaan, alsmede voor hunne 
weduwen en weezen. 
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Bijl. Hand. Tl 1937/38, 539; 1938/39, 66. 
Hand. Tl 1938/39, bladz. 575. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 66. 
Hand. l 1938/39, bladz. 91. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het wenschelijk is, afzonderlijke bepalingen 
te treffen ten aanzien van de pensionneering 
van reserve-officieren der Koninklijke land
macht, die zich - ter aanvulling van een be
staand tekort aan beroeps-officieren - krach
tens een daartoe gesloten vrijwilli ge verbinte
nis in actieven dienst bevinden met bestem
ming om naar het korps beroeps-officieren bij 
het lege r hier te lande over te gaan, a lsmede 
ten aanz ien van de pensionneering van hunne 
weduwen en weezen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ten aanzien van de reserve-officie

ren dei' Koninklijke landmacht, die zich -
ter aanvulling van een bestaand tekort aan 
beroeps-officieren - krachtens een daartoe 
gesloten vrij wi lli ge verbintenis in actieven 
dienst bevinden met bestemming om naar het 
korps beroeps-officieren bij het leger hier te 
l ande over te gaan, worden, tenzij uitdrukke
lijk anders wordt bepaald, van toepass ing ve1·
klaard de bepalingen van de Pensioenwet voor 
de landmacht (Staatsblad 1922, N °. 66}, een 
en ander met afwijking in zooverre van het 
bepaalde in artikel 1 der evenaangehaaide 
pensioenwet. 

2. Ten aanzien van de in artikel 1 dezer 
wet bedoel de reserve-offic ieren worden, tenzij 
uitdrukkelijk anders wo,·dt bepaald,· eveneens 
van toepassi ng verklaard de bepalingen van 
de Militaire W eduwenwet 1922, een en ander 
met a fwijking in zooverre van het bepaalde 
onder a van arti kel 2 der evenaangehaalde 
wet. 

3. 1. Behoudens het bepaalde in het tweede 
1 id zal ten aanz ien van de in artikel 1 dezer 
wet bedoelde re erve-offic ie ren de Pensioenwet 
voor het reserve-personeel der l a ndmacht 
(Staatsblad 1923, N°. 356} geen toepassing 
v inden. 

2. Indien in een ig geval pensionneering van 
de in artikel 1 dezer wet bedoelde reserve
officieren met toepassing van deze wet voor 
hen minder voordeelig mocht blijken te zijn 
dan pensionneer ing krachtens de bepalingen 
der Pens ioenwet voor het r eserve-personeel de r 
landmacht (Staatsblad 1923, N°. 356} en die 
der wetten, waarbij die wet is of nog zal wor
den aangevuld of gewijzigd, blijft pensionnee
ring ingevolge deze wet achterwege en zal het 
pensioen worden geregeld met inachtneming 
van evenbedoelde bepalingen. 

4. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgend e op dien der afkondi 
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

D ecembe r 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, v a n Dij k. 
De Minister van B innenland.sche Zaken, 

Van Boe yen. 
(Uitgeg. 10 Januari 1939.) 
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s. 506 . 

22 Dece1nber 1938. WET, betreffende onder 
de wapenen blijven van dienstplichtigen. 

B ijl. Hand. ll 1938/39, 112. 
Hand. lI 1839/39, bladz. 5"15. 
B ijl. H and. I 1988/89, 1"12 . 
Hand. I 1938/39, bladz. 91. 

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

dat ingevolge a rtikel 193 der Grondwet het 
onder de wapenen blijven van de wegens 
buitengewone omstandi gheden opgeroepen 
dienstplichtigen bij de wet zooveel nood ig 
moet worden bepaald; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De op 28 September 1938 buiten

gewoon onder de wapenen geroepen dienst
plichtigen blijven onder de wapenen, voor 
zoover dit noodig is voor het opheffen van 
de maatregelen, welke zijn getroffen ter voor
bere iding van een mobi I isatie van de I and
m acht. H et verblijf onder de wa penen voo,· 
deze dienstplichtigen e indigt in ieder geval 
vóór 11 October 1938, behoudens het bepaal 
de in art. 34 der Dienstplichtwet. 

2. Deze wet treedt in werking m et ingang 
van den dag na dien harer afkond iging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

December 1938. 
VlILHELMINA. 

D e M inister van D efensie, van Dij k. 
(Uitgeg. 6 J anuari 1939). 

s. 507. 

22 December 1938. WET, houdende opschor-
ting van ontslag van dienstplichtigen. 

Bijl . H and. lI 1988/89, 17"8. 
Hand. ll 1988/89, bladz. 5"15. 
Bijl. Hand. I 1938/89, 1"/3. 
Hand. I 1988/39, bladz . 91 . 

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

dat ingevolge art. 45 , tweede lid, der Dienst
plichtwet het langer in dienst houden van de 
dienstplichtigen, wier ontslag uit den dienst 
in verband met buitengewone omstandigheden 
werd uitgesteld, bij de wet woveel noodig 
moet worden bepaald; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De dienstplichtigen, die met in

gang van 1 October 19 38 uit den dienst zou
den zijn ontslagen, doch voor wie krachtens 
art. 45, eerste lid, der Dienstplichtwet het 
ontslag is opgeschort, worden in dienst ge
houden, voor zoover dit noodig is in verband 
met het opheffen van de maatregelen, welke 
zijn getroffen ter voorbereiding van een mo
bilisatie van de landmacht. Het ontslag uit 
den dienst van deze dienstplichtigen wordt 
in ieder geval verleend met ingang van een 
datum vóór 11 October 1938, behoudens het 
bepaalde in art. 43 , vijfde lid , der Dienst
plichtwet. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 
December 1938. 

WILHELMINA. 
De M inister van Defensie, v a n Dij k. 

(Uit geg . 6 Janua1·i 1939 ) . 

S. 579 K. 

2 Decernb e1· 1938. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Koninklijk besluit van 18 
December 1925 (Staatsblad n° . 475) tot 
instelling van de Generale Commissie , be
doeld in artikel 3 de r Zuiderzeesteunwet 
1925 (Staatsblad n°. 290) en tot vaststel 
ling van bepalingen betreffende die Com
missie, zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van 
13 November 1934 (Staatsblad n°. 581). 

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

Waterstaat van 8 November 1938, La. X. , Di
rectie van den Waterstaat; 

Gelet op Ons besluit van 18 December 1925 
(Staatsblad n° . 475), zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 13 November 1934 (Staatsblad n° . 581) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 22 
November 1938, n° . 60) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 ovember 1938, L a . 
N., Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons voornoemd besluit nader te wijzigen 

als volgt: 
Eenig artikel. 

In artikel 14 wordt achter "Harderwijk" , 
ingevoegd : ,,Harlingen, Den H elder", en 
wordt achter "Stavoren" , ingevoegd " Texel ," . 

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

's-Gravenhage, den 2den December 1938. 

S. 639 F. 

WILHELMINA. 
De M inister van Waterstaat, 

J . v. B u u ren. 
(Uitgeg . 20 Decernbe,· 1938.) 

8 Decem be,· 1938. WEI' , houdende bekrnch
tiging van het Konink lij k Besluit van 
25 Mei 1938, N °. 20, tot regeling van 
den invoer va n lint, band en veters. 

Bijl. Hand. lI 1937/38, 541; 1938/89, 68. 
Hand Il 1938/39, bladz. 200. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 68. 
Hand. 1 1938/39, bladz. "11. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Cr isisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen beslu it van 
25 Mei 1938, N °. 20, tot regeling van den 
invoer van lint, band en vetera, bekrachtiging 
bij de wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 
artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Stactlsblad 
N°. 639 N) genomen besluit van 25 Mei 1938, 

0
• 20 (Ned. Staatscourant van 30 Mei 1938, 

N°. 103), tot rege ling van den invoer van 
1 int, band en veters. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
va11 den dag, volgende op dien hare,· afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De.::em

be r 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Econon,ische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uit geg. 27 D ece,nbe,,· 1938). 

S. 639 G. 

8 D ece1n ber 1938. WET, houdende bekrach
t iging van het Koninklijk besluit van 
3 Mei 1938, 0

• 7, tot regeling van den 
invoer van espagnoletten. 

Bijl . Hand. 11 1931/38, 542; 1938i39, 69 ; 
Han<J,. Il 1938/39, bladz. 200. 
Bijl. Har,à. I 1938/39, 69; 
Hand. I 1938/39, bladz . 71/2. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Vlij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artike l 3 der Cr isisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
3 Mei 1938, N° . 7, tot regeling van den invoer 
van espagnoletten, bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
0

• 639 N) genomen bes! uit van 3 M ei 1938, 
N°. 7 (N ede,·landsche Staatsco•urant van 5 Mei 
1938, N°. 87), tot regeling van den invoer van 
espagnoletten. 

2. Deze wet treedt in wer king met ingang 
van den dag, volgende op dien harer a fkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Econo1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg . 27 Dece1nber 1938) . 

S. 639 H. 

8 D ece1nbe1· 1938. ,VET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
25 Mei 1938, N°. 21, tot rege ling van den 
invoer van letter-, cijfer- en etikettenband. 

B ijl. Hand. Il 1937/38, 543; 1938/39, 70. 
Hand. II 1938/39, bladz. 200. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 70. 
Hand. I 1938/39, bladz. 72. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsb lad N °. 639 ), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen bes! uit van 
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25 Mei 1938, N °. 21, tot regeling van den 
invoer van letter-, cijfer- en etikettenb . .rnd, 
bekrachtiging bij de wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblacl 
0

• 639 ) genomen bes! uit van 25 Mei 1938, 
N°. 21 (N ederlandsche Staatscourant van 31 
Mei 1938, N°. 104), tot regeling van den in
voer van letter-, cijfet·- en etikettenband. 

2. Deze wet treedt in werking met inga ng 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten Decem

ber 1938. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Econo1nische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 27 D ece1nber 1938). 

s. 639 I. 

8 D ecem be,· 1938. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninïilijk besluit ,•an 
30 Mei 1938, N °. 17 , tot regeling van den 
invoer van aal en paling. 

Bijl. Hem d. II 1937/38, 544; 1938/39, 71. 
Hand. Il 1988/89, bladz. 200. 
B ijl . H and. I 1938/39, 71. 
Hand. L 1938/89, bladz. 72. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staats blad 0

• 639 N), Ons krachtens 
a rtikel 2 dier wet genomen besluit van 
30 Mei 1938, N °. 17, tot rngeling van den 
invoer van aal en paling, bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van 'tate, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
0

• 639 N) genomen beslu it van 30 Mei 1938, 
N°. 17 (N eclerlandsche Staatsco1,rant van 31 
Mei 1938, N°. 104) , tot regeling van den in
voer van aal en pal ing. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien hare r afkon
diging. 

La ten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 27 D ecembe,· 1938). 

s. 639 J. 

8 D ecem,be,· 1938. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
24 Juni 1938, N°. 49, tot regeli ng van 
den invoer van cement. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 548; 1938/39, 73. 
Hand. ll 1938/39, bladz. 200. 
B ijl. H and. l 1988/89, 73 . 
Hand. 1 1938/39, bladz. 72. 
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Wij WILHELMINA. enz .... doen te weten: 
Al zoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Cris isinvoerwet 
1937 (Staatsblad O

• 639 N), Ons krachtens 
nrtikel 2 dier wet genomen bes! uit van 
24 Juni 1938, N°. 49 tot regeling van den 
invoer van cement, bekrachtigin,., bij de wet 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

:'l rtikel 2 der Cris isinvoerwet 1937 (Staatsb lad 
N°. 639 N) genomen bes lui t van 21 Juni 1938, 
N°. 49 (N ed.e-rlandsche Staatscou1'ant van 28 
Juni 1938, N °. 123) , tot regeling van den 
i nvber van cement. 

2. Deze wet treedt in we rking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten Decem

ber 1938. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Econo1nische Zaken, 
S tee n b erg h e. 

(Uitgeg. 27 Decemb e,· 1938) . 

S. 639K. 

8 D eçernbe,· 1938. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklij k besluit van 
24 Juni 1938, r0

• 50, tot regeling van den 
invoer va n schroefbouten, schroeven, moe
ren en steunmateriaal voor vrijleidingen. 

Bijl . Hand. II 1931/38, 550; 1938/39, 15.' 
H and. II 1981/88, 550; 1988/89, 15. 
Bijl. Hand. I 1988/89, 15. 
H and. I 1988/89, bladz. 72. 

W ij WILHELMI A, enz. .. . doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisis invoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 ), Ons krachtens 
ar tikel 2 dier wet genomen besluit van 
24 Juni 1938, 0

• 50, tot regeling van den 
invoer van schroefbouten, schroeven, moeren 
en steunmateriaal voor vrijleidingen, bekrach
tiging bij de wet behoeft: 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 ) genomen besluit van 24 Juni 
1938, N°. 50 (Nede,·landsch.e Staatscourant 
van 29 Juni 1938, N°. 124) , tot regeling van 
den invoer van schroefbouten, schroeven, 
moeren en steunmater iaal voor vrijleid ingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
d ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 27 Dece1,ibeq- 1938) . 
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S. 639 L. 

· 8 D ecembe,· 1938. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklij k besluit rnn 

_24 Juni 1938, N°. 51 , tot regeling van 
den invoer van ongetwij nde garens va11 
vlas. 

Bijl. Hand. 11 1981/88, 551: 1988/89, 0. 
Hand. Il 1988/89, bladz . '2 00. 
B ijl. H and. I 1988/89, 80. 
Hand. I 1988/89, bladz . 72/8. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Cris isinvoerwet 
1937 ( taats blad O

• 639 N), Ons krachtens 
a rtikel 2 dier wet genomen besluit van 
24 J uni 1938, N°. 51 , tot regeling van den 
invoer van ongetwijnde garens van vlas, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat. Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Word t bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Cri sisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
0

• 639 N) genomen besluit van 24 Juni 
1938, N°. 51 (Nederlandsche Staatscourant 
van 29 Juni 1938, N°. 124), tot regeli ng van 
den invoer van ongetwij nde garens van vlas. 

2. Deze wet treedt in we rking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De-

cember 1938. WILHELMINA. 
De M iniste1· van Econo·mische Zaken. 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 27 D ecern be.r 1938). 

S. 639 M. 

8 D ecemb er 1938. WET, houdende bekrach
tig ing van het Koninklij k besluit van 
16 Jul i 1938, 0

• 13, tot regeling van 
den invoer van waterglas. 

B ijl. Hand. Il 1981/88, 560; 1938/89, 82 
Hand. 11 1938/39, bladz. '200 . 
B ijl. Hand. I 1938/89, 8'2. 
H and. I 1988/39, bladz. 18. 
Wij WILHELMI NA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge a rtikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staa tsblad N °. 639 N) , Ons krachtens 
artike l 2 dier wet genomen besluit van 
16 Juli 1938, N° . 13, tot regeling van den 
invoer van waterglas, bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
0 ,.._639 )'<) genomen besluit van 16 Juli 

1938, N°. 13 (N ede,-landsche Staatscourant 
van 20 Juli 1938, N°. 139), tot regeling van 
den invoer van waterglas. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien h arer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De-

cember 1938. WILHELMINA 
D e M inister van Economische Z;,ken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 27 Decernberr 1938). 
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S. 639 N. 

.8 December 1938. WET. houdende bekrach
tiging van het Kon ink lij k besluit van 
16 Juli 1938, 0

• 17, tot regeling van 
den invoer van linnen en/o f katoenen 
lrnoopen. 

Bijl . Hand. ll 1937/38, 568; 1938/39, 88. 
Hand. IT 1938/39, bladz . '2 00. 
B ijl . Hand. I 1938/39, 88. 
Hand. T 1938/89, bladz. 78 . 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Cr is isinvoerwet 
1937 (Staatsb lad N °. 639 N) , Ons krachtens 
a rtikel 2 d ier wet genomen besluit van 
1.6 ,Ju li 1938, N°. 17 , tot regeling van den 
invoer van l innen en/of katoenen knoopen, 
bekrachtigi ng bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

art ikel · 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
639 N) genomen besluit van 16 Juli 1938, 

Jo . 17 ( N ederlandsche Staatscourant van 22 · 
en 23 Ju li 1938 , N°. 141) , tot regel ing van 
tlen invoer van I innen en/of katoenen knoo
pen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Economische Zaken, 
S te en b e r g h e. 

(Ui trreg. 27 Decembe.- 1938) . 

s. 639 o. 

:8 December 1938. WET houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
16 Ju l i 1938, N °. 15, tot regeling van den 
invoer van gresbu izen . 

Bijl . Hand. IT 1987/38, 569 ; 1938/39, 89. 
Hand. 11 1988/39, bladz . 200. 
B ijl. Hand. l 1988/39, 89 . 
Hand. l 1938/39, bladz. 73. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisis invoerwet 
1937 (Staatsblad 0

• 639 N), Ons krachtens 
a rtikel 2 dier wet genomen be~lui t van 
16 Juli 1938, N°. 15 , tot regeling van den 
invoer van gresbuizen, bekrachtig ing bij de 
wet behoeft; 

·zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artike l 2 der Cris isinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen bes lui t van 16 Ju li 
1938, N°. 15 (N ederlandsche Staatscoumnt 
van 21 Juli 1938, 0

• 140), tot regeling van 
den invoer van gresbuizen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
,diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
L. &. S. 1938. 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De -
cember 1938. 

WILHELMINA . 
D e M iniste,· van Economische 7,aken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 27 Decembe,· 1938). 

S. 639 P. 

8 Decembe,· 1938. WET houdende bekrach
tiging van het K oninklijk besluit van 
16 Juli 1938 , N° . 14, tot regeling van 
den invoer van metaal weefse la. 

Bijl . Hand. Il 1937/88, 576; 1988/39, .136. 
Hand. ll 1938/39, bladz. '200. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 136. 
Hand. l 1938/39, bladz . 73/4. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebbe n, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
16 Ju li 1938, N° . 14, tot regeling van den 
invoer van metaalweefsels, bekrachti g ing bij 
de wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 de r Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen besluit van 16 Juli 
1938 , N° . 14 (Nederlandsche Staatscourant 
van 20 J ui i 1938, N°. 139), tot regeling van 
den invoer van metaal weefsels . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
dig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 
WILHELl\lIINA. 

D e M inister van Economische 7,aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 27 December 1938) . 

s. 639 Q. 

8 D ecember 1938. WET houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
27 Juni 1938, N°. 21, tot regeling van 
den invoer van papier en papierwaren. 

B·ijl . Hand. Il 1938/39, 148. 
Hand. 11 1938/39, bladz. '2 00. 
Bijl . Hand. l 1938/39, 148. 
H and. 1 1938/39, bladz. 74. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 de r Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krnchtens 
a rt ikel 2 dier wet genomen besluit van 
27 Juni 1938, N °. 21, tot regeling van den 
invoer van papier en papierwaren, bekrach
tiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artike l 2 der Crisis invoerwet 1937 (Staatsblad 
0

• 639 N) genomen besluit van 27 Juni 
1938, N °. 21 (Nederlandse /i e Staatscourant 
van 30 Juni 1938, N°. 125), tot regeling van 
den invoer van papier en pap ierwaren. 
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2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer af kon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den &sten De

cembe ,: 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Econo,nische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uit geg. 27 Dece1nber 1938). 

S. 639 R: 

15 D ece1nbe1· 1938. \VET houdende bekrach
t iging van het Koninklijk beslu it van 
24 Mei 1938, N °. 25 , tot regeli ng van 
den invoer van overhemden. 

Bijl. Rand. ll 1981/88, 501 ; 1988/89, 50. 
H and. Il 1988/89, blz. 88 /8. 
Bijl. H and. I 1988/89, 50. 
Hand. I 1988/89, bladz . 81/2 . 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 de r Cr isisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N °. 639 ), Ons krachtens 
a.rtike l 2 dier wet genomen besluit van 
24 -Mei 1938, N °. 25, tot regeling van den 
invoer van overhemden, bekrachtiging bij de 
" 'et behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

a ,·tike l 2 de r Crisisinvoerwet 1937 (Staats blad 
N°. 639 N) genom en bes luit van 24 Mei 
1938, N °. 25 (N ederlandsche Staatscourant 
van 27 en 28 Mei 1938, 0

• 102), tot rege
ling van den invoer van overhemden. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
d ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 19 38. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische ½aken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitge g. 10 J anua,-/ 19 39 . ) 

15 December 1938. WET houdende bekt-ach
tiging van het K oninklijk besluit van 
29 Augusttt· 1938, N °. 16, tot rege ling 
van den invoe r va.n niet houtvorinende 
sie rgewassen, a lsmede van azalea's en 
hortens ia 's. 

· B ijl . H and. Il 1938/39, 161 . 
Hand. Il 1938/89, bladz. 382/8 . 
B ijl .. H and. I 1988/89, 161. 
li and. I 1988/89, bladz. 81/2. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overwegin_g genomen hel.,ben, 

dat, ingevolge a rtikel 3 de r Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N °. 639 ) Ons krachtens 
artikel 2 di er wet genomen beslu it van 
29 Augustus 1938, 0

• 16, tot regeli ng van 
den invoer van niet hout vonnende siergewas
sen, a lsmede van azal ea's en hortensia' s, be
krachtig ing bij de wet behoeft; 
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Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artike l 2 der Cr is is invoerwet 1937 (Staatsbtarl 
0

• 639 ) genomen bes! uit van 29 Augustus 
1938, N°. 16 (Nederlandsc he Staatscouran t 
yan 30 Augustus 1938, N ° . 168) , tot regeling 
van den invoer van niet houtvormende s ierge
wassen, a lsmede van azalea's en hortensia's. 

2. Deze wet treedt in werk ing met i11gang 
van den dag, volgende op d ien hare r afkon
diging. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA . 

D e M iniste,· van Econo11iische Zake,i, 
Steen b erg h ~ ' · 

(Ui tgeg . 10 J anuari 1939.) 

S. 639 T. 

15 Dece,nbea· 1938. WET houdende bekt-ach
tiging van het K oninklij k be luit vau 
26 Augustus 1938, N °. 25, tot regeling 
van den invoer ván meubelen van bamboe, 
rotting, ri et, teen of twijgen , al o f niet 
bekleed, en onderdeelen van deze meube
len. 

B ijl . Hand. II 1938/89, 168. 
Hand. ll 1938/39, bladz. 338/3 . 
B ijl . Hand. 1 1938/39, 168. 
Hand. I 1938/39, bladz. 81/8 . 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Cris i invoerwet 
1937 (S taatsblad 0

• 639 N), Ons krachtens 
a rtikel 2 dier wet genomen besluit van 
26 Augustus 1938, N °. 25 , tot regeling van den 
invoer van meubelen van bamboe, rotting, r iet, 
teen of tw ijgen, a l of niet bekleed , en- onder
deelen van deze meube len, bekrachtig ing bij 
de wet behoeft; 

Zoo is het, da t Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artike l 2 der Cr isisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
0

• 639 N} genomen besluit van 26 Augustus 
1938, N °. 25 (N ederlandsche taats courant 
van 29 Augustus 1938, N °. 167) , tot regel ing 
van den invoer van meubelen van bamboe, 
rotti ng, riet, teen of twijgen, a l of niet be
kl eed, en onderdee len van deze meubelen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang
van den dag, vo lgende op dien harer afkon
dig ing. 

L asten en bevelen, enz. ; , 
Gegeven• te 's-Gravenhage, den 15den De-

cember 1938. ' 

D e 

s. 639 u. 

WILHELlVll ./\
M inister van Econo1nischè Z a,ken, 

S t e e n b e r g h e. · 
(Ui tgeg. 10 .Januari 1939). 

15 Dece111. be.1· 1938. WET houdende beb:rach
t iging van het Konink lijk bes lui t van 
16 Juni 1938, 0

• 16, tot regeling van den. 
invoer van rijwielbuiten- en rijwielb innen
banden en van rubbers langstuk ken. · 
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Bijl. Hand. Il 1938/.J9, J69. , , 
Hand. Il 1938/39, black. 332/3 . 

Bijl. Hand. I 1938/39, 169. ' 
Hand. I 1938/39 bladz. 81/2. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 d1fr Crisis invoerwet 
1937 (Staatsbl(Ul N°. 639 N) , Ons krachtens 
artike l 2 di e r wet genomen besluit van 16 Juli 
1938, ' 0

• 16, tot regeling van den invoer van 
rijwielbuiten- en rijwielbinnenbanden en va n 
rubberslangstukken, bekrachtiging bij de wet 
behoe ft ; ' 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoenvet 1937 (Staatsblad 
N° . 639 N) genomen besluit van 16 Juli 1938, 
N°. 16 (N ederland.sche Staatscourant van 21 
Juli 1938 , N°. 140), tot regeli ng van den in
voer van rijwielbuiten- en rijwi elbinnenbanden 
en van rubberslangstukken. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vo lgende op dien harer afkon
diging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
St ee nberghe. 

(Uitgeg. 10 Januari 1939) . 

S. 639V . . -- ~ 

15 D ecembe,r 1938. , vET houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 25 
J uli 1938, N ° . 27, tot regeling van den 
invoer van rij wielen, rijwie lframes, e lec
trische 1·ijwiel lantaarns en rijwielonderdee
l en. 

B-ijl . Hand. Il 1938/39, 170 . 
Hand . . Il 1938/39, blarfz. 332/3. 
Bijl. H and. I 1938/39, 170 . 
Bijl. Hand. l 1938/39, bladz. 81/~-

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N ° . 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit v.an 25 J uli 
1938, N°. 27, tot regel ing van den invoer van 
rijwielen , rijwielframes, electrische ri~wiella~: 
taarns en 1·ijwielonderdeelen, bekracht1g111g b1J 
de wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. , vordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N ° . 639 N) genomen besluit van 25 Juli 1938, 
N°. 27 (N ed , rlandsche Staatscou,·ant van 28 
Juli 1938, N°. 145) , tot l'egeling van den in
voer van r ijwielen, r ij wielframes, electrische 
rijwiell antaarns en rijwielonderdeelen . 

2. Deze wet treedt in werking met inga ng 
van den dag, volgende op dien harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Economische Zaken, 
· S t e e n b e r g h e. 

(llityeg . 10 J anuari 1939). 
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S. 639 W. 

15 Dece,nber 1938. V.7ET houdende bekrach 
tiging van het Koninklijk besluit van 9 
Augustus 1938, 0

• 4, tot regeling van den 
mvoer van draadnagels en draadkrammen, 
spijke l's, getrokken ijze r- en staaldraad en 
van prikkel- en puntdraad. 

B ijl. H and. 1/ 1938/39, 171 . 
Iiand.l l 1938/39, bladz . 332/3. 
Bijl. H and. I 1938/39, 171. 
Hand. l 1938/39, bladz. 81/2. 

Wij WILHELM!I A, enz . ... doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat, 111gevo lge artike l 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad 10

. 639 N) , Ons krachten 
al'tikel 2 dier wet genomen besluit van 9 
Augustus 1938, N°. 4, tot regeling van den 
mvoer van draadnagels en draadkrammen, 
spij kers, getrokken ij zer- en staaldraad en van 
prikkel- en puntdraad, bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

a rtikel 2 der Cr isisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
0

• 639 N) genomen hesluit van 9 Augustus 
1938, N °. 4 (.Yederlandsche Staatscou,·ant van 
11 Augustus 1938, N° . 155), tot rege l ing van 
den invoer van draadnagels en draadkrammen, 
spijkers, getrokken ijze r- en staaldraad en van 
prikkel- en puntdraad. 

2. Deze wet treedt in we,·king met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Graven.hage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELM! 1 A . 

D e Ministe,· van Economische .Za ken, 
S t e e n b e r" g h e. 

( Th tgeg. 10 .Janua,·i 1939). 

s. 639 x. 

15 D ecemberr 1938. WET houdende bekrach
tiginll" van het Koninklijk besluit van 13 
Augu tus 1938, N °. 3, tot regeling van den 
invoer van onderkleeding. 

Bijl. Handi. l/ 1938/39, 196. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 332/3 . 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 196. 
Hand. T 1938/39, bladz. 81/2. 

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

dat, ingevolge a rtikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 die1· wet genomen besluit van 
13 Augustus 1938, N °. 3, tot rege ling va n den 
invoer van onderkleeding, bekrachtig ing bij 
de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (S taatsblad 
0

• 639 N) genomen besluit van 13 Augustus 
1938, 0

• 3 (Nede,·landsche Staatscourant van 
16 Augustus 1938, N °. 158), tot regeling van 
den invoer van onderkleeding. 

2. Deze wet treedt in werking met. ingang 
van den dag, volgende op d ien harer a fkondi 
g ing. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den D e

cember 1938. 
WILHELMI A. 

De Minister van Econo11iische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitr1er1. 10 Janua?"i 1939). 

S. 639 Y. 

15 Dece,nbe-,· 1938. WET houdende bekrach
t iging van het Koninklijk besluit van 8 
Augustus 1938, 0

• 5, tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en wee f
sels van vlas. hennep en ha lflinnen. 

B ijl. Hand. Il 1938/39, 197. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 338/3. 
B ijl. Hand. l 1938/39, 197. 
H and. l 1938/39, bladz. 81/2. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
8 Augustus 1938, To. 6, tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weefsels 
van vlas, hennep en halflinnen, bekrachtiging 
bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A rt. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
0

• 639 ) genomen bes! uit van 8 Augustus 
1938, N°. 5 (N ederlandsche Staatscourant van 
11 Augustus 1938, 0

• 155), tot regeling van 
den invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van vlas, hennep en halflinnen. 

2. D eze wet treedt in werking met ingaug 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 10 Januari 1939). 

s. 639 z. 

15 Decembe,· 1938. WET houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 5 
Augustus 1938, N °. 17, tot regeling van 
den invoer van manufacturen, stoffen en 
weefsels van echte zijde en van echte zijde 
met kunstzijde. 

B ijl. Hand. Il 1938/8!!, 198. 
Hand. ll 1988/39, bladz. 832/8. 
B ijl. Hand. l 1938/39, 198. 
Hand. 1 1938/39, bladz . 81/2. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad 1 °. 639 ) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen beslu it van 
5 Augustus 1938, N°. 17, tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef els 
van echte zijde en van ech te ,ijde met kunst
zijde, bekrachti gi ng __ bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat W 1J , den R aad van State, enz. 
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Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 
artikel 2 der Cris isinvoenvet 1937 (Staatsblad 

ro . 639 N) genomen besluit van 5 Augustus 
1938, N°. 17 (N ederlandsche Staatscourant 
van 11 Augustus 1938, N°. 155) , tot regel ing 
van den invoer van manufacturen, stoffen en 
weefsels van echte zij de en van ech te zijde met 
kunstzijde. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 10 Janua1·i 1939). 

S. 639AA. 

15 D ece,nber 1938. WET houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
12 Augustus 1938, N° . 14, tot regeling 
van den invoer van manufacturen , stoffen 
en weefsels van kunstzijde en van kunst
zijde met andere stoffen da11 echte zijde. 

B ijl . Hand. Il 1938/39, 199. 
Hand.. Il 1938/39, bladz. 332/3 . 
Bijl. Hand. l 1938/39, 199 . 
H atul. I 1938/39, bladz. 82. 

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

dat, ingevolge a rtikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N° . 639 ) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
12 Augustus 1938, N° . 14, tot regeling van 
den invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van kunstzijde en van kun tzijde met 
andere stoffen clan echte zij de, bekrachtiging 
bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekracht igd Ons krachtens 

artike l 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen besluit van 12 Augustus 
1938, N°. 14 (N ederlandsche Staatscourant 
van 16 Augustus 1938, N° . 158), tot regeling 
van den invoer van manufacturen 1 stoffen en 
weefsels van kunstzijde en van kunstzijde met 
andere stoffen dan echte zijde. 

2. D eze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien ha rer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMI TA . 

De M inister van Econo,nisch e Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 10 Januari 1939). 

S. 639BB. 

15 D,cembe,· 1938. WET houdende bekrach
t iging van het Koninklijk besluit van 
13 Augustus 1938, N°. 4, tot regeli ng van 
den · invoer van tafel- en servetgoed, hand
doeken en ander huishoudgoed, wowel af
gepast a ls aan het stuk, beddelakens en 
sloopen. • 
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Bijl. Hand. Il 1938/39, 200. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 332/3. 
B ijl. Hand. 1 1938/39, 200 . 
Hand. I 1938/39, blaik . 82 . 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
13 Augustus 1938, N°. 4, tot regeling van 
den invoer van tafel - en servetgoed, hand
doeken en ander huishoudgoed, wowel afge
past als aan het stûk, beddelakens en sloopen, 
bekrachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad va n State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der C,·isisinvoerwet 1937 (Staats
hlad N°. 639 N) genomen besluit van 13 
Augustus 1938, N°. 4 (Nederlands che Staats
CfJurant van 16 Au gustus 1938, N°. 158 ), tot 
regeling van den invoer van tafel- en servet
goed, handdoeken en ander huishoudgoed, 
zoowel a fgepast als aan het stuk, beddela
kens en sloopen. 

2. Deze wet treedt in werking met ing,rng 
van -den dag, volgende op d ien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.: 
Gegeven te 's-Gravenh~ge, den 15den De-

cem ber 1938. WILHELMINA. 
D e M iniste,· van Economische Zaken, 

S t e e n h e r g h e. 
(Uitg eg. 10 Janua,·i 1939). 

S. 639CC. 

15 December 1938. WET houdende bekra1Jh
tiging van het Koninklijk beslui t van 
24 Augustus 1938, N° . 16, tot regeling 
van den invoer van pluche, fluweel en 
trijp, alsmede voorwerpen daarvan . 

B ijl. Hand. ll 1938/39, 202 . 
Hand. Tl 1938/39, bladz. 332/3. 
Hijl. Hand. 1 1938/39, 202. 
Hand. l 1938/39 , blailz. 82. 
Wij WILHELMINA , enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoenvet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen beslu it van 
24 Augustus 1938, N°. 16, tot rege ling van 
<len invoer van pluche, fluweel en trijp, a ls
mede voorwerpen daarvan, bekrachtiging bij 
de wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

nrtike l 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N °. 639 N) genomen besluit van 24 Augustus 
1938, N°. 16 (Nederlandsche Staatscourant 
van 25 Augustus 1938, N°. 165) , tot regeling 
van den invoer van pi uche, fluweel en trijp, 
a lsmede voorwerpen daarvan. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harnr afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De-

cember 1938. WILHELMINA . 
D e Ministe,· ·van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g b e. 
(Uitgeg. 10 J anuari 1939). 

1938 

S. 639DD. 

15 D ece1nbe1· 1938. WET houdende bekr.ich
tiging van het Koninklijk besluit van 
26 Augustus 1938, N °. 23, tot regeling 
van den invoer van manufacturen, stoffen 
en weefsels van geverfde, bedrukte, bont
geweven , gebl eekte en ongebleekte ka
toen. 

Bijl. Hand. ll 1938/39, 203. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 332/3 . 
B ijl. Hand. l 1938/39, 203 . 
Hand. 1 1938/39, bladz. 82 . 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°, 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
26 Augustus 1938, N°. 23, tot regeling van 
den invoer van manufacturen, stoffen en 
wee fsels van geverfde, bedrukte, bontgewe
ven, gebleekte en ongebleekte ka toen, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A 1·t 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

a rtikel 2 der Crisisinvoenvet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen besluit van 26 Augustus 
1938, N°. 23 (N ederlandsch.e Staatscoumnt 
van 29 Augustus 1938 , N°. 167), tot regeling 
van den invoer van manufacturen, stoffen en 
weefsels van geverfde, bedrukte, bontgewe
ven, geb leekte en ongebleekte katoen . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELM! TA. 

D e 1.lfinis ter ,van Econo1nische Zal-,:l'n , 
S t e e n b e r g h e . 
(Ui tg eg. 10 Janua,·i 1939). 

S. 639EE. 

15 D ecember 1938. WET houdende bekrach
t ig ing van het Koninklij k besluit van 
26 Augustus 1938, N °. 24 , tot regeling 
van den invoer van tapij ten , tap ijtgoed, 
karpetten , loopers , kleedjes en matten. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, .204. 
H emel. 11 1938/39, bladz. 33'2/3 . 
Bijl. Hand. 1938/39, :B04 . . 
Hand. l 1938/39, bladz. 82. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te we ten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge a rtikel 3 der Crisisinvoenvet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N), Ons krachtens 
a rt ike l 2 dier wet genomen besluit van 
26 Augustus 1938, N°. 24, tot regeling van 
den invoer van tapijten , tapij tgoed , karpetten, 
loopers, kleedjes en matten, bekrachtiging bij 
de wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

arti kel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
~

0
• 639 N) genomen besluit van 26 Augustus 

1938 ° 24 (Nede·rlandsche Staatscourant 
va n 29 A11gustus 1938 N°. 167), tot rege ling 
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van den invoer van tapij ten , tap ij tgoed , -kar
petten, loopers, kleedjes en matten. 

2. D eze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag, volgende op dien hare r afkon
digin g. 

L asten en beve len, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15dcn De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e A,finis ter ·oan E cono1ni.sche Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 10 J antta,··i 1939). 

S. 639FF. 

15 JJe,·ern ber 1938. WET houdende bekrach
t ig ing rnn het Koninklijk besluit va n 29 
Augustus 1938 , N°. 17 , tot regeling van 
den invoer van gegoten ij zel·en closet• 
reservo irs. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 205. 
H and . ll 1938/39, bladz. 333 . 
B ijl . Hand. l 1938/39, 205. 
H. and. f 1938/39, bladz. 82. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Al zoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
29 Aug ustus 1938, N°. 17, tot regeling van 
den invoer van gegoten ijzeren closetrese r
voirs, bekrachtiging bij de wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krach tens 

artikel 2 der Crisisinvoe rwet 1937 (Staatsblad 
N °. 639 N) genomen besluit van 29 Augustus 
1938 N°. 17 (N ederlandsche Staa/;;co-ui-ant 
van 30 Augustus 1938, N °. 168). tot regeling 
van den invoet· va n gegoten ij ze ren closet-
1·eservoi rs . , 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien ha 1·er afkon
diging. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

J) e Jfini~trr vctn Economische Zaken, 
S t e e n b e 1· g h e. 
(Uitgeg. 10 J anuciri 1939). 

S. 639GG . 

15 De,·e111 ber 1938. WET houdende be krnch
tiging va n he t Koninklijk besluit ,;a n 
26 September 1938, N°. 24, tot regeling 
va n den invoer van naaldhouten kisten 
en kistga rnituren. 

Bijl . Hand. Il 1938/39 , 206 . 
H c,nd. Il 1938/39, bladz. 333. 
Bijl. H and. l 1938/39 , 206. 
H a,11d. l 1938/39, bladz. 82. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo \Vij in ove rweging genomen he bben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N °. 639 N ), Ons krachtens 
a rt ikel 2 dier wet genomen bes lui t van 
26 September 1938, N °. 24, tot rege ling van 
den in voe r van naaldhouten ki sten en kist
garn ituren , bekrach tiging bij de wet behoe ft ; 
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Zoo is het. dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Wórdt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Cr isisinvoerwet· 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen besluit van 26 Septem
ber 1938, 0

• 24 ( N ede,·landsche Staatscou
rant van 30 Septembe1· en 1 October 1938, 
N°. 189 ), tot regeling van den invoer · van 
naaldboute n ki sten en ki stgarnituren. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op di en harer afkondi 
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's:Gnivenhage, den 15den D e

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De ilfinister van E conornische Z a ken . 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitg eg. 10 Janttari 1939. ) 

S. 639HH. 

15 D ecernbe,• 1938. ·wET houdende bekrach
tiging va n het Koninklij k beslui t van 
27 September 1938 , N °. 47, tot rege ling 
van den invoer van tr ipl ex en mu ltiplex. 

B ijl. Hand. Il 1938/39, 207 . 
Hand. Il 1938/39, bladz. 333. 
B ijl. H a11d. l 1938/39 , 20"/ . 
Hand. l 1938/39, bladz. 82. 

Wij WIL;HELMINA , enz . . .. doen te weten: 
Al zoo ·wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 de r Cr isis invoerwet 
1937 (Staatsblad 0

• 639 N), Ons krachtens 
a rtikel 2 die r wet genomen besluit van 
27 September 1938, N °. 47, tot regeling van 
den invoer van tr iplex en multiplex, bekrach
tiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat ,Vij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtt gd Ons krachtens 

a rtikel 2 de r Crisisi nvoenvet 1937 (S taatsblad 
N ° . 639 N) genomen beslui t van 27 Septem
ber 1938 , N°. 47 (Necle·rlandsche Staatscott
rant van 29 ' September 1938, N°. 188), tot 
regel ing van den invoe r van triplex en multi 
plex. 

2. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien ha rer afkondi
g ing . 

Laste n en bevelen, e nz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA . 

/J r ft.fi1t'i;, l er v ari Econo1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

( Uitgeg. 10 Janua,·i 1939.) 

s. 63911. 

15 D eccuil;e1· 1938. WET houdende beki-ach
t iging van het Koni nklijk bes luit van 
28 Se~ember 1938, N°. 38, tot regeli ng 
"\•an den invoer van cocosstukgoed. 

B ijl . Hand_ Tl 1938/39, 208 . 
Hand. Tl 1938/39, bladz . 333. 
B ijl . Ha11d. I 1938/39 , 208. 
Hand. l 1938/39, bladz. 82. 

Wij W.LLHELMlNA , enz .. .. doen .te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevol ge ,,rt ike l 3 der Cris isinvoerwet 
1937 (Sta.atsbl,ad N ° . . 63.9 J:'<) , Ons krachtens 
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artikel 2 di e" wet genomen bes ] uit van 
28 Septembe r 1938 , N °. 38, tot regeling van 
den invoer van cocosstukgoed, bekrnchtiging 
b ij de· wet behoeft; . 

Zoo Ïs het, dat Wij , den Raa d van State, enz. 
Art. 1. Wordt be krachtigd Ons krach te ns 

a rtikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen beslui t van 28 Septem- . 
ber 1938 , N °. 38 (N ederland.sche Staatscou
rant va.n 30 Septembe r en 1 October 1938, 
N°. 189). tot regeling va.n de n invoer va. n 
cocosstukgoed . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang
va.n den dag, volge nde op di en ha re r a fkondi 
g ing. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA.· 

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

( Uit geg. 10 J anuari 1939 . ) 

s. 639JJ. 

30 Drcem ber 1938. WET houdende bekrach
t iging van het Koninklijk beslui t van 14 
Mei 1938 , N °. 19 , tot regeling van den 
in voer van lucifers en lucifershoutjes. 

8 -ijl . Hand. ll 1931/38, 508 ; 1938/39, 51. 
Hanrl. Il 1938/39 , bla.dz . · 1036- 1038. 
B ;jl. Hand. I 1938/39, 51. 
H and. l 1938/39 , bladz. 141- 142. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doe n te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

-dat, ingevolge a rtikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N°. 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
14 . Mei 1938. __ N °. 19 , tot regeling van den 
invoe·,. van lucifers en lucifershoutjes, be-
1-crach tigi ng bij de wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. . Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 (Staatsblad 
N°. 639 N) genomen bes lui t va n 14 Mei 1938 , 
N° . 19 (N ederlanclsche Staatscourant van 17 
:Vle i 1938. N°. 95), tot tegeling van den in
Yoei' van I uci fers en I uci fershout jes. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
Yan den d ag, vol gende op dien ha.rel' a fkondi 
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, de n 30sten D e

cembe ,· 1938. 
WILHELMINA. 

De 'Afinis t er 'van 'E'conornisth e Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uit yey. 17 Januar i 1939. ) 

S: 639.KK 

30 December 1938. \ \TET houdende be krach
tiging van het Koninklijk bes lui t va n 
24 Juni 1938, N °. 48 , tot rege ling van 
de n invoer van chil isa l petel', na tronsa l
peter, stikstofhoudende kunstmeststoffen, 
kal kstikstof en ammoniakwater. 

B ijl. H a,id. 11 1931/38, 549: 1938/39 , 14. 
H a11d. Il 1938/39, bladz. 1086- 1038. 
B -ijl. Ha11d. l 1938/39, 14. 
llan.<l . I 1938/39 , bladz . 149! . 

1938 

Wij WILHELMINA, e nz. doen te wete n : 
Ahoo Wij in ·overweging genomen hebben , 

dat, ingevol ge art i kei 3 der C risisi nvoerwet 
1937 (Staat.sblad N °. 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen bes lui t van 
24 Juni 1938 N °. 48 , tot regeling van den 
invoer van ch ilisalpeter , natrnnsalpete r, stik
stofhoud ende kunstmeststoffen . kal kstikstof 
en ammoniakwater, bekrachtiging bij de wet 
behoeft; , 

Zoo is het, dat Wij , den Raad va n State, enz . 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Cr isisinvoenvet 1937 (Staatsblad 
N °. 639 N) genomen beslui t van 24 Juni 
1938 , N°. 48 (Nederlanclsche Staatscourant 
van 28 Juni 1938 , N°. 123), tot regeling vap 
den invoer va n chilisalpeter , natronsalpeter, 
stikstofhoude nde kunstmeststoffen , ka l kstik
stof en ammoniakwater. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag , volgende op dien harer a fkondi-
ging. · 

Laste n en bevelen , enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cembe l' 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van E'conornische Za ken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uityey. 17 Jan,iari 1939.) 

S. 639LL. 

30 Decemb e,· 1938. WET houdende be krach
tiging van het Koninklijk beslui t van 
30 Mei 1938, N°. 27 , tot regeling van 
de n invoer van zeevi sch. 

B-ijl. Hand. Il 1931/38, 556 ; 1938/39, 79. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1036- 1038 . 
B ijl . Hand. l 1938/39 , 79. 
H a11d. l 1938/39, bladz. 142. 

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

dat, ingevol ge artikel 3 der Crisisi nvoerwet 
1937 (Staatsblad N °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 di er wet genomen bes! uit van 
30 M e i 1938, N °. 27, tot regeling van den 
invoer va n zeevi-sch, be krachtiging bij de 
wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons k1:achtens 

a rtikel 2 de r Cri sisinvoerwet 1937 (Staa ts blad 
N°. 639 N) genome n besluit va.n 30 Me i 1938 , 
N °. 27 (Ned. Staatsro·urant van 31 Mei 1938, 
N °. 104 ), tot regeling van den invoer van 
zeev isch. 

2. ' Deze we t treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien ha rer a fkondi 
g ing. 

Lasten en bevel e n, enz.; 
Gegeven te '•s-Grave nhage , den 30sten D e-

cembe r 1938. WILHELMINA. 
D e Minlfster 'vcui E'cono,mischc 7.akcn, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uityey. 17 Jan"ari 1939.) 

S. 639MM. 

30 Decemb ,r 1938. WET houdende bekrach
t ig ing van het Koninklijk bes lui t van 
25 J uli 1938, N°. 26, tot rngeling van 
den invoer van veekoeken . 



1938 

Bijl . H and. ll 1938/39, 1"17. 
R a11d. Il 1938/39, bladz. 1036- 1039 . 
Bijl . H and. I 1938/39, 177. 
H and. I 1938/39, bladz. 142. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen to weien: 
Al zoo wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge a rt ike l 3 der Crisisinvoenvet 
1937 (Staatsb lud N°. 639 N) , Ons k rachtens 
a rtike l 2 d ier wet genomen beslu it va11 25 
Juli 1938, N°. 26, tot regeling van den invoer 
van veekoeken, bekrachtiging bij de wet be
hoeft; 

Zoo i het, dat Wij , den Raad van State. enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd Ons krachtens 

artikel 2 der Crisisinvoerwet 1937 ( taatsblad 
N °. 639 N) genomen beslu it van 25 Juli 
1938, N°. 26 (N ederlandsche taatsco1t1·a11t 
van 29 en 30 J uli 1938, N°. 146), tot rege
ling van den invoer van veekoeken. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondi
ring. 

La ten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te '•s-Gravenh age, den 30sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

Dr M inister va11 Econo11iische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitgeg. 17 Janua,·i 1939.) 

S. 639NN. 

30 Deccuibu· 1938. WET houdende bekrach
t ig ing van het Koninklijk be lu it van 
24 Augustus 1938, 0

• 15, tot rege ling 
van den invoer van manufacturnn, stoffen 
en weef els van wol en halfwol. 

Bijl. R and. Il 193 /39, JO J. 
Hand. ll 1938/39, bladz. 1036- 1038, 1039. 
B -ijl . fl and. I 1938/39, 'iOl. 
Rand. I 1938/39, bladz. 142. 

Wij WILHELJI.IU:NA, enz .... doen te weten: 
A lwo Wij in overweging genomen hebben 

dat, ingevolge artikel 3 de,· Crisisinvoerwet 
1937 (, taatsblad N °. 639 ), Ons krachtens 
artike l 2 dier wet genom n be luit van 24 
Augustus 1938, 0

• 15, tot regeling va11 den 
invoer van manufactu ren, stoffen en weefsels 
van wol en halfwol , bekrachtiging bij de wet 
behoe ft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art . l. Wordt bekrnchtigd Ons krachtens 

a rt ike l 2 der Cris isinvoenvet 1937 (Staatsblad 
r0

. 639 ) genoinen besl uit vn n 24 Aug ustus 
1938, N °. 15 (N ederlandsche Staauicoarant 
van 25 Augustus 19'38 , 0

• 165), tot rnge ling 
van den invoer van nua.nu[acturen , sto ffen en 
weefse l van wol en ha l [wol. 

2. Deze wet ti-eedt i11 werki ng met i11ga11g 
van den dag, volgende op di en hare r a fkondi 
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1938. 
WILHELMlr A. 

De Jlfinister 'van Eronom.ische Zaken , 
S t e e n b e ,. g h e. 

(U·itgeg. 17 J anuari 1939. ) 

792: 

s. 63900. 

30 Dece1nb1 r 1938. WET houdende bekrach 
tiging van het Koninklijk be lui t van 26 
October 1938, N °. 31, tot regeling van 
den invoer van dweilen. 

Bijl . H and. Il 1938/39, 247. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1188 . 
B ijl. H emd. I 193 /39, ll 47. 
Hand. I 1938/39, bladz. 14'2 . 
Wij WILHELM! A , enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, mgevolge artikel 3 der Crisisinvoenvet 
1937 (Staatsblad 0

• 639 ), Ons krachtens 
artikel 2 di e r wet genomen besluit van 26 
October 1938. 0

• 31 , tot regeling mu den 
invoer van dwe il en, .bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad 0
• 639 N) ge

nomen be luit van 26 October 1938, N°. 31 
( N ederlandsche taatsco"rant van 28 en 29 
October 1938, N°. 209), tot rege li ng n,n den 
invoer van dwei len, wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien hare r afkondi 
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30,ten De-

cember 193 . WlLHEL U NA. 
De Af in is ter v a11 E cono1niscli, Zaken, 

' t e e n b e r g h e. 
(U-itgeg. 17 J anuari 1939.) 

S. 639PP. 

30 Dece111be1· 1938. WET tot verlengi11g van 
den werki11gscluur van de wet van 5 No
vember 1936 (Stcu,,tsblad N°. 639 E), hou
dende tijdel ij ke maatregelen betreffende 
de mechanisatie in de sigaren industr ie. 

Bijl . H and. Il 1938/39, 180. 
H and. Il 1938139, bladz. 8ll4-8:J8. 
Bijl. Jlcinrl. I 1938/39, 1 0. 
H and. I 193 /39, bladz . 142. 
Wij WILHEL HNA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het wenschel ijk is den werkingsduur van 
de wet van 5 'ovember 1936, Staatsblad 
N°. 639 E , houdende t ijdel ijke maatregelen 
betreffende de mechan isatie in de s igaren
industrie, voor den t ijd van twee jaren te 
verlengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. l n artikel 10 der wet van 5 No

vember 1936, Stcuitsblad r 0
• 639 E , houden

de t ijde lijke maatrngelen betrnffende de me
chanisatie Îll de siga renindustr ie. wordt in 
plaats van het jaartal " 1939" gelezen ,;1941'.', 

2. Deze wet trneclt in werking met inga11g 
va~1 den dag, 11a dien harer afkondiging. 

Lasten en beve len, enz . ; 
Gegeven te ' -Grnvenhage, den 30sten De-

cember 1938. WlLHELMI ' A . 
D e M ini.1t,•r van E'cononiischl Zakr n, 

t e e n b e r g h e. 
D e Yiniste,· van Sociali Zaken, 

C. P. M. Romme. 
D e Minist er van Financiën, 

J . A. cl e W i !'cl e. 
(U·itgeg. 17 J anua,·i 1939.) 
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s. 675. 

16 Jul i 1938. BESLUIT tot wijziging van het 
Bloembollensaneeringsplan 1937 (Handel). 

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

Economische Zaken van den 30 Juni 1938, 
N°. 14556, afdeel i ng L andbouw-Crisi s-Aa n
gelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 13 en 14 va n de 
Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Or
g,inisatiebes lu it 1933 en op het Bloemboll en
saneeringsplan 1.937 (Handel); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de La ndbouw-Crisiswet 1933 · 
(advies van den 24 Juni 1938, N °. 949) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 5 Juli 1938 , N°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van den 11 Juli 
1938, N °. 15751, afdee ling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaa11: 
A . het Bloemboll ensaneeringspl an 1937 

(Handel) te wijzi gen in die r voege, dat: 
I . in de zinsnede voorafgaande aan artikel 

1, in plaats van: ,,31 J ui i 1938" wordt gele
zen: ,,31 Juli 1939"; 

II. in artikel 2, lid 1, onder I" zoomede 
in artikel 5, 1 id 1, onder b en onder c en I id 
2 het woord "exportvereischten" wordt ge
wijzig d in: ,, ve re ischten"; 

III. a rtikel 6 wordt gewijzi gd als volgt: 
"1. Dit bes]ujt kan door Ons te a ll en t ijde 

gehee l of gedee lte lijk worden ingetrokken. 
2. Van het bepaalde in de artikelen 2, 3, 

4 en 5 kan door Ons al dan niet onder daar
bij te stell en voorwaarden geheele of gedeel 
telijke ontheffing worden verleend."; 

IV. artikel 7 wordt gewijzigd als volgt: 
" Dit beslui t kan worden aangehaald onder 

den t itel: ,,Bloemboll ensaneerings pl an 1937 
(Handel )" en treedt in werk ing met ingang 
van den tweeden dag na di en zijne,· a fkondi 
ging.". 

B . te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na. 
dien der afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes lui t, het
welk in het Staatsblacl zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift za l worden gezonden 
a an den Raad van State. 

Bri g , den 16den Juli 1938. 
WILHELMINA. 

J) e jl1 iwister 1)lt1t 'E'conrnnischr: ½aken, 
S t e e n b e ,. g h e. 

(Uitgeg. 29 J uli 1938). 

S. 679P. 

7 D ecember 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Cri si, -Tuinbouwbes l uit 1938 I. 

Wij WILHELMINA, enz. ; . . 
Op de voo rd racht van Onzen M,rnster van 

Economische Zaken van den 18 November 
1938, N °. 24275 , afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 13 , 13b en 14 de r 
Lanclbouw-Cri siswet 1933 , het C,·isis-Organi-
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satiebes lui t 1933, het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en het Cris is-Tu inbouwbes lui t 1938 l; 

Gehoord de Centrale Commiss ie , bedoeid in 
a rt ike l 27 van de La.ndbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 28 October 1938, N °. 985): 

Gehoord den R a.ad van State (advi es van 
den 22 November 1938, N °. 64) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voo r
noemden Minister van den 5 December 1938, 
N °. 24762, a fdeeling Landbouw-Crisis-Aa nge. 
legenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I . het Cris is-Tuinbouwbesluit 1938 I te 

wijzi gen in dier voege, dat in het bepaa lde 
onder A de datum " 1 J anuari 1939" wordt 
vervangen door "1 J anua.ri 1940" ; 

II. te bepalen , dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n a fkondiging in het Staatsblad. 

Onze :Ministe r van Economische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit beslu it, 
hetwe lk in het Staatsblad ml worden ge
plaatst en in afschrift za l worden gezo11den 
aa n den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 7den December 1938. 
WILHELMINA. 

lJe llfinister van Econo1nische 7,akui, 
S t e e n b e r g h e. 
(U·itgeg. 27 D ecelll ber 1938). 

s. 679Q. 

7 D eceniber · 1938: BESLUIT tot wijziging 
· va11 het Cr isi,-B loemkweekerijbes l ui t 1937. 

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

Econom ische Zaken van den 18den November 
1938 , 0

• 24273, Afdeeling L a ndbouw-Cri sis
Aangel egenheden ; 

Gelet op de a rtikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de Land bouw-Crisiswet 1933, het Cris is-Orga
nisatiebeslui t 1933, het Cri sis-Heffingsbesluit 
1933 en het Crisis-Monopoliebes lui t 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 5den November 1938. N°_ 
992); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 22sten November 1938, N °. 65) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ~I i 11is
ter van Econom ische Za ken van den 3de11 
December 1938, N °. 24760, Afdee ling Land
bnuw-Cri si s- Aa11gelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. H et Cri sis-Bloemkweekerijbesl u it 1n7 

te wijzi gen in die r voege, dat: 
I . in het bepaalde onder B het jaartal: 

.,1939" wordt ve rv a ngen door het jaa rtal : 

.,1940"; 
II. a rtike l 3, 1 iel 1, wordt ge leze11 a ls 

volgt : . 
,, 1. In den aa nvaug van elk ka] en<lerJaa 1· 

wordt door of vanwege Onzen Minister aan 
een c:1<.1.nge31otene op zijn verzoe k een vei•g 1111-
ning uitgereikt, indien deze kan aa11toonen, 
dat hij in het daaraan voorafgegaan kal ender
jaar rechtmat ig bloemkweekerijproducten heeft 
gekwee kt da n we l van iemand, di e i11 het 
voora fgegaan kalenderjaar rechtmatig blocm
kweekerijprod11cten heeft gekweekt, 011der 
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Q:oedkeuring ,·a n de Centra le een verguu11ing 
heeft overgenomen."; 

Ill. in a rtikel 5, lid 1 in de ee rste zin
s 11ede de woorden: , .ka lenderj aa r 1!) 37" wor
den verva ngen door de woorden · vori g ka-
l enderj aar" ; ' · " 

IV. in a rtikel 5, lid 1, onder b de woor
rl en : ,, per ultimo December 1937" worden 
,·e rvangen door de woorden: ,,op rl en 31sten 
D ecember van het vori g ka lenderj aa r" ; 

V . in a rtikel 5, lid 3 de woorden : .,op 31 
December 1937" worden ve rvangen dooi· de 
woo1·den: ,,op den 31sten Decembet· van het 
-vo1·i .L! kalenderj aar" ; 

VI. in a rtikel 5, lid 4 de woorden : ,,wordt 
<loor o f vanwege Onzen Minister vastgeste ld 
te r i;r rnotte va n de in 1933 door den aa nge
s lotene da artoe rech tmatig ge regist ree rde op
pen ·la kte." worden vervangen door de woor
den : .. wordt te lkenj a re door o f vanwege On
zen :Ministe r vastgeste ld te r g rootte van het 
gedeelte de r voornoemde o pper vla kte , he t
welk daa rtoe op den 31sten December va n 
het afgeloopen kalenderj aar was aangewezen 
in de op genoemd tijdstip ten name van den 
het re ffenden aanges lotene gesta a n hebbende 
ve rg1111ning. da n wel in het daa rbij behoo
rencl. in a rtikel 4. onder r va n di t beslui t be
doeld bewijsstuk, " ; 

B . Te bepalen, dat di t beslu it in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
di en de r · a fkondi g ing. 

Onze Ministe r van Econom ische Za ken is 
helast met de uitvoering ".an di t hes lui t, het
welk in het S taatsblad za l worden ge pl aatst 
e n waarvan a fschr ift zal worden gezonden 
,iau den Raad van State. 

's-C ravenhage, den 7den Decembe r 1°938. 
WILHELMINA . 

De Afi"ister van E cono11iische Zai en. 
Steenb e r g h e. · 

(Uitgeg. 27 D ercm bcr 1938. ) 

S. 679R. 

7 D, cembe1· 1938. BESLU IT tot wijziging 
rnn het Cris is-Boomkweekerijbes luit 1937. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrncht va n Onzen Ministe r va n 

E conömische Za ken van den 18den November 
1938, n°. 24274, Afdeeling L a ndbouw-Cr i., is
Aangelegenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 12. 13 en 14 van 
de L andbouw-Cris iswet 1933, het Crisis-Orga
ni satiebes luit 1933, het Crisis-H effingsbes lui t 
1933 en het C,·isis-Monopol iebesl ui t 1933: 

Gehoo rd de Centrale Commissie, bedoe ld in 
.i rti ke i 27 va n rle Landbouw-Cri siswet 1933 
(advi es van den 5 November 19 38, 11 °. 991): 

Gehoord den Raad van State (a dv ies van 
den 22 N ovember 1938, n°. 63) ; 

Gez ien het nader rapport va n Onzen Minis
te r n1 n E conomische Za ken van den 5 De
cembe r 1938 , n°. 24761 , Afdeel ing Landbouw
C 1· isis-Aa ngelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A . het Cri sis-Boornkweekerij bes lu it 1937 te 

wijzi gen in di e r voege, dat : 
I. in het bepaalde onde1· B . he t jaa rtal: 

.,1939" wordt ve rvan~en · door het jaartal: 

.. 1940" ; 
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II. a rt ike l 3, 1 id 1 word t gelezen als vol gt: 
" 1. In den aanvang van elk kal enderjaar 

wordt door of va nwei;re Onzen Minister aan 
een aangeslotene op zijn ve rzoek een vergun
ning ui tgere ik t , indien deze kan aantoonen. 
dat hij in het daa raa n voorafgegaan kalender
jaar rech tmatig boomkweekerijproducten heeft 
gekweekt, cla n wel van iemand , die in het 
voorafgegaan kal enderj aa r rechtmatig boom 
kweekerijprod ucten heeft gekweekt, onder 
goedkeur ing van de Central e een vergunning 
heeft overgenomen."; 

III. in a rt ike l 5, 1 id 1 komen te vervallen 
de woorden: ,, ,·oor het kal enderjaar 1938 uit 
te re iken", zoomede da t in hetze lfde lid de 
woorden : .,ka lenderj aar 1937" worden ver
~a n?;~n door de woorden : ,,vorig kalender
Jaar . 

B. te bepa len, dat di t bes lui t in werkiug
treedt met ingang van den tweeden dag ua 
dien de r a fkondig ing. 

Onze Ministe r va n Economische Zaken is 
be last met de uitvoe ring van dit beslu it, het
welk in het Staatsblad za l worden gepl aatst 
en waarvan a f chrift zal worden gezonden aan 
den R aad van Sta te . 

's-Crnvenhage, den 7den December 1938. 
WILHELMINA. 

De llf i ni.<ter v an E cono1nisclte Zaken , 
S t e e n b e r g h e. 
(Ui t(/P(J. 27 D ecember 1938. ) 

S. 679S. 

7 D ece1nb er 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Cri s is-Grenscontról ebesluit 1933 
(Al gemeen) , het Cris is-Denatura tiebesluit 
1936, het Cris is-Akke rbouwbeslui t 1934 , 
het Cri sis-Akkerbouw-C roepenbesl uit 1936, 
het Crisis-Tanvebes lu it 1936 I , het Cr isis
Tarwebesl uit 1936 II , het Vee- en Vleesch
monopol iebesl uit 1936. het Crisis-Varkens
beslui t 1936 en het C1·is is-Rundveebes l11it 
1934 I . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen Ministe r vau 

E conomische Zaken va n 26 November 1938, 
0

• 24823, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aa nge
legenheden ; 

Ge let op a rtikel 9 van de Landbouw-Cris is
wet 1933 , al smede op de navolgende besluiten, 
te weten: 
• het Crisi s-Grenscontrólebesl uit 1935 (Alge

meen) , 
he t C 1·is is-D e natuntti e bes lui t 1936, 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, 
het Crisis-Akkerbouw-Grnepenbesl uit 1936, 
het Crisis-Tanvebesluit 1936 1, 
het Crisis-Tanvebes luit 1936 II, 
het Vee- en V leeschmonopoliebeslui t 1936, 
het Crisis-Va ,·kensbesl uit 1936 en 
het Cris is-Rundveebeslui t 1934 I ; 
Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoe ld '- in 

a ,·tike l 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(adv ies van 8 ovember 1938, N °. 993) ; 

Gehoord den Raad va n Sta te (advies van 
29 November 1938, N °. 27) ; 

Gezien he t nader rapport vau Onzen voor
uoemden Ministe r van 5 December 1938, N°. 
24655 , afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 
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Hebbeh goedgevonden en verstaan : 
I. voornoemde besluiten te wijzigen in dier 

voège, dat in de navolgende artikelen het 
jalirtal "1939" wordt vervangen door het jaar
tal "1940", te weten in: 

A. Artikel 6 van het Crisis-Grenscontróle
hesluit 1935 (Algemeen); 

B. Artikel 5 van het Crisis-Denaturatiebe
slui t 1936; 

C. Artikel 31, aanhef en onder a, van het 
Crisis-Akkerbouwbesl uit 1934; 

D. Artikel 8 van het Crisis-Akkerbouw
Groepenbesluit 1936; 

E. Artikel 11 van het Crisis-Tarwebesluit 
1936 I: 

F . Artikel 19 van het Cris is-Tarwebesluit 
1936 IT ; 

G. Artikel 3 van het Vee- en Vleeschmono
poiiehesluit 1936 ; 

H. Artikel 12 van het Cr isis-Varkensbe luit 
1936: 

I. Artikel 8 van het Cr isi -Rundveebesluit 
1934 I: 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien va n zijn afkond iging. 

Ome Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
f' n in a fsch ri ft zal worden gezonden aan den 
Raad rnn State. 

's-Grávenhage, den 7den December 1938. 
WILHELMI A. 

De .~finister van Economische Zaken, 
Steenberghe .. 
(U;tgeg. 27 December 1938. ) 

S. 679T. 

14 Decembe·r 1938. BESLUIT tot w1Jz1grng 
van het Bloembollensaneeringsplan 1938 
(Export). 

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

Economische Zaken van den 28sten November 
1938, n° . 24696, Afdeel ing Landbouw-Crisis
Aanirelegenheden; 

Gel et op rle artikelen 9, 10 , 13 en 14 der 
Lanrlbo11w-Crisiswet 1933 , op het Cris is-Orga
nisatiebes lui t 1933 en op het Crisis-Heff ings
besluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies n111 den llden November 1938, n°. 
995); 

Gehoo1·d den Raad van State (advies van 
<len 6clen December 1938, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 12den December 
1938, n°. 25575 , Afdee l iag Landbouw-C1·isis
Aangelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. Het Bloembollensaneeringsplan 1938 (Ex

port) te wijzi gen in dier voege, dat: 
l. in het bepaalde onder B. het jaartal: 

.. 1938" wordt vervangen · doo,· het jaartal : 
1939" · 

·• Il. i;, artikel 3· de woorden: ,, kalender
jaàr 193ï" worden vervangen door de woor
den: ,,voorafgegaan kalenderjaar"; 

B. ll0 bepalen, dat dit besluit in werking 
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treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkond iging. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het• 
welk in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Grnvenhage, den 14den December 1938. 
WILHELMINA. 

De Mi11 iste1· vcm Eronomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 30 Dece1nbe1· 1938. ) 

S. 679U . 

22 Dece,nber 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Cr isis-Zui velbeslui t 1935 I , het 
Crisis-Zuivelbeslui t 1936 (Uitvoer) en het 
Crisis-Melkbesl uit 1936. 

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

Economische Zaken van 25 November 1938. 
N°. 24695, a fdeel ing Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op het C,·isis-Zuivelbeslui t 1935 I, het 
Crisis-Zuivelbesluit 1936 (Uitvoer) en het 
Crisis-Melkbeslui t 1936 ; 

Gehoord de Centra le Commissie bedoeld in 
artike l 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 10 November 1938, N°. 994); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
29 ovember 1938, N°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 December 1938, N°. 
25220, afdeel ing Landbouw-Cri is-Aangelegen
heden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
I. het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I wo1·dt ge• 

wijzigd in dier voege, dat in het bepaalde 
onder B het jaartal 1939 wordt ve,·vangen 
door het jaa ,-tal 1940 ; 

II. het Crisis-Zuivelbesluit 1936 (Uitvoer) 
wordt gewijzigd in dier voege, dat in net be
paalde in artikel 10 het jaartal 1939 wordt 
vervangen door het jaartal 1940 ; 

III . het Crisis-Melkbesluit 1936 wordt ge
wijzigd in die r voege, dat in het bepaalde in 
artike l 24 het jaartal 1939 wordt vervangen 
door het jaartal 1940; 

IV. dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
kondiging. 

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

Het Loo, den 22sten December 1938. 
WILHELMINA. 

l)e Afinistei· 'van b'conom,ische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg . 30 December 1938.) 

S. 679V . 

22 December 1938. BESLUIT tot wijziging 
van het Gedroogde Ga rnalenqesl uit 1936 l . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voo,·dracht van Onzen. Minister van 
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Economische Zaken van 25 N ovembe l' 1938, 
N °. 24822, a fdeeling L a ndbouw-Cris is-A a nge
legenheden; 

Gelet op het Gedroogde Garna len-besluit 
1936 I ; 

Gehoord de Centra le Commiss ie, genoemd 
in a rtikel 27 der L a ndbouw-Cri siswet 1933 
(advies van 25 Novembe r 1938 N °. 998); 

Gehoo rd den R aad van State (adv ies van 6 
Decembe r 1938 N °. 47); 

Gezien he t nader rappor t van Onze n voor
noemden M inister van 20 December 1938 N °. 
255 76, afdeeling Landbouw-Cri s is-A a nge legen-
heden · • 

!-lebben goedgevonden en ve rstaan : 
A. Artikel 7 van het Gedroogde Garna len

beslu it 1936 I te wijzigen en te doen l uiden 
als vo lgt : 

,,1. Di t besluit geldt voor het tijdvak, aa n
vangende met den dag van zij n inwe rking
t red ing en e indigende met ingang van 1 J a
nuari 1940. 

2. Di t beslui t kan door Ons te a ll en t ijde 
geheel of gedeeltelijk worden inget rokken . 

3. Va n het be paalde in de art ikelen 2, 3, 
3a e n 4 van dit beslui t kan door Ons a l dan 
n iet onder daarbij t e stell en voorwaa rden ge
heel o f gedeeltelij!< ontheffin g worden ver
leend. " 

B. te bepa len, dat dit beslui t in wer ki ng 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n a fkondig ing. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast m et de uitvoèring van d it besluit, het
welk in het S taatsblad zal worden ge plaatst 
en in a fschrift gezonden aan d en R aad van 
State. 

H et Loo, den 22sten D ecembe r 1938. 
WILHELMINA. 

JJ p M in:iste1· va n E cono11iische Za kPn , 
S t e e n b e r g h e. 
(Ui tg eg . 30 D ecern ber 1938.) 

s. 687. 

7 J uli 1938. BESLUI T tot bepa ling va n het 
t ijdstip va n inwerk ingtreding van de Ru il 
ve r kavelingswet 1938. 

Inwerkingtredin g 1 A u gustus 1938 . 

s. 806. 

15 D eum be1· 1938. W E T tot wij zig ing der 
Ziektewet . 

Bijl. H and. Il 1937/38", 528 ; 1938/39, 5.8 . 
H and . Tl 1938/39, bladz. 202. 
B ijl. H a nd. I 1938/39 , 58. 
H and . I 1938/39, bladz. 84. 

Wij WILHELMI N A , enz ..... doen te weten : 
Al zoo W ij in overweg ing ·ge nomen hebben, 

dat het wenschelijk is in al'trke l 53 der Zie k
tewet eenige wijzigingen aan te bren gen ; 

Zoo is het, dat , v ij , den Raad van S tate, enz. 
A rt. I . A a n het bepaalde onder l etter b 

van het eerste I id van a rti ke l 53 de r Ziekte
wet worden twee nie uwe zinsneden toege
voegd , 1 uidende: 

" het onde r de voorgaa nde zinsnede bepaa lde 
vi nd t geen toe passing, indi en in de periode 
van zwangerscha p, voor zoove r deze op den 
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dag, waa rop de verkla ring, bedoe ld in artikel 
37, v ie rde lid , is opgemaakt, is ve rstreken, 
de verze kering, v roegere verzeke r ingen van de 
ve rzekerde inbegre pen, niet ged urnnde meer 
da n 50 werkda gen is onderbroke n geweest ; 
e veneens vindt het onder de eerste zinsnede 
bepaalde geen toepass ing bij be va ll ing, ind ien 
hetzij de uitkeering, bedoel d in artike l 37 , 
vie rde lid , is toegekend , he tzij de ve rzeke r ing, 
vroegere ve rze ker ingen va n de verzeke rde in
begrepen, in het t ijdva k va n vee rt ig achte reen
volgende we ke n, onmiddell ij k voorafgaande 
aan den dag de r beval I ing , ni et gedu re nde 
meer dan 50 wer kdagen is onde rbroken ge
weest;'' . 

A rt. II. Tusschen het eerste en het tweede 
lid va n art ikel 33 de r Z ie ktewet wordt inge
voegd een nieuw l id, luidende : 

,, l a . Voor de toepass ing va n het voorgaan
de lid gelden aa neenslui tende ve rze keringen 
bij ve rschill ende ui t voer ingsorgane n, als be
doeld in a rtike l 33, a lsook achte reenvo lgende 
verzeke ringen van ver ze ke rden , die gewoon
lij k en naar den aard van hun be roep slechts 
een gedee lte va n een kalenderweek in een 
onderneming werkzaam zijn, a ls één verzeke
ring. " . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-G ravenh age, de n 15den De

cembe r 1938. 

s. 877. 

WILHELMINA. 
D e M inist er v an S ocial e Zaken, 

C. P . M . Romme. 
( Uitgeg . 6 .Januari 1939 . ) 

24 November 1938. BESLUI T tot nadere wij 
zig ing van het Kon inklijk bes lui t va n 1 
October 1929 (Staatsblad N °. 448), ter 
uitvoe r ing va n de B esmette lij ke-Z iekten
wet (Staatsblad 1928, N °. 265 ) en tot 
vaststelling va n den datum , waarop de 
wet va n 3 D ecember 1937 (Stcwtsblad N °. 
803) tot nadere wij ziging o. a. rn n de 
laatstgenoem de wet, in werki ng za l treden . 

W ij WILHELMI N A , enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen Mi niste r va n 

Socia le Za ken van 14 Se ptem be r 1938, N °. 
1499 H/dossier 9, afdeeli ng Vol ksgezondhe id, 
en van Onzen M inister van Binnen landsche 
Za ken van 17 Septembe r 1938, N °. 24128, 
a fdeeling Binnenl a ndsch Bestuur ; 

Gelet op Ons beslu it van 1 October 1929 
(Staatsb l a d N ~. 448), w o a ls d a t l a a tstel ij k is 
gewij zigd bij Ons brol uit van 30 J uni 1936 
(S taatsblad N °. 855) , te r uitvoering van de 
B esmettelîjke-Ziektenwet (Sta atsblad 1928, N °. 
265) , en op a r t ikel 3 van de wet van 3 D e
cember 1937 (Staatsbl ad N °. 803 ) tot wijzi
g ing van de B esmettelijke-Ziekte nwet (Staats
blad 1928, N °. 265), zooa ls di e wet laa tste lij k 
is gewijzigd bij de wet van 29 Novembe r 1935 
(Staatsblad N °. 685) tot verl ag ing van de 
openbare uitgaven , en van de wet van 6 M ei 
19_22 (Staatsbla d N °. 272) tot toepass ing van 
middelen voor ontsmettings- of zu iveri ngs
doeleinden , zooa ls d ie wet is gewijzigd bij de 
wet van 29 Juni 1925 (Staah,blad N °. 308) 
tot invoer ing van het nieuwe We tboe k va n 
Strafvorder ing; 
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Den R aad van Sta te gehoord (advies van 
25 October 1938, N °. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 15 November 
1938, N °. 2024 H/doss . 9, Afdeeling Volksge
wndheid , en van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken van 19 November 1938, N °. 
31231 , Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en versta an: 
In Ons besluit van 1 October 1929 (Staat& 

blad N °. 448) zooals dat laatstel ij k is gewij. 
zigd bij Ons besluit van 30 Juni 1936 (Staa ts
blad N °. 855) de navolgende wijzig ingen aan 
te brengen : 

Art. I . In artikel 15 , tweede en derde l id , 
wordt in plaatis van "als noodzakelijk aa nge
wezen ontsmettingsdienst" gelezen : a ls nood
zakel ijk aangewezen of toegela ten ontsmet
t ingsdienst . 

Art . II . In artikel 23, eerste lid , wordt in 
pl aats va n " re inig ing en ontsmetting" ge
lezen : 

re iniging, ontsmetting of ve rnietig ing. 
I n a r t ikel 23, tweede lid, onder 1 °, worden 

achter het woord "aangewezen" toegevoegd 
de woorä en : of is toegelaten. 

H et ongenummerde derde lid wordt genum
merd met: 3. 

Aan artikel 23 worden twee n ieuwe leden 
toegevoegd, welke lu iden als vol gt: 

4. Voor de berekening van de Rijksbijd rage 
in de uitgaven van reiniging en ontsmetting 
worden a ls maatstaf die r ui tgaven aangeno
men de door Onzen Minister goedgekeurde 
tarieven van den ontsmetting,sdienst, welke de 
reinig ing of ontsmett ing heeft verr icht, ve r
m inderd met de bijdragen van de belangheb
benden. 

5. Onze Minister is bevoegd in bijw ndere 
gevall en van het bepaalde in het vierde lid 
a f te wijken. 

Art. III . Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1939. 

A1·t. IV. Op den in artikel III genoemden 
datum t reedt tevens in werking de wet van 3 
D ecember 1937 (Staatsbl ad N °. 803) . 

Onze Ministers van Socia le Zaken en van 
Binnenl andsche Zaken zijn belast met de uit
voering van di t besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden gepl aatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 24sten N ovember 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken , 
C. P . M . R o m m e. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe ye n. 
(Ui tgeg. 13 Dece1nbe1· 1938. ) 

s. 878. 

5 December 1938. BESLUIT tot vervang ing 
van de onderweki ngsmethoden, behooren
de bij het Suiker- en Stroopbeslui t (Staats
blad 1924, n°. 96 ). 

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

Socia le Zaken van 25 October 1938, N °. 1596 
D/dossier 28, A fdeeling Volksgewndheid; 

Gelet op de a rt ikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, N °. 793) en op Ons be-
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sluit rn n 6 Maart 1924 (Staatsbl ad N °. 96 ). 
laa tstelijk gewijzigd bij Ons beslui t van 25 
Maart 1935 (Staa tsblad N °. 155) ; 

Gezien het adv ies van de commissie, bedoeld 
in a r t ikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1935, 

0
• 793) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 ovember 1938, N°. 68); 

Gezien het nader rapport van Onzen M inis
ter van Sociale Za ken van 30 November 1938 , 
N °. 1981 D/doosier 28, Afdeel ing Volksgewnd
he id ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
de onderzoekingsmethoden, ingevolge artike l 

16 van het Sui ker- en St roopbesluit (Staats 
blad 1924, 0

• 96) vastgesteld, worden ver
vangen door de onderzoek ingsmethoden, welke 
als bijl age bij dit beslu it zijn gevoegd. 

Onze Ministe r van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van d it bes! ui t , da t in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afsch rift zal worden gewnden aan den Raad 
van Sta te. 

' s-Gra venhage , den 5den December 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van Socialé Zaken, 
C. P. M . Romm e. 

(Uit geg. 16 December 1938.) 

Bij lage behoo rende bij het Kon. besluit van 5 
December 1938 (Staatsblad n°.· 878) tot 
vervanging van de onderzoekingsmethoden, 
behoorende bij het Suiker- en Stroopbe
sluit (Staatsblad 1924, n°. 96) . 

METHODE VAN ONDERZOEK. 

H et gehalte der bestanddeelen van deze wa
ren wordt uitgedrukt in een procentcij fe r , dat 
aangeeft het aanta l g rammen van het besta nd
deel in 100 g der waar, tenzij in de beslu iten 
a nders is vermeld. 

1. S oortelij k gewicht, extract en wate1·. 
Al s soor telijk gewicht (s. g .) wordt opgege

ven het soortelijk gewicht bij 15 °C ten op
zichte van water van 15 °C. 

Al s brekings index (n) wordt opgegeven de 
brekingsindex bij 20 °C voor natriumlicht. 

a. Va n een suiker of stroop worden 50 g 
opgelost in water tot 100 cm3 (15 °C) en van 
deze oploosing he t soorte lijk gewicht tot op 
0.0005 of de brekingsindex tot op 0.0002 nauw
keurig bepaald. 

Indien de bepaling bij een afwij kende tem
peratuur geschiedt, doch tusschen 15 °C en 
25 °C, wordt het gevonden soortelij k gewicht 
tot het s. g . b ij 15 °C herleid met den tem
peratuurcoëffi cient 0.0004 en de gevonden 
brekingsindex tot den brekings index (n) met 
den temperatuu rcoëffi cient 0.00015. 

H et extract E van de suiker of stroop volgt 
door berekening uit het soortelij k gewicht of 
uit den brek ingsindex volgens de formule: 

s.g. - 1 
E = ----

0.0019 
Il - 1.3330 

of E 
0.00071 

H et water (W) volgt door berekening uit de 
form ule : W = 100 - E. 
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b . . van een jani, gelei of li1nonadestroop 
worden 25 g met 150 cm3 water gemengd en 
onder herhaald schudden of roeren, zoo noodig 
onder verwarming op een waterbad, opgelost, 
vervolgens overgebracht in een maatkolf van 
1/4 1, afgekoeld en aangevuld tot 250 cm3. 
Indien noodig wordt gefiltreerd en van de op
lossing het s. g. bepaald tot op 0.0005 nauw
keurig. 

Indien de bepaling bij een van _15 °C afwij
kende temperatuur geschiedt, doch tusschen 
15 ° en 25 °C, wordt het gevonden soortelijk 
gewicht tot het s. g . bij 15 °C herleid met den 
temperatuurcoëfficient 0.00025. 

:flet extractgehalte (E) van jam, gelei of 
limonadestroop volgt dan uit de formule : 

s.g. - 1 
E =----

0.000385 
Van een gelei volgt het watergehalte (W) 

door berekening uit de formule: 
W = 100 - E. 

Van een jam wordt bovendien het in water 
onoplosbare deel bepaald door het van 25 g 
met water tot een volume van 250 cm:l be
reide mengsel te filtreeren door een gedroogd 
en gewogen filter, uit te wasschen met kokend 
water, totdat het filtraat niet meer zuur rea
geert en het filter met het onoplosbare deel te 
drogen bij 102 °C-105 °C, totdat twee op el
kaar volgende wegingen, waarvan de laatste 
is verricht na drogen bij 102 °C-105 °C ge
durende nog een half uur, geen grooter ver
schil geven tot 2 mg. 

Het onoplosbare deel (0) van de jam wordt 
berekend door vermenigvuldiging van de bij 
bovenstaande bepal ing in g gevonden uitkomst 
met 4. 

D aarna volgt het watergehalte (W) van de 
jam door berekening uit de formule: 

W = 100 - (E + 0). 
Van een chocoladepasta wordt het waterge

hal te rechtstreeks bepaal d, door een bekende 
hoev!)elheid der waar, na met zand en water 
tot een homogene massa te zijn geroerd , op 
het waterbad tot droog te dampen en dan bij 
102 °-105 °C tot constant gewicht te drogen. 

c. Van vruchtensappen wordt, nadat zij 
door m iddel van filtratie door neteldoek van 
de grofste deelen zijn bevrijd, het s. g. - voor 
zoover deze sappen alcoholvrij, zijn (zie 17 ) 
direct - tot op 0.0005 nauwkeurig bepaald 
bij een temperatuur tusschen 15 °C en 25 °C 
en met den coëfficient 0.00025 herleid tot het 
s. g. bij 15 °C. 

Bij alcoholhoudende vl'Uchtensappen wordt 
door verwarming op het waterbad de alcohol 
verdreven, waarna de rest met water wordt 
aangevuld tot het oorspronkelijke gewicht en 
van deze vloeistof het s. g . als boven bepaald. 

Onder suikervrij extract wordt verstaan het 
extractgehalte, berekend uit het s. g. volgeru; 
de formule : 

s.g. - 1 
E 

0.00385 X s.g. 
verminderd met het suikergehalte, berekend 
uit het reduceerend vermogen na inversie, uit-
gedrukt als invertsuiker (zie 8) . 

798 

2. Asch. 
2-5 g van de waar worden in een porce

leinen- of p latina kroes met 1-2 cm3 sterk 
zwavelzuur gemengd. De kroes wordt op een 
warme plaats gezet om de massa gelegenheid 
te geven op te schuimen en, nadat de over
maat zuur door matige verhitting is verwij
derd, gegloeid tot constant gewicht. Uit' dit 
gewicht, vermenigvuld igd met 0.9 wordt het 
aschgehalte berekend. . 
· Van een suiker, indien volkomen oplosbaar. 
kunnen ook 5 g worden opgelost tot 100 cm3 
en van deze oplossing het electrolytisch ge le i
d_ingsvermogen K t bij bekende temperatuur t 
(tusschen 10 ° en 30 °C) worden bepaald . ' 

Uit het gevonden electrolytisch geleidings
vermoi;en K t wordt dat bij 20 °C (K.;0 ) afge
leid d.-,w berekening met behulp va 11 de for
mule : 

K20 = Kt [1 + 0.02 (20 -- t )] 

en hieruit het aschgehalte (A) van de suiker 
berekend met behulp van de formule: 

K20 X 106 

A = - ----
660 

3. Zuurgraad. 
10 g van de waar worden opgelost in de 

ongeveer 5-voudige hoeveelheid water en deze 
oplossing, bedeeld met 5 druppels phenolphta
leïen, wordt getitreerd met 1/10 N alkali. Het 
ter neutralisatie vereischte aantal cm3 1/10 
alkali, overeenkomende met het aantal cm3 N 
alkali voor 100 g suiker of stroop, is de zm,r
graad. 

4. Reducee,·ende suike'l'S. 
2.5 g van de waar, opgelost in 10 cm3 wa

ter worden, zoo noodig gefi l treerd en geneu
tral iseerd, vermengd met 10 cm3 van een 
10 maal verdund koperproefvocht volgem 
Luff-Schoorl en daarmede gedurende 5 miuu• 
ten gekookt. 
. Wanneer na bezinking van het neergeslagen 

koperoxyde de vloeistof geen blauwe kleur 
meer vertoont, is hierdoor de aanwez igheid 
van ten minste 0.1 % invertsu iker of een daar
mede in reduceerend vermogen overeenkomen
de hoeveelheid eener andere reduceerende sui
ker in de onderwchte waar aangetoond. In 
het tegenovergestelde geval wordt de waar bij 
de hierna volgende bepalingen beschouwd als 
vrij te zijn van reduceerende su ikers. 

5. Zetmeelstroop. 
a. Bij 2 cm3 eener wo noodig gefiltreerde 

oplossing van de waar in de dubbele hoeveel
heid water, worden 20 cm3 ster ke sp iritus ge
voegd. Een duidelij ke vlokkige troebeling wijst 
in den regel op glucosestroop. 

b. In de oplossing van 10 g stroop, jam, 
gelei of l imonade tot 100 cm3 (zie ook 1) wor
den 10 g deugdelijke persgist gelijkmatig ver
deeld en de vloeistof in een ruime kolf bij 
omstreeks 30 °C weggezet. 

Zoodra de gisting is afgeloopen, hetgeen in 
den regel na 40 uur het geval is, wordt de 
vloeistof afgefiltreerd, uitgedampt tot onge
veer 25 cm3, met weinig water overgespoeld 
in een maatkolf van 50 cm3, geklaard met 
halfbasisch loodacetaat en met water aange
vuld tot de maatstreep. 
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Van het filtraat dezer vloeistof wordt de 
draaiing in een 2 dm lange buis waargeno
men; een rechtsdraaiing wijst in den regel op 
zetmeelstroop. 

Ter controle wordt een zelfde proef ingezet 
met dezelfde g ist en zuivere saccharose; na 
afloop der gisting mag de overblijvende vloei
stof geen rechtsdraaiing vertoonen. 

6. 7, 8 en 9. Suike,·bepalingen. 
Voor deze bepalingen dienen de oplossingen 

der waar, alvorens tot het voorgeschreven 
volume te worden gebracht, in , den regel te 
worden ontkleurd en geklaard; bij melasse, 
appelstroop, perenstroop en de meeste stropen 
mag het klaren niet achterwege blijven. Bij 
voorkeur geschiedt het klaren met brij van 
aluminiumhydroxyde en/of met een oplossing 
van halfbasisch loodacetaat, waarvan de laat
ste in telkens kleine hoeveelheden wordt toe
gevoegd, totdat een druppel van het reagem, 
geen troebeling meer veroorzaakt; een over
maat van loodzout moet worden vermeden en 
eventueel verwijderd met behulp vau natrium
phosphaat. Daarna wordt tot het gewenschte 
volume aangevuld en gefiltreerd. 

6. Saccharose. 
a. In geval reduce~rende suikers niet aan

wezig zijn, wordt het normaal gewicht der 
waar (n.l. 16.29 g voor den Franschen l en 
26 g voor den Duitschen saccharimeter) opge
loot tot 100 cm3 en van deze oplossing de 
draaiing van het polarisatievlak bij 20 °C in 
een 2 dm lange buis in suikergraden bepaald 
(polarisatieprocent). 
, De aflezing geeft direct aan het gehalte aan 

saccharose in procenten van de oorspronkelijke 
waar. 

Bij a fl ezing in booggraden ga men uit van. 
een oplossing van 25 g der waar tot 100 cm3 
en rekene voor eiken graad daaiing bij door
gang van het licht door een 2 dm lange buis 
3 procent saccharose (polarisatieprocent). 

b. In geval -naast saccharose reduceerende 
suike1· ( geen zetmeelstroop of massé, zie 5) 
aanwezig is, gebruikt men een der beide vol
gende methoden: 

ex Van weinig gekleurde waar wordt het 
normaal gewicht (16.29 of 26 g) of 25 g op
gelost tot 100 cm3. Van deze oplossing worden 
50 cm3, ,vermengd met 5 cm3 zoutzuur van 
30 o/o (s. g. 1.15) , gedurende 10 minuten op 
68 °-70 °C (thermometer in de kolf) in een 
waterbad verwarmd en daarna snel afgekoeld 
tot 20 °C. Zoo noodig kan daarna deze zure 
oplossing met enkele cg gewasschen bloedkool 
of andere koolsoort worden ontkl eu rd. 

Van de oorspronkelijke, alsmede van deze 
geïnverteerde oploss ing wordt de draaiing van 
het polarisatievlak in een buis van 20 cm, on
derscheidenlijk- van 22 cm, bepaald bij een 
~mperatuur tusschen 10 °C . en 25 °C. 

H et saccharosegehalte S wordt gevonden uit 
~e formule: 

s = 
C - 1/2t 

1 Het normaalgewicht voor den Franschen 
saccharimeter behoort eigenlijk 16.269 g te 
zijn ; nieuwere Fransche toestellen zuJl en daar
op zijn ingericht. 
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waarin P1 en P2 de polarisatieprocenten vóór, 
resp. nà inversie, voorstellen en t de tempera
tuur, waarbij de draaiing der geïnverteerde 
oplossing is . waargenomen. 

C ·is een constante, die afhankelijk is van de 
concentratie der suikeroplo8i3ingen en in het 
a lgemeen gelijk is aan 143.3 + 0.042 c (de 
concentratie) ; dus voor: 

16.29 g suiker in 100 cm3 144.0; · 
25 " 100 cm3 144.35 ; 
26 " 100 cm3 144.4. 
~ Van sterk gekleurde waar worden 10 g 

en van li,nonade-gazeuse, nadat deze van kool
zuur is bevrijd, 50 g opgelost tot 100 cm3 en 
het invertsuikergehal te der oplossing bepaald 
(zie 8) vóór en nà inversie. Het versch il der 
twee uitkomsten, uitgedrukt in procenten der 
oorspronkelijke waar en vermenigvuldigd met 
0.95 geeft het saccharosegehalte. 

7. Lactose. 

Van melkisuiker wordt het gehalte aan lac
tose (C12H22O11 H2O) vastgesteld, door van 
een oplossing van 10 g tot 100 cm3 in water, 
onder toevoeging van enkele druppels · :tien 
procentige ammonia bereid, de draaiing van 
het polarisatievlak in boogdraden in een buis 
van 2 dm vast te stellen. Zij deze draaiing 
dan volgt het gehalte aan lactose (L) in de 
onderzochte melksuiker uit de formule: 

L = 9.52 X cx. 

8. Glucose, Fructos e, l nve,·tsuiker. 

Een hoeveelheid oplossing der waar, die ver
moedelijk ten minste 15 en ten hoogste 60 mg 
glucose of invertsuiker bevat en die neutraal 
dient te zijn , wordt in een Erlenmeyerkolf van 
300 cm3 vermengd met 25 cm3 koperproef
vocht volgens Lufj-Schoort en zooveel water, 
dat het volume 50 cm3 bedraagt. Na toevoe
ging van eenige korreltjes puimsteen wordt de 
kolf aan een koeler verbonden. De vloeistof 
wordt '-" in ongeveer 2 minuten aan de kook 
gebrach t en - geplaatst op een metalen ga<1s
je, voorzien van een asbesten plaat met een 
cirkelvormige opening, waarin de kolf juist 
past - gedurende 10 minuten juist aan de 
kook gehouden. Vervolgens wordt snel afge
koeld, waarn:;i 15 cm3 eener 20 o/o oplossing 
van joodkalium en vervo1gens, zeer voorzich
tig, 25 cm3 zwavelzuur (6N) worden toege
voegd. H et afgescheiden ;odium ,vordt met 
1/10 N thiosulfaat getitreerd met behulp van 
zetmeel als indicator. 

Een zelfde proef wordt verricht alleen met 
25 cm3 van het proefvocht verdund met 25 
cm3 water. 

Uit het vemchil der beide titratie's wordt de 
aanwezige hoeveelheid glucose, fructose of 
invertsuiker berekend met behulp van onder
staande tabel. 

H et invertsui1<ergehalte nà inversie (zooals 
bedoeld in 6, b, ~ ) wordt op dezelfde wijze 
als boven bepaald van een oplossing van de 
waar, nadat deze op de wijze als onder 6, b, a 
beschreven, is geïnverteerd en daarna door 
toevoeging van atronloog is geneutraliseerd. 
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cm• 
1 '1o 

N thio 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

Glucose 
Fructose, 

Invertsuiker 
mg C6H120 6 

6 
2,4 

2,4 
4,8 

2,4 
7,2 

2,5 
9,7 

2,5 
12,2 

2,5 
14,7 

2,5 
17,2 

2,6 
19,8 

2,6 
22,4 

2,6 
25,0 

2,6 
27,6 

2,7 
30,3 

2,7 

cm• 
'/io 
thio 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Glucose, 
Fructose, 

Invertsuiker 
mg C6H120 6 

33,0 
6 
2,7 

35,7 
2,8 

38,5 
2,8 

41,3 
2,9 

44,2 
2,9 

47,l 
2,9 

50,0 
3,0 

53,0 
3,0 

56,0 
3,1 

59,l 
3,1 

62,2 

9 . Suikergehalte als de som van saccharose en 
invertsuiker, de laatste herleid tot saccharose, 
alsmede gehalte aan zet1neelstroop of massé. 

a. Bij afwezigheid van zetmeelstroop of 
1nassé ( zie 5) wordt het saccharosegehalte (be
paald volgens 6) vermeerderd met het invert
~u ikergehalte (bepaald volgens 8), dit laatste 
vermenigvuldigd met 0.95. 

b. Bij aanwezigheid van zet11,eelstroop of 
1nassé (zie 5) wordt bepaald: 

1 °. het fructosegehalte na zwakke inversie. 
Van een oplos.sing van 10 g der waar tot 

100 cm3 worden 10 cm3 in een maatkolf van 
100 cm3 gebracht en na toevoeging van 30 
cm3 water en 4 cm3 wutzuur van 30 %, ge
durende 10 minuten ·geïnverteerd, a ls beschre
ven in 6, b, ex. a afkoeling wordt ten op
zichte van methyloranje geneutraliseerd met 
sterke loog, waarna worden toegevoegd 2.5 
cm3 natronloog (8 N) en 16 cm3 jodiumoplos
sing (13 g jodium en 15 g joodkalium opge
lost tot 100 cm3) of zooveel meer totdat blij
vende bruinkleuring is verkregen. Na 5- 7 
minuten worden 3 cm3 zwavelzuur (4 N) toe
gevoegd en wordt de overmaat jodium wegge
nomen, eerst met een ongeveer verzadigde op
lossing van natriumsulfiet (Na2S03,7 H20) 
totdat een gele kleur is verkregen, waarna met 
een 2 % natriumsulfietoplossing zeer nauw
keurig wordt ontkleurd met behulp van zet
meel als indicator. Daarna wordt met natron
loog ( 4 ) tegenover IJ1ethyloranje geneutra-
1 iseerd en aangevuld tot 100 cm3. In een 
passende hoeveelheid dezer oplossing (meestal 
25 cm3) wordt het reduceerend vermogen be
paald volgens 8 en uitgedrukt als fructose. 

Uit het fructosegehalte volgt het gehalte 
aan saccharose en invertsuiker, de laatste uit
gedrukt als saccharose, door vermenigvuldigen 
met 1.9. 
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Desgewenscht kan de fructosebepaling ook 
met de helft der voorgesch !'even hoeveel heden 
worden verricht ; ' 

2°. het glucosegehalte na verwijder ing de..· 
fructose . 

Van een oplossing van 20 g der waar tot 
100 cm3 worden 50 cm3 gebracht in een maat
kolf van 100 cm3 met 25 om3 zoutzuur (7 N) 
en gedurende 1½ uur in een kokend waterbad 
verwarmd. Daarna wordt een geringe hoeveel 
he id van een geschi kt ontkleuring:smiddol (b.v. 
noriet, niet meer dan 0.3 g) toegevoegd en de 
inhoud van de kolf flink geschud, afgekoeld 
en tot 100 cm3 aangevuld. Na filtratie wordt 
de draaiing van het polarisatievlak bepaald 
voor 20 cm. Deze draaiing, uitgedrukt in boog
graden, vermenigvuldigd met 9.7 geeft een 
percentage glucose, dat, verminderd met het 
volgens 1 °. bepaalde percentage fructose, het 
gehalte in procenten aan watervrije zetmeel
stroop of massé levert. 

Zoo noodig kan ook van de helft der aange
geven hoeveelheid der waar worden uitgegaan, 
in welk geval de draaiing wordt bepaald voor 
40 cm. 

Bij appelstroop en perenstroop wordt het 
glucosegehalte, nà de behandel ing met wut
zuur, niet vastgesteld door bepaling der pola
risatie, doch door bepaling van het reducee
rend vermogen volgens 8. 

Bij aanwezigheid van lactose zijn de onder 
8 en 9 genoemde methoden niet ongewijzigd 
te gebruiken. 

10. Schijnbm·e zuiverheidsfactor. 
Als schijnbare zuiverheidsfactor van een 

kandijstroop of suikerstroop wordt aangemerkt 
het honderdvoudige van het quotient, dat ver
kregen wordt door het suikergehalte (de som 
van saccharose en invertsuiker, de laatste om
gerekend tot sacch arose ) te deelen door het 
extractgehal te van de stroop. 

Wanneer het gehalte aan invertsuiker niet 
meer bedraagt clan twee ten honderd wordt 
het polarisatieprocent als het suikergehalte 
aangemerkt en blijft het invertsuikergehalte 
buiten rekening. 

ll. Dextrine. 
3 g ma é of zetrneelstroop worden rnet 200 

cm3 zoutzuur van 3 % gedurende 2 uur onder 
terugvloeiing gekookt. N a bekoeling worclt de 
vloeistof geneutrali seerd, aangevuld tot 500 
cm3. In 10 cm3 dezer oplossing wordt het 
reduceerend vermogen bepaald volgens 8 en 
uitgedrukt a ls glucose. 

Uit het verschi l tusschen het g lucosegehalte 
volgens deze en de directe bepal ing, vermenig
vuldigd met 0.9, wordt het gehalte aan dex
trine in de onderzochte massé of zetmeelstroop 
berekend. 

12. Conserveermiddelen. 
De oplossing, die voor dit en voor het onder 

13 en 14 genoemde onderwek dient, wordt in 
den regel voor suikers, stropen, jams, geleien 
en limonades verkregen door 1 gewichtsdeel 
in 4 gewichtsdeelen water op te lossen en wo 
noodig daarna te fil treeren, terwijl vruchten
sappen a ls z-0odanig worden onderzocht. Van 
chocoladepasta's wordt een oplossing gemaakt 
als nader bij het quantitatief onderzoek is be
schreven. 
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1. Qualitatie/ onderzoek. 

a. Salicylzuur, benzoëztmr, p .oxybenzoëztm,·, 
chloorbenzoëzuur. 

Ongeveer 50 tot 100 cm3 der oplossing of 25 
tot 50 cm3 van vruchtensappen worden, na 
aanzuren met verdund zwavelzuur (4 N) twee
maal met onderscheidenlijk 20 en 10 cm3 
-aether uitgeschud. De aetherische vloeistoffen 
worden vereenigd en het mengsel in tweeën 
verdeeld, waarna van elk deel de aether door 
zach te verwarming wordt verdampt. Het eene 
residu wordt in water opgenomen en de helft 
van de aldus verkregen oplossing gemengd 
met enkele druppels ferrichloride-oplossing, 
terwijl bij de andere helft broomwater wordt 
gevoegd. Bij aanwezigheid van salicylzuur ont
staat met ferrichloride een violette kleur, 
welke bij toevoeging van spi ritus of weinig 
azijnzuur niet verdwijnt, en wordt met broom
water een wit neerslag waargenomen . Het an
dere residu wordt gemengd met 10 druppels 
sterk zwavelzuur en met, hetzij een druppel 
Tookend sa] peterzuur, of .salpeterzuur van 65 
procent, hetzij ongeveer 50 mg kaliumnitraat, 
en daarna gedurende 2 minuten op 180 °C 
verhit. Na afkoeling wordt de vloeistof met 
ammonia alkalisch gemaakt en gekookt. Aan 
de afgekoelde vloeistof wordt hetzij een ig zwa
velammonium , hetzij ongeveer 40 mg zoutzure 
hydroxylamine toegevoegd. Een roodbruine 
kleur bewijst de aanwezigheid van benzoëzuur. 

Indi en sa! icylzuur en benzoëzuur afwezig 
zijn gebleken, wordt op de volgende wijze op 
-de aanwezigheid van p.oxybenzoëzuur en p.oxy
benzoëzu,·e esters ondel'Zocht. 

Ongeveer 50 cm3 der oplossing (1 + 4) of 
'25 cm3 vruchtensap worden tweemaal telkens 
met ongeveer 20 cm3 aether uitgeschud, w~ar
na van de aether ische vloeistof de aether door 
zachte verwarming wordt verdampt. Aan het 
i-esidu worden eenige druppels van Millon's 
reagens toegevoegd. Bij aanwezigheid van 
p.oxybenzoëzuur of p .oxybenzoëzure esters ont
staat na eeni gen tijd, eventueel bij verwar
ming, een roode kleur. 

Indien salicylzuur en/of benzoëzuur wèl aan
wezig zijn, wordt de aanwezigheid van p .oxy
benzoëzure esters als volgt nagegaan. 

Ongeveer 50 cm3 der oplossing (1 + 4) of 
25 cm3 vruchtensap worden met 1/2 N natron
'loog ten opzichre van lakmoes geneutraliseerd 
en dan tweemaal met ongeveer 20 cm3 van 
een mengsel van gelijke deelen aether en 
petroleumaether uitgeschud. 

De verkregen oplossing in aether-pertroleum
aether moet zoo noodig, teneinde haar nog 
van eventueel aanwezige ger inge hoeveelheden 
salicylzuur en benzoëzuur te bevrijden, 2 maal 
met relkens ongeveer 3 cm3 1/2 0 N natronloog 
en daarna nog een paar maal met enkele cm3 
wat.er worden gewasschen. 

V an de oplo sing in aether-petroleumaether 
wordt het oplosmiddel door zachte verwar
ming verdampt en het residu als boven met 
Millon's reagens onderzocht._ 

Bij aanwezigheid van salicylzuu~ en/of ber!: 
wëzuur wordt op de aanwez1ghe1d van vr1J 
p.oxybenzoëzuur onderwcht door het residu, 
dat verkregen is na verdamping van den 
aether waarmede de aangezuurde oplossing 
,der ,.Jaar is uitgeschud, van salicylzuur en 
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benwëzuur te bevrijden, b.v. door behande
ling met kokende chloroform of retrachloor
koolstof, waarin deze zuren oplossen en p.oxy
benzoëzuur moei] ijk oplosbaar is; daarna kah 
met Millon'.s reagens a ls voren worden gerea
geerd. 

Op chloorbenzoëzttur wordt onderzocht door 
50 cm3 der oplossing (1 + 4) of 25 cm3 vruch
tensap, na aanzuren met zwavelzuur (4 N), 
tweemaal met relkens 20 cm3 aether uit te 
schudden. V an de aetherische vloeisto[ wordt 
de aether door zacht,e verwarming verdampt 
en het residu aan sub] imatie, zoo mogelijk in 
vacuo, onderworpen. Het sublimaat wordt on
derzocht op de aanwezigheid van chloor, door 
het te verhitten met chloorvrije kalk en na te 
gaan of daardoor ch loorcalcium is gevormd. 

b. B oorzuur en fluoorverbindingen. 

Ongeveer 25 g der waar of ongeveer 100 
cm3 der oplossing (1 + 4) worden met kalk
melk alkalisch gemaakt en verascht. Een deel 
der a.sch wordt aangezuurd met verdund zout
zuur en met curmumapapier onderzocht. Een 
roodbruine verkl euring, vooral merkbaar na 
drogen, welke bij bevochtiging met ammonia 
in een grijsblauwe kleur overgaat, wijst op 
boorzuu,·. 

Een ander deel der asch wordt in een rea
geerbuis gemengd met zand en srerk zwavel
zuur; de dampen worden opgevangen in een 
druppel water, die aan een glazen staaf in de 
buis hangt. Wordt de druppel troebel, dan 
wijst dit op de aanwezigheid van fluoo,·. De 
druppel wordt daarna op een voorwerpglas 
samengebracht met natriumchloride of barium
chloride. Bij aanwezigheid van fluoorverbin
dingen zijn de kenmerkende kristallen van 
natrium- of bariumfluoorsilicaat bij microsco
pisch onderzoek waar te nemen. 

c. Formaldehyde en mierenzuur. 
100 cm3 der oplossing (1 + 4) of 50 cm3 

vruchtensap worden na aanzuren met verdund 
zwavelzuur met stoom gedestilleerd tot onge
veer 50 cm3 zijn overgegaan. Van deze vloei
stof worden 5 cm3 met 2 cm3 formalinevrije 
melk en 7 cm3 zoutzuur (s. g. 1.124) , dat op 
100 cm3 0.2 cm3 eener 10 procentige ferri
chlorideoploss ing bevat, gedurende een minuut 
gekookt. Bij aanwezigheid van formaldehyde 
wordt de vloeistof violet. 

In de rest worden, na toevoeging van alkali 
tot zwak zure reactie, de volgende proeven 
verricht, die bij positieven uitslag de aanwe
zigheid van mierenzuur bewijzen: 

1 °. koken na toevoeging van zilvernitraat
oplossing: afscheiding van zilver; 

2°. koken na toevoeging van mercurichlo
rideoplossing: afscheiding van wit mercuro
chloride. 

Microchemisch kan mierenzuur worden aan
getoond in den vorm van het lood- of het 
ceriumzout. 

d. Zwaveligzuur. 
Men voegt bij ongeveer 25 cm3 der oplossing 

(1 + 4) of 20 cm3 vruchtensap in een Erlen
meyerkolf een weinig zwavelzuur, sluit de 
kolf met een kurk, voorzien van een met 
kaliumjodaatzetmeeloplossing bevochtigde pa
pieren strook en verwarmt op het waterbad. 

51 
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Bij aanwezigheid van zwaveligzuur wordt het 
papier aanvankelijk blauw gekleurd. 

2. Quantitatief onderzoek. 
a. B enzoëzuur. 
Een voldoende hoeveelheid, ten minste 50 g 

van de waar, wordt aangezuurd met verdund 
phosphorzuur en quantitatief geëxtraheerd , b.v. 
door perforatie gedurende 5 uur met benzeen 
op de vrije vlam. Bij niet voldoend homogene 
waar worden 100 g der waar verdund tot 200 
cm3 en wordt na filtrati e het onderzoek ver
richt in 100 cm3 van het filtraat. 

V an chocoladepasta's worden 50 g in eon 
bekerglas met eenig warm water verdund en, 
na m et 10 cm3 loog alkalisch te zij n gemaakt, 
vermengd met 10 cm3 eener chloorcalcium
oploss ing, die 50 g gekristalliseerd chlöor
calcium (CaCl2, 6 H 20) per 100 cm3 bevat. 
Na gedurende ½ uur op het waterbad te zijn 
verwarmd, wordt het gevormde neerslag nog 
warm door filtreeren of centr ifugeeren afge
scheiden en het bekerglas en neerslag met 
kokend chloorcalcium-houdend water nagewas
schen. H et filtraat wordt met het waschwater 
vereenigd en na aanzuren met wutzuur quan
titatief met benzeen geperforeerd. 

De verkregen oplossing in benzeen wordt 
driemaal met 3 cm3 koud water in een klei
nen scheitrechter gewasschen en daarna geti
treerd met 1/10 loog met behulp van 
phenolphtaleïen als indicator, waarbij zeer 
krachtig moet worden geschud. 1 cm3 1/10 N 
loog = 12.2 mg benzoëzuur. 

Indien bij chocoladepasta's <Ie uit de titratie 
berekende hoeveelheid benwëzuur grooter is 
d a n volgens het K oninklij k besluit toegelaten, 
dient het benwëzuur verder te worden gezu i
verd . 

De waterige oplossing wordt daartoe van de 
benzeen gescheiden en deze laatste nog twee
maal met zwak alkali sch water en tweemaal 
met water nagewasschen. D e waterige vloe i
stoffen worden vereen igd en op het waterbad 
verwarmd. D aarna wordt druppelsgewijs ver
zádigde kaliumpermanganaatoploss ing toege
voegd , totdat de roode kleur van het perman
ganaat eenige minuten blij ft bestaan, waarna 
door druppelsgewijs toevoegen van een verza
digde natriumbisulfietoplossing het in over
maat toegevoegde permanganaat wordt ont
leed. N a aanzuren met verdund zwavelzuur 
wordt het afgescheiden bruinsteen, door verder 
druppelsgewijs toevoegen van natriumbisul fi et, 
in oplossing gebracht. De heldere, kleurlooze 
vloeistof wordt nu 4 maal met telkens 15 cm3 
aether uitgeschud en de verkregen oplossing in 
aether daarna tweem aal met 5 cm3 water uit
gewasschen. Men laat nu de oploss ing ¾ uur 
in een droog bekerglas of droge kolf bez inken 
en filtreert dan, over een klein fi l tertje of 
propje vetvrije watten (dat men met aether 
riawascht) , in een kolfj e, waaruit de aether, 
door verwarming in een waterbad van ten 
hoogste 40 °C, wordt afgedestilleerd. De na 
destillatie blijvende rest wordt met 8 tot 10 
óm3 aether in een lange reageerbuis gespoeld 
en de aether daaruit, na toevoeging van 
enkele puimsteenkorreltjes, door verwarming 
op ten hoogste 40 °C verdreven. 

De goed droge rest (zoo noodig boven zwa
velzuur gedroogd) wordt dan met ongeveer 

soa 
2 g zuiver zand en met een schijfj e filtrner
papier bedekt, waarna door verhi tten op 180 ° 
- 190 °C het benwëzuur volledig in het bo
venste gedeelte van de reageerbuis wordt ge
sublimeerd, hetgeen 1- 3 uur kan durnn ; dat 
bovenste deel wordt daarna afgesneden, het 
benwëzuur in a lcohol opgelost en met 1/10 N 
loog getitreerd. 

b. Z waveligzuur. 

50 g der waar worden in een kolf YaJl onge
veer 500 cm3 van een desti ll atie-apparaat ge
mengd met 100 tot 150 cm3 water. Na beves
tiging van de kolf aan het apparaat wordt 
de lucht verdrongen door koolzuur. Daa rna 
worden, zonder den koolzuurstroom te onder
breken, ongeveer 10 cm 3 phosphorzum (4 N ) 
toegevoegd , waarna wordt gedestill ee rd. H et 
desti ll aat wordt opgevangen in een bekende 
hoeveelheid (b.v. 25 cm3) van een oplossing
van kaliumjodaat, die ongeveer 15 g kalium
jodaat per li ter bevat, waarbij het uiteinde 
van den koeler in de vloeistof dient uit te 
monden. adat de destillatie is a fge loopen, 
wordt de jodaatoplossing tot koken verh it , ten
e inde het vrije jod ium te verdrijve n en het 
koken daarna nog 5 minuten voortgezet. Ver
volgem wordt de hoeveelheid overgebleven 
jodaat, na toevoeging van joodkalium en 
zwavelzuur, met 1/10 N thiosulfaat getitreerd, 
met behulp van amylum als indicator. 

Het verschil van deze titratie met die van 
eenzelfde hoeveelheid jodaatoplossing, rech t 
streeks n a toevoeging van joodka lium en zwa
velzu ur met thiosu lfaat getitreerd, wordt be
rekend als S02, waarbij 1 cm3 1/10 N thiosul
faat overeenkomt met 2.667 mg S02. 

13. Kunstmatige verzoetingsmiddelen. 

50- 100 erna oplossing (zie 12) worden met 
25 procentig phosphorzuur zuu r gemaakt en 
uitgeschud met een mengsel van gelij ke dee
l en aether en pe"troleumaether (saccharine) of 
met chloroform (dulcine ). Nadat 5-- 10 g tra
gacanthpoeder is toegevoegd en krachti g is 
geschud, wordt de uitschudvloeistof afgeschon
ken. M en destill eert de uitschudvloe istof af, 
neemt het residu op in verdunde natrium
bicarbonaatoplossing, f il treert en dampt het 
filtraat tot droog uit. H et res idu wordt onder
wcht op zoeten smaak en een deel met enkel e 
druppels zwavelzuur van 70 pct. zacht ge
kookt, de vloeistof verdund m et water, a lka
li sch gemaakt en m et N esslers reagens op 
ammonia onderzocht . Indien deze r eactie posi
ti_'.'f uitvalt, kan saccharine of dulcine aanwezig
z1Jn. 

Saccharine gee ft bij koken met zoutzuur van 
10 percent, ammoniumzout en o-sulfobenzoë
zuur, dat aangetoond wordt door de oplossing 
in zoutzuur op het waterbad tot droog te dam
pen . H et residu wordt in een geringe hO'lveei
heid phenol opgelost en in een porceleinen 
kroes op phosphorpentoxyde gedruppel d. V,7an
neer de rest in water met een gele kleur oplost 
en bij toevoeging van a l kali v ioletrood wordt, 
is sacchar ine aanwezig. Bij toevof.6 ing van 
enkele druppelJS zwavelammonium 1<1ag de 
kleur niet verdwijnen. Bezit de na behandeling 
met zoutzuur verkregen droogrest den geur 
van vanill ine, zoo wordt zij meermalen met 
10 cm3 van een mengsel van gelijke deelen 
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aether en chloroform koud getrokken, totdat 
de geur verdwenen is. 

Dulci11c geeft bij koken met zoutzuur van 
10 percent geen ammonia. Wordt dulcine ge
durende 5- 10 minu ten in een kokend water
had ve rhi t met 5 cm3 water en 2- 4 druppels 
eener versch bere ide mercurinitraatoplossing, 
dan ontstaat een zwak v iolette ve rkl euring, 
welke na toevoeging van een weini g lood
superoxyde intensief violet wordt. 

14. V re em.de kl eurstoffen . 

Vreem de kl eurstoffen worden door de vol
gende proeven aangetoond : 

a. 50- 100 cm3 oplossing (zie 12) of 25- 50 
cm3 vruchtensap worden gedurende 10 m inu
ten met 5-10 cm3 eener 10 procentige kalium
bisulfaatoplossing en 3- 4 draden witte ont
vette wol gekookt, de draden uit de vloeistof 
genomen en met water gewrusschen. Bij aan
wezigheid van teerkl eurstoffen, orseille of 
cochenill e zijn de draden gekleurd. De van 
nature in de waar aanwezige kleurstoffen kun
nen soms de woll en draden kleuren , doch deze 
kleur gaat bij behandeling met ammonia in 
een vuil groene tint over. 

Men kan de gekl eurde wol met een verdun
de wijn teenzuuroplossing uitwasschen en de 
wollen draden ter vernietiging dei· planten
kleurstoffen op het waterba d korten tijd met 
sublimaatoplossing (1 = 10) behandelen. 

Ook kan men van de gekleurde woll en dra
den de kl eurstof oplossen door ze gedurende 
¼ uur te verwarmen met een 1 % ammoniak
oplossing. Deze ammonia koplossing wordt 
daarna met een 10 procentige ka l iumbisulfaat
oplossing aangezuurd en gedurende 10 minu
ten met een paar wollen draden gekookt. 
Worden de dra den daarbij rood gekleurd, dan 
wijst d it op teerkleurstof. 

b. 50 cm3 van de oorspronkelijke, van de 
met zwavelzuu r aangezuurde, zoowel als van 
de met ammonia alkalisch gemaakte oploss ing, 
of 25 cm3 van op dezelfde wijze behandeld 
sap worden uitgeschud met 20 cm3 amylalco
hol. 

I s het amylalcoholische uittreksel van de 
met ammonia alkalisch gemaakte oplossing 
gekleurd, dan zijn teel'kleurstoffen aanwezig. 
M en dampt de kleurstofoplossing uit en gaat 
het gedrag van het residu tegenover verschil
lende reagentia na. 

Is het amylalcoholische uitt reksel van de 
oorspronkelijke oplossing gekleurd , dan km, 
nen teerkl eu rstoffen aanwezig zijn. Voegt men 
ammonia in overmaat bij een deel deze r amyl
a lcohol ische oploss ing, dan worden natuurlijke 
kleurstoffen g roen of blauwgroen. De rest der 
oploss ing schudt men met water, waarin de 
teerkleurstoffen overgaan, dampt de waterige 
oploss ing uit en gaan de eigenschappen van , 
het res idu na. 

I s het am ylalcohol ische uittreksel van çle 
met zwavelzuur aangezuurde oplossing ge
kl eurd, dan kunnen teerkleurstoffen aanwezig 
zijn. In dit geval handelt men als bij het 
amyl alcoholi sche uitschudsel van de oorspron
kelijke oplossing. 

c. A an 100 cm3 der oplo ing, of 25 cm3 
sap worden 5 cm3 ammonia toegevoegd en 
vervolgens wordt met 30 cm3 aether doorge
schud. Van de aetherlaag worden 20 cm~ a f-
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gepipetteerd, hieraan enkele druppels azijn
zuur om aan te zuren en een ontvette wo ll en 
draad toegevoegd, waarna de aether wordt 
verdampt. N eemt de draad daarbij een roode 
kl eur aan, dan wijst dit op teerkleurstof. 

d. 10 cm3 oplossing of 5 cm3 sap worden 
met ongeveer 0.2 g geel kwikoxyde gedu rende 
een minuut geschud. 

De vloeistof wordt, nadat zich het kwik
oxyde heeft afgezet, door een na t , 3- of 4-
voudig fi lter gefiltreerd. Dezelfde proef wordt 
herh aald, doch hierbij de vloeistof vóór het 
schudden eenmaal opgekookt. 

Een helder, maar gekleurd fi ltraat kan op 
teerkleurstof wijzen, hetgeen bevestigd wordt, 
indien di t fil traat, na met wutzuur te zijn aan
gezuurd en, na eenig staan, van afgescheiden 
mercurochloride te zijn bevrijd, wollen draden 
kleurt . 

I s het filtraat ongekleurd , dan kunnen toch 
tee1·kleurstoffen aanwezig zijn: o.a. eos ien , 
erythrosien. 

Inpl aats van geel kwikoxyde kan men ook 
10 cm3 oplossing met 10 cm3 mercurichloride 
schudden , daarna ongeveer 2 cm3 natronloog 
(4 N) toevoegen , wederom schudden en ve r
volgens fil treeren. 

H et is gewenscht bij het onderzoek up <eer
kleurstoffen de 4 genoem de proeven uit te 
voeren. 

Ter nadere identificatie der kleurstoffen kan 
men hun gedrag nagaan tegenover verschi l
lende chemische reagentia; ook een spectros
copisch onderzoek kan hierbij een besli send 
oordeel geven. 

15. Schuimstoff en. 

Ongeveer 100 cm3 der waar worden met 
magnesiumcarbonaat geneutrali see rd en met 
zooveel phenol (phenolum liquefactum) ge
schud, da t omstreeks 5 cm3 phenol onopgelost 
blijven. Toevoeging van ammoniumsulfaat be
vordert de afscheiding der phenollaag. De 
phenol wordt afgescheiden en daarna met on
geveer 50 cm3 water en 100 cm3 van een 
mengsel van aether en petroleumaether ge
schud. De waterige oplossing wordt uitge
dampt en van de verdampingsrest, na te zijn 
opgelost in 5 cm3 phyaiologische keukenzout
oplossing (0.9 %), nagegaan of zij binnen één 
uur haemolyseerend werkt op 5 cm3 ecner 
éénprocentige suspensie van gewasschen roode 
bloedlichaampjes in een physiologische keu
kenzoutoplossing. 

16. Schadelijke m.etalen. 

De oplossing van · de waar in water {1 + 4) 
moet aan de volgende eischen voldoen: 

a. 50 cm3 moet met 1 cm3 azijnzuur van 
30 % en 1 cm3 N natriumsulf ide kleurloos 
blijven. 

b. 50 cm3 moet met 1 cm3 azijnzuur van 
30 %, 1h g natriumbicarbonaat en 6 druppels 
N ferrocyaankalium ook na 1h uur nog helder 
zijn. 

Indien de kleur van de oploss ing der waar 
de waarneming van bovenstaande reacties be
lemmert, wordt de asch (zie 2) van 2 g met 
5 druppels zoutzuur zacht verwarmd, verdund 
met water tot 10 cm3 en 

a. 5 cm3 gemengd met 2 druppels N . na
triumsulfide. 
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b. 5 cm3 gemengd met 0.1 g natri,tmbicar
bonaat en 1 druppel N ferrocyaankal ium. 

Onclerzoek op arsenicum .. 
0.5 g van de waar wordt gemengd met 10 

cm3 gefiltreerd kalkwater, tot droog verdampt 
en de rest verbrand. De asch wordt met 2 cm3 
water en enkele druppel zoutzuur overge
bracht in een Erlenmeyer-kolfje van 25 cm3 
en gemengd met 1 cm3 eener oplossing van 
stannochloride in wutzuur {1 + 99). In deze 
vloeistof wordt gebracht een stukje aluminium
plaat (dik 1 mm) van 0.2 g of een stukje zink 
van 0.5 g en onmiddellijk daarna wordt het 
kolfje gesloten met een opzetbuisje van 6-8 
cm lengte en 6 mm inwendige diameter, waar
in een propje loodhoudende watten (watten 
gedrenkt met een loodacetaatoplos ing en 
daarna gedroogd) en verder met een strookje 
sublimaatpapier, bereid van teekenpapier door 
drenken met 5 % sublimaatoplo sil1€, 

a verloop van één uur wordt de onderzijde 
van dit papierstrookje beoordeeld en verge
leken met een dergelijk strookje, waarop op 
dezelfde wijze met 0.001 mg As (= 1/10 cm3 
eener oplossing van 13.4 mg As203 per 1) op
gelost in 2 cm3 water en met hetzelfde metaal 
een reactie is verkregen. De reactie van de 
onderzochte stof mag deze laatste niet over
treffen. 

Door een blanco-proef heeft men z,un te 
overtnigen, dat de reagentia geen po itief re
sultaat geven. 

17. Alcohol. 
Van 100 cm3 vruchtensap, geneutraliseerd 

en aangevuld met water tot 150 cm3 worden 
50 cm3 afgedestilleerd. Van het destillaat 
wordt het soortelijk gewicht en de brekings
index bepaald en daaruit het alcoholgehalte 
afgeleid. 

18. Pectinebepaling in jarn . 
40 g jam worden met ongeveer 40 cm3 warm 

water in een maatkolf van 100 cm3 gespoeld 
en deze, teneinde alle pectine op te lossen, een 
uur in een kokend waterbad gehouden. Na af
koeling wordt aangevuld en gefiltreerd. 

Van het filtraat worden 25 cm3 (10 g jam) 
in een bekerglas van 400 cm3 gebracht en aan
gezuurd met 6.25 cm3 1/2 N HCI. Vervolgens 
wordt met 125 cm3 1/10 a lcoholisch zout
zuur (ongeveer 8.5 cm3 HCI s.g. 1.19 per liter 
a lcohol van 96 %) de pectine neergeslagen. 

Na een nacht staan wordt het neerslag a fge
fi ltreerd en, zonder uitwas chen, met heet wa
ter van het filter in het gebruikte bekerglas 
teruggespoten. 

N u wordt, na afkoeling, met natronloog 
gehydroliseerd. H iervoor worden 10 cm3 N 
natronloog toegevoegd, waarna het totale vo
lume met water op ongeveer 150 cm3 wordt 
gebracht. 

Na een nacht staan wordt aangezuurd met 
50 cm3 N azijnzuur en na 5 minuten de pec
tine neergeslagen door toevoeging van 5 cm3 
chloorcalciumoplossing {500 g CaCl2, 6 H20 
per l iter). 

Het calciumpectaat scheidt zich geleiachtig 
af. Na een uur staan wordt opgekookt, waar
door de gelei beter kan worden gefiltreerd. 

Door een klein filter (b.v. van 9 cm dia
meter), vooraf gedroogd en gewogen, woi'dt 
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afgefilt.-eerd; bekerglas en n erslag worden 2 
maal telkens met 10 cm3 alcoholisch azij nzuur 
(200 cm3 alcohol van 96 % en 50 cm3 N azijn
zuur) nagewa chen; daarna wordt het neer
lag met zoo weinig mogelijk alcohol isch azijn-

zuur in het bekerglas teruggebracht, ten· min
ste een uur op een kokend waterbad geplaatst 
en na opkoken weer op het fi lter- gebracht en 
met zoo weinig mogelij k alcohol üsch azijnzuur 
uitgewas chen, totdat de ch loorreactie is ver
dwenen. Het filter met calciumpectaat wordt 
daarna bij ongeveer 105 °C tot constant ge
wicht gedroogd en na afkoeling gewogen. 

De gewogen hoeveelheid calciumpectaat mag 
niet meer dan 0.060 g bedragen; is zij grooter, 
dan moet van Pen kle inere hoeveelheid jam 
worden uitgegaan. 

19. P eroxydase. 

10 cm3 der waar worden met 1/10 N natron
loog alkalisch ten opzichte van methyloranje 
gemaakt door toevoeging eener hoeveelheid 
loog, welke vooraf door titratie van 10 cm3 
der waar en 5 druppels methyloranje met 1/10 

loog is bepaald. Het m ngsel der waar en 
loog wordt vermengd met 2 cm3 eener buffer
vloeistof, die een PH 5.0 heeft, welke vloei 
stof is bereid door 23.85 cm3 natronloog 1/10 

met 50 cm3 kaliumbiphtalaatoplossing 1/10 
N en watet· tot 100 cm3 te mengen. Vervolgens 
worden 0.1 cm3 eener 1 % oplossing van wa
terstofperoxyde (= 1 mg H 202) en 10 mg 
vast benzidine toegevoegd, waarna goed wordt 
doorgeschud. 

Een vuil-paar kleu ring, na 30 tot 60 minu
ten waargenomen, wijst op peroxydase. 

LIJST VAN REAGENTIA. 

* A.ether. 
(C2H5) 2 0. Soortelijk gewicht 0.720. Kook

punt 34.5 °-35 °C. 

A. ether-pet1·olemnaethe1·. 
Een mengsel van gel ijke deelen aether en 

petroleumaether (kookpunt 28 °-40 °C). 

A.lurniniumhydroxyde. 
Een waterige a lu inoplossing (1 = 20) wordt 

gegoten in vooraf met water verdunde am
monia (op 1 deel aluin, 1 .1 deel ammonia 
van 10 pc.t. ). H et gevormde neerslag laat 
men bez inken, hevelt de bovenstaande 
vloeistof af. giet opnieuw water op, roert 
om, laat weer bez inken, hevelt weer af en 
herhaalt deze bewerking totdat de vloei
stof niet meer alkalisch reageert en geen 
reactie meer geeft met zoutzuurhoudende 
bar i urnchlori de-oplossing. 
Het neerslag wordt bewaard als een d ikke 
brij . 

A.lurniniumsulfaat. 
Een oplossing van 16.65 g Al2_(S04 ) 3, l 8H 20 

in water tot 100 cm3 (1½ N). 
A. 1nylalcohol. 

Soortelijk gewicht 0.815. Kookpunt 129 ° 
132 °C. 

B enzidine. 
(C6H.1l2 (NH2)2. Smeltpunt 128 °C. 

* Buiten invloed van het l icht bewaren 
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Benzeen. 
CsH6 . Soortelijk gewicht 0.887 . Kookpunt 

80 °-81 °C. 

* B1·001nwate1·. 
Een verzadigde oplossing van broom in 

water. 

Fe1·1·ichlo1·ide. 
Eene oplossing van 9 g FeC13, 6H2O in 

water tot 100 cm3 (N). 

Half-basisch loodacetaat. 
3 deelen loodacetaat en 1 deel uitgegloeid 

loodgl it worden op het waterbad tezamen 
gesmolten en dooreengeroerd tot het lood
glit bijna geheel opgelost is. De massa 
wordt in 10 deelen water opgelost en ge
filtreerd. 

[{ al iu,n biphtalaatoplossing. 
Een oplossing in water, die 20.41 g C6H 4 

COOK 
per l iter bevat (1/10 N). 

COO H 

* l(aliu,njer1·ocyanide. 
Een oplossing van 10.6 g K 4Fe(CN) 6, 3H?O 

in water tot 100 cm3 (N). ~ 

l{alk1nelk . 
Calciumhydroxyde in water verdund. 

[{ al kwate,·. 
Een verzadigde oplossing van Ca(OH) 2 in 

water. 
M e,·curichloride. 

Een oplossing van 6.77 g HgC1 2 en 2.93 g 
NaCl in water tot 100 cm3 (½ N). 

~ ercu,·init-raat ( versch bereid). 
1- 2 g versch gepraecipiteerd kwikoxyde 

wordt in salpeterzuur opgelost, hierbij wa
ter en zooveel natronloog gevoegd, totdat, 
de gevormde neerslag n iet meer geheel 
oplost, daarna wordt de vloe istof aange
vuld tot 15 cm3 en na bezinken gedecan
teerd. De oplossing mag geen vrij salpeter
zuur bevatten. 

Millon's 1·eagens. 
Een oploss ing van 1 gew. deel kwik in 1 

gew. deel salpeterzuur van s.g. 1.4. In den 
regel bevat deze oplossing voldoende ni 
triet; mocht de oplossing oud zij n, dan 
kan voor het gebru ik een spoor ka l ium
nitriet worden toegevoegd. 

Natriurnsul/ide. 
Een oplossing van 12 g Na2S, 9H2O i11 wa

ter tot 100 cm3. 
Nat1"iurnsul/iet. 

Een verzadigde en een 2 % oplossing van 
Na2SO3, 7H2O in water, die niet oud. mo
gen zij n; met name de 2 % oploss ing moet 
veusch zijn bereid. 

N essl e,·s ,·eagens. 
Voeg bij een oplossing van 5 g kalium jod ide 

in 5 cm3 water zooveel van een oplossing 
van mercur ichloride in water (1 = 20) , 
dat het ontstane roode neerslag bij schud
den n iet meer verdwijnt. F il treer door 
glaswol ; meng het fi ltraat met een oplos
sing van 15 g kal iumhydroxyde in 30 cm3 
water en vul met water aan tot 100 cm3. 

·> Buiten inv loed van het licht bewaren. 
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Laat bezinken en giet de heldere vloeistof 
af. 

P henolphthaleïen . 
Een oplossing van 1 g phenolphtaleïen m 

100 cm3 neutralen verdunden spiritus. 

Spiritus (sterke). 
Een mengsel van aethylalcohol en water, dat 

in 100 volum ina 96 volumina alcohol be
vat. Soortelij k gewicht 0.812. 

Spiri tus ( ve,·dund). 
Een mengsel van alcohol en water, dat in 

100 volumina 70 volumina C2HsOH be
vat. Soortelijk gewicht 0.890. 

Z et,neeloplossing. 
Een mengsel van 10 g oplosbaar zetmeel met 

10 mg kwikjodide en 30 cm3 water wordt 
gevoegd bij 1 1 iter kokend water. Dit 
mengsel wordt 3 minuten gekookt. 

Zil vernitraat. 
Een oplossing van 4.25 g AgNO3 in water 

tot 100 cm3 (¼ N). 
Zo·utzuu,· (80 procentig). 

Voor de inversie van saccharose, soortelijk 
gewicht 1.15 (9.5 N). 

Zoutzuur (28 procentig). 
Voor de verwijdering van fructose ; soorte

lijk gewicht 1.117 (7 ) . 
Zwavel zuur (ste ,·k). 

94- 96 pct. H 2SO4 . Soortel ijk gewicht 1.837-
1.840. 

Zwavelzuu1· (6 N ). 
25 pct. H 2SO4 . Soortelij k gew icht 1.183. 

LIJST VAN TITERVLOEISTOFFEN. 

1/10 Norinaal Loog. 
Een koolzuurvrije oplossing van ka lium

hydroxyde of natriumhydroxyde in zoo
veel water, dat 25 cm3 der oplossing 
25 cm3 1/10 N . oxaalzuur ter neutral isatie 
vereischen. 

K operp,·oe/vocht volgens Luf j-Schoorl. 
25 g kopersu lfaat (CuSO4, 5 H2O) , zoo goed 

mogelij k ijzervrij , worden opgelost in 100 
cm3 water, 50 g citroenzuur (CGHsO, , 
H 2O) in 50 cm3 water en 388 g zuivere 
soda (Na2CO3, 10 H 2O) worden door men
gen met 300 à 400 cm3 kokend water in 
oplos3ing gebracht. De citroenzuuroplos
sing wordt ond"r voorzichtig omschudden 
in de afgekoelde soda-oploss ing geschonken 
en bij het aldus verkregen mengsel de op
lossi ng van kopersu lfaat gevoegd, waarna 
wordt afgekoeld en aangevuld tot 1 li ter. 
Van een eventueel ontstane t roebel ing 
wordt na 1 dag staan afgeschonken of af
gefi l treerd. 

Ter controle der alkal iteit worden 10 cm3 
tot 100 cm3 verdund en 10 cm3 dezer ver
dunde oplossing, na toevoeging van 25 
cm3 zoutzuur 1/10 N, gedurende 1 uur in 
open kolf op het waterbad verwarmd, 
waarbij zorg wordt ged ragen dat het vo
lume der vloe istof n iet merkbaar veran
dert. Na afkoeli ng wordt met 1/10 N al
kali terug getitreerd, met behulp van 
phenolphtaleïen als indicator, waarb ij 6 
cm3 1/10 N a lkali moeten nood ig zij n. 
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1/10 Norrnaal, Natri-urnthiosulfaat. . 
Een oplossing in water, welke 24 .8Q5 g 

Na2S2 03, 5 H 2O per li ter bevat. 

s. 879. 

Mij bekend, 
D e Ministe,· van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 

5 D ecernber 1938. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het J am-Limonadebeslu it (Staatsblad 
1937, n° . 854) en tot vaststelling van de 
bij di t besluit behoorende onderzoekings
methoden. 

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

Sociale Zaken van 24 October 1938, N°. 1586 
D/dosa ier 29, afd. Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der \Varen
wet (Staatsblad 1935, N°. 793) en op Ons 
besluit van 13 Augustus 1937 (Staatsblad N°. 
854} , laatstelijk gewijzigd bij Ons beslu it van 
18 Juni 1938, (Staatsblad N°. 858); 

Gezien het advies van de commiss ie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793} ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
22 November 1938, N°. 67}; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 30 November 1938, 
N°. 1982 D/dossier 29, Afd. Vol ksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I . In artike l 1 , lid 2, van het J am
Limonadebeslui t (Staatsblad 1937, N°. 854 ) 
wordt tusschen "aanduidingen" en "vervan
gen" ingevoegd: en vermeldingen. 

Art. II. In artikel 12, onder 5°, van het 
Jam-Limonadebesluit (Staatsblad 1937, N°. 
854L wordt de punt aan het slot vervangen 
door een komma, waarna wordt toegevoegd: 
tenzij zij is aangeduid a ls gepa.steu,·iseerde 
rnost of rnost gepasteurisee,·d, in welk geval 
zij geen verwa rming mag hebben ondergaan 
hoven 65° C. 

Art . III. De onderzoekingsmethoden, be
doeld in artikel 26 van het J am-Limonade
broluit (Staatsbl ad 1937, N °. 854 ), worden 
vastgesteld a ls in de bijlage van dit besluit is 
aangegeven. 

Art. IV. Di t bes luit treedt in werking op 
1 J anuari 1939 . 

Onze Minister van Sociale Za ken is bel ast 
met de uitvoering van dit beslui t , dat in het 
Staats blad zal worden gepl aatst en waarvan 
afschri ft zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 5den December 1938 . 
WILHELMINA. 

D e M inister van Social e Zaken, 
C. P. M. Romme. 

(Uitgeg. 16 D ecemb er 1938. ) 

Bijl age behoorende bij het Kon. besluit van 
5 December 1938 (Staatsblad n°. 879), 
onderzoekingsrnethoden, behoorende bij het 
Jam- limonadebes lui t (Stbt . 1937 . n° . 854). 

METHODEN VAN ONDERZOEK. 

(D e hieronder volg en de t ekst is gelijkl-uidend 
aan die van Staatsblad N° . 878, hie1·v01·en ge
plaats t bl z . 797 e . v.) 

806 

s. 885. 

16 No vernber 1938. BESLUIT tot wijzig ing 
van .het Koninklijk besluit van 22 Novem
ber 1928 (Staatsblad N°. 429) houdende 
vaststel] ing van de regelen voor het stel• 
!en van zekerheid, als bedoeld in artikel 
80i, tweede lid , der Ongevallenwet 1921 . 
zooals dat laatstelijk gewijzigd is bij Ko
ninklijk beslui t van 15 December 1936 
(Staatsblad N° . 888}. 

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

Socia le Zaken van 11 November 1938, N °. 
2788, Afdeeling Arbeidersverzeker ing ; 

Gelet op a r t ikel 80i, tweede lid, der Onge
vallenwet 1921 ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
te wijzige11 Ons besluit van 22 November 

19 28 (Staatsblad N°. 429) houdende vaststel
! ing van de regelen voo ,· het stellen van ze
kerheid , a ls bedoeld in artikel 80i, tweede 1 id , 
der Ongevallenwet 1921, zooals dat laatstel ijk 
gewijzi gd is bij Ons besluit van 15 December 
1936 (Staatsblad N °. 888) en te bepalen als 
volgt: 

E enig a rtikel. 
Artikel 1 van Ons vorengenoemd gewijzigd 

besluit van 22 NovO'lmber 1928 (Staatsblad N °. 
429) , wordt a ls volgt gelezen: 

,,Art. 1. De werkgever, aan wiens onder
neming een erkende geneeskundi ge dienst is 
verbonden, is - tenzij u it di en hoofde door 
hem in den vorm van een bankgarantie zeker•. 
he id is gesteld en op voldoende wij ze bl ij ft 
gesteld, een en a nder ten genoegen van het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank - verplich t 
aan voornoemde instell ing voor de door hem 
te verleenen schadeloosstellingen, hetzij door 
het geven vari een pand, hetzij door het te 
haren behoeve yerleenen van hypotheek, zeker
heid te stellen overeenkomstig de navolgende 
regelen. De zekerheid door pand of hypotheek 
kan ook door een derde ten behoeve van den 
werkgever worden gesteld. ''. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be last 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal wo rden gepl aatst. 

H et Loo, den 16den November 1938. 

s. 887. 

WILHELMINA. 
D e M iniste,· van Social,e Zaken, 

C. P. M . Romm e. 
(Uitge g . 29 Novernb er 1938.) 

28 November 1938. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Koninklijk besluit van 3 J·anuari 
1930, Staatsblad n°. 3, tot vaststelling van 
de premiën voor de verplichte ziekteverze
kering, zooals dat besluit laatstelijk ge
wijzigd is bij Koninklij k besluit van 29 
December 1937, Staatsblad n°. 895 . 

.. Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen Min ister van 

Sociale Zaken van 22 November 1938, n°. 
2814, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de a rtikelen 63, eerste lid , 64, 68 
en 69 , eerste en derde l id, der Ziektewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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te wijzigen Ons bes! uit van 3 Januari 1930. 
Staatsblad n°. 3, tot vaststelling van de pre
miën voor de verpl ichte ziekteverzekering, zoo
als dat besluit laatstelijk gewijzigd is bij Ons · 
beslui t van 29 December 1937, Staatsblad n°. 
'895, en te bepalen als volgt: 

Eenig Artikel. 
H et tweede lid van artikel 2 van Ons vo ren

genoemd gewijzigd beslu it van 3 J anuari 1930, 
Staatsbla<l n°. 3, wordt gewijzigd a ls volgt: 

In het bepaal de onder letter b wordt tusschen 
,.onder a bedoeld" en " 2.9 % van het loon" 
ingevoegd: ., , niet behoorende tot een be
drijf. a l genoemd onder n°. 26- 39 van het 
eerste I id,". 

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

Het Loo, den 28sten November 1938. 

s. 906. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van Sociale Zakrn, 

C. P . M. R o m m e. 
(Uitgeg . 13 D ecember 193 .) 

22 D 1runbe1· 1938. WET, houdende voorzie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1939. 

Bijl. Hand. IT 1938/39. 220. 
Hand. ll 1938/39, blad,2. 649 . 
Bijl . Hand.. I 1938/39 . 220. 
Hand. I 1938/3 9, blailz. 91. 

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

dat cle wij ze behoo,-t geregelcl te wo1·clen, 
waarnp, in afwijk ing van artike l 23 der In
-dische Comptabilite itswet 1925 (Staatsblad 
N°. 32 ), voor het dienstjaar 1939 za l moeten 
worden voorz ien in de behoefte aan kasgeld 
l'OOr den Ind ischen dienst hie r te lande; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Iinister van Financiën wordt 

bevoegd verk laard om _bij het openen ".~n 
kredieten aan Onzen M inister van Kolonien 
gedurende het jaar 1939 het bedrng de r vol
gens a rtikel 26 van de Indische C?mptab\ li 
teitswet 1925 (Staatsblad N°. 328) 111 s R1Jks 
chatkist gestorte gelden te boven te gaan met 

-een som van ten hoogste f 135,000 ,000 ( én
hondnrl vijf en dertig ,nillioen gulden). Onze 
Ministe r van Financiën za l in dat voor chot 
aan de Indi-che kas mogen voorzi n door u it
g ifte of beleening van bewij zen van vlottende 
Rchul d, met inachtneming van de daarom
trent be taande en nog vast te ste l I en wette
lijke bepal ingen. 

2 . D eze wet t l'eedt in we1·king met ingang 
rnn 1 J a nua ri 1939. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Palei1,e het Loo, den 22sten 

December 1938. 
WILHELM! "A. 

De M iniste,· van K oloniën, 
C h. W e l t er. 

D e Minister van Financiën, 
J . cl e W i I cl e. 

( { ïtgeg . 31 Dece111 be,· 1938.) 
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s. 907. 

30 DeCf'mOe1· 1938. WET houdende machti
g ing tot het sluiten v, n een overeenkomst 
als bedoeld in artikel 5a der Indische 
Mijnwet met de N. V . .,De Bataa fsche 
Petroleum Maatschappij" voor de op po
ring en ontginning van aardolie, enz. in 
een te rre in, ge legen in de prnvincies 
Midden- en Oost-Java. 

lJijl. Hand. Tl 1938/39, 181. 
Hand. lT 1938/39, bladz. 822- 24. 
Bijl. H and. l 1938/89 , 1 1. 
Hand. l 1938/39, bladz. 142. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a der Indische Mijnwet een overeen
komst te sluiten voor de opsporing en ont
ginn ing van aardol ie, aa rdpek, aardwas en 
all e andere soor ten van bitumineuze zelfstan
digheden, zoowel vaste a ls vloeibare en brand
bare gassen, voor zoover n iet uitmakend eep 
bestanddeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen , mitsgaders jodium en de verbin
dingen daarvan. in een terrein, gelegen in 
de residenties J apare-Re1nbang en B odjone
r,oro van de provincie M idden- en Oost-Java: 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Minister van Koloniën , a ls ver

tegenwoordigend . de rechtsp. rsoon N eder
land$ch- l ndië. wordt gemachtigd om, over
eenkomstig de voorwaarden, vervat in het 
aan deze wet gehecht ontwer p, met de te 
's-Gravenhage gevestigde naamlooze vennoot
schap "De Bataafsche Petrnleum Maatschap
pij" een overeenkomst te sl 11i ten voo1· de 
opsporing en ontginning van aa,·dol ie, aard
pek, aardwas en a ll e andere soorten van 
bitum ineuze zei fstancligheden , zoowel vaste 
a ls vloeibare en brandbare gassen voor zoover 
niet ui tmakend een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zij n ge
heel moet worden ontgonnen, mitsgaders 
jod ium en de verbindingen daarvan. in een 
terrein, gelegen in de residenties J apara
R e111ba11g en Bodjo11ego·ro van de provinc ies 
M idden- en Oost-Java. welk te rrein is be
grensd als aangegeven is in artikel 1 van 
het bovengemeld, aan deze wet gehecht ont
werp. 

Art. 2. Deze wet t reedt in werking met 
ingang van den tweeclen dag na dien harer 
afkondigi ng. 

Lasten en beve len, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 30sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van K oloniën, 
C h. W e I te r. 

{Uitger,. 17 J anuari 1939 ). 

ONTWERP -OVEREENKOMST. 

'l' usschen de rechtspe1·soon Tecie rl anclsch-
1ndië, te dezen verteg nwoordigd door den 
Ministe,· van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als " het Gouvernement"), krach
tens macht iging bij de wet van 30 December 
1938 {Staatsblad N° . 907) en de te 's-Grnven-
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hage gevestigde naamlooze vennootschap " De 
Bataafsche Petroleum Maatschappij", te de
zen ve rtegenwoordigd door hare Directie ( in 
deze overnenkomst aangeduid als " de Maat
schappij") , is overeengekomen als volgt: 

Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent 
krach tem arti kei 5a der Incl ische Mij nwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschaµp ij 
aanvaardt bij deze - voor den t ij d van 
veertig achte,·eenvolgencle jarnn, aanvangend 
met den dag van onclerteekening dezer over
eenkomst, met uitsluiting van anderen, het 
recht tot opsporing en ontginning van aard
olie, aardpek, aardwas en a ll e andere soorten 
van bitumineuze zelfstandigheden, zoowel 
vaste a ls vloe ibare en brandbare gassen voor 
zoover n iet uitmakend een bestanddeel van 
een vast gesteente, dat voo1· himne winning 
in zijn geheel moet worden ontgonnen, als
mede van jod ium en de verbindingen daarvan 
in een op de bij deze overeenkomst behooren
de kaart als Tobo-blok aangeduid terre in, 
gelegen in de residenties Japara-Rembang en 
Bodjonegoro van de provincies Midden- en 
Oost-J ava en begrensd als volgt: 

ten W esten, Nr,ordu, tn .Voo1'flnosten: 
a. door de linkeroeve1· de r Kali Glanclan-

ga;; doo r de gedeeltelijke Zuidgrens van de 
mijnconcess ies "Panolan" en "Tinawoen"; 

c. doo r de lijn met azimuth Noord 124° 20' 
Oost, getrokken door een punt, 1050 mete r 
rPcht Znirl ,·:tn het triangulatiepunt T. 24; 

d. doo r de para ll e l over het tr iang,d at ie
punt S. 659; 

ten Oosten: 
door de Toordelij ke verlenging der Oost

g rens van het 5a-contractste l'l'ein Dancle r (ter
rn in III va n het Rembang-complex, Indisch 
Staatsblad 1931, N °. 329 ; overeenkomst I ); 

,ten Zuiden en Zttidwrsten: 
a. do01· de oord- en de gedee ltelij ke West

grens van bovengenoemd Dander-blok (te rrein 
III van het Rembang-complex) ; 

b. door de verbindingslijn van het trian
gulatiepunt T. 14 met een punt A, dat gele
gen is op 1250 meter recht Z uid van het tr ia n
gu l at iepun t T. 236 tot aan een pu nt B op 
deze verbind ingsl ij n, dat gelegen is op 1000 
meter a fstand van punt A, gemeten in Zuid
Oostelijke richting; 

r. door een lijn met azimuth Noord 262° 
Oost over bovengenoemd punt B. 

2 . D e oppe1·vlakte van d i t te1Tein wo1·dt 
voor de toepass ing van di t contract .geach t te 
bed1·agen 27,800 hecta ren, behoudens evcn
t11eele verm inder ing op g ro11 d van arti ke l 16 
deze r o'vereen komst. 

Art. 2. 1. De maatschapp ij zal ten aanzien 
van het in artikel 1 omsch reven te1Tei n, voor 
w over ui t deze overeenkomst niet het tegen
deel bl ij kt, tegenover het Gouvernement de
zelfde rechten en verpl ichtingen hebben als 
ware zij ho udster eener op den dag van tot
standkoming deze r overeenkomst ve rl eende 
concess ie op den voet der lnd ischè Mijnwet. 

2. Binnen den t ijd van vijf jaren na de 
totstandkom ing van deze overeenkomst zal de 
faatschappij ten genoegen van · het H oofd 

van den Di enst van den Mijnbouw moeten 

SOS. 

i11 dienen een plattegrondteekening a ls vel'
e ischt in artikel 30, lid 1 ten 2de dan wel 30, 
1 id 2 der Mij no rdonnantie 1930. 

3. Binnen den tijd van twee jaar na af
loop van den in het vorig 1 id genoemden 
termijn van vijf jaren zal de Maatschappij het 
terrein moeten afbakenen doo r plaat3 ing van 
goed gefundeerde steenen of ij ze ren merk
teekens op de hoekpunten en op de pu nten , 
bedoeld in artikel 30, lid 1 ten 2de, der 
Mijnordonnantie 1930. Op deze merkteekens 
moet op ten minste 11/2 meter boven den 
beganen grond het opschrift " 5a Tobo" zijn 
aangebracht. Op daartoe door het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw gedane aan
zegging moeten binnen den t ijd, op de wijze 
en op de pi aatsen voor elk geval aangegeven, 
ter nadere aandu iding van de grenzen van 
het terrein merkteekens ook op andere punten 
worden aangebracht. 

4. Indi en de in het vo rig 1 id bedoelde 
merkteekens niet tijdig worden aangebracht 
of niet in behoorlij ken staat worden onder
houden, ter beoordeeling van het Hoofd van 
Gewestelij k Bestuur, is dit bevoegd op kosten 
en risico van de Maatschapp ij de merkteekens 
te doen plaat en of onderhouden . 

Art. 3. 1. Boven en behalve hetgeen de 
Maatschappij op grond van artikel 2 is ver
schuldigd, betaalt zij aan het Gouvernement 
jaarlij ks een aandeel in de netto-opbrengst 
van de ten vorigen jare uit het terrein ver
kregen producten en zulks op den ,·olgenden 
voet. 

Zoolang de netto-opbrengst niet mee r be
draagt dan vij f en tw in t ig percent van het 
kap itaal, als in het 5de I id van dit artikel 
11ader omschreven en verminderd met de bij 
lid 7 bepaalde, over voora fgaande jaren toe
gepaste af chrij vi ngen, ontvangt het Gouver
nement van d ie netto-opbrengst twee twintig
ste deelen. 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vij f 
en tw intig percent van even bedoeld kapitaal , 
clan ontvangt het Gouvernement: 
van de eerste 25 pct. twee twintigste deelen; 

van het meerdere tot en met 35 pct. drie 
tw intigste dee l en ; 

van het mee rdere tot en met 45 pct. v ier 
twintigste deel en; 

van het meerdere tot en met 55 pct. vijf 
twintigste deelen; 

van het mee rdere boven 55 pct. zes Lw i n
tigste deelen; 

alles behoudens deze bepe1·king, dat het 
aan h et Gouvernement uit dezen hoofde uit 
te keeren bedrag nooit meer za l beloopen 
dau twin tig pe rcent der gehee le netto-op-
brengst. . 

2. Onder 11etto-opbrengst van het prnduct 
wordt verstaan de onafhankelij k van de door 
de Maatschappij verkregen bedrij fsresultaten 
ingevolge a rt ikel 36 der Ind ische Mijnwet 
vastgeste lde brnto-opbrengst, verminderd met 
de in het derde en in het vierde lid van di t 
arti kei bedoel de , vóór of na het si ui ten van 
deze overeenkomst gemaakte , ontginnings
kosten en een vo lgens het zevende lid be
paalde afschr ij ving, behoudens het bepaalde 
bij artikel 5, lid 2. . 

3. Al s ontginn ingskosten worden in aan
merk ing gebrncht: 
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a. alle uitgaven wegens wel'kzaamheden 
op het terrein of elders ve l'ri cht voor h et 
geologisch onderzoek en de o pmeting va n het 
terrein , womecle voor het bo ren, verdi epen, 
schoonmaken en onderhouden de r putten ; 

b. a ll e uitga ven wegens we rkzaamheden 
op het te rrein verricht voo,· de onttrekking 
van aarclol ie en gassen aan de putten, voor 
de voorloopige reini g ing de r aardolie (waa r
onder ook is begrepen het onttrekken van 
water aan emul sie) en voor de verza meling 
der producten, tot aa n de pl aa ts waa r de 
metingen ter be paling van de bruto-opbrengst 
worden ve rri cht · 

c. de d irecte' uitgaven voor de aanschaf
fing en het ve rvoer naar het te rre in van alle 
voor de sub a en b omschreven doeleinden 
aangewende werktui gen, gereedscha ppen, 
material en, b randstoffen en andere benoo
digdheden ; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer 
van werkli eden bij de opspo l' ing en ontgin
ning te werk gesteld ; 

e. de uitgaven vOOI' onde l'houd , ve rnieu
wing en wijziging van de gebouwen op het 
terrein voor de sub a en b bedoelde werk
zaamheden benoodi gd, voor zoove r hiervoo l' 
geen huur word t verkregen ; 

/. de uitgaven voor het onderhoud van 
land- en wa te l'wegen en transpo,·tbanen, be
nevens vaa rtui gen voo,· w ove l' di enend ten 
behoeve van de opsporing en ontg inning ; 

g. de uitgaven voor le iding en behee l' van 
de opsporing en ontginning voo,· zoover op 
het te rre in uitgeoefend ; 

h . een evenredi g gedeelte de l' ex ploi tati e
kosten, waaronder een billijk te berekenen 
percentage der kapitaal swaa l'de voor het me• 
degebruik va n de inrichtingen voor a lgemeene 
diemten de r onderneming, a l mede va n in
r ichtingen op andere terre inen van de :Ma at
schappij , welke voor het te rrein eveneens aan
gewend worden ; 

i. een in ove rleg met den R egeeringscom
missaris vast te ste l Jen evenredi g aandeel in 
de a lgemeene onkosten de r Maatscha ppij , be
rekend naa r de ve rhouding van de voor op
sporing en ontg inning eenerzijds en afvoer en 
verwe rking anderszijds werkelijk gemaak te be
drijfskosten; 

j. een rente, telkenj are te ste ll en op een 
gelijk pe rcentage als ten aanzien van mijn
concessies op grond van de mijnordonnantie 
over de boekwaarde der inrichtingen voor den 
afvoer , bereiding en verwerking wordt bere
kend, over het in het vijfde lid va n di t a rtike l 
bedoeld ka pitaal , nadat di t is ve l'mindei-d met 
de ove reenkomstig 1 id 7 ove l' voorafgaande 
jaren toegepaste afschrijvingen. 

4. In ove .-l eg en in overeenstemming met 
het Gouve rnem e n t kunne n , nunr ge lang van 
de behoefte of de noodzakelijkhe id , door de 
Maatschappij ook ande re ontg inningskosten 
dun die, genoemd in I id 3, in aarnnerking 
worden gebracht. . 

5. Onder " K a pitaal" , a ls in de vorenstaan
de leden van d it artike l bedoeld , wol'dt ve r
staan, berekend per 31 December van het ex
ploitatiejaar: 

a. het bedrag del' kosten van oprichting, 
met inbegrip van de kosten voo r het ve rkrij 
gen van de beschikking over den benoocl igden 
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bovengrond, va n de pe rm a nente gebouwen op 
het te rre in voor de 3ub a en b va n I id 3 van 
di t a rt ikel bedoelde we rkzaamheden he noo
di gd ; 

b . de kosten va n de pe rmanente inr icht in
gen voo1· den op I ag en het vervoe1· va 11 vloe i
bare en gasvormi ge producten , to t aa n de 
pi aats, waar de metingen te r bepa ling van 
de bruto-opbreng t worden verricht, be nevens 
de kosten van I a nd- en spoorwegen met bij 
behoo rend roll end materi eel en vaartuigen 
voor zoover aangewend voor de opspo1·i11 g en 
ontg inning; 

r. de kosten van woningen, magazijnen, 
hospi ta len, soc ié te iten, pa khuizen, werkpl aat
sen, e lectri sche centra les met le idingnetten, 
ande re instal laties en inrichtingen met de 
hie rbij behoo"ende machineri eën en in,·enta
ri 3sen, waaronder begrepen inricht ingen voor 
de aanwending va n gassen ten behoeve van de 
ontginning en voor de onttrekking vau wate r 
aan emul sie met ui tzonder ing va n boorinstal
laties, a ll es voor zoover deze voo1· de sub a 
en b va n het de1·cle lid van di t art ikel bedoel
de werkzaamheden in gebru ik zijn ; 

d . de boekwaarde va n de magazijnsgoede
ren. voor zoover deze geacht kunnen w01·rlen 
di enst te zull en doen voor het opspo rings- en 
ontginningsbecl r ij f op het te rrein. 

6. 1n overl eg en in overeenstemmi11g met 
het Gouvernement kunnen na a r gela ng van 
de behoefte of de noodza kelijkhe id , tot K a
pitaa l , a ls bedoeld in het eerste I id va n dit 
art ike l, ook andere kosten dan die, genoemd 
i11 1 id 5 worden ge rekend. 

7. De jaarlijksche a fschr ijving, l.iedoel d in 
1 id 2, bedraagt 10 pct. van de aa nscha ff in gs
wa arde op 31 Decembe r van het ex pl o itatie
jaa r van het sub a, b en c va n het ,·ij fd e I iel 
van di t a rtikel omschreven perma nent bez it, 
zool a ng deze bezittingen · nog niet ten voll e 
zijn afgeschreven. Deze afschrij ving wordt 
eventueel vermeerderd met de resta11 t-waa rrl e 
van bezittingen, di e door welke oorzaak ook, 
11iet mee ,· tot het bedoeld permanent bezit be
hooren. In overleg en in overeenstemming met 
het Gouvernement kunnen ook andere afsch rij 
vingen en a ndere a fschrijvingspercen tages dan 
in di t a rtikel genoemd , worden toegelaten. 

8. H et kap itaa l za l worden aangewezen 
door een jaarlijks pe 1· 31 December van het 
afgeloopen jaal' op de wijze, als in het rnl
gencl artikel nader is omschreven , op te ma
ken ba la ns. 

Art. 4. 1. De M aatschappij ve rbind t zich 
nrn haar bedrijf, voor wover be t reft de bij 
deze overeenkomst bedoelde o pspo ringe 11 en 
ontginningen, in N ederlandsch-Indi ë te zull en 
voeren een afzonderlijke boekhoudi11g. vol 
doend aan de e i chen va n goed koop1 na 11sge
bruik. 

2. Deze boekho1.tding wordt jaarlijks pe r 31 
December afgesloten met opmaking daa ruit 
van een balans en winst-en-verli esreke11i11g . 
U it a ll e door de Maatschappij geda ne uitga 
ven worden de on tg inn ingskosten , al s hcdoe lrl 
in art ikel 3, l id 3 en lid 4. a fgezonde rd en 
ten laste va n de wint- en ve rli e3 reke11i11g ge
brach t . De ove"ige uitgaven w01·den in de 
balans opgenomen. , 

3. De Maatschappij is verpl iqht jaa rlijks 
vóó r 1 J11li een afsch1·ift van de in het ,·01·i g 
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lid bedoelde balans en winst- en verliesreke
ning bij het Hoofd van den Dienst van den 
1Iijubouw in te dienen, ve rgezeld van een uit 
de bovengenoemde boekhouding afgele ide ge-
pecificeerde opgave van- de ontginningskos

ten, van de kapitaalsuitgaven en van de in 
a1·tikel 3, lid 7, genoemde afschrijvingen . 

4. Indien de in het derde lid bedoelde be
.,cheiden op 1 Juli nog- niet bij het Hoofd van 
den Dien t van den Mijnbouw zijn ingediend, 
telt de Maatschappij gemeld Diensthoofd in 
taat om deze op kosten der Maatschappij op 

te maken ; in den aldus opgemaakten vorm 
zullen zij voor de Maatschappij ve rbindend 
z.ijn. 

5. Aan het Hoofd van den Di enst voor den 
1Iijnhouw en de door dezen aan te wijzen 
ambtenaren moet op hun verlangen te allen 
t ijde inzage worden gegeven van voormelde 
boekhouding en de daarbij behoorende ge
gevens. benevens van de boekhouding, waaruit 
deze zijn afgeleid. Zij zijn verplich t tot ge
heimhouding van de hun aldus verstrekte ge
gevens en zullen daarvan geen verder gebruik 
mogen maken dan voo1· de vaststell ing van 
hetgeen aan het Gouvernement toekomt. De 
,-e,·pl ichting tot geheimhouding laat onve1·
kort de verpl icht ing van genoemde ambtena
ren om van de hun bij het onderzoek bekend 
geworden strafbare feiten aangifte te doen 
hij de ambtenaren van Justitie. 

Art .' 5. l. Na ontvangst van de in a rtikel 
4. lid 3 bedoelde bescheiden , onderscheiden
lijk na opmaking daarvan overeenkomstig- het 
vierde ii d van dat artikel , zendt het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw aan de 
Maa tschappij hetzij een definitieve, hetzij , in
dien zulks door omstandigheden geboden is, 
een ,·oorloopige afrekening betreffende het
geen de Maatschappij i ng-evol ge het ee rste I id 
van a rtikel 3 aan. het Gouvernement is ver
scl111l digd. 

2. Tndien deze afrekeni ng aantoont, dat het 
tohtal de r af te trekken kosten en afschrij vin
gen het bedrag de r ingevolge artikel 36 de r 
Indische Mijnwet vastgeste lde bruto-opbrengst 
ove,·ti·eft. wordt dit verschil van de in het 
volgend jaar, c.q. in volgende jaren ve ,·kt-egen 
hrnto-opbrengst(en) mede afgetrokken. 

3. Indi en de Maatschappij ten genoeg-en van 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
aannemelijk maakt, door omstandigheden on
afhankelijk van haren wil niet in staat te zijn 
vóór 1 Juli de in artike l 4, lid 3, bedoelde 
hesche iden te verstrekken, dient zij vóór dien 
da.tuin een voodoopige opgave in van de ont
ginni11gsko ten. van de kapitaalsuitgaven en 
van de in artikel 3, lid 7, genoemde afsclwij 
·vingen. 

4. H ee ft de opgestelde afrekening een voor
loop ig karakter gedragen, clan wordt zij zoo 
spo dig mogelijk gevolgd door een defin itieve 
"fre kening. 

5. H et volgens de voo rloopi ge afre kening 
eventlleel door de Maatscha[lpij te 'ieel be
ta a I de wordt aanstonds terugbetaal cl , ver
meerderd met een gelij ke rentevergoeding als 
ingevolge de mijnordonnantie over hetze! fde 
tijdperk terzake van te veel betaalden voor
loopigen cijns van mijnconcessi ën wordt be
rekend , zulks gerekend van den datum _va n 
sto ,·ting tot den dag de r betaalbaars tel 1, ng. 
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Het mogelijk te min betaalde moet binnen 
één maand na de dagteekening der definitieve 
afreken ing worden aangezuiverd . 

Art. 6. 1. De Maatsohappij verbindt zich 
om van het tijdstip af, dat delfstoffen worden 
gewonnen, productieregisters overeenkomst ig 
de door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw vast te stellen modell en regelmatig 
aan te houden en te bewarnn op de in ove1:
leg met genoemd di ensthoofd aangewezen 
plaatsen. 

2. In deze productieregisters zal de Maat
chappij - tenzij genoemd diensthoofd toege

staan heeft, dat de boekingen anders geschie
den eenmaal 's weeks, voll edig volgens 
ma at, gewicht of getal boeken : 

a. hoeveel producten, gedurende het tijd
vak, waarop de boeking betrekking heeft, zijn 
verkregen; 

b. hoeveel van de sub a genoemde produc
ten dadelijk verhandelbaar waren in den zin 
van artikel 165 der Mijnordonnantie 1930 ; 

c. hoeveel producten overigens gedurende 
het tijdvak, waarop de boeking betrekking 
heeft, ve rh a ndelbaar zijn geworden in den zin 
van het onder b genoemd artikel. 

3. Indien gedurende eenig tijdvak geen 
producten, als bedoeld sub a, b of c, zijn ver
kregen of verhandelbaar geworden, moeten de 
betrekkel ijke kolommen der registers worden 
ingevuld met "nihil". 

4. De Maatschappij verbindt zich om van 
het in lid 1 genoemd tijdstip af, volg-ens door 
het Hoofd van den Dienst van d n Mijnbouw 
vast te stellen modellen, de navolgende op
gaven te verstrekken: 

a. maandelijks de uit eiken put verkregen 
bruto-productie, zoomede de voor e igen ge
bruik aangewende en de ten verkoop dan wel 
voo r bereiding en verwerking a fgevoerde hoe
veelheden; 

b. maandelijks, indi en de Maatschappij te
vens bereidster en ve nverkster is van het rnwe 
product, de in de verwerkingsi nrichtingen ver
werkte hoeveelheden en de hoeveelheid der 
daaruit verkregen producten ; 

c. jaar! ijks, de gegevens onde1· a en b be
doeld, benevens de gemiddelde sterkte van 
het per dag te werk gestel cl personeel , over 
het afgeloopen kalenderjaar. 

Deze opgaven moeten verzonden worden, 
voor zoover betreft die sub a en b genoemd, 
veertien dagen na afloop van de maand en 
die sub c genoemd zes weken na a floop van 
het jaa r, waarop zij betrekking hebben. 

5. De iVfaatschappij is bovendien verplicht 
telkens aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw mededeeling te doen van de 
plaats, waar een boring zal wo,·den aangezet 
en van het t ijdstip , waarop zulks zal geschie
den, zoomede van het aanboren van olie, gas 
of wetwate r en de daa rbij aangetroffen hoe
veelheden. 

Art. 7. Aan het Hoofd van den D ienst van 
den l'l1ijnbouw 111oeten na ommekomst van elk 
half kalenderjaar vo ll edig en naar waarhe id 
i11g-ev11 lde en onderteekende productiestaten. 
,·olgens het door genoemd diensthoofd i11 over
leg met de Maatschappij vast te ste llen model 
in duplo worden ingediend betreffende de re
sultaten der opspori ng en ontginning in het 
n fge loopen tijdvak. Deze productiestaten, waar-
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in volled ig en naar waa ,·heid de ged urende 
het afgeloopen ha lf kalenderjaar volgens de 
productieregisters verkregen delfstoffen naar 
maat, gewich t of getal worden opgegeven en 
op gel ij ke wijze wordt ve rmeld, hoeveel pro
ducten ve rhandelbaar waren in den zin van 
a rt ike l 165 der Mijnordonna ntie 1930, moeten 
vóór 1 Maart en vóór 1 September van elk 
jaar bij meergenoemd diensthoofd inged iend 
zij n. ls in eenig jaar geen p roductie ver krn
gen, dan kan met indien ing eener ondertee
kende desbetreffende verklar ing worden vol-
t.aan. I ndien een of meer kolommen van de 

s taten niet ingev uld kunnen worden, moeten 
de redenen daarvan in de strat1m worden ver
meld . :Naast de verplichte opgaven kunnen 
ook opgaven worden ve rstrekt betreffende de 
handelswaarde en kosten , bedoeld in a rt ikel 
36 der Indische Mijnwet. 

Art. l. Wannee r bij het bedr ij f analy-
sen van de gewonnen delfstoffen en/of de 
daaruit verkregen producten worden gemaakt, 
zal de Maatschappij de resu ltaten dier analy
sen (proefd ist illaties, enz.) volledig en naar 
waarheid doen aanteekenen in registers. 

2. De aanteekeningen moeten naa r t ijds
orde telkens b innen één week na het maken 
van e lke ana lyse in di e registe rs ingeschreven 
e n onde rteekend worden door de personen, 
<lie de ana lysen hebben verr ich t . 

Art. 9. 1. Door het Hoofd van den Dienst 
,·an den ~lijnbouw wordt aan de hand van de 
volgens a ,-tikel 7 ingediende productiestaten 
een taxat ie van de belastbare ha ndelswaarde 
der in het afge loopen kal enderjaar verkregen 
Yerhandelbare producten opgemaakt. Deze 
taxatie word t te r raadpleg ing toegezonden 
aan de Maatschapp ij , di e ve rpl icht is daar
voor een gedagteekend ontvangbewijs af te 
geven. . 

2. Indien de M aat chappij zich niet met 
de haai· door het Hoo fd van den Dienst van 
den :t.lij nbouw ter kennisnem ing toegezonden 
taxatie kan ve reenigen, doet zij daarvan 
ch r iftelij k mededeeling onder opgave der re

denen. 
3. Desgewensch t vermeldt de Maatscha ppij 

haat· e igen ta){atie , welke door haar kan wor
den toegelich t. In de p laats van die taxatie 
ka n zij. 011 der overlegging van bescheiden om 
de i11i sthe id daarvan aan te tonnen , de we r
kelijke opbrengst der hoeveelhe id belastbare 
producten en het werkelijk bedrag der af te 
trekken kosten opgeven. Deze opgaven - wo 
noocli g gewij zi gd naai' aanle idi ng va n bev in
dingen bij een onderzoek de r boeken - zal 
in dat geva l a ls grondslag voor de be reken ing 
van het aa n cijns ve rschuldi gd bedrag worden 
genomen, tenzij het Hoofd van den Dienst 
va n den 11ijnbouw van oordeel is, dat daar
tegen bezw a 1·en bestaa n. Zijn afwij ke nde be
s li ssi ng za l rl at Boord a lsdan met redenen 
omk leeden. 

Art. 10. H et Hoofd van den Di enst van 
den i\.lij nbouw kan, behoudens beroep op den 
Gom·erneur-Generaal overeenkomstig het be
paalde in a rtike l 172 der Mijnordonnantie 
1930, het aan cijns te betalen bedrag bij ra
ming. zoo noodig na een pl aatselij k terzake 
ingesteld onderzoek vaststell en, wanneer: 

1 °. productieregisters niet zij n aangehou
den. dan wel door scht1ld of na la t ighe id zijn 
,·erloref1. geraakt: 
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2°. productiestaten n iet tijdi g zijn inge
diend; 

3°. door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw ter verbeter ing of aanvulling 
teruggezonden exemplaren van de product ie
staten niet weder ingediend of daaromtrent 
gevraagde inlichtingen nie t verstre kt worden, 
binnen den door genoemd diensthoofd voor 
el k l:îijzonder geval te bepalen term ij n; 

4°. ter raadpl eging toegezonden taxaties 
niet binnen den gestelden termijn worden te
ruggezonden ; 

5°. een door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw te r zake van den cijns bevolen 
onderzoek wordt belet. 

Bij plaatse lij k ter zake ingesteld onderzoek 
komen de dadelijk na vaststelling invorderbare 
kosten ten laste van de Maatschappij. 

Art. 11. De door of vanwege de Maat
schappij met de plaatselijke leiding der werk
zaamheden op het terre in be laste pe rsoon 
moet worden voorzien van een schr iftel ij ke 
aanstel I ing, welke telkens desgevraagd aan de 
be tuurs- en de met het toezicht belaste amb-
tenaren moet worden getoond. . 

Art. 12. W anneer ten behoeve van de op
sporing of de ontginning moet worden beschikt 
over grond, gelegen binnen het gebied van 
's L a nds bosschen, welke onder geregeld be
heer staan, moet de Maatschappij toel a ten. 
dat door het H oofd van Gewestelijk bestuur, 
in overleg met haar en behoudens de rechten 
van derden, desvereisch t en zonder de uitoefe
ning van het bedrij f te be lem meren, bijzon
dere voorz ien ingen worden getroffen omtrent 
den aanl eg of de ve rbeter ing van de in die 
bosschen vall ende en ten behoeve van de op
sporing of ontginning benoodi gde nie t pe1·
ma nen te wegen, de openstel] ing van die 
wegen voor het pub] iek verkeer, de i nstand-
1 ati ng der in di e wegen aangebrachte werken, 
nadat niet lange r over den grond behoeft te 
worden beschik t, zoomede omtrent de plaat
sing op den grond va n voor het bedrijf on
misbare t ijdelijke gebouwen en inrich tingen. 
De voo r de oprich t ing van d ie tijdelijke ge
bouwen nood ige grond za l niet in gebruik 
mogen worden genom en zonder vooraf door 
o f vanwege de M aatschappij omheind te zij n 
en zal gedurende het geb ruik omheind gehou
den moeten worden, een en ande1· te n genoe
gen van den betrokken ass istent-resident. 

Art. 13. 1. De betalingen van de krnch 
te ns artikel 2 ve rschu ld igde bedragen aan 
vast recht en cijns zull en geschieden door 
sto rting in 's L a nds kas te Batav ia. 

2. De betaling van het in artikel 3 bedoelrl 
aandee l van het Gouvernement in de netto
opbrengst geschiedt eveneens door storting 
van het verschuld igd bedrag in 's Lands kas 
te Batav ia en wel ui terlij k op den laatsten 
dag der derde maand , volgende op rlie, waar
in dit aandee l, hetz ij vo01· loopig , hetzij defini
t ie f zal zijn vastgeste ld. 

3. Onve ,-minderd het rncht van het Gou
vernement om wegens wanbetaling ontbinding 
van deze overnenkomst te vorde ren, zal de 
Maatschappij bij niet-voldoen ing van het aan
dee l van het Gou vernernent in de netto-op
brengst binnen den daartoe gestelden termijn . 
een boete ve rbeuren van één ten honderd van 
het door haa r ve ,·schulcli gde voo r e lke 1t1 aand 
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achterstand, zullende een gedeelte een er 
maand voor een vol Ie maand worden gete• 
kend . 

Art. 14. 1. H et Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaar I ijk 
sche uitkeering, in artikel 3 bedoeld, in natu
ra zu ll en worden vo ldaan, hetzij gehee l of 
gedeeltelij k in den vorm van rnwe ol ic dan 
wel geheel of gedeeltelijk in dien van e ind
producten, verkregen bij verwerking in de 
in richtingen der Maatschappij. H et Gouverne
ment ve rbind t zich om het op deze wij ze te 
zijner beschikking komend ruw of bewerkt 
product uitsluiten d te doen strekken ter voo r
ziening in zij n eigen behoeften , waaro ncl er 
begrepen d ie va n publiekrechte lijke I icham en 
a ls provinciën, gemeenten , enz. 

2. D e ingevolge de vorige al inea door de 
M aatschappij te leveren hoeveelheid wo rdt 
a ls volgt vastgesteld : 

a. 4 pct. van de productie als aequiva lent 
mor den cijns; 

b. da arnevens 4 pct. van de productie naar 
reden van elk ingevolge de a frekening·, be
doeld in het eerste lid van a rt ike l 5, verschu l
d igd twintigste deel va n de netto-opbrengst, 
dat de M aatschappij aan het Gouve rnement 
heeft te betalen op grond van het bepaal de 
in · het eerste lid van artike l 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste I id bedoe lde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelhe id en kwa
liteit, welke niet za l afwijken van di e, we lke 
de Maatschappij in haa r normaal bedrij f ver
vaard igt, wordt ten minste dri e maanden te 
voren aan de Maatschappij medegedeeid . In
d ien op dat tijdstip de rnwe olie of de pro
ducten waarop de cijnsberekening en de af
rekening betrekking hebben niet meer be
schikbaa r zij n, is de Maatschappij gehouden , 
da arvoor andel'e gel ijkwaard ige ruwe olie en/of 
producten in de plaats te stell en . 

4. De aflevering van de door het Go uver
nement gewensch te ruwe ol iè en/of producten 
geschiedt uit een der inrichti ngen der Maat
scha ppij ter keuze va n het Gouvernement met 
di en ve rstande, dat a ll e kosten van ve rvoer 
en/of ve rwerking van ruwe ol ie vana f de 
p laats, waar de bruto-opbrengst op den voet 
de r Indische Mijnwet wo rd t vastgeste l cl , wor
den ve rgoed op de wijze, a ls aangegeven in 
het tweede en derde I id van art ikel 36 d ie r 
wet. 

A rt . 15. Wanneer het Gouvernement rechts
k und igen bijstand moet inroepen voo ,· het 
i 11 n en va n een uit deze ove 1·eenkon1st voo ,·t• 
vloeiende vorder ing op de Maatschappij en in 
het geding de winnende partij is, zul len de 
pract izij nskosten door de M aa tschappij wor
den gedragen, ook voo r zoover deze kosten 
n iet reeds ui t kracht van de rechterlij ke u it
spraak op de Maatsch"ppij kunnen worden 
ve rh aa ld. Ook voor het geva l de ,·o rdering 
buiten proces moch t kunnen worden geïnd, 
zu ll en de daa rvoor verschu ld igde practizijns
kosten ten laste van de Maatschappij komen. 

Art. 16. 1. De M aatschappij is bevoegd 
gedeelten van het in de eerste a linea van 
a rtike l 1 bedoel d terrein voor den afloop van 
den a lcha1· bepaalden te rmijn, wederom te r 
besch ikking van het Gouvernement te ste l Jen, 
mits a fstand doend van a ll e rechten, terzake 
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nw die gedee lten voor haai· uit deze ornr
eenkomst voo rtvloeiend en o nde r o ,·erlegging 
van alle ve rkregen gege,·ens betreffende het 
p rij s te geven gedeelte. 

2. H et voornemen daartoe za l moeten blij 
ken uit een bij het Hoofd van den Dienst 
van den Mij nbouw in te d ienen sch ri fte l ij ke 
verklaring van den Maatschappij , bevattend 
de grensomschrij ving van het te behouden en 
van het prijs te geven gedee lte, een opg·ave 
van de zich binnen het prijs te geven ge
deelte bevindende werken en bezittingen en 
verder zoodan ige gegeve□s a ls noodig zij n 
om den omvang en de gevo lgen der p rij sge
ving te kunnen beoordeelen. 

3. H et Gouvernement is bevoegd in de 
voo rgestelde begrnnzi ng van het te behouden 
gedeelte zoodanige wijziging te vorderen a ls 
de Gouverneu r-Gene raal in het be lang van 
een doelm atige begrenzing o f van een be
hoorlijke ontginning nood ig zal oordee len. 

4 . N adat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede va n het opper vlak van het te behou
den gedeelte van het terrein en van al het
geen verder te r zake regeli ng mocht behoe
ven tusschen pa rtijen overeensten11ning zal 
zijn verkregen, zal een en ande r worden vast
gesteld bij suppleto ire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zooda ni ge OYer
een komst zal het vast recht, verschul di gd 
ingevolge artikel 2 van dit contract . ove r het 
prijs te geven teneingedeelte slechts Ye rschul 
digd zijn tot het e ind va n het cont.-act jaar, 
·waarin voor dat gedeel te een verkla r ing, als 
in het tweede I id van dit arti ke i bedoeld , 
voldoend aan de geste lde ve re ischten, bij het 
Hoofd van den Dienst van den i\fijnbou\\" za l 
zijn ingekomen. 

6. Zoolang de vorenbedoel de suppletoire 
ornreen"komst niet tot stand is gekomen. wordt 
de Maatschappij va n haar ve r plichtingen tot 
betaling van het bedongen vast recht niet 
ontheven, doch hetgeen in ve rband met de 
prijsgev ing nade rh and mocht blij ken te veel 
te zijn betaal cl, wordt bij de ee rstrnl gen de 
storting of -sto rtingen met de Maatschappij 
zonder ren tevergoeding vcnc kend. 

A rt. 17. 1. D e Maatschappij ve rbindt zich 
de opsporing en ontginn ing , waartoe haa r bij 
artikel 1 het recht is verleend , ze i f ter ha nd 
te nemen en d ie opspor ing en o ntginning met 
zoodan igen spoed , op zoodan ige schaa l en met 
zoodanige hu lpm iddelen voo rt te zetten, als 
redelijkerwij ze ka n worden gevorde rd in ver
band met den a lgemeenen hande lstoestand 
en in het bij zonder rnet den stand der n1a rk t 
van petrol eum en aan verwante producten en 
geheel afgescheiden va n het meerde re of 
mindere voo rdeel , eventuee l voor de o-Iaat
schappij ui t de ontginning van andere ter 
re inen voort vloe iend. 

D e Maatscha ppij verb indt zich mede, om 
de opsporing en ontginning op zoocla ni ge wij ze 
te doen p laats hebben, dat daarbij niet meer 
aan delfstoffen ver loren gaat dan rede lij ker
""ijze bij een techn isch goed gevoerd bedrij f 
als onve rmijde lij k moe t worden beschouwd . 

2. Met de ops po1·ing door middel van één 
diepe bori ng moet binnen den tij d va n één 
jaar na de totstandkom ing van deze overeen
ko1nst een aanvang zij n gertlaakt. 

3. Vóó r het e inde van het derde jaa r zal 
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de Maatsch appij ten mi nste één diepe bori ng, 
wel ke naar het oordeel van het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw het karakter 
m oet dragen van een bor ing naar aardolie, 
aanzetten en regelm atig voortzetten , zool a ng 
zulks om technische redenen en ingevolge de 
d aa rbij verkregen resul taten gewett igd is. B ij 
misl ukki ng dezer boring a ls gevo lg van tech 
n i,sche oor za ke n zal dadelijk een tweede bo
ring worden aangezet. 

4. De bes] iss îng of t ijdi g met het onder
zoek een aanvang is gemaakt en de bor ing 
of boringen t ijdi g zijn aangezet en met voort
varendhe id worden voortgezet, berust bij het 
Hoofd van de n Dienst van de n Mijnbouw . 

5. Voor de n aanleg van waterbouwku ndige 
werken ten behoeve van de scheepvaar t, a ls 
daar zij n: havenwerken , kaden , dammen, 
p ieren, ste igers, los- en l aadhoofden , u itdie
p ingen, brugverbindi ngen en dergelijke , zoo
mede voor den aanleg van land- en water
wegen, met inbegrip van spoorwegen, van 
opslagplaatsen van olie en van werken op 
luch tverkee rsgebied , is goedke uring van o f 
nam ens den Gouverne ur-Generaal noodi g. 
A a n zood ani ge goedkeuring ku nnen door of 
namens den Gouverneur-Generaal bepaalde 
voorwaa rde n worden ve rbonden. Ook voor de 
keuze van de pl aats va n vestiging eener nieu
we raff inaderij zal vooraf de goedkeuring van 
den Gouverneur-Generaa l moeten worden ge
v raagd. 

6. De M aatscha ppij is verplich t de door de 
regeering in het belang der de fe nsie noodig 
geach te m aat regelen te dulden e n d atgene te 
doen of na te laten , wat door o f vanwege den 
Gouverneur-Generaal in het belang der defen
sie van h aa r zal worden verla ngd, behoudens 
haar rech t op schadevergoedi ng overeenkom 
stig de wet. 

A rt. 18. 1. D e M aatscha ppij verb indt 
zich ten minste d r ie v ierden van het aantal , 
zoowel van de le idende als van de onderge
schikte, ieder a fzonderlijk genomen , bij de 
di recte of indi recte u itvoering der werkzaam
heden gebez igde, arbeidskrach ten u it N eder
\ andsche onder danen te doen bestaan, en deze 
niet in m indere betrekki ngen of op lagere 
voorwaarden dan vreemdelingen te wer k te 
stellen . 

2. Van deze bepali ng kan in bij zondere 
gevall en wat betre ft het aantal m et goed
ke ur ing van het Gouvernem ent worden a f
gewek;en. 

A rt. 19 . De Maatschappij ve rb indt zich 
om a ll e in] ichtingen te ve rstrekken , wel ke 
door het H oofd van den Dienst van den M ij n
bouw nood ig worden geacht voor het beoor
deelen of de voorschr iften van de Ind ische 
M ijnwet, van de Mijnordonnantie 1930, van 
andere a l gem eene verorden ingen dan wel van 
de bepalingen van deze overeenkomst zijn 
nagelèefd. 

Art. 20. D e rech ten e n ve rplicht ingen, u it 
deze overeenkomst voortvloe ie nd, mogen noch 
in hun geheel noch gedee ltel ij k worden over
gedragen cla n met voorafgaande toestemmi ng 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verb inden en ook bevoegd zal zij n die toe
stemm ing zonder opgaaf van 1·edene n te wei
geren. 
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Art . 21. 1. De M inister van K oloni ën is 
te a ll en t ijde bevoegd een R egeeringscommis
saris en een p i aatsvervangend R egeeri ngs
comm issaris te benoemen tot con trole en toe
zicht op de ha ndelingen der M aatscha ppij , 
ve rba nd houdend m et de opsporing e n ont
ginning op het terre in en in het a lgemeen 
met de ui tvoering deze r overeenkomst. 

2. De kosten en het traktem ent van den 
R egeer ingscommissar is en zijn p laatsvervan 
ger kom en voor re keni ng van het Gouverne
men t. 

3. De M aatsch appij ver bindt zich aan den 
R egeeringscommissa r is of zijn plaatsver vanger 
all e doo r hem gewensch te inlich t ingen te ge
ven, hem inzage te verleenen van a ll e boe
ke n, rapporten, registers en besche iden , de 
onderneming betreffende, a lsook toegang tot 
all e kantoren en gebouwen , bij de M aatschap
pij in gebru ik, zoomede tot het in artikel 1 
bedoeld terre in. 

4. V a n de in de artikelen 4 en 16 bedoel
de . bij het H oofd van den Die nst van den 
M ijnbouw in te di enen besche iden zal steeds. 
gelijkt ijdi g met de toezending daarva n aa n 
genoemd H oofd . a fschrift worden toegezonden 
aan den R egeer i ngscommissari s. 

5. De vaststell ing van het door de M aat
schappij aan het Gouvernement verschu ldi gde, 
bedoeld in artikel 5, wordt aan de goedkeu
ring van den Regeer ing-scomm issar is onde r
worpen en zal n iet geach t worde n def ini t ief 
te hebben pl aats gehad, a lvorens deze goecl
ke uri ng is ver kregen . 

6. D e R egeeringscommissa r is en zijn pl aats
vervanger hebben toegang tot all e ve rgade
r ingen van aandeelho uders en/of van commis
sar issen der Maatschappij . Voor elke ver.ga
de ring zal h un tijd ig een oproepi ng worden 
gezonden , waarin de te behandele n onder 
werpen zijn omsch reven. Alvorens tot stem
m ing word t ove rgegaan over een aange legen
he id betre ffende de opspor ingen en ontgi nnin-· 
gen op het terre in of op welke wijze ook met 
deze overeen komst verband houdend , wordt 
de R egeeringscomm issar is of bij di ens a f
wezigheid zij n p laatsvervanger, u itgenoodigd 
en in de gelegenheid gesteld a dviseerende 
stem u it te brengen. 

Art. 22. 1. D e Maatscha ppij is bevoegd 
de ontginn ing te ,staken indi en en zoodra zi.i 
ten genoegen van den Gouverneu r-Generaal 
hee ft aangetoon, dat uit de voor tzetting va n 
het bedrijf door haar geen voordee l ka n 
worden beh aald. 

2. I n dat geval hebben zoowel het Go u
vernement als de Maatschappij het recht om 
de overeenkomst door een enkele aanzegg inp-. 
bij deurwaardersexploit aan de wederpartij 
te beteekenen, dadelij k te doen e indi gen, in 
welke geval de overeen kom st een e inde neem t 
op den datum, waarop het exploit is uitge
bracht . 

3. B ehoudens het bepaalde in het vierde 
l id van d it a r t ikel za l de M aatschappij van 
d it rech t a ll een mogen gebruik m aken, wan
neer zij aan a l hare u it deze overeenkomst 
voor haar voortvloe iende ver pli cht ingen vol
led ig heeft voldaan en tevens voor de be
hoorlijke nakom ing daarvan en voor de be
tali ng der jaa r! ijksche u itkeeringen, voo r
zoove r deze nog n iet mochten vaststaan, ten 
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genoegen van den Gouverneur-Generaal tot 
een door dezen vast te stellen bedrag zeker
heid heeft gesteld, welke bl ij ft stand houden, 
totdat partijen volledig hebben afgerekend. 
zulks ter ui tsluitende beoordeel ing van den 
Gou vem eu r-Generaal. 

4. W anneer van het recht om de over
eenkomst te beëindigen nog geen gebruik is 
gemaakt en inmiddels de omstand igheden 
zich dermate hebben gewijzigd, dat uit een 
voortzetting van het bedrijf voordeel kan 
worden behaald, een en ander ter uitslui ten
de beoordeeling van den Gouverneur-Gene
raal, heeft laatstgenoemde -het recht de voort
zetting van het bedrijf in zijn vollen omvang 
binnen een door hem te bepalen termijn te 
vorderen, in welk geval de Maatschappij haar 
verkregen recht op beëindiging der overeen
komst ver! iest. Bijaldien de Maatschappij in 
gebreke blijft aan deze vordering gevolg te 
geven, zal het Gouvernement de overeenkom t 
op de wijze bij lid 2 van d it artikel omschre
ven kunnen beëindigen, onverm inderd het 
recht va n het Gouvemement om instede van 
het contract te beëindi gen, daarvan ontbin
d ing met schadevergoed ing te vorderen. 

5. Totdat de overeenkomst een e inde 
neemt, blijft de M aatschappij verplicht, al 
hetgeen tot haar bedrijf behoort in behoor
] ij ken taat te onderhouden. 

6. Het vast recht over het contractjaar, 
waarin het contract wordt beëindigd of ont
bonden, de cijns en de jaarlijksche uitkeer ing, 
in artikel 3 genoemd, bl ij ven door de M aat
schappij aan het Gouvernement verschuldi gd 
en daarvan kan geen geheele of gedeelte lij ke 
terugvorde ring plaats hebben. 

Art. 23. H et Gouvernement heeft het recht 
ontbind ing dezer overeenkomst te vo rderen : 

1°. indien de Maatschappij , uitsluitend ter 
beoordeeli ng van den Gouverneur-Generaa l , 
.ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van a rtikel 4 der Indische Mijnwet gestelde 
vere ischten . Ontbinding uit dezen hoofde 
wordt all een dan gevorderd , wanneer de 
Maatschappij , na door het Gouvernement bij 
deurwa ardersexploit van het feit, dat en de 
redenen, waarom zij niet meer voldoet aan 
gemelde vereischten, te zij n verwittigd, in 
gebreke blijft aan die verei3chten te voldoen 
binnen een door het Gouvernement bij dat 
exploit voor elk geval in het bijwnder naar 
redel ij khe id te stellen termijn ; 

2°. indi en de M aatschappij in strijd han
delt met één of meer de r bepali ngen van deze 
overeenkomst of van een door haar in ver
band met de door haar ondemomen ontgin
ningen na te leven algemeene verorden ing, 
zull ende de Maatschappij, bij l/- ldien zij nalatig 
is in de nakoming van eenige krachtens deze 
overeenkomst of bedoelde a lgemeene ve ror
den ing op haar rustende verplichting om te 
geven of te doen eerst en vooraf moeten wor
den in gebreke gesteld bij een deurwaarders
exploit, waarbij zij wordt gesommeerd, binnen 
een voor elk geval in het bijzonder te stell en 
redelijken termijn, di e verplichting a lsnog na 
te komen; 

3° . indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze waarop het bedrijf van de 
opsporing en ontginning en de verkoop van 
de producten door de Maatschappij worden 
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gevoerd tengevolge heeft benadeel i 11g n1 n de 
national e belangen of belemmering rn n een 
gezonde en natuurl ijke ontwikkeling Yan han
de l en nijverhe id in N ederland ch- I ndié. 

Art. 24. l. Voor zoover ui t deze overeen
komst n iet het tegendeel blijkt, verbinden par
t ij en zich om a lle geschill en, welke naa r aan
le iding van deze overeenkomst of in Yerband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aan de uitspraak van drie chei dsmannen, di e 
als goede mannen naar bi llij khe id met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaal
de zuil en oordeel en. 

2. Indien partijen niet binnen veertien da
gen, nadat een harer aan de wederpartij heeft 
te kennen gegeven, een ge·chil aan arbitrage 
te onderwerpen, omtrent de keuze der scheids
mannen tot overeenstemming zijn gekomen. 
heeft de aanwijzing in dier voege plaats, da t 
één hunner benoemd wordt door het Gouverne
ment, één door de M aatschappij en één op 
verzoek van de meest gereede partij door. de 
Arrondissements rechtbank te 's-Gra,·enbage. 

3. Wo,·dt doo r een der pat-tijen niet b innen 
derti g dagen na daa rtoe door de a ndere Dartij 
te zijn gesommeerd , aa n deze laatste bij ge
rech telijk beteekende akte kennis gegeven. 
wie voor haar als scheidsman zal optreden, of 
hebben één of meer der benoemde scheidsman
nen, om welke reden ook, den hun gegeven 
last niet binnen 14 dagen na hunne benoeming 
aangenomen. dan worden a l de scheidsmannen 
op verzoek van de meest gereede partij dooi
de Arrondissementsrechtbank te 's-Gra,·enhage 
be'noernd. 

4. De koten van elke a rbi trage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde par
t ij, doch de schei dsmannen zijn bevoegd om 
die kosten te verdeelen, indi en beide partij en 
over en weder op eeni ge punten in het onge
lijk mochten ·wo rden gesteld . 

Art. 25 . De Gouverneu r-Generaal is be
voegd de term ijnen in deze overeenkomst ge
noemd, onder zekere, te zijnen (!'enoegen door 
de Maatschappij aan te toonen bijzondere om
standigheden, te ve rl engen voor zoover deze 
term ijnen uitsluitPnd betrekking hebben op de 
door de Maatschappij binnen een bepaald t ijd
vak na te komen andere dan financieele ver
pi ich t ingen. 

Art. 26. All e op deze overeenkomst ,·a Il en
de kosten zijn ten laste van de Maatschappij . 

Art. 27 . P a rtij en kiezen voor de ui tvoering 
van deze overeenkomst en van a l wat daarop 
betrekking heeft, al mede voor de gevolgen 
van ontbi ndi ng en beëind ig ing dezer overeen, 
komst, a lgemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelij k 
Bestuur te Soerabaja. 

s. 908. 

30 D ece mber 1938. WET, ho udende maatre
gelen ten aanz ien van de invoerrechten in 
N ederlandsch-Zndië. 

B ijl. H and. Il 1938/39, 185. 
Hand. 11 1938/39, bladz. 471-474. 
Bijl. H and. l 1938/39, 185. 
H and. l 1938/39, bladz. 142-143. 

Wij WILHELMINA, enz. .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het wenschelijk is het tarief van invoer
rechten in Nederlandsch-l nd·ië te wijzigen en 
ter versterking van de ge ldmiddelen van Ne
derlandsch-Indië, gedurende het jaar 1939 op 
de invoerrechten a ldaar opcenten te heffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
· Art. 1. Het tarief van i 11voerrechten, be

hoorende bij artikel 1 der Indische Tariefwet, 
vastgesteld bij de wet van 29 December 1933 
{Nederlandsch Staatsblad N °. 772 ; Jnd;sch 
Staatsblad 1934 N °. 1) , zooals dit sedert is 
gewijz igd en aangevuld, wordt nader gewij 
zigd als volgt: 

A . Onderdeel II van post 39 wordt gelezen 
als volgt: 

IL ingevoerd op andern wijze: 
a. kruidnagelen en kruid-

nagelste len , waarde 6 pct. 
b. overi ge artike len waarde 12 pct. 
B. De Algemeene bepaling N°. 16, behoo

rende bij Afdeeling XI, vervalt en de bij die 
Afdeeling behoorende Algemeene bepalingen 
17 en 18 worden vernummerd in 16 en 17, 

C. Onderdeel II van post 356 wordt ge
lezen a ls volgt: 

II. stoffen, ongebleekt, ge
bleekt, geverfd, bontgeweven, 
bedrukt enz., andere ,,,,,,,,,,,, waarde 12 pct. 

D . Onderdeel II van post 360 wordt ge
lezen als volgt: 

IL dichte s toffen , niet onder I begrepen, 
niet geribd , gefigureerd of afzondedijk ver
sierd : 

a. gebleekte linnen en ha lf
! innen stóffen, matjes-, keper-
of satijnbind ig waarde 20 pct. 

b. andere , ongebleekt, ge-
bleekt, bontgeweven, geverf<l 
of bedrukt ,,,,,,,,,,, waarde 12 pct. 

2. In afwijking in zooverre van het in ar
ti kei 1 bedoelde tarief wordt in het geheele 
tol geb ied van N ederlandsch- l ndië gedurende 
het jaar 1939 een invoerrecht van 6 pct. der 
waarde geheven van de klaarbl ij kelijk voor 
het vervaardigen van batiks bestemde ge
bleekte ka toenen effenbindige stoffen met een 
breedte van 38"-42" {cambrics). 

3. Gedurende het jaar 1939 worden in het 
geheele tolgebied van Nederlandsch-lndi ë op 
de invoerrechten vijftig opcenten geheven, be
houdens dat : 

a. van de heffing van opcenten zijn ui tge
zonderd de invoerrechten, welke worden ge
heven van bloem en meel van tarwe {in zak
ken), zoomede van goederen, belast volgens 
een der na te noemen posten of onderdeelen 
van posten van het in artikel 1 bedoelde ta
rief, t.w. onderdeel I van post 10, onderdeel 
IIa van post 39, onderdeel II van post 61 , 
post . 115, post 159, post 160, post 162, onder
deel Ub van post 352, onderdeel II van post 
355, onderdeel II van post 356, onderdeel Ub 
van post 360, onderdeel I van post 394, onder
deel I van post 397 en onderdeel I van post 
403, met dien verstande, dat het recht van 
f 30 per hectoliter voor reuk-, haar-, mond-, 
to ilet- en dergelijke waters, geheven volgens 
genoemden post 159, onderworpen is aan de 
heffing van vijft ig opcenten; 

b. vijfentwintig opcenten worden geheven 
op de invoerrechten van arsenobenzolverbin
dingen en geneesmiddelen met specif ieke wer-
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king tegen malaria, zoomede op de invoer
rechten van goederen, bel ast volgens een dei
na te noemen posten of onderdeelen van pos
ten van vorenbedoeld tarief, t.w. onderdeel I 
van post 170, onderdeel I van post 181 , onder
deel I van post 188, onderdeel I van post 572 , 
post 775 , onderdeel I van post ' 810 en post 
811. 

4. Deze wet treedt, met afwijking van ar
t ikel 16 der Indische Comptabili teitswet {Nc
de1·landsch Staatsblad 1925, N°. 328; indisrh 
Staatsblad 1925 N °. 448), in werking met in
gang van 1 J anuari 1939 . 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1938, 

s. 951. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Koloniën, 

C h. Welt er. 
{Uitgeg. 17 Januari 1939 .) 

16 D ece1nb er 1938. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Koninklijk besluit van 19> 
October 1929 {Staatsblad N °. 463), laat
stel ij k gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 25 Juli 1938 {Staatsblad N°. 
947), houdende nadere herziening van de 
bezoldigingen en de samenstelling van het 
personeel van de Directie van de Indische 
Pensioenfondsen. 

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

Koloni ën van 16 November 1938, Afdeeling 
Kabinet N ° 23 · ' 

Ge let' op Ons besluit van 19 October 1929 
(Staatsblc,d N°. 463), zooals dat besluit sedel't 
is gewijzigd en aangevuld , laatstelijk bij Ons 
besluit van 25 Juli 1938 {Staatsblad N °. 947), 
houdende nadere he l'ziening van de bezoldi 
g ingen en de samenste lli ng van het perso11eel 
van de Directie van de Indische Pensioen
fondsen; 

Overwegende: 
dat het wenschel ijk i, de bestaande rege

ling van de samenstelling zoomede van de 
aanstell ings- en bevorcleringseischen van het 
personeel van de Directie van de Indische 
Pensioenfondsen te herzien; · 

Den Raad van State gehoord {advies van 6 
December 1938, 0

• 49); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 10 December 1938, Af
deel ing Kabinet, N °. 11 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van 19 October 1929 

(Staatsbla.d N °. 463) zooal3 dit sedert is ge
wijzi gd en aangevuld , 1 aatstelijk bij Ons be
slui t van 25 Ju l i 1938 (Staatsblad N°. 947) , 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

I . Het eerste lid van artikel 2 wordt ge
lezen als volgt: 

" 1. H et personeel in vasten di enst van de 
Directie bestaat uit: 

een directeur , 
een tweede directeur, 
twee hoofdambtenaren, 
ten hoogste acht ambtenaren eerste klasse, 
ten hoogste twaalf ambtenaren tweede klasse, , 
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ten hoogste negent ien am btena ren derde 
k lasse, 

de noodige schr ij vers of klerken, 
bedienden, 
een en ander vo lgens de jaarl ij ksche fon ds

hcirrooti ngen." 
II. H et tweede en het derde I id van a rt i

kel 3 wo rden vervangen door een nieuw twee
de. een n ieuw derde en een nieuw vierde I id , 
welke a ls vo lgt luiden: 

.,2. Om te kunnen wor den aangestel d of 
bevorderd tot ambtenaar in een der na te 
noemen rangen wordt, behoudens het bepaalde 
in het derde l id van di t a r t ike l, ·ve re ischt: 

I. voor ambtenaar derde klasse: het bez it 
van een bewijs van het met goed gevolg heb
ben afgeloopen van de ee rste d rie klassen 
eener H oogere Burgerschool met 5-jarigen 
cursus, het d iploma M .U.L.O., het diploma 
van klerk bij de depar tementen van a lgemeen 
bestuur, het bewijs van het met goed gevolg 
hebben . afgelegd van het examen in de begin
selen der levensverzekeringsw iskunde, (ui t
gaande van de Vereeniging voor de Verzeke
ringswetenschap), of een e_envoudig boekhoud
kund ig di ploma , dan wel een graad van ont
wikkel ing, overeenkomende met. d ien van een 
bezitter van zoodanig d iploma; 

II. voor am btenaar tweede klasse of am b
tenaar ee rste klasse, het bezit van, hetzij : 

a. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd e indexamen van de gymnasia, be
doel d in artikel 11, of van het daarmede ge
lij kgesteld examen, bedoeld in artikel 12 de r 
Hoogeronderwijswet; 

b. het getu igschrift van met goed gevolg 
afgelegd e indexamen der hoogere burgerscho
len met 5-jar igen cursus, bedoeld in artikel 57 
onder b, of van het daarmede gelij kgestelde 
examen, bedoeld in artikel 55, tweede l id, der 
Middelbaaronderwijswet; 

c. het getui gschrift van met goed gevolg 
afgelegd e indexamen der hoogere burgerscho
len met 4- en 5-jar igen cursus, d ie wat leer
plan betreft, voldoen aan de eischen , welke 
zijn gestel d voor de scholen, onderscheidenlij k · 
bedoeld onder c en e in artikel 1 van Ons 
besluit van 13 November 1923 (Staatsblad N° . 
518), zooals dit laatstelijk is gewijzigd; 

d. het getu igschr ift van met goed gevolg 
a fgelegd e in<lexamen der erkende hande ls
scholen met 5-jarigen cursus; 

e. het di ploma m iddelbaar boekhouden of 
het Staatspractijkd i ploma boekhouden; 

dan wel een graad van ontwikkel ing over
eenkomende met dien van een bezitter van 
zooda ni g d iploma; 

III. voor hoofdambtenaar, het vol too id 
hebben van de studie aan een univers ite it of 
daarmede gelijk te stell en inri cht ing van hoo
ger onderwijs, dan wel het bezit van een 
graad van ontwikkel ing, welke geacht wordt 
daarmede gelij k te zijn . 

Va n vorenstaande regelen kan worden af
geweken ten behoeve van die ambtenaren, d ie 
vóór 2 November 1918 reeds bij de Weduwen
en Weezen fondsen van Ind ische landsd ienaren 
werkzaam waren. 

3. Bevordering van een ambtenaar tot een 
hoogeren rang kan, ind ien hij niet voldoet 
aan den bij het tweede lid van di t a rt ikel 
voor benoembaarheid in dien hoogeren rang 
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gestelden e isch, niettem in in a fwijk ing van 
den rege l geschieden op grond va n bekwaam
heid en geschi kthe id, verkregen door e igen 
studie, inspanning en toewijding. 

4 . Bevorder ing in rang geschiedt b ij keuze. " 
2. Ten gevolge van de inwerkingtred ing 

van dit besl uit zal geen ambtenaar worden 
ontslagen of in rang worden ver laagd. 

Onze M inister van K olon iën is belast met 
de u itvoer ing van d it beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waa rva n 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 16den December 1938. 

s. 1239QQ. 

WILHE LMINA. 
D e M inister van K ol oniën, 

C h . W e I te r . 
(Uitgeg. 6 J anuari 1939. ) 

30 D ece1nbe1· 1938. WET, houdende natural i-
satie van B. J . G. B orkens en 19 anderen. 

Bijl . Hand. ll 1938/39, 226. 
H and. Il 1938/39 , bladz. 1187. 
B ijl. H and. l 1938/39, 226. 
H and. l 1938/39, bladz . 137. 

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

da t er aanl eiding is tot natura] isatie van B er
nard J ohann Gerhard B o,·kens en 19 anderen, 
die aan Ons het verwek daartoe hebben ge
daan, met overlegging van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad n° . 268), o p het Neder 
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wetten van 21 Decem ber 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 91 3); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van Sta te, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederl a nde r 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Bernard J ohann Gerhard B orkens, ge

boren te B ocholt ( Duitschland) den 1 M aart 
1898, arbe ider , wonende te Vardingholt 
( Duitschland); 

2°. Carl / ,n,nanuel L e berecht Garschagen, 
geboren te Siegburg ( Duitschland) den 18 De
cember 1873, kunstschilder, wonende te Ohlen
be,·g bij L inz (Duitschland); 

3°. H einrich Groenewoud, geboren te Vor,n 
holz , Ostherbede, H erbede, (Duitschland) den 
25 Februari 1904, mijnwerker, wonende te 
Steinengpforte ü be1· W itten (Duitschland); 

4° . H erm,ann W il hel m, van H aaren, gebo
ren te W yl er , Nie l ( Duitschland) den 18 Sep
tember 1874 , landbouwer , wonende te Lorquin 
(Fmnkrijk); 

5° . J ohann Theodor H ar,nsen, geboren te 
Feld,nark R ees ( Duitschland) den 6 Septem
ber 1893, arbe ider, wonende te Dort,nund, L ü t
gendort,nund (Duitschland); 

6° . Peter Joseph H opper,nanns, geboren te 
Burtscheid (Duitschland) den 25 N ovember 
1870, smid, wonende te Aken (Duitschland); 

7°. Nadine Blanche M arguerite van L en
nep, geboren te Cavalla (Griekenland) den 8 
Ju li 1884, zonder beroep, wonende te I stan
boel ( T urkije); 

8°. Maria B ernhardina L epping, geboren 
te A haus (Duitschland) den 28 Augustus 1905, 



:817 

fabr ieksarbe idste r , wonende te A hans ( Duitsch
lnnd); 

9°. Andreas Luin,es, geboren te Al tenmell 
rich , A nri/chte (Duitschland) den 6 M aart 
1885, melkh a ndelaar , wonende te Soest 
(Duitschland); 

10°. H ermann Minjolet, gebo1·en te Dussel
doi·p ( Duitschland) den 21 October 1886, a r
beider , wonende te Dusseldo,·p ( Duitschland ); 

11 °. W ilhelni H ubert Minjolet, geboren te 
Dusseldorp (Duitschland) den 25 December 
1899, bankwerker , wonende te Dusseldorp 
( Duitschland ); 

12°. W ill em. J ozef van Nispen, geboren te 
Antwerpen (B el gië) den 7 N ovember 1894, 
dokwerker , wonende te A ntwerpen T Bel gië); 
. 13°. J ean Pieete, gebo ren te Dooi-nik ( B el
gië} den 27 Juli 1888, v ischha ndelaar , wonen
de te B onn ( Duitschland); 

14°. Ji'ranciscus J oannes P1-uin, geboren te 
A ntwerpen ( B elgië} den 7 Juli 1903 , tech
nisch teekenaar, wonende te Capellen-.4. ntwer
pen ( B el gië}; 

15°. B ei-nard A ntoine R eeljs, geboren te 
Amsterdam (N oordholland) den 22 M aart 
1891, beëedi gd tolk en vertale r , wonende te 
Amsterdam, provinc ie No01·dholland ; 

16°. Jan S chweig, geboren te K lee f ( Duitsch
.Zand) den 20 September 1902, ka ntoorbedien
de, wonende te Krefeld- V erbe,·g (Duitsch
land); 

17°. H einrich Conrad S ,neets, geboren te 
M ülheim aan de R uhr ( Duitschland) den 13 
J anua ri 1902, handelsre iziger , wonende te 
M ülheini aan de R uhr ( Duitschland); 

18°. Gustav S onnemans, geboren te K re
j eld (Duitschland) den 2 November 1898, 
bankwerker , wonende te Kref eld (Duitsch
.land); 

19°. H ermann H einrich Stegge, geboren te 
K erspel Epe (Duitschland) den 21 Mei 1897, 
fabrieksarbeider, wonende te Dülmen (Duitsch
land}; 

20°. Elisa Maria V an V ooren, geboren te 
Gent (B elgië) den 8 F ebruar i 1885, ronder 
beroep, wonende te Gent (B elgië). 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien ha re r a fkondi g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cem ber 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J usti tie, C. Go s e I i n g. 
(Uitge g. 6 J ani,ari 1939.) 

:S. 1239SS. 

30 Decem ber 1938. WET, houdende naturali -
satie van F . P. Van B eek en 21 anderen. 

B ijl . H and. 11 1938/39, 255. 
Hand. Il 1988/89, bladz. 1289. 
B ijl. Hand. l 1988/39, 255. 
Hand. I 1988/39, bladz. 181/188 . 

Wij WILHE LMINA, enz. . .. doen te weten: 
Al zoo Wij in overwegi ng genomen hebben, 

dat er aa nl e iding is tot natura lisati e van 
François Pierre Van B eek en 21 anderen, die 
aan Ons het verzoek daa rtoe hebben gedaan, 
m et overl egging - wat bet reft den in a rt ikel 
2 genoemde voor zooveel noodig - van de be
wijsstukken, bedoeld in de wet van 12 Decem-

L . &. S . 1938 
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ber 1892 (S taatsblad N °. 268), o p het N eder
landerschap en het ingezetenscha p, laatstelijk 
gewij zigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen Nos. 209 en 913) ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. l. De hoedanighe id van N ederl a nder 

wordt bij deze verl eend aan: 
1 °. Ji'rançois P ie1-re Van B eek, geb. te Sint

Gillis-op-B russel ( B el gië} den 1 December 
1869, sch rijnwerker, wonende te Sint- Gillis-op
B,-ussel (B elgië} ; 

2°. Louise Marie B oe,·lage, geb. te L eiden 
(Zuidholland) de n 15 Mei 1884, b ib! iotheca
resse, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

3°. J ohanna B as tina B ot . geb. te Do1·
drecht ( Zuidholland) den 13 Maart 1897. on
denvij ze res, weduwe van J ules J oseph Ghis
lain P uissant, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland; 

4°. J ohannes lllatthias B runenbe1·g, geb. te 
B ockum (Duitschland) den 15 A pril 1906 , 
cha uffeu r, wonende te K ,·efeld ( Duitschland); 

5°. L ottis Frédéric E douard Coblyn, geb. 
te Pa1·ij s ( Frankrijk) den 20 M aart 1885, zon
der beroep, wonende te Songeons ( Ji'rankrijk) ; 

6°. Ji'mnçoise J uliëtte Daniels, geb. te Am
sterdam (Noordholland) den 16 April 1889, 
zonder beroep, weduwe va n Geor g Saladin 
Ji'riedrich W ilhelm H eld , wonende te 's -Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

7°. J oannes H endrikus H endricks , geb. te 
A ntwerpen (B el gië} den 19 October 1894, 
boekhouder , thans wonende in de B elgische 
Congo; 

8°. M aria Sibilla H il gers, geb. te R öck
rath (Duitschland) den 23 October 1867, zon
der be roep, weduwe va n J acobus P aum en, wo
nende te Röckrath (Duitschland) ; 

9°. !,fan/ red H i?-schstein, geb. te A mster
dam ( N oordholland) den 17 Maart 1891, rei
ziger, wonende te A msterdam , provincie 
N oordholland ; 

10°. llfargarete B ernhardine de Man, geb. 
te Dümpten, thans M ülheim aan de Ruhr, 
( Duitschland) den 28 December 1905, huis
houdster , wonende te 's -Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

11 °. J ohann M evissen, geb. te Odenkirchen 
(Duitschland) den 6 Apri l 1893, k raanbestuur
de r , wonende te Rheydt ( Duitschland) ; 

12°. J ean M arie J oseph M ommers, geb. te 
L isieux ( Ji'rankrijk) den 1 J anuari 1897, fa
brikant, wonende te L isieux ( Ji'rankrijk); 

13°. Paul L ouis Mull er, geb. te R eims 
( Ji'rankrijk) den 21 J anua ri 1892, koopman, 
wonende te Mulhouse ( Ji'1•ankrijk); 

14°. Gerhard A nton Karl P eters, geb. te 
K evelaer (Duitschland) den 9 Juli 1900, ga
ragehouder, wonende te V enl o, pro vincie L im
burg; 

15°. Paula Jaco ba Ploos van Am.stel, geb. 
te H amburg (Duitschland) den 20 November 
1874, zonder beroep, gescheiden echtgenoote 
van Gotthil/ Georg Ji'riedrich E rnst, eerder 
gesche iden ech tgenoote van J ohann Conrad 
A ndreas ·M estern, wonende te Haarl em, pro
v incie N oordholland; 

16°. J osef ine Raven, geb. te M eiderich, 
Duisburg-M eiderich (Duitschland) den 20 J u li 
1902, naa ister, wonende te 's- Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 
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17°. Ella DorothPa R oot /wan, geb. te Ba
den ( Zwitse,·land) den 29 Juni 1899, huisbe
diende, wonende te Effingerhoi·t, H ernenberg, 
gemeente Holderbank ( Z witserland); 

18°. Ma,·cus Santen, geb. te J;onden ( E n ge
land) den 12 Mei 1897, photoëtser, wonende te 
Southend-on-Sea (Engeland); 

19°. Johannes V ictor Seifer, geb. te Win
tenwijk ( Gelderland) den 28 October 1880, 
horlogemaker, wonende te ·w interswijk, pro
vinc ie Gelderland; 

20 °. Theresia K atharina V oigt , geb. te 
W eenen ( Dui tschland den 24 September 1863, 
wnder beroep, weduwe van Adolf 1lforitz D ei
tenhofen Edler von Neuensta,n,n, eerder we
d uwe van Boudewijn R eint W olte1· ,1. rcnd Ba
ron Sl oet tot R àgensdorp, wonende te 1ltl ei·ano 
( I tal ië) ; 

21 °. R ein W esterbaan, geb. te Langweer, 
gemeente D oniawerstal ( Friesland) den 28 
Juli 1873, vertegenwoordiger, wonende te 
Apeldoorn, provincie Gelderland. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatste lij k gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913), wordt bij deze de hoedan ig
heid van Nederlander verleend aa n 1:dua,·d 
H einrich H eld, geb. te B erlijn-Wilinersdorf 
( Duitschland) den 13 F ebruari 1915 , kantoor
bediende, wonende te 's- Gravenhage, provi ncie 
Zuidholland. 
· 3. Deze wet treedt in werki ng met ingang 

van den dag na d ien hal'er a fkond ig ing. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Justitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 6 Januari 1939.) 

S. 1389D, 

29 Dece1n·be1· 1938. BESLUIT, betreffende 
,,de Ramaerkliniek" te 's -Gravcnhage
L oosduinen. 

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

Bin nenlandsche Zaken van 24 December 1938, 
n°. 12432, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 Apri l 1884 (Staats
blad N °. 96) , laatstelij k gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad N °. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

E enig arti kei. 
Ar t ikel 9 van Ons bes lu it van 28 Augustus 

1926 (S taatsblad n° . 318) wordt gelezen a ls 
volgt: 

l. De geneeskund igen, verbonden aan de 
inr ich t ing, maken regelmatig ten aanz ien va11 
de verp leegden, aan hunne behandel ing toe
vertrouwd, nauwkeuri ge aanteekeningen, welke 
een dui delijk beeld geven van de voorgeschie
den is, zoomede van den toestand van de ver
pl eegden in lichamelij k, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, va n de wijzi g ingen, welke 
deze toestand ondergaat , van bijwnclere voor
va l !en en van hetgeen in het belang der ver
p leegden wordt gedaan: u it deze aanteekenin-
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gen moet voorts nu en clan blij ken of voortzet
t ing nog noodzakelijk of wenschelijk is . Zij 
worden na het ontslag of overl ijden ,·an den 
verpleegde zo rgv uldig bewaard gedurende een 
door Onzen Minister van B innen landsche Za
ken te bepalen termijn. Van deze aanteeke
ningen wordt aan den inspecteur op zijn ver
langen inzage gegeven. 

2. De verpleegden worden ni et belemmerd 
zich schriftel ijk te wenden tot de Hoofden der 
departementen van A lgemeen Bestuur, tot den 
inspecteur en tot den officier van Justitie . 

3. E en verp leegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderl ij ke macht of voogdij ; 

b. op schriftelij ke verklaring van den _ge
neeskund ige, of zoo er meer zij n, van den eer
sten geneeskund ige, dat zijne verpleging in 
de inrichting niet langer noodzakelijk o f wen
schel ij k is ; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoer ing van dit bes! uit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenh age, den 29sten Decem ber 1938. 
WILH ELMU\"A. 

D e M inis ter van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

(Ui tgeg . 10 J anuari 1939. ) 

s. 1412. 

15 D ecemb er 1938. WET inzake toepassing 
van a rtikel 27, eerste l id, der Comptabili 
teitswet op een aan den Staat gedane 
schenking. · 

Bijl . Hand. 11 1988/39, 176. 
Hand. Il 1938/39, bladz . 378 . 
B ijl. Hand. I 1988/89, 176. 
Hand. I 1938/89, bladz. 81/2. 

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

dat de stichting "Archieven de r Nederlandsche 
Overzee Trustmaatschappij " aan den Staat der 
N ederlanden o.m . ten geschenke heeft gege
ven het heerenhu is met erf en tuin, staande en 
gelegen te 's-G,·avenhage aan de Nassaulaan, 
plaatsel ij k gemerkt 18, onder bepalingen, 
waarvan één gesteld en aanvaard is onder· 
voorbehoud van de krach tens ar'ti kei 27, eer
ste l id, der Comptab ili te itswet vem isch te 
goedkeuri ng bij de wet; 

Zoo is he t , da t , v ij , de n Ra.ad va n S ta te , en z . 

Eenig artikel. 
Wij ke uren goed, dat aan de schenki _ng door 

de stichting "Arch ieven der Nederlandsche 
Overzee T rustmaatschappij " aan den Staat 
der Nederl anèlen van het heerenhuis met erf 
en tuin, staande en gelegen te 's-Gravenhage 
aan de N assa ul aan, plaatse lij k gemerkt 18, 
kadastraal bekend als een gedeelte van het 
perceel 's- Gravenhage, Sectie P, nummer 7018 , 
welke schenking is geconstateerd bij acte van 
drie en twintig Apri l negentienhonderd zeven 
en derti g, verleden ten overstaan va n den No
tar is J an va n Herwijnen ter standp laats 
's -Gmvenha(Je, de navolgende be pal i11g is ver
bonden : 

"De Ministe r van Onderwijs, Kunsten en 
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\Vetenschappen krijgt ten hehoeve van zijn 
dienst de rechtstreeksche beschikking over dat 
perceel en hij zal, wanneer hij het n iet meer 
noodig acht voor zijn dienst, het geheel of 
gedeeltel ijk kunnen laten verhuren of verkoo
pen, met bepaling, dat de opbrengst daarvan 
buiten het verdere vermogen van den Staat 
zal worden gehouden en volgens door den Mi
nister van Onderwij s, Kunsten en Wetenschap
pen te ste llen regelen zal worden beheerd en 
gebruikt ten behoeve van het Rijksarchief
wezen . Deze bepaling wordt gesteld en aan
vaard onder voorbehoud van de krachtens ar
t ikel 27, eerste lid , der Comptabili teitswet 
vereischte goedkeuring bij de wet." 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister 'Van l!'üianciën, 
J. A. cl e W i I d e . 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
( Uitgeg. 7 Pebruari 1939.) 

s. 1413. 

22 D ecem ber 1938. · vVE'l' tot goedkeur ing van 
den onclerhandschen verkoop aan de Ge
meente Noo,·dw·ijk van duingrond benoor
den den Vuurtoren te Noordwijk aan Z ee . 

B ijl. Hand. 11 1937/38, 565; 1938j39, 86. 
Hand. Il 19,18/39, bladz. 649. 
B ijt. Hand. 1 1938/39, 86. 
Hand. l 1938/39, bladz . 91. 

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

dat de Gemeente Noordw·ijk in koop heeft ge
vraagd een percee l duingrond benoorden den 
Vuurtoren te Noordwijk aan Zee en het 
Staatsbelang zich tegen verkoop van dezen 
grond niet verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de Gemeente Noo,·d
wijk van een perceel duingrond te Noordw-ijk 
aan Z ee, benoorden den Vuurtoren, kadastraal 
bekend gemeente Noordwijk, sectie A , n°. 
2585, g root 35 c.a. , en n°. 2584, groot 7.81.30 
h.a., met uitzondering van een gedeelte ter 
grootte van 50 c.a. uit oud n°. 2321, zooals 
die verkoop is geconstateerd bij de in afschrift 
bij deze wet gevoegde akte d .d. 30 Mei 1938. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten P a leize het Loo, den 22sten 

December 1938. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, 

J . A. cl e W i Id e. 
(Uitg eg . 13 Januari 1939.) 

De ondergeteekenden : 
1. Otto Verhagen, Inspecteur der Domei

nen te 's-Gravenhage, handelende namens den 
Staat der Nederlanden (hierna aan te duiden 
als de Staat), hiertoe gemachtigd bij brief van 
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den Directeur del' registratie en domeinen te 
's-Grnvenhage, dd. 23 Maart 1938, n°. 2742, 
gegrond op de missive van den Minister van 
Financiën dd . 12 Januari 1938, n°. 124, af
deel ing Domeinen ; 

2. Joannes Benedictus Victor Marie Jose
phus van de Mortel , Burgemeester der Ge
meente Noordwijk, a l6 woclanig deze gemeen
te vertegenwoordigende en tevens handelende 
te r uitvoe ring van h·et besluit van den Ge
meenteraad dd . 7 April 1938, goedgekeurd bij 
beslnit van Gedeputeerde Staten der Provin
c ie Zuid-Holland dd. 10 Mei 1938 C .S . n° . 
162, zijn overeengekomen a ls volgt : 

D e Staat verkoopt en draagt in eigendom 
over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan de Gemeente Noordwijk , (hierna 
aangeduid a ls kooper) die in koop en in 
e i gendomsovel'clrncht aanneemt: 

een aaneengelegen perceel duingl'Oud te 
Noordwijk aan Zee, benoorden den Vuurto
ren, kadastraal bekend a ls gemeente Noord
wijk, sectie A, n°. 2585, groot 35 c.a. en 2584, 
gl'Oot 7 .81. 30 hectaren, het laatste perceei met 
uitzondering van 50 centiaren, uit oud n°. 
2321, in erfpacht tot 1 Januari 1958 bij de 
,,Vereeniging Ioordwijksche Golfclub" geves
tigd te Noordwijk. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van vier en vijftig duizend zes honderd 
tach t ig gu lden, vijftig cent, (f 54 ,680.50 ) en 
onder de volgende bepalingen : 

Art. 1. 1. H et verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met a ll e daaraan verbonden I usten en 
lasten, heerschende en lij dende erfd ienstbaar
heden. 

2. De Staat is tot geenerle i vrij waring ge
houden, behoudens dat hij insta.at voor den 
e igendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vel'm indering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze ove reen
komst. 

Art . 3. De kooper kan het gekochte in be
zit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wette lijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald . 

Al't. 4. D e grond- en andere zakelijke be
lastingen en l asten van het verkochte geheven 
wordende, zijn van den dag van aanvaard ing 
af voor rekening van den kooper , onverschil
lig te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De beta l ing van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvel'gelijking 
mogelijk zal zijn , geschieden ten kantore van 
den Inspecteur der Domeine n te 's-Graven
hage, J avastrnat 42, of door overschrijving of 
storting op diens postgirorekening n°. 264024, 
(in welk geval de oorzaak der betaling op 
het overschrijvings- of stortingsbi ljet moet wor
den vermeld) of bij de Nederlandsche Bank, 
binnen een maand na den dag, waarop door 
hem aan den koopel' bij aangeteekend schrij 
ven i, kennis gegeven van de hiel'voor be
doelde goedkeur ing dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Inspecteur aan den 
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voet van alle exemplaren dezer akte te stell en 
onderteekende verkl ari ng. 

3. De kennisgev ing wordt vo lled ig bewezen 
door de vertoon ing van het bewijs va n ter 
post bezorg ing van den aangeteekenden bri ef, 
te rwij l de inhoud, a lles behoudens tegen be
wijs, za l geach t wo1·den overeen te stemmen 
met de daarvan gehouden aanteekeni ng in het 
correspondent ieregister van genoemde n In
specteur . 

4. Ind ien de koop om niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
kooper een boete van twee honde rd gul den 
voor iedere ingegane maand verzu im, en heeft 
de Staat het recht deze koopovereenkomst 0 11-

m iddell ij k te ontbinden, zonder eeni ge rech
terl ij ke tusschenkomst en zonder dat in beide 
geva llen eenige inverzuimstelling nood ig is. 

Art. 6. H et verkoch te mag uitslu itend wor
den bestemd voor den bouw van vill a 's, land
huizen, hotels of pensions met toebehooren, 
doch n iet voor fabrieken, of andere stank of 
geraas versp re idende inrich t ingen. 

De verplich t ing daa rtoe wordt gevestigd 
a ls een erfdienstbaarheid ten laste van de b ij 
deze verkoch te oppervlakte en ten behoeve 
van des Staa ts aanliggende e igendommen, 
zij nde de perceelen, kadastraal bekend ge
meente oordwij k, Sectie A, nummers 2582, 
2007 en 2583. 

Art. 7. De Staat behoudt zich bij wijze van 
e rfdienstbaarheid, ten behoeve van zij ne aan
li ggende e igendommen, hie rvoor in artikel 6 
omschreven, het recht voor om de door de 
Gemeente, of hare opvolgers in den e igendom, 
op of tegen de bij deze ve ,·kochte oppervla kte 
aan te leggen straten en wegen te doen a an
sluiten en in onbelemmerde verb ind ing en ge
meenschap te doen brengen en te houden met 
de straten en wegen op zij ne, des Staats aan-
1 iggende terre inen aanwezig of nog zij nerzijds 
of door zij ne o pvol gers in den e igendom aan 
te leggen. 

De Staat zal d it rech t kunnen ui toefenen 
aan de Zu idwestzijde o p twee p laatsen, aan 
de Noordoostzij<le op twee p laatsen en aan de 
Zeezijde op d rie p laatsen, te lkens in gemeen
schappelijk overleg tusschen den Staat en de 
Gemeente te bepalen . 

Art. 8. De Staat behoudt zich bij wijze van 
e rfd ienstbaarheid, ten behoeve van zij ne in 
a rti kel 6 hiervoor omschreven aan li ggende 
e igendommen, het recht voor van het ma ken, 
hebben en behouden van aanvoerle idingen 
voor gas en water, kabels voor electri sche 
strooml everi ng en afvoer bu izen voor r iool wa• 
ter, over en in het bij deze akte ve rkoch te 
naar de kabels en bu izen door de gemeente 
of hare opvolgers in den e igendom voor bo
vengenoemde doele inden daar in of daarop aan
gelegd of nog aan te leggen, of naar zooda nige 
kabels en buizen te n openba ren dienste aanwe
zig of te ma ken in- of op den Noord-Boule
vard, a lle op de voor de Gemeente of hare 
opvolgers in den e igendom minst bezwarende 
wijze. 

Art. 9. Ten behoeve van het voor verlen
g ing van den Noord-Boulevard bestemde of te 
bestemmen gedeelte van het verkoch te en 
ten laste van het zeewaarts gelegen Staats
-eigendom wordt gevestigd de erfd ienstbaa r-
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heid van het maken, hebben en behouden van 
ten hoogste d rie te r weerszij den door draa d 
afgerasterde toegangswegen tot het st rand, ter 
breedte van vij f meter en ter pl aatse en in de 
r icht ing nade r in gemeenschappelij k over leg 
t usschen Staat en Gemeente te bepa len waar
bij met de mogelij khe id van oml eggen va n 
deze toegangswegen in verband met aanstui 
ven o f afs laan de r d ui nen aan de zeezijde re
kening wordt gehouden. 

A rt . 10. De Gemeente is ve rplich t het ge
kochte langs de zeezijde van de daa r I iggende 
onverkochte Staatsgronden op de eigendoms
grens af te scheiden of afgesche iden te houden 
door een behoorl ij ke d raadafs lu it ing ten ge
noegen van den Staat en deze afsluiting te 
doen aans luiten op de in arti kei 9 bedoel de 
d raadafsluiting langs de daar bedoelde toe
gangen tot het st rand. 

De S taat behoudt zich bij wij ze van erf
d ienstbaarheid, ten behoeve van het pe rceel 
kadastraal bekend a ls Gemeente Noordwij k 
Sectie A 11° . 2052, vuurtoren en erf en ten 
laste van het bij deze a kte ver koch te, het rech t 
voo r om in- den ve rkochten gro nd te maken en 
te hebben een telefoonkabel va n den vuurto
ren naar de kabelkast bij den ingang va n het 
Golfterrein, op het perceel kadastraa l bekend 
Gemeente oordwij k Sectie A n°. 2582. 

De Gemeente Noordwijk betaa lt tegelijk met 
den koopprij s een bed rag van één honderd 
vij ftig gu lden (f 150 ) a ls bijdrage in de kosten 
van aanleg van dezen ka bel. 

Ten behoeve van het aan den taat ve rblij 
vende perceel , kadastraal bekend Gemeente 
Noordwij k Sectie A n° . 2052, vuurtoren en e l'f 
en ten laste van het aan de Gemeente ve r
kochte wordt gevestigd de erfdienstbaarheid 
van uitweg van en naa r den Noord-Boulevard 
en deszelfs op het bij deze a kte verkochte te 
leggen Noo rd-Ooste lij k verlengde. 

A ,·t. ll. De Gemeente verb ind t zich tot het 
ze i ve bouwrijp maken van de bij deze a kte 
aangekochte gronden en deze rege lm atig bij 
gedeelten in ex ploi tatie te brengen. 
. Art. 12. 1 . De overschrijving van deze a kte 

in de openbare registers geschiedt doo r de zo rg 
van den genoemden Inspecteul'. Deze over
schrij ving ka n door den koope l' niet worden 
gevorderd, voordat de koopsom en de even
tueel overeenkomstig a r t ikel 5 1 id 4 verschul
d igde boete geheel is betaald. 

2. De kosten deze r akte, a lsmede die op 
haa r uitvoe ri ng va ll ende, komen ten laste van 
den kooper en moeten door hem binnen veer
tien dagen na opgave word n betaald op de 
wijze, in a rtikel 5 omtrent d voldoening van 
de koopsom voorgeschreven. 

3. B ij te late betal ing de kosten, in lid 2 
van di t al't ikel bedoeld , ve beurt de kooper 
één gulden boete voor elke i gegane week ve r
zu im . 

4. Nadat de ak te in de penba re registe rs 
is ove rgesch reven en de kos en met de even
tueel overeenkomstig he t vo ige 1 id verschul 
digde boete door den koo er zijn betaa ld , 
wordt een exempl aa r daa rv n door den In
specteur aan den kooper ui gere ikt. 

Art. 13. Voor de ten u it oe rlegg ing dezer 
overeenkomst wordt domicili gekozen ten kan
tore van den voornoemden nspecteul'. 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
le 's-Gravenhage en Noordwijk, den 30 Mei 
1938. 

(get.) Van de Mortel. 
(get. ) Verhagen. 

s. 1414. 

Voor gelijkluidend a fschrift . 
De M inister van Financië11. 

J. A. cl e W i I cl e. 

22 Dece111be,· 1938. WET tot goedkeur ing van 
den onderhandschen verkoop van grond 
onder Do,·drecht . tusschen den Weesk inde
rend ij k en den Straatweg aan de gemeente 
Dordrecht. 

Bijl. Hand. Il 1938/39. 222. 
Hand. Il 193 /39 , bladz. 649. 
Bijl. Band. I 1938/39, 222. 
Hand. I 1938/39, bladz. 91. 

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

dat de gemeente Dordrecht in koop heeft ge
vraagd een gedeelte, groot 1.65.50 H.A. van 
het tusschen den Weeskinderendijk en den 
Straatweg te Dordr,•rht ge legen perceel, ka
dastraal bekend gemeente Dord,·echt, Sectie 
K, nommer 1393 en dat het belang van den 
Staat zich tegen dezen verkoop niet verzet; 

Zoo is het, da t , vij , den Raad van State. enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt ve.-leend aan den on
derhand chen verkoop aan de gemeente JJ0 1·
rfrecht van een gedeelte , groot 1.65 .50 H .A . 
van het tusschen den vVeeskinderendijk en den 
Straatweg gelegen perceel, kadastraa l bekend 
gemeente Dordrecht, Sectie K , nommer 1393, 
geconstateerd bij de in a fschrift aan deze wet 
gehechte akte d.d. 5 September 1938. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22 ten 

Decemhe,· 1938. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
D P iJfinister van ·1,iinanciën, 

J. A. d e W i I d e. 
( Uit(! e(!. 13 Janua,·i 1939.) 

De onde ,·geteekenden: 
1. Ch ristoffel Hendrik R evelman, lnspec

teur der domeinen te Dordrecht, handelende 
namens den Staat de r N ederl a nden (hierna 
aan te duiden als de Staat) , hiertoe gemach
tigd bij brief van den Directeur der registratie 
en domeinen te M iddelburg, d<l. 29 J uli 1938, 
n°. 4996/D 255 , gegrond op de missive van 
den Minister van Financiën, del. 26 Juli 1938, 
n°. 140, afdeeling Domeinen; 

2. Jacob B leeker , burgemeester der ge
meente Dordrecht, wonende a ldaar, als zoo
dan ig deze gemeente vertegenwoordigende en 
tevens handelende te,· uitvoe ,·ing van het be
slu it van den gemeenteraad dd. 14 September 
1937 goedgekeurd bij be3l uit van de Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland dd. 28 Sep
tember 1937 (hierna aan te duiden a ls de 
kooper), 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat ve rkoopt en draagt in e igendom 
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over, onder voorbehoud van goed keur ing bij 
de wet aan de gemeente Dordrecht, di e in koop 
en in e igendomsoverdracht aanneemt: het 
pe rceel grond gelegen te Dordrech t tusschen 
den rij ksweg en de Weeskinderencl ijk, kadas
traa l bekend gemeente Dordrecht, sectie K , 
n°. 1393 gedeeltelijk ter grootte van 1.65.50 
H.A.; zooals een en ander op het terrein is 
afgepaald en in roode kleur is aangegeven op 
de door partij en gewaarmerkte, aan deze akte 
gehechte, teekening. Na de toepassing van 
deze akte bij het kadaster treedt de uitkomst 
der eventueele meting, zooals di e uit de ka
dastra le stukken za l blijken, in de plaats van 
de bovenstaande omschrijving van het ver
kochte goed en de teekening en zij n de ka
dastra le gegevens bes! issend ten aanz ien van 
de vraag naar hetgeen ver- en gekocht is. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van een en derti(! duizend vierhonderd 
'Vijf en veertig (!1tldrn (f 31,445) en onder de 
volgende bepalingen: 

Art. 1 . 1. Het verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met alle daarnan verbonden lusten en 
lasten , heerschende en lijdende eddi enstbaar
heden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
e igendom. 

3. H et ve rkoch te wo,·dt geleverd vrij rn 11 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
ve rminder ing van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De koope,· kan het gekochte in be
zit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelij ke goedkeuring is 
verkregen en de koop om is betaald. 

A,·t. 4. De grond- en andere zake lij ke be
lastingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zij n van 1 Januari 1940 af ,-oor 
rekening van den kooper, on ve rschil I ig te 
wi ens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat be roep op schuldvergel ij king 
mogelij k zal zij n, geschieden ten kantore van 
den In pecteur der domeinen te Dordrecht, of 
door overschrijving of storting op d iens post
girorekening n°. 296453 (in we lk geval de 
oorzaak der betaling op het overschrijvings
of sto,·ti ngsbil jet moet worden vermei cl) of bij 
de Jederlandsche Bank, binnen een maand 
na den dag, waarop door hem aan den koo
per bij aangeteekend schr ij ven is kenni ge
geven van de h iervoor bedoelde goed keur ing 
dezer overeenkomst. 

2. Va n deze goedkeuring zal blij ken uit 
een door den genoemden Inspecteur aan den 
voet van a ll e exempl aren dezer akte te stellen 
onderteekende verklaring. 

3. De kenn isgeving wordt vo ll edig bewezen 
door de vertoon ing van het bewijs van ter 
post bezorging van den aangeteekenden br ief, 
terwij l de inhoud, alles behoudens tegenbe
wijs, zal geacht worden overnen te stemmen 
met de daarvan gehouden aanteekening in het 
correspondentie registers van genoemden In
specteur . 
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4. lndi en de koopsom niet binnen den voo ,·
schreYen termijn is betaal cl, verbeurt de koo
per een boete van honderd gulden voor iedere 
ingegane maand verzuim, en heeft de Staat 
het recht deze koopovereenkomst 011midclellijk 
te ontbinden, zonder eenige rechter! ijke t us
schenkomst en zonder dat in be ide gevallen 
eeni ge inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. 1. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemden In pecteur . Deze 
overschl' ij v ing kan door den kooper niet wor
den gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig artikel 5, lid 4, ver
sch uldigde boete geheel is betaald . 

2. De kosten dezer a kte en der aangehechte 
teekening, a lsmede die op haar uitvoering 
vall ende, komen ten laste van den kooper en 
moeten door hem binnen veertien dagen na 
opgave worden betaald op de wij ze, in artikel 
5 omtrent de voldoening van de koopsom 
voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten , in lid 
2 van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één ~ul den boete voor elke ingegane week 
verlUIITl . 

4. Nadat de akte in de openbare regi sters 
is overgeschreven en de kosten met de even
ttieel overeenkomstig het vorige li d verschul 
dï gde boete door den kooper zijn betaald , 
wordt een exempl aar daarvan door den In
specteur aan den kooper uitgereikt. 

Art. 7. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domici li e gekozen ten 
kanto re van den voornoemclen I nspectenr. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteckcnd 
.te Dordrecht den 5den September 1938. 

lget.) Bl eeke r . 

B. 1602. 

D e Inspecteur d er Drnu rinrn 
te D ordrecht. 

(get. ) R evelman. 
Voor gelijkl nidencl afschr ift, 
]J p M iniste1· van F"'inanciën, 

J. A. cl e W i l cl e. 

30 D ecrm be,· 1938. \VET tot goeclkeu ,·ing· 
·van de overeenkomst van ruiling van do
meingrond in de boschwachterij ,.On·elte" 
met de N aamlooze V ennootschap "Orve lte 
Texti el industl'i e", gevest igd te A 111.,terda111. 

B-ijl. H and. ll 1938/39, 244. 
llm1d. 71 1938/39, bladz. 11 88. 
Bijl. H ctnd. I 1938/39, 244-
H ancl. l 1938/39, bladz . 142. 

Wij WILHELM! A, enz . ... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genom en hebben. 

dat in het belang van den Sta at eene ruil ing 
van rlon1 eingrond in de boschwachterij , .Or
velte" behoort te worden aa 11gegaa n ; 

Zoo is het, rl at \Vij , den Raad va n State, enz. 
E enig artikel. 

De overeenkomst van ruil ing bij de in a f
~chrift aan deze wet gehechte acte van 20i23 
J uni 1938 gesloten met de aamlooze Ven
nootschap' ,,O rvelte Text ie l industrie", geves
t igd te Amsterdam, wordt goedgekeu rd. 

Lasten en bevel en, enz.; 
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Gegeven te 's-Grnvenhage, de 30sten De
cember 1938. 

WILHEL INA. 
lJr ilf in iste,· , ,an Econo111is ·he Zaken, 

Stee11bergh 
( Uitgeg. 17 Ja111 ari 1939 . ) 

AFSCHRTFT. 

De 011dergeteekenden: 
1 °. Sander I sraëls, wonende te Amsterdam, 

a ls d i1·ecteur van de Naamlooze en nootschap 
,,O rvelte T extiel industrie", geve igd te Am
sterdam, H eerengrach t 98, als ooda ni g op 
grond van a rtikel 11 der Statute , opgenomen 
in het bijvoegsel tot de N ederlan sche Staats
co·uranl van 19 M ei 1921 , 11 °. 95 n 19 A ug us
tus 1926, n° . 160 , die vennootsc ap te dezen 
vertegenwoordigende, daartoe gen acht igd door 
de bu itengewone vergadering va1 aandee lhou
ders gehouden op 29 April 193 . van welke 
machtiging blijkt uit het aan cl ze akte ge
hechte u ittreksel van de goedgek urcle notulen 
dier vergadering; 

2°. J ohannes Jacobus Mart i ws J ansen , 
houtvester in de houtveste rij. ,,As en" , wonen
de te Assen, in deze hoedan ighei hande lende 
namens den Staat der N ederlan en , daartoe 
gemachtigd bij brief van den i recteur van 
het Staatsboschbeheer te Utrecht, dd. 18 Mei 
1938, n°. 3456. gegrond op het hrijven van 
den Minister van Economische Z ken, dd. 17 
Mei 1938, Directie van den L a clbonw, 11 °. 
5601, a fd. 6; 

zijn overeen gekom en ·a ls volgt : 
D e onder 1 ° genoemde contrnc ant geeft in 

rnil aan den Staat der N ederl a nd n en draagt 
m itsdien aan dezen in e igendom ver: het op 
het terrein uitgepaalcle, ongevee 11.727 0 ha 
groote, middengedeelte van het rceel heide, 
kadastraal bekend gemeente W e erbork, sec
tie C. 11°. 771, gesch at op een ve ·koopwaarde 
van rlrie duizend vijf honde rd gul en (f 3500). 

Daar·entege n geeft de Staat cl r N ede rl an
den. onder voorbehoud va n cl \Vette] ijke 
goedkenring, in ruil aan den id e r 1° ge-
11001nden contractant en draagt itsd ien aan 
hem in e igendom over: de op he tene in u it
gepaalde, tezamen ongeveer 11 .6 0 ha g1-oot
te, zu idwestelijke gedeelten van e perceelen 
heide. kadastraal bekend gerne nte Westel'
bork. sectie C, nrs 767, 1857. 1 58, 1859 en 
1426, a lsmede een ongeveer 0.096 ha groote, 
l a ngs rle noo rdoostzijde gelegen 2 meter bree
cle strook van het pe rcee l weg, k dastrnal be
kend in dezelfde gen1 eente en se t ie. n°. 805. 
gelegen tusschen het ve rl engde v n de noorrl 
westgrens van het perceel 7 67 en het verl eng
de van de Znicloostgrens van het percee l 771 . 
een en ande r geschat op een ve ·koo pwaarde 
van drie dui zend vijf honderd g ul Jen ([ 3500). 
zoodat geen van be ide partij en e n toeg ift is 
ve rschuldi gd. 

H et ge rnilde is op de aan d ze akte ge
hechte. door pa rt ij en voo r echt ei <ende t.ee ke-
11 i11g oi1de rsche icl enl ijk door middel van een 
roode en een bruine kl eur aangeduid. 

Deze ru iling gesch iedt verder onder de na
volgende voorwaarden _: 

Art. 1. H et geru ilde wordt overgedragen, 
zooals het door de vervreemclers i bezeten, 
met a lle daaraan verbonden l 11s ten en lasten, 
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11eerschende en lijdende erfdi enstbaarheden en 
vrij van g rond-, tiend-, jacht- of ruilverkave-
1 ingsrnnte en hypotheek, terwijl het ge rnilde, 
nàch het genot van de jach t daarop, is ver-
1nmrd. 

All e navordering wegens over- of ondermaat 
is uitgesloten . 

Art. 2. H et geruilde kan door de verkrij 
gers in geb ruik en genot worden aanvaard da
delijk nà het verkrijgen van de Wettelijke 
goedkeming, van welke goedkeuring zal blij
ken door een gedagteekende en onclerteekende 
rnrkl aring, door den houtvester aan den voet 
dezer akte te stellen . 

De grondlasten kom.en van den eersten J a
nuari 1938 voor rekening van de ver kr ijgers: 

Art. 3. All e kosten, op de ruiling vallende, 
komen ten laste van den Staat. 

Art. 4. Voor de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst kiezen partijen woonplaats ten 
raadhuize der gemeente W'esterbork. 

Aldus in dr ie voud opgemaakt en geteekend 
te Assen en Amsterdam, den _20/23 Juni 1938. 

De H outvester 
-in de H outvest erij "Assen" , 

J. J. M . J a nsen. 
N aamlooze V ennootschap 
Or,,elt e 1'extieli11dustrie , 

De D frect eur: 
S . I sraëls. 

Voor eenslui dend afschrift : 
D e _;i,/i11i.1ter van Economische Zaken, 

Steen berghe. 

s. 577. 

13 S eptem ber 1938. BESLU IT tot vaststel 
ling van voorschriften ter uitvoering van 
de Wegenverkeerswet. ( W egen11erkeers-
1·eglement. ) 

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

W aterstaat van 1 Juli 1938, La. B.B.B .B ., 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de Wegenverkeerswet; 
Gezien de door Onzen Minister voornoemd 

ovei,relegde adv iezen van Gedeputeerde Sta
ten der provinciën; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1l Augustus 1938 n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 10 September 1938, L a 
A .. Afd. Waterstaatsrecht ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stell en de volgende voorschriften 

ter uitvoer ing van de Wegenverkeerswet: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit 
i-eglement worden verstaan : 

a. onder voertuigen: alle motorrijtuigen, 
rijwielen en andere rij- of voertui gen, uitge
zonderd die , welke l angs spoorstaven worden 
yoortbewogen, en kruiwagens, kinderwagens 
en dergelijke kl e ine voertui gen ; 

b. onder motorrijtuigen: hetgeen in de We
genverkee1·swet onder motorrijtui gen wordt 
Yerstaan: 
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c. onder aanhangwagens : a lle voertu igen, 
welke door een motorrijtuig worden voortbe
wogen, met uitzondering van motorrijtuigen, 
die niet rijklaar zijn , welke door een ander 
motorrijtuig. worden voortbewogen uitsluitend 
met het doel om een pl aats van berging of 
herstel te be rei ken of om het motorrijtuig 
rijklaa r te maken ; voertuigen , kennelijk be
stemd om als aanhangwagen te worden ge
bruikt, worden mede a ls aanhangwagen aan
gemerkt; 

d. onder wagens: alle voertuigen , geen 
motorrijtuigen, aanhangwagens of rijwielen 
zijnde; 

voor de toepassing van de bepalingen van 
dit reglement worden op wielen of roll en ge
pl aatste voorwerpen of werktuigen als wagens 
aangemerkt; 

e. onder wegen: hetgeen in de Wegenver
keerswet onder wegen wordt verstaan ; 

/. onder R ijkswegen: a ll e wegen onder be
heer van het Rijk en onder provinciale wegen: 
a ll e wegen onder beheer van de provincie; 

g. onder rijwielpaden: alle paden, onge
acht of zij deel u itmaken van een weg, door 
of met goedvinden van den daartoe gerechtig
de a ls zoodanig aangeduid op door Onzen 
M inister te bepalen wijze, met dien verstande 
dat, voor zoover het tegendeel niet blijkt, zoo
danige aanduiding geacht wordt door of met 
goedv inden van den gerech tigde te hebben 
plaats geh ad; 

ten aanzien van paden, onder beheer van 
een openbaar lichaam is de beheerder als ge
rechtigde te beschouwen , 

ten aanzien van andere paden de e igenaar; 
h. onder voetpaden: a ll e wegen of wegge

deel ten, geen voor het openbaar rijverkeer 
openstaande wegen of weggedeelten zijnde; 

i . onder bestuurde,· van een motorrijtui g: 
hij , di e het rijtuig bestuurt of hij , di e over
eenkomstig de in artikel 2 genoemde voor
waarden geacht wordt het rijtuig onder zijn 
onmiddellijk toezicht te doen besturen ; 

k. onder Onze M inister : Onze Minister met 
de uitvoering van dezen algemeenen maatre-
gel van bestuur bel ast; · 

l. onder luchtbanden : rubberbanden , welke 
voldoen aan de door Onzen Minister te stel
len eischen; 

m . onder cushionbanden: rubberbanden van 
een soort en van de afmetingen, t,m aanzien 
waarvan Onze Minister heeft verklaard, dat 
zij als cushionbanden worden aangemerkt; 

n. onder massieve banden: rubberbanden, 
welke niet zijn luch t- of cushionbanden; 

o. onder wieldruk: de druk , welke door 
een wiel op het rijvl ak wordt ui tgeoefend , 
wanneer het voertu ig in rust is , met dien 
verstande, dat daarbij een samenstel van wie
l P.n, op één w ie lnaaf gemonteerd , a ls één wiel 
wordt beschouwd ; 

voo r wat betreft motorrijtu igen op r upsban
den wordt ten aanzien van elk der rupsbanden 
als wiel druk aangemerkt een derde van den 
druk , door den rupsband op het rijvlak ui t
geoafend wanneer het voertu ig in rust is; 

p. onder asdruk: de som van de wieldruk
ken van de wielen aan één as; voor de be
rekening van de asdruk worden twee of meer 
assen , liggende in elkanders verlengde, dan 
wel achter el kan der op een onderlingen af- _ 
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stand van ten hoogste 2 m, als één as aange
merkt; voor w:it betreft motorrijtuigen op 
rupsbanden wordt ten aanzien van één paar 
rupsbanden als asdruk aangemerkt de druk, 
welke door het paar rupsbanden tezamen op 
het rijvlak wordt uitgeoefend, wanneer het 
voertuig in rust is; 

q. onverminderd het bepaalde bij het derde 
1 id van dit artikel, onder vooras : de lijn, die 
de middens verbindt van de twee, het meest 
naar voren, aan weerszijden van een motor
rijtuig of een aanhangwagen, aangebrachte 
wielen, wanneer deze zich in den stand be
vinden, waarin rechtuit wordt gereden; 

r. onverminderd het bepaalde bij het derde 
lid van dit artikel, onder achteras: de lijn die 
de middens verbindt van de twee, het meest 
naar achteren, aan weer zijden van een mo
torrijtuig of aanhangwagen aangebrachte, niet 
bestuurbare of niet verstel bare wielen; 

s. onverminderd het bepaalde bij het derde 
lid van dit artikel, onder radstand: de af
stand tusschen de twee lijnen, bedoeld onder 
q en r; 

1. onder geel licht en wit licht, en onder 
verblindende verlichting: het licht onderschei
denlijk de verlichting, door Onzen Minister 
aan te geven; 

u. onder bij dag: van een half uur voor 
zonsopgang tot een half uur na wnsonder
gang; 

v. onder bij nacht: van een half uur na 
wnsondergang tot een half uur voor zons
opgang; 

w. onder voertuig bewijs: een voor een mo
torrijtuig of een aanhangwagen afgegeven be
wijs, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, on
der 2e, en derde lid, der Wegenverkeerswet. 

2. Onder het geleiden van vee wordt voor 
de toepas ing van dit reglement begrepen het 
drijven van vee. 

Onder het rijden met een rijwiel, als be
doeld in artikel 44, wordt voor de toepassing 
van dit reglement begrepen het te voet voort
bewegen van zoodanig rijwiel. 

3. Voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
anders dan op vier wielen, of van een bij
zonderen bouw zijnde, zal bij de afgifte van 
het voertui gbewijs worden bepaald, wat onder
scheidenlijk onder vooras, achteras en radstand 
zal worden verstaan. 

4. Waar bij of krachtens dit reglement ter 
bepali ng van de p laats, waarop lantaarns 
aan voertuigen moeten worden aangebracht, 
afstanden worden bepaald, is daaronder tel
kens te verstaan de kortste afstand, gemeten 
tot het lichtdoorlatend gedeelte van de lan
taarns. 

5. Voor de toepassing van de bepali ngen 
van dit reglement wordt een rupsband gelijk
gesteld met drie wielen. 

2. 1. Degeen, onder wiens toezicht een 
ander een motorrijtuig bestuurt, wordt geacht 
het rij tuig onder zijn onm iddellijk toezicht te 
doen besturen in den zin van artikel 1, eerste 
lid onder i, mits voldaan is aan de volgende 
voorwaarden: 

a. dat hij naast dengeen, die het motorrij
tu ig bestuurt, een wodanige plaats inneemt, 
dat hij voldoende kan ingrijpen; 

b. dat, indien het eigen gewicht van het 
motorrij tuig meer bedraagt dan het door On-
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zen Ministe,· te bepalen maximum, of niet 
alle wielen daarvan voorzien zij n van lucht
banden, degeen, die het motorrij tuig bestuurt, 
in het bezit is van een geldig rijbewijs voor 
het besturen van motorrijtuigen op meer dan 
twee wielen, waarvan het eigen gewicht ten 
hoogste bovenbedoeld maximum bedraagt en 
waarvan alle wielen van luchtbanden voorzien 
zijn. 

2. In afwijking van het vorig lid wordt 
degeen, onder wiens toezicht een ander een 
motorrijtuig bestuurt, niet geacht het motor
rij tuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen 
besturen in den zin van artikel 1, eerste lid 
onder i, wolang dengeen, die het motorrij
tuig bestuurt, de bevoegdheid motorrijtuigen 
te besturen, ingevolge artikel 39 der Wegen
verkeerswet is ontzegd. 

HOOFDSTUK II. 
Overheidsmaatregelen. 

Paragraaf 1. Voorrangswegen . 
3. 1. Voorrangswegen zijn de wegen, voor

zoover zij overeenkomstig dit artikel als zoo
danig zijn aangewezen en op door Onzen Mi
nister te bepalen wijze aan de weggebrni kers 
kenbaar zijn gemaakt. 

2. Als voorrangsweg kunnen worden aan-
gewezen: 

a. wegen binnen bebouwde kommen: 
b. Rijkswegen; 
c. provinciale wegen; 
d. op het Rijkswegenplan voorkomende we

gen; 
e. op een provinciaal wegenplan, als be

doeld in artikel 34 van de Motorrijtuigenbe
lastingwet, 1 voorkomende wegen. 

3. De aanwijzing van een weg als voor
rangsweg, a lsmede de wijziging en de ophef
fing eener wodanige aanwijzing geschieden: 

a. voor wat betreft wegen binnen bebouw
de kommen, bij of krachtens besluit van den, 
gemeenteraad; 

b. voor wat betreft Rijkswegen alsmede op 
het Rijkswegenplan voorkomende wegen , geen 
provinciale wegen zijnde, door Onzen :\1inis
ter; 

c. voor wat betreft provincial e wegen al -
mede op een provinciaal wegenplan, als be
doeld in de Motorrijtuigenbelastingwet voor
komende wegen, geen Rijkswegen zijnde, door 
Gedeputeerde Staten. 

4. De wijziging en de opheff ing eener aan
wijzing kunnen slechts geschieden door het 
gezag, dat het besluit tot' aanwijzing nam. De 
aanwijzing vervalt van rechtswege, zood ra de 
weg aan een a nder gezag wordt overgedragen 
dan wel van het wegenplan vordt afgevoerd. 

5. Een aanwijzing alsmede de wijzigiug of 
opheffing daarvan bij of krachtens besluit van 
den gemeenteraad behoeven, voor wat betreft 
wegen, d ie een weg, welke door Onzen :\1inis
ter of door Gedeputeerde Staten als voor
rangsweg is of kan worden aangewezen, krui
sen dan wel zich daarmede vereen igen, de 
goedkeuring van Onzen Minister onderschei
denlijk van Gedeputeerde Staten. 

Een aanwijzing a lsmede de wijziging of op
heffing daarvan door Gedeputeerde Staten 
behoeven, voor wat betreft wegen, die een 
weg, welke door Onzen Minister als voor-
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rangsweg is of kan worden aangewezen, krui
sen dan wel zich daarmede vereenigen, de 
goedkeuring van Onzen Minister. 

6. Een aanwijzing alsmede de wijziging of 
opheffing daarvan door Onzen Minister of 
door Gedeputee1·de Staten hebben, voor wat 
betreft binnen bebouwde kommen gelegen 
wegen, niet plaats dan nadat daaromtrent de 
betrokken gemeentebesturen zijn gehoord. 

7. Besluiten, als bedoeld in het derde lid, 
worden bekendgemaakt op de door Onzen Mi
nister te bepalen wijze . 

8. De begin- en eindpunten van voorrangs
wegen, alsmede de kruisingen en vereenigin
gen van voorrangswegen onder! ing, moeten 
door of namens den wegbeheerder en op kos
ten van het gezag, dat den weg a ls voorrangs
weg aanwees, aan de weggebruikers kenbaar 
worden gemaakt op de door Onzen Minister 
te bepalen wijze. 

9. Het kenbaar maken van wegen als voor
rangswegen geschiedt, behoudens het bepaalde 
bij artikel 54, door of namens de beheerders 
der wegen, waarop kenteekenen moeten wor
den aangebracht, ieder voor zoover betreft de 
op zijn weg aan te brengen kenteekenen, en 
op kosten van het gezag, dat den weg als 
voorrangsweg aanwees. 

Paragraaf 2. l ndeeling van wegen. 

4. 1. De wegen worden onderscheiden in 
twee klassen: klasse A en klasse B. De niet 
in klasse B ingedeelde wegen behooren tot 
klasse A . 

2. De tot klasse A behoorende wegen wor
den hierna A-wegen, de tot klasse B behoo
rende wegen B-wegen genoemd. 

3. Besluiten tot indeeling van andere dan 
Rijkswegen vervallen van rechtswege op 1 
Januari 1945, op 1 Januar i 1950 en verder 
telkens om de vijf jaar. 

Paragraaf 3. Geslotenverklaring van wegen. 

5. 1. In het belang van de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer over een weg kan 
deze , tenzij het doorgaand verkeer daardoor 
zonder noodzaak ernstige belemmering zou 
ondervinden, geheel of gedeeltelijk worden 
gesloten verklaard voor het verkeer in een of 
beide 1·ichtinge n met een of meer van de 
volgende categorieën van voertuigen: 

a. motorrijtuigen op meer dan twee wielen ; 
b. motorrijtuigen op twee wielen ; 
c. rijwielen; 
d. motorrijtuigen, waardoor een of meer 

aanhangwagens worden voortbewogen; 
e. a lle wagens, dan wel een of meer cate

gor ieën daarvan; 
/. motorrijtuigert op meer dan twee wielen, 

welke met inbegrip van de lading bij die ver
klaring te bepalen afmetingen te boven gaan, 
en motorrijtuigen waardoor een of meer aan
hangwagens worden voortbewogen, indien het 
samen tel van het motorrijtui g met den aan
hangwagen of met de aanhangwagens, met 
inbegrip van de lading, die afmetingen te 
boven gaat; 

g. wagens, welke met inbegrip van de la
ding bij die verklaring te bepalen afmetingen 
te boven gaan ; 

h. rij- en trekdieren en vee ; 
,. voetgangers. 
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2. Het bepaalde bij het eerste 1 id, aanhef 
en onder h, laat onverkort de bevoegdheid 
van den gemeenteraad, om bij plaatselijke 
verordening het geleiden van vee, dan wel 
uitsluitend het drijven van vee, over de wegen 
binnen de gemeente met uitzondering van die, 
welke door Burgemeester en Wethouder& 
mochten zijn aangewezen, te verbieden of van 
een vergunning afhankelijk te stellen. 

3. In het belang van de vrijheid en vei lig
heid van het verkeer over een weg kan deze, 
tenzij het doorgaand verkeer daardoor zonder 
noodzaak ernstige belemmering zou ondervin
den, geheel of gedeeltelijk worden gesloten 
verklaard voor het verkeer m et alle voertui
gen, rij- en trekdieren en vee, welke komen 
uit en gaan in de bij de verklaring te bepalen 
richtingen. 

4. Indien het belang van de instandhou
ding van een B -weg het bepaaldelijk vordert, 
kan die weg geheel of gedeeltelijk gesloten 
worden verklaard voor voertuigen, waarvan 
de druk van eenig wiel een in het bes! uit tot 
geslotenverklar ing aangegeven maximum over-
chrijdt. Dit maximum mag niet anders dan 

een veelvoud van honderd kg bedragen . 
5. Bruggen en viaducten afzonderlijk en 

op- en afritten van veren kunnen , indie n het 
belang van de instandhouding het bepaalde
lijk vordert, gesloten worden verklaard voor 
voertuigen, waarvan de druk van eenige a& 
een in het besluit tot geslotenverklaring aan
gegeven maximum overschrijdt. Dit maximum 
mag niet anders dan een veelvoud van 100 
kg bedragen. Zij kunnen niet afzonderlijk 
krachtens het voorgaande lid gesloten worden 
verklaard. 

Paragraaf 4. Snelheidsbeperking voor het 
verkee1· op b1·uggen en viaducten. 

6. Ten aanzien van bruggen en viaducten 
kan door den beheerder een maximum-snel
heid, niet beneden 6 km per uur, worden 
vastgesteld voor voertuigen, waervan de druk 
van eenige as 2400 kg overschrijdt. 

Paragraaf 5. B evoegd gezag ; aanduiding ; 
kosten. 

7. 1. Besluiten tot indeeling of gesloten
verklaring, als bedoeld in de artikelen 4 en 5, 
alsmede die tot wijziging of opheffing eener 
indeeling of geslotenverklaring worden ge
nomen: 

a. ten aanzien van Rijkswegen door Onzen 
Minister; 

b. ten aanzien van provincial e wegen , als
mede van andere wegen, geen Rijkswegen 
zijnde en gelegen buiten bebouwde kommen, 
door Gedeputeerde Staten; 

c. ten aanzien van andere wegen bij of 
krachtens een besluit van den ge1neenteniad. 

2. Besluiten, als bedoeld in het eerste hel , 
aanhef en onder b en c, worden niet genomen 
dan nadat de betrokken wegbeheerders zij n 
gehoord. Zij worden met redenen omkleed en 
bekendgemaakt op de door Onzen Minister te 
bepalen wijze. Van deze bes! uiten staat be
roep op Ons open. 

8. 1. De indeel_ing van wegen in klassen, 
de geslotenverklar111g, van wegen en de snel
heidsbeperking, als bedoeld in de artikelen 
4, 5 en 6, worden op door Onzen Minister te 
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bepalen wijze aan de weggebruikers kenbaar 
gemaakt, en zijn slech ts geldig voor zoover 
dit is geschied. 

2. H et kenbaa r maken van de in het eerste 
lid bedoelde besluiten gesch iedt door of na
mens en op kosten van het gezag, dat den 
maatregel trof. 

Paragraaf 6. Stopve1·bod; stationneerverbod; 
parkeerverbod; verbod t e lang pm·kee1·en; 

in haalverbod; doorrijv erbod. 

9. 1. Indien het belang van de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer over een weg het 
bepaaldelijk vordert, kan worden bepaald : 

a. dat men op dien weg of een gedeelte 
daarvan een voertuig dan wel een rij - of 
trekdier of vee niet mag doen of laten staan 
{stopverbod) ; 

b. dat men op dien weg of een gedeelte 
-daarvan een motor rijtu ig, een aanhangwagen, 
-een rijwiel, als bedoeld in artikel 44, of een 
wagen niet mag doen of laten taan, anders 
dan tot het onmiddellijk uit- o f inlaten of 
·uit- of instappen van personen {stationneer
verbod): 

c. da t men op di en weg o[ een gedeelte 
-daarvan een motorrijtuig, een aanhangwagen, 
-een rijwiel, a ls bedoeld in artikel 44, of een 
wagen niet mag doen of laten staan, anders 
dan tot het onmiddellijk uit- of inlaten of uit
-0f instappen van personen of het onm iddel 
lijk laden of lossen van goederen (parkee r
verbod); 

d. dat men op dien weg o[ een gedeelte 
-claarv~n een motorrijtuig, een aanhangwagen, 
een rij\\·iel, a ls bedoeld in artikel 44, of een 
wagen niet mag doen of laten staan, langer 
<lan gedurende een bepaalden tijdsduur {ver
bod te lang parkeeren); 

e. dat op dien weg of een gedeelte daar
van met een motorrijtuig een ander motor
r ijtuig niet ingehaald mag worden {inhaal 
verbod ): 

/. da t het verkeer over dien weg of een 
gedeelte van dien weg uit eene richting ve r
boden is . wanneer een voertuig, een r ij- of 
trekdier of vee uit de tegengestelde richting 
dien weg of dat weggedeelte is genaderd, dan 
wel zich daarop bevindt {doorr ijverbod) . 

2. Besluiten tot vaststelling van een ver
bod als bedoeld in het eerste lid , alsmede d ie 
tot wijzig ing of opheffing van zu lk een ver
bod. worden genomen : 

a. bij of krachtens besluit van den ge
n1eenteraad ; 

b. Y00r wat betreft R ijkswegen door Onzen 
Minister : 

c. voor wat bet reft provincia le wegen door 
Gedeputeerde Staten. 

3. De wijziging en de opheffin g van een 
verbod a ls hier bedoeld, kunnen slechts ge
schieden door het gezag, dat het verbod vast
stelde. H et verbod vervalt van rechtswege, 
zood ra de weg aan een a nder gezag worclt 
overgedragen. 

4. Besluiten, a ls bedoeld in het tweede lid, 
aanhef en onder b en c, worden niet genomen 
dan nadat daaromtrent de desbetreffende ge
meentebesturen zijn gehoord. 

5. Besluiten. a ls bedoeld in het tweede lid , 
aanhef en onder a en c, ·worden met redenen 
omkl eed en bekendgemaakt op de door Onzen 
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Minister te bepalen wijze . V a n deze besluiten 
staat beroep op Ons open. 

6. Een verbod, a ls bedoeld in het eerste 
lid , wordt op door Onzen Minister te bepalen 
wijze aan de weggebruikers kenbaar gemaakt 
en is slechts geldig voor wover dit is ge
schied. H et kenbaar maken ge chiedt door 
of namens en op kosten van het gezag, da t 
den maatregel trof. 

P aragraaf 7. T ijdelijke sluiting ; tijdelijk 
doorrijverbod; tijdelijk stop-, stationneer

en parkee1·verbod. 

10. 1. Een weg ka n geheel of gedeeltelijk 
tijdelijk worden gesloten voor het gehee le 
verkeer of een gedeelte daarvan, in verband 
met de u itvoering van werken, den doorweek
ten toestand van den weg of het weggedeel te, 
of dre igend gevaar (tijdelijke sluiting). 

2. Voor het verkeer over een weg of weg
gedeelte uit eene r ichting kan t ijdelijk een 
doorrij ve rbod . a l bedoeld in artikel 9, eerste 
lid onder /, worden vastgesteld , in verband 
met de uitvoering van werken of dreigend 
gevaar {tijdelijk doorrijverbod) . 

3. Voor een weg of weggedeel te kan tijde
lijk , in verband met de uitvoering van wer
ken of dre igend gevaar, een stopverbod , een 
stationneerverbod of een parkeerverbod wor
den u itgevaardigd. 

4. De in het eer te, tweede en derde I id 
genoemde maatregelen worden genomen door 
of namens den desbetreffenden wegbeheerder, 
of. voor wat betreft de in het eerste lid ge
noemde maatregelen, door of namens den be
heerder van den waterkeerenden dijk, waarop 
de weg is gelegen. Va n het voornemen tot 
den in het eerste lid bedoel den maatregel 
wordt t ij d ig kennis gegeven, voor wat betreft 
de tijdelijke slui ting door of nam ens den weg
beheerder, aan het gezag, dat tot het nemen 
van een besluit tot geslotenverklaring van 
den weg overeenkomstig a r tikel 5 bevoegd is, 
en voor wat betreft de t ijdelijke si u iting door 
of namens den beheerder van den waterkee
renden dijk, waarop de weg is gelegen, aan 
den Commissaris der Koning in . Duldt de 
maatregel geen uitstel en is voorafgaande 
kennisgeving niet mogelijk , da n geschiedt de 
bedoelde kennisgeving zoo spoedi g mogelij k 
nadat de maatregel is genomen. 

5. De autoriteit, aan wie ingevolge het 
vorig lid kennisgeving moet worden gedaan, 
waakt, dat het verkeer zoo min mogel ijk be
lemmering ondervindt van de t ijdelijke slui
t ing, en kan zoo noodi g die sluiting opheffen. 

6. Het betrokken gemeentebestuur kan zoo 
noodig de maatregelen, bedoeld in het tweede 
en derde I id, voor zoo ver deze ni t een Rijks
weg of een p rovinc ialen weg betreffen, op
heffen . 

7. De tijdel ij ke sluiting, het tijdelij k door
rijverbod en het t ijde lijke stop-, stationneer
en parkeerverbod worden op door Onzen Mi
nister te bepalen wijze aan de weggebruikers 
kenbaar gemaak t, en zijn slechts geldig voor
wover dit is geschied. 

8. H et kenbaar maken geschiedt door of 
namens en op kosten van den wegbeheerder 
of dijkbeheerder, die den maatregel nam. 

9. Op de t ijdelijke slu iting, het tijdelijk 
doorrijverbod en het tijde lij ke stop- , station-
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11eer- en parkeerverbod zij n de artikelen 5, 7 
-en 8 onderscheidenlijk artikel 9 niet van toe
passing. 

HOOFDSTUK III. 

Jnrichting en belading van voe,·tuigen; voer
t"igbewijs; huu,·auto's zonder cha"jfeur. 

Paragraaf 1. Eischen ten aanzien van 
voe,·tuigen; verlichting . 

ll. Voertuigen moeten voldoen aa11 de 
volgende eischen: 

a. zij moeten in voldoenden staat van on
derhoud verkeeren; 

b. zij mogen niet anders zijn ingericht of 
beladen dan zoodan ig, dat de bestuurder vol
doende uitzicht naar voren en zijuitzicht heeft, 
en door de lading of anderszins in het be
s turen niet wordt gehinderd, alsmede dat geen 
gevaar bestaat voor het op den weg vallen 
van de lading of een deel daarvan; 

c. zij moeten bij nacht, voor wat hun ver-
1 ichting betreft, en zoowel bij dag als bij 
nacht, wat de achterspatborden van r ijwielen 
betreft, voldoen aan de in de hiernavolgende 
t abel opgenomen voorschr iften. 

Zie voor tabel blz. 828 e n 829. 

Paragraaf 2. Eischen ten aanzien van mo
torrijtuigen en aanhangwagens. 

12. 1. Mot01-rijt"igen en aanhangwagens 
moeten, onverminderd het bepaalde bij artikel 
11. tevens voldoen aan de volgende e ischen: 

a. de wielen moeten voorzien zijn van 
luchtbanden of cushionbanden, of, voor wat 
betreft aanhangwagens, van massieve banden, 
waarvan de hoogte, gemeten van de binnen
-zijde van den montagering, tenm inste 65 mm 
bedraagt, en waarvan de breedte, op den rnon
tagering gemeten, tenminste 80 mm bedraagt ; 

b. de druk van eenig wiel mag niet meer 
dan 3600 kg bedragen; 

c. zij moeten van goed werke nde draag
·veeren voorzien zijn ; 

d. de afstand van de achterzijde van het 
voertuig tot de achteras mag niet meer be
dragen dan twee meter, vermeerde rd met een 
-vijfde deel van den radstand, met die n ver
. tande dat bij aanhangwagens, kennelijk en 
uitslu itend ingericht als kampeenvagens, de 
afstand van de achterzijde van het voertu ig 
tot de as niet meer dan 2.76 m mag bedra
gen; 

e. de afstand van de achterzijde van de 
buiten het voertu ig uitstekende lading tot de 
achteras van het voertuig mag niet meer be
dragen dan twee meter, vermeerderd met een 
vij fde deel van den radstand, met dien ver
stande, dat de lading niet meer dan twee 
meter buiten de achterzijde van het voertuig 
mag re iken; het vorenstaande gel dt niet in de 
door Onzen Minister te bepalen bijzondere 
geva llen , mi ts voldaan is aan de door Onzen 
Minister di enaangaande vast te stellen voor
waarden; 

/. zij mogen met inbegrip van de lading 
niet breecler zijn dan 2.40 m, voor wat be
tre ft voertu igen, die zijn ingericht voor het 
vervoer van tenminste zeven personen buiten 
den bestuurder. en niet breeder clan 2.35 m, 
voor wat betreft andere voertuigen; 

g. zij mogen met inbeg rip van de lading 
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niet hooger dan 3.50 m boven den weg rei
ken; 

h. zij moeten, indien zij breeder zijn dan 
2.10 m, op de door Onzen Minister te bepalen 
wijze zijn aangeduid ; 

i. zij moeten, voor zoover voor het voertuig 
een rijverbod of maximum-wieldruk, een en 
a nde ,· a ls bedoeld in artikel 17, vijfde lid, 
onder a en b, is vastgesteld, op de door On
zen :Minister te bepalen wijze zijn aangeduid ; 

k. indien zich in het voe rtuig herkauwende 
dieren, eenhoevige dieren of varkens bevin
den, moet: 

I. in het voertuigbewijs zijn vermeld, dat 
het voertuig voor dit vervoer mag worden 
gebezigd, 

II. het voertu ig aan de voor dit vervoer 
gestelde, in het voertuigbewijs vermelde bij 
zondere e ischen voldoen, 

III. op het voertu ig de bestemming voor 
dit vervoer zijn aangeduid op de door Onzen 
Minister te bepalen wijze; 

l. zij mogen met inbegrip van de lading 
niet l anger zijn dan 9 m, met dien verstande, 
dat samenstellen van trekker en oplegger met 
inbegr ip van de l ad ing niet langer mogen zijn 
dan 14 m; 

m. de lengte van het motorrijtuig met in
begr ip van de daarachter gekoppelde aan
hangwagen of aanhangwagens mag niet meer 
dan 18 m bedragen; 

n. achter het motorrijtuig mag n iet meer 
dan één aanhangwagen zijn gekoppeld , met 
dien verstande, dat aan een motorrijtuig, be
staande uit een samenstel van trekker en op
legger, geen aanhangwagen mag zijn gekop
peld; het vorenstaande geldt niet, indien vol
daan is aan de dienaangaande door Onzen 
Minister vast te stellen voorwaarden . 

2. Motorrijtuigen moeten bovendien vol
doen aan de volgende eischen: 

a. zij moeten voorz ien zijn van een deug
delijke stuu rinricht ing; 

b. zij moeten voorzien zijn: 
hetzij van ten minste twee onafhankelijk 

van elkander werkende remmen. welker bedie
ningstoestellen zich onder onmiddellijk bereik 
van den bestuurder bevinden en welke rem
men voldoen aan de door Onzen Minister te 
stellen eischen, 

hetzij van een andere reminrichting, vol
doende aan de door Onzen Minister te stel
len eischen e n van een door of vanwege On
zen Mi nis ter goedgekeurde soort: 

c. zij moeten voorzien zijn van tenm inste 
één éénton igen hoorn, waarvan de gel uids
sterkte niet minder mag bedragen dan het 
door Onzen Minister te bepalen minimum en 
niet meer dan het door Onzen Minister te 
bepalen maximum, met dien verstande, dat: 

I. motorrij tu igen, kennelijk en uitsluitend 
ingericht voor het vervoer van zieken en ge
wonden, in plaats van een hoorn , als hier 
omschreven, van een drietonigen hoorn, die 
voldoet aan de door Onzen Minister te stellen 
e ischen, voorzien mogen zijn, 

II. motorrij tuigen, door openbare besturen 
gebezigd ten dienste der brandweer, en uit
rukmotorrijtuigen ten dienste der politie, in 
plaats van den hoorn. van een sirene, die vol
doet aan de door Onzen Minister te tellen 
e ischcn, voorzien mogen zijn; 
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d. zij moeten zoodanig zijn ingericht, dat 
zooveel mogelijk elk gevaar voor brand of 
ontploffing wordt voorkomen en dat niet 
eenig gebruiker van den weg door rook, damp 
of walm wordt gehinderd; 

e. de afgewerkte gassen mogen niet anders 
worden afgevoerd dan door een inrichting, 
d ie : 

I. behoorlijk geluiddempend, goed onder
houden en over de geheele lengte gasdicht is, 

II. bij motorrijtuigen op meer dan drie 
wielen tot aan de achterzijde van het motor
rijtuig reikt, met dien verstande, dat zij bij 
samenstellen van trekker en oplegger ]echts 
tot aan de achterzijde van den t rekker be
hoeft te reiken; 

/. zij mogen geen geluid voortbrengen van 
een sterkte, welke het door Onzen Minister te 
bepalen maximum te boven gaat; 

g. zij moeten voorzien zijn van een spiegel , 
waardoor de bestuurder van zijn zitplaats het 
links achterliggend weggedeelte kan overzien. 
en mogen niet zood an ig zijn beladen, dat dit 
overzicht wordt belemmerd ; 

h. de voorruit moet, met ingang va n het 
t ij dstip, vallende twee jaar na de inwerking
treding van dit reglement, bestaan uit ma
teriaal van een door Onzen Minister goedge
keurde soort; 

i. zij moeten voorzien zijn van de volgende 
aanwijzingen, welke op een behoorlijk toegan
kelijke plaats en in gemakkel ijk leesbare tee
kens moeten zijn aangebracht: 

aanduiding van den bouwer van het onder-
stel, 

fabrieksnummer van het onderstel, 
fabrieksnummer van den motor; 
k. de lading mag niet buiten de voorzijde 

en, voor wat betreft motorrijtuigen, ingericht 
voor personenvervoer , niet buiten den zij ka nt 
van het motorrij tuig reiken; 

l. motorrij tuigen op meer clan drie wielen, 
met een grooteren radstand dan 2 m of zwaar
der dan 35 0 kg, moeten voorzien zij n van een 
inrichting om achterwaarts te rijden ; 

1n. indien naast den be tuurder van een 
motorrijtuig op meer dan twee wielen twee 
of meer personen gezeten zijn, moet de vrije 
ruimte van de zitplaatsen, langs de voorzijde 
van de zitting tussch.en de wanden gemeten, 
tenminste 0.60 m bedragen voor den bestuur
der en 0.40 m voor elk der andere bedoelde 
personen, voor zoover zij den leeftij d van 12 
jaar, of ten minste 0.30 m, voor wover zij 
cli n l ee ft ijd niet bereikt h ebben e n tenminste 
vij f j11ar oud zij n; 

n . naast of voor den bestuurder mag zich 
geen persoon bevinden d ie niet op de daar
voor bestemde zitpl aats is gezeten, uitgezon
derd een kind beneden vij f jaren, dat zich 
bevindt op de schoot van een naast den be
stuurder gezeten persoon; 

o. zij moeten, voorzoover zij aanhangwa
gens voortbewegen, voorz ien zijn van een ken
teeken, in te richten. aan te brengen en bij 
nacht, behoudens in de door Onzen 1inister 
te bepalen gevallen, te verlichten overeen
komstig hetgeen Onze Minister mocht bepa
len. 

3. 
doen 

a. 

Aanhangwagens moeten bovendien vol
aan de volgende e ischen: 
zij moeten voorzien zijn van een rem-
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inrichting, voldoende aan de eischen, welke 
Onze :Minister mocht stellen; 

onverminderd het bepaalde in den derden 
zin van het vierde lid, den tweeden zin van 
het zesde lid en den eersten zin van het acht
ste lid , is geen reminrichting vereischt ten 
aanzien van: 

I . éénassige aanhangwagens, waarvan de 
druk van eenig wiel niet meer bedraagt dan 

1 350 kg, 
II. aanhangwagen , gebezigd bij milita ire 

oefeningen, voor zoover afwijking is gelas 
door het bevoegd gezag ; in dat geval worden 
door of vanwege Onzen Minister van Defensie 
de nood ige maatregelen genomen, teneinde 
te voorkomen dat de veiligheid van het ver
keer door het afwijken van het voorschrift irL 
gevaar wordt gebracht; 

b. zij moeten, voorzoover zij niet door een 
anderen aanhangwag n worden gevolgd, aan 
de achterzijde voorzien zijn van het kenteeken, 
ingevolge artikel 9 der Wegenverkeerswet op
gegeven aan den e igenaar of houder van het 
motorrijtui g, waardoor de aanhangwagen 
wordt voortbewogen; d it kenteeken moet zoo
danig zijn inger icht en aangebracht en, bij 
nacht, behouden in de door Onzen M inister 
te bepalen gevall en, zoodanig zijn verlicht, 
a ls door dien Minister zal worden voorge
schreven; 

c. zij moeten door een sterke koppeling, 
die niet kan lostrillen, zoodanig aan het mo
torrijtuig, door middel waarva n zij worden 
voortbewogen, of aan den voorafgaanden aan
hangwagen zijn verbonden, dat zijdelings uit
wijken van den aanhangwagen zooveel moge
lijk wordt voorkomen; 

d. de druk van eenig wiel, voorzien van 
een massieven band, mag niet grooter zijn dan 
100 kg per centimeter bandbreedte, op den 
montagering gemeten. 

4. H et bepaalde bij het eerste lid, aanhef 
en onder a tot en met / en h tot en met n, 
en bij het tweede lid , aanhef en onder b, c, /, 
g, h, i en n, is niet van toepass ing op stoo1n
en motorwalsen. Het eigen gewicht van deze 
voer tu igen mag niet meer dan 16 000 kg be
dragen. H et bepaalde bij het eerste lid, aan
hef en onder a tot en met c en h tot en met n 
en bij het derde lid, aanhef en onder a, is 
niet van toepassing op door stoom- en motor
walsen voortbewogen aanhangwagens. Het ge
zamenlij k aantal wielassen van die aanhang
wagens mag niet meer dan acht, de druk van 
een ig wi el niet meer cla n 2400 kg en het ge
zamenl ijk gewicht met inbegrip van de la
ding n iet meer dan 10 000 kg bedragen. 

5. H et bepaalde bij het eerste l id, aanhe 
en onder a, b, c, d, e, /, h, i en n en bij he 
tweede lid , aanhef en onder b, c, /, g en h is 
niet van toepassing op motorrijtuigen, wel k 
bestemd zijn om buiten de wegen te worde 
gebruikt en ten behoeve van, of in onrniddel 
lijk verband met die beste·m1ning worden ge 
bezigd. 

Deze voertuigen moeten vol doen aan d 
volgende eischen : 

a. de wielen moeten voorzien zijn van rub 
berbanden, waarvan de hoogte, gemeten va 
de binn-inzijde van den montagering, tenmin 
ste 65 mm bedraagt, en waarvan de breedte 
gemeten op den montagering, tenminste 8 
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mm bedraagt, of van gladde metalen banden, 
waarvan de breedte tenminste 100 mm be
draagt; indien het mototTijtüig van rupsban
-den is voorzien, moeten dit rubber rupsbanden 
of gladde metalen rupsbanden zijn; 

b. zij mogen met inbegrip van de lading 
niet b,·eeder zijn dan 2. 60 m; 

c. de a fstand van de achterzijde van het 
voertuig tot de achteras mag niet meer be
dragen dan 4 m ; 

d. de lading mag niet meer dan 2 m bui
ten de achterzijde van het voertuig en n iet 
meer dan 4 m buiten de achteras reiken; het 
vorenstaande geldt niet in de door Onzen 
Minister te bepalen bijzondere gevallen, mits 
voldaan is aan de door Onzen Minister dien
aangaande vast te stellen voorwaarden; 

e. de druk van eenig wiel mag niet meer 
bedragen dan 1200 kg; 

/. het gezamenlijk aantal wielassen aan de 
door deze motorrijtuigen voortbewogen aan
hangwagens mag niet meer dan vijf en het 
gezamenlijk aantal aanhangwagens niet meer 
dan drie bedragen; 

g. het voertuig moet voorzien zijn van een 
reminrichting, voldoende aan de eischen, 
welke Onze Minister mocht stellen. 

6. Het bepaalde bij het eerste lid , aanhef 
en onder a, b, c, d, e, f, h, i en n en bij het 
derde lid , aanhef en onder d, is niet van toe
passing op aanhangwagens, welke door een 
motorrijtuig, als in het vorig lid bedoeld, 
worden voortbewogen. Voort.s is het bepaalde 
bij het derde lid, aanhef en onder a, op deze 
aanhangwagens niet van toepassing, mits het 
gewicht van den aanhangwagen met inbegrip 
van de lading niet meer bedraagt dan de 
helft van het gewicht van het trekkend motor
rij tuig met inbegrip van deszelfs lading. 

De in dit lid bedoelde aanhangwagens moe
ten voldoen aan de volgende eischen: 

a. de wielen moeten voorzien zijn van rub
berbanden, waarvan de hoogte, gemeten van 
de binnenzijde van den montagering, tenmin
ste 65 mm bedraagt, en waarvan de breedte, 
gemeten op den montagering, ten minste 80 
mm bedraagt, of van gladde metalen banden, 
waarva n de breedte tenminste 100 mm be
draagt; het voorgaande is niet van toepassing 
indien geen der wielen van den aanhangwa
gen een druk van meer dan 250 kg heeft; 

b. zij mogen met inbegr ip van d lading 
niet breeder zijn dan 2.80 m; 

c. de afstand van de achterzijde van het 
voertu ig tot de achteras mag niet meer be-
dragen dan 4 m ; · 

d. de lading mag niet meer dan 2 m bui
ten de achterzijde van het" voertu ig en niet 
meer dan 4 m buiten de achteras reiken; 
het vorenstaande geldt niet in de door Onzen 
Minister te bepalen bijzondere gevallen, mits 
voldaan is aan de door Onzen Minister dien
aangaande vast te stellen voorwaarden ; 

e. de druk van een ig wiel mag niet meer 
bedragen dan 2000 kg; is het wiel voorzien 
van een rubberband, dan m ag de wieldruk 
niet meer bedragen dan 120 kg per centimeter 
bandbreedte, op den montagering gemeten, en 
is het wiel voorzien van een metalen band, 
niet meer dan 100 kg per centimeter band
breedte. 

7. Het bepaalde bij het eerste lid, aanhef 
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en ánder a, b, c en i is niet van toepassing 
op motorrijtuigen, die voorzien zijn van rub
berrupsbanden en met inbegrip van de lading 
geen grooter gewicht hebben dan 4800 kg. 

8. H et bepaalde bij het eerste l id , aanhef 
en onder a, b, f, g, h, i en l , en bij het derde 
lid, aanhef en ondei· a en d, is niet van toe
passing op gesloten aanhangwagens, die uit
sluitend als verhuiswagens worden gebezigd 
en bestemd zijn om per spoor of per schip te 
worden vervoerd, op kermiswagens, die uit
slui tend in het kermisbedrijf en op circus
wagens, die uitsluitend in het circusbedrijf 
worden gebezigd. 

De in dit lid bedoelde voertuigen moeten 
voldoen aan de volgende eischen: 

a. de wielen moeten voorzien zijn van rub
berbanden, waarvan de hoogte, gemeten van 
de binnenzijde van den montagering, tenmin
ste 65 mm bedraagt, en waarvan de breedte, 
gemeten op den montagering, tenminste 80 
mm bedraagt, of van g ladde metalen banden, 
waarvan, voor wat de verhuiswagens betreft, 
de breedte tenminste 100 mm, en, voor wat 
de overige hier bedoelde voertuigen betreft, 
tenminste 80 mm bedraagt; 

b. zij mogen met inbegrip van de lading 
niet langer zijn dan 10 m; 

c. zij mogen met inbegrip van de lading 
niet breeder zijn dan 2.60 m ; 

d. zij mogen met inbegrip van de lading 
niet hooger dan 3.80 m boven den weg rei
ken; 

e. de druk van eenig wiel mag niet meer 
dan 2400 kg bedragen. -

Paragraaf 3. Eischen ten aanzien van 
rijwielen . 

13. 1. Rijwielen moeten, onverminderd het 
bepaalde bij artikel 11, tevens voldoen aan de 
volgende eischen: 

a. zij moeten voorzien zijn van een deugde
lijke stuurinrichting; 

b. zij moeten, voor zoover een vrijwiel
inr ichting aanwezig is, voorzien zijn van ten
minste één rem, waarmede zij ieder oogenblik 
tot sti lstand kunnen worden gebracht; 

c. zij moeten voorzien zijn van een bel, 
waarvan het geluid op een afstand van 50 m 
duidelijk hoorbaar is. 

2. Rijwielen op meer dan twee wielen, in
gericht voor het vervoer van goederen dan 
wel van een of meer personen buiten den be
stuurder (bakfietsen), alsmede rijwielen, waar
aan een zijspan- of achterspanwagen is beves
tigd, moeten bovendien voldoen aan de vol
gende eischen : 

a. zij moeten, in afwijking van het be
paalde bij het eerste lid, aanhef en onder b, 
steeds voorzien zij n van tenminste één rem" 
waarmede zij ieder oogenblik tot sti lstand 
kunnen worden gebracht; 

b. zij mogen, met inbegrip van de lading, 
niet breeder zijn dan 1.50 m. 

Paragraaf 4. Eischen ten aanzien van wagens. 

14. 1. Bespannen wagens moeten , onver
minderd het bepaalde bij artikel 11, teven& 
voldoen aan de volgende eischen: 

a. zij mogen met inbegrip van de lading 
niet breeder zijn dan 3 m, met dien verstande 
dat, indien de lading bestaat uit losse veld-
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gewassen zooals ongedorscbt graan, vlas, hooi 
en stroo, de lading nieb brneder mag zijn dan 
3.50 m; 

b. zij mogen met inbegrip van de lad ing 
niet hooger dan 3.80 m boven den weg rei
ken: 

c. de druk van een ig wiel mag niet meer 
dan 120 kg per centimeter bandbreedte en in 
totaal niet meer dan 2400 kg bedragen; 

d. de wielen mogen niet voorzien zijn van 
ijzeren banden met uitstekende deelen, met 
dien verstande dat zulks niet geldt voor land
bouwwerktuigen, welke minder dan 500 kg 
wegen; 

e. de wielen moeten van klei en modder 
zijn ontdaan; 

f. achter den wagen mag niet meer dan 
één andere wagen zijn gekoppeld; 

g. indien wagens aaneen zijn gekoppeld, 
moeten zij voldoende stevig aan elkander zijn 
verbonden, en zoodanig zijn bevestigd, dat zij
delings uitwijken van een aangekoppelden 
wagen en het niet volgen van hetzelfde spoor 
door de aaneengekoppelde wagens zooveel 
mogelijk wordt voorkomen; 

h. zij moeten voorzien zijn van een spiegel, 
waardoor de bestuurder van zijn zitplaats het 
links achte rliggend weggedeelte kan overzien, 
behalve indien hij een plaats inneemt zoo, 
dat hij vandaar het verkeer op het bedoelde 
weggedeelte zonder spiegel gemakkelijk kan 
waarnemen, of indien een spiegel bezwaarlijk 
op den wagen zal kunnen worden aange
bracht of bezwaarlijk bevestigd zal kunnen 
blij"ven. 

2. Onbespannen wagens mogen, onvermin
derd het bepaalde bij artikel 11, met inbe
grip van de lading niet breeder zijn dan 
1.50 m. 

Paragl'aaf 5. Eischen ten aanzien van 
rij- en trekdieren en vee. 

15. 1. Geleiders van vee moeten bij nacht 
van een lantaarn voorzien zijn die na'ar alle 
:zijden een helder wit licht uitstraalt. 

2. De hoeven van rij- of trekdieren mogen 
niet voorzien zijn van scherp beslag, waar
door de weg zou kunnen worden beschadigd, 
met di en verstande, dat scherp beslag gebruikt 
mag worden op wegen, die glad zijn tenge
volge van ijs of sneeuw. 

Paragraaf 6. V erbodsbepalingen. 

16. 1. Het is verboden: 
a. met een motorrijtuig over een weg te 

rijden, indien niet is voldaan aan het bepaal
de bij artikel 11 en artikel 12, eerste, tweede, 
vierde, vijfde en zevende lid; 

b. een motorrijtuig op meer dan twei, wie
len op een weg te doen of' te laten staan, in
dien niet wordt voldaan aan het bepaalde 
bij artikel 11 , aanhef en onder c: 

c. een motorrij tuig op een weg te doen of 
te laten staan, indien niet wordt voldaan aan 
het bepaalde bij artikel 12, eerste lid, onder 
a en b, tweede lid, onder d, e en /, vierde 
lid, tweeden zin, en vijfde lid, onder a en e. 

2. Het is verboden: 
a. met een aanhangwagen over een weg te 

rijden, indien niet is voldaan aan het bepaal
-de bij artikel 11 en bij artikel 12, eerste, der-
-de, vierde, zesde en achtste lid; 
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b. een aanhangwagen op een weg te doen 
of te laten staan, indien niet wordt voldaan 
aan het bepaalde bij artikel 11, aanhef en 
onder c, en artikel 12, eerste I id, onder a en 
b, derde lid, onder d, vierde lid, laatsten zin, 
zesde lid, onder a en e, en achtste lid, onder 
a en e. 

3. Het is verboden, met een rijwiel over 
een weg te rijden, indien niet is voldaan aan 
het bepaalde bij artikel 11 en artikel 13, eer
ste lid. 

4. Het is verboden: 
a. met een -rijwiel op meer dan twee wielen, 

ingericht voor het vervoer van goederen dan 
wel van een of meer personen buiten den be
stuurder (bakfiets), dan wel met een rijwiel , 
waaraan een zijspan- of een achterspanwagen 
is bevestigd, over een weg te rijden, indien 
niet is voldaari aan het bepaalde bij artikel 
11 en artikel 13, tweede lid; 

b. een rijwiel als onder a bedoeld op een 
weg te doen of te laten staan, indien niet 
wordt voldaan aan het bepaalde, bij artikel 
11, aanhef en onder c .. 

5. H et is verboden: 
a. met een bespannen wagen over een weg 

te rijden, indien niet is voldaan aan het be
paalde bij artikel 11, aanhef en onder a en 
b, en artikel 14, eerste lid, aanhef en onder 
a en b; 

b. met een bespannen wagen over een ver
harden weg te rijden, indien niet is voldaan 
aan het bepaalde bij artikel 11, aanhef en 
onder c, en artikel 14, eerste lid, aanhef en 
onder c, d, e, f, g en h; 

c. een bespannen wagen op een verharder, 
weg te doen of te laten staan, indien niet 
wordt voldaan aan het bepaalde bij artikel ' 
11, aanhef en onder c, en artikel 14, onder 
c en d. 

6. Het verbod, vervat in het voorgaande 
lid, is, voor zoover het betreft het niet vol
doen aan artikel 14, eerste lid, aanhef en 
onder /, niet van toepassing op andere dan 
Rijkswegen, voor zoover bij provinciale ver
ordening een regeling hieromtrent is getrof
fen. 

7. Het is verboden : 
a. met een onbespannen wagen over een 

weg te rijden, indien niet is voldaan aan het 
bepaalde bij artikel 11, aanhef en onder a 
en b, en artikel 14, tweede lid; 

b. met een onbespannen wagen over een 
verharden weg te rijden dan wel een onbe
spannen wagen op een verharden weg te doen 
of te laten staan, indien niet is voldaan aan 
het bepaalde bij artikel 11, aanhef en onder c. 

8. H et is verboden, vee over een verharden 
weg te gele iden, indien niet is voldaan aan 
het bepaalde bij artikel 15, eerste lid. 

9. Het is verboden, een r ij - of trekdier over 
een verharden weg te besturen of te gele iden, 
indien het bepaalde bij artikel 15, tweede lid 
niet in acht wordt genomen. ' 

Paragraaf 7. Voertuigbewijs; huurauto's 
zonder chauffeur. 

17. 1. In. het ';!)Or een motorrij tuig a fge
geven voertu1gbew 1Js kan de bevoegdheid wor
den toegekend, met dat motorrij tu ig een of 
meer aanhangwagens, a ls omschreven in dat 
bewijs, over een weg voort te bewegen. 
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In de door Onzen Minister te bepalen en 
bekend te maken gevall en kan voor een ;ian
hangwagen afzonderlijk een voertuigbewijs 
worden afgegeven. Inclien de eigenaar of hou
der den aanhangwagen blijvend buiten ge
bruik stelt of ophoudt, daarvan eigenaar of 
houder te zijn, is hij verplicht binnen twintig 
da.gen het in den vorigen volzin bedoelde be
wijs in te leveren bij dengeen die het afgaf. 
Laatstgenoemde kan in beide gevall en het 
bewijs ongeldig verklaren. 

2. Het is verboden, met een aanhangwagen 
over een weg te rijden, tenzij uit het voor het 
trekkend motorrijtuig afgegeven voe rtuigbe
wijs de bevoegdheid blijkt, met dat motor
rijtuig dien aanhangwagen voort te bewegen, 
of voor dien aanhangwagen afzonderlijk een 
bewijs is afgegeven, het voertuigbewijs zijn 
geldigheid niet heeft verloren, niet ingevolge 
·het ze de lid is ingevorderd, behoorlijk lees
baar is en de aanhangwagen geheel beant
woordt aan de aanduiding, welke in dat be
vijs. is vermeld. 

3. Het ee rste 1 id vindt geen toepassing ten 
aanzi en van aanh angwagens, waarvan blijkt, 
dat zij niet voldoen aan de bij of krachtens 
-de Wegenverkeerswet gestelde eischen. 

4. Door dengene, die belast is met het af
geven van voertuigbewijzen, kunnen in ver

•band met den bouw van het motorrijtuig of 
den aanhangwagen bijzondere e i chen worden 
gesteld ; in dit geval heeft de a fgi fte niet 
plaats , wolang niet aan die bijzondere e ischen 
is voldaan. 

In bijzondere gevallen kan een voertuigbe
wijs worden afgegeven, ook indien het motor
t·ijtuig of de aanhangwagen niet voldoet aan 
de eischen, gesteld in artikel 12, eerste lid , 
o nder a, c, d, / , g of l. 

5. Hij , die het voertuigbewijs afgeeft, kan: 
a. een rijverbod ten aanzien van B-wegen 

voor het motorrijtuig of den aanhangwagen 
vaststellen, indien hij meent, dat het voertu ig 
in verband met zijn bouw en inrichting ook 
bij wieldrukken, niet g rooter dan 2400 kg, 
schade aan de wegen dier klasse zou kunnen 
toebrengen; voorts kan hij , indien hem blijkt, 
dat de breedte van het voertuig meer be
•draagt dan 2.10 m, van het verbod, vervat 
in artikel 37, eer te lid, aanhef en onder a, 
aanteekening houden in het voertuigbewijs; 

b. een maximum-wieldruk voor het motor
rijtuig of den aanhangwagen vaststellen, in
•dien hij meent, dat het voertuig bij een wiel
•druk, welke dat maximum overschrijdt, in 
verband met zijn bouw of inrichting schade 
aan de wegen zou kunnen toebrengen of de 
veiligheid van het verkeer in gevaar zou kun
nen brengen; 

c. hepalen , dat het motorrijtuig of de aan
hangwagen, die aan de door hem ten aanzien 
van de afmetingen, de inricht ing en de zin
delijkheid te stell en bijzondere eischen vol
doet, voor het vervoer van herkauwende die
ren, eenhoev ige dieren of varkens, dan wel 
van bepaalde categorieën daarvan, mag wor-· 
clen gebezigd. 

6. De in artikel 13, eerste lid, der Wegen
verkeerswet bedoelde personen zijn bevoegd, 
het voor een motorrijtuig of een aanhang
'"agen afgegeven voertuigbewijs in te vorde
Ien, indien naar hun oordeel hetzij het mo-
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torrijtuig, hetzij de aanhangwagen, niet in 
overeenstemming is met de gegevens, in het 
voertuigbewijs vermeld met betrekking tot de 
lengte, breedte, banden, koetswerk, onderstel , 
wielen , motor, koppeling, reminrichting en 
veering van het voertuig, of wel overigens 
niet voldoet aan de bij of krachtens genoem
de wet gestelde eischen . 

Zij doen het ingevorderde bewijs, met ver
melding van de reden van invordering, zoo 
poedig mogelijk toekomen aan dengeen, die 

het afgaf. 
7. Hij , die het voertuigbewijs afgaf, is be

voegd te vorderen, dat op door of namens hem 
te bepalen tijd en plaats degeen, aan wien 
het bewijs werd a fgegeven, het voertuig voor 
een onderwek ter beschikking zal houden van 
hem of van een door of namens hem aange
wezen persoon, en nadere mondelinge dan wel 
schriftelijke inlichtingen zal verstrekken. 

8. Indien degeen, die het voertuigbewijs 
afgaf, van oordeel is, dat het motorrijtuig 
dan wel de aanhangwagen niet voldoet aan 
de bij of krachtens de Wegenverkeerswet ge
stelde eischen, of indien niet wordt voldaan 
aan een vordering als bedoeld in het vorig 
lid , kan hij het bewijs ongeldig verklaren. 

I s hij van oordeel , dat geen voldoende grond 
voor ongeldigverklaring bestaat, dan wordt 
het bewijs terstond aan den betrokkene terug
gegeven. 

9. Ook ten aanzien van voertuigbewijzen, 
welke niet ingevolge het zesde lid zijn inge
vorderd , kan het gestelde in het zevende lid 
en den eersten zin van het vorig lid toepassing 
vinden. In di t geval is de houder van het 
ongeldig verklaarde bewijs verplicht, het be
wijs binnen twintig dagen na den dag, waar
op hem van de ongeldigverklaring is kennis 
gegeven, teru~ te zenden aan dengeen, die 
het afgaf. BiJ nalatigheid van den houder 
wordt, onverminderd het bepaalde bij artikel 
65, de ongeldigverklaring bekendgemaakt in 
de Staatscourant en het Algemeen Politieblad. 

18. 1. Het is verboden met een motorrij
tuig, dat zonder chauffeur is verhuurd, over 
een weg te rijden, tenzij door een der door 
Onzen Minister aan te wijzen personen of in
stellingen, niet langer dan 3 maanden tevo
ren een bewijs is afgegeven, waaruit blijkt, 
dat bij onderzoek van het motorrijtuig niet is 
gebl eken, dat het niet aan de bij of ingevolge 
de Wegenverkeerswet vastgestelde eischen vol
doet. 

2. Op de eerste vordering van de in artikel 
42 van de Wegenverkeerswet bedoelde perso
nen is de bestuurder van een motorrijtuig, als 
in het vorig lid bedoeld, verplicht, het rijtuig 
te doen stilhouden en het evengenoemde be
wijs behoorlijk ter inzage a f te geven. 

HOOFDSTUK IV. 

Voorschriften betref/ ende het gebruik 
van den weg. 

P aragraaf 1. Rechtshouden en inhalen. 

19. 1. Men is verplicht op een weg rechts 
te houden. Daarbij mag men zich niet verder 
van den kant van den weg verwijderen, dan 
door de omstandigheden gerechtvaardigd 
wordt.· 

53 
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l\iarschcolonnes moeten op een weg zooveel 
mogelij k rechtshouden. 

Rijbanen, welke door den wegbeheerder zijn 
aangedu id op de door Onzen Minister te be
pa len wijze, worden voor de toepassing van 
dit artikel als afzonderlijke wegen beschouwd. 

2. Men is verplicht op een weg: 
a. behoorlijk uit te wijken naar rechts, bij 

he t tegenkomen van voertuigen, rij - of trek
dieren of vee; 

-b. behoorlijk uit te wijken naa r l inks, bij 
het inhal en van voertuigen, rij- of trekdieren 
of vee; 

c. zooveel mogelijk aan het voetgangers
ve-keer behoorl ijk ruimte te laten. 

Indien bestuurders van rijwielen, op een 
weg naast el kan der rijdende, een of meer be
stuurders van voertuigen, dan wel bestuurders 
van rij- of trekdieren of vee, ontmoeten of 
door zoodanige bestuurders of gele iders wor
den ingehaald, zijn de bestuurders , di e links 
rijden, verplicht zich achte r de rechtsrijdende 
qestuurders te begeven, indien de tot het 
voorbijrijden of inhalen noodige ruimte op den 
weg anders niet beschikbaar wu zijn. 

3. In bochten binnen bebouwde kommen 
en in bochten bui ten bebouwde )commen, waar 
het uitzicht niet vrij is, is het verboden bij 
het inhalen en voorbijgaan van voertuigen, 
rij- of t rekdieren of vee, zich te begeven op 
het voor het verkeer uit de tegengestelde 
ri chting bestemde weggedeelte. Dit voorschrift 
is niet van toepassing, voorzoover van dat 
weggedeelte gebruik moet worden gemaakt 
voor het uitwijken bij het voorbijgaan van op 
den weg stilstaande voertuigen, rij- of trek
dieren of vee. 

Bij het naderen van kruisingen of vereeni
gingen vaJJ wegen is het inhal en van voer
tuigen, rij- of trekdieren of vee verboden. Dit 
iphaal verbod is niet van toepassing ten aan
zien van het inhalen op voorrangswegen. 
' 4. H et is een bestuurder van een voertuig 

verboden op een weg een anBer voertuig in 
te halen, dat bij het inhalen van een derde 
voertuig naar I inks is u itgeweken, zoo lang 
het andere voertuig di t derde voertuig niet 
ingehaa ld en voorbijgereden heeft. Deze be
paling is niet van toepassi ng op rijwielen , 
behalve op die, bedoeld in artike l 44. 

5. Indien door hem , die wenscht in te 
halen, dit verlangen behoorlijk is kenbaar 
gemaakt, is men, behoudens het bepaalde bij 
het vori g lid, verplicht op een weg bij het 
ingehaa ld worden geheel rechts te rijden of 
te gaan, totdat het inhal en en voorbijrijden 
geschied is. 

6. H et is een bestuurder van een motor
rij tuig op een weg verboden, bij het ingehaald 
worden door een ander moton-ijtuig, indien 
door hem die wenscht in te ha len, het ver
langen daartoe behoorlijk kenbaar gemaakt 
is, snel he id te vermeerderen. 

7. Va n het bepaal de bij het eerste, tweede, 
de rde en vijfde lid kan door of namens het in 
artikel 7, eerste lid , bedoelde gezag een a lge
meene ontheffing worden verl eend voor be
paaldelijk aan te duiden , langs openbare wa
teren gelegen wegen, ten behoeve van het 
r ijden met motorrijtuigen of het be turen of 
geleiden van trekd ieren, door middel van 
welke motorrijtu igen of trekdieren schepen in 
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die wateren worden voortbewogen . Aa n di e
ontheffing worden in elk geval de door ,Onzen 
Ministe r vast te stellen voorwaa-rden verbon
den. 

20. H et is verboden, op een weg een voer
tuig, een rij- of trekdier of vee dan wel voet
gangers in te ha len of voorbij te gaan tenzij. 
daa rvoor, in verband met het ui t de tegenge
stelde richting naderende verkeer en de be
schikba re wegbreedte, behoorlijk gelegenheid 
bestaat. ' 

21. H et is een bestuurder van een motor
rijtuig verboden, een a nder motorrijtuig in te 
ha len op een weg, voorzoover daarop van toe
passing is een verbod, als bedoeld in artikel 
9, eerste I id onder e. 

22. 1. Op een weg is men bij het inhalen. 
of voorb ijrijden van voertuigen, welke bestemd 
zijn om langs spoorstaven te worden voortbe
wogen, verplich t behoorlijk uit te wijken: 

a. naar rechts, indien a ldaar behoorlijk 
ruimte tot voorb ijrijden beschikbaar is; 

· b. naar links, indien aan de a ndere zijde 
van het in te halen of voorbij te rijden voer
tu ig geen voldoende wegbreedte tot voorbij 
rijden bestaat, met di en verstande echter, dat 
het ter linkerzijde inhalen of voorbijrijden 
slech ts geoorloofd is, voor zoover daartoe, 
mede in verband met het uit de tegengestelde 
richting naderende verkeer en de beschikbare 
wegbreedte, behoorlijk gelegenheid bestaat. 

2. H et is verboden voertuigen, welke be
stemd zijn om langs spoorstaven te worden 
voortbewogen, wanneer deze in stilstand zijn 
tot het in- of uitlaten va n reizigers, voorbij 
te r ijden of te gaan aan de zijde, waar moet 
worden in- of uitgestapt. Dit verbod geldt 
niet, indien aan die zijde langs de trambaan 
een verkeersheuvel aanwezig is, of door een 
beambte van den tramdienst toestemming tot 
voorbijrijden is gegeven. 

23 . 1. Verkeersheuvels moeten aan de
rech terzijde voorbijgegaan worden. 

2. Deze verplichting geldt niet voor een be
stuurder van een motorrijtuig ten aanzien 
van die verkeersheuvels, welke zijn aangeduid 
overeenkomstig hetgeen hieromtrent door On
zen Minister zal worden bepaald. 

Paragraaf 2. Voorrang . 

24. 1. Hij, die, een weg berijdende o f ge
bruikende, welke door een of meer andere 
wegen wordt gekruist of waarmede een of 
meer andere wegen zich vereen igen, de krui
sing of vereeniging van de wegen nadert, ge. 
lijkt ijdig of nagenoeg gelijktijdig met een be
stuurder van een voertuig da n wel met een 
bestuurder of geleider van een rij- of trek
dier of vee, die den anderen weg of een der 
andere wegen berijdt of gebruikt, is verplicht: 

a. behoudens het bepaalde onder b en c, 
indien hij den ander aan zijn rech terhand 
heeft, voor dien ander den doorgang voor zich 
langs vrij te laten, zoo noodig door langzamer 
te rijden of te gaan of stil te houden; 

b. indien hij zich op een weg, geen voor
rangsweg zijnde, de andere zich daarentegen 
op een voorrangsweg bevindt, voor di en an
der, onverschillig of hij dezen aan zijn linker
of zijn rechtE:~hand heeft, den doorgang voor 
zICh langs :-:r•J te laten, wo noodig door lang
zamer te rtJden of te gaan of stil te houden ; 
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c. în;cli.en hij .zich op een onverharden weg, 
de ander .daarentegen zich op een verharden 
weg be>l'indt, voo.r dien ander, onverschillig 
.of hij dezen .aan .zijn linker- of zij n rechter
hand hee.f.t, den ,doorgang voor zich langs vrij 
te laten, .ZCilCil noodig door langzamer oo rijden 
of te gaan ,of stil te houden; voor de toepas
sing van ,deze .bepaling worden uitritten, geen 
weg en .zijnde in den zin van d it reglement, 
al smede r.ij,v.i.elpaden , niet tot een verharden 
,veg behoo1cende, .als onverharde wegen aan
gemerkt. 

2. Van he.t bepaalde in het vorig lid wordt 
a fgeweken ten .opzich.te van: 

a. begrafenisstoeten en milita ire colonnes, 
in di en zin, .dat aan die stoeten en colonnes 
steeds de voorrang moet worden gegeven; 

b. motorrijtuigen, door openbare besturen 
gebezigd ten die nste d.er brandweer, en uit
rukmotorrij tuigen ten di enste der pol iti e, in 
dien zin, dat aan die motorrij tuigen sooeds de 
voorrang moet worden verleend, voorwover 
d e bestuurders gebruik maken van een sirene, 
als bedoeld in artikel 12, tweede lid onder c. 

3. Nochtans bl ij ft voor degenen, wien in
gev.olge de vorige leden de voorrang gelaten 
moet worden, onverkort gel den de verplich
ting om een wodanige voorzichtigheid in acht 
te nemen, dat de vrij heid van het verkeer 
n iet wordt belemme rd en de veilighe id op den 
weg niet in gevaar wordt gebracht. 

4. Hij , die op een weg van richting ver
andert, is verplicht, den doorgang voor zich 
langs vrij te laten, zoo noodig door langzamer 
te rijden of te gaan of stil te houden , voor: 

a. het tegemoetkomend verkeer; 
b. het verkeer dat zich naast hem mocht 

bevinden; 
c. het inhalend verkeer, dat bij het inhalen 

reeds naar links is uitgeweken, 
een e n ande1· voor zoover dit verkeer de 

. ri chting va n den weg volgt. 

Paragraaf 3. Voorzorgsrnaat1·egel en jegens 
ande1·e weggeb?-uikers (geluidsignaal; knip
persignaal ; stopteeken; tee ken van richting
verandering; 1naatregelen bij het achteruit-

rijden en het openen van portieren). 

25. 1. Een bestuurder van een motorrijtuig 
is verplicht, wanneer de veiligheid op den 
weg zulks bepaa ldelij k vordert: 

a. bij dag: 
binnen bebouwde kommen met den hoorn 

en daarbuiten m et den hoorn, de klaxon of de 
mechanische fluit een signaal te geven; 

b. bij nacht vóór 10 uur des avonds: 
hetzij te ha ndelen als onder a is omschre

ven, hetzij een knippers ignaal te geven, be
staande in het eenmaal of meermalen kn ip
peren met de koplichten of m et een anderen 
schijnwerper; 

c. bij nacht nà 10 uur des avonds: 
bij hoogste noodzaak te handelen als onder 

a is omschreven, echter niet zonder daarbij 
tevens behoorlijk snelheid te verminderen, en, 
in andere gevallen, een knippers ignaal, als 
onder b bedoeld, te geven. 

2. B ehoudens het bepaalde bij artikel 19, 
vijfde e n zesde lid, is het een ieder verboden 
gebru ik van eenig geluidsignaalinstrument te 
m a ken of een knippersignaal te geven a nders 
d an wanneer de veiligheid op den weg zulks 

1938 

bepaalde lijk vordert; bovendien is een be
stuurder verplicht bij het geven van geluid
en knippersignal en zooveel mogelijk a lles te 
vermijden, wat het schrikken van rij- of trek
dieren of vee tengevolge wu kunnen hebben. 

3. H et is den bestuurder van een motor
rijtuig verboden: 

a. binnen bebouwde kommen va·n een ge
lu idsignaa linstrument, n iet zijnde een één
tonige hoorn als bedoeld in artikel 12, tweede 
1 id onder c, gebruik te maken ; 

b. bij nacht na 10 uur des avonds gebruik 
van eenig geluidsignaal instrument te maken 
a nders da n bij hoogste noodzaak en indien niet 
tevens behoorlijk snelheid wordt verminderd. 

4. In afwijking van het vorig lid, aanhef 
en onder a, is het bestuurders van motor
rijtuigen, kennelijk en uitslui tend ingericht 
voor het vervoer van zieken en gewonden, 
geoorloofd, zoowel buiten a ls binnen bebouw
de kommen gebruik te maken van een drie
tonigen hoorn a ls bedoeld in a rtikel 12, twee
de lid onder c. 

5. In a fwijking van het derde lid is het 
bestuurders van motorrij tuigen, door openbare 
besturen gebezigd ten dienste der bra ndweer, 
en aa n bestuurders van uitrukmotorrij tuigen 
ten di enste der politie, geoor loofd, zoowel 
buiten a ls binnen bebouwde ko=en en zoo
wel voor als na 10 uu,· des avonds gebru ik te 
ma ken van een sirene a ls bedoeld in artikel 
12, tweede lid onder c. 

6. D e overige weggebruikers zij n verplicht, 
aan de in het vorig lid bedoelde motorrij t ui
gen , voorwover zij van een sirene, als bedoeld 
in artikel 12, tweede ].id onder c, gebruik ma
ken, terstond behoorlijk ruimte tot voorbij
gaan te laten. 

26. 1. De bestuurder van een rijwiel is ver
plicht, met de bel een signaal te geven , wan-
1eer de veil ighe id op den weg zulks bepaal
lel ijk vordert. 

2. H et is een ieder verboden gebruik van 
de bel te maken , anders dan wanneer de vei
ligheid op den weg zulks be paaldelij k vordert. 

3. H et is den bestuurder verboden eenig 
geluidsignaal anders dan met de be l te geven. 

27. 1. De bestuurder van een voertuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, is ver
plicht, ingeval hij voornemens is stil te hou
d en of plotseling snelheid te verminderen, van 
dat voornemen tijdig te doen blijken op de 
volgende wijze: 

a. voor wat betreft den bestuurder van een 
motorrij tuig op meer dan twee wielen, door 
het ontsteken aan de achterzijde van het mo
torrijtuig - wordt het motorrijtuig door een 
of m eer aanhangwagens gevolgd, aan de ach
terzijde van den (laatsten) aanhangwagen -
van een of meer oranje stopl ich ten, overeen
komstig hetg een door Onzen Minister zal wor
den bepaald; 

b. voor wat betreft den bestuurder van een 
motorrijtuig op twee wielen. door het ontste
ken aan de achterzijde van het motorrijtuig 
van een oranje stoplicht, overeenkomstig het
geen door Onzen Minister zal worden be
paald ; 

c. voor wat betreft den bestuurder van een 
rijwiel of een wagen, door het goed zichtbaar 
op en neer bewegen ter linkerzijde van het 
voertuig van een arm of een stok of ander 
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voorwerp, dan wel, betreft het den bestuul'del' 
van een bespannen voertu ig, door het goed 
zichtbaar opsteken van de zweep. 

2. De bestuurder van een voertui g, waar
mede over een weg wordt gereden, is ver
pi icht, ingeval hij voornemens is van richting 
te veranderen, van dat voornemen t ijdig te 
doen bl ijken op de volgende wijze: 

a. voor wat betreft den bestuurder van een 
motorrijtuig, door een teeken te geven volgens 
de door Onzen Minister vast te stell en bepa
lingen door middel van een toestel, aan te 
brengen en in te richten op de door Onzen 
Minister te bepalen wijze, welk teeken zoowel 
voor het tegemoetkomend als voor het achter
opkomend verkeer duidelijk zichtbaar moet 
zijn, 

met dien verstande dat de bestuurder van 
een motorrijwiel , met of ronder zijspanwagen, 
kan volstaan met het onder b omschreven 
teeken; 

b. voor wat betreft den bestuurder van een 
rijwiel of een wagen, door het goed zichtbaar 
ongeveer horizontaal uitsteken terzijde van 
het voertuig van een arm of een stok of ander 
voorwerp niet hooger dan te zijner schouder
hoogte, aan de zijde van en in de richting, 
welke zal worden ingeslagen. 

3. Het bepaalde in het vorig lid, aa nhef 
en onder b, is van overeenkomstige toepassing 
op den bestuurder van een rijdier. 

4. Voor een verandering van richting wordt 
voor de toepassing van dit artikel niet gehou
den een onvermijdelijke wijziging van de rij
richting in verband met een verbreeding, een 
vernauwing of een kropuning van den weg. 

5. H et overeenkomstig het tweede lid doen 
blijken van het voornemen om van richting te 
veranderen, geeft den bestmu·der geen aan
spraak op voorrang. 

6. H et is den bestuurder van een voertuig 
of een rijdier verboden, na het geven van het 
in het tweede lid bedoelde teeken te rijden in 
een andere ri chting dan het teaken redelij ker
wijze mocht doen verwachten. 

7. Tot het geven van meer of andere tee
kens, dan in dit artikel voorgeschreven, zijn 
de bestuurders, bedoeld bij het eerste, tweede 
en derde lid , niet verplicht. 

28. H et is den bestuurder van een motor
r ij tu ig, hetwelk zich op een weg bevindt, ver-
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! boden daarmede achteruit te rijden, indien 
hij zich niet van tevoren overtuigd heeft, dat 
zulks kan gesch ieden zonder dat daardoor de 
vrijheid van het verkeer wordt belemmerd of 
de vei!i-gheid op den weg in gevaar wordt 
gebracht. 

29. Het is een ieder verboden een portier 
van een voertuig te openen en geopend te la
ten, indien - dan wel op wodanige wijze te 
openen, dat - daardoor de vrijheid van het 
verkeer op den weg wordt belemmerd of de 
veiligheid op den weg in gevaar wordt ge
bracht . 

Paragraaf 4. nelheidsbeperkinyen. 

30. Een bestuurder van een motorrij tuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, is 
onder alle omstandigheden verplicht de snel
heid van het motorrijtuig wodanig te regelen 
naar den afstand, waarover hij den weg vóór 
het motorrijtuig kan overzien, dat de vrij 
heid van het verkeer niet wordt belemmerd en 
de veiligheid op den weg niet in gevaar wordt 
gebracht en, naar redelijkerwijze is aan te 
nemen, niet in gevaar kan worden gebracht, 
en in elk geval, dat hij het motorrij tu ig bin
nen dien afstand tot stilstand kan brengen. 

31. Onverminderd het bepaalde m artikel 
30 is de bestuurder van een voertui g verplicht, 
de snelheid van het voertuig te verminderen 
dan wel het voertuig te doen stilhouden, tel
kens wanneer de vei ligheid op den weg zulks 
vordert. 

32. 1. H et is den bestuurder van een mo
torrijtuig verboden over een weg binnen een 
bebouwde kom te rijden met een grooter snel
heid dan 45 km per uur. 

2. Deze bepaling is niet van toepassing op 
het gedeel te van een weg, in beheer bij het 
Rijk, een provincie of .een gemeente, hetwelk 
behoorlijk van het overige deel is afgeschei
den, en door den beheerder op de door Onzen 
Minister te bepalen wijze is aangeduid. 

33 . 1. H et is verboden over een weg te 
rijden met een motorrijtuig of een aanhang
wagen, als vermeld m de in het tweede lid 
vervatte tabel , met een grootere snelheid dan 
voor de categorie, waartoe het motorrijtuig 
of de aanhangwagen behoort, ten aanzien van 
de wegen der klasse waartoe de weg behoort, 
in die tabel is aangegeven. 

Motorrijtuigen, voorzien van luchthanden. Aanhang- Motor-

1 

wagens, ri_ituigen er1 Aanhang-

Autobussen . Zware motorrij- voorzien aanhang- wagens, 

Maximum tuigen. van lucht - wagens, voorzien 
snelheid banden en voorzien van 

boven boven massieve op: toten met boven tot en met van 
2400 kg 2400 kg 2400 kg 2400 kg 350 kg cushion- banden. 
wieldruk. wieldruk. wieldruk. wieldruk. wieldruk. banden. 

km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h 

A-wegen - 60 - 45 45 20 12 

B-wegen 40 1) 30 ') 30 ') 20 2) 12 ') 

- Geen snelheidsbeperking. 
1 ) Rijverbod voor B-wegen krachtens artikel 37, eerste lid onder b. 
2 ) Rijverbod voor B-wegen krachtens artikel 37, eerste lid, onder b, indien de wieldruk van 

eenig wiel meer dan 2400 kg bedraagt. 



837 

2. In de tabel wordt verstaan onder : 
a. autobussen: motorrijtuigen, waarvan a lle 

wielen voorzien zijn van luchtbanden en die 
zijn ingericht voor het vervoer van ten minste 
zeven personen buiten den bestuurder; 

b. zware motorrijtuigen: motorrijtuigen, 
niet vall ende onder a, waarvan alle wielen 
voorzien zijn van luchtbanden en waarvan de 
druk van een ig wiel meer dan 1800 kg be
draagt ; 

c. motorrijtuigen of aanhangwagens, voor
zien van cushionbanden: motorrijtuigen of 
aanhangwagens, waarvan de wielen voorzien 
zijn van cushionbanden of waarvan sommige 
wielen van luchtbanden en de andere van 
c ushionbanden voorzien zijn; 

d. aanhangwagens, voorzien van massieve 
banden: aanhangwagens, waarvan alle of 
sommige wielen voorzien zijn van massieve 
banden. 

34 . Het overschrijden van een maximum
snelheid als bedoeld in artikel 6 is verboden. 

Paragraaf 5. Sluitingen ; doorrijverbod; be
perkingen ten aanzien van B -wegen ; 

beperking van den wieldruk . 

35. 1. Het is verboden over een weg te 
rijden of te gaan in strijd met een gesloten
ver k I ari ng a ls bedoeld in arti kei 5 of een 
tijde lijke slu iting als bedoeld in a rtikel 10, 
eerste I id. 

2. H et vorig lid is niet van toepass_ing : 
a. op bestuurders van rijwielen die behoo

ren tot een militaire colonne, en een weg be
rijden, welke ingevolge het bepaalde bij ar
t ikel 5, eerste lid, aanhef en onder c, voor 
het verkeer met rijwielen gesloten is verklaard; 

b. op voetgangers , die behooren tot een 
militaire colonne, en een weg begaan, welke 
ingevolge het bepaalde bij artikel 5 , eerste 
1 id, aanhef en onder i, voor het verkeer met 
voetgangers gesloten is ver ki aard. 

36. Het is verboden over een weg te rijden 
of te gaan in strijd met een dooi-rijverbod als 
bedoeld in artikel 9, eerste lid onder / , of een 
tijdelijk doorrijverbod, als bedoeld in artikel 
10, tweede lid . 

37. 1. Het is verboden over een B-weg te 
rijden met een moto·rrij tu ig of een aanhang
wage n: 

a . indien de breedte van het voe rtuig met 
inbegrip van de lad ing meer dan 2.10 m be
draagt; 

b. indi en de druk van eenig wiel meer dan 
2400 kg bedraagt ; 

c. indien in het voertuigbewijs is vermeld, 
dat voor het motorrijtuig of den aanhang
wagen ten aanzien van B -wegen een rijverbod 
geld t. 

2. Het bepaalde bij het vorig lid , aanhef 
en onder a en b, is niet van toepassing ten 
aanzien van motorrijtuigen en aanhangwagens, 
a ls bedoeld in artikel 12, vierde, vijfde, zesde 
en achtste lid. 

3. H et is verboden over een B -weg te rij
den met een wagen, indien de breedte met 
inbegrip van de lading meer dan 2.60 m 
bedraagt, of, ind ien de breedte van de uit 
losse veldgewassen, 2ooals ongedorscht graan, 
vlas, hooi en stroo, bestaande lading meer 
bedraagt dan 3 m . 

38 . Het is verboden over een weg te rijden 
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met een motorrij tuig of een aanhangwagen, 
indien de druk van eenig wiel van het motor
rijtuig of den aanh angwagen het in het YOer
tuigbewijs vermelde maximum overschrijdt. 

Paragraa f 6. Sto om - en motorwalsen ; land-
bouwti-actoren, verhuis-, kermis- en 

circuswagens. 

39. H et is verboden met een stoom- of mo
torwa ls over een weg te rijden: 

a. indien die weg een B-weg is of van een 
klinkerverha1·ding is voorzien en het e igen ge
wicht van de wals meer dan 6000 kg be
draagt; 

b. met een grootere snelheid dan 6 km per 
uur. 

40 . Het is verboden met een motonijtuig, 
als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, over een 
weg te rijden: 

a. met een grootere snelheid dan 6 km 
per uur ; 

b. bij nacht. 
41. Het is verboden , met een aanhangwa

gen, als bedoeld in artikel 12, achtste lid: 
a. ove r een weg te rijden met een grootere 

snelheid dan 6 km per uur, of, voor wat be
t re ft kermis- of c ircuswagens op rubberban
den en van een reminrichting voorzien , met 
een grootere snelheid dan 12 km per uur ; 

b. over ande re wegen dan die, welke de 
verbinding vormen tusschen het kermis- of 
circusterrein, onderscheidenlijk de plaats van 
lading, ontlading of stalling van den verhu is
wagen eenerzijds, en het spoorwegstation of 
de haven of aanlegplaats, waar de aanhang
wagen per spoor of per schip aankomt of 
vertrekt, anderzijds ; 

c. over wegen, welke de verbinding \'Ormen 
tusschen de onder b bedoelde plaatsen, indien 
deze plaatsen op een afstand van mee r dan 
25 km, langs den weg gemeten , van elka nder 
zijn gelegen. 

Paragraaf 7. Rijwielen. 

42. Het is een bestuurder van een r ijwiel , 
waarmede over een weg wordt gereden, Yer
boden: 

a. zich door een ander voertuig te doen of 
te laten voortbewegen ; 

b. te rijden, zonder het stuur met tenmin
ste één hand vast te houden; 

c. een rij- of trekdier of vee te leiden . 
43. D e bestuurder van een rijwiel is ,·e r

plicht om daar, waar het verkeer moet stil
houden, zich wover mogelijk rechts aan den 
kant van den rijweg op te stellen, met dien 
verstande, dat hij zich niet ter linkerzijde van 
een motorrij tuig of wagen mag opstelle n, en 
dat hij de I inkerhelft van den r ijweg moet 
vrijlaten. 

44 . 1. H et is ve rboden, met een rijwie l op 
meer clan twee wielen , ingericht voor het ver
voer van goederen dan wel van een of meer 
personen bu iten den bestuurder (bakfiets} of 
met een rijwiel , waaraan een zijspan- o f een 
achterspanwagen is bevestigd, te rijden over 
rijwielpaden of over wegen , voor zoover die 
niet openstaan voor het verkeer met onbe
spannen wagens; het is geoorloofd daarmede 
te rijden, te doen of te laten rijden over we
gen, voor zoover die voor het verkeer met 
onbespannen wagens openstaan. 
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2. Het vorig lid is mede van toepassing op 
voertuigen, bestaande uit twee naast elkander 
gekoppelde rijwielen. en op rijwielen, voor
zien van twee naast elkander aangebrachte 
zitplaatsen. 

Paragraaf 8. Stilstaan op den weg. 

45 . 1. Het is verboden een voertuig, een 
rij- of trekd ier of vee op een brug of een v ia
duct te doen of te laten staan. 

2. Het is verboden een motorrij tuig, een 
aanhangwagen , een rijwiel a ls bedoeld in ar
tikel 44 of een wagen op een weg te doen of 
te laten staan, anders dan tot het onmiddell ijk 
uit- of inlaten of uit- of instappen van per
sonen of het onmiddellijk laden of lossen van 
goederen: 

a.. voor een uitrit, zoodanig dat bij het ge
bruik van dien uitrit hinder wordt ondervon
den; 

b. binnen een afstand van 8 m van een 
kenteeken tot aanduiding van een haltepl aats 
voor autobussen; 

c. binnen een afstand van 8 m van een 
hoek van wegen; 

d. naast een verkeersheuvel of binnen een 
af tand van 8 m van een verkeersheuvel, ten
zij naast den verkeersheuvel de verkeersbaan, 
waarop het motorrijtuig staat, een breedte 
heeft van tenminste 5 m; 

e. in een bocht waar het uitz icht niet vrij is. 
3. H et is verboden een voertu ig of een rij

of trekdier of vee op een weg te doen of te 
l aten staan: 

a.. zoodan ig, dat de vrijhe id van het ve r
keer daardoor noodeloos wordt belemmerd of 
de veiligheid op den weg daardoor noodeloos 
in gevaar wordt gebracht; 

b. anders dan zoo dicht nabij den kant van 
den weg a ls redelijkerwijze mogelijk is ; dit 
verbod geld t niet voor bebouwde kommen, 
voor zoover daarvoor bij plaatselijke vero rde
ning een regeling hie romtrent is getroffen. 

46 . 1. Het is verboden een voertu ig dan 
wel een rij- of trekdier of vee op een weg te 
doen of te I aten staan in strijd met een stop
verbod, een stationneerverbod, een parkeer
verbod of een verbod te I ang J arkeeren, een 
en ander a ls bedoeld in artikel 9, eerste lid 
onder a., b, c en d, dan wel in strijd met een 
t ijdelijk stop-, stationneer- of parkeerverbod, 
als bedoeld in artikel 10 , derde lid. 

2. H et is verboden op een weg, waarvoor 
een stopverbod of een tijdelijk stopverbod 
g0ldt, met een voertu ig dan we l met een rij
of trekdier of vee te keeren. 
' 47. 1. Het is den bestuurder van een mo

torrij tu i'g verboden het r ij t uig zonder vol doend 
toez icht op een weg te I aten staan, anders dan 
met in rust gebrach ten motor. 

2. H et is een ieder verboden den motor 
van een op een weg stil staand motorrij tuig in 
werking te brengen en te l aten , in geva l niet 
voor voldoend toez icht op het motorrijtuig is 
zorg gedragen. 

• Paragraaf 9. B eschadiging van den ,,,,eg, 

48. 1. Het is een iede r verboden, eggen. 
ploegen en dergelij ke werktuigen, boomen en 
andere voorwerpen, waardoor weg en werken 
zouden kunnen worden beschadigd, over <;le~ 
verharden weg slepende te vervoeren. 
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2. Het is een ieder verboden, cl'e wielen 
van een voertu ig van de verhrordïng van een 
weg op te heffen of te doen opheffen, of wel 
bij het. wegzakken naast de verli.rording van 
den weg, het wiel op de 'Verharding terug te 
brengen, een en ander op zoodamige wij ze d at 
de verharding daardoor beschadigd wordt. 

Paragraaf 10. R îfwïelpaàen . 

49. 1 . Een tot een weg behoorend rijwiel
pad wordt ten aanzien van de toepassing van 
artikel 19 geacht niet tot al'en, weg te behoo
ren. 

2. De artikelen 19, eerste-, tweede e n vijfde 
lid, en 20, zijn ten aanzien van het verkeer 
met r ijwielen mede van toepassing op rijwiel
paden. 

3. Voor zooveel dit noodig is voor de na
leving van het bepaalde bij het vorig Jid, is 
de bestuurder van een rijwiel ver-plicht een 
rijwiel pad te verlaten. Deze verplichtinll be
staat niet voor den bestuurde r van een riJwiel. 
die door een anderen wielrijder wordt inge
haald op een met den rijweg gemeen liggend, 
voor den bestuurder links va n den rijweg ge
legen rijw ielpad. 

50. Het is verboden een rijwielpad buiten 
noodzaak anders te berijden dan met een rij
wiel of daarover een r ij - of trekdier of vee 
te besturen of te geleiden. 

51. 1. Indien zich aan beide zijden van 
een r ijweg een rijwie l pad bevindt, is het den 
bestuurder van een rijwiel verboden, buiten 
noodzaak het vo01; hem aan de l inke rzijde van 
den r ijweg gelegen rij,vielpad te berijden. 
H et bepaalde bij dit artikel laat onverkort de 
bevoegdheid tot geslotenverklaring van een 
rijwiel pad ingevolge artikel 5, eerste of derde 
1 id, en tot t ijdelijke sluiting van een rijwiel 
pad ingevolge artikel 10, ee rste I id . 

2. H et bepaalde bij den eersten zin van het 
vorig lid is niet van toepassing op rijwielpa
den, welke door of met goedvinden van den 
gerechtigde, als bedoeid in artikel 1, eerste 
lid onder g, behoudens de aldaar bedoelde 
aanduiding, tevens van een bijzonder kentee
ken zij n voorzien, overeenkomstig hetgeen door 
Onzen Minister zal worden bepaald. Voor zoo
ver het tegendeel niet bi ijkt, zal zoodanig ken
teeken geacht worden door of met goedvinden 
van den gerechtigde te zijn aangebracht. 

52. 1. Indien bestuurders van r ijwielen op 
een rij ,viel pad naast elka nder rijdende, een of 
meer andere bestuurders van 1·ijwie1en ont
moeten of door zoodan ige bestuurde rs worden 
ingehaald, zij n de bestuurders, . die 1 inks rij 
den, op tijdi ge waarschuwing verplicht zich 
achter de rechts rijdende bestuurders te be
geven, indien de tot het voorbijrijden of in
halen noodige ruimte op het rijwiel pad an
ders niet be~chikbaar zou zijn. 

2. Indien zich slech ts aan één zijde van een 
rijweg een r ij wielpad bevind t, dan wel indien 
een rijwielpad van de in het tweede lid van 
artikel 51 bedoelde aanduiding is voorzien, 
zij n de bestuurder van r ijwielen, d ie over 
dat l'Îjwielpad rijden, voor zooveel de omstan
digheden zulks toelaten, verplicht zoo te rij
den, dat het rijwielpad niet geheel door de 
in één r ichting rijdende wielrijders in beslag 
wordt genomen. · 

53. Hij , die zich op een rijwielpad bevindt 
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a ndèrs dan op een rijwiel, is verplicht op tij
·dige waarschuwing van den bestuurder van 
-een rijwiel het rijwiel pad te verlaten. 

,54 : D e kruising of vereeniging van een rij 
wiel pad, geen deel uitmakende van een ver
barden weg, door of met een verharden weg, 
wordt den gebruikers van dat pad kenbaar ge
maakt op de door Onzen Minister te bepalen 
wijze. Dit geschiedt door of namens, ·en op 
1<osten van den gerechtigde, a ls bedoeld in 
artikel 1, eerste lid , onder g. 

Paragraaf ll . Vo etpaden. 

55. 1. H et is verboden, een voetpad met 
•een voertu ig te berijden of daarover een rij 
of trekdier of vee te besturen of te geleiden. 

2. H et eerste lid is niet van toepassing op 
voertuigen, geen motorrijtuigen zijnde, en 
kennel ijk en uitsluitend ingerich t voor een 
invalide. 

Parngraaf 12. Vo etgangers. 

56. 1. Een voetganger, die zich op een 
weg bevindt, waa rlangs een of meer voetpa
den aanwezig zijn, is verplicht daarvan ge
b ruik te maken . 

Deze verplichting geldt niet, voorzoover 
hem het gebruik van het voetpad door andere 
voetgangers, of a nderszins, wordt belemmerd. 

I s geen voetpad aa nwezig, of is de voet
ganger genoodzaakt het voetpad te vedaten 
and11rs dan om over te steken , dan moet hij 
zooveel mogelijk den kant van den weg hou
den . 

2. Tenzij de omstandigheden zulks beletten , 
moet het oversteken van een rijweg door een 
voetganger zooveel mogelijk haa ks en zonder 
o nderbreking gesch iaden. 

3. H et is een voetganger, di e zich op een 
weg nabij een kennelijk als zoodanig aange
du ide oversteekpl aats voor voetgangers be
vindt. verboden bui ten noodzaak den rijweg 
over te steken anders dan met gebruikmaking 
Yan deze oversteekplaats. 

4. Dit artikel is niet van toepass ing op 
marschcolonnes. 

HOOFDSTUK V . 

B or,len en seinen. 

57. Door Onzen Minister kunnen ten be-
hoeve van het verkeer over de wegen model
len ;vastgesteld en aanwij zingen gegeven wor
den voor het uiterlijk, de wijze van gebruik 
en de p laatsing van borden en kenteekens, 
welke niet reeds krach tens eeni ge bepaling 
van de W egenverkeerswet of van dit regie: 
1nen t worden vereischt. 

58. Op, langs of boven de wegen mogen 
ten behoeve van het verkeer daarover geen 
borden of kenteeke ns tot aanduiding van een 
gebod of verbod, dan wel van een gevaar op 
den , weg worden aangebracht, dan met inacht
neming van de door Onzen Miniater vastge
stelde modell en en de daarbij gegeven aan-
1vij~ingen. 

59. ~orden of kenteekens, waardoor ten 
béhoeve van het verkeer een a ndere aanwij
zing wordt gegeven dan een gebod, een ver
bod .of een aanduiding van een gevaar op 
den weg, mogen niet op, ·1angs of boven de 
wegen worden aangebracht, dan 
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a. voor zoover Onze Ministér daarvoor een 
model heeft vastgesteld, met inachtneming 
van da t model en de daarbij gegeven aanwij -
zingen1 en · 

b. voor zoover Onze Minister daarvoor geen 
model heeft vastgesteld , met inachtneming 
van de door Onzen Minister gegeven richt
lijnen . 

60. H et is een ieder verboden, op, l angs 
of boven de wegen borden of kenteekens te 
plaatsen of te hebben, welke door vorm, 
kleur of a nderszins zul k een gelijkenis ver
toonen m et de krachtens de Wegenverkeers
wet of dit r eglemen t voor borden of teekens 
vastgestelde modell en, dat daardoor verwar
ring kan ontstaan. 

61. 1. Door Onzen Minister kunnen tee
kens of sei nen worden vastgesteld, welke bij 
de regeling van het verkeer op de wegen door 
of vanwege de daarmede bel aste personen 
voor bepaalde aanduidingen of aanwijzingen 
aan de weggebruikers kunnen worden gebe
zigd. 

2. Indien krachtens het vorig li d door On
zen Minister voor eenige bepaal de aandui 
ding of aanwijzing aan de weggebruikers een 
teeken of se in is vastgesteld, mag voor het 
geven van zoodanige bepaalde aanduiding of 
aanwij zing geen ander dan het vastgestelde 
teeken of sein worden gebruikt. 

62. H et is een ieder verboden , op, l angs 
of boven de wegen inrichtingen aan te bren
gen of te behouden , waarmede teekens of sei
nen kunnen worden gegeven, welke zulk een 
gelijkeni s vertoonen met de krach tens het 
vorige artikel vastgestelde teekens of seinen, 
dat daa rdoor verwarr ing kan ontstaan. 

HOOFDSTUK VI. 

Aansprakelijkheid ; ontheffing en ; strafbepa
lin gen; overgangsbepalingen ; slotbepaling . 

63. 1. De artikel en 19 , eerste , tweede, 
derde en vijfde lid , 20, 22, 23 , eerste lid , 24 , 
36, 45, eerste en derde lid, 46, 50, 55, eerste 
lid, en 67 , zesde lid, gelden den bestum·der 
van het voertuig dan wel den bestuurder of 
geleider van het r ij - of trekdier of vee, waar
m ede van den weg gebruik wordt gemaakt, 
of, voorzoover de bepalingen een aanhang
wagen of een aangekoppelden wagen betref
fen , den bestuurder van het trekkend voer
tuig. 

2. De artikelen 33 , eerste lid, 34, 39 , aan
hef en onder b, 40, aanhef en onder a, 41., 
aanhef en onder a, 45, tweede lid, en 67 , 
vierde 1 id, gelden den bestuurder van het 
voertuig, waarmede van den weg gebruik 
wordt gemaakt, of . voorzoover de bepalïngen 
een aanhangwagen of een aangekoppelde n 
wagen betreffen , den bestuurder van het 
trekkend voertuig. 

3. De artikelei;1 16, 17 , tweede lid , 18, 
eerste li d , 35 , eerste lid , 37, eerste en d_erde 
lid , 38 , 39 , aanhef en onder a, 40, áanhef en 
onder b, 41, aanhef en onder b en c, 44 en 67 
derde lid , gelden: . . 

0 

11:. den bestuurder van het voertuig, waar
mede van den weg gebruik wordt gemaàkt, 
a lsmede den eigenaa r of houder van het voer
tu ig, die daarmede van den weg geb ruik doet 
of laat ma ken ; · 
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b. voor wover de bepalingen een aanhang
wagen of een aangekoppelden wagen betref
fen, den bestuurder van het trekkend voer
tuig alsmede den eigenaar of houder van den 
aanhangwagen of den aangekoppelden wagen, 
d ie daarmede van den weg gebruik doet of 
laat maken; 

c. voor zoover de bepaling rij- of t1·ekdie
ren of vee betreft, den bestuurder of geleider 
van het i-ij - of trekdier of vee, waarmede van 
den weg gebruik wordt gemaakt, alsmede den 
eigenaar of houder van het rij- of trekdier of 
vee, die daarmede van den weg gebru ik doet 
of laat maken. 

4. Voor overtreding van artikel 35, eerste 
lid , voor zoover het betreft het handelen in 
strijd met een geslotenverklaring als bedoeld 
in artikel 5, eerste lid, onder i, is aansprake
lij k de betreffende voetganger, behoudens het 
bepaalde bij het volgend lid. 

5. Voor overtreding van artikel 19, eerste 
lid, der den zin, en van artikel 35 , voor zoover 
het betreft het handel en in strijd met een ge
slotenverklaring, als bedoeld in artikel 5, 
eerste lid, onder i, door een marschcolonne , is 
aansprakelij k de geleider van die colonne, of, 
bij gebreke van een geleider, ieder die van 
de colonne deel uitmaakt, 

64 . 1. Onverminderd het bepaalde bij het 
achtste lid kan ontheffing worden verleend 
van het bepaalde bij de artikelen 16, eerste 
l id, aanhef en onder a en c, tweede lid, v ierde 
1 id, aanhef en onder a, vij fde Jid en zevende 
lid, aanhef en onder a, voor wove r het betreft 
het n iet voldoen aan de artikelen 12, eerste 
lid, derde l id, aanhef en onder d, vierde l id , 
tweeden en vierden zin, vij fde lid, zesde lid en 
achtste lid, 13, tweede lid onder b, of 14, eer
ste lid, aanhef en onder a, b, c en /, en twee
de lid, van het bepaalde bij de artikelen 33, 
eerste l id , 35, 37, 38, 39, 40 , 41 , 44, voor 
zoover het niet het r ij den over rijwielpaden 
betreft, en 67, derde lid. 

2. Zul ks geschiedt: 

l
h. voor Rij kswegen , door of vanwege On

z, n Min ister; 
b. voor provinciale wegen alsmede · voor 

a nde re wegen, geen Rijkswegen zijnde en ge
legen bui ten bebouwde kommen, door of van
wege Gedeputeerde Staten; 

c. voor andere wegen, door of vanwege 
Burgemeester en Wethouders, 

met dien verstande dat van het bepaalde bij 
a rti kel 35, eerste l id, voorzoover het betreft 
het ha ndelen in strijd met een tijdelij ke slu i
t ing, a ls bedoe ld in artikel 10 , eerste l îd, ont
heffing kan worden verl eend door of namens 
den weg- of dij kbeheerder, d ie den maatregel 
-nam. 

3. Onverminderd het bepaalde bij het acht
ste lid kan Onze Mi n ister ten aanzien van 
bepaalde categorieën van motorrij tuigen een 
a lgemeene ontheffing verleenen van het be
paalde bij artikel 16, eerste l id onder a en c, 
voor zoover het betreft het niet voldoen aan 
artikel 12, tweede lid onder e, II. Onze Mi
nister doet van zoodan ige ontheffing aankon
diging in de Staatscourant. • 

4. Onverminderd het bepaalde bij het acht
ste lid kan de e-erech tigde, bedoeld in arti kel 
1, eerste li d onder g, ten aanzien van het be
r ijden van een rijwielpad, niet gelegen langs 
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een verharden weg, met een motor rij tuig op 
twee wielen ontheffing verleenen van het be
paalde bij artikel 50. Voor de toepassing van 
de bepalingen van Hoofdstuk IV, paragraaf 
10, worden deze motorrij tuigen met betrek
k ing tot het berijden van het r ij wielpad met 
rijwielen gelij kgesteld . 

5. Onverminderd het bepaalde bij het acht
ste lid kan ten aanzien van het berijden van 
een voetpad, niet gelegen langs een verharden 
weg, met een rijwiel , niet zijnde een rijwiel 
als bedoeld in artikel 44, ontheffing worden 
verleend van het bepaalde bij artike l 55 , eer
ste lid . Zulks geschiedt ten aanzien van voet
paden onder beheer van een openbaar lichaam, 
door den beheerder, en ten aanzien van an
dere voetpaden door den eigenaar. 

6. Van de ontheffing, als bedoeld in het 
eerste, het vierde en het vij fde lid, wo1'dt den 
belanghebbende een bewijs uitgereikt. 

7. Op de eerste vordering van de in a rti
kel 42 der Wegenverkeerswet bedoelde perso
nen zijn de bestuurder van een voertuig, de 
bestuurder of geleider van een rij- of trek
dier of vee en de voetganger verplicht stil 
te houden en, ingeval krachtens het eerste, 
het vierde of het vijfde lid ontheffing is ver
leend, het bewijs van ontheffing behoor! ijk 
ter inzage af te geven. 

8. Door Onzen Minister kan van de bepa-
1 ingen van dit reglement ontheffing wo rden 
verleend: 

a. voor voertuigen, bij openbare of dooi
Onzen Minister daarmede gel ijk te stellen 
diensten in gebruik; 

b. voor voertuigen, welke gebezigd worden 
bij de verbetering of het oi1derhoud van wegen 
of bermslooten, dan wel bij de hers teil i11g of 
verbetering van dijken. 

9. Onze Min ister doet van een ontheffin g 
a ls in het vorig lid bedoeld, aankondiging in 
de Staatscourant. 

65. 1. Overtreding van de bepalingen van 
dit reglement wordt gestraft: 

a. van de artike len 16, eerste en tweede 
lid, 17, tweede lid, 18, 19, eerste, tweede, der
de, vierde, vij fde en zesde l id, 20 , 21 , 22 , 23, 
eerste lid, 24, 25, zesde l id, 27, eerste, tweede 
en zesde lid, 28, 29, 30, 31, 32, eerste lid , 33, 
eerste lid, 34, 35, eerste lid, 36, 37, eerste en 
derde lid, 38, 39, 40, 41, 46, tweede lid, 47 
en 67 , derde, vijfde en zesde l id, met hechte
nis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste drieh,mderd gu lden: 

b. van de artikelen 16, derde, vierde , vij f
de, zevende, achtste e n negende l id, 17 , ee L·
ste lid, derden volzin, en negende lid , twee
den volzin , 25, eerste, tweede en derde l id , 
26, 27, derde lid , 42 , 43, 44, 45 , 46 , eerste 
lid, 48, 49, tweede en derde lid, 50, 51. eerste 
lid , 52, 53, 55, eerste lid, 56, eerste, tweede 
en derde lid, 60 , 62, 64, zevende lid, en 67, 
vierde I id , met hech tenis van ten hoogste 
dertig dagen of geldboete van ten hoogste 
honderdvijft ig gulden. 

2. Overtreding van artikel 16, voor zoove1· 
het betreft het niet voldoen aan de artikelen 
11, aanhef en onder c, en 15, eerste lid, wordt 
n iet gestraft, voor zoover de naleving van 
deze bepalingen in strijd zou zij n geweest met 
voorsch r iften, door het bevoegde gezag ge
geven krachtens de wet van 23 Apri l 1936 
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(Staatsblad n°. 302) betreffende bescherming 
tegen luchtaanvall en. 

3. Overtreding van artikel 24, eerste en 
tweede lid, is niet strafbaar, indien de dader 
aannemelijk kan maken, dat hij de nadering 
van den bestuurder van het voertuig, van den 
bestuurder of geleider van het rij- of trekdier 
of het vee, dan wel van den begrafenisstoet 
of de militaire colonne, waarvoor hij inge
volge genoemd artikel den doorgang vrij had 
moeten laten, niet heeft kunnen bemerken. 

66. Bij veroordeeling van den bestuurder 
van een motorrijtuig wegens overtreding van 
een der in het vorig artikel , eerste lid onder 
a, genoemde ·bepalingen, kan hem de be
voegdheid, motorrijtuigen te besturen, voor 
ten hoogste twee jaren worden ontzegd. 

67. 1. Wegen, welke op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit reglement volgens 
de tot dusver geldende bepalingen voorrangs
wegen waren, worden aangemerkt als voor
rangswegen in den zin van dit reglement. 

2. Wegen, welke op het tijdstip van in
werkingtreding van dit reglement volgens de 
tot dusver geldende bepalingen B-wegen wa
ren, worden aangemerkt als B-wegen in den 
zin van dit regl ement. 

3. Het is verboden te rijden of te gaan 
in strijd met een geslotenverklaring krachtens 
artikel 8 of artikel 47 van het Motor- en 
Rijwielreglement, mits die geslotenverklaring 
overeenkomstig artikel 10, eerste lid, onder
scheidenlijk artikel 53 van dat reglement aan 
de weggebru ikers kenbaar is gemaakt. 

4. Het is verboden, een voertuig op een 
w,eg te do.en of te laten staan in strijd met een 

• stopverbod, eep stationneerverbod, een par
keerverbod of een verbod te I ang parkeeren, 
uitgevaardigd krachtens artikel llbis van het 
Motor- en Rijwielreglement, mits het overeen
komstig dat artikel aan de weggebruikers 
kenbaar is gemaakt. 

5. H et is een bestuurder van een motorrij
tuig verboden, een ander motorrijtuig, dat 
zich in dezelfde richting voortbeweegt, in te 
halen in strijd met een inhaalverbod, uitge
vaardigd krachtens artikel ll ter van het Mo
tor- en Rijwielreglement, mits het overeen
komstig dat artikel aan de weggebruikers 
kenbaar is gemaakt. 

6. Het is dengeen, die op een weg inge
volge een voorrangsregeling a ls bedoeld in 
artikel llquater van het Motor- en Rijwiel 
reglement aan het verkeer uit de tegenge
stelde richting den voorrang moet laten, ver
boden, te rijden of te gaan in strijd met zoo
danige regel ing, mits zij overeenkomstig dat 
arti kei aan de weggebru ikers kenbaar is ge
maakt. 

7. H et bepaalde bij de vorige leden is 
slechts van toepassing, wolang de daarbij be
doelde beslui ten niet zijn ingetrokken , en 
uiterlijk tot 1 Januari 1945. 

68. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel " Wegenverkeersreglement" . 

Il. te bepalen, dat het onder I bedoelde 
reglement in werking treedt op een nader 
door Ons vast te stellen t ijdstip, op welk tijd
stip vervalt het reglement, vastgesteld bij Ons 
besluit van 30 April 1927 (Staatsblad n°. 
143), laatstelijk gewijzigd bij Ons beslu it van 
18 September 1936 (Staatsblad n°. 578) . 
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Onze Ministe1· voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat met eene in
deeling in het Staatsblad geplaatst en aan 
den Raad van State in afschrift medegedeeld 
zal worden. 

Amsterdam , den 13den September 1938 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat , 

J . v. B u u re n. 
(Uitgeg . 19 September 1938.) 
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1.7 December 1938. BESL IT, bepalende de 
bekendma king in het Staatsblad van de op 
23 Novembe r 1933 te R ome gesloten in te r
nat ional e ve rdragen omtrent het goede ren
ve rvoer en het reizigers- en bagageve rvoe r 
pe1· spoorweg met daa rbij behoornnde bij 
la gen, a lsmede van de op 10 November 
1937 te B ern onderteekende processen-ver
baa l betre ffende de vaststel ling van den 
datum ·van inwe rkingt réding die r verdra
gen. 

Wij WILHEL;',ll IA , enz. ; 
G·ezien de \Vet van 20 Decembe r 1935 

{Staatsblad n°. 724), houdende goedkeuring 
van de op 23 Nove n1be 1· 10 33 te ll orne ges loten 
in ternationale verdragen omt rent het goederen
ve rvoe r en het re izigers, en bagagevervoe r ;)er 
spoorweg, welke verdragen in a fd ruk en in 
,·e rta ling hij dit Bes luit zijn gevoegd ; 

Gez ien mede de bijl agen I - VIII va n het 
verdrag omtrent het goederenve rvoer pe r 

'S poorweg, waarvan bijl age I is vervangen doo r 
de n ieuwe bijl age T. aa ngenomeo door de com
missie rnn deskundigen, bedoeld in arti kel 60, 
§ 3 van vermeld ve rdrag in haa r in l e i 1337 
te Pen ,yia gehouden zi tt ing. a lsmede de bij 
lagen I en II van het verdrag omt.-ent het re i
zigers. en ba gagevervoer. va n welk~ 91Jl .c_1ge!1 
eveneens een afdruk en eene ,•e rtal mg btJ d, t 
B eslui t zij n gevoegd ; 

Gezien voorts de op 17 November 1937 te 
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B Nn opgemaakte prncessen-ve rbaal betreffende 
de vaststelli ng van den datum van inwerking
treding van bovengenoemde verdrag.en, van 
welke processen-verbaal te vens een afdruk en 
eene vertal ing bij di t Beslui t zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat vermelde ve rdmgen door 
Ons zijn bekrachtigd en dat Onze akte van be
krach t ig ing op 20 Maart 193G te B ern in de 
archieven van den Zwit,~erschen Bondsraad is 
nederge legd ; 

Ornrwegende mede, dat de hie rna genoemde 
landen e veneens hunne a kten van bekrachti
g ing van bedoelde verdragen hebben nede rge
legd, te weten: B elgië, B iilgarije, V,·ij e Stad 
Danz-i(/. Denemark, n, D u-itschland, E stland, 
F rankrijk, H ongarije, ltalië, L etland, L iech
t,nst ein, L uxemburg, Noorwegen , Pol en, R oe
menië, 1'sjec hosl owakij ë, Zuirlslavië, Z wed f11 
en Z witserland en dat P ortugal tot di e . ve r
dragen is toegetreden; 

Overwegende wijders, dat met uitzonder ing 
van § 3 van a rt ike l 60 en bijl age V l van het 
verdrag betrnffende het goederenvervoer per 
spoorweg, welke be re ids op 1 J a nuari 1938 
zijn in werking getreden, vermelde ve rdragen 
met bijl agen op 1 October l 938 voor het Hij k 
in E'uro pa, a lsmede voor bovengenoemde la n
den zij n in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen i\'[ini ste ,· van 
Bui tenlandsche Zaken van den 13den Decem
ber 1938, Directi e van het Protocol, n°. 4260] ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
mee rgenoemde verd ragen met bijl agen e11 

bovenbedoelde pro essen-verbaal. alsmede de 
verta l ingen dier stukken , te doen bekend ma 
ken door de plaats ing van d it Besluit in het 
Staatsblad . 

Onze Min isters, Hoofden va n Departem enten 
van Al gemeen Bestuu r, zij n. ieder voo,· zoovee l 
hem aang,rnt, be last met de uitvoering va11 
hetgeen te dezen wordt ve1·eisch t. 

's-G ravenhage, d!'n 17den December 1938 . 
WfLHELMINA. 

D e J. f inisler ran R 1tite,ila11d.,che Z aken, 
J . Pat ij n. 

(lJi t(l e(I. 30 D ecember 1938.) 

INTERN ATIO TALE OVEREEN 1.:0111S'r 
BE'rREF1''ENDE HE'f GOEDERENVER

VOER P E R SPOORWEG (C.I. M.). 

DUITSCHLAND, OOSTENRIJK, BELGrn, 
BULGARIJE , DENE 1ARKEN, DE VRIJE 
STAD DANTZIG , SPANJE, ESTLAND, 
FI LAND, FRA ' KRIJK , GRIEKENLAND, 
HO GARIJE , ITALIË, LETLAND, LIECH 
TENSTEIN, LUXEMBU R G, NOORWEGEN, 
NEDERLAND. POLEN, ROEMENIË, ZWE
DEN, ZWITSERLA D , TSJECHOSLOW A
KIJE , TURKIJE, ZU IDSLA vrn, 

met dee lnem ing va n de Afgpvaardigden de r 
R egee r ingscommiss ie van het aarbekkenge
bied, 

de noodzakelijkheid erkend hebbende om de 
op 23 October 1924 te Bern onde,teekende Tn
ternational e Overeenkomst betreffende het goe
derenvervoe1· per spoor weg te herz ien, overeen.'.. 
kornstig a rtike l 60 die r Ove1·eenkomst, hebben 
bes loten daartoe eene nieuwe Ove reenkomst te 
sluiten en zij n omt.-ent de volgende 'aTti ke len 
o,·e,-eenge komen : ' 
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TITF.L J. 
DOEL EN DRAAGWTJ DTE VAN DE OVER

EENKOMST. 
S'[),001·u•( r1ui en. z,,ndi11g,·n, waarf)p de Overeen

komst ,,an tnepassing is . 
Art. l. § l. Deze Ove reenkoinst is van toe

pa~s i11g op a l le goederenzendingen, welke met 
een rech tstreekschen vrachtb ri ef ten ve rvoer 
wo rden aangeboden voo r trajecten, ge legen o p 
het . g rondgeb ied va n ten minste twee de r ve r
drags lui tende Staten, vom· w ove r d ie zendin
gen uits lui tend pl aats hebben over de lijnen, 
welke in de overnen kornstig a r t ikel 58 deze r 
Overeenkomst opgeste lde lijst zij n ve nnelcl. 

§ 2. Van de toe passe lij khe id van deze Ove r
eenkomst zijn echte r nitges loten: 

1 °. De zendingen, waa rvan de punten van 
,·ertrek en aan komst zij n gelegen o p het grond
gebied van eenze lfclen Staat en die het g rond
gebied va n een a nderen Staat s lech t transi
teeren: 

a. wanneer de lijnen, waarover het ttans iet
,·ervoer p laats heeft. geëxplo itee rd worden 
door een Spoo rweg, hP, hoo rende tot den Staat 
rn,u ve rt rek · 

b. ze l fs dan, wannee r de l ij nen, waarove r 
het tra nsie -Yervoer ,plaats heeft, n iet geëxploi
teerrl worden door een S poorweg. behoorencle 
tot den Staat va n vei- trn.k , ind ien de beb:okken 
. poon vegen bij zondere sch ikkingen hebben ge
tro ffen, krachtens welke deze zend ingen n iet 
a ls i11ternatio 11 aa l wo rden aangemerk t. 

2° . De zend ingen t usschen stat ions van twee 
aang ,·enzencle Staten . indi en het ve rvoe r over 
het geheele traject door Spoorwegen van een 
deze ,· , taten word t bewerkstelli gd. onder voo r
waa ,·de evenwel, dat de a fzender door de keu,,e 
n111 het vrach tbrie fform ul ier aanspraa k maak t 
op toepassing van de b in11enl andsche l'Bglemen
taire bepal ingen, welke voor deze Spoorwegen 
gelden, en m its geen deze r Staten zich hie r
tegen ,erzet. 

B epali1111cn bet reff ende r1rrombineerd vervoer . 

Art. 2. § ] . Beha! ve S poorwegen kunnen 
in de iu a rt ikel 1 bedoelde lij st ook ge rege lde 
a utornoh ield iensten o f scheepvaa rtlij nen wo r
den ingesch1·even 1 voor zoove1· zij aan een 
spoorwegtraject aansl ui ten en internationaa l 
,·ervoer bewerk tell igen onder de vera ntwoo r
de lij kheid va n een cle1· ve rdrags luitende Sta
ten o f van een in de lijst opgenomen Spoo ,-weg. 

§ •2. De ondernemers van deze d iensten of 
lij nen zij n onderworpen aan a ll e verplicht i11-
gen en g-enieten a ll e rech ten, welke voor de 
Spoorwegen u it de,,e Overeenkomst voo rtv loe i
en, met inachtne1n ing van de afwijkingen, 
welke uit het verschil in ve rvoen vij ze nood
zake lijk voo1·tspno iten. Deze afwij kingen kun
nen evenwel geen inbreuk ma ken op de bepa-
1 irigen van deze Ove reen ko mst omt rent aan
spi-a kei ijkhe id. 

§ 3. E lke Staat, di e een der in § 1 bedoelde 
l ijnen in de lijst wensch t te doen opnem,·n, 
moet e r voo r zo rgen, da t de in § 2 bedoelde a f
wijk ingen op dezelfde wijze a ls de ta ri eve'1 
1ni1·den ·openbaar gemaakt. 

·§ 4. V oor inte rnat iona le zend ingen, waarb ij 
zoowel rn n den S poorweg a ls va n andere cl " " 
de · ii ,·;, ' 1 genoemde ve1·voermi clde len wo,·dt 
gebrni k g-emaa kt. kun 11en de Spoorwegen, te n 
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e inde r kening te ho uden met de bijw nder
heden va n ,til ke wijze van vervoe r, in overl eg 
met de betrokken vervoernnder nemingen ta ri ef
rege l ingen t reffeQ,, waarbij een van deze Ove r
eenkomst afwij ke ncte,, rechtsregeling wordt toe
gepast. Zij mogen in dit. geval het gebruik va n 
een a nder ve rvoerdocument voorsc), rij ven dan 
bij deze Overeenkomst is voorzi en. 

V ci n het ve1·voe1· uit r,Psl ntPn voö1•we1·pen. 

A1·t. 3. Va n het ve rvoe r vol gens de bepctl in
gen van deze Overeenkomst zij n, behoudens de 
afwij kingen vermeld in a rt ikel 4 § 2, ui tge lo
ten : 

1 °. voorwe 1·pen, waa 1·va11 het vervoer, zij 
het oo k slecht op het gebied va n één der te 
doorl oopen Sta ten, aan de postaclm inistrat ie is 
voo rb houden; 

2°. voo rwerpen, welke zich door hunne af
met ingen, hun gewicht of hunne gesteldheid 
n iet leenen voor het ve rla ngde ve i-voer, zul ks 
met het oog op de inr ich t ing o f het mater iee l 
van een o f meer der te doorl oopen S poor
wegen; 

3°. voorwerpen, w aa rvan het ver voe l' op 
grond va n wette! ij ke bepal ingen of maat reg-e
len van • openbare orde verboden mocht zijn 
op het grondgebied van een o f mee r de r te 
doo rloopen Staten ; 

4° . behoudens de ui tzonder ingen, genoemd 
in Bijl age I van deze Overeenkomst : 

A . ontplofbare stoffen , te weten: 
a . Springstoffen en buskruit; 
b . Mun it ie; 
c. Ontstekingsmiddelen en vuunverka1-tike

len: 
cl. Samengeperste, vloe ibaa r gemaakte en 

onde r druk ont lede ga en ; 
e. Sto ffen, d ie in ve rbin d ing met wate r ont

v lambare of ve rb randing bevorde,·ende gassen 
ontw ikkelen: 

B. voor ze lfontbra nding vatbare stoif,:, n ; 
C. wa lg ingwe kkende stoffen of stoff"n, di e 

ge vaar voor besmetting opl everen. 

Vnnrwaa,·delijk ten ve1·voe1· tne(lelaten Mn>·
werpen. 

Art. 4. § l. De hie rna aanged uide voo rwe r
pen worden onder de vo lgende voorwaa rden 
ten vervoer met inte rna tiona len vrach tbrief 
toegelaten: 

1 °. de in Bijl age 1 van deze Overeenkomst 
aangedu ide voorwer pen onder de daa r vastge
stelde voorwaa rden: 

2°. lij ken onder ·de vo lgende voo rwaa1·den : 
a. het vervoer moet a ls ijl goed geschieden 

onder de hoerle van een geleider, tenzij ve r
zending a ls vrachtgoeçl of zonde r gele ider o p 
a ll e bij het ve rvoer betrokken Spoorwegen is 
toegestaan; 

b . de ve rvoerkosten moeten bij de afzen ding 
wor<lon vol daan ; 

,.. het vel"Voe,· is onde rwor pen aan de wetten 
en poli tiereglementen van el ken taat, tenzij 
het is ge regeld bij bij zondere Overeenkomsten 
t usschen verschill ende Staten ; 

3°. 1·01 lend spoorwegmater iee l wordt toege
laten onder voorwaarde, dat een poorweg er 
zich va n vergewist, dat het behoorlijk ka n loo
pen en di t staa ft doo r een opsch r ift op het 
voertui g of doo r een bij zo nder getu igschr ift; 
locomot ieven. te nde n, en motorwagens .moeten 



1938 

bovendien worden begele id door eer\ door den 
a fzender aangewezen deskundige, die inzondar
hei d met het smeren is bel ast; 

4°. l evende dieren worden toegelaten, in
di en aan de volgende voorwaarden is voldaan : 

a. de zendingen levende di e ren moeten wor
den begeleid door een door den afzender· aan
gewezen persoon, behalve bij kl e ine dieren , di e 
in goedgesloten kooi en , ki sten , manden, enz. 
ten ve rvoer worden aangeboden; het gele ide 
wordt ech te r niet vere ischt, indien in de recht
streeksche international e tarieven of in tus
schen de Spoorwegen ges loten overeenkomsten 
uitzonderingen zijn toegelaten ; 

b. de afzender moet zich gedragen naar c.le 
voorschriften va n het veeartsenijkundi g toe
zicht van de Staten van afaending, van be
stemming en van doorvoer; 

5°. voorwerpen, welker la ding o f verv,,er 
naar het gevoelen van den Spoorweg van af
zending bijwndere moeil ij kheden met het 'log 
op de expl o itatie- inrichti ngen of het materieel 
van een of meer bij het vervoer betrokken 
Spoorwegen wu opleveren, worden s lechts on
der bijwndere, in elk geva l te bepalen v00r
waarden toegelaten . 

§ 2. Twee of meer verdrngsl nitende Staten 
kunnen bij bijwndere sch ikkingen overeenko
men, hetzij , dat bepaalde ingevolge deze Over
eenkomst uitgesloten voorwerpen onder zekern 
voorwaarden tot het internationaal ve rvoer 
tusschen deze Staten zull en worden toegelaten, 
hetzij dat de voorwerpen, genoemd in Bijlage 
I , onder minde r strenge voorwaarden dan in 
die Bijlage voorgesch reven, zu ll en worden toe
gelaten. 

Worden hij zu lke bijwndere schikkingen 
voorwerpen ten vervoer toegelaten, welke 
krach tens de bepalingen van Bijlage I van het 
ve rvoe r zijn uitgesloten , dan moeten die schik
kingen ter kenn is worden gebracht van het 
Centraal bureau voor het inte rnationaal spoor
wegvervoe r, dat de bepalingen der b ij zondere 
schikking, voor zoover zij di e toe lating betre f
fen, op de agenda van de eerstvolgende zitting 
de r commiss ie van deskundigen pl aatst, tenzij 
di e bepalingen reeds door de commiss ie onde r
wcht en door haar verworpen zijn. 

De Spoorwegen kunnen ook, door opneming 
in hunne ta ri even van daartoe strekkende be
palingen, hetzij bepaalde van het vervoer uit
ges loten voorwerpen toelaten, hetzij voor de 
voorwaardelij k toegela ten voorwerpen m inder 
st renge voorwaarden stell en. 

V e·rpl,frhtin r, 1~an d e n Spoorweg O'III t e 
ve1·voeren. 

Art. 5. § l. Elke aan deze Overeenkomst 
,:,ndenvorpen Spoorweg is verplich t het ve r
voer va n alle krachtens deze Overeenkomst ten 
vervoe r toegelaten goede ren overeen komstig 
hare bepalingen te verr ichten , mi ts: 

a. de afzender zich aan de bepalingen van 
de1,e Ove reenkomst onderwerpt ; 

b. het vervoer met de gewone midde len van 
ve rvoer moge lij k zij ; 

c. het vervoer niet .wordt be let door omstan
digheden , we lke de Spoorweg niet vermijden 
noch ve r hel pen kon . 

§ 2. De Spoorweg is slech ts dan ver plicht 
,·oorwerpen aan te nemen, waarvan het laden, 
oved aden of lossen het gebruik van bijzondere 
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inrichtingen e ischt, wanneer de stations. waar 
deze verr ichtingen moeten geschieden, ove r die 
inrich t ingen beschikken. 

§ 3. D e Spoorweg is slech ts verplicht -,en
d ingen aan te nemen, waarvan het vervoer 
ronder uitstel kan gesch ieden ; de voorschrif
ten, van kracht op het station van afzending, 
be palen, in welke gevallen dit station ver
pi icht is goederen, di e niet aan deze voorwaa ,·
de voldoen, voorloopig in bewari ng te nemen . 

§ 4. De zendingen moeten worden verzonden 
in volgorde van de aannemi ng ten ve rvoer. 
behoudens het in de volgende parngraa[ voor
zien geval. 

§ 5. Indi en het openbaar belang of d w;n
gende redenen van expl o itatie zulks nood ,g 
maken, kan het bevoegd gezag besli sen. da t 

a. de dienst geheel of gedeelte lijk zal wo r
den gestaa kt ; 

b. bepaalde zendingen t ijde lijk van het ve1·
voer zullen worden uitgesloten o f !echts onder 
1.,ekere voorwaarden ten vervoer zu ll en wordell 
toegelaten; 

c. bepaa lde zendingen tijdelijk den voo1-r.1ng
znl len hebben. 

Deze maatregelen moeten ter kennis van het 
publiek worden gebracht. 

Elke Spoorweg kan zendingen weigeren , 
waarvan het vervoer door beperkingen ,·an 
dezen aard wu worden verhinderd. 

§ 6. E lke overtreding van de bepalingen 
van dit artikel zal grond kunnen opleveren 
tot het instel I en va n eene vo,·de ri ng tot ver
goed ing van de daardoor ontstane schade. 

TI1'EL II. 
VERVOEROVEREENKOMST. 

HOOFl> STUK J. 

Vorm en voorwaard en van dfl vervol'rover
eenkomst. 

I n houd en v01·111 van d en vrachtb,·ir/. 

Art. 6. § 1. De afzender moet voor e lke 
onder deze Overeenkomst vall ende internatio
na le zending een vrach tbrie f overnenkomstif!· 
het model van Bijl age Il van deze Ove reen
komst aanbieden. 

Voor bepaalde soorten vervoer tusschen aan
g renzende landen kan evenwel bij de tarieven 
een v rachtbr ie fformul ier van kleine re afme
t ing worden voorgeschreven. 

De vrachtbr iefformul ieren moeten gedru kt 
zij n op stev ig, wit schrijfpapie r ; zij moeten 
voor ijl goed van twee ten minste één centim -
ter breede roode troo ken aan den boven- en 
benedenrand der voor- en ach te ,·zijde zijn voo,·
zien. Voor duplicaatvrachtbrieven mag ook 
1 ichtblauw pa pier worden gebezigd . 

§ 2. De in ternationale ta ri even of de over
eenkomsten tusschen Spoorwegen bepalen. in 
welke taal de vrach tbriefformu lieren moeten 
worden gedruk t. Bij gebreke van bepalingen 
in tar ieven of overeenkomsten moeten de 
vrnchtbrie fformul ieren gedrukt worden in een 
der officieele talen va n den Staat van afzen
ding; bovendien moeten zij een Fran chen een 
Dui tschen of een Ital iaanschen tekst bev~tten 
en tevens kunnen ande re nuttig geachte ver
talingen opgenomen worden. 

H et doo r den a fzende r in te vul len gedeelte 
moet steeds in een de r off ic iee le ta len n,n het 
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land van verzending opgesteld zijn. Welke 
vertalingen bijgevoegd moeten worden, wordt 
bepaald in de internationale tarieven of in de 
bijwndere tusschen de Spoorwegen gesloten 
overeenkomsten. Bij gebreke hiervan moet de 
afzender eene Fransche, eene Duitsche of eene 
Ital iaansche vertaling bij voegen. 

De Spoorweg kan eischen , dat de afzender 
voor zijne opgaven en verklaringen in den 
vrachtbrief en in de eventueel bijgevoegde be
sche iden Latijnsche letterteekens gebru ikt . 

§ 3. De met dikke lijnen omraamde gedeel
ten van het formulier moeten door den Spoor
weg worden ingevuld, de andere door den af
zender. De afzender moet de kolommen, welke 
hij niet invult, door een streep onbruikbaar 
maken. 

§ 4. Door het witte of roodomrande formu
lier van den vrachtbrief te kiezen wordt aan
gewezen of het goed verzonden moet worden 
als vrachtgoed dan wel als ijl goed. Behoudens 
bijwndere overeenkomst tusschen alle deelne
mende Spoorwegen, wordt aan een verwek om 
de verzend ing op een gedee lte van den af te 
leggen afstand a ls ijlgoed en op een ander ge
deelte als vrachtgoed te doen geschieden , geen 
gevolg gegeven. 

§ 5. Het gebruik van vrachtbr ieven, waarin 
over een woord is heengeschreven of waarin 
geradeerd is, a lsook van vrachtbr ieven, waar
op strooken papier geplakt zij n, is niet geoor
loofd. Doorh a lingen worden slechts toegelaten, 
indien de afzender ze met zijne handteekening 
bekrachtigt en, voor wat betreft het getal of 
het gewicht der colli , de verbeterde hoeveel 
heden volui t in letters vermeldt. 

§ 6. De vermeldingen op den vrachtbrief 
moeten in onuitwischbaar schrift geschreven 
of gedrukt zijn. 

De navolgende gegevens zijn verplicht ge
steld: 

a. de plaats en de datum van opmaking 
van den vrachtbrief; 

b. de aandu iding van den Spoorweg van 
afzend ing; 

c. de aanduiding van den Spoorweg en van 
het station van bestemming, met a lle nadere 
afwnderlijke aanduidingen, wel ke nood ig zijn 
om elke verwissel ing tusschen verschillende 
stations van dezelfde plaats of van plaatsen, 
welke denze lfden of een gelijksoortigen naam 
dragen, te voorkomen; · 

d. de naam en het adres van den geadres
seerde. Als geadresseerde mag s lechts één en
kele persoon, firma of handelsnaam aangege
ven worden. Het station van bestemming of 
de daar dienstdoende stationschef kan slechts 
als geadresseerde worden aangegeven, ind ien 
het desbetreffende tarief dit u itdrukkel ij k toe
laat. Adressen, welke niet den naam van den 
geadresseerde aangeven , zooals : ,,aan de order 
van ....... . " of "aan den houder van den dupli-
caat-vrachtbri ef", zijn niet toegelaten; 

c. de aanduiding van den aard van het 
;oed, de opgave van het gewicht, of bij ge
breke daarvan, een soortgelijke opgave over
eenkomstig de voorschriften van den Spoor
weg van afzending. vVanneer het den afzender 
volgens de wetten of reglementen van het land 
van afzend ing geoorloofd is zijne goederen 
ronder opgaaf van het gewicht of van eene 
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daarvoor in de plaats tredende vermelding in 
den vrachtbr ief aan te bieden, wordt het ge
wicht of die vermelding door den Spoorweg 
van afzending .ingevuld. Voorts moeten worden 
opgegeven: bij stukgoed, het aantal , de wijze 
van verpakking, de merken, de nummers of, 
bij gebreke daarvan, de vermelding, dat het 
adres van den afzender op de colli voorkomt; 
voor zendingen, waarvan de wrg voor het 
laden op den afzender rust, de soort, het num
mer en de eigendomsmerken van den wagen. 
De goederen moeten als volgt aangeduid wor
den: die welke voorkomen in Bijlage I, met 
den naam, we lke daaraan in die Bijlage is 
gegeven; de overige goederen, indien de af
zender de toepassing van een bepaa ld tarief 
verlangt, met den naam, waarmede ze in dat 
tarief zijn aangeduid, en in alle andere geval
len met de in verband met hunnen aard i11 
den handel gebruikelijke benaming. 

Indien de voor de oms·chrijving van de goede
ren op den vrachtbrief aanwezige ruimte niet 
voldoende is, moeten deze aanwijzingen gesch ie
den op zorgvuldi g aan den vi-achtbrief gehech
te en door den afzender onderteekende bladen , 
welke van gelijke grootte moeten zijrt als de 
vrachtbrief . Op den vrachtbrief moet naar deze 
bladen worden verwezen . ·wordt het totaa l
gewicht van zu lk eene zend ing aangegeven, 
dan moet dit op den vrachtbrief zelf worden 
ingevuld; 

/. de volledige opsomming van de door de 
douane, het fiscaalpol itie- en ander a mbtelijk 
gezag geëischte bescheiden, welke bij den 
vrachtbrief zijn gevoegd, of welke zijn ver 
meld als in bewaring gegeven op een nader 
aangeduid station, op een douanekantoor of op 
een ander officieel kantoor; 

g. de onderteekening door den afzender als
ook de vermelding van zijn naam, zijn voor
naam en zijn voll edig adres, desgewenscht aa11-
gevuld met zijn te legram- en telefoonadres . 
De onderteeken ing mag gedrukt zijn of door 
den stempel van den afzender vervangen zijn , 
indien de op het station van afzending gelden
de wetten en reglementen dit veroorlooven. 
Al s afzender mag slechts één enkele persoon, 
firma of handelsnaam op den vrachtb rief voo r
komen. 

De vrachtbrief moet bovendien, naar gelang 
der omstandigheden, alle overige in deze Over
eenkomst bedoelde gegevens bevatten, inzon
derheid: 

h. de vermelding "station restante" of de 
vermelding "aan huis af te leveren" , indien 
a lthans deze laatste wijze van aflevering op 
het station van bestemming wordt toegepast 
(artikel 16 , § 2); 

i. het verwek om zekere tarieven, inzonder
heid speciale of uitzonderingstarieven a ls be
doeld in artikel 11, § 10 en in artikel 34, toe 
te passen; 

k. het bedrag van het overeenkomstig arti
kel 35 aangegeven belang bij de aflevering; 

l. de vermelding van de kosten welke de 
afzender voor zijne rekening neemt overeen
komstig de bepalingen van artikel i7 ; 

1n. het bedrag van het rembou rsement. 
waarmede het goed belast is en van de over
eenkomstig artikel 19 door den Spoorweg ,ian
genomen voorschotten; 
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n . den ve.-langden rnrvoerweg en de aan
wijzing van de stations, waar de douane, fis
cale-, pol itie- en andere ambtelijke formalitei
ten vervuld moeten worden; 

o. de gegevens voor de behandeling door de 
douane, het fi scaal-, politie- en ander ambte
lij k gezag, ovei-eenkomstig artikel 15 . 

§ 7. Andere verklaringen mogen i11 den 
vrachtbr ief slechts worden opgenomen, indi en 
zij bij de wetten en reglementen van een Staat 
of bij de tarieven zijn voorgeschreven of toe
gelaten en niet strijdig zijn met deze ovei-een
komst. 

Het is verboden den vrnchtLrief door a ndere 
stukken te vervangen, of daaraan ande re da n 
de bij deze Overeenkomst of bij de tar ieven 
voorgeschreven of toegelaten bescheiden toe te 
voegen. De afzender moet nochtans, indien dit 
door de op het station van afzen ding geldende 
wetten en reglementen i voorgeschreven, be
halve den vrachtbrief, een stuk opmaken, dat 
bestemd is om in het bezit van den poorweg 
te blijven om hem tot bewijs te strekken van 
de overeenkomst van vervoer. 

§ 8. Het is verboden in eenzelfden vracht
brief goederen op te nemen, welke ni et kunnen 
worden samengeladen wnde1· ongerief te ver
oorzaken of inbreuk te maken op de douane-, 
fi scale-, politie- of andere ambtel ijke voor
schriften. 

§ 9. De goederen, welke door den afzender 
geladen moeten worden, moeten vergezeld zijn 
van afzonderlijke vrachtbrieven, geen voor
werpen behelzend, waarvan de behande li ng 
door den Spoorweg moet plaats vinden. 

Eveneens moeten afwnde .-1 ijke vrachtbrieven 
opgemaakt woràen voor de in artike l 4 aan
geduide goederen, voor zoover deze niet on
derling of met andere goederen samengeladen 
mogen worden. 

§ 10. Eenzelfde vrachtbrief mag slechts be
trekking hebben op eene enkele wagen lading, 
behalve vom· woveel betreft on deel bare voor
,verpen, waal'voor n1eer clan één wagen noodig 
is. Dit voorschrift geldt niet, indi en de bij
zondere voorschriften voor het betrokken ver
kee r of de toe te passen tar ieven de verzending 
van meer dan een wagen met eenzel fden 
vrachtbrief voor den geheelen vervoecafstand 
toelaten. 

§ 11. De afzender mag aan den onderkant 
van de achte rzijde van den vrachtbr ief, bij 
w ijze van eenvoudi ge inlichting voor cl en ge
adresseerde en zonder dat daaruit een igerl ei 
ver pi ichting of ve 1·ant woorclel ij kheid voor den 
Spoorweg voortvloeit, aand uidi ngen opnemen, 
welke op de zending betrekking hebben , wo
als b.v. 

,,Zending van N" ; 
,, In opdracht van N"; 
,,Ter beschikking van ; 
,,Ter doorzending aan N"; 
,,Verzekerd bij N" ; 
" Voor de scheepvaartlijn N . of voo r het 

schip N"; 
" Afkomstig van de scheepvaartlijn N of uit 

het schip N" ; 
,,Voor de automobiel lijn N"; 
,,Afkomstig van de automobiell ijn N" · 
,,Voor de luchtlijn N"; 
,,Af komstig van de luchtlij n N"; 
,,Voor uitvoer naar N"; 
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V eranlu;oonlelijkheid -voor de opgar(,1 i11 dr,1 
vrachtb,·ief. B oelen. Macitregel en t, ··ne nu 11 

b·ij 01,rrbelastinrt: 

Art. 7. § l. De afzender is aansprakelijk 
voor de juistheid de,· van zijnentwege in den 
vrachtbrief opgenomen aanduidingen en ve r
klaringen ; hij draagt a ll e gevolgen, welke 
mochten voortvloeien uit de omstandi ghe id , ,d11.t 
di e verklaringen of aa nduidingen onregelniatig. 
onnauwkeur ig of onvolledig zijn o[ op eene 
andere dan de voor elk harer daarvoor be
stemde plaats zijn vermeld; is die plaats 
ontoereikend, dan moet een aldaar door den 
afzender aangebrach te aanduiding verwijzen 
naar de pi aats op den vrachtbrief waar de 
verdere vermeldingen zijn opgenomen. 

§ 2. De Spoorweg heeft te al len t ijde het 
recht te onderzoeken, of de zending overeen
stemt met de opgaven in den vrnchtbrief en 
of de in Bijlage I voo,·geschreven veilighei.ds
maatregelen in acht genomen zijn. 

Wordt eene zend ing op haren inhoud on
derzocht, clan moet, naar ge lang dit onde,·
zoek op het station van afzending of op dat 
van bestemming plaats heeft , de afzender of 
de geadresseerde worden opgeroepen om daar
bij tegenwoordig te zijn. Indi n de belang
hebbende n iet ver ch ijnt of indien het onder
zoek onderweg plaats heeft, moet di t, voor 
zoover de wetten of reglementen van den 
Staat, waarin het onclerwek plaats vind t. 
niet a nders voorschrijven , in tegenwoordi g
he id van twee niet tot den Spoorweg in be
trekking staande getu igen geschieden. De 
Spoorweg mag slechts dàn tot een onderzoek 
van den inhoud onderweg overgaan , wanneei
de eischen der exploitatie of de douane-. 
fisca le- , politie- of andere ambte lijke voor
schriften dit onvermijdelijk maken. 

I s de uitkomst van het onderzoek niet in over
eenstemm ing met de opgaven in den vrachtbrief. 
dan moet zu lks daarop worden aangeteekend. 
H eeft het onde rwek op het station va n afzen
ding plaat , dan moet de aanteekening ook 
op den clupl icaat-vrachtbrief worden ge
plaatst, indien de Spoorweg dezen in handen 
heeft. Inge val de zending niet in overeen
stemm ing is met de opgaven in den vracht
brief, zul len de kosten van onderzoek. indien 
deze niet ter plaatse vereffend worden , ten 
laste worden gebracht van de zending. 

§ 3. De wetten en reglementen van e l ken 
Staat regelen de voorwaarden, waaronder de 
Spoorweg gerech t igd of verplicht is om het 
gew ich t der goederen of het aantal der col li. 
alsmede het werkelijk e igen gewicht der 
wagens te onderzoeken of te cont rol eeren. 

De Spoorweg is verplicht de bij de vast
stelling van het gewicht, het aanta l stuks en 
het werkelijk e igen gew icht van den wagen 
verkregen ui t komst in den vrachtbrief te 
vermelden . 

§ 4. Indien wagen lad ingen op eene weeg
brug gewogen worden, wordt het gewicht 
vastgesteld door van het totaa l gew icht van 
den beladen wagen het op den wagen aan
geteekencle eigengewicht a f te trekken, tenzij 
eene afzonderlijke weging van den ledigen 
wagen een afwijkend eigengewicht oplever(. 

§ 5. Ingeval, hetzij van om-egel matige, on
nauwkeurige of onvol ledige opgaven of ver
klaringen, welke ten gevolge kunnen hebben, 
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dat voorwerpen ten vervoer worden aange
nom en die hie rvan krnch tens artikel 3 onder 
4°. zij;, uitgesloten, of dat de zending voor
deel iger bevracht wordt, hetzij ·van niet in
achtneming van de in Bijlage I voorgeschre
ven veiligheidsvoorschriften, of van overbe
last ing van een door den a fzender beladen 
wagen, moet eene boete worden betaald, on
verminderd de nabetaling wowel van het 
vrachtverschil als, zoo daa rvoor termen aan
wezig zijn, van de voll edige vergoeding va n 
mogelijke schade, alsmede de strafrechtelijke 
gevolgen. 

De boete bedraagt: 
a. Ingeval van onregelmatige, onna uw

keuri ge of onvolledige opgave van krachtens 
artikel· 3 onder 4°. van het ve rvoer uitges lo
ten goede ren of van de in Bijl age I genoem
de goederen, of ingeval de in deze Bijlage 
voorgeschreven vei l igheidsvoonchri ften niet 
zijn opgevolgd, wordt de navolgende boete 
geheven: 

Voor de krachtens a rti kei 3 onder 4 °. van het 
vervoer uitge loten goederen 15 francs. 

Voor de goedernn genoemd in Bijlage I: 
KI asse I , groep la 15 fr ancs, 
Klasse I , groepen lb, l r en ld. 10 fr a ncs, 
Klasse I, groep le en 
Klassen II en III 
Klassen IV, V en VJ 

per kilogram bruto gewicht 
collo. 

5 francs 
1 franc ' 

va 11 het gehee ie 

Indien de voo r het binnen la ndsch verkeer 
geldende voorschriften van den Spoorweg, 
waarop de overtreding ontdekt wordt, la gere 
boeten voorzien, worden deze laatste geheven. 

b . Ingeva l va n onregelm atig , onnauwkeu
rige of onvolledige aanduiding van den aard 
eener zending, welke ande re dan de onder ei) 
va n deze paragraaf bedoelde goederen bevat, 
of in het algemeen in geval eene aanduiding, 
vo lgens we lke voor de zending op eenige .-l e i 
wij ze een lage r ta ri ef zou kunnen worden 
berekend dan in werkelijkheid moet worden 
toegepast, is de boete ge lijk aan het dubbele 
van het verschil tusschen den normaal ge l
dende vrachtprijs voor het onregelmatig, on
nauwkeurig of onvoll edi g aangedu ide goed 
van het station van afzending tot dat van 
bestemming en dien, welke had moeten ge
heven worden, indien de aanduiding regel
mati g, nauwkeurig en volledig ware geweest. 

Bestaat een zending uit goede ren , voor 
welke uiteenloopende vrachtprijzen gelden en 
kan het gewicht va n elke goede rensoort af
zonderlij k zonder bezwaa ,· worden bepaald , 
dan wordt de boete vo lgens de voor iede re 
goeclerensoort geldenden vrachtprijs berekend , 
indi en hie rdoOl" de boete lager word t. 

c. Ingeval van te lage gewichtsopgave is 
de boete gelijk aan het dubbele van het ve r
schi l tusschen den vracht prijs voor het aan
gegeven en het bevonden gew ich t, van het 
station van afzend ing tot dat van bestemm ing. 

d . Ingeval van overbelasting van een door 
den afzender geladen wagen bedraagt de 
boete het zesvoudige va11 den voor de zen
ding geldenden vrachtprijs, berekend voo r het 
gewich t, waarmede het maximum-draagver
mogen is overschreden, van het station van 
afzending tot dat van bestemming. Over
belasting is aanwezig, wannee1· het gew icht 
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der lading het maximum-draagvermogen , zoo
a ls dit op de volgende wijze wordt bepaald , 
overschr ijd t: 

Wanneer op een wagen slechts één, de toe
! aatbarn belasting aandu idend opschrift voor
komt, wordt dit geacht het normaal laadve r
mogen aan te geven; het maximum-draag
vermogen is dan gelijk aan dit normaal laad
vermogen, verhoogd met vijf percent. 

Wa nneer op een wagen twee opschriften 
voorkomen, geeft het laagste getal het nor
maal laadve rmogen, het hoogste getal het 
n1aximum -draagvermogen aan. 

e. Wordt voor eenze lfden wagen het ge
wicht te I aag opgegeven en is hij tevens over
belast, cl an worden de boeten voor beide 
overtredingen nevens e l kan der geheven. 

§ 6. De overeenkomstig § 5 te heffen boe
ten worden ten laste van de zending gebracht, 
onve1·sch illi g waa i· de fe iten zijn va tgesteld . 

Indien de waarde van het goed niet vol 
doende is tot dekking van de boeten, of in 
di en de geadressee rde het goed weigert, moet 
de afzender het ongedekte bedrag der boeten 
betalen . 

§ 7. De boete is niet verschuldigd: 
a . bij onnauwkeurige gewichtsopgave, wan

neer weg ing door den Spoorweg, vo lgens de 
voor het station van vertrek gel den de voor
schriften , verplicht i ; 

b. bij onnauwkeurige gewichtsopgave of bij 
overbelasting, indien dil afzender in den 
vrachtbrief weging door den Spoorweg heeft 
verwcht; 

c. bij eene tijdens het ve rvoer ten gevol ge 
van weersinv loeden ingetreden overbelasting, 
indien de afzender aantoont, dat hij bij de 
belading va n den wagen de op het station 
van afzending ge ldende voorschri [ten heeft 
opgevolgd; 

cl . bij eene gedurende het vervoer ingetrn
den gewichtstoeneming zonder overbelasting, 
indi en de afzender aantoont , dat deze ge
wichtstoenem ing aan weersom tand igheden 
moet worden toegeschreven; 

e. bij onjuiste gewichtsopgave (zonder 
overbelasting), indien het versch il tusschen 
het in den vrachtbrie f aangegeven en het 
vastgestelde gewicht niet meer bedraagt clan 
twee ten ho11de1·d van het aangegeven gewicht. 

§ 8. Indien overbelasting van een wagen 
door het station van afzending of door een 
tu· sohenstation vastgesteld wordt, kan het 
overschietende deel der lading uit den wagen 
worden verwijderd, ook wanneer voor het hef
fen van boete geen aanle iding bestaat. Zoo 
noodig wordt de a fzender, door tusschenkomst 
van het station van a fzending, onverwijld uit
genoocl igcl te willen mededeelen, op welke 
wijze hij over het overschot dei· lading wenscht 
te beschikken. 

De vrachtprijs voor het overschietende deel 
der lading wordt voor den afgelegden afstand 
naar het voor de hoofdlading toegepaste ta
rief berekend, zoo noodig vermeerderd met 
de in § 5 h iervoren bedoel de boete; bij los
sing wordt losloon bernkend vol gens het ta
rief der bijkomende kosten van den Spoorweg, 
waar de lossing geschiedt. 

Indien de afzende1· voorschrijft het over
schietende deel der lad ing terug of door te 
zenden , geschiedt dit als afwnderl ijke zending_ 
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Sluiten v an de vervoer rrvfrP{ nko mst. 
Duplicaat-vrachtbrief. 

Art. 8. § 1. De vervoerovereenkom t is ge
s loten, zoodra het station van afzending het 
goed met den vrachtbrief ter ve rzend ing heeft 
aangenomen. Het station van afzending stel t 
de aannem ing vast door den vrach tb l'i ef van 
-z ij n datumstempel te voorzien. 

§ 2. Afstempel ing van den vrach tb ,·ie f moet 
geschieden onmiddell ij k nadat alle op een 
\'l'achtbrief vermelde goederen voll edig aange
hracht en de voor reken in~ van den afzender 
komende kosten betaald zijn. Deze tem pel i ng 
moet, wo de afzender dit verlangt, in zij ne 
teg-enwoord igheid gesch ieden. 

§ 3. Na stempeling strekt de Vl'achtbr ief 
tot bewijs van de vervoerovereen komst. 

§ 4. Met betrekking echte r tot de goederen. 
waarvan de lading, krachtens de tarieven of 
"krachtens met den afzender getroffen rege-
1 ingen, voor wover zulke regelingen op het 
tation van afzending zijn toegelaten, op den 

a fzender rust, strekken de opgaven in den 
\'l'achtbr ief betreffende het gewicht of het aan
tal der colli slech ts dan als bewijs tegen den 
, poorweg, indien deze de zending heeft nage
wogen of nageteld , en dit op den vrachtbrief 
heeft vastgesteld. 

§ 5. De Spoorweg is verplicht de ontvangst 
van het goed en den datum van aanneming 
ten vervoer door het afdrukken van den da
tumstempel op den duplicaat-vrachtbrief, wel
ke door den afzender tegelijk met den vracht
brief moet worden aangeboden, te bevestigen. 

Dit dupl icaat heeft noch de waarde van den 
vrachtbr ief, welke de zending vergezelt, noch 
van een connossement. 

Ta1·ieven . V erbod van b-ijzonde1·e ove1·
eenkomsten. 

Art. 9. § 1. De vrachtprijzen en de bijko
mende kosten worden berekend volgens de in 
,il ken Staat rech tens van kracht zijnde en 
behoor! ij k aange kondigde tarieven. 

Internationale tarieven behoeven slechts in 
d ie Staten te worden aangekond igd, we lker 
Spoorwegen als spoorwegen van vertrek en 
aankomst daa rbij betrokken zijn. 

V e rhooging va n internation ale tar ieven e n 
andere maatregelen, welke verzwaring van de 
vervoervoorwaarden deze r tarieven tengevolge 
hebben, treden niet eerde r dan 15 dagen na 
hare aankondiging in werk ing. 

De tarieven moeten all e gegeven bevatten, 
wel ke noodi g zijn voor de bereken ing van de 
vrachtprijzen en de bij komende kosten, en zoo 
nood ig de voorwaarden vermelden, waaronder 
met de valuta zal worden rekeni ng geh.ouden. 

§ 2. De tar ieven moeten a l Ie bij zondere be
palingen vermelden, welke op de verschill en
de vervoerwijzen betrekk ing hebben en meer 
in het bijzonder moet daaru it blijken, voor 
welke vervoercategorie die tar ieven gelden. 
Ind ien een Spoorweg voor alle of voor be
paal de goederen, dan wel voor zekere trajec
ten. een tarief met slech ts één vervoercategorie 
hee ft ingevoerd, kan di t tari ef zoowel op het 
vervoer met witten vrachtbrief, a l op dat 
met vrachtbrief met roode randen worden toe
gepast, zul ks onder de voorwaarden in zake 
den lever ingstermijn , welke voor den in aan
rnerking komenden vrachtbrief voortv loe ien 
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uit de bepalingen van artikel 6, § 4, en van 
artikel 11 . 

De tarieven moeten voor a ll e belanghebben
den op gelij k,:, wijze worden toegepast. H unne 
voorwaarden zijn g-eldig voo r zoover -zij niet 
strijdig zijn met deze Overeen komst, anders 
wo rden zij beschouwd nietig en van onwaa rde 
te zij n. 

§ 3. Elke bijzondere overeenkomst, strek
kende om aan een of meer afzenders eene ve1·
lagi ng op de tar iefprijzen te verleenen, is ui t
drukkel ijk ve rboden en van rechtswege nietig-. 

Nochtans zijn vrachtverlagi ngen toegestaan. 
welke behoorlijk aangekondigd zij n en gelij
ke lijk voor iedereen onder dezelfde voorwaa r
den gelden, alsook die, wel ke worden ve r
leend öf voor den dienst van den Spoorweg. 
öf voor den dienst de r openbare besturen, öf 
ten bate van lie fd adi ge doele inden. 

§ 4. T en bate van de Spoorwegen mogen, 
boven de in de tarieven aangegeven vrach t
prijzen en de onderscheidene bij komende kos
ten, geen andere bedragen geheven worden 
dan de door hen gedane uitgaven, zooals dou
ane-, fi scale- en po li t ierechten. n iet in het ta
rief aangegeven kosten voor het vervoer pe r 
as van het eene station naar he t a ndere, kosten 
voor herstelling van de uit- en inwend ige ve r
pakk ing van het goed, wel ke voor het behoud 
noodig zijn, en andere soortgelü ke u itgaven. 
Deze kosten moeten behoorlij k vastgesteld en 
afzonderlijk op den vrachtbrief be rekend wor
den, terwijl de bewijsstukken moeten worden 
bijgevoegd. Indien de verplichting tot beta-
1 ing van deze kosten op den afzender rust, 
moeten de bewijsstukken n iet met den vrach t
brief aan den geadresseerde worden afgele
verd , maa r den afzender met de kostenbereke
ning overeenkomstig artikel 17 overhandigd 
worden. 

H et bedrag der boeten en de reden van 
hunne heff ing moeten op den vrachtbr ief wor
den vermeld. 

Vrachtbe1·ekening. R outevoorsch?-ift en. 

Art. 10. Voor de berekening van den vracht
prijs en de bepaling van de te volgen route 
moeten de navolgende voorschriften worden 
in ach t genomen : 

a. Indien de a fzender op den vrachtbrief 
de te volgen route heeft voorgeschreven, wordt 
de vracht over deze route be rekend. 

De aanwijzin'g van de stations, waar de 
douane-, fi scale', politie- en andere ambtel ij ke 
formaliteiten moeten worden vervu ld, wordt 
met een rou tevoor chrift gelijkgesteld. 

b. Indien de afzender in den vrachtbrief 
a ll een een voorschrift betreffende de toe te 
passen tarieven heeft gegeven , past de Spoor
weg deze tar ieven toe, voor zoover het voor 
schr ift voldoende is om de stations te bepalen, 
tusschen welke de verlangde tarieven moeten 
worden toegepast. De Spoorweg kiest u it de 
routes, waarvoor deze tarieven op den dag 
van sluiting der vervoerovereenkomst gel dig 
zijn, di e, welke hij voor den afzender het voor
deeligst ach t. 

c. Indien de afzender in den vrachtbr ief de 
voo rui tbetaling van den vrachtprij s tot een 
tus chenstation, overeenkomstig artikel 17, § 
2, heeft voorgeschreven, kiest de Spoorweg u it 
de routes, waarin het aangewezen tusschen
station gelegen is, die, we lke hij voor den 
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afzender het voordeel igst acht. De vervoer
kosten worden over de door den Spoorweg 
gekozen route berekend. 

d. Indien in de vorenstaande onder a en c 
genoemde gevallen een rechtstreek ch inter
nationaal tarief bestaat tusschen het station 
'""" afzend ing en dat van bestemming op de 
volgens a voorgeschreven route of tussch n 
het station van afzending en dat onder c ge
noemd. wordt dit tarief toegepast, mits op 
het tijdstip van verzending de toepasselijkheid 
niet afhankelijk is gesteld van voorwaarden, 
,vaaraan niet zou worden voldaan. 

e. Indien de door den afzender gegeven 
aanwijzingen niet voldoende zijn om de ver
voerroute of de tarieven volkomen nauwkeu
rig te bepalen, of indien sommige dezer aan
duidingen onder! ing strijdig zijn , kiest de 
Spoorweg de vervoerroute of de tarieven, wel
ke hij voor den afzender het voordeel igst acht. 
Met betrekk ing tot de onder a, alinea 2, bE'
doelde statiom gedraagt de Spoorweg zich 
·steeds naar de opgaven in den vrachtbrief en, 
zoover mogelijk, naar de overige voorschriften 
van den afzender . 

Indien echter tusschen het station van af
zending en dat van bestemming een recht
streeksch internationaal tarief bestaat, wordt 
di t tar ief toegepast, mits de daarbij vastge
stelde vervoerroute eventueel strookt met de 
voorschriften van den vrachtbrief omtrent de 
stations, bedoeld onqer letter a, a li nea 2, en 
de toepa selijkheid met afhankelijk is van an
dere voorwaarden, waaraan niet zou worden 
voldaan. 

/. In alle bovengenoemde gevall en worden 
de termijnen berekend over de door den af
zender ver! angde of door den Spoorweg ge
kozen vervoerroute. 

g. De Spoorweg mag, buiten de in a rtikel 
5, § 5, en artikel 23, § 1 , bedoelde gevall en, 
het vervoer niet over eene andere dan de door 
den afzender voorgeschreven route bewerk
steil igen, tenzij : 

1 °. de vrachtprijzen en de lever ingstermij 
nen niet hooger zijn dan die, berekend over 
de door den afzender aangewezen route; 

2°. de vervulling van de douane-, fiscale-, 
politie- en andere ambtelijke formaliteiten 
a lsook het drenken en voederen van levende 
dieren a ltijd op de door den afzender aange
wezen stations plaats vinden. 

Indien de verzending over eene andere dan 
de door den afaender voorgeschreven route 
plaats vindt, moet deze hiermede in kennis 
worden gesteld. 

h. In de onder b, c en e genoemde gevallen 
is de Spoorweg slechts in geval van opzet of 
grove schuld verantwoordelijk voor de schade, 
welke het ·gevolg is van de keuze der ver
voerroute o f van de tarieven. 

i. Heeft de Spoorweg ter uitvoering van de 
hepalingen onder d en e, tweede a linea, een 
rechtstreeksch internationaal tarief toegepast, 
op grond waarvan een hoogere vracht ver
schuldi gd is dan die, welke over denzelfden 
vervoerweg door aanstooti ng van andere ta
rieven wordt verkregen, en is aan de voor
waarden van 1 aatstbedoel de tarieven vol daafi, 
dan is de Spoorweg verplicht het te veel ge
hevene op vordering van den rechthebbende 
terug te betalen. 

L. &. S. 1938. 
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L eve,·ingster,nijnen . 

Art. ll. § 1. De lever ingsterm ijnen mogen 
de volgende maxima niet overschrijden: 

a. voor ijl goed: 
1°. tijd voor de verzending ....... ..... 1 dag; 
2°. tijd voor het vervoer, pe r 300 

tariefkilometer of gedeelte daarvan .. . 1 dag; 
b. voor vrachtgoed: 
1 °. t ijd voor de verzending ..... ... .... 1 dag; 
2°. t ijd voor het vervoer, per 150 

tariefkilometer of gedee lte daarvan ... 1 dag. 
§ 2. Indien het transpo1·t over meerdere 

door sporen verbonden spoorwegnetten pi aats 
vindt, wordt de tijd voor het vervoer naar den 
geheelen afstand tusschen het station van af
zending en dat van be temming berekend; de 
tijd voor de verzending wordt s lechts éénmaal 
gerekend, ongeacht het aanta l spoorwegnetten, 
waarover het transport loopt. 

§ 3. De wetten en reglementen van el ken 
Staat bepalen, in hoever de aan hun gezag 
onderworpen Spoorwegen bevoegd zijn in de 
volgende gevallen aanvu llingstermijnen vast 
te tellen: 

a. voor zendingen, die gebruik maken: 
hetzij van den zeeweg of van binnenwateren 

door middel van veerponten of booten; 
hetzij van een vervoerroute zonder spoorwe

gen; 
hetzij van bepaalde verbindingsbanen, welke 

twee lijnen van eenzelfde of van verschi ll ende 
netten verbinden ; 

hetzij van een Spoorweg, waarop uitslui
tend met beperkte snelheid wordt vervoerd; 

hetzij van eene lij n met een andere dan de 
normale spoorwijdte; 

b. wanneer zich buitengewone omstandig
heden voordoen, welke tengevolge kunnen 
hebben: 

hetzij eene buitengewone verkeerstoeneming; 
hetzij buitengewone exploitatie-mo ilijkheden. 
§ 4. De aanvullingstermijnen, welke op 

grond van de in § 3, onder a, genoemde om
standigheden worden vastge teld, moeten in 
de tarieven worden opgenomen. 

De in § 3, onder b, genoemde aanvullings
termijnen moeten worden aangekondigd en 
kunnen niet in werking treden, voordat dit is 
ge chied. 

§ 5. De leveringstermijn begint te loopen 
des middernachts na de in artikel 8, § 1, be
doelde aanneming van het goed ten vervoer. 

§ 6. De leveringstermijn is nagekomen, in
dien, voordat hij is ver treken, het goed is 
afgeleverd, of van de aankomst daarvan is 
kennis gegeven óf aan den geadresseerde óf 
aan dengene, di e volgens de reglementen van 
den met de aflevering belasten Spoorweg tot 
de inontvangstneming gerechtigd is. De wet
ten en reglementen van e iken Staat bepalen 
de wijze, waarop de afg ifte van de kennisge
ving van aankomst wordt vastgesteld. 

Voor zendingen, welke niet door den Spoor
weg aan huis worden afgeleverd en waarvoor 
geen kennisgeving van aankomst behoeft te 
worden gezonden, is de leveringstermijn na
gekomen, indien het i::oed, voordat die ter
mijn is verstreken, op het station van bestem
ming ter beschikking van den geadresseerde 
is gesteld. 

§ 7. De leveringste rmijnen loopen niet door 
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tijdens den geheelen duur van het oponthoud, 
veroo rzaakt door het vervullen van de douane-, 
fiscale-, pol it ie- en andere ambtelijke formali
teiten, a lsmede tijdens den duur van elke bui 
ten schuld van den Spoorweg ingetreden stoor
nis in het verkeer, waardoor het begin of de 
voortzetting van het vervoer tijdel ijk wordt 
verhinderd. 

De lever ingstermijnen loopen evenm in door 
gedurende de uitvoering der in artikel 7, §§ 2 
en 3, bedoelde maatregelen en t ijdens den 
duur van het oponthoud, veroorzaakt door 
eene wijziging in de vervoerovereenkomst, 
waartoe de afzender ingevolge artike l 21 op
dracht heeft gegeven. 

Bovendien loopen bij het vervoer van leven
de dieren de leveringstermij nen n iet door tij
dens den duur: 

a. van het verblijf dezer dieren op drenk
stations; 

b. van het oponthoud ten gevo lge van een 
politiemaatregel; 

c. van het veeartsenijkundig onderzoek. 
De in dit artikel bedoelde onderbrekingen 

der leveringstermijnen zijn a ll een van kracht, 
wanneer aan le iding en duur door den Spoor
weg in den vrachtbrief zijn vermeld. 

§ 8. Voor vrachtgoedzendingen loopt de 
lever ingstermijn niet door op Zondagen en 
wettelijk erkende feestdagen. 

Voor · ijlgoedzendingen begint de lever ings
termij n een dag later te loopen, indien de op 
de aanneming van de goederen volgende dag 
een Zondag of een wettelijk erkende feestdag 
is. Evenzoo loopt, indi en de laatste dag van 
den leveringste rmijn een Zondag of een wet
tel ijk erkende feestdag is, de lever ingstermijn 
eer t den daarop volgenden dag af. Deze be
palingen gelden evenwel niet voor ijl goed
zendingen, wanneer hetzij in den Staat van 
a fzending, hetzij in dien van bestemming, de 
_stations op Zon- en feestdagen voor der ge lijke 
zendingen geopend zijn. 

§ 9. I ndien de wetten of reglementen van 
een Staat bepalen, dat ijlgoedverzending op 
Zon- en bepaalde wettelijk erkende feestdagen 
geheel of gedeel tel ijk wordt geschorst, worden 
de leveringstermijnen dienovereenkomstig ver
_lengd. 

§ 10. Indien volgens de wetten en regle
;nenten van een Staat speciale of uitzonde
ringstarieven met verlaagde prijzen en ver
lengde leveringstermij nen geoorloofd zijn, kun
nen de Spoorwegen van dezen Staat di e ta
rieven met verlengde leveringstermijnen ook 
in internationaal verkeer toepassen. 

'l'oestand van het goed. V erpakking. 

Art. 12 . § 1. Wanneer de Spoorweg goed 
ten vervoer aanneemt, dat duidelijke teekenen 
van beschadi ging vertoont, kan hij verlangen, 
dat van den toestand van dat goed in het 
bijwnder melding wordt gemaakt op den 
vrachtbrief. 

§ 2. Indi en de aard van het goed eene ver
pakking e ischt, moet de afzender het goed op 
dusdanige wijze verpakken, dat het gevrij
waard is voor geheel of gedeeltelijk verlies en 
voor beschadiging tijdens het vervoer, en dat 
het geen gevaar loopt schade aan personen, 
materieel of andere goederen te berokkenen. 

Overigens moet de verpakking voldoen aan 
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de tariefvoorschriften en de reglementen ,·an 
den Spoorweg van afzend ing. 

§ 3. Indien de a fzender de voorschriften 
van § 2 niet heeft opgevolgd, kan de Spoor
.weg óf de zending weigeren of eischen, dat 
de afzender op den vrachtbrie f de afwez ighe id 
der verpakking of wel den gebrekkigen toe
stand hiervan erkent, door daarvan eene 
nauwkeurige beschrij ving te geven. 

§ 4. De afzender is verantwoorde! ijk voor 
alle gevolgen van de afwez igheid of den ge
brekkigen toestand van de verpakking. Hij i 
in het bijwnder verp licht de schade te ver
goeden, welke de Spoorweg uit dien hoofde 
mocht hebben geleden . Wanneer van de af
wezigheid van verpakking of van den ge
brekkigen toestand op den vrachtbr ief geen 
melding is gemaakt, moet het bestaan van 
deze gebreken door den Spoorweg worden be
wezen. 

§ 5. Indien een afzender gelijksoortige goe
deren, die eene verpakking behoeven, onver
pakt of met eenzelfde gebrekkige ve1·pakking 
van hetzelfde station pleegt te verzenden, kan 
hij de naleving van de in § 3 bedoelde voor
schriften, voor elke zending afzo nde rlijk , ont
gaan, door nederlegging op d it station van 
eene algemeene ve rklaring, ove reenkom stig· 
het model van Bijlage III van deze Overeen
komst. In dit geval moet op den vrachtbr ief 
naar de op het station van afzending afge
geven algemeene verklar ing worden verwezen. 

§ 6. Behoudens in de tarieven uitdrukke
lijk gemaakte uitwnderingen, is de afzender 
verplicht stukgoederen aan den buitenkant van 
duidelij ke, onuitwischbare merken te voor
zien, waardoor verwisseling buitengesloten is. 
en welke met de op den vrach tbrief aa ngedu ide 
merken volkomen moeten overeenstemmen. Bo
vendien is hij ver pi icht op elk collo stukgoed 
een etiket aan te brengen, waarop in onuit
wischbaar ch r ift het station van bestemming 
is aangegeven . Naam en adres van den ge
adresseerde moeten eveneens worden vermeld. 
i•ndien dit volgens het voor den Spoorweg van 
afzending geldende reglement is voorgeschre
ven, en wel óf onbedekt, of onder een omge
vouwen gedeelte van het etiket, welk gedeelte 
slechts geopend mag worden, indien de vracht
brief ontbreekt. 

Oude opschrifte n of etiketten moeten door 
den afzender doorgeslagen of verwijderd wo1·
den. 

§ 7. Behoudens in de tarieven uitdrukke
lijk gemaakte uitwnderingen, mogen lich t 
breekbare voorwerpen (als glaswerk , porcelein . 
aardewerk), voorwerpen, welke in den wagen 
verstroo id zouden kunnen raken (als noten . 
ooft, voer, steenen) en goederen, welke an
dere coli i wuden kunnen verontreinig.en of 
beschadigen (als kolen, kalk, asch, gewone 
aardsoorten, verfaarde) alleen bij wagenlading 
worden verzonden, tenzij deze goederen zoo
danig verpakt of samengebonden zijn, dat zij 
niet kunnen breken, verloren gaan of a nde re 
zendingen verontreinigen of beschadigen. 

V erstrekkin{J van voor de vervulling var, 
d.ouane-, fiscale-, politie- en andere ambtelijke 

jo,·maliteiten vereischte stukken . 
Douaneversluiting. 

Art. 13. § 1. De afzender is verplicht bij 
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den vrachtbr ief te voegen de bescheiden, wel
ke ter vervulling van douane-, fi scale-, po
li t ie- en andere ambtelijke form ali teiten vóór 
de aflevering van het goed aan den geadres
seerde vereischt zijn. Deze bescheiden mogen 
slechts goederen betreffen, welke in een zelf den 
vrachtbr ief zijn opgenomen, tenzij ambte lijke 
voorschriften of tarie fbepalingen daaromtrent 
anders bepalen. 

Indien dergelijke besche iden niet bij den 
vrachtbrief gevoegd kunnen worden, omdat 
zij op een station, een douanekantoor of op 
een ig a nder ambtel ij k bureau zijn gedepo
neerd. dan moet in den v rach tbrief nauwkeu
rig de plaats zijn vermeld, waar zij zijn 
gedeponeerd. 

§ 2. De Spoorweg is niet verplicht te on
derzoeken, of de bijgevoegde besche iden nauw
keurig en voldoende zijn. 

De afzender is tegenover den Spoorweg ver
antwoordelijk voor a ll e schade, welke uit het 
ontbreken, de onvolledi ghe id of de onjui stheid 
van die bescheiden zou kunnen voortvloeien, 
behalve voor zoover de Spoorweg zelf in 
gebreke is. 

De Spoorweg is; evenal s een commiss ionna ir, 
verantwoordelijk voor de gevol gen van verlies 
of onjuist gebruik van de in .den vrachtbrief 
vermelde besclwiden, welke bij . dat stu k ge
voegd zij n of hem in' handen gegeven zijn ; 
nochtans mag de door hem te betalen schade
loosstelling nimmer honger zijn dah die, welke 
in geval van verlies van het goed verschul
di gd zou zijn. 

§ 3. De afzender is verplicht de douane
voorschriften omtrent verpakking en bedek
king van de goederen met dekkleeden na te 
leven. Zendingen, waarvan de douaneverslui 
t ing besch adigd of gebrekki g is, mag de 
Spoorweg weigeren. 

Indi en de afzender de goederen niet overeen
komstig de douanevoorschriften heeft verpakt 
of met dekkl eeden gedekt, hee ft de Spoorweg 
het recht hierin te voorzien. De kosten komen 
ten laste van de goederen. 

HOOFDSTUK II . .. 

Uitvoerin g· ,•an de vervoerovereenkomst. 

Aanbieding ten vervoe.r en lading van de 
go ederen. 

Art. 14. § 1. De aanbieding ten vervoer 
van de goederen geschiedt volgens de voor het 
station van afzend ing geldende wetten en re
g lementen . . 

§ 2. De voor het station van afzending gel 
dende voorschriften bepalen, of de goederen 
door den Spoorweg of door den afzender wor
den ge laden, tenzij deze Overeenkomst hierom
trent anders bepaalt of tusschen den afzender 
en den Spoorweg eene bijzondere in den vracht
brief vermelde overeenkomst is getroffen. 

§ 3. De goederen moeten of in gesloten wa
gens, of in open wagens, of in bijwnder inge
ri ch te wagens , of in open wagens met dekklee
den vervoerd worden, overeenkomstig het hier
omtrent in de rechtstreeksche internationale 
tarieven bepaalde, tenzij deze Overeenkomst 
dienaangaande andere voorschri ften bevat. In
dien geene rechtstreeksche internationale tar ie
ven bestaan, of indien deze terza ke geen bepa-
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li ngen bevatten, zijn de voor het station van 
a fzending geldende voorschriften voor het ge
heele a f te leggen trnject van kracht. 

Douane-, f iscale-, politie- en andere 
ambtelijke /01·,naliteiten. 

Art. 15. § 1. Zoola ng het goed onderweg 
is , worden de douane-, fi scale-, poli t ie- en an
dere ambtelijke formalite iten door den Spoor
weg vervuld . H et staat den Spoorweg vrij deze 
taak onder eigen verantwoordelijkheid aan een 
commiss ionna ir toe te vertrouwen of we l ze 
zei [ op zich te nemen. In be ide gevallen neemt 
hij de verplichtingen va n een commiss ionn t ir 
op zich. 

De a fzender kan evenwel of in persoon of 
door een in den vrachtbrief aangeduiden ge
volmachtigde de in de vol' ige alinea bedoelde 
behandeling bijwonen om alle inlichtingen te 
geven en ter zake dienende opmerkingen te 
maken, zonder dat h ij hie raan het recht kan 
ontleenen het goed in bezit te nemen of de for
maliteiten zelf te vervu ll en. 

Indien de a fzender voor de vervulling van 
de doua ne-, fi scale-, politie- en a ndere ambte-
1 ijke fo"ma l i te i ten een station heeft aange
wezen , a lwaar op grond van de geldende voo 1·
schriften de ve rvulling dier formali te iten niet 
kan plaats vinden, o f wel , indien hij voor deze 
venich t ingen eeni ge andel'e onuitvoe rbal'e wijze 
van handelen heeft voo"geschreven, handel t 
de Spoorweg op de wijze, a ls naar zijn oordeel 
het best strookt met de belangen van den 
rechthebbende en stelt den a fzender met de 
getroffen maatregelen in kennis. 

De door den afzender op den vrachtbrief ge
pl aatste aanduid ing "franco douane" wordt 
gelijkgeste ld met een verzoek aan den Spoor
weg om de douaneform a lite iten te vervullen. 
In di t geval mag de spoorweg naar e igen 
keuze die formal ite iten onderweg of wel op het 
station van bestemming ve rvullen. 

§ 2. Behoudens de uitzondering, voorz ien in 
de v ierde zinsnede van § 1 van dit a rt ikel , 
heeft de geadresseerde, indien op het station 
van bestemming een douanekantoor bestaat, 
en de vrachtbrief de douanebehandeling op het 
station van bestemming voorschrijft, of wel bij 
het ontbreken van zulk een voorschrift het 
goed onder douaneverslui t ing ter bestemming 
aankomt, het recht, zelf op het station van 
bestemm ing de douaneformali teiten te vervul
len. M aakt hij van dit recht gebruik, dan moet 
hij voornf de op de zend ing drnkkende kosten 
voldoen en den vrachtbrief inlossen. 

Indien de geadresseerde den vrachtbrief niet 
binnen een door de op het station van bestem
ming van kracht zijnde reglementen bepaalden 
termijn heeft ingelost, kan de Spoorweg han
delen a ls in § 1 is aangegeven. 

Aflevering. 

Art. 16. § 1. De Spoorweg is verplicht op 
het door den afzender aangewezen station van 
bestemming den vrachtbrief en het goed aan 
den geadresseerde a f te geven tegen ontvang
bewijs en betali ng van het bedrag der uit den 
vrachtbr ief voortvloeiende vo rderi ngen. 

De inontvangstneming van den vrachtbrief 
verpl icht den geadresseerde aan den Spoorweg 
het bedrag der uit den vrachtbrief voo rtvl oei
ende vorderingen to betalen. 
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§ 2. De wij ze va11 aflevering van het goed, 
alsmede de eventueele verplichting van den 
Spoorweg om het goed bij den geadresseerda 
aan huis te bewrgen, hetzij ter plaatse van 
het station van bestemming, hetzij in eene 
andere plaats, geschieden volgens de wetten en 
reglementen van den met de aflevering be
lasten Spoorweg. 

§ 3. Na aankomst van het goed op het sta
tion van bestemming heeft de geadresseerde 
het recht van den Spoorweg de afgifte van 
den vrachtbrief en de aflevering van het goed 
te vorderen. Als vaststaat, dat het goed ver
loren is, of indien het goed niet binnen den in 
art ikel 30, § 1, genoemden termijn is aange
komen, kan de geadresseerde op eigen naam 
tegenover den Spoorweg de u it de vervoer
overeenkomst voortvloeiende rechten doen gel
eien, mits hij vooraf de hem door die overeen
komst opgelegde ,erplichtingen is nagekomen. 

B etaling van de vracht. 

Art. 17. § 1. De aan het vervoe,· verbonden 
kosten (vracht, bijkomende kosten en andere 
onderweg ontstane kosten) worden overeen
komstig de navermelde bepalingen óf door den 
afzender óf door den gead.-essee rde betaald . 

Voor de toepassing van deze bepa lingen wor
den a ls vrachtp,ijzen en niet als bijkomende 
kosten beschouwd de bijkomende kosten, waar
mede, volgens het in aanmerking komende 
tarief, bij de bereken ing van de vracht,, de 
normale of de uitwnderingstarieven moeten 
worden verhoogd. 

§ 2. De afzender, die de kosten geheel of 
gedee ltelij k voor zijne rekening neemt, moet 
dit in de daarvoor bestemde kolom van den 
vrachtbrief in den volgenden vorm aanduiden: 

a. indien hij het geheele bedrag der vrach
ten al sook a l die bijkomende kosten, we lke 
volgens de reglementen en het tarief door het 
station van afzending in rekening gebracht 
kunnen worden, voor zijne rekening neemt, 
duidt hij dit aan met het woord: ,,franco"; 

b. indien hij , nevens de kosten onder a, nog 
a ndere kosten voor zijne rekening neemt, du id t 
hij dit aan met de woorden "franco, met inbe-
grip van .. ...... . " (nauwkeurige opgave van de 
andere kosten, die hij wil betalen) ; 

c . . indien hij a ll e kosten, van welken aar-d 
ook, voor zijne rekening neemt, duidt hij dit 
aan met de woorden: ,, franco alle kosten" ; 

d. indi en hij uitsluitend de vracht voor zijne 
rekening neemt, duidt hij dit aan met de 
woorden: ,,franco vracht"; 

e. indien hij het geheel of een deel van de 
bijkomende kosten of van de onderweg ont
stane kosten voor zijne rekening neemt, duidt 
hij di t aan met de woorden: ,,vrij van alle 
bijkomende kosten" of "vrij van alle onderweg 
ontstane kosten" of wel "franco ......... " ( nauw-
keurige opgave van de kosten, die hij wil be
talen); 

/ . indien hij het geheel o f een deel van de 
op het vervoer tot aan een grenspunt of een 
grensstation vall ende kosten voor zijne reke
ning neemt, duidt hij dit aan met een der 
hiervoren vermelde voorschriften, aangevuld 
met de woorden: ,, ..... ... . tot x"; 

g. indien hij een bepaald bedrag voor zijne 
rekening neemt, duidt hij dit aan met de 
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' woorden : ,, franco .. ....... " (opgave van het be-
drag vo lui t in letters). 

H et voorschrift "franco douane" beteekent, 
dat de afzender alle bedragen, welke de douane 
aan den Spoorweg in rekeni ng brengt, a lsook 
de bij komende kosten en andere door den 
Spoorweg voor de inklaring te heffen kosten 
moet beta len. ' 

In den vrachtbrief mogen meerdere e lkander 
aanvul lende frankeeringsvoorschrifte n tegelijk 
worden gegeven. 

§ 3. De op het vervoer vall ende kosten, 
welke de afzender krachtens den vrachtbrief 
niet voor zijne rekening genomen heeft, wo r
den geacht ten laste van den geadresseerde te 
zijn gebracht. . 

§ 4. De Spoorweg van afzending · kan even
wel van den afzender, .. indien h,et goederen be
treft, welke naar zijn oordeel aan spoedig be
derf onderhevig zijn of wel uit hoofde van 
hunne geringe waarde of hunnen aard geen 
voldoenden waarborg voor de op het vervoer 
vallende kosten bieden, vooruitbetaling van 
de vracht vorderen. 

§ 5. Indien het bedrag der kosten , ,vel ke 
de afzender voor zij ne reken ing neemt, bij de 
aanbieding ten vervoer niet nauwkeur ig kan 
worden vastgesteld , kan de Spoorweg als waar
borgsom de storting tegen ontvangbewijs vor
deren van een met het vermoedelijk bedrag 
dier kosten gelijkstaande som . Deze kosten 
worden ingeschreven op een frankeeringsnota, 
welke uiterlijk een maand na het verstrij ken 
van den leveringstermijn met den afzender 
moet worden vereffend. De afzender ontvangt 
tegen afgifte van het ontvangbewijs een on
kostennota, opgemaakt naar de gegevens der 
frankeeringsnota. 

§ 6. Behalve in het geval , voorzien in § 5, 
moet het station van afzending zoowel in den 
duplicaat-vrachtbrief als in den vrachtbrief 
zelf de wegens frankeeri ng geheven bedragen 
specif icee ren. 

Onjuiste toepassing van het tarief. 

Art. 18 § 1. Ingeval van onjuiste tarief
toepassing of van abuizen bij de bepaling van 
de vracht of van de andere kosten, moet het 
voor- of nadee l ig verschil worden vereffend. 

§ 2. Door den Rpoorweg in zij n voordeel 
bevonden verschill en moeten, indien ze voor 
een vrachtbrief het bédrag van fr. 0.50 te 
boven gaan, den belanghebbende ambtshalve 
worden medegedee ld en wo spoedig mogelijk 
worden vereffend. 

§ 3. H etgeen door den Spoorweg te weinig 
in reken ing gebracht is, moet, indi en de 
vrachtbrief niet is ingelost, door den a fzender 
worden betaald. Wanneer de geadresseerde den 
vrachtbrief heeft aangenomen, is de afzender 
slechts tot betaling van een nadeelig versch il 
gehouden, a ls dit betrekking heeft op kosten, 
welke hij krachtens het frankeeringsvoorsch ri ft 
in den vrachtbrief voor zijne reken ing heeft 
genomen; het overige dee l komt voor rekeni ng 
van den geadresseerde. 

§ 4. Voor de krach tens dit art ikel op een 
vrachtbrief verschuldigde bedragen wordt in
dien zij meer dan t ien francs bedragen, 6 'pct. 
rente berekend. 

Deze rente loopt van den dag der ingebreke. 
ste lling of van ·dien der in artike l 40 bedoelde 
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bu itengerechte lijke reclame, of, indi en de inge
bre kestelling o f de reclame n iet hebben p laats 
geh ad, van den dag der rech tsvordering. 

R emboursenienten tn 11oon;ch,ot1,,n. 

Art . 19. § 1. D e afzender kan zij ne zending 
tot het bed rag van de waa,·de van het goed 
met een remboursem e nt belasten . H et beloop 
van het remboursement moet in de munt va n 
den S taat, waaruit de ver ze nd ing geschiedt, 
worden u itgedrukt; bij de- tar ieven ku nnen 
hie i-op ui tzo nderingen worden toegela ten. 

§ 2. D e Spoorweg behoeft den afzender het 
,·emboursement slech ts uit te ·i:\et a len voo r roo
ver het door den geadresseerde is gestort. D it 
bedrag moet b innen een termijn van zes weken 
na di e storting te r beschikk ing van den afzen
de ,· wo rden gesteld ; bij ver traging is van het 
ve rstrijken van d ien ter mijn a f eene rente van 
6 pct. verschul d igd. 

§ 3. Indien het goed de n geadresseerde ron
der voorafgaande incasseer ing van het rem
boursement is a fgeleverd, moet de Spoorweg 
den a fzende r de schade tot het beloop van het 
1·embo ursem en t ve rgoeden, behoudens zij n ve1·
haa l op den geadresseerde. 

§ 4. Voor verzend ing onder remboursement 
wordt eene bij de tar ieven be pa.il de prem ie 
geheven; deze p remie is ook da n verschu ldigd , 
als het rembou rsemen t is o pgeheven of ve rmin
derd door eene wij zigi ng van de vervoerover
een komst. (a r t ikel 21, § 1). 

§ 5. Voo rschotten wo rden slech ts volgens de 
o p het station van afzending geldende bepa lin. 
gen toege laten . 

V e·rplichtingen van den spoo,·weg van 
bestem111,in•g . 

Art . 20. De Spoor weg van bestemming zorgt 
voor de in ni ng van a l Ie ui t de ve l'voerovereen
komst vo01·tvl oe ie nde vorder ingen , in het bij
zo nder va n de vracht, de verschil lende kosten , 
de doua nerechten, de remboursem en ten en a n
dere bedragen , waar mede het goed bezwaard 
mocht zij n. Hij ve rri cht deze werkzaamheden 
zoowel voor zij n eigen re kening a ls voor reke
n ing van de voora fgaande S poorwegen of va n 
a ndere be langhebbencl en . 

HOOFD STUJ{ III. 

,vij i lgfo g· Yan de ven oero~·ereenkomst. 

T/ e,:ht tot w13zi gzng van de ve1·vow overeen
ko1nst . 

Art. 21. § 1. Al 1 een de a fzender heeft het 
rncht de vervoe rovereenkomst te wij zigen : 

a. door het goed op het statio n va n afzen-
ding terug te nemen ; 

b. door het on cle l'weg op te h ouden ; 
I' . door de a fl evering op te schorten ; 
d . door het ter plaatse va n bestemming of 

op een voorn{ of verder gelegen pl a:ats hetzij 
aan den in den vra.chtbl' ief aangegeven ge• 
ad resseerde o[ aan een a nderen persoon te doen 
a fl e veren · 

e. doo;. orde r te geven tot het ter ugzenden 
aan he t station va n afzending. 

Tenzij bij de tari even va n den Spoorweg van 
a fzending ande rs is bepaald , w01·dt gevolg ge
geven aan ver zoeken tot wijzig ing_ van de ve r
voernvereenkomst , strekke~de: 
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/ . tot het belasten met een rem bou rseme nt; 
g. tot het verhoogen, verlagen o f ophe ffen 

van een re1nboursern ent ; 
h. tot f ran keer ing va n de vracht en andere 

kosten, o vereenkomsti g art ikel 17, § 2, letters 
a tot en met e en g. 

In de bij de letters d', en e bedoelde geva ll en 
mag de afzender voorschr ij ven , dat een vracht
goedzending a ls ijlgoed moet worden herbe
vrach t, of omgekeerd , mit,5 het stat ion, waar 
de zend ing is o pgehouden , voor be ide vervoe r
categor ieën geopend is. Hij mag eveneens het 
toe te passen tari e f en cl e n vervoerweg voo r
schrij ve n. 

Andere dan rle hierboven genoemde wij zigin
gen zijn in geen geva l geoorloofd . 

\.Vij zig ingen in de ve rvoerovereenkomst mo
gen nimmer sp lits ing der zending tengev.J l;;a 
hebben . 

§ 2. Tot de bovenve rmelde wij zig ingen va n 
<le ve r voerovereenkomst moet opd rach t geg,wen 
worden door middel van eene overeenkomstig 
a r t ike l 6, § 2, tweede a linea, schr iftel ijk o pge
ste lde, door den a fzender onderteekende ver
kla ring . inge richt vo lgens het fo rm ulier van 
Bij lage IV van deze Overeen komst. 

Deze ve rkla ring moet worden herhaa ld op 
den du pl icaat-vrach tbrief, d ie tegelij kertij d 
aan den Spoorweg moet wo rden getoond en 
door dezen aan den a fzender wordt te rugge
geven . De S poorweg, di e de orders va n den 
a fzende r heeft opgevolgd ro nde r het vertoon 
van den dup l icaat-vrach tb ri e f te e ischen, is 
verantwoordelijk voor de schade, welke hierui t 
voo rts prui t voor den geadresseerde, aan wien 
deze dup l icaat-vrachtbri e f doo r den afze nde r 
moch t zij n afgegeven . 

I nd ien . de a fzender verhooging, verl aging 
of opheffmg van een rem boursement ve rl a ngt , 
moet h ij het bewijsstuk, <l at hem oorspronkelijk 
is a fgegeven, ve r toonen. \.Vordt, het rembour
sement verhoogd of verl aagd, da n wordt di t 
bewij sstuk na wijzig ing aan den be langhebben
de te r uggegeven; in geval van opheff ing van 
het r emboursement wo rdt het stuk ingenome n. 

E lke wij zig ing in de overeenkomst, waa rtoe 
de a fze nder op eene ande re da n bovenomsch re
ven wijze opdrach t geeft, is ni et ig. 

§ 3. De S poorweg geeft a ll een dà n gevo lg 
aan de wijzig ingen, waartoe door den afzende r 
opd rach t is gegeven, indien deze hem door t us
schenkomst van het stati on van afzend ing ge
worden. 

Op ve rla ngen van de n afzender wordt het 
station van bestemm ing , of het station, waar 
de zending wo rdt opgehouden, op zijne kosten 
door het station va n a fze nding te legrafi sch of 
tele foni sch verwit t igd ; d it ber icht moet door 
eene schriftelijke verkl ar ing wo rden bevestig d. 
In d it geval mag, ind ie n het rech tstreeksch 
internationaa l tari e f of a ndere overeenko 1nsten 
t usschen be la nghebbende Spoorwegen niet a n
ders bepa len, het station van bestemm ing of 
het station, waar de zending wordt opgehou
den, den vrachtbr ief niet a fgeven o f het goed 
a fl eve ren of doo rzende n, d a n nadat het de 
sch riftelij ke verk la ring heeft ontvangen . 

§ 4. H et rncht van den afzende r tot wij zi
g ing va n de ve rvoerovereenkomst verva lt, ze i fs 
ind ien hij in het bezit is van de n d up licaat
vrnchtb1· ief, wa nneer de vracht brief aan den 
geadresseerde is a [gege ve n, of wan neer de7..e 
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overeenkomstig art ike l 16, § 3, zijne u it de 
vervoerovereenkomst voortvloeiende rechten 
heeft doen ge lden. Van dit oogenbli k af moet 
de Spoorweg zich gedragen naar de aanwijzi n
gen van den geadresseerde, op straffe van 
tegenover hem overeenkomstig de bepali ngen 
van den derden t itel verantwoordel ijk te zij n 
voor de gevolgen van hare niet-u itvoering. 

Uit voering van in de vervoerovereenko,nst 
aangebrachte wijzigingen. 

Art. 22. § 1. De Spoorweg mag de uitvoe
r ing van de in artikel 21, § 1 , eerste a li nea, 
genoemde orders niet weigeren of uitste ll en o f 
deze orders gewijzigd uitvoeren, behalve in de 
vol gen de gevall en: 

a. ind ien, bij wij zig ing in het station van 
bestemming, de uitbl ik, dat den Spoorweg, d ie 
ze moet uitvoeren , de orders bereiken; 

b. indien door hare u itvoering de regel 
matigheid van den dienst zou worden verstoord; 

r. ind ien, bij wijziging in het station van 
bestemming, de uitvoering strij dig is met de 
wetten en reglementen van de bij het vervoer 
betrok ken Staten, in het bij zonder wat betreft 
douane-, fisca le-, politie- en andere ambtelijke 
voorschriften ; 

cl. ind ien, bij wijziging in het stat ion van 
bestemming, de waarde van het goed alle ver
voerkosten , welke bij aankom t aan het nieuwe 
station van bestemming op d it goed zu ll en 
drukken. naar a ll e waarsch ij nlij kheid n iet dekt , 
tenzij het bedrag dezer kosten dadel ij k betaald 
of gewaarborgd wordt. 

I n de bovenvermelde gevallen moet de af
zender zoo spoedig mogelijk met de beleLselen, 
die de uitvoering van zijne orders verh inderen, 
in kennis worden gesteld. 

Indien de Spoorweg deze beletselen n iet kon 
voorzien, komen voor reken ing van den afzen
der alle gevo lgen, voo rtv loe iende u it het be
gin van uitvoering, dat aan zijne 01·ders is ge
geven . 

§ 2. Indien de a fzender heeft voorgeschre
ven om het goed op een tu schenstation af te 
leve ren , wordt de vracht tot dit station naar 
de tusschen het stat ion van afzending en het 
genoemde tusschenstation geldende ta ri even 
geheven . 

Ind ien evenwel het goed het tusschenstation 
reeds voorbij is, wordt de vracht berekend : 1 °. 
tot aan het station, waar de zending is opge
houden, volgens het tusschen dat station en het 
station van afzending geldende tarie f ; 2°. van 
h et station. waai· de ze nd ing is opgehouden, 
tot aan het tusschenstation, vo lgens de voo r 
dat traject geldende tarieven. 

I ndien de afzender terugzending naar het 
station van afzend ing heeft voorgeschreven, 
wordt de vracht berekend : 1 °. tot het station, 
waar de zending is opgehouden, volgens de 
tusschen dit station en het station van afzen
ding geldende tar ieven; 2°. van het stat.ion, 
vanwaar wordt teruggezonden, tot het station 
van n fzending naar de voo r di t traject ge lden
de tarieven . 

I ndi en de afzender herbevracht ing op een 
a nder stat ion heeft voorgeschreven, wordt de 
vracht berekend : 1 °. tot het station, waar de 
zending is opgehouden, vo lgens de tusschen dit 
station en het station van a fzend ing geldende 
tarieven ; 2°. van het station van herbevrach-
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t ing tot het nieuwe station van bestemming 
volgens de tusschen deze beide I aatste stations 
geldende tar ieven. 

§ 3. De Spoorweg heeft rech t op te rug beta
ling van de kosten , voortvloeiende u it de ui t
voering van de in artikel 21 , § 1, bedoelde 
o rders, tenzij deze kosten door zijn e igen schul d 
zij n ontstaan. 

Sto01·nissen in het ve1·voe1·. 
Art. 23. § 1. I ndien de aanvang of de voortzet

ting van het vervoer van eene zending word t 
verh inderd , bes! ist de Spoorweg, of het in het 
belang van del"\ afzende r raadzaam is hem 
instructies te vr~gen, dan wel of het de voor
keu r ve rdi ent het goed 1\a wijzig ing vai, de 
vervoerroute ambtshalve door te zenden . De 
Spoorweg heeft 1·èèh t op betal ing van de 
vracht over deze ande re route en mag over de 
daaruit voortvloeiende leveringstermijnen be
sch ikken, zelfs indien deze langer zij n dan d ie 
van de oorspronkelijke vervoerroute, tenzij de 

poorweg in gebreke is. 
§ 2. Indien e1· geen andere vervoe1·route is, 

of ind ien om andere rndenen voortzetting van 
het vervoer niet mogelijk is , verzoe kt de Spoor
weg den afzender om instruct ies ; diL verzoek 
is voor den Spoorweg echter niet verplicht 
ingeval van tijdelijke stoornis, voortvloeiende 
uit de in artikel 5, § 5, bedoelde omstandig
heden . 

§ 3. De afzender mag in den vrnchtbrief 
instructies geven voor het geval zich eene 
toornis in het vervoer voo rdoet. 
Indien naa,· het oordeel van den Spoorweg 

die instructies \>nu itvoerbaar zij n, ve rzoekt de 
Spoorweg den afzender om nieuwe instructies. 

§ 4. De /net een stoorni s in kenn is gestelde 
afzender kan de vervoe rovereenkomst te niet 
doen, maar moet den Spoorweg naar gel.:tng 
van omstand igheden betalen, hetzij den vrach t
prijs voor het reeds afge legde traject, hetzij 
de kosten van voorbereiding van het ver voer, 
evenals al Ie kosten. welke bij de ta ri even zijn 
voorzien. een en ander tenzij de Spoorweg in 
gebreke is. 

§ 5. Ind ien de afzender n iet in het bezit is 
van den dup licaat-vrachtbrief, mogen de in
stnicties. we lke h ij in de in di t a ,·tikfl l bedoel
de geva ll en gee ft , noch in de aanwij zing van 
den geadresseerde, noch in de pl aats van be
stemmi ng wijzig ing brengen. 

§ 6. E~ wordt geen gevolg gegeven aan de 
instructies van den afzender, welke niet door 
tusschen komst van het statio n van a fzending 
mochten gegeven zij n. 

§ 7. Indien de met een stoo rni s in het ver
voer in kenn is gestelde afzender niet bi nnen 
een behoor! ijken termijn ui tvoerbare instruc
ties geeft, za l worden gehande ld volgens de 
YOOr stoorn i_s __ in de a flever ing geldende regle
menten, welke va 11 k rach t zij n op · den Spoor
weg, waarop het goed is opgehouden. 

§ 8. Ind ien de stoornis ophoudt vóór de 
aankomst van de instruct ies va n den afzender, 
wordt het goed naar het station van bestem
ming gezonden .zo,:,,der '.deze instructies af te 
wach te n, en woriit ' de· ·;, fzender h iermede zoo 
spoedig mogelij k in kenn is gesteld. 

§ 9. De bepalingen van artikel 22 zij n va n 
toepass ing op lwt ' v;~rv~e r, dat ingevolge d it 
artikel plaats viriHl' . ... , '· ' 
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toorn is in de aflevering. 

Art. 24 . § 1. Wanneer zich bij de afleve
r ing van het goed stoornissen voordoen, moet 
h et station van bestemming den afzender on
verwijld door tusschenkomst van het station 
van afzending hie t-van verwittigen en hem om 
instructi e vragen. Indien het verwek daartoe 
in den Vl"achtbrief is gedaa n, moet de kennis
gev ing telegraf isch geschieden. Bovendien moet 
de afze nde r chriftelijk of per telegram dade
l ijk ,·e1w ittigd worden, wanneer hij dit in 
den nachtbrief heeft verzocht. De kosten van 
-deze be richten drukken ep het goed. 

Indien de geadresseerde het goed weigert, 
lrneft de a fzender het recht er ove r te beschik
ken, ook a l kan hij den duplicaat-v rach tbrief 
niet toonen. 

Indien de geadre ee rde, na het goed te 
hebben gewe igerd, zich voor de inontvangst
neming aanmeldt, wordt dit hem afgeleverd, 
tenzij het sta tion van bestemming intu chen 
a nders luidende instructies van den afzender 
h eeft ontvangen. Van deze aflevering moet den 
afaender onm iddellijk kennis worden gegeven 
per aangeteekenden brief; de kosten hie rvan 
komen te laste van het goed. 

De afzender mag ook in den vrachtbrief 
Terzoeken hem de goederen ambtshalve terug 
te zenden, wa nneer zich eene stoornis in de 
a flevering mocht voordoen. Buiten dit geval 
mag het goed den afzender niet zonder zijne 
uitdrukkelijke toestemming worden terugge
w nden. 

T enzij bij de tarieven anders is bepaald, 
moeten de instructies van den a fzender <loor 
tusschenkomst van het station van afzending 
gegev n worden. 

§ 2. Voor a l hetgeen niet in § 1 van dit 
artikel is voorzien en behoudens de voorschrif
te n van a1·tike l 43, wordt de wijze van ha nde
len, in geval van stoorn is in de afl evering, 
bepaald door de wetten en reglementen, welke 
op den met de aflever ing bel asten Spoorweg 
van krach t zijn. 

Wanneer het goed verkocht is, moet de op
brengst van den verkoop, na a ftrek van de op 
het goed drnkkende kosten, ter beschikking 
Yan den afzender worden gesteld ; is evenwel 
de vrach tb1·ief ingelost, clan moel de netto
opbrengst van den verkoop ter beschikking 
van den g ad re seerde worden gesteld. Indien 
de opbrengst minder bedraagt clan de op het 
goed druk kende kosten, moet de afzender, of, 
indi en de vra htbrief ingelost is, de geadres
seerde het verschil bijpassen. 

§ 3. De bepalingen van artikel 22 zij n van 
toe pass ing op het vervoer , dat ingevolge dit 
artikel plaats vindt. 

HOOFDSTUK rv. 
Terzekf'rln g der rechten van _1l en spoorweg. 

Pa,uli-echl i·an den S11o or11· eg. 

Art. 25. § 1. Voor a ll es in art. 20 bedoelde 
.-01·cle ri11gen heeft de Spoorweg op het goed 
de rechten van een pandhoudenden schuld
e i cher. Deze rechten blijven bestaan, zoolang 
het goed zich in handen bev indt van den 

poorweg of van een derde , die het voo r hem 
onder zich heeft. 
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§ 2. De werking van het pandrecht wordt 
geregeld volgens de wetten en regl ementen 
van den Staat, waar de a fl evering plaats 
vindt. 

TITEL III. 

AA NSPRAKELIJ KI·:IEID DER SPOOR
WEGEN. RECHTSVORDERTNCEN. 

HOO F USTUJ( I. 

Aansprakel_fjkheld. 

Gem eenscha11pelijke aansprakelijkheid de,· 
Spo01·wegen . 

A,-t. 26. § 1. De Spoorweg, die het goed 
met den vrachtbrief ten vervoer hee ft aan
genomen, is aansp rakelijk voor de volbren
ging van het vervoer op het geheel e traject 
tot aan de aflevering. 

§ 2. Elke opvolgende Spoorweg treedt, 
door het bloote feit van de overneming van 
het goed met den oorspronkelijken vracht
brief, toe tot de vervoerovereen komst over
eenkomstig de in dat stuk voorkomende be
pal ingen en aanvaardt de daal'Uit voortvloe i
ende verplichtingen, onverminderd de be
palingen van artikel 42 , § 3, betreffende den 
Spoorweg van bestemming. 

§ 3. De op deze Overeenkomst gegronde 
aansprakelijkheid van den Spoorweg eindigt 
op het in den vrachtbrief genoemde station 
van bestemming, ook clan. indi en de afzender 
eene andere plaats van bestemming heeft 
aangewezen. H et verdere vervoer wordt be
heerscht door de binnenlandsche wetten en 
reglementen. 

Omvang de,· aansprakelijkheid. 

Art. 27 . § 1. De Spoorweg is overeen
komstig de in d it hoofdstuk vastgestelde be
pa lingen aansprake lijk voor vertraging in de 
a fl ever ing, voor de schade, voortvloe iend uit 
geheel of gedeeltelijk ve rli es en voor bescha
dig ing van het goed , te rekenen van de aan
neming ten vervoe r tot de afleve ring. 

§ 2. Hij is van deze aansprakel ijkheid ont
slagen ingeval van geheel of gedeeltelijk 
verlies of van be chadiging, a ls hij bewijst, 
dat de schade is veroo 1·zaakt door schuld van 
den rechthebbende, cl or een door dezen ge
geven order, welke niet aan schuld van den 
Spoorweg is te wij ten, door e igen gebrek 
van het goed (inwendig bederf, vermindering, 
gewone lekkage, enz. ) of door een geval van 
overmacht. 

§ 3. Hij is eveneens van de aa11sprakelijk
heid voor vertraging in de afl evering ont
slagen, indien hij bewijst, dat de vertraging 
is ve roorzaakt door omstandigheden, welke 
de poorweg niet voorkomen noch verhelpen 
kon. 

§ 4. Wanneer een vol~ens de bepalingen 
van deze Overeenkomst b ij wagenlading ver
zonden goed ronder overl ading volgens de 
bepalingen van dezelfde Overeenkomst op
nieuw ten vervoer wordt aangeboden en het 
goed onder het toezicht van den poorweg 
gebleven is, bestaat, wanneer gedeelt-elijk 
verlies of schade wordt vastgesteld, het ver
moeden dat dit tijdens de la a tste vervoer
overeenkomst is ontstaan. 
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B eper king van de aanspmkeUjÄ heid ingeval 
van schade, welke uit bepaalde oorza~ en kan 

voo,·tvloeien. 

A rt. 28. § 1. De Spoorweg is niet aan
sprakelijk voor schade, ontstaan u it een of 
meer der hierna genoemde oorzaken: 

a. het aan de verzend ing in open wagens 
verbonden gevaar voor de goederen, di e vo l
gens de ta ri efbepalingen of volgens in den 
v rachtbr ief vermelde overeenkom ten met den 
afzender, waarvan in den vrachtbr ief is mel
ding gemaakt, op deze wijze vervoerd wor
den; 

b. het aan het gem is van verpakki ng of 
aan onvoldoende verpakking verbonden ge
vaa r voo r de goederen, di e door hu n aard in 
onverpakten toestand aan ve rm inder ing of 
beschadi g ing zij n blootgestel cl ; 

c. het aan het laden of lossen of aan het 
gebrekk ige laden verbonden gevaar voor goe
de ren, d ie óf krachtens de tarieven óf krach
tens in den vrachtbrief vermelde overeenkom
sten met den afzender óf ingevo lge over
een komst met den geaclresseercle, door den 
afzender geladen of door den geadresseerde 
gelost worden ; 

d. het bij zondere gevaar , hetzij voor geheel 
of gedeeltelij k verlies, hetzij voor beschadi 
g ing, inwnderhe id door breken, roe ten, van
zelf optredend inwendig bederf, bu itengewone 
lekkage , u itdrogen , verm indering, waaraan 
zeke re goederen uit hu n aard zij n blootge
ste ld ; 

e. het gevaar, voortvloe iende uit het fe it , 
hetzij dat voorwerpen, di e van het ve rvoer 
zij n uitgesloten, niettemin onder eene onju iste, 
onnauwkeuri ge of onvoll ed ige benam ing zij n 
verzonden geworden, hetzij dat voorwerpen, 
di e slech ts voorwaardel ij k ten vervoe r zijn 
toege laten. verwnden geworden zij n onder 
eene onjuiste, onnauwkeurige of onvo lled ige 
benaming of zonder dat de afzender de voor
geschreven voo,·wrgsmaatregelen heeft geno
men· 

/. ' het bij zondere gevaar, dat voor levende 
dieren aan het ve rvoer ve rbonden is; 

g. het gevaar, hetwelk het ge leide van 
levende dièren en goederen beoogt te ve rhoe
den , ind ien hetzij ingevo lge de be pal in gen 
van deze Overeenkomst, hetzij ingevolge de 
tari even of wel ingevolge in den vrnch tb ri ef 
ve rmelde overeenkomsten met den afzencle ,·, 
het ve r voer van deze diernn of deze goederen 
onde r geleide moet plaats hebben. 

§ 2 Indien uit de gegeven omstandi gheden 
volgt, dat de schade doo r een of meer dezer 
oorza ken i k,'nmen ontstaan, wordt ·û j ver 
moed daardoo r te zijn 01, tstaau, tenzij de 
rechthebbende het tegendeel bewezen heeft. 

Dit vermoe\Jén strekt zich niet u it tut het 
geva l, bedoeld in § l onder letter a) , wanneer 
zich een buitengewoon te ko rt of verlies van 
coli i voordoet. 

lledrag d e,- uluulevergoeding -ingeval vau ge
heel of gedeeltelijk ve rl ies van het gu ed . 

Art. 29 . W annee r k rach tens de bepalingen 
van deze Overeenkomst schadevergoedi ng voo ,· 
geheel of gedeeltelij k verlies van het goed 
door den Spoorweg verschu ldigd is, wordt 
deze berekend: 

naar den beut·sprijs, 

bij gebreke h ie rvan naar den marktprij s. 
bij gebreke van be iden naa r de gewone 

waarde van goederen van deze! fde soort en 
hoedanighe id , ter plaatse waar en ten t ijde 
waarop het goed ten vervoer is aangenomen. 
De schadevergoeding kan echter, onder voor
behoud van de in artike l 34 genoemde beper
kingen, n iet hooger zij n dan 100 francs voor 
elk ontbrekend ki logram bruto-gew ich t . 

Daarenboven wo rden de vrach tprijs, de 
douanerechten en andere met betrekking tot 
het vervoe r van het ve rl oren goed betaalde 
kosten terugbetaald, zonder verdere schade
vergoedi ng . 

Eene hoogere vergoed ing kan alleen ge
e isch t worden in geval van aang ifte van het 
be la ng bij de af lever ing, overeenkomst ig arti
kel 35 , § 4, en in geva l van opzet of grove 
schuld van den Spoorweg, overeenkomstig 
a rtikel 36. 

Indien de a ls g rondslag voor de bereken ing 
van de schadevergoeding di enende bedragen 
n iet zij n u itgedrnkt in de munt van den Staat, 
wa ar de betaling wordt verlangd, geschiedt 
de he rle idi ng volgens den op de plaats en 
den dag der be tali ng ge ldendnn koers. 

V e1·mnrde11 ·van ·,·erliPS van het go ed. Tn·uy-
vindtn v an verl oren y vcd. 

Art. 30. § 1. De rech thebbende mag, zon
der dat hij ander bewijs behoeft te leveren, 
het goed a ls ved oren beschouwen, indien het 
niet binnen dertig dagen na het rnrsl rij ken 
va n de overeenkomstig arti ke l 11 bepaalde 
leveringsterm ij nen aan den gead ressee rde is 
a fgeleverd of te zijner be~chikking is gesteld. 

§ 2. De rechthebbende kan bij het ontvan
gen van de schadevergoed ing voor het ve r
miste goed, in de kwitantie het beding op
nemen, dat hij , ingeval het goed binnen een 
jaa. 1· na de beta li ng van de schadevergoed ing 
mocht worden teruggevonden, daarn, n on
middel lij k berich t moet ontva ngen. 

Ter zake van di t ve rzoek wordt hem een 
bewijsstuk afgegeven. 

§ 3. B innen dertig dagen na ontvangst rnn 
dat hericht ka n de rechthebbende verla ngen, 
dat het goed hem o p een aan den rn rvoenveg· 
gelegen stat ion worde a fge leve,·d tegen beta
li ng enkel van de vrach t van het station nu , 
afzend ing tot aan dat, waa r de a.flevel' ing 
pla ats vindt, en tegen terugbetaling ,·an cle 
ontvangen schadevergoeding, onder aft rek Yan 
den eventueel in di e schadevergoeding begre
pe n vrachtp1·ijs, en onder voo l'beho11rl van a I Ie 
rechten op ve1·goeding wegen ove1•sch rijding 
van den lever ingstij d, ove reenkomstig artikel 
33 en eventueel artike l 35, § 3. 

§ 4. Bij gebreke van het geding in de 
kw itantie, bedoeld in § 2, o f van instructies. 
gegeven b innen den in § 3 bedoelden te ,·m ijn 
van de rt ig dagen, of wel ind ien het goed 
meer dan een jaar na beta li ng der schade
vergoed ing is te ruggevonden, beschikl de 
Spoorweg daarove r overeen komstig de wetten 
en reglementen van rlen Staat , waartoe hij 
behoor t. 

R epe1·kinr1 van de aansprakel ·ijkhhd bij 
ond erwicht . 

A,-t. 31. § ·1. Ten aanz ien van goederen. 
die door hun bijwnderen aard in den regel 
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eene gewichtsvermindering bij het vervoer 
ondergaan, is de Spoorweg slech ts aansprake
lijk voor dat deel van het onderwicht, het
welk de als volgt bepaal de toe! aatbare ge
wicht;svermindering overtreft, ongeacht het 
afgelegde traject: 

a. twee percent van het gewicht voo r vloei
bare of in vochti gen toestand ten vervoer aan
geboden goederen, a lsmede voor de navolgende 
goederen: 

wethout, 
geraspt of gemalen vedhout, 
hoornen en hoeven, 
paardenhaar, 
leder , 
afval van huiden , 
schors, 
versche tabak in bladen, 
pel te rij en , 
versch fru it, 
gedroogde of gekookte vruchten , 
vetten, 
hop, 
wol, 
versche groenten, 
versche mastik , 
beenderen, geheel of gemalen. 
huiden, 
gedroogde visch, 
wortels, 
zeep en vaste oliën, 
zout, 
varkensborste ls , 
gekorven tabak , 
pezén van di eren; 
b. één percent voor a ll e overige droge goe

de reQ, welke eveneens aan gew ichtsverminde
ring bij het vervoer onderhevig zijn . 

§ 2. Op de . in § 1 van di t' a rt ikel bedoelde 
beperking de r aansprakelijkheid kan geen be
roep worden gedaan, indien bewezen word t, 
dat, gelet op de fe itelijke om tandi gheden, 
het onderwicht niet het gevo lg is van oo ,·za ken, 
welke de toegelaten gew iciièsvermindering 
rechtvaardi gen. 

§ 3. Worden meer co lli met eenzelfden 
vrachtbrief vervoerd, dan wordt het toegestane 
onderwicht voor elk collo afzonderlijk bere
kend , indien het gew ich t van elk coll o bij 
vertrek afzonderlijk in den vrachtbrief is ver
meld of op andere wijze kan worden vastge
ste l<l . 

§ 4. Bij gehee l ve r! ies van het goed heeft 
hij de berekening van de schadevergoed ing 
geen aftrek wegens onderwicht p laats. 

§ 5. De voorschriften van dit 1i rtikel doen 
i11 geen enkel opz ich t te kort aa n die van 
artike l 28. 

lledrag de,· schadevergoeding in ge'l!al van 
beschadiging van het goed. 

Art. 32. In geval van beschadiging moet 
de Spoorweg, behoudens de in artike l 34 be
doelde uitwndering, het bedrag van de ont
stane waardeverminderin g van het goed be
talen. zo nder verdere vergoedingen. Op eene 

.hoogere vergoed ing kan alleen aanspraak wor
den gemaak t in gevnl van aangifte van het 
be lang b ij de a fl eve ring, overeenkomstig a r
tikel 35, § 4, en in geval van opzet o f grove 
schuld van den Spoorweg, overeenkomstig a r
tikel 36. 
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De schadevergoeding zal echter niet rnee1· 
kunnen bedragen dan: 

a. indien de geheele zending door de be
schad ig ing in waarde is verminderd , het be
drag, dat zij zou hebben beloopen in ge,·al 
van geheel ver! ies; 

b. indien slechts een gedeel te der zending 
door de beschadig ing in waarde verminderd 
is, het bedrag, dat zij zou hebben be loopen in 
geval van verlies van het in ·waarde ve nnin• 
derde deel. 

Rcdraa d er srhcideve1·goeding wcguu 
vertraging in de ajleve,·ing. 

Art. 33. § 1. Bij overschrijding van <len 
leveringstermijn moet de Spoorweg, indien de 
rechthebbende niet bewijst, dat uit deze ve r
t raging schade is ontstaan, betalen een t iende 
der vrach t voor elk met een ti ende van den 
leve ri ngstermijn overeenkomend deel der ver
t rag ing , wordende een deel der ve,·traging, 
dat minder bedraagt dan een t iende van den 
leve ringste rmijn, voo r een tiende deel gere
kend. Ten hoogste wordt schadevergoeding 
ve rl eend tot de he lft der vracht. 

§ 2. Al s het bewijs ge leverd wordt, dat uit 
de vertraging schade is ontstaan, wordt voor 
di e schade eene vergoed ing betaald tot ten 
hoogste het bedrag der vracht. 

§ 3. De in de §§ 1 en 2 va n dit artikel be
doelde schadevergoed ingen zijn niet tegel ijk 
verschuld igd met die, welke wegens geheel 
ve rli es va n het goed ui tgekeerd zouden moe
ten worden. 

In geval van geclee l te l ijk ve r! ies worden zij, 
a ls daarvoor termen bestaan , voor het niet 
verloren deel der zending betaald. 

I n geval van beschad iging zij n zij , a ls daar
voor termen bestaan, verschuldigd nevens de 
schadevergoeding, bedoeld in a rtike l 32. 

In geen geval ka n de tota le vergoed ing, vol
gens de §§ 1 en 2 tezamen met die, volgens 
de a rt ikelen 29 en 32, hooger zijn cl a n de 
schadevergoeding in geval van geheel Ye l'iies 
van het goed. 

JJepe,·king d er schadevergo eding bij 
bepaaJ,de tarie ven. 

A,·t. 34 . Indien de Spoorweg bijzondere ver
voervoon vaarden (spooia le en uitzonderings
tar ieve n) aan het publiek aanbiedt, welke te
genover de vo lgens de gewone voorwaarden 
(a lgemee11e tarieven) voor het gehee le vervoer 
berekende vracht eene verlaging inhouden, 
kan hij de aan den rechthebbende b ij bescha
dig ing, ved ies of vertraging te beta len scha
devergoeding tot een max imum beperken. 

lndicn zulk een maximum voortv loeit uit 
een ta ri ef, dat slech ts op een gedee lte van 
het tra ject wordt toegepast, kan op deze om
stand igheid slecht3 een beroep word en gedaan. 
voor ,,0over het· fe it, óp grond waa,•vltn scha
devergoeding geë ischt is, op di t deel van het 
tra ject heeft plaats gevonden. 

1l a11gi/t e van het belang bij d e aflevering. 

Art. 35 . § 1. Voor elke zending ka n het 
belang bij de af levering overeenkomst ig arti
ke l 6, § 6, letter k, in den Vl'achtbrief worden 
aangegeven. 

H et bedrag van het aangegeven belang moet 
worden uitgedrukt in de munt van den ;-\taat 
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van vertrek, in goudfrancs of in eene andere, 
door de tarieven vastgestelde muntwa arde. 

§ 2. Er wordt eene premie geheven van 
een ti ende per duizend van de aangegeven 
om voor elke 10 km of gedeelte van 10 km. 

Bij de tarieven kan deze premie verlaagd 
worden en een minimum-heffing worden vast
gesteld. 

§ 3. Als het belang bij de a flever ing is 
aangegeven, kan in geval van vertrnging ge
vo rderd worden: 

a. als het bewijs niet geleverd wordt, dat 
uit di e vertraging schade is ontstaan : 

het dubbele van de bij artikel 33, § 1, vast
gestel de bedragen, tot ten hoogste het aange
gev n belang; 

b. als het bewijs geleverd wordt, dat uit de 
vertraging schade is ontstaan: 

eene schadevergoeding tot ten hoogste het 
bed ra g van het aangegeven belang. 

Al s het bedrag van het aangegeven belang 
Jager i dan de in a rtike l 33 bedoelde schade
ve rgoedingen, kunnen deze in plaats van de 
onder de letters a en b genoemde schadever
goedingen gevorderd worden. 

§ 4. Ingeval van geheel of gedee lte lijk ver-
1 ies, o f van beschadiging van het goed, waar
van het belang bij de aflevering i aangegeven, 
kunnen gevorderd worden: 

a. de in de artikelen 29 en 32 of even tueel 
in artikel 34 bedoelde schadevergoedingen en 
bovendien: 

b. terugbetaling van de bewezen meerdere 
schade, tot ten hoogste het bedrag van het 
aangegeven belang. 

§ 5. Doen zich beschadiging of gedee lte lijk 
verlies van het goed en overschrijding van den 
leve,·ingstijd tegelijkertijd voor, dan worden de 
krachten de §§ 3 en 4b verschuldigde schade
ve rgoedingen, slech ts tot ten hoogste het be
drag van het aangegeven be la ng bij de afle
ve ring uitbetaald. 

B edray der schadeveryoediny bij opzet of g1·ove 
.~c huld van den Spoorw eg. 

Art. 36. In a ll e gevallen, waarin het gehee l 
of gedeeltelijk ve rlies, de beschadig ing of de 
vertraging van het goed veroorzaakt is door 
opzet of grove schuld van den poorweg, moet 
de rnchthebbende voor het bewezen nadeel vol
ledi g chadeloo gesteld worden en wel tot het 
dubbele der in de a rtikelen 29, 32, 33, 34 of 35 
bedoelde maxima, al naar gelang van het 
geval. 

R. eu t f' van het bedrag de1· scluUtevc rg oeding. 

Art. 37. De rnchthebbencle kan ove1· de hem 
toegekende chadevergoeding rente vorde ren 
tegen zes ten honderd, m its de ve rgoeding een 
bedrag van t ien francs per vrachtbr ief over
treft. 

Deze rente loopt va n den dag der buitenge
rechtelijke reclame, bedoeld bij artikel 40, of, 
indien geen reclame is ingediend, van den 
dag, waarop de rechtsvordering is ingeste ld . 

T erugbetaling van schade•vergoeding. 

Art . 38. Elke ten onrechte ontvangen scha
devergoeding moet worden terugbetaa ld. 

Ingeval van bedrog heeft, onverminderd de 
strafrechtelij ke gevolgen, de Spoorweg boven
di en het recht storting te e ischen van eene 
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som, gel ijk aan het ten onrechte betaalde be
drag. 

V erantwoo1·delijkheid van den Spoorweg voor 
zijn personeel. 

Art. 39. De Spoorweg is verantwoordelijk 
voor zijn personee l en voor de andere personen, 
van wier di ensten h ij bij het vervoer gebruik 
maakt. 

Indien echter het spoorwegpersoneel op ve r
wek van den belanghebbenrle vrachtbrieven 
opste lt, vertalingen maakt of a ndere diensten 
bewij t, waartoe de Spoorweg niet verplicht 
is, wordt dit personee l geacht te handelen voo r 
rekening van den pe rsoon. wien het deze dien
sten bewijst. 

HOOFD , T K II. 

Bniteng·erechtelljii"e rechimes, rechtsvorde 
rin gen, rechtsgang en verjaring, In geval 
van uit de ,•ervoerovereenkomst geboren 

rechtsstrijd. 

B uitengerechtelijke 1·ecla1nes. 

Art. 40. § l. De bu itenge rech telijke, op de 
vervoerovereenkomst steunende reclames moe
ten schr iftelijk tot den in a rtike l 42 aangewe
zen Spoorweg worden gericht. 

§ 2. Tot indi en ing va n de reclame zijn ge
recht igd de pe r onen, di e krnchtens artike l 41 
eene rechtsvorder ing tegen den Spoorweg kun
nen instell en. 

§ 3. Wanneer de reclame worrlt ingediend 
door den afzender, moet hij den duplicaa t
vrachtbrief overleggen. W'anneer zij wordt in
gediend door den geadresseerde, moet h ij den 
vrachtbrief overl eggen, indien deze hem ui t
gere ik t is. 

§ 4. De vrnchtbr ie f, de duplicaat-vracht
brief. en de overige documenten, welke d,
rechthebbentle d iens~ig a ht bij zijne reclame 
te voegen, moeten in het oorspronkelijke of in 
a fschrift worden overge legd ; de a fschriften 
moeten, ind ien de Spoorweg dit verlangt, be
hoorlijk gewaarmerkt zijn. 

Bij de afdoening van de reclame kan de 
Spoorweg overl egging in het oorspronkelijke 
verlangen van den vrachtbrief, den duplicaat
vrachtbrief, of het remboursement-bewij s, te n 
einde h ierop de getroffen afdoening vast te 
stellen. 

Personen, die bevoegd zijn tot het instel! en van 
eene 1·echtsvordering tegen den Spoo1·weg. 
Art. 41. § 1. De rech tsvorde ring tot terug

betaling va n eene krnch tens de vervoerover-
eenkomst betaalde som, kan lechts ingeste ld 
worden doo r dengene, di e de betaling hee ft 
gedaan . 

§ 2. De r·echtsvordering wegens rembourse
menten , bedoeld in a rt ikel 19, kan slechts wor
den ingesteld door den afzender . 

§ 3. De over ige, uit de vervoerovereen
komst tegen den Spoo1weg voortspru itende 
rechtsvorde1·ingen kunnen worclén ingesteld : 

door den a fzender, zoolang hij overeenkom
tig arti kel 21 het recht tot wijziging van de 

ve rYoerovereenkomst hee ft ; 
door den geadresseerde van het tijdstip af, 

waarop hij à[ den v·rachtbrief in ontvangst 
heeft genomen, óf de hem krnchtens artike l 

1 16, § 3, toekomende rechten heeft doen ge leien. 
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Deze rechtsvorde ringen kunnen door den a f
zender slech ts worden ingesteld op vertoon 
van den dupl icaat-vrachtbrief. Bij gebre ke 
hie i- van kan h ij zij ne rech tsvordering tegen 
den Spoorweg s lechts instell en, indien de ge
adresseerde hem daartoe heeft gem achti gd, of 
indien h ij het bewijs leve rt , dat de geadres
seerde het goed geweigerd heeft. 

S poorwegen, te gen wel ke de ,·echts·vordering 
kan wo1·den i11 gesteld. R echtsbevoegdheid. 

A rt. 42. § 1. De rechtsvo rdering tot te rug 
betaling van een krachtens de vervoerovereen-
komst betaald bedrag kan wo rden ingesteld 
óf tegen den S poorweg, welke dat bedra g ' ge
ïnd heeft, óf tegen den Spoorweg te w iens 
bate het bedrag te veel geïnd is. 

§ 2. De rech tsvorde ring wegens rembourse
menten , bedoel d in a r t ikel 19 , kan slech ts te
gen den Spoorweg van a fzending worden in
geste ld. 

§ 3. De overi ge uit de vervoerovereenkomst 
voortspru itende rechtsvorde ringen k unnen 
slech ts worden ingesteld tegen den Spoorweg 
van afzending, den Spoorweg van bestem ming 
of tegen den Spoorweg, waar zich het fe it 
h eeft voorgedaan, op grond waarvan de vor
dering wordt ingesteld. 

De Spoorweg van bestemming kan in rechte 
aangesproken wo rden, ook al heeft hij de 
goederen niet ontvangen. 
' D e e ischer heeft de keuze tusschen de ge
noemde Spoorwegen ; is de rechtsvordering 
eenmaa l ingeste ld , cl a n is het recht van keuze 
vervall en. , 

§ 4. De rech tsvordering ka n slech ts wo rden 
ingesteld voor den bevoegden rechte r van den 
Staat, waartoe de gedaagde Spoorweg behoort, 
tenzij bij Staatsverdrag of akte van concessie 
a nders is bepaald . 

W a nneer eene onderneming zelfstandige 
spoorwegnetten in ve rsch ill ende S taten exploi
teert, wordt el k deze r netten, wa t de toepas
s ing van deze paragraaf betreft, a ls een a f
zonderlij ke Spoorweg beschouwd. 

§ 5. In reconvent ie o f bij wij ze van exceptie 
k a n de rech tsvorde ring ook tegen een anderen 
da n de in de §§ 1, 2 en 3 genoemde S poor
wegen worden ingesteld, indi en de hoofclvor
deri ng op deze! fde vervoe rovereen komst ge
g rond is. 

§ 6. D e bepa li ngen van d it artikel zij n niet 
van toepass ing o p het verhaal der Spoorwegen 
onderli ng, dat geregeld is in hoofdstuk III 
van dezen T itel. 

Vastst elling van gedeel telijk verlies of van 
beschadiging van het goed. 

A rt. 43. § 1. Indien een gedeeltelij k ver
l ies of eene beschadiging door den Spoorweg 
o n tde k t o f vermoed o f d oor d e n r ech t h e bbe n 
de beweerd wordt , moet de Spoorweg zonder 
ui tstel en wo mogel ijk in tegenwoordi ghe id 
van den rech thebbende bij proces-verbaal vast
stell en de geste ldhe id en zoo nood ig het ge
w icht van het goed en , voo r zoover moge lij k, 
he t bed rag en de oorzaak der schade en het 
t ijdstip , waarop deze is ontstaa n. 

Een a fschrift van dat proces-verbaal wordt 
des verlangd aan den rechthebbende kosteloos 
ter ha nd gesteld. 

§ 2. Wanneer de rech thebbende zich met 
den inhoud van het proces-verbaal niet kan 
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vereenigen , kan hij verlangen , dat de gesteld
he id en het gewicht van het goed, a lsook de 
oorzaak en het beloop der schade, gerech tel ij k 
worden vastgesteld, ovei-eenkomstig de wetten 
en reglementen van den Staat, waa r de ge-

- rechtelij ke vaststell ing pl aats vindt. 

Vervallen van uit de ve,·voerovereenkomst 
tegen den Spoorwe g voortspriàtende 

1·echtsvo1·deringen. 

Art. 44. § 1. Do01· de aannem ing van het 
goed verval t e lke u it de vervoerove reenkomst 
voo rtvloe iende rechtsvorder ing tegen den Spoor
weg. 

§ 2. De tech tsvo tder ing verval t echter n iet : 
1 °. 111 d1en de 1echthebbende bewijst , dat de 

schade is ve roorzaakt door opzet of g ro ve 
schu ld van den Spoorweg; 

2° . in geva l zij wordt ingesteld wegens ve r
trag ing, en de vorderi ng bij een de r in a rtikel 
42, § 3, genoemde Spoorwegen wordt inge
d iend binnen een termijn van derti g dagen, 
den dag de r ontvangst daa rnnder 11iet begre
pen ; 

3°. in geval zij wordt ingesteld wegens ge
dee ltelij k ve rlies of beschad ig ing: 

a. a ls het ve rli es of de beschad ig ing vom· 
de aanneming van het goed doo r den rech t
hebbende overeenkomst ig a r t ikel 43 is vast
gesteld; 

b. a ls de vaststelli ng, welke overeenkom
st ig a rtike l 43 had m oeten p laats vinden, 
slechts door schuld van den S poorweg achte r
wege is gebleven ; 

c. · a ls volgens de bepalingen van deze Over
eenkomst bij wagenl ading verzonden goederen 
overeenkomstig a rtikel 27, § 4, opnie uw ten 
ve rvoer worden aangeboden , en het gedee lte
lijk verli es of de scha de is vastgeste ld bij de 
a fl evering aan den laatsten geadresseerde; 

4°. in geval zij wordt ingeste ld wegens 
ui ter lij k niet waarneem bare gebre ken, waa r 
van het bestaan na de aannem ing is vastge
steld , onde r voorwaarde : 

a. dat niet door den Spooi-weg aan den 
rech thebbende aangeboden zij om op het sta
t ion van bestemming de gesteldhe id van het 
goed vast te ste llen : 

b. dat het ve rzoek om vaststel I i 11 g ove reen
komstig a rt ikel 43 worde gedaa n onm iddell ij k 
na de ontdekk ing van de sch ade, en uiterlij k 
binnen zeven dagen na d ien der aannem ing 
van het goed ; 

c. dat de rech thebbende bewijze, dat de 
schade is ontstaan in het t ij dsve rloop tusschen 
de aannem ing ten vervoer en de a fl eve r ing; 

5°. wa nnee r de rech tsvorderi ng strekt tot 
terug betaling van betaalde bedragen of van 
het remboursem en t , bedoeld in a rt ikel 19 . 

§ 3. De rechthebbende kan de aanneming 
va n het goed w e igere n ze lfs na ino n tvangst
neming van den vrach tbrief en be ta li ng van 
de vrach t, w olang geen gevolg is gegeven aan 
zij n verwek om vaststelling van een door hem 
beweerde schade. 

Voorbehoud , bij de inontvangstneming >'a n 
het goed gemaakt, blijf t zonder gevolg, tenzij 
de Spoorweg zoodani g voorbehoud heeft aan
vaa1·d. 

§ 4. Indien een dee l der in den vracht
brie f ve rmelde coll i bij a fl evering ontbreekt , 
ka n de rechthebbende in het in a r t ikel 16, 
§ 1 , bedoelde ontvangbewijs met behoorl ij ke 
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aanduiding van de ontbrekende co l! i vastste l
len, dat deze hem niet zijn afgeleYerd. 

V e,-jaring van uit de ve1·voerovereenk ,nnst 
voortspruitende rechtsvorderingen. 

Art. 45. § l. D e uit de vervoerove reen
komst voortspru itende rechtsvorde ring verjaa rt 
door verloop van een jaa r, indie n het ver
schuld igde bedrag niet reeds door eene erken
ning, eene dading of een vom1is is vastgesteld. 

De verjaringsterm ijn is e venwe l drie ja ren, 
wanneer het eene vordering geldt: 

a. va n den a fzender tot uitbetal ing van 
een door den Spoorweg van den gead resseerde 
ontvangen remboursement; 

b. van den a fzender tot uitbeta ling van de 
opbrengst van een door den Spoorweg gehou
den verkooping; 

c. wegens een door opzet veroorzaakte 
schade; 

d. wegens het geval van bedrog, bedoeld 
in a rtikel 38. 

§ 2. De verjaring begint te loopen: 
a . voor de vorder ingen tot schade loosstelling 

i11 geval van gedeeltelijk verlies, van bescha
di g ing of va n vertraging in de a fl e ver ing: 

van den dag. waarop de aflever ing heeft 
p laats gehad; 

b . voor de vorderingen tot schade loosstel
ling in geval nrn geheel verli es : 

van de n dert igsten dag na het verst rijken 
van den le veringstennijn ; 

r . voor de vorderingen tot beta ling of te
rngbetaling van vrachtprij zen, van bijkomen
de kosten of van boeten. of voor de vorde r in
gen tot ve rbete ring van vrarhtprijzen, in ge
val van o njuiste ta.ri e ftoepass ing of van reken
fouten: 

van den - dag der beta. l ing van de n vracht
prij s, va.n de bijkomende kosten o f van de 
boete, o f, wanneer geene betal ing heeft plaats 
';ehad, van den dag der aanneming van het 
goed ten ve1·voer; 

voor de vordering van bedragen, waarvan 
de frankeer ing door middel van eene frnnkee
ri ngs nota heeft plaats gehad: 

van den dag va n afreken ing met den a fze n
der; 
voor de vorderingen op den Spoorweg tot te
rngsto rting van eene som, die door den ge
adressee rde in pl aats van door den a fzender 
betaald is, of omgekeerd, en welke de Spoor
weg den rechthebbende moet teruggeven: 

van den dag de r terngbetali ng van di e som ; 
d. voor de vorderinge n wegens rembou rse

mente n, bedoeld in a r t ike l 19: 
van den twee en vee1·tigsten dag na het ve1·

·trijken , a n den leveringste rmij n ; 
e. voor de vorder ingen tot betaling van rl e 

opb rengst van eene verkoop ing : 
van den dag der ve rkooping; 
f. voor de vorderingen tot bijbeta ling rn n 

door de douane nage vorderde rechten : 
van den dag, waarop deze e isch door de 

douane werd gestel cl . 
De a ls aanvang van den ve rjaringste rm ij n 

aangegeven dag is nimmer in den termijn be
grepen. 

§ 3. ·wanneer eene buitenge rechtelijke re
clame overeenkomstig a rtikel 40 schrifte lij k 
bij den Spoorweg wordt ingedie nd , houdt de 
ve 1·jar ing op te loopen. D e verjaring begin t 
weer te loopen van den dag, waarop de Spoor-
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weg de reclame sch,·iftelijk heeft afgewezen en 
de overgelegde stukken heeft tel'Uggegeven . 
De bewijslast inzake ontvangst van de 1·ecla -
1ne of van het antwoord en van teruggaye van 
de stukken rust op de partij , die zich op deze 
feiten be roept. 

L atere recla mes, welke op deze! fde rechts
vordering betrek king hebben , schorsen de ve,·
jaring niet. 

§ 4. M et inachtnem ing van de voorgaande 
bepalingen gelden voor schors ing en stuiting 
der verj ar ing de wetten en reglemen te n va11 
den Staat. waar de rechtsvorder ing is inge
steld. 

Uitsluiting van hervatting van venallt n ,,f 
verjaa1·de 1·echtsvorderingrn . 

Art. 46. De rechtsvordering, welke volgens 
de bepalingen der artikelen 44 en 45 is ver
vallen of ve rj aard , ka n noch in recom-entie 
noch bij wijze van exceptie worden hervat. 

HOO FDS'rUK III. 
Afrekenin g. Verhaal rler Spoorwege 11 

onderli ng·. 

Afrekening tussc hen de Spoo1,agc11. 

Art. 47. § 1. E l ke Spoorweg, die hetzij bij 
rnrtrek of bij aankomst de vracht of andere 
uit de overnenkomst van ve r voer voortvloe ie n
de vorderingen heeft geïnd, is verpl icht aan 
de betrokken Spoorwegen het hun toekomend 
aandeel in dj e vracht e n di e vorderingen uit 
te betalen. 

§ 2. De overgave van het goed door een 
Spoorweg aan den opvolgenden Spoo,weg 
geeft den ee rsten het recht den tweeden on
m iddellijk te d~l;i itee ren voor het bedrag der 
vracht e n der vorderingen, waarmede het goed 
op het tijdstip der overgave bl ij kens den 
vrachtbr ie f wa, bel ast, onder voo1·behoud van 
de de finiti eve a fre kening overeenkomstig § 1 
van dit artike l. 

§ 3. B ehoudens zijne · rechten tegen de n a f
zender is de Spoorweg van afzending ,·erant
woo rdelijk voor de vracht e n andere kosten , 
welke h ij niet hee ft geïnd , o fschoon de afzen
der deze, krachte ns den vrachtbri ef, te zijnen 
laste genomen had. 

§ 4. Indien de Spoorweg van bestemming 
het goed a fl evert zonde r de vracht en rle an
dere op het goed drnkkende kosten te innen, 
is hij, behoude ns zijne rechte n tegen den ge
adresseerde, verantwoorde lijk voor de bela I ing 
van deze vracht en kosten. 

V erhaal in gev al, van schadel oosstelling voo r 
geheel of gedeelt elijk verl ies of ·voor be,s chu-

diging. 

Art. 48. § 1. De spoorweg, di e krachte ns 
de bepali ngen van deze Overeen komst eene 
schade loosstelling betaald heeft voor gehee l 
of gedeelte lijk - vei::! ies o [ voor beschadiging, 
heeft recht van verh aa l op de Spo0twegen. di e 
aan het vervoe1· hebbe n dee l genomen, met 
inachtnem ing van de volgende bepalingen : 

a . de Spoorweg, door wiens schuld de schade 
is veroorzaakt, is daarvoor all een aansprake
lijk ; 

b. ind ien de schade veroorzaakt is door toe
doen van meer da n één Spoorweg, is elke 
Spoorweg verantwoo rde lij k voor de door hem 
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,·eroorzaakte schade. Indien vasts te Il ing van 
ieders aandeel in de schade onmogelijk is, 
wordt de schadeloosstelling te hunnen laste 
gebracht volgens de beginselen onde,· letter c 
ve1·meld · 

c. indien niet bewezen kan worden, dat de 
schade door toedoen van een of meer Spoor
wegen veroorzaakt is, wordt de verschuldigde 
schadeloosstelling gebracht ten laste van alle 
Spoorwegen, di e aan het vervoer hebben dee l
genomen, met uitwndering van die, welke be. 
wijzen, dat de scharle niet op hunne lijnen 
Yeroorzaakt is. De verdeeling geschiedt naar 
Ye rhouding van het aantal tariefkilometers. 

§ 2. Ingeval een der Spoorwegen niet in 
sta at is te betalen, wordt het te zijnen laste 
komende en niet door hem betaalde deel om
geslagen over a ll e overige Spoorwegen, die 
aan het vervoe r hebben deel genomen, naar 
verhouding van het aantal tariefki lometers. 

Ve,·haa.l ingeval van schadevei·goeding wegens 
vertraging in de aflevering. 

Art. 49. § 1. De voorschriften van artik-:i l 
48 worden ook toegepast ingeval va n voor ver
tii-aging betaalde schade loosstelling. Indien de 
vertraging veroorzaakt i door onregelmatig
heden , welke op verschill ende Spoorwegen zijn 
vastgesteld , wordt de schadevergoeding te n 
l aste van deze Spoorwege n gebracht naar ver
houding van den duur der vertraging op hunne 
rietten. 

§ 2. De verdeeling van de in artikel 11 
dezer Overeenkomst vastgestelde leveri ngster
mijnen tusschen de verschillende Spoorwegen, 
die aan het vervoer hebben deelgenomen, ge
schiedt a ls volgt: 

1 °. tusschen twee aangrenzende Spoorwe
gen: 

a. de tijd voor de expeditie wordt gelijkelijk 
verdeeld; 

b. de t ijd voor het vervoer word t naar ver
houding van het aantal tariefkilometers over 
e lk der twee Spoorwegen verdeeld: 

2 °. tusschen drie of meer Spoorwegen: 
a. vooraf worden van den tijd voor de ex

peditie wowel aan den eersten a ls aan den 
laatsten Spoorweg elk twaalf uur bij vracht
goed en zes uur bij ijlgoed toegekend; 

b. het overschot van den tijd voor de expe
ditie en een derde gedeelte van den tijd voor 
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het vervoer worden over alle Spoorwegen, di e 
aan het vervoer hebben deelgenomen, gelijke
lijk verdeeld; 

c. de twee andere derde gedeelten van den 
tijd voor het vervoer worden naar verhouding 
va n het aantal tariefkilometers over elk dezer 
Spoorwegen verdeeld. 

§ 3. D e aanvull ingstepn.ijnen, waarop een 
Spoorweg recht heeft, worden aan dezen Spoor
weg toegekend. 

§ 4. De tijd tusschen het oogenbl ik, waarop 
het goed ten vervoer aan den eersten Spoor
weg wordt aangeboden, en dat waarop de leve
ringstermijn begint te loopen, komt uitsl ui
tend dezen Spoorweg ten goede. 

§ 5. De bovengenoemde verdeeling komt 
slechts in aanme rking, ingeval de geheele leve
ringstermijn niet in aoht genomen is. 

R echtsgang bij vetrhaal. 
Art. 50. § 1. De Spoorweg, tegen wien het 
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verhaal , bedoeld in de artikelen 48 en 49, 
wordt uitgeoefend, is nimmer ontvankelijk in 
de betwisting van de gegrondheid de r betaling, 
gedaan door de administratie, welke het ver
haal uitoefent, indien deze schadeloosstelling 
gerechte! ijk is vastgesteld, nadat den Spoor
weg de dagyaarding behoorlijk betee kend was 
en hij in de gelegenheid was gesteld in het 
geding tusschen te komen. D e voor de betee
kening en voor de tusschenkomst toeges~ane 
term ijnen worden door den rechter, voor wien 
de hoofdvordering is aanhang ig gemaakt, n·iar 
omstand igheden va tgesteld . 

§ 2. De Spoorweg, rlie verhaal wil uitoe
fenen , moet zijne daartoe strek kende rechts
vorde ring tegen a ll e betrokken Spoorwegen, 
met welke hij geene dading heeft aangegaan, 
tegelijk instellen, op straffe van ver! ies van 
zijn vorderingsrecht tegen de niet gedagvaarde 
Spoorwegen. 

§ 3. De rechter bes] ist bij een en hetze] fde 
vonn is over a ll e voor hem aanhangig gem aak
te vorderingen tot verhaa l. 

§ 4. De in rechte aangesproken Spoorwegen 
kunnen geen verder ve rhaal uil.oefenen. 

§ 5. Het is niet geoorloofd aan het geding 
tot schadevergoed ing eene vordering tot ver
haal te verbinden. 

Bevoegdheid tot kennisneming van 1·echtsvo1·
deringen tot verhaal. 

Art. 51. § 1. D e rechter der plaats, waar 
de Spoorweg, tegen wel ken het verhaal wordt 
uitgeoefend, gevestigd is, is uitsluitend bevoe15d 
om van a lle rechtsvorderingen tot verhaal 
kennis te nemen. 

§ 2. Indien de rechtsvordering tegen meer 
dan een Spoorweg moet worden ingesteld, 
heeft de eischende Spoorweg de keus tuss0hen 
de verschillende 1·echters, die volgens de vorige 
paragraaf bevoegd zijn. 

Bijzondere overeenkomsten ter zake van het 
ve,·haal. 

Art. 52. Door de voorgaande bepalingen 
wordt geen inbreuk gemaakt op de bevoegd
heid der Spoorwegen om betreffende het recht 
van verhaal onder] ing hetzij vooraf voor de 
verschi ll ende gevall en, welke zich kunnen 
voordoen , hetzij voor een bepaald geval, bij
zondere overeenkomsten te treffen. 

TITEL IV. 

BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDEN 
AARD. 

T oepassing van het nationale recht. 

Art. 53. Bij gebreke van bepalingen in deze 
overeenkomst, zijn in e iken Staat de bepalin
gen der nationale wetten en reglementen be
t reffende het vervoer van toepassing. 

Algemeene .-egelen van rechtsgang. 

Art. 54. Voor alle geschillen, waartoe de 
aan deze Overeenkomst onderworpen vervoeren 
aanle iding geven, wordt de vorm van het ge
ding beheerscht door de wetten van het land 
van den rechter, die van het geschi l kennis 
neemt, voor zoover in deze Overeenkomst geene 
afwijkende bepalingen zijn opgenomen. 
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T e'IJ,ui tvoeo-legr1ing van vonnissen. B eslag
l egging en ze kerheicktelling. 

Art. 55. § 1. De vonnissen o p tegenspraak of 
bij verstek gewezen door den volgens de be pal in
gen van deze Overeenkomst bevoegden rech',ir , 
worden, wanneer zij volgen de voor dien 
rnch ter geldende wetten uitvoerba ar zij n ge
worden, in elk der a ndere ve rdra gslui tende 
Staten uitvoerbaar, zooclra de in d ien Staat 
voorgeschreven formali teiten ve rvuld zijn . H er
zien ing van den inhoud der besliss ing is niet 
geoorloofd. 

Deze bepaling is niet van toepassing op 
sl ech ts voorloopig uitvoerbare vonnissen en 
evenmin op de veroordeelingen tot schadever
goed ing boven de kosten van het ged ing, tegen 
een e ischer, wegens het ve r! iezen van zij n ge
ding uitgesproken. 

§ 2. Op de ui t een i ntem ationaa l ve rvoer 
Yoortvl oe iende schuld vorderingen, welke een 
Spoorweg heeft op een a nderen Spoorweg, 
d ie niet tot denzelfden Staat behoort a ls de 
ee rste, kan geen beslag gelegd worden cla n 
krachtens een gerechtelijk vonnis van den 
Staat, waartoe de Spoorweg, die schulde ischer 
is, behoort. 

§ 3. Op het roll end materi ee l van een Spoor
weg, a lsook op de hem toebeho0t·ende roe rende 
voorwerpen van eiken aard , welke zich daarin 
bevinden, ka n op het gebied van een anderen 
Sta a t dan dien, waartoe de Spoorweg, die 
e igenaar is, behoort, geen beslag gelegd wor
den da n k rach tens een gerechtelij k vonn is van 
1 aa tstbedoel den Staat . 

§ 4. Bij rnch tsvo rderingen op de interna
tional e ve rvoerovereenkomst gegrond, kan 
geene zekerhe idstell ing voo r de kosten van 
het ged ing gevorderd worden. 

Munteenheid. H erl e-idings- ,n aannemin gs
koers voor v1·ee1nde munt . 

Art. 56. § 1. De in deze Overeenkomst of 
hare bijl agen in francs ui tgedrukte bedragen 
worden geacht betrekking te hebben op den 
goucl franc met een gewich t van 10/31 g ram 
en van een gehalte va n 0.900. 

§ 2. De Spoorweg is verplich t, door a an
pl a kking aan de loketten of op eene andere 
doel t reffende wijze, de koersen bekend te ma
ken, volgens welke h ij de in vreemde m unt
soort u itgedrukte vrach t, rembo ursementen, 
bij komende of andere kosten, welke in binnen
landsche munt betaa ld worden, herl eid t (her
leidingskoers). 

§ 3-. E venzo o is een Spoorwe g , di e vreemd 
geld in betaling aanneem t, verplich t de koer
sen 'bekend te ma ken, waartegen hij d it aan
neemt (aa nnemingskoers) . 

Centraal bureau voor het internationaal 
vervoer pe1· S poo1·weg. 

Art. 57 . § 1. Om de u itvoering van deze 
Overeenkomst te vergemakkelijken en te ver
zeke1·en, wordt een Centraal bureau voor het 
internationaal vervoer pe r spoorweg ingesteld, 
da t be l ast is met : 

a . het ontvangen van mededeelingen van 
elk der verdragslui tende Sta ten en van elk 
der betrokken Spoorwegen en het mededeelen 
daarvan aan de over ige Staten en Spoorwe
gen ; 
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b. het . verza1nelen, 0 1:<lenen en openbaar 
ma ke van de mededeeli ngen van a lle rl e i 
aard , welke voor den d ienst van het inte m a
t ionart l ve rvoer va n bela ng zij n ; 

c. het uit praak doen, op ve rzoek de r par
t ijen , 1 in geschill en tusschen de Spoorwegen 
onder ing; 

cl. et ve rgemakkelijken va n de door het 
inter ationaal vervoer noodi g geworden fi
nanci ele betrekkingen tusschen de ve rschil 
lende Spoorwegen en van de incasseeri ng van 
de a tersta llige vorder ingen en het in d it 
opzie t bevorderen van stevighe id der be trek
k ingeji tusschen de Spoorwegen onder l ing; 

e. ,ret voorbere idend onderzoek rn n de 
voorst ll en tot wijziging van deze Overeen
komst en het voorste ll en tot bijeenl'Oeping van 
de co ferenties, bedoeld in artikel 60. ind ien 
h ierto aanleiding bestaa t . 

§ 2 E en bijzonder reglement, Bijl age V 
dezer Overeenkomst ui tma kende, stelt den ze
tel , d samenstelling en de inricht ing ,•a n dit 
B urea , a l ook de middelen tot ve rvulling van 
zijne -iak vast. Dit reglement en de hie rin bij 
overe komst tusschen a ll e ve rdrags lui tende 
State aangebrachte wijzig ingen, hebben de
zelfde waa rde en geldi ghe idsduur a ls de Over
eenko st. 

Lijs van de cian cle Ove1·eenko111 .,1 011d ,-r
wo1·pen lijnen. 

Art. 58. § 1. H et in a rt ike l 57 bedoelde 
Centr a l Bureau is belast met de samenste l
! ing e het bijhouden van de I ijst der aan deze 
Overe nkomst onderworpen lij nen . Te d ien 
e inde ntvang t het de kenn isgevingen der ve r
dragsl ,i tende Staten omtrent de inschrij ving 
o f het schrappen v_a n de lijnen va n een Spoor
weg of van een de r in a rtikel 2 ve rmelde 
onder emingen. . 

§ 2. De dee lneming van eene nieuwe lij n 
aan h t interna tionaal ver voer begint ee rst 
een mrand na de dagteeken ing van den brief 
van het Centraal bureau , waarb ij ha re in
schrij ving aa n de andere Staten is medege
deeld. ! 

§ 3. H et schrappen van eene I ijn door het 
Centraal bureau heeft plaa ts, zoodra diegene 
der verdragslu itende Staten , op wiens verzoek 
deze ltj n ' in de lijst is opgenomen, aan het 
bu reat heeft kennis gegeven, dat die lijn niet 
meer i staat is om aan de door de Overeen
komst opgelegde verpl ichtingen te voldoen. 

§ 4. De enkele ontvangst der va n het Cen
traal u reau u itgegane kennisgeving geeft 
e iken Spoorweg o nm iddellijk h et rech t o m 
met cl n geschrapten Spoorweg a lle u it het 
intern t ionale vervoer voortsprnitende bet rek
kingen af te bre ken, beha ) ve voor zoovee l 
betreft onderweg -zijnde zend ingen, welke tot 
bestem ing moeten wo rden vervoerd . 

\T oelatin g van nieuwe S taten . 

Art. 9. § 1. E lke Staat, geen onderteekenaa r 
zijnde die tot deze Overeenkomst wenscht 
toe te reden, r icht daartoe het verzoek aan 
de Zw tse rsche Regeering , d ie a lle deelheb
bende taten h iermede in kennis stelt, onder 
overleg ing van eene nota van het Centraa l 
bureau bet reffende den toestand der spoo r
wegen van den verwekenden Staat uit een 
oogpun van interna t ionaal vervoer . 
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§ 2. T enzij binnen een termijn van zes 
maanden n a a fzending van dit bericht ten 
minste twee Staten a~ de Zwitsersche R-e
gee ring van hun verzet hi ert!)gen hebben 
kennis gegeven , wordt het ve rzoe k va n rechts
wege ingewilli g d e n daarvan door de Zwit
sersche R egee ring mededeel ing gedaan aan 
den verzoekenden Staat en aan a l de deel 
hebbende Staten. 

In het tegenovergestelde geval deelt de 
Zwitsersche R egeering aa n a lle Staten en 
aan d en ve rzoekenden Staat mede, dat het 
onde rzoek van de aa nvraag verdaag d is. 

§ 3. Elke toelating treedt in we rking eene 
maand na den da tum der door de Zwitser
sche R egee ring verzonden kennisgeving. 

H eniening van de Overeenkomst. 
Art. 60. § 1. Uiterlijk v ijf j a a r na in

we rkingt reding van de in de la a tste Confe
rentie a angenomen wijzigingen, komen de 
afgevaardig den der verdragsluitende S taten , 
daartoe door de Zwitsersche R egeering op
geroepen , bijeen voor de herzi ening van de 
Overeenkomst. 

Op daartoe door ten minste één derde der 
verdragslui tende Staten gedaan verzoek za l 
eene confe re ntie vóór cln.t t ij dst ip worden bij 
eengeroepe n. 

§ 2. De inwerking treding van de ni euwe 
Ove reenkomst , uit eene herziening,scon fer enti e 
voortspru itende, bren gt , ook voor de Sta ten , 
welke di e ni euwe Ove reenkomst niet mochten 
hebben be krachtigd, buitenwe rkingtreding 
van de oude Ove reenkomst mede . 

§ 3. Om de Bijlage I op de hoog te van 
den tijd te houden , wordt eene Commiss ie 
van deskundigen ingesteld, welker organisa
ti e en we rkkring door een bij zonder regle
ment, da t Bijl age VI van deze Overeenkomst 
uitmaakt , worden ge regeld. D e bes lui ten va n 
deze Commiss ie worden door tusschenkomst 
va n he t Ce nt raa l bureau onve rwijld te r kenni s 
van de regeeri ngen der deel hebbe nde State n 
gebracht. Zij worden geacht te zij n aange
nomen, tenzij binnen een termijn van twee 
m aanden, ge rekend va n den dag der kennis
geving, ten mi nste twee regeeringen bezwa
ren hebben ke nbaar gem aakt. Zij treden in 
werking den ee rsten dag va n de de rde m aand 
na di e, waarin het Centraa l bureau hunne 
aa nneming te,· ke nnis van de regeeringen 
der ve rdragsluitende Staten heeft gebrach t. 
H et Centraal bureau vermeldt hij de mede
deeling de r besl uiten den dag va n inwerking
treding. 

Bij zonde,·e bepalingen voor som11iige ver
voe,·en. B ijkom ende bepalingen. 

Art. 61. § 1. Op het ve rvoer van pa rti 
culiere wagens zijn de bepalingen van Bijl age 
VII va n toe pass ing. 

§ 2. Voor het vervoer van expresgoed kun
nen de Spoorwegen door in hun tarieven 
daa rtoe stre kke nde be pa lingen op te nem en 
sommige bij zondere maatregelen overeenko
men , overeenkomstig Bijl age VIII . 

§ 3. Voor de h ieronde r vermelde zendin
gen kunnen twee of meer verdragslui tende 
S taten door bij zondere schi kkingen , of kunnen 
de Spoorwegen door in hunne tari even daar
toe stre kkende bepa lingen op te nemen, ze ke
re voor die ze ndingen passende e n van deze 
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Overeenkomst a fwijkende voo ~waarde n ove r-
• éenkomen ; in het bijwnder ka n daarbij het 

gebru ik van een ver voerdocument, a fwijkend 
van het a ls Bijlage II aan deze Ove reen 
komst toegevoegde, worden voorgeschreven. 

De hierbedoelde zendingen zij n de vol gende: 
1 °. zendingen met ve rhandelbaa r ve rvoe r

document; 
2°. zend ingen, di e a ll een tegen a fg ifte va n 

den duplicaat-vrachtbrief mogen worden a f
geleverd ; 

3°. zendingen couranten ; 
4 °. zendingen ke rmis- of tentoonstel I i ngs

goederen ; 
5°. zendingen ledige of beladen laadkis

ten-
6~. zendingen l adingsbenoodigdheden en 

zendingen beschuttingsmiddelen tegen warmte 
en koude voor per spoor ve rvoerde goede ren . 

§ 4. D e bijkomende be pa lingen , we lke be
paalde "ve rdragslui tende Staten o f deelheb
bende Spoorweg en nutt ig mochten oordeelen 
voor de uitvoe ring deze r Ove reenkomst open
baa r te maken , worden door he n te r ke nni s 
van het Centraal bureau gebracht. 

De voor ·de aanneming van deze be palingen 
getroffen schikkingen kurtne n op de Spoor
wegen, die er m ede hebben ingestemd, in den 
in de wetten en reglementen van eiken Staaf; 
voorgesch re ven vorm in werking treden , zon
der ech ter inbreuk te mogen m a ken o p de 
Internationale Ove reenkomst. 

V a n ha re inwe rkingtreding wordt a a n het 
Cen t raa l burea u ke nni·3 gegeven. 

Duur van de uit toetreding tot de o-vereen
ko,nst voo,·tvloeiende ve,·bintenis . 

Art. 62. § 1. D e d uur van deze Overeen
komst is onbepe rkt. Nochta ns ka n elke deel 
he bbende Staat zich onder de volgende voor
waa rden terugtrekken : 

De ee rste verbintenis loopt tot den 31ste n 
December van het vijfde jaar na inwerking
treding van deze Overeenkomst. E lke Staat, 
di e met het ve rstrij ken van dien termijn zich 
wil terugtrekken, moet va n zijn voornem en 
ten minste één jaar voor di en datum ke nnis 
geven aa n de Zwi tsersche R egeering, di e 
zulks aan a lle deelhebbende S taten za l be
richten . 

Bij gebreke va n kennisgeving binnen den 
genoemden termijn loopt de verbintenis van 
rechtswege door voo,· een tijdvak van dri e 
j aar, en zoo vervo lgens, telkens voor drie 
jaar, wanneer niet ten minste één jaar vóór 
den 31sten December va n het laa tste j aar 
van één der dri eja rige tijdva kke n eene op
zegging heeft pl aats gehad . 

§ 2. Voor de ni euwe Sta te n, di e in den 
loop va n het vij fj a ri g tijdvak van een der 
driejarige tijdva kken to t de Overeenkomst 
worde n toegelaten, is deze tot het e inde van 
dit tijdvak en verder tot he t einde va n elk 
der vol gende t ijdva kken verb indend , voor 
zoover zij niet t en m inste één jaa r vóór het: 
verstrijken van een dier tijdvakken h unne 
verbi nten is hebben opgezegd. 

B ek.-achtiging. 
Art. 63. D eze Overeenkomst zal worden 

bekrach t igd en de bekrach t ig ingsoorkonden 
zull en zoo spoedig mogelijk bij de Zwitse rsche• 
R egeering worden neergelegd. 



1938 

Zoodra de Overeen komst door vijftien Sta
len zal zijn bekrachtigd, kan de Zwitse 1· che 
Regeering zich met de daarbij betrokken 
'Regeeringen in verbinding stellen, ten e inde 
met haa r overleg te plegen ter zake van de 
inwerkingtreding der Overeenkomst. 

'l'eksten der Ov ereenkomst, officieele 
vertalingen. 

Art. 64. Deze Ove reenkomst is overeen
komstig gevestigd diplomatie k gebrnik in de 
Fransche taal gesloten en onderteekend. 

Aan den Franschen tek t zijn een Duitsche 
c11 een Ita l iaansche tekst toegevoegd, welke 
de waarde hebben van officieele vertalingen. 

Bij niet-overeenstemming is de Frnnsche 
tek t bes! issend. 

TITEL V. 

OVERGANGSBEPALINGEN. 

Art. 65. Aangezien de waarde va11 de in 
de onderscheidene Staten geldende muntsoor
ten aan ste rke schommelingen is onderwor
pen, en voorts sommi ge Staten om redenen 
va11 econom ischen of financieelen aard ge
noopt zouden kunnen worden maatregelen te 
treffen om de bezwaren in zake de toepassing 
der bepalingen van het Illde hoofdstuk van 
den Illden titel der Overeenkomst te onder
vangen, ka n elke Staat, hetzij door middel 
van tarie fbepalingen, hetzij door overheids
maatregelen, woals aan Spoorwegdirecties 
verstrekte algemeene of bij zondere machti
gingen, afwijken van de bepalingen de r arti
ke len 17 , 19 en 21 der Overeenkomst, door 
\'OOr bepaalde verkeeren te beschikken: 

1°. a. dat de zendingen uit dezen Staat 
niet dan gefrankeerd tot zijne grenzen zullen 
worden toegelaten; 

b. dat de zendingen bij binnenkomst van 
dezen Staat met geenerlei kosten mogen zijn 
be l ast of dat de zendingen met bestemming 
naar dezen Staat bij vertrek niet zu ll en mo
gen worden gefrankeerd dan tot zijn grenzen ; 

c. dat de vracht van de zendingen, welke 
dezen Staat transiteeren, zal worden be taald, 
al naar de daaromtrent tusschen be langheb
benden getroffen regeling, hetzij in het land 
van vertrek, hetzij in dat van aankomst ; 

2°. dat de zendingen, aan welker vervoer 
de lij nen van dezen Staat deel hebben, niet 
met eenig remboursement zullen mogen wor
den belast en dat voorschotten niet zijn toe
ge laten; 

3°. dat het den afzender niet ve roorloofd 
za l zij n de vervoeroveree nkomst te wijzi gen , 
voor woveel betreft frankeering en rembour
sement. 

De overeenkomstig d it artikel getroffen 
. maatregel en worden aan het Centraal burea\l 
te Bern medegedee ld. Zij treden niet eerder 
in werking, dan na verloop van acht dagen, 
te rekenen van den dag, waarop het Centraal 
bureau de overige Staten met deze maatrege
len zal hebben in kennis gesteld. Voor zen
dingen, welke reeds onderweg zijn, gelden 
deze maatregelen niet. 

Ter oorkonde waarvan, de Gevolmachtigden 
van bovengenoemde Staten en de Afgevaar
digden van de Regeeringscommissie van het 
Grondgebied van het Saarbekken deze Over
eenkomst hebben geteekend. 

Ge aan te Rome, den 23sten November 1933, 
in tl ee oorspronke.lijke exempl a ren , waarvan 
een zal worden bewaard in de a rchieven van 
het i\1inisterie van Buitenl a ndsche Za ken van 
het oninkrijk Itali ë en het andere door de 
Italiaansche R egeering aan de Zwitsersche 
Rege' ring zal worden gezonden om in de ar
ch ieven dezer R egeering te worden neerge legd . 
Een voor eensluidend gewaarmerkte afdruk 
van eze Overeen komst za l door de zorgen der 
Itali, ansche R egeering aan a ll e ter Conferen
tie ertegenwoordigde Staten a lsook aan de 
Port geesche Regeering worden overgelegd. 

( volgen de onde,·tee keningen) 

BIJLAGE I 
(Artikel 4) 

YOORSCHRIFTEN VOO lt GOEDEREN, 
WELli:E SLECHTS YOORW AARDELIJK 

TE ' VERVOER ZIJN 'l'OEGELATEN. 
(Tek t vastg·esteld door de Commissie van 
desk rndlg·en voor de Bijlage I In Mei 1937 

te Perugla.) 
G ldig met ingang va n 1 October 1938. 

(De tekst doet te niet en vervangt de voor
schriften van 1 Mei 1935). 

L"°LEIDI~G. 
1 

(1) Bijl age I bevat de bepalingen ter uit
voer, g van het gestelde in art. 3, 4 ° en art. 
4, § , 1 ° va n de Iuternationale Overeenkomst 
omtrqnt het Goederenvervoer per spoorc,eg 
(I.O.<r¾.). De stoffen en voorwerpen, di e vol
gens deze bepalingen slechts voorwaa rdelijk ten 
vervoer worden toegelaten, zijn in deze Bijl age 
inge eeld in de volgende zes klassen : 
Kl as I. Ontplofbare stoffen: 

Klass II. 

Klassb III. 

Klass IV. 
Klass V. 
Klass VI. 

Ia. Springstoffen, voortdrijvende 
middelen en soortgelijke stof
fen · 

Ib. Mu~itiën; 
Ic. Ontvlamm ingsmiddelen, vuur

we1·k en dergelijke artikelen; 
Id. Samengeperste, tot vloeistof 

verdichte of onder druk op
geloste gassen; 

Ie. Stoffen, welke bij aanraking 
met water, ontvlambare of de 
verbrand ing bevorderende 
gassen ontwikkelen. 

Voor zei fontbrandi ng vatbare 
stoffen . 
Brandbare sto ffen: 
Illa. Brandbare vloeistoffen; 
Illb. Brandbare vaste stoffen. 
Vergi ftigde stoffen . 
B ij tende stoffen. 
W a lg ingwekkende of gevaar voor 
besmetting opleverende stoffen. 

(2) Stoffen en voorwerpen, vall ende onder 
de omschrij ving van klasse I, II of VI zijn inge
volge , de 1.O.G. van het vervoer uitgesloten. 
Hiervan zij n uitgezonderd (I.O.G. art. 3, 4°) 
stoffe en voorwerpen, genoemd in randnum
mers (rn. ) 21, 61, 101, 131, 181, 201 en 601, 
welke onder bepaalde voorwaarden ten ver
voer orden toege laten en a ls stoffen en voor
werp n van Bijlage I worden aangeduid. 
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(3) Stoffen en voorwe rpen , vallende onder 
do omschrij ving va n klasse III , lV of V , zij n 
ingevo lge de 1.0.G. ni et van het vervoer uit
gesloten. Nochtans \\'Orden stoffe n en voo n ve r
pcn genoemd in rns. 301, 351, 401 en 501 
slechts onder be paalde voorwaarden ten ve r
voe r toege laten (l.O.G. a rt. 4, § 1, 1 ° ) e n wor
den daa rdoor e ve neens stoffen e n voorwe rpen 
va11 Bijlage I . 

(4) Zendingen , we lke stoffe n en voorwer pen 
van B ijlage I beva tten , worden gekenmerkt 
door den naa m va n het goed in de n vracht
brief met zwa rt o f met rood te omlijsten of 
met rood te onde rstreepe n. Zie ook I.O.G. a rt. 
6, § 6, e, a r t. 7, §§ 2 en 5 e n art. 28, § 1, e . 
2 

(1) De a lge1neene vervoersvoorwaarden zijn 
o p stoffen en voorwe rpen va n Bijlage I va n 
toe pas ing, te nzij deze a ndere voo rschriften 
geeft. 

(2) De ve rvoe1·svoorschriften van Bijl age I 
zijn ve rdeeld ove1· zes klassen er\ 3 a a nhangsels. 

a. D e ve rvoo1·svoonvaarde n, ge ldende voor 
iedere klasse, zij n ve rdeeld ove r de volgende 
hoofdstuk ke n: 
A . Coll i : 

1. Al gemeene verpakkings voorschriften ; 
2. Ve rpakking van afzonde rlijke stoffen 

of van voorwe rpen van een,,e l [de soort ; 
3. Sa me npakking; 
4. Opschriften e n ge vaa rsetike tten op de 

colli. 
Wij ze van ve r voer , be pe r k i ngen betreff en
de de ve rw nding . 

C. Opgave n in de n vrachtbrie f. 
D . V er voe rmiddelen: 

1. Voorsch1·ifte n be treffe nde de wagens_ 
en het Iade n; 

2. Opsch,·iften e n geva,n setikette n op de 
wagens. 

E. Ve rbodsbepa lingen voor het sarn enl aden. 
Ji'. Ledige pakrnidde len. V e ,·de re voorsch,·if

ten . 
b. Van de dri e a a11h a ngsels bevatten: 
A a nhangsel T, stabil ite itse ischen voor een ige 

ten ve rvoe r toege la ten ont plofba re stoffen, ::ie. 
neve ns voorschrifte n voor het doen van proe
ve n, om vast te ste l Je n of aa n di e e ische n 
wordt vo ldaan; 

A a nha ngse l 11, voo rschriften voor het ge
brnik van wagens met e lectri sche imich t ingen 
voo r sto ffen en voorwe rpen van kl asse Ia, va n 
de numme rs (nrs.) 3, 5, 6, 7, l 3 en 14 va n 
kl asse l b, w omede van de klassen IIIa en IIIb ; 

A a nha ngse l Ill , voo rschriften betreff ende 
gevaa rsetikette n en ve rklaring de r afbee ldin
gen. 

(3) Voorts moet in ach t worden genomen de 
voorschri fte n te 1· ve 1·v1dling van de form a li te i
te n, geëischt dÓor do11 ane-, fi scale-, poli t ie- en 
a nclern ambtelijke a utorite iten (zie 1.0 .G. art. 
1 3e § 1 ). 

In het bij zondere moeten, beha lve de inge
vo lge deze Bijl age voorgeschreven aanteeke
ningen en verkl a ringen, in den vrachtbrie f ook 
z ijn ve rme ld de verklaringen . voo ,·geschreven 
door de ambte lijke a uto,·ite ite n ; de door deze 
autorite ite n geë i ch tc bege le idende besche iden 
moeten bij den n achtbrie f zijn gevoegd. 

.3 -19 
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KLASSE I. ON'l.'PLOFBARE S'l.'OFFEN. 

Ia. Sprln g·stoffen (voortdrijvende stoffen 
en soortg·elijke stoffen). 

20 

Op11ierking. S to ffen welke bij aanra
king met een vl a m niet kunnen ont ploffen 
e n di e te n opzichte van stoot en wrijving 
niet gevoelige r zijn clan clinitrobenzol, wor
de n ni et beschouwd a ls te zijn ontplofbaar 
in de n zin van art. 3 der 1.0.G. en zijn 
cle rhal ve ni et onde rworpen aan de voor
schriften va n Bijl age I. De a fzender moet 
ech te r in den vrachtbrie f onder de aandui 
ding va n het goed invull en: ,,N ie t ontplof
baar in den zin van de ! .O.G.". 

1. Lijst der stoff en. 

(1 ) V a n de sto ffen, va ll ende onder de om
schrij ving va n kl asse Ia, worden slechts ten 
vervoer toege laten di e, we lke genoemd zijn in 
m. 21 , doch slech ts onde r de voorwaa rden, ge. 
noemcl in m. 20 (2) - 51. Dit zijn derha lve 
stoffen va n Bij I age I. 

Opm e,rking. L edige pakmiddelen, we lke 
sto ffen van kl asse Ia hebben be vat, wor
de n niet al s o nt plofbaar in den zin va n 
art. 3 del' I. 0 . G. beschouwd en zijn der
hal ve ni et oncle rwol'pen aan de voorschrif
ten van Bijl age I . 

(2) In de ten vervoe r toegelaten spring
stoffe n mag de ni t ro-glycel'ine gehee l of ge
dee lte lijk verva ngen zijn door: 

a. nitrogl ycol , o f 
b. dini t rochloorh yclrine, of 
c. een geni treerd mengse l van glycerine of 

g lyco l of van chl oo rh yclrine met sorbiet, of 
d. een genitreerd m engse l van glycer ine en 

sol'biet met g lycol of chloorhyclrine ; 
in de gevall en genoemd onder c en d met 

een toevoeging va n een daartoe geëigenden 
stabilisator. 
21 

l e Groe p. S pringsto ffen enz. ten verrvoer 
toegelaten als stukgoed en als ,oogenlading. 
1. N itrocellul ose (schietkatoen, collodium.

wol ): 
a. vlokvormig en onge perst, bevattende ten 

hoogste 75 gewich tsdeelen droge stof en ten 
minste 25 gewichtsdeelen wa ter, of 
al coho l (aeth y lal cohol, propylal cohol, butyl
a lcohol, a myla lcohol o f mengse ls de1,e r a lco
hol e n), of 

water en al cohol , of 
a lcohol en kamfer, of 

xylol ; bij toe voeging van xy lol mag het stik
stofgeha lte de r ni t rocellulose niet hooger zijn 
clan 12 pct. ; • 

b . geperst , bevattend e ten h oogste 85 g e
wichts deelen droge sto f en ten minste 15 ge
wich tsdeelen water : 

zie voor a en b ook Aanhangse l I, rn . 701. 
2. N iet gegelatinee,·de g,·ond.çtof voo,· de 

verva ardig ing van rookzwak kruit (b.v. een 
mengsel van nitrocellulose e n nitroglycerine ) 
met ten hoogste 70 gewichtscleel e n droge stof 
en ten minste 30 gewichtscleelen wa ter. 

3. Schiet katoenkrui t, gegelatinee,·d, niet 
poret/,S en niet poedei'vonnig en nit,·o glycerine
kruit, niet poedervo rmig, die beide volgens de 

55 
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voorschriften va n het la nd van a fzending be-. 
hooren tot de le g rnep; zie ook Aanh a ngse l I, 
m. 702. 

4. Porem, gegelatinee,•d, schietkatoenkntil, 
verpakt volgens ,·n . Z5; zie ook A anha ngsel I, 
rn. 702. 

5. Af-vcu van nitrocellulo.~e f ilrns, gewasschen 
en nabehandeld door koken onde,· d1•1tk, met 
een kamfergehal te van ten minste 2 pct. ; zie 
ook Aanh a ngsel I, rn. 703. 

6. T,·initrotoluol . 
7. H exanitrodiphenyla,n·in e en pik,·inezimr. 
8. Organische nitroverbindingen (zie nok 

lll'. 15): 
a. Organische nit,·overbindingen in houders, 

e lk bevattende ten hoogste 500 g , terwijl in 
een coll o de gezamenlijke hoevee lhe id niet 
grooter mag zijn dan 5 kg; zie ook Aanhang
sel I , rn. 704 ; 

b. T et,·anitroinethylaniline met ten hoogste 
25 kg in een pakmiddel. H et totale gewicht 
va n een zending mag niet grooter zijn dan 
300 kg; zie ook A a nhangsel I , rn. 705. 

Oprne,·king . Vloeibare organische ni tro
verbindingen zij n van het vervoer uitge
sloten. 

9. P entaerythriettetranitraat (nitropentae
rythriet ) in fijn gekristalli seerden toestand 
on met 30 pct. water gelijkmatig door
trnkken en t1·i,nethyl eentrinit1'0arnine in fijn 
gekristalliseerden toestand en met 15 pct. 
water gelijkmatig doortrokken. Het tota le ge
wicht van een zend ing mag niet grooter zijn 
da n 300 kg (zie ook rn. 16). 

10 . Gegelatineerde en niet gegelatineerde 
a1n1noniu1nnit1·aatspringstoffen; zie ook A a n
ha ngsel I , rn . 706. 

11 . M et bu,skruit o,,er·eenko·inende spring
sto ff en va n de volgende samenstelling: 

70-75 pct. natriumsalpeter (waarvan ten 
hoogste een vierde vervangen mag zijn door 
b i iumsalpeter) , 9- 11 pct. zwavel en 10- 15 
pct. steen- of bruinkool: zie ook Aanha ngsel I , 
m. 707. 

2e Groep. Springsto ff en enz . slechts ten vervoe,· 
toegelaten als wagenlading (zie ook rn. 44): 

12. P oreus, gegelatinee,·d schietkatoenkn,it, 
ve,·pakt volgens rn. 33; zie ook Aanhangsel I , 
m . 702 . 

13. Schietkatoenkruit, gegelatinee·rd en 
nitroglycerinekn,it. die beide volgens de voo r
schriften van het land van a fzend ing n iet be
hoort tát de l e groep; zie ook Aanhangse l I , 
rn . 702. 

14. Niet gegelatineerd schietkatoenlwuit, zg . 
1nengkruit; zie ook Aanhangse l I , rn. 702. 

15 . Organische nitroverbindingen in groote
re hoeveelheden dan g'ènoemd in ru·. 8 : 

a. in wate1· oplosbare, b.v. irinitroreso1·cine, 
b. in water nie t oplosbare, b. v. te tranitro

•,nethylan-iliM·, voor a en b zie ook A anha ngse l 
I , rn. 705 . 

Oprnerking. Vloe ibare organische nitro
verbindingen zijn van lwt vervoer uitge
sloten . 

16. Pentaerythriett etranitraat (nitropcntacry
thl-iet) in fijn gekr ista lli see rden toesta nd en 
met 30 pct. water gelij kmatig doortrnkken in 
grnotere hoeveelheden da n genoemd in 111·. 9 
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en tri11 ethyleentrinit1·ocwiine in fijn gekristal -
1 iseerd1 n toestand en met 15 pct. wate r gelijk
matig doortrokken. in g rootere hoeveelheden 
dan g noemd in nr . 9. 

17. Genitreerclr chloorh11rlri-n1• ( dinitro-
chloor yd,·ine) en technisch ge11it1·eerde chlonr
hydrin waarva n het nitrng lyce rinegeha lte niet 
grnote is dan 5 pct. 

l 8. ynam iet en dzma,nietar·htige spring-
stoffen · zie ook Aanhangsel T, rn. 708. 

19. ) hlorcmt- en perchlo1•aatsp1·ingsto ff en. 
t.w. m ngse ls van ch loraten of pe rchloratcn , 
van al rn li- of aardkalimetalcn met koolstof
rij ke v ,·bindingen; zie ook Aanhangsel I, rn. 
709. 

20. TJuskruit te ge brui ken als spr;ngstof, 
samen este ld uit ka lium- of _ natriumsalpete r, 
zwavel e n houtskool , gekorreld . geperst of in 
poeder o nn; zie ook A a nhangsel I , rn. 710 . 

21. ~l!Skrui t te gebru iken als voortdrijvende 
sto f ; r. e ook Aanha ngsel I, rn. 710. 

2. V crMu-svoo1·,caarden. 
Colli. 

22 
l. A l, emeene verpakkingsvoorsch r iften. 

(1) 'akmidde len moeten zoodani g gesloten 
P. n zoo dicht zij n, dat e lk verlies van den in
houd i uitgesloten. H et waarborgen van de 
slui t in en der pakm idde le n met behulp va n 
metale banden of draden , is s lech ts toegestaan 
in de L itdrukkelijk genoemde gevall en. 

(2)H t Il)ate riaal , waarvan pakm iddelen en 
sl11itin e n vervaard igd zijn , mag door den in 
hond '.Vet worden aa ng-etast, noch daarmede 
schade! jke verb indingen vo rmen. 

(3 ) akm idde len , met inbegr ip van slu it in-
gen, 111 eten overn I zoo deugdelijk en zoo ste rk 
zijn , d, t zij onderweg niet kunne n losra ken, 
terwijl zij in a ll e opzich ten moeten vo ldoen 
aan n rmale ve rvoe rseischen. Vaste stoffen 
moeten in pa kmidde len stevi g zijn vastgemt, 
dit ge l t mede voor binne nste pakmiddelcl'I 
gep laat t in buitenste pakmiddel e n. 

(4) oo r opvu lling diene nde stoffen moeten 
strnoke met de e igenschappen van den i 11 -

houd ; n het bij zo nde r moeten die stoffen a b
sorbeer nd zijn , indie n de inhoud vloe ibaar is 
of voch kan uitzweeten. 

2. Ver a kking der a fzonde rl ijke stoffen. 
23 

(1 ) toffen va11 rl e nrs. 1 en 2 moeten ,;e r-
pakt zij 

a. 11 houten pakmiddelen of in waterdich te 
kai-tonn n vaten; deze pakm idde1en e n vaten 
moeten 'Oo rzi en zijn van een binnenbe kleeding, 
welke o doordringbaa r is voo ,· de v loe istoffen 
van de inhoud , of 

b. in inwendi g verzi nkte of verloode ijzeren 
vaten, f • 

c. in pakmiddele n van blik, zink of a lumi 
nium, d e hetzij a fzonderlijk. hetzij met ee1; ige 
tezame door middel van te r opvulling dienen
de stoff n, in ho uten ki sten moeten zijn vast
gezet. 

(2) itrocellulose m et een toevoeging van 
xylol, ag slechts ve rpakt r.ijn 111 metal e n 
pakmiddelen. 

(3) M etalen pakmiddelen moeten luchtdich t 
zijn gesloten, m aa t· zij moeten aan een zwakken 
inwendiugen druk kunnen toegeven. 
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( 4) Een co! Jo, bevat.bende sto ffen va n nr. 1 , 
mag n iet meer da n 120 kg wegen en a ls het 
ge rold kan worden, niet meer da n 300 kg; een 
co! Jo, bevattende stoffen va n nr. 2, mag n iet 
meer wegen cl a n 75 kg. 

24 
(1 ) S toffen va 11 11 1·. 3 moeten ve rpakt zij 11: 
a. in cloozen van karton, b li k o f zink die 

aan een zwakken inwend igen dru k moeten 
kunnen toegeven of in gepa raffineerde zakken. 
Deze pa kmidcle len moeten hetzij a fzonderlij k, 
hetzij met eenige te zamen, in houten kisten 
zijn geplaatst. Of 

b. zonder voorafgaande verpakking in doo
zen of za kken: 

1. in wate rdich te ka rton nen vaten ; of 
2. in houten pa kmiddelen, voorzien va n een 

zinken b innenbekleed ing ; of 
3. in meta len, geen pl aatij ze ren, pa kmid-

delen, die aan een zwakken inwendi gen d ruk 
kunnen toegeven. 

(2) Indien het kr 11 it den vorm heeft van 
pijpen, staven, draden, ba nd of schij ven, mag 
~et ook zonder voo ra fgaa nde ve rpakking i11 
öoozen of zakken, ve1·pa kt zijn in houten k is
ten, welke inwendi g be kl eed zij n geparaff i
nee rd of geolied weefsel of papie r. 

( 3) I Jzeren sp ij kers, schroeven o f a ndere 
ij ze ren bevesti g ingsmiddelen va n houten pa k
mid clelen, zooa ls hoepels, ba nden, enz., moeten 
ve rzink t zijn. 

(4) E en co llo mag niet mee ,· wegen da 11 
120 kg . 

2ü 
(1) Stoffen van nr . 4 moeten ve rpa kt zijn: 
ei. in kartonnen of bli kken loozen, d ie aan 

een zwa kken imvend igen druk moeten t.oege
ven. E en doos mag niet meer da 11 1 kg krui t 
bevatten en moet in papier zij n gewikkeld. 
Deze verpakte doozen moeten hetzij a fzonder
lijk , hetzij met eenige tezamen, in houten pak
midde len zijn geplaatst. Of 

b. in zakken, geplaatst in houten pa kmicl
cle len voorzien van een zinken binnenbeklee
cling of in zinken pa km icldelen: De wanden van 
zinken pakmiddelen moeten voorzien zijn va n 
een kartonnen binnenbeklceding , het deksel en 
de bodem moeten aan cle b innenzijde voorz ien 
zij n van houten of kartonnen schij ven. 

(2) E en collo mag niet meer wegen dan 15 
kg. H et mag niet mee r bevatten dan 25 kg 
sch ietka toenkrui t . in cle verpakking, genoemd 
onder a, en n iet mee r da n 30 kg in de verpak
king, genoemd onder b . 
2(i 

(1 ) Stoffen van nr. 5 moeten verpa kt zij n 
in papie ren zakken, d ie hetzij afzonder lij k, het
zij met eenige teza men, geplaatst zijn in wa
te .-cli c h te k a rtonne n vaten o f in zinken p a k
middelen waarvan de wa nden voorz ien zij n 
va n een karton nen binnenk leed ing en het dek
se l en de bo<lem aan de binnenzijde voorzien 
va n houten schijven. 

(2) E en coll o mag niet meer wegen clan 
75 kg. H et mag niet meer dan 30 kg afva l 
van n itroce l I ulose fi l rns beva tten . 
27 

(1) 'l'ri ni trotoluol (nr . 6) moet ve rpakt zij n 
in houten pakm iddelcn. Eveneens zij n toege-
1 a ten waterdichte kartonnen vaten voor vaste 

1938 

t ,:ini t rotoluol en ijze ren pa km icldelcn voor 
v loe ibare trinitrotoluo l. 

(2) Metalen pakm icldelen moeten luch t
d icht zijn gesloten, maai· aan een zwa kken in
wencl igen druk kunnen toegeven. 

(3) Een collo mag r. iet mee,· wegen dan 
120 kg en al s het kan wo rden ge rold. niet 
mee r cl a n 300 kg. 
28 

(1) to ffen va n 11r. 7 moeten ver pa kt zij n 
in houten pakmiclde len o f in wa te ,·cl ichte ka r
tonnen va ten . 

(2) Lood en loodhoudende sto ffen (meng
sels of verbindingen ) mogen bij de verpa kk ing 
va n pikrinezuur n iet worden gebru ikt. 

(3) · E en coll o ma.g niet meer wegen dan 
120 kg. 
29 

Stoffen van nr. 8 moeten zijn ve rpa kt: 
a. organische ni t roverbindingen (nr. Sa ): 

in glazen of aarden vaatwerk , dat met voor 
opvulli ng d ienende ta ffen in houten ki sten is 
vastgezet . E en coll o mag ni et meer wegen dan 
15 kg ; 

b. t;/l trnnitromethyla nil ine (nr. 8b): in hoe
veelheden van ten hoogste 15 kg in geweven 
zakken , geplaatst in hou ten pa km iddelen. 

E en coll o m ag niet meer wegen cl a n 35 kg. 
80 

(L) Stoffen van nr. 9 moeten in hoeveel
heden va n ten hoogste 10 kg, ve rpa kt zij n in 
geweven zakken, geplaatst in een doos va n wa
terdi ch t karton , van a lum inium of van blik. ' 
T en hoogste 4 doozen moeten verpakt zij n in 
een houten kist met een binnenbekl eedi ng van· 
gego lfd karton . Meta len doozen moeten van , 
elka nder zijn gescheiden door omslagen van 
gegolf<l karton . H et deksel van de k ist moet' 
met schroeven zijn bevestigd. 

(2) ' E en co l Jo mag n iet meer wegen cjan 
35 kg. 
81 

(1) S toffen van nr. 10 moeten den vo rm 
van patrnnen hebben en voo, zien zijn an pa
pieren h ul zen. De pa t ronen moeten ver pakt zij n 
in I uchtcli cht gesloten bi ikken bussen, ge
plaatst in houten pa kmiclclelen. 

(2) P atronen, gedrenkt in pa rnffine of ce
res ine en patronen, voorzien van hul zen van 
gepara ffineerd of gece res inee rcl pap ie r, kun
nen ook met een papie ren omhulsel ve reenigd 
zijn tot pa kketten. N iet gepara ffi neerde of ge
ce res ineerde patronen, tot een gewich t va n 
ten hoogste 2.5 kg, mogen ook tot pak ketten 
zijn vereenig cl , mits de pakketten door een 
laag ceres ine of hars va n de lucht zij n afge• 
sloten. De pakketten moeten in ho uten pak-

, middelen zij n geplaatst. 
(3) De slu iting de r houten pakm i<ldelen 

· m ag met behul p van e r om gelegde en gespan
nen metalen banden of draden zij n gewaar
borgd. 

(4) E en coll o mag niet meer wegen da n 75 
kg. H et mag niet meer dan 50 kg spr ingstof 
bevatten. 
82 

(1) Stoffen van nr. 11 moeten, wa nneer zij 
tot bl okjes zijn gepers t, in taai pa pie r zij n ge
ro ld; iedere rol mag n iet meer cl a n 300 g 
wegen. De roll en moeten verpakt zij n i11 hou-
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ten pa kmiclclel en, inwe ndig bekl eed met taa i 
pa pie r. 

(2) M et buskrui t o vereenkome nde spring
stoffen in korrel vorm , moeten in hoeveel hede n 
va n te n hoogste 2.5 kg, verpakt, zijn in ste rke 
pa piere n za kken, gepl aatst in ka r tonnen cloo
zen, we lke weer ve rpakt moeten zijn in houten 
pa kmiclcle le n. 

(3) H oute n pa kmidclelen mogen niet vom·
zien zijn va n ij zeren spijke rs, schroe ven of a n
dere ij zeren bevestig ingsmiddele n. 

(4 ) E en co ll o mag niet mee r wegen dan 75 
kg. H et mag niet meer cl a n 50 kg s pr ingstof 
bevatten. 

33 
(1) 'toffen der nrs . 12, 13 e n 14 moeten 

verpa kt zijn in wa te rdich te ka rtonnen vaten 
of in houten o f meta len (met uitzonderi ng va n 
ij zer en ) pa kmidde len . IJzeren spijkers, schroe
ven o f andere ij zeren beve t ig ingsmidclelen, 
w oals hoepels, banden, enz. moeten verzink t 
zijn . M eta len pakmiclcle len moeten aan een 
zwa kke n inwendi gen druk kunne n toegeve n . 

(2) E e n collo m ag niet meer wegen dan 
100 kg. 

34 
(1) S to ffen va n n r . 15 moeten verpakt zij n : 
a. indi en zij oplosbaar zij n in water: in 

va ten van niet roestend staal o f een ande re 
geschikte sto f. Ni trove rb indingen moeten met 
woveel wate r gelijkm a ti g zijn doort rokke n, d at 
gedurende het geheele vervoer. het wate rge
halte ni et daalt onde r 25 pct. D e sluiting de r 
vaten moet bij verwa rming aan een zwakken 
inwe ndigen druk kunnen toege ve n. V aten, ui t
gewnderd die van niet roeste nd staal, moeten 
door midde l va n ter opvulling d ienende stof
fen, in houten pa kmi cl de len zij n vastgezet; 

b. indi en zij niet opl osbaar zijn in wate r : 
met hoevee lheden " an ten hoogste 15 kg in 
geweven za kken, ge pl aat t in houte n pa kmid
clel en. 

(2) E en collo mag niet meer wegen clan 75 
kg . H e mag niet meer bevatten da n 25 kg in 
water oplosbare ni troverb incling<,n en niet mee ,· 
dan 50 kg in water ni et op losbare nitroverbin
dinge n. 

35 
(1) S toffen va n nr. 16 moeten met hoe veel

heden va n ten hoogste 10 kg zijn ve rpa kt in 
geweve n zakken, ge pl aat-st in een doos va n 
wa te rdi cht ka rton, van a luminium of van blik. 
T en hoogste 4 doozen moeten t!3zame n ve rpa kt 
zij n in een houten k ist, inwendig bekl eed m et 
gegolfd ka rton . i1etalen doozen moeten va n 
elkaar zij n gesche iden door omslagen n rn ge
golfd ka rton. H et de kse l van de ki st moet met 
schroe ven zijn bevest igd. 

(2) E en coll o mag niet meer wegen dan 
75 kg. 
36 

(1) Stoffen van nr. 17 moeten verpakt zijn 
in meta len vaten, di e tot te n hoogste 9/10 va n 
den inho ud gevuld mogen zijn en di e ni et meer 
clan 25 kg gen it ree rde chl oo rh ydrine mogen 
bevatten . I eder vat moet door middel van te r 
opvulling di enende stoffe n wocl a ni g zijn vast
gezet in een houten pa kmid<le l, dat overa l t us
schen het vat en het houte n pa kmidde l een 
ruimte va n ten minste 10 cm ove rbl ij ft , die 
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met geëigende sto ffe n moet zijn opgevu ld . 
(2) E en coll o mag niet mee r wegen da n 

75 kg . 

37 
(1) Stoffen va n nr. 18 moeten de n vorm 

van patronen hebbe n e n voorzien zijn va n hul 
ze n va n ge pa raffinee rd of gece rns ineerd papie r, 
van pe rka me nt o [ va n een e vengeschikte pa
piersoort. D e patronen moeten met papie1·e n 
omhulsels ve reeni gd zijn tot pa kketten of we l, 
zo nder pap ie ren omhulse l, met voor opvulling 
geëigende stoffen vastgezet zijn in kai-tonnen 
doozen. De pakketten of de ka r tonnen doozen 
moete n zij n geplaatst in houten pa kmiddele n, 
waa rva n de s lui t ing gewa arbo rg d mag zijn 
doo r e r om ge legde en gespannen metalen ban
den of d rade n . 

(2 ) E en col Jo mag niet meer weg d a n 35 kg. 

38 
(1 ) Stoffen van nr. 19 moeten den vorm 

van patronen hebben e n voo rzien zijn va n pa
p ieren hul zen. Niet geparaffinee rde of gece
res inee rde patrnnen moeten ee rst in geparaffi 
neerd of gece res inee rcl papie r gewikkeld zij n. 
Zij moeten met pa pi eren ombul se ls ve rneni g <l 
zijn tot pakketten va n te n hoogste 2.5 kg, di e 
met voor opvulling geëigende stof[en moeten 
zijn vastgezet in houten pa km idde le n, waa rvan 
de slu it ing gewaarborgd mag zij n door e ,· om 
gelegde en ges pa nnen meta len ba nden o f dra
den . 

(2) E en co ll o mag niet mee,· wegen da n 
35 kg. 

39 
(1 ) Stoffe n va n nr. 20 moeten bij ten hoog

ste 2.5 kg ve r pa kt zijn in zakken o f puntza k
ken , gep laatst in blikken o f ka rtonnen doozen. 
Deze moeten met voo r opvu lling <li e ne nde sto f
fe n vastgezet zijn in hou te n pakm iddele n. d ie 
niet voorzien mogen zijn van ijze ren spijkers, 
schroeven of ande re ijze ren be vesti g ingsmid
de len. Blikken doozen moeten aan een zwak
ken inwe ndi gen clrnk kunnen toegeven. 

(2 ) E en co llo mag niet mee r wegen dan 35 
kg. H et mag n ie t meer dau 25 kg buskrui t be
vatten. 
40 

(1 ) Sto ffe n va n 11r. 21 moeten ve r pakt zijn 
in zakken, di e ze i[ weer geplaa tst moeten zijn 
in to nne n o f ki sten. Los prismati sch buskrni t 
mag ve r pa kt zijn i11 inwendig met een e lasti 
sche sto f be k leede houten pa kmidde len . di e 
n iet voo rzie n mogen zij n van ijze ren spijkers , 
schroeven of a 11cle'l'e ij ze 1·en bevestig ingsrn id
de le n. 

(2) E en co ll o mag niet mee r wegen dan 
.100 kg . 
3. Samenpak king . 
41 

D e in een 111·. va n nr. 21 g-enoemcle stoffen , 
hoevee lheden e n verpa kking n dezer stoffen , 
mogen niet in één co llo same nge pa kt zijn met 
stoffen genoemd in hetzelfde m . met een an
dere benaming, of in een ander nr. van he t-
7,e]fde rn. , doch met stoffen of voo rwerpen be
hoorende tot ande re klassen noch met andere 
goede ren. 

Opme,·king. Colli bedoeld in nr. 8 a 
?.nogen organische nitroverbindingen van 
,e rschil lende soort eu benaming beva t t,> n. 
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4. Opschr iften en gevaarsetiketten op de colli. 

-12 
(1) Colli met p ikr inezuur (nr. 7) moeten 

voorzien zij n van het du idelij ke en onu itwis- ,, 
hare, in roo<le lette ,-s ge3telde, opschrift: ,, Pi
krinezuu1·" . 

(2) Het opschrift moet gestel d zijn'. in een 
der officiee le talen va n het land van a fzending 
on bovendien in het Fransch , Dui tsch of Ita-
1 iaansch , tenzij in de international e ta)·ieven 
of in bijzondere overeenkomsten t usschen de 
spoorwegbestu,:en anders is bepaald. 

43 
Van gevaarsetiketten (zie A a nhangsel III) 

moeten 1,ijn voorzien: 
a. coll i, bevattende springstoffen enz. van 

de l e groep (rns. 1- 11) , va n et iketten vol 
gens model nr. 1; bij colli, bevattende stoffen 
der nrs. 8 b en 9, moet op de eti kett-en boven
dien in rood zij 11 gestel cl de aanwijzing: 
,Slechts 300 kg"; 

b. colli , bevattende springstoffe n enz. van 
de 2e groep (nrs. 1 2-'-21) , van etiketten w l-

i
·cns model nr. 2. 

B. W ijze 11an rl'r,vner. beperkingen bij 

4,l 
\ ~:erzendin g. 

{1) Stoffen van de m s. 7, 8 en 11 wo,·den 
ten vervoer a ls snel goed slechts toegelaten a ls 
\vagen lad ing . Stoffen van de nrs. 12- 21 zijn 
va n het vervoer a ls snel goed ui tgesloten ; ten 
Ye t'voer a ls vrachtgoed wo,-den zij slech ts toe
gel aten a ls wagenl a ding. 

{2) Stoffen van klasse la mogen niet wor
den geadresseerd "sta t ie n restante". 

C. Opgcwcn in d rm ,,1,·ach tbrief. 
4ii 

(1) De omschrijving van het - goed lil den 
vrachtbrief moet gel ijkluidend zijn aan de 
t ·ursief gecl,•ukte benam ing in n r . 21 en moet 
worden omlijst: 

a . ecmnaa.l ,net rood voor springstoffen enz. 
Yan de le grnep (ms. 1-11); 

b. twee ,naal ,net •1·nnd voor spr ingstof fen 
e nz. van de 2e grnep (ms. 12- 21). 

(2) Voor stoffen van klasse Ia moet de a f
w ndet in den vrachtl:irief vetklaren: ,,Sam en
.,telling en 1;e1·pakking 01;e1·een ko1nstig d e 1;oor
,,,-h,·ift en 1; an B ijlar, e l, l .O.G.". 

{3) Voor springstoffen e nz. van cl e 2e g rnep 
moeten de vrach tbri even bevatten het gewich t 
van elk coll o , benevens de me rken en num -
1ners, het aan tal en de soor t de r pakmiddelen. 

D . V e,·voerm.iddelcn. 
1. Voorschriften betreffe nde de wagens e n het 

l aden. 
-Hl 

(1) Stoffen va n k lasse Ia moeten i11 geslo
ten wagens worden gelade n. 

(2) Vervoe r van sp r ingstoffe n enz. van cle 
2e groep (ms. 12- 21) mag slechts gesc~1i eden 
in gesloten wagens, voo·rz. ien van elastisch~ 
stoot- en t rekinrichtingen, een sterk en d ich t 
dak zonder r et-en, goed slnitende deuren en 
vensters (luch t kleppen ) en zoo moge lijk zonder 
remtoestellen. In het inwend ige de,· wagens 
1nogen geen ij.zeren voorwel'pen uitsteken, die 
Il iet tot de samenstel lende deel en van den wa, 
gen behooren. De11ren en vensters (l11d1tklef 
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pen) moeten steeds ges loten worden gehouden. 
(3) , vagens, waarvan de wanden of het 

dak met lood zijn bekleed , mogen niet worden 
gebruik t voor het vervoer van pikrinezuur 
(nr. 7). 

(4) Voor het gebruik van wagens met elec
tr ische inrichting·en, zie Aanhangsel II. 
47 

( 1) Zendingen stoff en der nrs. 8 b en 9 d ie 
in totaal niet meeT wegen da n 300 kg, ku~nen 
als stukgoed in -één wagen worden gelaten. D e 
Spoorweg kan de aanneming ten vervoer dien
ove reenkomstig beperken. 

(2) Colli met springstoffen enz. van de 2e 
groep (nrs. 12- 21) moeten in de wagens zoo
dan ig worden geladen, dat elk schuiven, stoo
ten, schokken, kantel en en va ll en is uitgeslo
ten. Tonnen moeten met de lengteas in 'de 
lengter ich_ting van den wagen worden gelegd, 
eru elke z1Jdel in gsche roll ende beweging moet 
voorkomen worden door het gebruik van hou
ten stopblokken , geplaatst onder d ich te zachte 
ld eeden. 

2. Opschriften en gevaarsetiketten op de wa
gens (zie A a nhangsel III). 

48 
W agens, waarin zijn ge laden coll i, voorzien 

van etikette n vol gens de modêll ·en nrs. 1 of 2 
(rn. 43), moeten aan beide zij den van dezelfde 
soort etiketten voorzien zijn. 

49 

E. Ve,rboil.,bcpalingen Mor h et sa1n en
laden. 

(1) Stoffen van klasse Ia mogen niet 111 

clenzelfden wagen worden ge laden: 
ei. met se invuurwerk (m. 3) van kl asse Ib 

(m. 61); 
b. met bri sante ontstekingsmiddel en (nr. 5) 

van kl asse Ib (rn . 61); 
,- _ met sl agsnoer (nr. 7) va n klasse Ib (m. 

Gl) ; 
d,. met broutorpedo's (ni-. 13) van klasse lb 

(rn. 61) en 
e.. met m un iti ën van 11r. 14 van kla_sse Ib 

(rn. 61). 
( 2) Springstoffen enz. van de 2e grnep ( nrs. 

12- 21) mogen evenmin in denzelfden wagen 
wo rden ge,aden met brandbare vloeistoffen 
van de nrs. l en 2 van klasse IIIa {rn. 301). 

(3) H et is verboden lood of loodhouden de 
sto ffen (mengsels of ve rbindingen) in denze lf. 
den wagen te l aden met pikrinezuur (m-. 7) . 

;;o 
Voor zendingen die n iet met a ndere in den

ze i fden wagen mogen wo rden geladen, moeten 
afzo nderlijke vrachtbrieven worden opgemaakt 
(1.0 .G. art. 6, § 9, 2e lid). 

i; l 

F. L erliye pakmicldelcn. V er dc1'(' voor
schri f ten. 

Geen voorsch1·iften . 
:.t - i;9 

lb. lli unitlën. 

1 . 
HO 

L-ijst rlri· 1100:·1cPrpe n . 

Van 'de voorwerpen , vallende onder de om
sch1·ij ving val! klasse lb, worden slechts ten 
vet~voer toegelaten die, welke genoemd zijn in 
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m. 61 en wel all een onde r de voorwaa1·den , 
genoemd in m. 61- 84. Di t zijn derh a lve VOOI' · 

we ,-pen va n B ijl age I . 

61 

Op merking. Ledige pakmidde lc 11 , we l ke 
,·oo ,-we l'pe n n,n kl asse I b hebben be vat, 
wo rden nie t al s ontplofbaa l' beschouwd i11 
den zin va n a r t . 3 der 1.0 .G. en zijn der
ha lve nie t onde rworpe n aa 11 de voo ,·scltrif
ten van Bijl age I. 

l. Vuu,-koord, niet ,·oo ,-zien va 11 li e t ont
ste kingsmi dde l : 

a. snelbrandcncl nm1·koord ( vuu,-koo ,·d be
staande 11i t een dikke sl a ng me t een buskrni t
ke rn va II g rnote doorsnede of met een ke rn 
van schietkatoendraad); voo r langzaan1 bran
dend n1u1·koord zie kl asse Ic, m . 3 (nr. 101 ); 

b. detoneercncl vuu1·konnl, in den v01·11, van 
een dunwandige ?11 etal en b,tis va n ge ,-i nge doo ,-. 
snede met een ke rn van sp,-ingsto[ ; zie ook 
Aanhangsel I, rn·. 711; 

c. de t oneer end vuu1·koord. 'În lkn W(n' m -,•epi 
gesp onnen snoer, va n geringe doorsnede met 
een kel'II van spr ingstof ; zie ook Aanha ngsel 
I , nr. 712. 

Voor si ags noer , zie n r. 7 . 
2. Niet brisante o ntste kingsmidde len (0 11 t

ste kingsmiddele n, we lke noch met beh ulp van 
een slag pij pje, noch me t een ,rnde r m idde l een 
brisante we rking veroorza ke n ): 

a. ontstekingsm iddelfn ,•oor 1•1111r11·ripr11.~ en 
roo1· 1nunit ie ; 

b. l edi ge patroon- en kardor.,h 11l zc11 •no1J1·zit:11. 
nan het ontstekings11ûddel voor vuurwa pens 
van elk ka liber , daa,-onde1· begrepen /C(ligr 
1·andv 1111rpat1·0011 /w l zen, voorzic•i van llf•t ont
-~le kingsmiddel ·vnor vu·ttrwa7,c11 s ·,•an kl ein 
kali be1·; 

c. pijpjes, ontstekingsdoppen e n de1·gelijke 
ontstekings,nicldel en ,net kl eine vull ing (bus
k,-uit of a ndere sassen) , we lke door wi-ijving, 
slag of e lectriciteit worden o ntstoke n ; 

d. nie t brisante nntstekings-miililel cn voor 
hand.grcinaten (a l of niet voorzien . van een 
steel), slaghoedjes 111 et , e,i •vull iw 1 van bus
kruit voor oef cning.<m,mit fr (h. v. ·voor or. f e
ningssteelhandgranatc,,) ,-

e. buizen v oor p rojet l ;Plcn 2011cle1· ern i11-
1·ichting die een briscmle wakin(/ vt1·oorzaakt 
(b.v. een slagpij pje) , slagdovpm 1•n01· buizc11 
l'0 01· pro jectielen . 

3. Se invuurwerken: 
c,. donderslagen, be vatte nde te n hoogste 

35 0 g geko rre ld bus krui t of te n hoogste 1 25 g 
roo kzwak krni t o f kna lsas. niet gevaarlijke ,· 
dan a luminiumpoede r met ka li umchloraat ; 

b. kna]stopseinen ·voor spoorwcgi:n . 
Voor moordslagen, be ,·a tte nde ten hoogste 

75 g gekorreld b11 skru it , di e a ls Yu111-werk 
worde n gebruikt, zi e kl asse fr , 11 r. 23 (nr . 
101). 

4. P atronen voor rl·raay ba,re wa71r rt.,'( , t.w.: 
a. patrone n met hul zen , geheel of g-edee lte -

1 ijk van n1etaal ; 
b. pa trnnen me t karto nue 11 hul zen cu cen

t rale ontsteking; 
c. pa tronen . welke gassen, da m pen of ne vels 

met een ste rk prikke lende we rki ng ve rwe kken 
(b.v . niesgas- of t raangas pa t ronen ) ; 

d. flobe rtpat rnncn: met of zo uder koge l of 
hng-el . 
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5. Brisante ont te kiugsmidde len: 
a. sla gpijpjes, al o f ni et m et vertraging ; 
b. sla gpijpjes, inge richt voor e lectr ische ont

steking, a l o f niet me t ,·e r t raging, (b.v . ecl, r,
loodpatronen ) ; 
· c. slagpijpjes -va.•t ,·crbond,·n aan /angzaa'/11 
brandend vuu1·kuo1·d; 

d. de tonators (slagpijpjes m et een inlei 
dingsl ading va n gepe rste ~p ringstof) ; zie ook 
A a nha ngsel I , nr. 713 ; 

e. ontstekingsla.dinr11·n ,,oo r to,·pedo's (ge
vulde aanv 11111·ko kn·., zmufrr sla gpininrich 
ting); 

/. slaypijpj,,s in buizrn voor prnjel'f ielcn, al 
of niet met een inl e idings lacling . 

6. W l'rploodcn (s lag pijpjes a l of ni et met 
slag hoedjes, opges lote n in bi ik ) . 

7. Slaysnoer (ge pounen snoer va n geringe 
doorsnede 111et ee n keru Yan slagsas . gevaar
l ij ker dan pentae rythriette t rnnitraat) . 

Voor ander VULll'koorcl , zie 11r. 1 en klasse 
l c. m . 3 (m. 101 ). 

8. M ilitaire 1un11;1-iër,. e lde rs niet genoemd 
(b. v. kardo ezen , "" 's.,ingcn ka 1'lloezen , pat,·o
nen 1,001· geschut, (l ev·uldc projectielen), a l Ie 
zonder ontstekingsm·idrlel en zonder een inrich
t ing, dir een brisant e wr1·kin y 1-e1·oorzaa. kt ( b. ,,. 
een slagpij pje) . 

9 . · H and- en r1cwce r11rano.t ,·n, beide zondr·r 
ontstekingsmidde l en zo nde r een imichting, 
die een brisante 1rrrki11r1 11e1·onrzaakt (b.v. een 
een slagpij p je). 

10. S pr ingladi ngen : 
a. briwnte ladi nr1r.n 1:00 , · projectielen , /or

pcdo·s l'II 111ijnc11 , gepcrolf , p1·in gsto f vvor 
, prinyladi11r1cn , 11 ·voo,· ontstek ing:<lad:in g, 11 

(initiaalladingcn), gero11c1•nt reerde ladinge11 , 
.,p,·in gsto f i 11 bl okjr., ( prtanien ) , pa tronen voor 
het brn·rn van brow,u:n, svr ingb1.tsse11, buor
patron r n, 

11. niet b1·i.santl' u1·Jr·ni11gs 11mnitic. 
r. t et1·yllad:i11 g/'11 ·in h.ulu n , 
d . springlailinyr 11. van pentacryth.riettct·ran i

traat , 
a l les zonder ont.,te!.-·iny.,111 idde/ en zonder ec-n 

inr ichtin{J die een brisanlt' werlány ve roo r
zaakt (b.v. een slag pij pje ). 

11. Middele n tot ve r l ic-h t ing e n to t het ge
\'en va n se inen, waarvan do voortdrijvende of 
de I ichtsas zoo sle rk moe t zij n same nge pe rst, 
dat de voorwe rpe n bij het a a nsteken niet kun -
11e n ont ploffen: 

a. . l icht- en se i11 7,at r ,, o, u, li chtkor1el .-; 1 l i cht 
.~p,,orpatronen ; 

b. h.nndl fr ht~c im 11 . 7,r-tcird r•," t o t h,c t na,b out 
scn van s1n·in g7n1,nl c11. 

1 2. Sto ff en /JO Oi ' het on1w;kk!-le11 r an ne·vel 
tn -rook·1110,k ers, be va tte nde een chl ornat of 
voorzie n van een ont pl ofbare lading . 

Voor rook ontwikke lende stoffen ten di enste 
van den la ndbouw en het hoschwezen , zie 
kl asse I c, m. 27 ( rn . 101). 

13. B rontorpedo' ., met een ladi ng ,·a11 dyna 
miet of een dy na m ie tacht ige springstof zoni/Je r 
ontstekingsm,iddel Pn zo1ul.f' r ee n inrichting, cZ;, 
een b,·isante we1·kinr1 1Jeroorznal·1 (b.v . eet, 
slag pij pje ) (zie ook r n. 79) . 

14 . D e 1nunitiën genoemd in de m-s. 8- 10 
e n roorzien van ontstekingsmiddelc11 of inrich
t ingen die Pen bri.~an/f' w erki n r1 ver oo·rzakcn 
(b.v. s lagp ijpjes) , m its deze op betrnuwbarP 
wijze zijn bev.eiljA"d (-7,i e ook m . 79). 
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2. l't rro( r.'iroorwctarclcn . 

A . Uolli. 
1. Algemeene verpakkingsvoo rschr iften. 
62 

(1) Pa kmicldelen moeten zooclan ig gesloten 
en wo dicht zij n, dat e lk ve i-li es van den in
ho11d is 11itges loten. H et waarborgen van s lui
t ingen de r kisten met behu lp van meta len 
banden of draden. is slerhts toegestaan i11 de 
nitdrukkelijk genoemde geva ll en. 

(2) Pakmiclclelen, met inbegr ip van slui
t ingen, moeten ornrnl zoo deugdelijk en wo 
. terk zijn, rlat zij onderweg niet kunnen los
raken, terwijl zij in a lle opzichten moeten kun
nen voldoen aan normale vervoerse ischen. Voor
werpen moeten in pakm iddelen stevig zij n 
vastgezet, evena ls in voo1·komencle gevallen 
ook binnenste pakmiclde len in buitenste. 

(3) Voo,· opvu lling di enende stoffen moeten 
st rooken met de eigenschappen va n den in
houd. 

2. Ver pakking va n voorwo1·pen van een
ze i Iele s001t. 
6:J 

(1) Voorwerpen van 1 moeten zijn verpa kt: 
a. nrs. 1 a en b: in houten pakmiclclelen of 

in waterdichte ka1tonnen vaten. Een collo mag 
niet meer wegen dan 120 kg; 

b. nr. 1 1·: in leng ten van ongevee r 100 m 
gewikkeld om roll en van hout o f karton. De 
rollen moeten zoocl,inig in hou ten kisten zijn 
gepla atst, dat zij noch met elkander, noch met 
de wanden der kisten in aanraking ku nnen 
komen. Een k ist mag niet meer da n 1000 m 
vuurkoord bevatten . 

(2) De sluiting de r kisten mag met behul ;:> 
van er om ge legde en gespannen meta len ba n
den of d1·aden zijn gewaarbo1·gcl. 
64 

(1) Voorwerpen van nr. 2 moeten zij n ve r
pakt: 

a . nr. 2 n: outstekinbrsmiddelen, waarvan de 
sas onbede kt is, bij ten hoogste 1000 stuks en 
die waarvan de sas bedekt is, bij ten hoogste 
5000 stuks: in blikken of kartonnen doozen of 
in hou ten kistjes. De,,e pa km idcle len moeten in 
een hou ten o f bi ikken verzendingskist zijn ge
plaatst; 

b. nr. 2 b: lerlige patroon- en kardoeshul 
zen voo r vuurwapens van e lk ka li ber voorzien 
van het ontstek ingsmiddel : in ho uten of ka r 
tonnen pak111iddelen of in zakken. Ledige hu l
zen voor rn nclvuurpatronen voor flobertvuur
WcJ pens en rlergelijke v111n·wapcns van kl ein 
kaliber, mogen ook bij ten hoogste 25,000 
stuks, verpakt zijn in een zak, die in een ver
zendingskist met behulp van gegolfd karton 
moet zijn vo 17..e kercl; 

r. nrs. 2 c, 2 cl en 2 e : in kartoon en, hou
ten of bli kken doozen, geplaatst in houten 
pakmiclde len . 

(2) E en co ll o 111 et voorwerpen der nrs. 2 a, 
2 c, 2 d n 2 e, mag niet meer wegen dan 
100 kg. 
(j(j 

(1) Voorwerpen van nr. 3 moeten zijn ver
pakt: 

a. clonde,·slagen (m. 3 a): in houten pak
middel en of in wate rdichte kartonnen vaten. 
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De plaats van ontsteking moet woclanig zijn 
afgedekt, dat elk verlies van de lading is 
uitgesloten; 

b. knalstopsei11en voor spoorwegen (nr. 3 
h): in kisten, vervaardigd van aaneengé
ploegde planken van ten minste 18 mm dikte, 
verbonden door houtschroeven. De kna l top
se inen moeten met voor opvulling geëigende 
stn ffen zoodanig zij n vastgezet , dat zij noch 
111et e lk a nder, noch met de kistwanclon in 
aanraking kunnen komen. 

(2) E en collo mag niet mee,· wegen clan 
100 kg indien het voorwerpen van nr. 3 a 
bevat en n iet meer cla n 50 kg indi en het 
voo rwerpen va 11 nr. 3 b bevat. 
(;6 

(1) Voorwerpen van nr. 4 moeten zijn ve,·
pa kt in pakmiddelen van blik , hout of karton, 
die met voor opvulling geëigende stoffen in 
houten verzendingskisten moeten zijn vastge
zet. 

(2) E en collo 111ag niet meer wegen clan 
11 kg. 
(;7 

(1 ) Voorwe rpen van nr. 5 moeten zijn 
veqm kt : 

a. nr. 5 a: bij ten hoogste 100 stuks goed 
beschu t tegen elke ontsteking, en met voor 
opvul I ing dienende stoffen stevig va tgezet 
in pakm idclelen van bli k of waterd icht kar
ton. B likken pa kmicldel en moeten inwendig 
met een elasti che tof zijn bekleed. Deksels 
moeten rondom met geplakt band aan het 
pakm icldel zijn bevestigd. Ten hoogste 5 pak
m iddelen moeten zijn vereen igcl tot een pak
ket of geplaatst zij n in een kartonnen doos. 
P a ketten of doozen moeten verpakt zijn in 
een houten kist met een wanddikte van ten 
minste 18 mm dikte en gesloten door middel 
van schroeven of in een bl ikken pakmiclcle l. 

Be ide pakmidclelen moeten met voor op
vu l! ing d ienende stoffen stevig vastgezet zijn 
in een verzendingskist met een wandd ikte 
van ten minste 18 mm dikte en gesloten door 
middel van schroeven; tusschen de houten 
kist of het bl ikken pakmidclel en de verzen
dingskist moet overal een ruimte van ten 
minste 3 cm overblijven, d ie met voor op
vulling dienende stoffen moet zijn aangevuld . 
Een collo mag niet meer wegen dan 50 kg; 

b. m. 5 b: bij ten hoogste 100 stuks ver
eenigd in pa kketten , waarin de slagpij pjes 
beu rtelings naar de eene en naar de andere 
zijde van het pakket moeten zij n gericht. 1'en 
hoogste 10 dezer pakketten moeten tot een 
groot pakket zijn vereenigcl. Ten hoogste 5 
van deze groote pakketten moeten met voor 
opvul l ing dienende stoffen vastgezet zijn in 
een houten k ist, met een wanddikte van ten 
minste 1 8 mm e n ges lote n met sch roe "·en, of 
in een blikken pakmiddel ; tusschen de groote 
pakketten en de houten kist of het blikken 
pakm iclclel moet overal een r u imte van ten 
minste 3 cm overblijven, d ie met voor op
vulling dienende stoffen moet zij n aangevul d ; 

c. nr . 5 c: het vuurkoord opgerold tot een 
ring; ten hoogste 10 r ingen moeten tot een 
rol zijn vereeni gd en in papie ,· zij n ve rpakt. 
Ten hoogste 10 ro ll en moeten met voor op
vulling d ienende stoffen vastgezet zijn in een 
houten k istje , met een wanddikte va n ten 
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minste 12 mm en met schroeven gesloten. Ten 
hoogste 10 kistjes moeten met voor opvulling 
dienende stoffen vastgezet zijn in een ver
zendingskist met een wanddikte van te n min
ste 18 mm en gesloten met schroeven; tus
schen de k istjes en de verzendingskist moet 
overal een ruimte ván ten minste 3 cm over
blijven, die met voor opvu lling dienende 
stoffen moet zijn aangevu ld ; 

d . nr. 5 d: bij ten hoogste 100 detonators 
in houte n ki sten met een wanddik te van ten 
minste 18 mm e n we l zoodanig, dat t usschen 
de voorwerpen onder! ing en tusschen hen en 
de wa11den overa l een a fstand beschikbaa r is 
van ten minste 1 cm. D e ki stwa nden moeten 
met zw,tl uwsta a rten aan e l kan der zijn ver
bonde n, bodem en de kse l door midde l van 
schroeven zijn bevestigd. Indien de kist voor
zien is van een zinken binnenbe kl eeding is 
een wanddikte van 16 mm voldoende. Deze 
kist moet met voor opvulling di enende stoffen 
vastgezet zijn in een verzendingskist met een 
wanddikte van ten minste 18 mm en ges loten 
met schroeven ; tusschen de kist en de verzen
dingskist moet overa l ruimte van ten minste 
3 cm overblijven, di e met voor opvul l ing 
diene nde stoffen moet zij n aangevuld. Of bij 
ten hoogste 5 detonators in bi ikken bussen. 
Zij moeten daarin gepla atst zijn in houten 
rooste rs of uitgeboord latwerk. H et de ksel 
moet rondom met geplakt band zijn bevestigd. 
Ten hoogste 20 blikken bussen moéten ge
plaatst zijn in houten verzendingskist met een 
wanddikte van ten minste 18 mm. 

Een co llo mag niet meer wege n dan 75 k"; 
e. nr. 5 e : in ijzeren pa kmidde l of bij ten 

hoogste 10 stuks, in houte n kisten, waa rva n de 
met zwaluwstaarten aan e l kan der bevesti gde 
wanden ten minste 18 mm dik moeten zijn ; 
het dekse l en de bodem moeten door middel 
va n schroeven zijn bevestig d. Indien de hou
ten kisten voorzien zijn van een zinken bin
nenbek leeding is een wanddikte van 16 mm 
voldoende. In de kisten moeten de onste kings
ladingen door middel van houte n binnenwe rk 
zoodanig zijn vastgezet, dat zij van e lkander 
en van de wa11den ten minste 2 cm zijn ver
wijderd. Ten hoogste 5 kisten moeten met 
Yoor opvulling dienende stoffen vastgezet zijn 
in een ve ,·zendingskist met een wandd ikte 
van ten minste 18 mm en met schroeven ge
s loten; tusschen de kist en de verzendings
kist moet overal een ruimte van ten minste 
3 cm overblijven , di e met voor opvul l ing 
d ienende stoffen moet zijn aangevuld ; 

/. nr. 5 / : bij ten hoogste 25 stuks in 
houten kisten met een wanddikte van ten 
minste 18 mm. In de kisten moeten de voor
werpen door middel van houten binnenwe ,·k 
zoodani g zijn vastgezet, dat zij van élkande r 
en van de wanden ten 1ninste 2 c1n ziJn ver
wijderd. D e kistwanden moeten door zwaluw
staarten zijn verbonden , de kse l en bode m 
moeten met schroeven zijn be vestig d . Te n 
hoogste 5 kiste n moeten met voor opvul I ing 
gesch ikte stoffen vastgezet zijn in een ve r
zendings kist met een wa nddikte van ten min
ste 18 mm en met sch ,·oeven gesloten; Lus
schen de kisten en de verzend ingskist moet 
overal een ruimte van ten 1ninste 3 cru over
blijven, di e met voor opvulling geschikte stof
fen moet zij n aangev uld. 

872 

(2) Colli wegende meer clan 25 kg moeten 
voorzien zijn van ha ndvatten of klampen . 

(3) I eder collo met voorwerpen van nr . 5 
moet met lood zijn verzegeld of voorzien zij n 
van een zege l (me rk of a fdnik) dat ten minste 
2 schroefkoppen bedekt. of nrn een over het 
de ksel e n de wa nden ge plakt etiket met het 
fabrieksmerk. 

68 
(1) Voorwerpen van nr. 6 moeten e lk ai

zonderlijk in papier zij n gerold en geplaatst 
zijn in hulzen van gegol fel karton. Zij moeten 
bij ten hoogste 25 stuks ve rpa-kt zijn in ka r
tonnen of bi ikken dooze n. De kse ls moete n 
rondom met gep la kt band zijn bevestigd. T en 
hoogste 20 doozen moeten geplaatst zijn in 
een houten verzendingsk ist. Kiste n, wegende 
meer dan 25 kg. moeten voorzien zijn van 
handvatten of klampen . 

(2) Een co llo mag niet mee,· wegen dan 
50 kg. 
69 

(1) Voorwerpen n,n nr. 7 moeten in leng
ten van ongeveer l 00 m gewonden zijn om 
houte n of kartonnen rnl len di e ve ,·pa kt moe
ten zijn in een houten kist me t een wand
dikte van ten minste 18 mm e n ges loten met 
schroeven ; de rollen mogen noch elkander , 
noch de kistwanden kunnen raken . 

(2) Een coll o mag niet meer· wegen clan 
100 kg. 

70 
Voonv~rpe n van nr. 8 moeten ve rpakt zijn 

in houten ki sten met schToe ven gesloten. 

71 
(1) V a n de voorwerpen van nr. 

handgrnnaten bij ten hoogste 25 
geweergranaten bij ten hoogste 
verpakt zijn in houten ki ten met 
dikte van ten minste 16 mm. 

9 moelen 
stu ks en 
50 stuks. 

een wa nd-

(2) I ede r coll o moet met lood zijn ve rz.-
ge ld of voo rzien zijn van een zege l (afdn,k 
o f merk) dat te n minste 2 schroe fkoppen 
bedekt, of van een over het de kse l en de 
wande n geplakt etiket met het fabr ie ksmerk. 

72 
Voorwerpen van nr. 10 moeten verpakt 

zijn : 
a. nr. 10 a: bri sante lad ingen voor projec

tielen, torpedo's en mij nen , geperste spring
sto f voor spring ladingen en voo1· ontstekings
ladingen, geconcentreerde ladingen, spring
stof in blokjes , patronen voor het bo ren van 
b1·onnen , springbussen en boorpatronen: in 
houten ki sten : L adingen van gepe 1· t pikrine
zuur moeten voorzien zijn van een water
dichte omhulling . Springl adingen voor torpe
do's en mijnen kunnen ook zonde r ki st in hun 
stalen omhulsels worden vervoerd . CoHi we
gende meer da n 25 kg moeten voorzien zijn 
van handvatte n of klampen ; 

b. nr. 10 b: in houten ki sten. Colli wegen
de meer dan 25 kg moeten voorzien zij n van 
handvatte n of klampen ; 

c. m . 10 c: bij ten hoogste 11 stuks in bi ik
ken doozen. Ten hoogste 100 doozen moeten in 
een houten verzendingskisl zijn verpa kt ; 

d nr. 10 cl: in hoevee lheden va11 ten hoogste 
3 kg in kartonnen doozen , zoodan ig, dat zij 
e lka nder niet kunnen raken . Te n hoogste 3 
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rloozen moeten met vool' opvu lling gesch ikte 
sto ffen vastgezet zij n in een houten kist, ge
slote n met schroeven; t11sschen de kartonnen 
doozen en de verzendi ngsk ist moet overnl een 
l'uimte van ten minste 3 cm ove l'blijve n, die 
met vool' opvu lling geschikte stoffen moet zijn 
aangevu ld. 

73 
(1) Stoffen van rn. 11 moeten ve1·pak t zij n: 
a. nr. 11 a: in ho11ten ki sten met een bin

nenbekleeding van geo lied papie l' , waarvan de 
wanden vel'bonden moeten zijn do0t· zwaluw
staa,·ten en een dikte moeten hebben van ten 
minste 18 mm; bodem en de kse l moeten met 
schroeven zijn be vest igd. Eveneens zijn toege
staan dekse ls . di e met scharn iel'en aan de 
ki sten zijn bevestigd. D e ki st moet voo1·zie n 
zijn v a n handvatte n of klampen; 

b nr. 11 b: in houten ki sten o f in ll'ater
dichte ka l' tonnen vaten. 

1 
De plaats n,n ontsteking moet zoodan ig zij n 

~[gedekt, dat elk verlies van de sas is 11i tgc
sloten . 

(2) [edel' co llo moet met lood zijn ver,,ege ld 
of voo,·zien zijn va n een zege l (merk of afdruk) 
dat ten minste twee sch roefkoppen bede kt . or 
van een over het deksel en de wanden gepiakt 
(;lti ket met het fabri eksme rk. 

(3) Een col lo ma g niet meel' wegen da n 
100 kg. 

74 
Voorwe rpen van m. 12 moeten in houten 

1 akmiddele n zijn rn rpakt. 

7fi 
Brontorpedo's ( m ·. 1 2) 111"eten verpakt zij 11 

in houten kisten , voorzien Yan handva tten of 
kla mpen. 

76 
De verpakk ing der vOOl'Wel'pen van 11 1'. 14 

n,oet zijn zooals voor de overeenkomstige muni 
~iën is voorgeschreven in 1·11. 70, 71 of 72. 

3. Samen pa kking. 

i7 
De in een der 111·s . va 11 n1. 61 genoemde 

stoffen mogen niet in ét\ 11 co ll o samengepakt 
zijn met voorwerpen van een a ndel' soort van 
hetzelfde m ., noch met voorwe rpen van een 
ander m. van di t rn ., noch met stoffen o f 
Yoonverpen van ande ,·e klassen , noch met an
de ,·e goedernn. 

Echter mogen i11 één col lo verpa kt zij n: 
a. voorwer pen van nr. 1 m et el ka. nder, t.w. 
die de r n rs. 1 n en 1 b in de verpa kking 

rn lgens m. 63. 
Ind ie n voorwerpen van nr. 1 t in l•ó11 co ll o 

samengepakt zijn met voonve1·pen van !Ir. 1 a 
o[ nr. 1 b of met be ide, moeten di e van nr. 1 c 
tot een co ll o rnrpakt zijn overeenkomstig de 
daarvoor gegeven voorsch1· ifte 11 . te nvijl de ve r
zcnd ingsk i t moet zijn, zoo,d s is voorgesch reven 
,·oor voorwe rpen va11 nr. 1 n. o f 1 b. 

E e n co llo mag ni et mef'r ll'egcn dan 120 kg; 
b. voorwe rpe n van 111·. 4 met e l kanrler 11 ad:1l 

reke n ing is geho11den met de voo rschriften voor 
de binnenver pakking, in een houten verzen
rlingskist. Ee n co l lo 111a g 11i et 111 ee r weg·cn dm, 
100 kg. 
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4. Opschriften en gevaarsetiketlen op de coll i 
(zie Aanh a ngsel III). 

78 
Voorzien moeten zijn: 
ei. co lli met voo rwe rpe n der nrs . 3, 5 en 7, 

van et iketten volgens model nr. 3; 
b. co l) i met voonve rpen der nrs_ 6 en 8- 11. 

van etiketten volgens model m . 1; 
/'. co l) i met voorwe rpe n der ,us. 13 e n 14 , 

van etiketten volgens model nr. 2. 

7!J 

B. W ijze -vrm ,,e,·vorr, bq,ed ·ing, n bij 
'ver zrnrling. 

(1 ) Voorwerpen der nrs. 3. 5 en 7- 11 wor
den ten ve1·voe ,· als sne lgoed slechts toegelaten 
a ls wagen lading. Voorwe1·pen der nrs. 1 3 en 
14 zijn van het vervoe r a ls sne lgoed uitgeslo
ten : ten vervoer als vrachtgoed worden zij 
slechts toege laten a ls wagenlading. 

(2) Voorwerpen der nrs . 3, 5, 7- 11, 1 3 en 
14 mogen niet wo1·clen geadressee rd: .,station 
re tante". 

C. Op11n11c 11 in d, 11 ,,nu·htbrir'f. 
80 

(1) D e aa 11schrij vi ng- va n het goed in den 
vrachtbrief moet gel ijkluidend zijn aan de 
cu1'Sfr/ gedrukte benami11g in rn . 61. 

Zij moet met ,·oocl ondentreept zijn voor 
voorwe rpe n der nrs. 1 , 2, 4 en 12. 

Z ij moeten worden o ml·ij81 : 
a. eenm,aal 111 et zwart voor voorwel'pen 

der m s. 3, 5 e n 7; 
b. eenniaal niet ,·ood voor voo rwerpen der 

nrs. 6 e n 8-11 ; 
c. twee,naal rn et roocl voor voorwerpen der 

m s . 13 en 14. 
( 2) D e afzender moet in de n vrachtbrief 

verk laren: 
a. voor voorwerpen der nrs. 1 b, 1 c, 3 a, 

5cl en 11 : ,,Samenst elling en verpakking o·ue,·
ecn kO'lnstig de voorsc lwift cn van Bijlage, 
l .0 .G."; 

b . voo,· voorwe1·pen der nrs. 2 a-e, 3b, 4, 
5 a- c, 5 e, 5 /, 6- 10 en 12- 14: ,,Verpnk
king overeenkomstig clr 1;001·schri ften ·van 
Bijlnge ! , ! .O.G.". 

D. V er·uoermicldelc,i. 

l. Voor chriften betreffende de wagens en 
het laden. 
81 

(1) Vool'werpe n van kl asse Ib moeten in 
ge loten wagens gela den wo rden. 

(2) Ve rvoel' va n voo rwe rpen der .nrs. 13 
en 14 mag slech ts gesch ieden in ges loten 
wagens , voorz ien van elastische stoot- en trek
inrichtingen, een sterk en dich t dak zonder 
l'eten, goed slui tende deur en en vensters 
(luchtk leppen) en zoo mogelij k zonder rem
toestellen. In het inwendige de r wagens mo
gen geen ij zeren voorwe rpen u itsteken, die 
niet tot de samenste ll ende deelen van den 
wagen behooren. Deu ren en vensters (lucht
kleppen) moete n steeds ges loten worden ge
houden. 

(3) Voor het gebru ik van wagens ,net 
e lectr ische inrichtingen voor voorwe rpen der 
lll'S- 3, 5, 6, 7, 13 en 14, zie A anh a ngse l TL 

(4) Colli met voorwerpen de i· 1ll'S. 13 en 
14 moeten zoodanig i11 de wagens zij n ge la-
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den, dat e lk schui ven, stooten, schokken , ka n
te len en va ll en is uitges loten. 

2. Opschriften en gevaarsetiketten op de 
wagens (zie Aanh angsel III ). 
82 

\\'agens, waarin zijn geladen colli , voorzien 
va n etiketten vol gens de modellen nrs. 1 , 2 
o[ 3 (rn. 78), moeten aan beide zij den van 
deze! [de soort etiketten voorzien zijn. 

E. r crb odsbcpal ·inr,,·n roor het S(L/1/ Cl/.l(lllen. 

8!! 
(1 ) Seinvuurwed, (nr. 3) , brisante ont

steki ngsmiddelen (nr. 5). slagsnoe ,· (m . 7) , 
lirontorpedo's (nr . 13) e n munitiën van nr. 14 
mogen niet in denze l fden wagen worden sa
menge laden: 

a. met stoffen van klasse I a (rn. 21), 
b. met voorwerpen van nr. 6 van klasse 

I b (rn . 61), 
r. met stoffen der nrs . 1 en 2 van klasse 

UI a (rn. 301 ). 
(2) Evenmin mogen in denzelfden wagen 

worden samenge la den : 
a . Se invuurwerk (nr. 3) , b ,·i sante ontste

kingsmiddelen (m. 5) en s lags noer (nr. 7) 
met voo1-werpen der nrs . 8--11 van klasse I b 
(rn . 61 ); 

b. bronto rpedo's (nr. 13) met voo rwe rpen 
der nrs. 3, 5, 7- 11 en 14 van kl asse I b 
(rn. 61) ; 

c. munitiën van 1u·. 14 met voorwerpen der 
nrs . 3, 5, 7 en 11 va n klasse I b (rn. 61) . 

84 
Voor zendingen , die niet met andere in 

denzelfden wagen mogen worden samenge-
1 a den , moeten afzonderlijke vrachtbrieven 
wo rden opgemaakt (I .O.G. art. 6, § 9, 2e l id). 

F. L ecli ge pakmiddelcn. î'·erdere voor
sch riften . 

sr. 
Geen voo,·schriftcn. 

86-99 

Je. Onhlammlngsmlddelen, Yu urwerk en 
dergelijke artike len. 

l. Lijst d er voorwcrvcn. 
100 

(1) Van de voorwerpen, ,-allende onder 
de omsch rijvi ng van klasse l c, worden slechts 
ten ui tvoer toege laten di e, we lke genoem d zij n 
in nr . 101 en we l a ll een onder de voorwaar
den , genoemd in rn . 100 (2) - 118. Ui t zij n 
rle rhal ve voorwerpen van Bijl age I . 

Opmerking. L edige pa kmidde le n , wel
ke voorwerpen van k I asse I,· hebben be
vat, wo rden niet a ls ontplofbaar be
schouwd in den zin van art. · 3 de ,· I.O.G. 
en zijn de rha lve niet onderworpen aan de 
voorschriften van Bijl age I. 

(2) De samenstell ing der toege laten voor
werpen moet voldoen aan de ,·olgencl e voor
waarden: 

a. D e ontpl ofba re sas moet zooclanig zijn 
samengeste ld , aangebracht en verdee ld , dat 
wrijven , schokken, stooten of ontbrand ing der 
yerpakte goederen geen ontpl offing van den 
geheel cn inhoud van het coll o teweeg kan 
brnngen. 

87-! 

b. Witte of ge le fosfor mag slechts worden 
gebruikt b ij de voorwerpe n der nrs. 2 en 20 
(rn. 101). 
. c. De kn"a lsas in vu nnve rke n (rn. 101 , nrs. 
21- 24) en de rooksas in de middelen tot 
bestrijding van sch adel ijke insecten (rn. 101 , 
nr. 27), mogen geen chloraat beva t f-en. 

d. De ontplofbare sas moet vo ldoen aan 
den stabi lite itseisch van 1'11. 714, Aanhangsel I . 

101 
A. Ontdru11111inr1smirlilr/,•11 : 

1. Ge wone lnci f en en andere strijklucif,,rx. 
2. I(nalstrooken voor veiligheidslmnpen en 

r,epara/fineercle knalstrooken voor ·veiligheid.s
tampen . 1000 klappe rtj es mogen te n hoogste 
7 .5 g knal sas bevatten. 

Voor andere knalstrooke n (a morcesstroo
ken) , zie nr. 15. 

3. l,angzaa,n brandend nlllrkoord (vuu r
koord bestaande uit een dunne dichte slang: 
met een buskru itkern van ge ringe doo rs nede). 

Voor ander vumkoord, zie klasse lb, nrs . 1 
en 7 (rn . 61 ). 

4. Gez winde /n-,,t (sch-irtkatoendntad); zie 
ook Aanhangsel I , ( rn. 61). 

5. Z unclen ( papieren o f kartonnen kokers. 
bevattende een kle ine hoe vee lhe id brandsas 
bestaande uit znu rstofdrage rs en o rganische 
stoffen, waaraan a l of ni et a rnm atische nitrn
verbindingen " ij n toegevoegd) en thenn-irl 
pijpjes m et sastaûl etten . 

6. V eili gheid.~vuurkoordacmstekers (papie-
ren hul zen, bevattende een .s laghoedje met 
een doo rloopende wrij vi.ngs- of t re kke rdraarl 
o f een inrichting van een soortgelijke samen
stelling). 

7. Elcctrisch.e ontstekers zonde1· slagpijpje. 
8. El ec tr isch.c ontvlam.m.inf!Sm ·iddel en (b.v. 

voor fotograf isch bl iksemlicht. D e hoevee l
heid sas in een ontvl a mmingsmidde l mag niet 
meer bedragen clan 30 m g en niet meer da n 
10 pct. slag kwik bevatte n. 

Opm erking. B liksemlichttoestell en 111 

den vo rm van e lectr ische gloe ilam pen e n 
benittende een sas a Is aangegeven voo r 
electr ische ontvl ammingsm idde len, wor
den niet a ls on tp lofbaar, in den zin va11 
art. 3 der 1.0.G. bescho uwd. en zijn de r
ha lve niet o nde rworpe n aa.n de ,·oorschrif
ten va n Bij lage I. 

B. Pyrotechnisch speel go ed : klappert jes l'n 

knals trooken; knallir- ham r. n . 
9. lëa.m. e1·viiur·ll•f1•k (b.v. boscocylinclers, 

confetti bommen . c-otillonnuchten). Voorwer
pe n m et co ll odiurnwol mogen rla arv a n ten 
hoogste 1 g bevatten. 

10 . K nalbonbons, hloem enkaarten, bla.culjr., 
collodi·L1mpapier. 

11. lî.nale1·w t m1, km1lf!ntnaten en de rge lij k, 
k11al z il?J t'r bevattlncl v.vro technis<:h speelr,o ed . 
1000 stuks n,ogen te n hoogste 2.5 g kna lzilve r 
be vatten. 

12. A nalst een en aan de o pperdakte voor
zie n van te n hoogste 3 g kna l sas. 

13. l'y1·ol eckn·i.1chie l,u;if ers (h . v. Bengaal 
sche luc ife rs. go11rlenregenknarsen , hloemen
regenkaa rsen) . 

14 . W onclerkaa.r.-;1 ,1 ZfJnrlt: r v nt;;tckingskop. 
15 . A la.ppertje.1 ( a111r,re-cs) , knal,1t1·ooke11 

( cunorc es.(j frookcn) en knal,ringcn ((t,'morcesrin -
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r1, n). 1000 klappe rt jes mogen ton hoogs te 7.5 
g kna lsas b vatten. 

Voor kna lstrookon voo1· ve il ighe id. lampen. 
'l.ie nr. 2. 

16. K nal.kurken met eon kna lsas. sa menge
ste ld ui t fos fo r 011 een chl oraat of met eon 
k a rton11e11 dop je, wa a r in gepe rst is een fu lm i-
11aat of een derge lij ke k 11 a lsas. 1000 kna lkur
ke n mogen ten hoogste 60 g kna lsas bevatte n . 

17. J(nal, schij ven met een kna lsas samenge
ste ld uit fos for e n een ch lo raat. 1000 stuks 
rnogc n ten hoogste 45 g knal sas be vatt.en. 

18. Ji: artomwn .slaghoedjes ( Li l ipu tm unit i,) 
met een kna lsas . same ngesteld uit fos for en 
con ch loraa t of 11it een fulmi naa t of soo rtge
lij ke sto f. 1000 stuks mogen te n hoogste 25 g 
k11a lsas bevatten . 

19. Kar tomwn .,la(!h.oedjes, wel ke knali c11 
iloo ,· di·uk •111. et ,lrn v oet , met een a fgede kte 
kna lsas, same ngeste ld u it fos for en een chl o
rnat . 1000 stuks mogen te n hoogste 30 g knal 
~11 s bevatten . 

20. a. K nctterl{l.k. 
b . 1na1·t inica's (zg. S71aa,1usch 11 nur1r ,~rk ) , 
be ide bevat te nde een mengse l va n witte 

(gele ) en roocle fos fo r met ka l iumchlo raa t en 
fe n m inste 50 pct . stof fe n, we l ke a a n do ont
leding van het ni cngse l geen we rk zau 1n aan
dee l hebben . E e n stuk je knette r ) a k mag 11iet 
111 eer w egen du n 2.5 g en een 1n art i11icu niet 
meer dan 0.1 g . 

C. Vu.tl1" Ît:l r k. 

21. H a,r1et ,,uurpijl1 n zo11tler slarrpfü1j1:s , bo111 -
1ncn e n v uur- o f Z'lt:er-,npotl en. D e l ad ing- 1net 
inbegrip van de voortdr ij vende lading, mag 
niet meer wegen cl a n 12 kg, een bom o f een 
Yuu r- of zwe rmpot n iet meer da n in totaa l 
1 6 kg . 

22. Brander.,;:, 1· 1t1l'rpijl cn, 1·0 111, einsrhc kaa1·
·"'", / 011teinc~i1riilen en der ge lij k vuu1··1ccrk. 
waarvan de lad ing pe r stuk niet meer dan 800 
g mag wegen. 

23. jJf oordslar1r:11 , bevattende ten hoogste 75 
g gekorreld buskrui t of 25 g spr ingstof n ie t 
gevaarlij ker dan alu minium poeder met ka li -
11mchlo raat e n (J t ·11·r:<Tkla1')1Pr., (pe turr/1'11), be
rnttende te n hoogste :!O g ge ko r re ld busk ru it, 
be ide soorten voorzien ntn lont. waa rvan het 
uite inde afgede kt 11 1oet zijn , e n soortge lij ke 
1,oorzce rpcn, om f, r· n .'f tPrkt k 11 al 't 1Jo 1·1 , ,, br,, ,,_ 
!! C11 . 

Voor do11dc rs lage 11 en k11al sto pse incn voo1· 
s poorwegen (se i11 v1111 1-we1·k) zi e klasse .lh, nr. 3 
( m . 61). 

24. lél einc nw,·wl' rkarl ikcl,•n (bv. voetzoe
ke r,, ze venklappe rs, go11den e n zil ve ren re
ge n, indi en zij te n hoog te 1000 g ge ko rre ld 
1,uskrni t pe r 144 st11h he va tten ; vu l ka nen 0 11 
staarts tetTe n, indien zij te n hoogste 30 g ge
korre ld buskru it pe 1· st uk bevatte n ) . 

25. R engaalsch ruuncr·rk zond er on tsl r
k-in ysk op (bv. fakke ls. B engaalsch rnur , d a n1 -
111cn). 

26. Bliksem l icht7wede1·, (J frcc<l voo r het (! e
bruik in a fzonderlij ke pa kjes, elk bevattende 
te n h~ogste 5 g l ichtsas, waa r in geen ch loraten 
mogen voorkome n. 

D. M iddelen tot bcstrijrliny ran schade
lij kc i·n.,ect e11 . 

27 . R oo k ontwikke/ ,:1ule stoff en t rn dien.s ic 
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van den lanllb ou u· en h, t hoech wezen, a lsme<le 
roo kpat,·onen t er be.s/1•ijdi 11 (! ,,an .,chadelijkr 
i nsect en. 

Voor rookma ke rs, bt> va ttende een chloraat of 
voorzi en van een ontp lo fbare ladi ng . zie kl asse 
I b, nr. 1 2 (m . 61 ). 

2. 1·r1Tt,('l'.'iroorwaardrn. 
A . Colli . 

l . Al gc1neen" ve rpakk i111,(sn,orschriften . 
10:! 

(l) Pakrn iclcle lon 111 11e!'on zoocln nig ges lote n 
e n wo dicht zij n, da t e lk ,·e rli es va n de n in
houd is 11 itges loten. 

(2) P a kmi clclele n , 111et inbeg ri p van slu i
tingen , 1noeten o vera l zoo de ugdelij k en zoo 
ste1·k zij n . dat zij 011de1· weg niet kunnen los
r a ke n ; zij in al le opzich te n kunne n voldoen 
aan norn1ale ve rvoerseischen. ·v oorwerpen moe
ten in pa kmiddelen ste\'i g zijn Yastgezet , even
a ls in voorkomende gevall e n de b innenste pa k
m idde le n in de bui tenste. 

(3) V oor op vul li ng d ienende to ffen moeten 
stroo ke n met de e igenscha ppen va n den inhoud . 
2. V e rpa kk ing de r ,oo rwe rpen nrn eenze lfde 

SOOJ·t. 

toa 
(1) V oo rwe rpen va n m. 1 moeten ve rpa kt 

zij n in pa pieren omhu lse ls o [ in doozen , di e 
ge pl aa tst zijn i11 houte n k iste n of in karto nne n 
doozen. m·et een wa ndd ik te va n ten m inste 2 
mm , of i11 blikke n pa km iclclelen. 

(2) E e n ka rto nnen doos mag te n hoogste 
1200 l11c i fe rsclnoze n bevatte n. 
104 

(1) Voorwe rpe n va n 11 r. 2 moete n ver pa kt 
zij n in blikke n o[ ka 1·to11nen cloozen . T en hoog
ste 30 bi ikke n of 144 ka rtonne n doozen moeten 
ve reeni gd zij n tot ·een pa kket , dat ten hoogste 
90 g spr ingstof mag be vatte n. D eze pa kketten 
moeten, hetzij afzonde rlij k, hetzij met eeni ge 
tew me n, geplaatst zij n in een ve rzencl ingskist 
met goed gevoegde, ten m inste 18 mm dikke 
wanden e n voorzien va 11 een binnenbe kl eed ing 
va n taai papie r o f va n d un zink. Voor co ll i 
11 iet mee r wegende cla n 35 kg, is een wa nd
dikte va n 11 m m vol doe nde, ind ien om de ki st 
een ijze re n band is ge legd. 

( 2) E en eol lo mag n iet mee r wegen dn11 
1 00 kg . 
10:; 

Voorworpen n1 11 nr . 3 moeten ve rpakt zijn 
i n houten k isten 111 et ee 11 b i1111 0nbek leed ing va n 
taa i pap ie r o f van d1111 zink of in waterdich te 
ka rtonne n va te n. 
106 

(1 ) C zwindc' lont (11r. 4) moet in lengte n 
va n te n hoogste 30 m ge ro ld zij n om stnkke n 

1 ka rton. Jedere rol 111ne t i 11 pa pier zijn gew ik
. keld . D eze ro llen moute n hij ten hoogste 10 

stuks, doo r midde l n111 pa kpa pier, ve reen ig d 
zij n tot pakketten, d ie met voo r opv11ll ing di e
nende stoffe n vastgezet moete n zij n in houten 
kistjes. D eze moeten hetzij afzo nde rlij k, hetz ij 
1net eenige tezainen. in een houten ve rzen
d i11 gs ki st ge pl aatst zij n. 

(2) Eon collo mag ten hoogste 6000 rn ge
zwill(le lont bevatten . 
107 

(l) Voorwe r pen va11 m . 5 moeten hij te n 
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hoogste 25 stu ks. verpakt zijn in bi ikken of 
kartonnen doozen ; thermietpijpjes mogen ech 
ter bij ten hoogste 100 stuks in kartonnen doo
zen zijn verpakt. Ten hoogste 40 van deze doo
zen moeten met voo1· orvnlling dienen de sto[
fcn woda11i g zijn vastgezet, i II een houten ki st, 
dat ze noch met e lka nde r , 110<'h rnet de ki st
wanden in aanraking k11nnen kom en. 

(2) E en rollo mag niet 111 eP1· weg-<•11 clan 
l 00 kg. 

108 
Voorwe rpen der nrs. 6- moeten 1,ijn ver• 

pa kt: 
ei. nr. 6: in houten kisten: 
b. rn·. 7: in houten kistrn of in houten of 

waterd ichte kartonnen vaten: 
c. nr. in kartonnen doozen . Oe doozen 

moeten zijn rnreenigd tot een pakket . bevat
te nde ten hoogste 100() e lectrische 011tvla m
mingsm iddelen. De pakkettrn moeten hetz ij 
afzonde rlijk , het1,ij met eenige teza men , ge
plaatst zijn in een houten vei-zcndingsk ist. 

100 
(J) Voo ,w erpen de r 11rs. n - ~G 111oeten zijn 

,·erpa kt (binnem·erpakk ing) : 
a. nrs. !) en 10: in papier of in kartonnen 

doozen ; 
b. nr . 11: vastgezet met ,~tab-sel, hetzij in 

kartonnen doozen die afzonderl ij k dan wel met 
eeni go tezamen in papier moeten zijn gew ik
keld, hetzij in houten ki stje · ; iedere kartonnen 
doos of ieder houten ki stje mag ten hoogste 
500 der voorwerpen bevatten ; 

r . nr. 12: bij ten hoogste 25 stuks in karton
nen cloozen; 

d. nr. 13: in doozrn ; ten hoogste l 2 cloozen 
moelen dooi· middel van een papieren omhu lse l 
tot een pakket zij n vereenigd ; 

e. nr. 14: in doozen of in pap ieren zakken . 
Deze verpakkingen moeten dooi· midde l va n 
een pa pier-en omhulsel vereenigd zijn tot een 
pakket, da t ten hoogste 144 stuks mag he
vatten; 

/. nr. 15: in kartonnen doozen, waarvan e lk 
ten hoogste 100 kl a ppe1-tjes met 6 mg kna lsas 
of ten hoogste 50 klappert jes met 5 mg kna l as 
mag bevatten. Ten hoogste 12 van de,.e doozen 
n1oetcn vereen igd zijn tot een rol en ten hoog• 
ste 1 2 van deze rollen moeten door midde l van 
een papieren omhulse l ,·e reenigd zijn tot een 
pakket; 

g . nr. 16: bij ten hoogste 50 tuks 111et voor 
opvulling geschikte stoffen vastgezet in ka r
ton11 n doo:;,.,en. D e ku1·ke n 111oetcn op de bo
dems der doozen zijn vastge lijmd o f o p andere 
11f1z ,uapoq uap ullll az ft A\ 0'f[!Jap8nap uaAa 
bevestigd . T en hoogste 10 doozcn, in kle ine 
pakjes bijeengevoegd, moeten zijn vereen igd tot 
een pakket; 

h. nr. 17: bij ten hoogste 5 stuks in ka r to11. 
non doozen. Ten hoogste 200 doozen hijeenge
voegd tot rollen, moeten zijn vereenigd in e n 
groote kartonnen doos: 

i. 11r. 1 : bij ten hoogste 10 stuks met vou,· 
opvulli ng geschikte stoffen vastge,..et in ka t·· 
to1111cn doozen. 'fen hoogste J 00 doozen, bij een. 
gevocl-(rl tot rollen, moeten door 111idde l va11 
een papieren omhu lsel vereen igd zijn tof· '<'Il 
pakket : 

k . nr. 1 ~: hij ten hooi:,-ste 15 stuks 111 et ,·no,· 
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opvulling geschik te sto ffen vastgezet in ka r
tonnen doozen . T en hoogste 144 doozen. hijeen
gevoegd tot ro ll en , moeten ve rpa kt zijn in een 
tweede kartonnen doos; 

l. nr. 20 a: bij ten hoogste 144 stu ks nwt 
voor opvul I i ng gcsrh ik f.e sto ffen vastge,..et in 
kartonnen doozen: 

·11i. nr. 20 b: h ij ten hoogste 75 stuks i11 kar 
tonnen doozen; ten hoogste ï2 doozen 1noete11 
met een kartonne n ornh11 lsel vereeni gcl zij ,i tot 
eon pakket; 

n. nr . 21: in kartomwn doozen of in ste r k 
papie r. Tndien de ontstekingsei nde n der voo ,·• 
werpen niet afgedekt ,,ijn met een- besc-h, ittende 
ka p. moeten de voorwerpt•n ,,oo,·a f afaonde l"i ijk 
in papier zij n gewikk Id. De voo rtdrijvende la . 
ding van bommen. wel kc 1neer dan 5 kg Wl"
gen, moet a fgedekt ,ijn met een papieren huls. 
di e het onde1-ste g deelte van den bom hedekt: 

u. nr. 22: in karto nnen doozen of in ste ,·k 
papier. Voor groote n1urw rkstukkr11 is dP 
hinnenve rpakk ing niet noodi g , indien rle 0111 -
stek ini:,-se inden a fgedekt zijn rnet een besch ut
tende kap; 

p . nr. 23: met voo r opv nll i11 g geschikt e sto f. 
[en vastgezet in doozen; 

q. nr. 24: in kartonnen doozcn of 111 ste1·k 
papier; 

r. nr. 25: in kartonnen doozen of in . tc1·k 
papier. Voor grnotc v1111rwerkstukken is dL• 
binnenverpakking noodi g, indien de ontslC'· 
kingseinden afgedekt zijn met een be c-huttende 
kap; 

.,. nr. 25 : in papie ren ,~,kken of in kleinC' 
glazen bui1.en , geplaatst in kartonnen doozen . 
Een ka rton11en doos mag tc 11 hooi:,-ste 3 g lazen 
huizen bevatten. 

(2) De bi11nenve 1·pakki11gen, genoemd nnd<' r 
(1), moeten hetzij a fzonde rlij k, hetzij bij eeni ge 
tezamen , in verzen dings kisten zij't geplaatst: 

«. ve t·pakkingen met voorwe r pe n de r 111·s . 
10, 13 en 14 in ho ute n verzendingskisten; 

b. ve rpakk ingen met voonve ,·pen de r 111-s . 9, 
11. 12 en 15- 26 , in houten v<:'rzcndingskisten 
met goed gevoegde wa nden van ten minste 18 
mm dik te e n inwendi g bekleed met taai papie 1· 
of dun zink. Voor co ll i, 11iet meer wegende da11 
35 kg, is een wandd ikte va 11 11 mm voldoende 
indien om de ki st een ij ze ren ha nd is gelegd. 

E en kist mag ed1te r 11iPt rn ee r bevatten da11: 
50 groote karton nen rloozen met voorwe l"pen 

van t1r . 17 , 
25 pak kett<•n mei, voonve rpen va n ni-. 1. 8 . 
50 karto1111c11 doozcn met voo1·werpe11 va11 

lll ' . 20 (L, 

50 pakketten va11 72 karto 1111cn doozen 111 ct 
voonverpen van 11r. 20 h, 

en oen zoodanig aantal ha.ge l v11 11rpijl en zon
der s lagpij pjes, hornmen. vn111·. o[ r.wer, n pol·• 
ten (nr. 21) , dat het tota le 1-(t' Wi<'ht 1~ kg- niet 
<ffers<'h rijd l: 

r. ltlikse,nlichtpoeder (111'. 26) ook in g-e
wone houten verzendingskisten or, indien ver 
pakt i11 papie ren z11kk n. in sterke kartonnen 
doozen ; i11 heide geval fen mogen de verzcn
dingspakm idde le11 niet meo ,· wegen da11 5 kg. 

(3) lèen Polio met voonve rpe n der nr . 9, 
J l, ] 2 on 15- 26, ma g niet mee r wegen dan 
100 kg; het mag niet meer wegen dan 35 kg·, 
indien de kistwa 11d '11 s lecht5 11 mm dik zijn en 
om de kist ec11 ijzc•ren ha 11d is ge legd. 
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110 
(1) Vool'we,·pen van n l'. 27 moeten ve l'pa kt 

zijn in houten ki sten, voorz ien van een binnen
bekl eed ing va 11 pa kpa pie r, geolied papie l' of 
gegolfd kal'ton. Deze bi nnenbe kleed ing is n iet 
11ood ig ind ien do voo nverpen voo l'zien zij n van 
pa piel'en of ka rto n11en omhul se ls. 

(2) E on co llo mag n iet mee,· wegen da n 
J 00 kg. 

(3) R oolqm tronen voor de bestrij ding van 
schadelijke insecten mogen, indi en zij gewik
ke ld zij n in pa pie r of karton , ook verpa kt zij n: 

ei. in doozen van gegolfd ka,·ton of va n 
ste rk ka rton ; con co llo mag niet mee r wegen 
dan 20 kg; 

b . in doozcn van gewoon karto n ; een co ll o 
111ag 11iet mee ,· wegen da n 5 kg. 
3. Samenpa kking. 
111 

Va n cie. voo rwerpen van rn. 101 mogen lech ts 
de hie rna genoem<le in één coll o sam engepakt 
zij n met voo n vel'pen van een a nde r soo l't va n 
d it r n. of met stoffen of voo1w e1·pen va n a n
de re ki assen o f met and eJ"e goedere n, zu I ks 
tj nde r de vol gen de voorwaa rden: 

n. met I kande,· : 
1. voot·weq en, behooren<le tot hetze) fde nr., 

moeten, nadat l'e kening is geho uden met de 
ool'scht·iftcn omtrnnt b innenverpa kking, ge

bo rgen zijn in het ve rzendingspa kmiddel , voo,·
geschrevcn voor vooTwerpen van dat nr. Een 
ka rto nnen doos met voorwerpen va n nl'. 20 ei 
wo rdt gelij kgeste ld met een pa kket voorwe l' pen 

an n r. 20 b. Bovend ien moeten de voorschl'if
te n voor coli i va n m. 109 (3) in acht zij n 
genomen; 

2. voonve,·pen de r lll'S. 9- 20 en 22- 25 
moeten, nadat l'ekening is gehouden met de 
voOl'SCh l' iften omtrent binnenverpa kk ing , in 
een ve rza mel kist gebo"gen zij n, vo ldoende aa n 
de strnngsto voo rsch ri ften van rn. 109 (2) en 
·voor cl a.ari II ve-r pa kte voo i-wel'pen. 

(3) E ' n pakke t met voo rwer pen van nr . 18 
wordt ge lij kgeste ld met twee gl'oo te ka ,tonnen 
doozen met voo rwe l'pen van 11 1' . 17, of twee 
kartonnen donzen met vOOl'we ,-pen van nl'. 20a, 
of twee pa kketten met voorwel'pen van 111·. 

20 b. E en co llo mag in geen geva l mee l' da 11 
1 00 kg wegen ; 

b. met to ffen van ande re kl as en - indi en 
en voor zoove r samenpakking ook voo l' deze 
to ffen is toegestaan - o f met andere goe

de l'en: 
1. voonve1·pcn va n nr . 1 in een totale hoe

vee lhe id van ten hoogste 5 kg; samenpakking 
is verboden met sto ffen der klassen II, ITia en 
lllb. De vool'we l' pen moeten, nada t ,-ekening 
is gehouden met de vool'sch r iften omtrent bin
nenve l'pa kking, met de a ndere goecl e ,·en teza
men ve rpa kt zij n in een gemeenschappelij ke 
houten kist; 

2. voonve,·pen va n 111· . 4 in hoeveelheden 
van te n hoogste 5 kistjes . 

De voorwerpen moeten, na da t re ken i11 g is 
gehouden met de VOOl'schriften omt rent b innen
ve rpa kking, met de andere goederen tezamen 
,·e l'pa kt zij 11 in een gemeenscha ppelijke houten 
kist · 

,· . ' met ga la11te l'i ën of spee lgoed : 
voorwe rpen dor nrs. 9- 20 . Zij 111 oe te 11 va 11 

de ga la nte ri ën en het spee lgoed gesche iden 
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worden gehouden. I ede re sool't moet , nadat 
l'ekening is gehouden met de voorsch" iften 
omt l'On t b innenverpa kking, met de ga la nte ri ën 

' o f het speelgoed tezamen ve l'pa kt zij n in ee 11 
gemeenschappelijke hou te n k ist , welke moet 
voldoen aan de st"engste voorschr iften van 1·n. 
] 09 (2) en (3 ) , voo" daa ri n ve l'µ akte voo r
werpen. Eén pak ket met voorwe1·pen van n l'. 
18 word t ge lijkgeste l cl met twee groote ka r ton
n n doozen met voon ve rpen van nr. 17, o f twee 
ka"to nnen doozen met voorwe l'pen va n nl'. 20 a, 
of twee pa kketten met voorwerpen va n 111'. 

20 b. E en coll o mag in geen geva l mee l' dan 
] 00 kg wegen. 

4. Opsch l'i ften en gevaa rsetiket ten op de coli i. 
11 2 

Geen voo rschriften. 

!Hl 

B. W ij ze 11an Tr r voer. beperkingen b-ij 
ve,-zending. 

Geen beperkingen. 

C, Opgaven in d en vmchtbrie/ . 
114 

(1) De omschrij ving van het goed in den 
v rach tb"ief moet ove reenstemmen met de c•ur
s-ief ged,-uk t e benaming va n rn. 101 en moet 
met ,·ood zij n ond e1·st1·eept . 

(2) Voor voorwerpen der 111 • 2, 4, 5, 8, 9, 
11, 12 en 15- 27 , moet de afzender in den 
vrach tbrief ver kl aren: ,, , a,nemt ellin g en •ver
pa kking overeenkom sUg de i·oorschrift en van 
B ijlage f , ! .O.G.". 

(3) I n vrach tbr ieven voor colli , waa ,·in een 
voorwerp van rn. 101 tezamen vel'pakt is 
met andere stoffen o f voo rwel'pen va n Bij I age 
I of met andere goederen, moeten de opgaven 
voor ieder van deze voo rwel'pen o f sto ffen af
wnderlijk zijn vel'melcl . 

D. V ervoenn iddel cn . 
l. Voo ,.&chriften hetl' [Jende cle wagens en het 

laden. 
lHi 

Voon verpen van k lasse [c moeten in ges loten 
wagens wol'den ge laden . 

2. Opschr iften en gevaarsetiketten o p de wa
gens. 

116 
Geen voorschriften. 

E. V erboeb1bepa/;,,gl'/1 , om· het a men
laden . 

1l7 
Geene. 

11 

F . l edi ge pakm iddrl rn. 1'enl l'l"1 r oor
sch:rif ten . 

Geen voorsch r iften. 

11 9-129 

Id. Sameng·e1Jers te tot , ·Joelstor YPrdlchte 
or on der druk 01ii:-eloste !,rassen. 

1. Lijst dr,· ~to f/ en. 
130 

(1 ) Van de stoffen, va ll ende onde r de um
sclwij ving va n klasse Id, worden slechts ten 
ve rvoer toege laten die, welke genoemd zijn in 
rn . 131, zul ks onde r de voo l'waa rden genoemd 
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in rn. 131-162. Di t zijn de rhalve stoffen vari 
Bijlage I. 

(2) Onder , .druk" wordt steeds verstaan 
.,overdruk". 
t!ll 

A. Samcngcpcr.'jte {JlViSen : 

1. 8a,nenr1eperst koolzuur. 
2. ·watergas, lichtr1as, ,ncnggas (oliegas rnet 

ten hoogste 30 pct. acetyleen). 
3. Sam engPpPrst o/;cgas (vet gcUJ). 
4. Zuurstof, met ten hoogste ,1 volumepro

centen waterstof, u-atcr,tof - al of niet ge-
111engd ,net m ethaart - met ten hoogste 2 vo
lumeprocenten zuurstof, stikstof, kooloxyde, 
miingas (1nethaan), sa111 en gepente lucht, boo·1·
flnoride, edel e r,rtS,<1 ,, ( a1·gon, neon, heli·um., 
r,·non, crypton of bnnne mengsels). Voor zuur
stof zi e ook rn. 1 31n, onder a). 

B . Tot .-loeistof v,•nz.;cl,te gassen : 
5. A ethyl een, kool21mr, ,,lo eibnar oliegas stik

·•tofoxydule, rtelhaan, Z-(/(1,/j (vloeibaar o liegas 
dat bij 50° C een druk beeft van n iet meer dan 
26 kg/cm 2) . Voor vloeibaar koolzum zie ook 
rn. 131a, onder b. 

6. P rop1/lecn, cunmoniak, propaan, butaan, 
isobutaan, chloorkooloxyde (phosgeen). Voor 
vloeibare ammoniak zie ook 1'11. 131a, onder c. 

Vloe ibaar gemaakte mengsels van koolwater
stoffen, verkregen uit aardgas, petro leum, 
kool , enz. die 

a . bij 50° C een druk hebben va n niet meer 
dan 6.5 kg/cm2 , aangeduid a ls gas,nengsel A, 

b. bij 50° C een druk hebben van niet mee r 
da u 16. 5 kg/cm2 , aa11ged11icl a ls gasmengsel B. 

c. bij 50° C een drnk hebben van niet mee ,· 
dan 20 kg/cm2 , aangeduid als gasrnengsrl C'. 

7. Gliloor, chloo,·walfrsto f, zwavelig .s lt'ur, 
zwavelwatersto f , stikstoftetraoxyde, 1'- gci. 
(mengsel van aetby lecnoxyde en koolzuur, dat 
bij 50° C een drnk heeft van niet meer clan 
14 kg/cm2) . Voo,· vloe ibaar zwaveli gzrn11· zie 
ook rn. 131a, onder , .. 

8. Chloor,nethyl, chlooraethyl, d it l aatste 
ook geparfumeerd ( 1,ant·e-parf-um), 11in,•l chlo
.,.;de, bi·oom m ethyl, •,nethylaether, vinyl,neth11l
aether, niethylamin1' , oethylamine, aethyleen
nxydc , butadiéni. 

Opniei·king . Een m e ngsel van broom
methyl en aethy leenbromide met ten hoog
ste 50 % gewichtsdeelen broommetbyl 
wo rd t n iet al s ontp lofbaar in den zin van 
a rt. 3 der I . 0. G. beschouwd, en is der
hal ve n iet onderwo,·pen aan rle voorschrif
ten van Bijlage I. 

9. Vlo eibare lucht, ·vlne;/1rt1·e :uur.stof, vloe-i
bare stikstof. 

C. Onder tlruk opgel ost e gassen : 
Op111 e1·hng. K oolzuur in d ranken wo rd t 

niet a ls ontp lofbaar in den zin van art. 3 
der I. 0. G . beschouwd e n is dei-ha lve niet 
onderworpen aan de voo rschriften van Bij 
lage I. 

10 . Oplossingen van a11i111oniak in water ·m,rt 
,neer dan 35 pct. gewichtsdeelen a,nm.oniak 
en ten hoogst e 50 7,ct . gewichtsdeelen a,m 
·moniak . 

Opmerking . Ammoni akwater met n iet 
meer dan 35 °/o gewichtsdee len ammon iak 
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wordt nie·t a ls ontp lofbaar in den zin van 
art. 3 der I. 0. G. beschouwd, en is derhal
ve niet onderworpen aan de ·voorschr iften 
van Bij lage I. · 

11. Acetyleen opgelost in aceton, dat opge
zogen is in een poreuze stof. 

D. L edige ho"ders: 
12. L edige houders, bevc,t hPbbcnde gassrn 

r!Pr n,·s . 1, 8 en 11. 
Opmerking. Houders, welke tot vloei

stof verdichte gassen der nrs. 5--8 hebben 
bevat, en waar in na het ledigen, kleine 
gasvorm ige res(,en zijn achtergebleven, 
worden beschouwd als te zijn led ige hou
ders . 

Ledige houders, welke gassen der nrs. 
9 en 10 hebben bevat, worden niet als ont
plofbaar in den zin van art. 3 der !.O.G. 
beschouwd en zijn derhalve niet onderwor
pen aan de voorschriften van Bijlage I . 

131 a 
D e hierna genoemde gassen, ten vervoer 

aang-eboden onder de hieronder volgende voor
waarden, worden n iet a ls onontplofbaar in den 
zin van art. 3 1.O.G. beschouwd en zijn de r
h alve niet onderwo,·pen aan de voorschriften 
van Bijl age I: 

a. zuurstof (nr. 4), samengeperst tot ten 
hoogste 0.3 kg/cm2 , in zakken van rubber, ge
impregneerd wee fsel of een dergelijke stof ; 

b. vloeibaar koolzum· (nr. 5) : 
1. in naadlooze, uit vloe istaal vei-vaard igde 

houders met een maximum-inhoud van 220 erna 
en bevattende niet meer clan 1 g koolzuur op 
1.34 cm3 inhoudsru imte; 

2. bij ten hoogste 25 g in meta len koke rs 
(sodors, spark lets ), indien het koolzuur met 
meer dan ¾ pct. luch t bevat en de kokers n iet 
meer dan 1 g koolzuur· op 1.34 erna inhouds
ruimte bevatten; 

c. vloe iba re a mmoniak (nr. 6) en vloeibaar 
zwavelig zuur (rn:. 7) bij hoevée lheden van te n 
hoogste 20 1, in ij sm ach ines, e n voor het wer
ken dier machines nood ig . 

r e1·vo nsvoorwaariien. 
(De voorschriften voor ledige houders zijn 

verzameld onder F.) 
A. Coll i. 

1. Al gemeene verpakkingsvoo rschriften. 
132 

(1 ) H et materi aal , waarvan houders en 
slu itingen zijn vervaardigd, mag door den 
inhoud n iet worden aangetast, noch daa~mede 
schadelijke verbindingen kunnen vormen . 

(2) Pakmidde len met inbegrip van sl uitin
gen . moeten overal zoo deugdelij k en zoo 
sterk zij n, dat zij onderweg niet kunnen los
raken, en in a ll e opz ich ten kunnen voldoen 
aan llO.l'tna.1 e vervoerse ischen. 

2. Verpakk ing der afzonde,·lijke stoffe,;, 
n . Aa rel de r houde rs. 

urn 
( 1) Houders, bestemd voor het vervoer v a11 

gassen der nrs. 1- 8, 10 en 11, moeten zoo 
gesloten e n zoo dicht zij n, dat ontsnappen 
van gas 11itgesloten is. 

(2) Deze houders moeten vei-vaa ,·di gcl zijn 
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va n v loe istaal of va 11 s pecia le staalsoorten . 
Echter mogen kopernn houders worden ge
bruikt voor: 

a. samengepe rste gassen (ms. 1- 4) waar
van de vull ingsdruk niet mee r bedraagt dan 
20 kg/cm2, met ui tzondering van menggas 
(11 r. 2 ) en 

b. de volgende tot vloe istof verdi ch te gas
sen: zwave li g zuur (n r. 7 ). chl oormethyl , 
ch loo rnethyl en methylaethe r (n r. 8 ). 

lîl4 
H oude,-s voor in aceto n opgelost acetyleen 

(n r. 11) moeten gehee l gevuld zijn met een 
fijn poreuze, gelijkm atig ve rdeelde stof, di e 

a. de ho ude rs n iet aa ntast en noch met het 
acety leen, noch met het aceton schadelijke 
,·erb indingen vormt, 

b. n iet in elkaa r zi nkt e n geen gevaarlijke 
l, o ll e ruimten vormt, ook niet bij langdu r ig 
gebrui k , bij schokken en zelfs n iet bij tem p . 
ratu ren tot 50° C, 

c. met ze ke rhe id belet, dat on t led ingen van 
ontplo fbaren aa rd van het acetyleen optreden 
-· zel fs bij hooge tem peraturen en bij hev ige 
schokken - o f zich dooi· de sto f voo rt pl a nten. 

Ul& 
(1) De volgende tot vloe istof verdichte 

gassen mogen bovend ien in kle ine hoeveel
heden worden ve rvoerd in sterke g lazen bui 
zen, di e ech ter slech ts mogen worden gevuld 
met : 

a. ten hoogste 3 g koolzuur, aethaan o f 
stikstofoxydul e (nr. 5 ) en slech ts to t de helft 
va n de inhoudsruim te, 

b. ten hoogste 20 g amoni a k (nr. 6), chl oor 
of ,stikstoftetrnoxyde (m·. 7 ) en slech ts tot 
2/3 van de inhouds rui mte; 

r. ten hoogste 100 g ch loorkooloxyde (phos
geen) (m. 6) of zwave li g zuur (nr. 7) en 
s lech ts tot 3/4 van de inhou dsru im te. 

(2) . De g lazen buizen moeten zijn dich t
gesmol ten en iede r a fzonder] ijk met i nfuso
r iënaa rde zij n vastgezet in di ch t gesoldeerde 
blikken ko ke rs, die hetzij afzonderlijk, hetzij 
hij een ige tezamen, in een houten ki st moeten 
zijn geplaatst (zie ook rn . 149). 

(3) Voor zwaveli g zuu r (nr . 7) zijn ook 
toegelaten kl eine naadl ooze fl esschen van 
a luminium, di e ten hoogste 100 g zwa veli g · 
zuu r mogen bevatten en slech ts gevul d mogen 
zij n tot 3/4 van de inhoudsru imte. D e fl es
sche n moeten goed di cht gesloten zijn b.v. 
doo r een in den ha ls aangebrach ten conischen 
a lum ini umstop. Zij moeten van e lkander ge
sche iden in een houten kist zijn gepl aatst. 

136 
(1) Tot v loe istof ve rdi ch te gassen van nr. 

8 mogen ook in hoeveelheden van fe n hoogste 
150 g en met inachtne1ning van de voor
sch ri ften betreffende den vu ll ingsgra ad (rn. 
147). verpakt zijn in ste rke gl azen of metalen 
bu izen. De bui zen moeten met voo r opvulling 
geschikte stoffen vastgezet zij n in hou te n 
of ka r to nnen ki stjes, di e ten hoogste 600 g 
vloeistof mogen bevatten. Deze kistjes moeten 
geplaatst zij n in houten k isten, die, ind ien de 
vloe iba re inhoud meer weegt da n 5 kg , voo,·
zien moeten zijn van een di cht gesoldeerde 

• hl ik ken binnenbekleedi ng. 
(2 ) Een coll o mag niet meer wegen dan 

75 kg. 
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137 
(1 ) Vl oeibare lucht, vloe iba re zm11-stof en 

vloe ibare stikstof (nr. 9) moeten verpa kt zijn : 
a. in glazen fl esschen m et dubbele lucht

ledige wanden, bekleed met een isoleernnde 
en abso ,·beere nde stof, di e bij fl esschen voor 
vloe ibare luch t en v loeibare zuurstof boven
dien onbrandbaar moet zijn. De g laze n fl es
schen moeten besch ut zijn doo r ko rven va n 
ij ze rd raad en geplaatst zijn in meta len o [ 
houten k isten; 

b. in houders, ve r vaardigd van ander ma
te ,·iaal , mits zij tegen ·het doorl aten van 
wa rm te besch ut zijn op zooda nige wij ze, dat 
zij noch met wate rdamp noch met ijs kunnen 
beslaan. Verde re verpa kking van deze hou
ders is niet noodzake lijk. 

(2) De houders moeten ges loten zij n met 
stoppen , waa rdoor gas ka n onts na ppen, doch 
di e het uitspatten van vloe istof verhinde ren 
on zoodan ig bevestigd zij n, dat zij niet kunnen 
uitva ll e n. 

b. Voorsch ri ften voor metalen houders. 
(Deze zij n niet van toepass ing o p gassen 

van m·. 9 , noch op meta len bui zen, genaamd 
in m. 136; voor houders van kete lwagens, zi e 
oo k rns. 157 en 158). 

1. Samenste lling en u itrusting. 
138 

(1) Bij de prnefdrn k (rn. 142) mag de 
spanning op het zwakste gedeelte van den 
wand n iet mee r bedragen dan 2/3 der span
n ing bij de strek g rens. 

(2) Stalen en koperen houde rs mogen zijn 
naad loó , gekl on ken, gela cht o f ha rd gesol 
dee rd. L asschen o f hard soldeere n is slechts 
toegestaan onder voorwaa rde, dat de ve r
vaardi ge1· een goede uitvoering waa rborgt. 
Voor ge lasch te houde rs mag slech ts gebruik t 
zijn vloe istaal , waarvan de laschbaarhe id Yol 
komen vaststaat. 

139 
(1) C'y linde rvormige houders, u itgezonderd 

d ie met a moniak in wate r (m. 10). d ie niet 
verpa kt zijn in ki sten of niet zijn inge richt 
om staande te wo rden ve rvoerd, moeten, in
d ien de bepa li ngen van het la nd van afzen
d ing di t voorschrij ven , voo rzien zijn van eon 
inrichting, wel ke het roll en belet; deze in
r ichtingen mogen met de schu tkappen geen 
gehee l 11i tm a ke n [rn. 140 (2 )]. 

(2) Echter zij n toegelaten: 
a. voor gassen der nrs. 6, 7, 8 en 10, hou

ders voo rzien va.n rolba nden en met een in 
houd van ten minste 100 1 en ten hoogste 
500 1; 

b. voo r chl oor (nr. 7) , va ten voorzi en van 
rol banden met een inhoud va n ten hoogste 
800 1 (1000 kg ch loor). 

Groote vaten, voorz ien va n . rolba nde n, be
hoeven geen inrich ting, welke het roll en be let. 

140 
(1 ) Metal en ho11ders mogen, beha lve va n 

het mogelijk aanwezige ma ngat, indien dit 
doo r een zelfsluitend deksel wordt gesloten, 
en van een opening voor het ve rwijde ren der 
condensatieprod ukten, slechts van ten hoogste 
2 o pe ningen voo r het vu ll e n en het ledi gen 
zijn voo rzien. Deze mogen niet wo rden ge
sloten met sch uifafs luiters of gewone k ranen. 
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maar moeten zij n voorzien van kl epa fsluiters 
of naalclafsluiters. 

(2) De afsl uiters moeten worden beschut 
door ijzeren kappen, voorzien van openingen. 
Kope ren houders mogen ook van koperen 
kappen voorzien zijn. Afsluiters. aangebracht 
binnen in den ha ls van den houder e n besch ut 
door een opgeschroefclen meta len dop, be
hoeven geen kap. 

141 
(1) Houders voor menggas (nr. 2), oliegas 

(vetgas) (nr. 3) en oplossingen van an,moniak, 
in water (nr. 10) mogen inplaats van af
sluiters, ook voorzien zijn van metalen schroef
clopp n. 

(2) Bij houders voor boorfluoride (nr. 4) 
of tot vloeistof verdichte ammoniak of op
Jo singen van ammoniak in water, (nrs. 6 en 
10) , zij n afsluiters van koper en van eon 
metaal of een metaall egeering, die door boor
fluor ide of ammoniak kunnen worden aange
tast, niet toegestaan. 

(3) H et is verboden vet- of ol iehouclende 
dichtings- of smeerm idde len te gebru iken bij 
de slu itingen van houders voo r zuu 1·stof on 
samengeperste lucht (nr. 4) , stik tofoxyclule 
(nr. 5) en tikstoftetraoxycle (nr. 7). 

(4) Houders voor opgeloste acetyleen (nr. 
11) mogen ook voorzien zijn van afsluiters met 
beugels luiting. Metalen dee len de,· afslu iters, 
die met den inhoud in aanraking komen, mo
gen niet meer clan 70 pct. koper bevatten. 

(5) Houders met samengeperste zuurstof 
(nr. 4), bevestigd aan vischhouclers, worden 
ook toegelaten als zij niet luchtdicht zijn afge
sloten, maar voorzien zijn van inrichtinge n, 
d ie de zuurstof geleidelijk kunnen late n ont
snappen. 

2. Off icieele beproeving der houde rs. 
142 

(1 ) Metal en houders moeten. voor dat zij 
in gebru ik worden genomen. door de zorg van 
een door het bevoegd gezag e rkende n deskun
dige worden onderworpen aan een waterpers
proef. H oude rs voor acetyleenoplo singon (m. 
11) moeten bovendien worden onderzocht op 
de amenstelling der poreuze stof en op de 
toelaatbare hoevee lhe id oplosmiddel lzie rns . 
134 en 148 (2)]. 

(2) De bij de waterpersproef te bezigen 
d ru k moet bedragen: 

a. voor houders, bestemd voor het vervoer 
van samengeperste gassen ( 111-s. 1-4) 1 ½ maal 
den vul I ingsdruk, toegestaan volgens 1· 11. 146 i 
zij moet dezen vull ingsdruk echte r met ten 
m inste 5 kg/cm2 oversch rij de n ; 

b. voor houders, bestemd voor het vervoe r 
van tot vloeistof verdich te gassen der 11 rs . 
5-8: 
Koolzuur, vloeibaar oliegas en 

stikstofoxydule (nr . 5) ... . .. . 250 kgicm2 
Aethyl een ( nr. 5) . . ... .. . . .......... 225 
Aethaan (nr. 5) en chloorwater-

stof (nr. 7) ... . ... 120 
Zwave lwaterstof (nr. 7) . ...... . 54 
Z-gas (nr. 5) . ........ ... .... .. .... ·10 
Propyleen (nr. 6) ..... ..... .. ....... .. .. 35 
Atnmon iak, propaan, gasmengsel C 

(nr. 6), chloor en T -gas (m. 7) 30 
Gasmengsel B (nr. 6) ...... 25 
Stiksto[tetraoxyde (nr. 7) ... . 22 
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Chloormethyl e n methylaethe,· ( nr. 
8) ············· ······· ··· ···· ·················· 16 

Chloo1·kooloxycle (pho geen) (nr. 6) 15 
Methylamine (nr. 8) ..... ........... .. 14 
Isobutaan, gasmengsel A (nr. 6) en 

zwavelig zuur (m. 7) .......... ... .. 12 
Vinylchloride (nr. 8) .. ................ 11 
Butaan (nr. 6). chloorneth y l, broom -

methyl , vinylrnethylaether, 
aethylamine, aethy leenoxyde en 
butacliëen (nr. ) ....... ... .. .. ..... . . 10 
c. voor houcle,· , be tem cl voor het ,·e rvoe1· 

van onder druk opgeloste gassen: 
Ammoniak, o nde r clrnk opgelost in 

water (nr. 10) met meer clan 35 
en ten hoogste 40 g wichtspro-
centen ammoniak ... .. . .. ......... . ... 8 kg/cm~ 
met meer dan 40 en ten hoogste 
50 gewichtsprocenton ammon iak 12 

A cetyleen opgelost in aceton (nr. 
11) ·· ··· ···· ·· · · ····························· 60 " 
(3) De houders moete n den proe fdruk door

staan zonder blijvende v01·mverandering te on
dergaan en wncler scheuren te vertoonen . 

143 
(1) Dezelfde per proef moet worden her

haald: 
a. om de 2 jaar bij houders , bestemd voor 

het vervoer van boorfluoricle (nr. 4). chloor
kooloxycle (phosge n) (m. 6), ch loor, ch loor
waterstof. zwavelig zuul', zwavel waterstof en 
tikstoftetraoxycle (nr. 7); 

b. om de 5 jaar bij houder , bestemd voor 
het vervoer der overige samengeperste en tot 
vloeistof ,•e rclichte gassen, alsmede bij houders 
voor onder druk opgelo te ammoniak (nr. 10). 

(2) Houde r met een inhoud van meer clan 
100 1 [rn. 139 (2)1 moeten bovendien inwendig 
wo,·den 011cle1·wcht in deze! [de termij nen als 
zij n voorgeschreven voo r de pe rsproeven. 
144 

Van ho11de 1·s voor opgelost acetyleen (nr. 
11) , moeten de uitwe ndige toestand, beneven · 
de toe tand van de poreuze stof (ho l Ie ruim
ten , in e l kaa,· gezakt zijn), om de 10 jaar wm·. 
den onderzocht. indien voor het inwendi g on
clerwek de poreuze sto[ niet venvijderd kan 
worden, moeten stee kproeven worden genomen 
door een zeker aantal houders open te snijden 
en daarvan het inwendige te onderzoeken op 
roestvorming en op verander ingen in het ma
teriaal van vervaardiging en in de poreuw 
stof. 

3. J\'ferken op de houders. 
146 

(1) Op metale n houders, bevattende gas
sen der nrs. 1- 8, 10 e n 11, moeten clu iclelij i< 
en duurzaam zijn aangebracht: 

a. de onve1·korte benaming van het gas, 
de naam van den vervaa1·clige1· of van den 
eigenaar, be ne vens het vo lgnummer van den 
houder; 

b. het tarrn-gewicht van den houder, met 
inbegrip van de ondercleelen zooa l afsluiters, 
metalen doppen enz. maar met uitzondering 
,·an de schutkappen ; 

c. de hoogte van den proefdruk - zie rn. 
142 (2) -, de datum van de laatste pers
proef - zie rn. 143 en 144 - e n het stempel 
van den deskundige, di e de proe f heeft ver
richt; 
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bovend ien 
cl. voor same ngepe ,·ste g assen (nrs. 1- 4): 
de hoogte va n den toege la ten vuil ingsclruk 

- zie rn. 146 - ; 
e. voor tot vloe isto f verdi ch te gassen (nrs. 

5- 8) e n ammoniak , opge lost in wa te r (nr. 
10) : 

het toegelate n grootste gew icht de r vull ing 
- zie rn . 147 e n 148 (1) - ; 

/. voor acety leen , opgelost in aceten ( 111'. 

11): 
de hoogte va n den toegelaten vu 11 i ngsd ru k 

- zie rn. 148 (2) - en de hoogte van den toe
gela ten vu llingsclruk - zie rn . 148 (2) - en 
het totale gewicht van het geheel : led ige hou
der, onderdeele n, pore uze stof en ac,eton. 

(2) De opgaven moete n zij n ingeslagen o p 
een ve rstre kt gedeelte van den wand, dan wel 
zij n aangebracht op een meta len p laa t of r in g, 
we lke rondom moet zij n vastgesoldee rd of be
ves ti gd door mi dde l van koperen scproeven . D e 
naam van het gas m ag ook op den ho uder ge
sch ilde rd zij n . [zie ook rn. 162 (2)]. 

(3) Houders in k isten moeten wo zij n ge
p laatst , da t de proefstempels gemakke lij k ge
vonden kun nen worden. 

c. Vulli ng de r houders. 

H(I 
(1 ) Voor ho ude rs , d ienende voor het vervoe r 

van samengeperste g assen (nrs. 1- 4) , m ag de 
v uil ingsdru k, he rl e id tot een temperatuur va n 
15 ° C. de vo lgende hoogten n iet overschrijden: 

l uchtgas (nr. 2) , zuurstof, waterstof , stiksto f, 
kooloxycle, m ij ngas, (methaa n) , sam engepe rste 
l uch t , boorfl uor ide e n de edele gassen (nr. 
4) ....... ... .... ...... ..... ... ..... .. .. ...... .... . 200 kg/cm2 

sam engeperst o liegas ( vetgas ) 
(nr. 3) .. . . .. .. ..... . .. .. ...... . . . .. .. ..... . . . 125 

samengeperst koolzuu ,· (nr. 1} . . . 20 
wate rgas en menggas (o liegas 

met ten hoogste 30 pct. acetyl een) 
(n r. 2) . .... .. .. ..... .. ... ... ... . .. . .. . 10 

(2) De afzende r va n sam engeperste gassen 
geen rn enggas (ni·. 2) of vetgas (nr. 3) zij nde, 
di e in zeeboe ien o f dergelij ke houde rs ten ver 
voer worden aangeboden moet op ve r langen 
d en in de houders aanwezigen druk met behu lp 
van een ma nometer aantoonen . 

147 
(1) Voor houders, di enende voor het ve r

voer van tot vloe isto f ve rd ich te g assen der nrs. 
5- 8, m ag het g rootste gewich t der vu ll ing n iet 
meei· bed rage n clan bij: 

Li te r 
aeth y leen (nr. 5) 1 kg vloe istof op elke 3.50 ,_; 
a eth aan (nr. 5) .. 1 " 3.30 ~ 
v loe ibaar ol iegas ::, 

en Z-gas (nr . 5) 1 2.50 ] 
gasmengsel C 

(nr. 6) . 1 
p ropaa n en gas

mengse l B (n r. 
6) .. 1 

propyleen(nr. 6) 1 " 
gasmengsel A 

(nr. 6) ... ..... . 1 ., 
isobutaan (nr. 6) 1 " 
butaan (n r. 6) . .. 1 " 
an1mo ni a k (nr. 6)1 " 
butadi ëen (m. 8) 1 " 
L. &. S. 1938. 

2.40 ~ 
"O 
C: 

"' 2. 35 : 
2.25 ..., 

.~ 
2.08 
2. 05 
1.92 
1. 88 
1.85 

1;l 
"O 
::, 
0 

.cl 

.s 

chloorwaterstof 
(nr. 7) . . .. . .. .. 1 ,, 

m ethylam ine en 
aethy lami ne 
(nr. 8) .. . ... . .. 1 

methylaether (nr. 
8) ... ..... ... .... 1 " 

zwave l waterstof 
(nr. 7) en vi
nyl meth yl aether 
(nr . 8) .. ... ... . 1 

koo lzuur, stikstof
oxydule (nr. 5} 
en T-gas (nr. 7} 1 " 

aethy leenoxyde 
(nr. 8) .. .. .. .. ... 1 ,, 

viny lchloride 
(nr. 8) .. . ... ... 1 

ch loormeth yl en 
ch looraethyl 
(nr. 8) ... .... .. 1 ,, 

ch loo rkooloxyde 
(phosgeen} (nr. 
6) , ch loor, zwa-
vel igzuur en 
sti kstoftetra-
oxyde (nr . 7) 1 " 

broommethy l 
(nr. 8) . .... .. . . 1 ,, 

148 
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l. 75 

1.70 

1 .65 

~ 
ël 
;:l 
0 

1.50 ..<: 

1.34 

1. 30 .& 
E 

1 .26 

1.25 

0.80 

0.70 

;:l ... 
"' ël 
;:l 
0 

..c: 

.!: 

(1) Voor ammon ia k onder dr uk opgelost in 
wate r (nr. 10) m ag het grootste gewich t der 
vu lli ng n iet meer bedragen dan: 

a. l kg oploss ing bij el ke 1.25 1 inhouds
ru imte bij meer cla n 35 en t en hoogste 40 ge
wich tsprocenten ammonia k, 

b. l kg oploss ing op elke 1. 30 1 inhouds
ru im te bij meer da n 40 en ten hoogste 50 
gew ich tsprocenten ammonia k. 

(2 ) Voor acetyleen opgelost in aceton mag, 
wa nneer bij 15 ° C de evenwich tstoestand is 
bere ikt, de vull ingsd ruk 15 kg/cm2 niet over
sch r ijden . De hoeveelhe id oplosmiddel moet 
zoo groot zij n, da t na het opnemen va n het 
acetyleen • en een stijg ing va n de temperatuur 
in het inwendige va n den houder tot 50 ° C, 
de dru k 40 kg/cm2 n ie t ka n overschrijden. 
3. Samenpa kking. 
149 

(1) Van de in rn. 131 genoemde stoffen 
mogen slechts de volgende tezamen in één 
coll o zij n samengepa kt met elkander, met stof
fen o f voorwerpen van a ndere klassen of met 
a ndere goederen, zulks onder de volgende 
voo rwaarden: 

a. met elkander: 
l. gassen der nrs. 5, 6 e n 7: ch loor (nr. 7) 

m ag echter n iet tezamen verpa kt zij n met 
a mmonia k (nr. 6) o f zwave li gzuur (nr. 7). De 
gassen moeten v e rpakt zijn volgens rn. 1 35 ; 

2. gassen van nr. 8 , ind ien zij ver pakt zijn 
volgens rn . 136 ; 

b. met stoffen of voor werpen van ande re 
kl assen - indien en voor zoover samenpakking 
ook voor deze is toegestaan - of met andere 
goederen: 

l. gassen der nrs. 5, 6 en 7 (u itgewnderd 
chl oor en stikstoftetraoxyde} en 8, ver pakt in 
meta l en houde rs, die met de andere tezam en 
te ve rpa kken goederen in een gemeenschappe
lij ke houten kist vereeni gcl moete n zijn ; 

5 6 
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2. gassen der nrs. 5, 6 en 7 (uitgezonderd 
chloor) in kleine hoeveelheden. De gassen 
moeten overeenkomstig rn. 135 verpakt zijn in 
buizen en blikken kokers, die met de andere 
tezamen te verpakken goederen in een gemeen
schappelijke houten kist vereenigd moeten zijn; 

3. gassen van nr. 8 bij een totale hoeveel
heid van ten hoogste 5 kg. De gassen moeten 
overeenkomstig rn . 136 verpakt zijn in bu izen 
en k istjes, di e met de andere tezamen te ver
pakken goederen in een gemeenschappelijke 
houten ki t vereenigd moeten zijn. 

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de co lli . 
150 

Op elk collo, bevattende ga sen de r nrs. 
1-11, moet, ook indien deze ga en met andere 
goedet·en overeenkomstig rn. 149 tezamen zijn 
verpakt, duidelijk en onuitwischbaar den in
houd zijn aangegeven in een der officieele 
talen van het land van afzending en boven
dien in het Fransch, Duitsch of Itnliaansch, 
tenzij in de internationale tarieven of in bij 
zondere overeenkom ten tusschen de spoorweg
besturen anders is bepaald. 

161 
I eder collo met v loe ibare lucht, vloe ibare 

zuurstof en vloeibare stikstof (nr. 9) moet 
voorzien zijn van een etiket volgens model nr. 
10; indien de stoffen verpakt zijn in glazen 
i!essohen [rn. 137 (1) a], bovendien van een 
etiket volgens model nr. 11 (zie Aanhangsel 
III). 

152 

B. Wij ze van vervoP1·, beperkingen b-ij 
verzending. 

Geen beperki11gen. 

C. Opgaven i11 dc,1 vraclttb1·ie/ . 
153 

(1) De om chrijving van het goed in den 
vrachtbr ief moet overeenstemmen met de cur
. 1ie/ gedrukte benaming van rn . 131 en moet 
met rood zijn oni!,erstreept . 

(2) In vrachtbrieven voor colli , waarin een 
stof van rn. 131 tezamen verpakt is met ande re 
toffen of voorwerpen van bijlage I of met 

andel'0 goederen, moeten de opgaven voor 
ieder van deze stoffen of voorwerpen afzonder-
lijk zijn vermeld. · 

D. V ervoermiddelen . 
l. Voorschriften betreffende de wagens en 

het laden. 
a. Voor colli. 

164 
Geladen moeten worden: col! i bevattende 

gassen 
a. der 111"S. 1- 8 en 11: in gesloten wagens 

of op open wagens, d ie gedurende de maanclen 
April tot en met October, met dekkleeden moe
ten zijn afgedekt, tenzij de houders verpakt 
zij n in houten kisten; 

b. van nr. 9: in gesloten wagens. 

166 
· (1) Colli mogen niet worden geworpen en 

geen schokken ondergaan en ook niet worden 
blootgesteld aan zonnestralen o f andere warm
tebronnen. 

{2) Houders moeten in de wagens zÓÓ wor
den geladen, dat zij niet kunnen kantelen of 
vallen. Rolbare coll i moeten met de lengteas 
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in de lengte van den wagen worden gelegd. 
Zij moeten tegen elke zij del i ngsche beweging 
zij n verzekerd. Houders met vloe ibare lucht, 
vloeibare zuurstof of vloeibare stikstof (nr. 9) 
moeten rechtop staan en tegen e lke beschadi
ging door andere coll i zijn gevrijwaard. 

b. Voor kete l wagens. 
16fl 

In ketel wagens mogen 11iet worden ve rvoerd : 
a. chloorkoolo"yde (phosgeen) (nr . 6) en 
b . ga en van nr. n. 

167 
De voorschriften omtrent !,ouders die los 

worden verzonden, gelden ook voor houders 
van ketelwagens, met inachtneming van de 
volgende afwijkingen en bijzondere bepalingen: 

a. Houders van ketelwagens mogen 11iel 
voorzien zijn van veilig-heid afsluiters. 

b. Indien een aantal houders voor samen
geperste gassen blijvend aan den wagen ver
bonden i en de gassen niet gevaarlijk zijn 
voor de ademhalingsorganen, is het niet nood
zakelijk <lat iedere houder voorzien is van een 
inrichting tot het vullen en led igen ; de,..e in
rich t ing kan verbonden zijn aan een gemeen
schappe lijke buis , die de houders verbindt. 
Afneembare houders mogen echter niet ver
bonden zijn door een gemeen chappelijke buis. 
(Onder afneembare ho11ders worden ve i taan 
houder , die geconstl'Ueerd zijn in verhand met 
de bijzondere eischen rnn den wagen en die 
eerst na demonteering der bevestigingsmidde
len ku nnen worden afgenomen.) 

c. Bij samengeperste gassen, die gevaarlijk 
zijn voor de ademhalingsorganen, moet iedere 
houder afzonder lijk door een afsluiter kunnen 
worden afgesloten. 

d. Wanneer een aantal houders voor tot 
vloe istof verdichte gassen blijvend aan den 
wagen verbonden zijn, mogen zij n iet afzonde,·
lijk door afs luiters afgesloten ku nnen worden . 
Zij moeten verbonden zijn door een gemeen
schappelijke buis of op een soortge lij ke wijze. 
Afneembare houders mogen niet verbonden 
zijn door een gemeen chappelijke buis. 

e. Afsluiter van houders, we lke gerold kun
nen worden , moeten voorz ien zijn van schut
kappen . 

/. Afsluitinrichtingen moeten zoo zijn aan
gebracht, dat zij niet door onbevoegden in 
werking kunnen worden geste lcl 

g. H et inwendig onderzoek der houders van 
ketelwagens moet plaats hebben met gelijke 
tu chenl'Uimte als is voorgeschreven voo,· de 
persproe f. Voor houders, bestemd voor het 
vervoer van ch loor en ,;wavelig zuur (nr. 7) , 
moet de persproef om de 5 jaar en het inw<'-n
dig onder1,0ek om de 21/2 jaar plaats hebben. 

lt. H et tarra-gewicht van den metalen hou
der en de uitru tingsstukken , de schutkap 
inbegrepen, moet op den houder zijn aange
geven [zie rn. 145 (1) b]. 

i. Cylindervormige hoi,ders, bestemd mor 
het vervoer van tot vloeistof verdichte gassen, 
moeten voorzien zijn van geperforeerde tus
schenschotten, waardoor zij in afdeel ingen, niet 
langer dan 3.50 m, worden verdeeld. 

k. Houders voor tot ,·loei tof verd ichte gas
sen der nrs. 5, 6 en 7 moeten tegen de inwer
king van zonnestralen zoodanig zijn beschut, 
dat de temperatuur van den inhoud onder geen 
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e nke le omstandighe id boven 50 ° C ka n stijgen. 
D e beschu tt ing moet zoo zij n aa ngebracht, dat 
zij een gema kkelij k o nderzoe k van vul- en ui t
la a topen ingen en van de gemeenschappel ijke 
buizen, ni et verhindert. 

158 
(1) Afneembare houde rs van ketelwagens 

moete n zoodan ig zij n be vesti g d, dat zij niet 
ku ,m e n ve rschu iven . 

(2) K etelwagens moeten zoo zij n gebo11wrf , 
dat de houders e lectrisch geaa rd ,..ij n . 

2. Opsch r ifte n en gevaa rsetiketten op de wa
g ns (zie A a nha ngsel III ). 

159 
K etelwagens , be va t tende gassen de r 11rs. 

1- 8, moeten aan be ide zijden voorzie n zij n van 
et iketten vo lgens model nr. 14. 

160 

E. V erbodsbepalingen omtrent sa-m e-n
laiien. 

C eene. 

161 

F. L edige houd rs. V errlere voM·sch,·if
ten. 

(1 ) De houders van nr. 12 moeten dich t 
ges lo ten zijn. 

(2) De omschrij ving van het goed in de n 
vrachtbrie f moet overeen tem me n met de cur
sief gedrnk te bena m in g va n rn . 131 en moet 
met rood zijn onderst,·eept . 
162 

(1) Voor zoove r in de rns. 131- 161 geen 
bij zondere voorschri ften zijn gegeven , waaraa 11 
houde rs, be terne! voor het vervoer van same n
ge pe rste, tot vloe istof verd ichte of onder dr uk 
opgeloste gassen moe ten vo ldoen , geleien de 
voo rschriften va n het la nd van oo rsp rong, o n
verschi ll ig o f het houders van ketelwagens zij n 
of ni et . 

(2) Tot het vervoe r bl ij ven toegelaten hou." 
de rs voor samenge perste , tot vloe istof verdich te 
of onder druk o pge loste gassen, in het verkeer 
gebrach t onder vroegere voorschriften van Bij 
lage I. E ch ter moeten de termij nen voo r het 
he rhal en der persproeven e n van het inwen
d ige onderzoek, vastgeste ld in de rns. 143, 144 
en 157 g , in ach t worde n ge nomen. 

1611 -179 

Ie. Stoffen, welke bij aanrakin g met water, 
ontvlambare of de verbrandin g be,·or

derende gas~en ontwikkelen. 

l. Lijst der sto!fen. 
180 

(1) Va n de sto He n va l lende onder de om
schrij ving van kl asse I e, worde n slech ts ten 
ve rvoer toegelaten di e , we1ke genoemd zij n in 
rn. 181 , zulks onde r de voorwaa ,:den, genoemd 
in rn. 181- 192. Di t zij n de rha lve sto ffen van 
Bijl age I. 

Opm.erking. Led ige pakm iddele n, wel ke 
stoffe n van klasse I e hebben bevat, worden 
niet a ls ont plofbaar in den zin van art. 3 
der I.O.G . beschouwd e n zijn derha lve n iet 
o nde rworpen aan de voorschriften va n B ij 
l age I . 

Led ige pa kmiddelen , wel ke stoffen van 
nr. 181 , nr. 2, hebben bevat, worden noch -

181 
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ta 11s s lechts ten vervoe r aangenomen, in
d ien zij va n de overblij fse le n dier stoffen 
geheel zij n gezu iverd. In den vrach tbrief 
moet zij n aangegeve n, wa t zij te voren heb
ben be vat. 

1. Al ka limetalen en aarda lka l imeta len, b.v. 
natrium, kal iu1n, cal ci,11n, zoomede de legee
r ingen de r a l ka l imetal en en aarda lka l i1tte!-a len 
onder! ing. 

2. Ca.l cimn en cal ciu,nhydruur. 
Opm er king. K al kstikstof wordt n iet a ls 

ontplofbaa r in den zin van art. 3 der 
I.O.G. beschouwd en is derha lve niet ont
worpe n aan de voorschri ften van Bijl age I . 

3. N at1·iu1nsuperox yrle en mengsels va n na
t r iumsupe roxyde, welke n iet gevaarl ij ker zij 11 
dan natriumsuperoxyde . 

2. V ervoe1·svoorwa.arllen . 
A. Colli. 

1 . Al gemeene verpa kkingsvoorschriften. 
182 

(1) P a kmi ddelen moeten zoodan ig ges lo ten 
en zoo d ich t zijn , dat het bi nnendringen van 
voch t en e l k verl ies van den inhoud is u itge
s loten. 

(2) H et mate ri aa l, waar van pakmiddelen en 
slui t ingen zij n ver vaard ig d, mag door den in
houd n iet worden aan getast, noch daa rmede 
schadelij ke ve rb indingen vo rmen . 

(3) P a km iddelen, met inbegrip van s lui
t ingen, moete n overnl zoo deugdelij k en wo 
ste r k zij n, d,it zij onderweg nie t kunnen los
raken, en in a ll e opz ich ten kunne n voldoen 
aan normale vervoerse ischen. 

(4) Voo r o pvu lli ng dienende stof fo n moeten 
strooke n met de e igenscha p pe n va n den inhoud. 

2. V erpa kk in g der a fzondedijke stoffen. 
1811 

(1) Stoffe n van kl asse Te moeten zij n ve1·
pakt in ij zeren vaten o f in pakmiddelen van 
plaatij ze r, ver lood ij ze r of b i ik . Bij hoeveel
hede n van ten hoogste 5 kg mogen to ffen va n 
n r . 1 ook ve rpakt zijn in glazen vaatwe rk. 
Pakm iddelen voor stoffen va n nr. 1 moeten 
gevu ld zij n met petrole um o f met parnffine
ol ie; voor de ove rige stoffen moeten zij ech ter 
d roog zij n. 

(2) P a km iddelen voor stoffen de ,· nrs. 1 en 
3, met u itzondering va n ijzeren vaten, moeten 
vastgezet zij n in bui tenste pakmiddelen en wel : 

a. metalen pa kmiddelen, beva ttende stoffen 
van nr. 1 : in houten verzend ingsk isten o f in 
ijzeren sch ut korven ; 

b. glazen vaatwerk, bevat tende stoffe n van 
r n. 1 en metal en pakmi dde le n, bevatte nde 
stoffen van nr. 3: i n houten verzend ings kisten 
voorzie n van een w aterd ic hte b innenbe kl eedi ng 
van ij ze r, ver lood ij zer of bli k. Voor gla zen 
vaatwerk, bevat tende ten hoogste 25 0 g , mag 
de houten ve rzendingskist m et b innenbek lee
d in g vervangen zij n door een pa km iddel van 
ijzer, ve rlood ij zer of bli k. Glazen vaatwerk 
moet met onbrandba re voor opvull ing geschikte 
stoffen in de verzendingspa km idde len zij n 
vastgezet; 

c. blikken pakmiddelen, bevattende natri 
umsuperoxyde (nr. 3), bij wagenl ad ing ook in 
ijze ren schu tkorven. 
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3. Samenpakking. 
184 

De in rn. 181 genoemde stoffen mogen in 
één collo zij n verpakt met elkander, met stof
fen of voorwerpen van andere klassen, of met 
andere goederen onder de volgende voorwaar
den: 

a. met elkander: stoffen, behoorende tot 
hetzelfde nr., nadat rekening is gehouden met 
de voorschriften omtrent de binnenverpakking, 
in een verzendingspakmiddel, voorgeschreven 
voor de stoffen va n dat nr.; ·· 

b. met el kan der, met stoffen of voorwerpen, 
behoorende tot andere klassen - indien en 
voor wover samenpa kking ook voor deze is 
toegestaan - of met andere goederen: 

a ll e stoffen van m. 181 , in hoeveelh eden van 
ten hoogste 5 kg voor iedere stof, en verpakt 
in metalen pakmiddel en, als voorgeschreven in 
rn . 183. Deze pakmiddelen moeten met de 
andere tezamen te verpakken goe<leren, in een 
gemeenschappelijk houten pakmi<ldel zijn ver
eenigd. 
4. Opschriften fn gevaarsetiketten op de colli 

(zie Aanhan"'Sel III). 
185 

I eder collo met stoffen van klasse Ie moet, 
ook indien deze stoffen met andere goederen 
overeenkomstig rn. 184 tezamen zijn verpakt, 
voorzien zijn van een etiket volgens model 
nr. 12. 

186 

B. Wijze van vervoe,·, bepe,·kingen bij 
verzending. 

Geen beperkingen. 

C. Opgaven in den vraclitbrief. 
187 

(1) De omschrijving van het goed in den 
vrachtbr ief moet overeenstemmen met de cur
sie f gedrukte benaming van rn. 181. Indi en in 
de nrs. 1 en 3 de stofnaam niet is aangegeven, 
moet de handelsnaam worden gebezigd met de 
toevoeging: ,,Goed van klasse I e n,·. 1 (of nr. 
3)" . De omschrijving van het goed moet met 
,·ood zijn onde,·st,·eept. 

(2) In vrachtbrieven voor colli , waarin een 
stof van rn. 181 tezamen verpakt is met andere 
stoffen of voorwerpen van Bijl age I of met 
andere goederen, moeten de opgaven voor ieder 
van deze stoffen of voorwerpen afzonderl ijk 
zijn vermeld. 

D. V ervoermiddelen. 
1. Voorschriften betreffende de wagens en 

het Jaden. 
188 

(1) Colli met stoffen van klasse Ie moeten 
in gesloten w1gens worden geladen. 

(2) Pakmiddelen met calc iumcarbid (nr. 2) 
mogen ook op open wagens met dekkleeden 
worden ge laden. 

189 
Houders van ketelwagens en hunne sluitin

gen moeten zooveel mogelijk voldoen aan de 
algemeene verpakkingsvoorschriften van rn . 
182. 

2. Opschriften en gevaarsetiketten op de wa
gens. 

190 
Ketelwagens met calciumcarbid (m. 2) moe-
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ten aan de zijde, waar zij gesioten worden, 
voorzien zijn van het vo lgende duidelijke en 
onuitwischbare opschrift: ,,Na het vull,m en 
het l edi gen goed sluitrn" . Het opschr ift moet 
gesteld zijn in een der officieele talen van het 
land van afzending en bovendien in het 
Fransch, Duitsch of Ital iaansch, tenzij in de 
internationale tarieven of in bijwndere over
eenkomsten tusschen de spoorwegbesturen an
ders is bepaald. 

191 

E. Verbodsb epalingen voo,· het sa,nen
laden. 

Geene. 

192 

F. L edig e pakrniddelc·,i. V erdei·e ·voor
schrift en. 

Zie rn. 180 (Opmerking). 
193-199 

J{LASSE II. VOOR ZEL1'' ON TBRAN 
DING VATBARE S'fOFl' EN. 

1. Lijst cle,· sto ff en. 
200 

V a n de stoffen, vallende onder de omschr ij 
ving van klasse II, worden slechts ten verv:ler 
toegel aten die, welke genoemd zijn in rn . 201, 
zulks onder de voorwaarden genoemd in rns. 
201-220. Dit zijn derhalve stoffen van Bij
lage I. 
201 

1. Gewone (witte of ff el e) fosfor. 
Opmerking. Amorfe (roode) fosfor en 

fosfo rsesquisul fide worden niet a ls voor 
zei fontbrand ing vatbaar in den zin van 
art. 3 der I.O.G. beschouwd en zijn de r
halve niet onderworpen aan de voorschrif
ten van Bijlage I. 

2. Verbindingen van fosfor met aa rdal kali 
metalen, b.v. fo sforcalciu,n, josforstron tiurn. 

Oznnerking. Verbind ingen van fosfor 
met metalen, zooals fosforijze ,· en fosfor
koper, worden niet a ls voor ze lfontbran
ding vatbaa r in den zin van art. 3 de i· 
I.O.G. beschouwd, en zijn derhalve niet 
onderworpen aan de voorschriften van 
Bijlage 1. 

3. Zinkaethyl , z·inkmethyl, ,nagnesimn-
aethyl, a l of niet opgelost in aether en andere 
soortgel ijke vloeistoffen, welke aan de lucht 
van zei f ontbranden. 

4. Oplossingen van gewone fo sfo r in zwa
velkool s tof. 

5. Gebruikte poetskatoen en poetslappen 
(poetsdoeken). 

6. Gem.alen 1-ubber, ,.,,.bberstof. 
7. Stof en poeder van alim,inimn of zink, 

,zoomede sn engsels van alu,niniunzsto f of -poe
der rnet zinkstof of -poede,·, ook vet of olie
achtig; gefiltreerd stof uit hoogovens. Zie ook 
rn. 201a, (2). 

8. J[unstrnatig to-eber eid (b.v. door verma
len of op andere wijze) sto f van stnnkool, 
bruinkool, bruinkoolcokes en turf, voorts inert 
gemaakte (d.w.z. voor zelfontbrand ing minder 
vatbaar gemaakte), gedeeltelijk gedistill eerde 
bruinkoolcokes. 

OpmlJ'Tking. H et natuurlijke stof, ach
tergebleven bij de winning van steenkool, 
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bruinkool of turf, wordt niet a ls voor zelf
ontbranding vatbaar in den zin van art. 3 
der 1.0.G. beschouwd en is derhalve niet 
onderworpen aan de voorschr iften van Bij ..• 
lage I. 

9 . V ersch gegloeid ro et. Zie ook m. 201 a, . 
(1), a. 

10. a. V ersch gegloeide houtskool, poeder
vormi g in korre ls of in stukken - zie ook nr. 
1 va n klasse IIIb (rn. 351) -, olij/pittenlwol . 
Z ie ook rn. 201 a, (1), b . · 

b. V ench g~zwoll en kud·, poedervormig of 
in korrel s, a l dan niet met toevoeging van 
pek of soortgelij ke, niet voor zel foxydatie 
vatbare stoffen. Zie ook m. 201 a, (1) , c en 
m. 1 van klasse Illb (rn. 351). 

Opmerkin g. Omhu lsels en platen, ver
vaardigd door het persen va n gezwoll en 
kurk , a l of niet met toevoeging van pek 
of soortgelijke, niet voor zelfoxvdatie vat
bare stoffen , worden niet a l, v,{tbaar voor 
zel fo ntbrand ing in den zin van art . 3 der 
I .O.G. beschouwd, en zij n de rha lve niet 
onde rworpen aan de voorschrif ten van B ij 
lage I. 

11 . Mengsels van korreli ge of poreuze 
brandbare sto ffen met nog voor zei foxydat ie 
vatbare bestanddeelen, zooals lijnolie, vernis, 
ha rs, ha rsol ie, petrnleumresidu (b.v. zg. kit1·k-
11ulsel , lnpul ine), zoomede oliehondenclP 1·,1.s
ten afkomstig van de blee king ·van .sojaol ie . 
Zie ook rn . 201 a, (1) , d. 

12. M et vet , ve ,·nis of ol ie dool·trokken pa-
71ie1·, km·ton en daa rmede vervaardigde voor
werpen (b.v. m et vet , vernis of olie doo1·t1·ok
ken kokers, ringen), ind ien de stoffen, waar
mede zij doortrokken zijn, nog niet droog zijn. 
Z ie ook rn . 201 a, (1), e en 111-. 1 van klasse 
UI b (rn . 351). 

13. Ongereinigcle gebntiktP gisl zakk en . Zi e 
ook rn. 281 a, (1), /. 

14. l' erzwaar·cle z-ijde ( co1·donnetzijcle, ,ou
plezijde, bourette en chappezijde) in strengen. 
Zie ook rn. 201 a, (1) , g . 

15. Stoffen, gecliencl hebbende voor de rei
niging van l ichtgas . Zie ook rn. 201 a, (1), h. 

16. L eclige, ongereinigcle ijzeren vaten, 
welke gewone /os/ 01· hebben bevat (nr. 1). 

17. L edige, nn gereinigde pakmiddPl en, 
1celke zinkaethyl, zinkmethyl , 1nar,nesimn 
aethyl of andere 1!001· zelfontbranding vat
bare vloeisto f/ en van nr. 3 hebben bevat . 

18. L edige ongereinigde pakmirldel en, wel 
ke oplossingen van gewone fosfor in zwavel 
koolstof hebben bevat (nr. 4). 

Opmerking bij de nrs. 16- 18. L edi ge 
pakmiddelen, welke andere stoffen van 
kl asse II, hebben bevat, wo1·den n iet a ls 
vatbaa r voor zelfontbranding in den zin 
van art. 3 de r I.O.G . beschouwd en zijn 
derhalve n iet onderworpen aa.n de voor
schriften van Bijlage I. 

201a 
(1) De h ie rna genoemde stoffen van rn. 

201 worden, ind ien hun toestand voor e lk 
µ-evaar voor ze lfontbrandin g ui ts lui t en dit 
door den afzender in den vrachtbr ief is ver
klaa rd door de aanduiding: ,, NiPt ·vn/b [l;a1· 
11001· zelfontbrandinr!' ' , niet a ls vatbaar voor 
zel fontbranding in den )lin va n a rt. 3 der 
1. 0. G. beschouwd en zijn derhalve niet on-
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derworpen aan de voo ,·schriften van klasse II 
- zie echte r nr. 1 van klasse IIIb. (rn . 351 ): 

a. versch gegloe id roet (zie nr. 9 van rn. 
201); 

b. . ve ,·sch gegloeide houtskool , poedervor
mig, in korrels of in stukken; olij fpitten 
koo l (zie nr. 10 r,. van rn. 201}; 

c. versch gezwoll en kurk , poedervormi g of 
in korre ls, a l of niet met toevoeging van pek 
of soortgelij ke, niet voor ze lfoxydatie vatbare 
stoffen (zie nr. 10 b van rn . 201) ; 

d. mengsels van korre) ige of poreuze brand
bare stoffen met lijnol ie, verni s, hars, hars
olie , petroleumres idu , enz. (b .v. kurkvu lsel , 
lupuline ) zoomede oliehoudende resten, af
kom &tig van de b leek ing van sojaolie (zie nr. 
11 van rn . 201); 

e. met vet , ve rn is o f ol ie doortrokken pa
pier, ka,·ton en· daarmede vervaardi gde voor
we ,·pen (b .v. met vet, vernis of ol ie door
trokken kokers en ringen) (zie nr. 12 van m. 
201) ; 

/. ongereinigde gebruikte g istza kken (z ie 
m. 13 van rn. 201); 

g. verzwaarde zijde (cordonnetzijde, souple
zijde, bourette en cha ppezijde) in strengen 
(z ie nr. 14 van rn. 201 ) ; 

h. stoffen , gediend hebbende voo ,· de rei
nigi ng va n li chtgas (zie nr. 15 van rn. 201). 

(2) Voor zoover de hierna genoemde stof
fen van rn. 201 verpakt zijn in kl e ine hoe
veel heden overeenkomstig handelsgebru ik, 
worden zij niet a ls vatbaar voor zelfontbran
d ing in den zin van a rt. 3 der I. 0 . G. be
schouwd en zijn derha lve 11iet onderworpen 
aan de '10orschr iften van Bij lage I : 

Stof en poeder van al uminium of zink (nr. 
7) b.v. tezamen verpakt met I akken tot het 
vervaardigen van bronsver ven. 

20th 
De h ie rna genoemde met vet, vernis of ol ie 

doortrokken stoffen, di e in vochtigen toestand 
als vatbaar voo,· zel fontbrand ing in den zin 
van art. 3 der I. 0. G. van het vervoer zijn 
uitgesloten, worden, droog zijnde, niet als 
vatbaar voor zei fontbranding beschouwd en 
zij n dan niet onderworpen aan de voorschrif
ten van kl asse II - zie ech ter rn·. 1 van 
kl asse Ill b (rn. 351) - : 

Wol, haar, kunstwo l, katoen , kunstkatoen , 
zijde, vlas, hennep en jute in ruwen toestand, 
in de n vonn van afval van spin- of wee fwe rk, 
in den vorm van lompen of werk of daarvan 
vervaard igde dekkleeden , touwwerk, drij f
riemen, weef- en tuig! ussen, garens, getwij n
de garens, netwerk (getaande v ischnetten) 
enz. 

2. V ervo ers·voonvaardcn. 
(De voor•schriften voor led ige pa kmiddelen 

zijn ve rzam e ld o nde r F). 

A. Colli. 
l. Al gemeene verpakkingsvoorschr iften. 
202 

(1) Pakmiddel en moeten zoodanîg geslo ten 
en vervaardigd zijn, da.t e lk ve r! ies van den 
inhoud is u itgesloten. 

(2) H et mate r iaal, waarvan pakm iddelen 
en s luitingen vervaardigd zijn, mag door den 
inhoud n iet worden aangetast noch daarmede 
schadelij ke verb ind ingen vo rmen. 

(3) Pakm iddelen, met inbegrip van sl ui -
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t ingen , moeten overal zoo deugdelijk en zoo 
sterk zijn . . dat zij onderweg niet kunnen los
ra ken, en zij moeten in all e opzichten aan 
normal e vervoerseischen kunnen voldoen'. ' 

(4) Indien pakmiddelen va n g las, po rce
lein , aa rdewerk of soortge lijk materiaal zijn 
voorgesch1·evcn of toegelaten, dan moeten de
ze met voo ,· opvullihg ge3chikte sto ffen vast
gezet zijn in beschuttende pakmiddelen. 

(5) Te r opvulling dienende stoffen moeten 
strooken met de e igenscha ppen van den in
houd: zij moeten in het bijronder drnog en 
absorbeerend zijn indi en de inhoud vloe ibaa1· 
is of vocht ka n uitzweeten. 

2. Ve rpakking der a fzonde l'iijke stoffen. 
:!03 

(1) Gewone fosfor (nr . 1 ) moet verpakt 
zijn: 

a. in di ch tgesoldeerde blikken pa kmidde
len, gepl aa tst in ho uten ki sten; o f 

b. in ij zeren vaten die, de inhoud inhegrn
pen, niet meer dan 500 kg mogen wegen. 
Indi en zij meer dan 100 kg wegen moeten zij 
voorzien zijn van kop- en ml banden ; of 

c. in hoeveelheden van ten hoogste 250 g: 
ook in luchtdicht gesloten g lazen vaatwerk, 
met voor opvulling geschik te stoffen vastgezet 
in blikken pakmiddelen, di e o p deze lfde wijze 
vastgezet moeten zijn in houten ki sten. 

(2) Pakmiddelen met gewone fosfo r moe
ten met wate r zijn gevuld. 

(3) Voor het ve rvoer in kete lwngens zie 
1'11. 216. 
204 

(1) Stoffen van 111· . 2 moeten ve rpakt zijn 
in di chtge oldee rrle blikken pa kmiddelen, ge
plaatst in houten ki sten. 

(2) Hoeveelheden va n ten hoogste 2 kg 
mogen ook ve rpakt zijn in luchtdicht gesloten 
vaatwerk van glas, porcele in , aardewerk of 
soortgelij k mate riaal , dat met voor opvul I ing 
gesch ik te stoffe n va tgezet moet zij n in hou te n 
kisten. 
205 . 

(1) Stoffen der nrs. 3 on 4 moeten ve rpakt 
zijn in 1 uch tdicht ges loten pa kmiddelen van 
metaal of van g las, porce le in , aardewerk of 
soortge lij k m ateri aal. Zij mogen s lech ts tot 
90 % van de inhoudsruimte gevuld zijn: 

(2) Metal en pakmiddelen moeten hetzij af
ronderlij k, hetzij bij eeni ge tezamen. met voo,· 
opvul I ing geschikte stoffen vastgezet zijn in 
beschuttende pakmiddelen, welke, al s zij niet 
gesloten zijn, ove l'dekt mo<)te n zijn . Indien de 
ufdekking bestaat uil, licht brnndba re stoffen, 
moet zij gedrenkt zijn met kl e i- o f kalkmelk 
of de rge lijke, gemengd met waterglas. 

(3) Pakmiddelen van g las, porcele in, aar
dewel'k o f soortge lij k mate riaal moeten he tzij 
afzonde i-lijk , hetzij met eenige tezamen, met 
voor o pvulling geschikte stoffen vastgezet zijn 
in luchtdicht gesoldee rde blikken pa kmidde-
len. ' 
:!06 

(1 ) Stoffen de r m s. 5, 6 en 7 moeten 
rnrpak t zijn in dichte en goed ges loten pak
middel en ; stoffen van 111'. 5 moeten ste rk 
samengeperst zijn. 

(2) , to ffen van nr. 5 en gefil t ree rd stof 
uit hoogoven (nr. 7) mogen ook onverpakt 
vervoerd word en overeenkomstig rn. 21 5. b. 
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,207 
(1) Stoffen van m. 8 moeten zoodani g 

verpakt zijn, da t geen lucht ka n toetl'0den: 
ei. in metal en of houten pakmiddelen; of 
b. in zakken, ve rvaa rdigd u it een aantal 

lagen papie r, of in zakken van sterk papier 
of van jute of in zakken, vervaardigd van 
andere stoffen, welke I uch tdicht moeten zijn 
gemaakt. Om te wrgen dat b ij de stoffen 
geen lucht ka n komen, is dichtbinden met 
touw of ijze rdraad voldoende. 

(2) Voor kunstmatig bere id stof van steen
kool , bruinkoo l of t urf, zijn houten pakmid
delen en zakken echte r slechts toegelaten, 
indien het stof na drog ing door wa rmte, vol
k'omen is afgekoeld. 

(3) Voor de o pgaven in den vrach tbrie[ 
zie rn . 214 (2). 
208 

Stoffen de r lll'S. 9, 10 a en b, 11, 12 en 13 
moeten ve r pakt zijn in goed gesloten pakmid
delen. Houten pakmiddelen , gebezigd voor 
sto ffen der nrs. 9, 10 a en b moeten voorzien 
zijn van een dichte birrnenhekl eeding . 
209 

(1 ) S toffen van nr . 14 moeten ,·erpakt zijn 
in kisten. 

(2) Zijn de ki sten hooge l' dan 12 cm, dan 
moeten de lagen zijde door middel van hou 
ten rooste rs, van e lka nde r gesche iden zijn 
door ledige ruimten van voldoende afmetin 
gen ; in de wa nden aanwezige gaten moeten 
met di e ledige ruimten in verbinding staan, 

, ten e inde I uch tc i reu I ati e rnogel ijk te maken. 
Tegen de bui tenzijde moeten klampen zijn 
gespijke rd om te beletten, dat de ga ten wo1·
den bedekt. 
210 

(1) Sto ffen, gediend hebbe11de voor de 
reinig ing va n lich tgas (nr. 15) , moeten ve r
pa kt zijn in blikken pakmidde len. 

(2) Zij mogen ook onverpakt worden ve r
zonden ove1·eenkomstig rn. 215, cl. 

3. Sam npakking. 
211 

V a n de in rn. 201 genoemde stoffen mogen 
slechts de vol gende tezamen in één coll o zijn 
verpakt met e lka nder, met stoffen of voor
werpen van andere klassen, of met andere 
goede ren, en wel onder de volgende voor
waarden : 

a. met e lkander : stoffe n, hehoorende tot 
h etzcl/ cle m·., i n cle vo01·ge., ('/1.reven verpa l.- 
kin tJ · b: ' met stoffen of voorwe rpen behool'ende 
tot ande1·e kl assen - ind ien en voor zoover 
samenpakk ing ook voor deze is toegestaan -
of met ande re goederen: 

1. gewone fosfor (m;., 1) in een hoeveelheid 
va n ten hoogste 250 g , overnenkomst ig rn. 203 
verpakt in blikken pakmidrle len of in glazen 
vaatwe rk, vastgeze t in bi ikken pa kmiddel en, 
welke met de a ndere tezamen te ,·erpakken 
goederen in een gemeenschappelij k hou ten 
pakmiddel moeten zijn veree'nigd ; 

2. stoffen va n nr. 2 in een total e hoevee l
he id van ten hoogste 5 kg, overeenkomstig 
rn . 204 verpakt, hetzij in breekbaa r vaatwe1·k 
(tot ten hoogste 2 kg ) geplaa tst in kisten . 
hetzij in blikken pakmiddel en, welke met do 

, a ndere tezamen te verpakken goederen in een 
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gemeenscha ppelij k houten pakmiddel moeten 
zijn ve reeni gd ; 

3. stoffen va n nr. 3 in een tota le hoevee l
he id van ten hoogste 2 kg; samenpakking is 
ve rboden met sto[ [en de r ki assen III a of 
III b of met zure n va n m . 1 va n klasse V . 
De stoffe n al s coll o verpakt vo lgen, de daar 
voor geldende voorschrifte n, moeten met de 
a ndere teza me n te ve ,-pakke n goedernn in een 
gemeenscha ppe lij k houten pakrri idde l zijn rnr
eenigd ; 

4. stoffen va n 111' . 4 in een totale hoeveel
he id van ten hoogste 2 kg: same n pakking is 
ve rboden met sto ffe n der kl asse n III a o f 
111 b o f m et zuren va n li l'. 1 va n klasse V . 
D e sto ffen a ls co ll o ve r pakt vo lgens de daa r
voor ge ldende voorschri ften, moeten met de 
a ndere tezamen te verpak ken goederen in een 
gemeenschap pelijk ho uten pakm idde l zijn ve r
eenigd; 

5. stoffen van nr. 7 (u itgezonderd gef il 
treerd stof u it hoogovens) in een tota le hoe
veelhe id van ten hoogste 1 kg; samen pak
king is ve rbode n met zu ren, a lka liloogen o f 
waterhoudende vloe istoffen. De stoffen , ver
pa kt in gesloten g lazen of b likke n bussen -
g la zen bovendien met voo1· o pvulling ge
schi kte stoffen vastgezet in bi i kken of kar
to nnen doozen - moeten met de andere te
zamen te ve rpa kken goedere n in een gemeen
scha ppelij k houten pakrn idde l zijn vereeni gd ; 

6. stoffen van nr. 12 a ls coll o verpak t vol 
gens de daa rvoo r geldende voo rschriften ; zij 
moete n met de ande re tezame n te ve rpakke n· 
goedere n in een gemeemchappe lij k houten 
pakmiddel zijn ve reeni gd. 

4. Opschri fte n e n gevaarset iketten op de 
colli (z ie A anhangsel III ) . 

212 
(1) I eder co ll o met stoffe n de ,- m s. 1- 4 

moet voo rzien zijn va n een et iket volgens 
model nr. 5. 

(2) Ze ndingen gewone fo for (nl'. 1) in 
Yaten met een opgeschroefd de k e l - te nzij 
voorzien van een inr ichting, waardoo r zij 
s lechts staande ve r voe rd kunnen worden - en 
in kisten, 1noeten bovend ien voorzien zij n va n 
een _etiket volgens mode l n r. 10. 

(3) Coli i met vaatwe r k van g las of van 
porcele in bevattende stoffen der m s. 3 en 4, 
moeten bovendi en voorzi e n zijn van een etiket 
vo I gens model m·. 11. 

(4) ' De gevaarsetiketten, voor geschreven on
der (1 )- (3), moete n op de co lli eveneens aan
geb racht zij n in het geval, dat daar in overeen
komstig m . 211 stoffen der nr . 1-4 tezamen 
ve rpa k t zijn met a ndern goede ren . 

213 

B. W ijze '//an rervorr, bepr rkingen bij 
verzending. 

(1) Stoffe n der nrs. 3 en 4 mogen al s snel 
stukgoed slech ts worden ve ,-voe rd indien het 
gewicht per co llo meer dan 25 kg bedraagt. 

(2) S to ffe n der nrs . 1-4 mogen n iet wo rden 
gea9res eerd ,,station restante". 

C. Opgaven in den v.rachtb,·ie/. 
214-

(1) De omschr ij ving van het goed in den 
v rachtbrie f moet overeenstemmen met de c«r
sie f gedrukte benam ing van rn . 201. Indien in 
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de 111 • 2, 3, 11 en 12 de naam van de stof 
niet is aangegeven , moet de ha ndelsnaam wor 
den ingeschreven, aangevuld met: ,,Goed van 
klas.~e Tl , nr . 2 (o f nr. 3 of nr. 11 of nr. 12)" . 
D e omschrijving van het goed moet met ,·ood 
zijn onderstreept. 

(2) Voor kunstmatig toebereid stof van 
steenkool , bruinkool of turf (nr. 8) ve rpa kt in 
houten pa kmiddele n o f in zakken [zie rn . 207, 
(2) ], moet de afzender in d en vrachtbrie f ver
kl aren: ,,Na dror1ing door wa,·mte vol komen 
a!r,c koeld" . 

(3) In vrachtbrieven voor colli , waa rin een 
sto f va n rn. 201 tezamen verpakt is m et an
dere stoffen of voo rwe r pen van Bijl age I of 
met a nde re goede ren, moeten de opgaven voor 
ieder va n deze stoffen of voorwe rpen ,ifw nder
lijk zijn vermeld. 

D. V e,·voe,--iniddelen. 
I. Voorschriften betreffende de wagens en het 

laden . 
215 

Gelade n moeten worden: 
a. col I i, bevatte nde stoffe n de r m·s. 3 en 4, 

op open wagens. Colli van ten hoogste 25 k g 
mogen ook in gesloten wagens worden geladen ; 

b. onverpa kt,e stoffen va n nr. 5 en o nver
pa kt gefiltreer d stof ui t hoogovens (nr. 7) in 
ijzeren deksel wagens; onve rpa kt gefiltreerd 
stof ui t hoogovens ook op o pen ij zer en wagens 
met de kkleeden ; 

c. colli , bevattende sto ffen der nrs. 12 en 
14, in ges loten wagens of op open wagens m et 
dekkl eeden ; 

d. onverpak te stoffen , gedi end hebbe nde 
voor de re ini ging van lich tgas (nr. 15 ), in 
ij ze l'en dekselwagens of op o pen ij zeren wagens 
met onb randbare dekkl eeden. 
216 

(1) Houders van ketelwagens en hunne af
slui t ingen moeten in het algemeen voldoen 
aan de al gemeene verpa kkingsvool'schriften 
van l'n . 202. 

(2) Houders van kete lwagens met gewone 
fosfor (nl'. 1) moeten met wa ter gevuld zijn en 
ve rwa l'md kunnen wo rden. 
2. Opsch r iften en gevaarsetiketten op de wa

gens (zie A anha ngsel III ). 
217 

(1) W agens niet colli voorzien van etiketten 
vol gens model nr. 5 [rn. 212, (1)) en ketel 
wagens met sto ffen der n rs . 1-4, moeten aan 
be ide zijden voo rzien zij n van etiketten vol 
gens hetze! fde model. 

(2) B ovendi en moeten wagens met stoffen 
der lll'S. 3 en 4, aan be ide zijde n voorzien zijn 
va n een etiket volgens model n r . 14. 

218 

E. Verb odsbepal,inr1r.n uorrr h,et ,'1anten• 
la.den. 

Geene. 

219 

F . L edige p<ikmiddelcn. V nderc voo1·
schrif tcn. 

(1) Ledige houde rs van m . 16 e n ledige 
houders van ketelwagens, we lke gewone fosfor 
(!;r. 1) hebben bevat, moete n goed ges loten 
Zijn , 

( 2) Houders der lll'S. 17 en 18 moeten goed 
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gesloten en geladen zijn op open wagens. Me
talen houders mogen ook in ge loten wagens 
worden vervoerd. 

(3) De overschrijving van het goed in den 
vrachtbrief moet overeenkomen met de cursie f 
gedrukte benaming van m. 201 en moet met 
rood zijn onde,·stree-pt. 

220 
Tijdens het vervoer beschadigde pakmiddelen 

met stoffen der nrs. 3 en 4 moeten onm iddellijk 
worden uitgeladen en kunnen, indien het n iet 
mogelijk is ze in korten t ijd te he rstell en, met 
den inhoud, zonder verdere forma li te iten, voor 
rekening van den afzender worden verkocht. 

221 -229 

J{LASSE JIJ. BRA 'DBARE STOFFEN. 
IIIa. Brandbare vloeistoffen. 

l. L ijst de,· stoffen . 
300 

(1) Van de brandbare vloeistoffen en de 
daarmede vervaardigde vloe iba re of bij een 
temperatuu r van niet meer dan 15 ° C nog 
zalfachtige. kunstmatige mengsels, zij n die ge
noemd in rn. 301 onderworpen aan de in rns . 
300 (2) - 317 gegeven ·voorschriften en der
halve stoffen van Bijl age I . 

Opmerking. Gechloreerde koolwaterstof
fen worden niet be cbouwd aJs stoffen van 
Bijl age I en zijn derhalve niet onderwor
pen aan de voorschri[ten van Bijlage J. 

(2) H et hierna te noemen vlampunt moet 
bepaald zijn met het toestel Abel-Pensky. be ,·
leicl tot een barometerstand van 760 mm . 

(3) Met in de vloe istoffen opgeloste vaste 
stoffen worden gelijkgesteld siccatieven, stand
oli ën (ingedikte lijnoliën ) of dergelijke stof
fen, waa rvan het vl ampunt hooge r is cl an 
100° C. 

301 
1. Vloe istoffen, welke niet met wate r ve r

mengd kunnen worden, met een v lampunt 
1 ager dan 21 ° C, ook wa nneer zij ten hoogste 
30 pct. in de vloeistof opgeloste en/o f gesus
pendeerde vaste stoffen bevatten, b.v.: 

ruwe aa,rdolie en a ndere 1·uwe oliën, vluch
tige distill a ten uit aa rdolie, steenkool -, bruin
kool-, le isteen-, hout- en turf teer; zooa ls ben
zine, benzol. pct roleumaether en toluol; nli

tuurgas-gasol ine ; aethylace taat (azijnes ter ), 
aethylaether en verschil lende andere aethe'l'S 
en est er.'J; collodiu1n; zwavelko olst o f. Zie ook 
rn. 301a. 

2. Vloeistoffen, welke niet met water ve r
mengd kunnen worden, met een vlampunt la
ger da n 21 ° C en bevattende meer dan 30 pct. 
in de vloeistof opgeloste en/of gesuspendeerde 
vaste stoffen, b.v.: somm ige diepdruk- en l eer 
·11e1--ven, womede somm ige lakken en ruhb e-mp
lossin(l en. -Zie ook rn. 301a. 

3. Vl oe istoffen, welke niet met wate1· ver
mengd kunnen worden, met een vlampunt tus
schen 21 ° C en 55 ° C, ook wanneer zij ten 
hoogste 30 pct. in de vloei tof opgeloste en/of 
gesuspendeerde vaste stoffen bevatten, b.v.: 

tBrpentijnol ie, terpentijnolies,,,1·rogaat, pet1·0-
l eu1n voor verl ichting en vo01· verwarm,ing , 
zware ben.zine met een vlampunt van meer da n 
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21 ° C (b.v. voo r vervaard ig ing van la kken), 
xylol, cu1nol, solrentnafta womede andere 
miclclelzware distillaten uit aa rclol ie, steen
kool -, bruinkool-, le isteen-, hout- en turf tee r ; 
a,nylacetaat. Zie 1'11. 301 a . 

4. Vl oe isto ffen, welke niet met wate t· ve r
mengd kunnen worden, met een v lampunt bo
ven 55° C en niet hooger dan 100° C, ook 
wannee r zij ten hoogste 30 pct. in de vloeistof · 
opgeloste en/of gesuspendeerde vaste stoffen 
bevatten, b.v. : 

somm ige teeren (b .v. gedist ill ee rde koolteer) 
en daaru it verkregen distill aten b.v. rno tor
oliën, solarolie, poetsoliën, gasoli ën en pa,·af
fineoliën; tetraline ; nitrob enzol. Zie ook rn. 
301a. 

5. Vl oe i taffen, welke in iedere verhouding 
met water gemengd kunnen worden, met een 
vlampunt lager dan 21 ° C, ook wanneer zij 
ten hoogste 30 pct. in de vloe istof opgeloste 
en/of gesuspendeerde vaste stof[en bevatten, 
b.v.: 

houtgust (methylalcohol , methanol), f!ede
nat"reerde en niet gede11at"ree1·dc spirit"• 
(aethylalcohol ) en het gewone ilenat·ureerings-
1niditel voor spfrit,tS ( m.engsel van pyridine en 
methanol); aceton en mengsels ,net aceton : 
acetaldehyd. Zie ook rn. 301a. 

6. L edif!e ongereinigde pakniiddelen welke 
bevat hebben : 

a. b1-a,idbare vloeistoffen d.e1· n1'S. 1 en Z of 
wel aceton of ,nengsels n,et aceton (nr. 5), 

b. bmndbare vloeistoffen der nrs. 3-5 (ui t
gezoncle1·cl aceton o f mengsels m et acéton). 

301a 
Stoffen der nrs . 1.- 5 worden niet beschouwd 

a ls stoffen van Bijl age I en zij n derhalve niet 
onderworpen aan de voorschriften van Bijl age 
I, indien zij verwnden worden in kle ine hoe
veelheden, verpakt volgens handelsgebruik -
voor vloe isto ffen va n nr. 1 ech te r tot ten hoog
ste 200 g per ve1·pakking - en deze ve rpak
king-en zóó zijn vastgezet in een gemeenschap
pel ijk pakmiddel van blik , hout of karton , dat 
zij niet kunnen breken . 

2. V ervoe1·svoorwaarden. 

(De voorschriften voor ledige pakmiddele11 
zijn verzameld onder F) . 

A. Colli. 
1. Al gemeene ve rpakki'ngsvrJorschriften. 
302 

(1 ) P a kmiddelen moeten woduoig gesloten 
en wo dicht zijn , dat elk ver! ies van den in
houd en in het bij zonder elke verdamping is 
uitgesloten. 

(2) H et materiaal , waarvan pakmiddelen 
en sluitingen zijn vervaard igrl , mag door den 
inhoud niet worden aangetast noch daarmede 
schadelijke ve rbind ingen vormen. . 

(3) P a kmidcle len met inbegri p van sluitin
gen, moeten overa l mo deugdelijk en zoo sterk 
zijn, dat zij onrlenveg niet kunnen losraken : 
zij moeten in a ll e opzich ten kunnen vo ldoe~ 
aan normale ve l' voerseischen. Zoo noodig moe
ten binnenste pukrnidclelen stevig vastgezet zijn 
in de bui tenste. 

(4) Voor opvulling d ienende sto ffen moeten 
trooken met de e igenschappen van den inhoud. 
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2. Verpakking der afzonderlijke stoffen. 
ll03 

(1) Brandba re vloe istoffen moeten verpakt 
zijn in pakmiddelen hetzij van bi ik of hout, 
hetzij van g las, porce lein, aardewe rk of soort
gelijk materiaal. Voor vloeistoffen der ms. 1 
en 2, voor xylol en amylacetaat (nr. 3) zij11 
houte n pakmiddelen niet toegestaan: echter 
mogen mengse l met rubbe roplossingen of de r
ge lijke tof fe n in e ikenhouten vaten verpakt 
zijn . 

(2) Van blikken pakmiddelen, bevattende 
mee r dan 5 kg de r vloe istoffen van nr. 1. 
moeten de nade n ge fe lst e n gesol cleerd zijn of 
een op een andere wij,.e ve rkregen ge lijke 
sterk te en di chthe id bezitten. 

(3) Voor h t ven·oer in kete lwagens zie rn. 
312. 

llO<l 
(1) In besC'huttPncle pakm icldelen moeten 

hetzij a fzo nde rlijk. hetzij met eenige tezame n, 
met voor opvulling geschikte to ffe n zijn vast
<rezet· 
" a,. ·pakm idde le n van g las, porcelein. aarde
we rk of soo rtge lijk mater iaa l, 

b. blikke n pakmidde le n met meer dan 20 
kg vloe istoffen van nr. 1, 

c. ijzeren pakm iddelen met aeth ylaether of 
zwave lkool sto f (nr. 11 ook in kl e ine re hoevee l
hede n cla n 20 kg. Gesol deerde ijzeren pakmid
de le n behoe ven geen beschu ttende pakmiclde l n . 

(2) 1 iet ge loten beschuttende pa kmiddel en 
111oetcn voorzie,i zijn van een beschuttende a f
de kking. we lke, a ls zij bestaat uit lich t brand
bare stoffen, gedrenkt moet zijn met klei- of 
kalkme lk o f de rg, gemengd met wate rg las . 
E e n de rge lijk co llo mag niet mee t· cl a n 75 kg
wegen. 

(3) Indien het geen ki sten zijn, moetPn be
schuttende pakmidde lcn voorz ie n zijn van 
handvatten. 
!105 

Blikken pakmidcle lcn mogen met Yloe istoffen 
der 111-s . 1 e n 2 bij 15 ° C slechts tot no pct. 
van de inhoudsrn im te zijn gevuld. 
!106 

Tanks van motorrijtuigen mogen - ook wa n
neer zij in ges loten wagens zijn geladen -
brandstof beva tten. Indien zich een afsluite r 
in de leiding tusschen de tank en den carbu
r-ator bevindt, moet deze zijn a fges loten. Hulp. 
tanks, vast aan het voe rtuig verbonden, mogen 
e veneens brandsto f bevatte n mits zij ges loten 
zijn . Motorrijwie len , waarvan de tanks brand
stof bevatten, moeten rech topstaande ge laden 
worden op zooda ni ge wijze, dat ornv:i ll !'n is 
uitgesloten . 

3. San1enpukking. 
ll07 

De i11 l'll. 301 genoemde stoffen moge n teza
men in één co ll o zijn ve r·pakt met el kander, 
met stoffen en voorwerpC'n behoo r·ende tot a n
dere klassen - indi en en voor zoornr samen
pakking ook voo,· deze is toegestaan - of met 
ande re goede r ' n onder de hi erna vol gende 
voorwaarden: 

a. in beperk te hoeveelheid: 
l. zwavelkoo lstof (nr. l} i11 hoevee lheden 

rnn ten hoogste 5 kg ; 
2. natuurgas-gasoline, aethylaether , c-o ll o-
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d ium en andere aethy laether be vattende op
los ingen (m. 1 ) in een totale hoevee lhe id van 
ten hoogste 20 kg: 

3. overige vloe istoffen van nr. 1 in een 
totale hoeveelheid van ten hoogste 60 kg; 

Opmerk ing. Voor vloeistoffen der nrs. 
2- 6 gelden geen gewichtsbe perkingen. 

b. het same npa kken va11 v loeistoffen der 
nrs . 1-4 met chl oraten va11 ,ir. 16 van klasse 
IV ( rn . 101} is niet toegestaan: 

I'. a ll e stoffen (nrs. 1- 5) , a ls collo verpakt 
volgens de voor hen geld nde voor chriften, 
moeten met de a ndere tezamen te verpak ken 
goede ren in een gemeenschappelijk houte n pak
middel zijn geplaatst; bij samenpakking van 
stoffen van rn. 301 met e lkande r, is het be
schutte nde pakmidde l van rn. 304 al s gemeen
schappelijk pakrnidde l voldoende. 

4. Opschriften en gevaar etikette n op de colli 
(zie Aa nhangse l IU) . 

HOS 
(1) l ede r coll o met vloe istof fen der nrs. 

1 en 2 moet voorzi en zijn van ee n et iket vol
gens mocle l nr. 4 ; beschu ttende pakmidde len 
met vloe istoffen van nr. l moeten bovendien 
voorzien zijn van een eti ket vo lgens model 
nr. ll. 

( 2} D e ge ,·a:, r·seti kette n . voorgeschre ven 
o nder (1). moete n op de colli eveneens zijn 
aangebracht in het geval. dat daa rin over
eenkomstig rn. 307 slof fe n der nr·s. 1 e n 2 
tezamen verpakt zijn met ande re goede r·cn. 

U09 

B. Wijze van vervoer, beperkingen bij 
het laden . 

V loeistoffen de r ni- . 1, 2 en 3, zoomede 
aceton en m engsels met aceton ( nr. 5}, wor
den als snel goed slechts bij wagenlading ten 
vervoer toegelaten , uitgezonde rd zend ingen , 
di e overeenkomstig rn. 311 (2) in ges loten 
wagens kunnen worden gelade n. 

C. Opgaven in den 11rachtb1·irf. 
n10 

(1) D e omschrijving van het goed in den 
vrachtbrief moet overeen temmen met de cur
sie f ged1·ukte benaming van rn . 301. Indien 
daarin de naam van de stof niet is aangege
ven moet de hande lsnaam worden ingeschre
ven. D e omschrij ving van het goed moet met 
rood zijn onderstreept . 

(2) Onder deze aanduiding moet de vol
gende aanteekening worden gesteld: ,,Goed 
van nr . ... van klasse 11 l a" (aangegeven het 
nr. overeenkomstig rn. 301} . Ontbreekt het 
nr. dan wordt de zending beha nde ld vo lgens 
de voorschriften voor vloeistoffen van nr. l. 

(3) In vrachtbrieven voor· colli , waari11 een 
sto f vnn rn. 301 tezamen ve1·pa.kt is m et a nd e• 
re stoffen of voorwe rpen van Bij lage I of met 
andere goederen, moeten de opgaven voor 
ieder van deze stoffen of voorwerpen afaon
derlijk zijn ver111eld. 

D. V er·vocnn idtlf'l rn. 
1. VoorschrifteR betre ffende de wagen en 

het laden. 
nn 

(1) Vloe istoffen der nrs . 1, 2 en 3, zoo
mede aceton en me ngse ls met aceton (nr. 5), 
moe te n op open wagens worden geladen. 
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(2) Ongeach t het aantal colli mogen echte r 
in gesloten wagens worde n geladen - eve n
wel moeten pakmiddelen van glàs, porcel e in, 
aa rdewe rk of soortge lij k materiaal in d it ge
va l met voor opvulling geschikte stoffen vast
gezet zijn in beschu ttende pakmidde len met 
w a nden zonder openingen (geen manden) -: 

a. coll i met zwavelkoolstof (m. 1) niet 
meer wegende clan 12 kg, coli i met. natuu r
gas-gasol ine, aethylaether, collodium en an
de re aeth y laether bevattende oplossingen (nr. 
1) n iet meer wegende cl a n 40 kg, colli met 
aethylaethe r in g lazen fl esschen met een in
houd niet gl'Ooter dan 250 g, verpakt in ge
s loten hou ten pakmiddelen niet mee r wegende 
dan 50 kg, en co li i met andere vloe istoffen 
Ya n nr. 1 , niet meer wegende da n ·75 kg; 

b . co lli met vlo@istoffen der 111·s. 2 en 3 , 
zoomede met aceton en mengsels met aceton 
(nr. 5) indien deze niet meer wegen dan 100 
kg. Blikken vaten, voorzien van ve rste rkings
e n rolbanden , mogen echte r tot 500 kg we
rrcn · 
0 

c. ' gemeenschappelijke pakrn idde le n met 
pakmiddel en, die vo lgem a en b in ges loten 
wagens mogen worden ge la den , indien het 
co llo niet mee r weegt dan 100 kg . 

(3) V oor het geb rnik v11 11 wagens met e lec
t rische inrichtingen, zie Aanhangse l II. 
:112 

(1) Houde rs van ketelwagens moeten ve r
vaardigd zijn va n plaatijze r of van platen 
va n a nder metaal en moeten e lect risch zijn 
geaard. Zij moeten met inbegr ip van de slui
ti ngen voldoen aan de algemeene ve rpak
kingsvoorschriften va n rn. 302 voo r wover 
deze toepass ing kunnen vinden. Afneemba re 
houders moeten op de wagenstell en zoodanig 
zijn bevestigd, dat zij niet kunnen verschui
ven. 

(2) Zij mogen met v loe istoffe n der nn. 
1 en 2 bij 15° C slech ts tot 90 pct. van de 
inhoudsru imte gevuld zij n, tenzij zij voorzien 
zij n van inrich t ingen, di e het uitzetten der 
vloe istof toelaten e n be letten, dat vlammen 
van bu iten naar het inwendige va11 den kete l
wagen overs laan . 

(3) Bij het ledigen van wagens met v loei
stoffen van nr. 1 moet worden voo rkomen, 
dat dampe n in de open lucht ontsnappen. 

2. Opschri ften e n gevaarsetiketten op de 
wagens (zie Aanhangse l III) . 

arn 
Wagens met co li i, voo rzi en van etikette n 

vo lgens model nr. 4 [m. 308 (l)l e n· kete l
wagens met stoffen de r nrs. 1 en 2, moe te n 
aan beide zijden voorzien zij n van etiketten 
vo lgens hetzelfde model. Bovendi en moeten 
deze wagens aan be ide zijden voorz ien zij,1 
van etiketten volgens rnorl e l nr . . 14. 

:114 

E. Ve,·bodsb epcilingcn voor het sa111 c11-
laden. 

V loeistoffen de r nrs. 1 en 2 mogen niet i11 
denzelfden wagen worden geladen met : 

a. springstoffen enz. de r nrs. 12--21 ,·,111 
klasse Ia. (rn. 21), 

b. voorwerpen de r nrs. 3, 5, 7, 13 en 14 
van klasse lb ( rn . 61). 
au, 

Voor zend ingen, di e niet in een zelfden 
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wagen mogen worde n samengelade n, moeten 
afzonderl ijke vrach tbrie ve n worden opge
m aakt (art. 6, § 9, 2e lid , I.O.G.). 

arn 
F . L edige pak,niddel rn . T" erdere voor

schri ft en. 

(1) Ledige pakmiddel e n van nr. 6 a en 
ledige houde rs va n ke tel wagens, we lke brand
bare vloeistoffen der nrs. 1 en 2 of aceton of 
mengse ls met aceton ( nr. 5) hebbe n bevat, 
moeten goed gesloten zijn . 

(2) P a kmidclelen der nrs. 6 a en b moge n 
slechts geladen worden in ges loten wagens C'fl 

slechts als snelstukgoecl verzo nden worden , 
indien het goed gesloten metalen pakmidde
len zijn. 

(3) De omschrijving van het goed in de n 
vrachtbrief moet overeenstemmen met de ,·ur
sie/ ged,-.,,kte bena ming van rn. 301 en moet 
met rood zijn onrlc1·st,-,,p71t . 

R17 
Tijdcm het vervoer van beschad igde pak

midde len met vloe istoffe n der ,us. 1 en 2. 
zoomede aceton e n mengse ls met aceton (nr. 
5) , moeten onm iddellijk worden ui tge lade n e n 
kunnen, indien het niet mogelijk is ze in kor
te n t ijd te he rste ll en, met den inhoud, zonder 
verdere forma! iteiten , voor re kening van den 
afzender worden ve rkocht. 
:118 -:149 

a&o 

Illb. Brand bare , ·aste storfen. 

l. Lijst d er sto ff en. 

Van de sto ffe n, va llende onde r de besch rij
v ing van klasse IIIb, zij n di e, genoemd in rn. 
351 , onderworpen aan de in rns. 351- 366 ge
geven voo rschriften en de rha lve stoffen van 
Bijl age I . 

Rü l 
1. Sto ffen , welke door vonken ui t de loco

motief gemakkel ijk vuur kunnen vatten, b v. 
houtm cel, uiagsel, hou t wol , houtslijpsel e n 
houtcelstof, oud papier e n papierafval , pa
piersnippers, riet (beha! ve Spaansch riet) , bie
zen, hooi, stroo (ook ·,na·i.,-, ,·ij st- e n vlasst,·oo), 
plantaardige wee/ sto ff en e n afval, van plant
aardir1e wee/ stoffen, kurk in poed er vorm of in 
korrels en kleine stukjes kurkaf-val . Zie ook 
klasse II, rn. 201 , 201a en 201b. 

2. Zwavel in poedervorm, (1net inheg,rip van 
bloe,n van zwawel ) . 

3. Cell o-id ine, een door onvol kon1en verda rn
ping van de in co ll od ium aanwez ige alcohö l 
verkregen pl'Odukt, da t in hoofdzaa k bestaat 
uit co llod iumwol. 

4. Cello-iel in pinten, blarle 11, sta ngen o f 
pijpen. 

5. Celluloid voor films, d . w. z. het ruwe 
mater iaa l voor fi lms ronde r emuls ie, in ,·oll~n 
en belichte fil ms 1,an cellulo·id, a l o f ni et ont
wikkeld. 

Opmerking. Onbelich te films worde n 
niet beschouwd a ls stoffen van Bijl age I 

. en zijn derha lve niet onrle rworpen aan de 
,·om·sch ri ften va n Bij I age I. 

6. A/'(}al van celluloid ,n c,fcal rm,. film s 
van cell uloid. 

Voor a fval van 11it1·oce l lul osef ilms, gewas• 
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chen en nabehundeld door koken onder druk, 
zie klasse Ia, nr . 5 (rn . 21). 

7. fl enzoylpe1·oxyde (benzoylsuperoxyde) met 
/Pn 111in.~te 10 •,naar ·mi,uler dan 25 pct. u·ater. 

07>m.e1·kin11. Met minder dan 10 % wa
tel'gehal te ,vordt deze stof niet ten vervoer 
toegelaten' e n met een watergeha I te van 
25 % en meer word t zij niet beschouwd a ls 
een stof van Bijl age I en is dan de rhalve 
niet onderworpe n aan de voorsch ri [ten van 
Bijlage I. 

2. V er'110P rswoorwaardcn. 

A. Colli . 
1 . Al gemeene verpakkingsvoorschriften. 
1152 

(1) Pakmiddelen moeten zoodanig gesloten 
en zoo vervaardigd zijn , dat elk verlies van 
den inhoud is u itges loten. 

{2) Zij moeten, met inbegrip van slui tin
gen , overal zoo deugdelijk e n wo sterk zijn, 
dat zij onderweg niet kunnen losraken; moeten 
in alle opzichten kunnen voldoen aan normal e 
Ye rvoe reischen. 

2. V erpak king der afzonder lijke sto ffen . 

1158 
Stoffen der nrs. 1 en 2 moeten, wanneer zij 

als sne l tukgoed worden verzonden, verpakt 
'l.ijn in houte n pakmiddelen, voor zwavel (nr. 
2) mogen de pakmiddelen ook uit ander mate • 
riaal bestaan. 

ll54 
Celloidine (nr. 3) moet. zoo verpakt zijn , dat 

het njet kan uitdrogen. 

nr.;; 
(1) Celluloid in -platen, bladen, stangen of 

pijpen (nr. 4) moet verpakt zijn in houten pak
rniddelen of taai pa kpap ier. D e verpakkingen 
in papier moeten zijn ve rpakt: 

a. in kratten; of 
b. tusschen planken ruinen, waarvan de kan

ten b11iten de papieren verpa kking uit teken en 
die dool' bandijzer zijn samengedrukt; of 

c. in omhulsels van een dicht weefsel. 
(2) E en co llo mag niet meer wegen dan: 
120 kg voor pijpen , ve rpakt in ki sten, krat-

ten of planken ramen, 
75 kg \'Oor pijpen, verpakt in weefse lR, 
120 kg voor stangen. 

1156 
(1) e llul oid voor· films en belichtE- film s 

van ce llu lo id , al of niet ontwikkeld {nr. 5), 
moeten verpakt zijn i11 houten pakrn idde len of 
in karton nen doozen. 

(2) Belichte, a l of niet ontwi kkelde [il111s 
{nr. 5) moeten indi en zij verzonden worden a ls 
s nelstukgoed, verpakt zijn in houten o[ blikker, 
doozen of in sterk karton en \'ervol gens ge
plaatst zijn in houten kisten. De afzender moet 
deze vel'pakking in dfln vrachtbrief bevestigen 
door de ,·erklaring: ,,Verpakt als s,1clgued". 

357 
(1) Afval van cellu loid en van films van 

ce ll11l oi cl (nr. 6) moet verpakt ,.ijn in pak
middelen van hout, ruw linnen of jute; bij 
vervoer als sne lstukgoed zijn s lechts houten 
pakrniddelen toegelate n. 
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{2) Colli met een omhul se l van ruw linnen 
of jute mogen niet mee r wegen dan 40 kg in 
een enkele en niet meer dan 80 kg in een duh
bele omhulling. 

358 
(1) Benzoyl perox yde ( benzoylsuperoxyde) 

(nr. 7) moet in hoeveelheden van ten hoogste 
2 kg waterdicht verpakt zijn. De verpakkinge n 
moeten hetzij afzonderlijk, hetz ij met een ige 
tezamen, in een houten kist zijr\" gep la'atRt. 

{2) Een collo mag niet mee r dan 35 kg 
wegen . 

3. Samenpakking. 
359 

Van de in rn. 351 genoemde stoffen mogen 
slechts de vo lgende tezamen in Pé n co ll o zijn 
verpakt met e l kande ,· of met andere goede ren 
onder de volgende voorwaarden: 

a. met elka nde r: stoffen, behoorende tot 
hetzelfde nr. , in de voorgeschreven verpakking. 
Een collo, met stangen of pijpen van cel l uloïd 
tezamen verpakt in een omhulsel van weefsel , 
mag niet meer wegen cla n 75 kg; 

b. stoffen de r nrs. 3 en 5 slechts met goe
goederen, die geen stoffen o f voonverpen van 
Bijlage I zijn. Zij moeten, tot een collo ver
pakt, vo lgens de voor hen ge ldende voorschrif
ten , met de andere tezamen te ver·pak ken goe
deren in een gemeenschappelijk houten pak
middel zij n gepl aatst. 

Op1nerking. Het gebruik van sto ffen 
van nr. 1 als emball agestoffen of als ter 
opvulling dienende stoffe n, valt niet onder 
de beperkingen van di t 111·. 

4. Opschriften en gevaarset iketten op de col li 
(zie Aanhang~el III). 

:uio 
I eder collo met stoffen der m s. 4-6 moet 

voorzie n zijn van een et iket volgens mode l nr. 
6, ook indie n stoffen van nr. 5 overeenkomstig 
r!)· 359 met andere goederen tezamen verpakt 
Zljll. 

361 

B. W ·ijze 11a 11 rtn•oc,·, bPpe1·ki11/1l11 bij 
!tet laden. 

Stoffen der 111-s. 1 , 2, 5 e n 6 mogen als snel
stu kgoed slechts worden vervoerd in de ver
pakking voor snelgoed , overeenkomstig de rns . 
353, 356 (2) en 357 (l ). 

C. 0110,,.,. , n in. //1 n vrachthrief . 
1162 

(1) De omschrijv ing van het goed in d~n 
vrachtbrief moet overeenstenrmen met de , .. ,,,.. 
siPJ (l eclrukte henami11g va11 rn. 351. Indien in 
nr. 1 de na.ani van de stof niet is aangegeven 
nroet de ha ndelsnaa 111 wor·den ingeschreven met 
de bijvoeging: ,,Gocil vau ,11· . 1 van klas-<P 
11/b" . D e 01nschrijvi1111 i-et11 !tet goed moet met 
rood zijn onder.streept . 

(2) Voor de verklaringen in den vrachtbrief 
bij verzendi ng van belichte films als sne l tuk 
goed, zie rn . 356 {2). 

(3) In vrachtbrieven voo r· colli , waari11 stof
fen der nrs. 3 en 5 tezamen zijn verpakt met 
andere goederen, moeten de opga.ven volgens 
(1) en zoo noodi g ook di e Yn lgens {2) voor
komen. 
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D. V e,·voen niddel en . 

l. Voorsch riften betreffende de wagens en het 
laden. 

363 
(1) Stoffen va n 11r. 1 rnoeten al s zij niet 

ve rpa kt zijn , geladen worden in gesloten wa
gens of op open wagens met dek kl eede n. Voor 
riet en biezen zonder hladeren en pluimen , 
di cht op e lkaar gelegd, zij n in de maanden 
October tot en met April ook open wagens 
zonde r dekkl eede n toegestaan. 

(2) Stoffen der nrs. 4- 6 moeten ge laden 
worden in geslotem wagens waarvan de vc•nsters · 
(luch t kl eppen) gesloten moeten bl ij ven. 

(3) Voor het gebruik van wagens met elec
h-i sche inricht ingen, zie Aanh angsel ll. 

2. Opschriften en gevaarset iketten op de wa
gens. 

3(;4 
Geen voo rschriften. 

E . V erboilsbepal,i11grn ·1Joo r h et srw, en
laden . 

llflii 
Geene. 

ll66 

F. L edige pakmirldl'/111. l" errl!'N r nor
. , r"1-iften. 

Geen voorschriften. 
367 -399 

J,LASSF, IV. V:ERGIF'rIGUE STOFFRN. 

l. L ijst rler .st'J_ffen. 
400 

Van de stoffen. val lende on<ler de omschrij 
v ing van klasse IV, zijn di e, genoe md in rn. 
401 , onde rworpen aan de voorsch riften , gege
ven in rns. 401- 428 en derhalve stoffen van 
Bijlage J. 

401 
l. Blauwzuur (cyaanwatersto f ) mf'l t en 

hoo gst e 3 pct . wate,·, hetzij vol kom en opgezo
r,en do or een poreuze stof, h etzij vl oeibnar. H et 
blauwz1111r moet door toevoeging van een a n
dere stof bestendi g zijn gemaakt, terwijl het 
vull e n der houde rs niet l a nger dan l jaar 
tevoren ma g zijn geschied. 

Op me1·king. Bl a uwzuur, waarrne<le de 
houde rs la nger dan 1 jaar tevo1·en zijn ge
vul d e n blauwzuur va n elke a ndere samen
stelling, zijn van het ve rvoer uitges loten. 

2 . O pl ns.iinaen van cyann.kaliu,111 en i:a1t 
rJ;aannatrium; waterioe oplossingen van 
hfa1..t'WZ'lt'ur 1net ten hong.~· t e .~O gewiclitsrleel en 
blm,wznw· op 100 gewichtsdeel en van rle op
loss ing. Zie ook m. 40 1.a , a e n b. 

Opmerking. Oploss ingen met meer dan 
20 ge\vi chtsdeelen blauwr,11u 1· zijn "an het 
vervoer uitges loten. 

3. Vloeibare cu ·s,~nikprcpctralr·,1 . h\·. r,,rst ·r·n 
znur . Zie ook l'n. 401 a, a en b. 

4. 1' el rn-nethyllonrl en zij 11 111 engs els uul 
organischr halognnverbinrlin(;en (ae thyl flu i-
1/i> ) . Zie ook rn. 401n, a en b. 

5. Dim eth ylsul faat. Zie ook m. 401n, et en b. 
6. ÁN'ict ·nl oeibare a rsenil..7Prwpa:ratrn, h v. ar

,'itni gzwur • ( fJ 'VP nconrlensaat), gel e arseuicit111 
( operm f'-nl, auripir,m cnt), roodr arR f'nicn 111 
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(realgar), gedegen arsen icum (scherfkobnlt of 
vliegens teen) ; vnst e nrsenikpreparaten te,· be
scher wing ·vnn planten . Zie ook rn. 401a, a-c. 

7 . Z ottten ·vnn cyaanwaterstof ( blmw•z uwr) 
- voo r zoover niet genoemd in de nrs. 2 en 
8 - , bv. knlinmcyn11icle (c:t1aan-kalitt1n ), no 
t1·iu1ncyanide ( cyaannat1·i,um), ct;i,lci'U,1ncyanid e, 
enke[,vouclige en dubb elcynnidcn, natrium· 
cyaanamiáe zoomede f,re-pa,·nten w,,t ke zouten 
,van blau,wzuur bf' valtcn. Zie ook 1·1 1. 401n, 
ei en b. 

8. r:yaankoper- en cyaa1izinkzoulrjn, zink .. , 
kop er -, zil ver- en r,nuddubb e.l :ruuten in f' Ombi
nntie mei (llknl ·icyanirlen, rya.ankope,· t" cyna11-
z-in k. Zie ook rn. 401a, n en b. 

9. Subl imnat, wit precipitaat ((l,midokwik
,-hlo,·ii/;r) , rood p,·ecipi-taa.t (rno d kwikoxyde), 
kope1·ve,·ven, bv. koperg1'fi'en, rrroene e n blauwe 
kope1-pig,nenten; l oodacetaat ( loodsuiker); 
"aste kwikprepa.rnl,1;n te,· besch erming va ll 
planten . Zie ook 1'11 . 401a, a- c. 

10 . J'lwlliu,nzo"ten en p1·e71aralC'n 0011 tha.1 -
li·umzonten. Zi e ook rn. 401a., Cl en b. 

ll. B m·iuniazide, droog of met ,ni,ufor da11 
.1 0 pl't. wnter of alcoholen. Zie ook rn . 401 a, n. 

1 2. B arittmazicle niet ten minste 10 pct . 
walPr of nlcoholen en wateri ge oplossingen ·vcw 
ba.riu111azide . Zie ook rn. 401a, a en b . 

13. B m·imnoxyde (barie t), barieth11rlmat . 
barimnsttlfiil,e, ba.ri·umzonten (uitgezonde rd 
bariumsulfaat), bnriet bevattende resten ·van 
cle vetrvaa,·diging van bari1w17,eroxyde. Zie ook 
rn . 401n, et en b. 

14. L nodoxydc, lnod(ll -it ( massicot, e nz.) , 
m enie, loodwit, loodv erven - uitgezonde rd 
voor het gebruik gereed zijnde verven - resten 
en afvnlvmdukten· rlie no g o,·ij r;rn ote lwe'veel 
herlPn van deze l ootlve,·binrl·i,, [l en bevnllen, bv. 
lnndauh , tinsoldeera,çc h en asr:h van l ettn-
1nate1·inal. Z ie ook rn. 401n, a en b. 

15. a. Z urinr1zuur en zurin{Jznut, be ide 1n 

vas ten toestand ; 
h. znnten 'Van kieulflnonr wetlPrslnf. 

Zie ook rn. 40lcL o. en b. 
l 6. Chlorat en. bar-iump1'rox yde, "" nr,sel .; 

vn11 bnri·u,nperoxyde ,net organische w-ren i11 
vnsten to estnnd of met zur" zoµ tc n vnn organi
·«·he z1t1·en a l of ni et kl eu1·stoffen bevatte nde, 
11ntriunwzide. Zie ook m. 401a, a en b. 

17. Aniline ( an·ilineolie). Zie ook rn. 401 Cl, 
n en /J. 

18. P' P- rrosüü:iuw, en 1nanr1aansilic-in m, ve r
kregen lang., el ectrisch en we g, ,n et meer da n 
30 pct. eu minder da.n 70 11ct. s-ilic·ium en lcmr,s 
f>lectri.sc l,, en we a verkregen l e[! eerin ocn va n 
f errosil il'1'l.1,m 1net aluminiwm. 1nangaan, cnl 
cium, o f ecni ge va n deze m etalen , waarvan !,,et 
totnle r, ehalte d eze1· -metCtlen ·m.et inbegri71 1•an 
het wil iciu,n (met uitslui t ing van het ij zer) 
meer dan 30 pct. en mi,uur il.an "ifJ z,ct. /J e
rl,·aa(lt. Zie ook ,·n. 401a, n e n b. 

01n nerkiny. F errosilic111m- en manga .1 n
s il1ciumbr iketten w01·dcn , ongeacht h un 
gehalte aan sili c ium , niet beschouwd a ls 
stoffen va n Bijlage I en zijn derh a lve ni e t; 
o nde rworpen aan de voo rschriften va n Bij . 
lage T. 

L edigr, ongerPinigrü~ zakken, welk t: 'Vergijt1.·. 
ge sto ff en van nr. 6 hebb en bevnt. 

L edi r, e, 011(/ereinigd,, pak,nirlrlel en tn l,;di(1e, 
011gerein i(lrle zakk/'n , welke· ve ,·r,ifti ge stoff en 
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der n,·s. 1-5 en 1- 1/J hebb en bevat, womede 
Ledi (J e, on(J e1·ein i(Jde pa k.middel en. welke ver
(J i/ti (J e stol/en van ,w. 6 hebben bei•at . 

Ledi(J e, on(J e,·eini(Jde pakmidd el en en l edi (J C, 
on{J e,·eini{Jde zakken , welke ·ve,·(Ji/ti{J e stoffen 
rZe ,· nrs. 15 a en 16 hebben be·vat. 
401a 

Ni et a l stoffen van B ijlage I worden be
schouwcl en niet onde rworpen aan de voo1·schrif
ten va n Bij liige I zij n: 

a. stoffen de r nrs. 2- 18, wanneer zij ove r
eenkomstig de voorschriften van m . 402, ve r
pa kt zijn in pa kmiddelen van blik, gla porce
le in, aa rdewerk of so01-tgelijk mate riaal - o f 
voor stoffen van nr. 11 in kartonnen doozen -
welke goed dich t gesloten zijn en door middel 
van te r o pvall ing di enende stoffen vastgezet 
zijn in gesoldee rde bli kken pa kmiddelen en 
daa rmede in ste rl<e hou te n ve rzêndingski'Sten 
zij n geplaatst; bovendien moeten voor de ve r
schill ende stoffen in ach t zijn genomen de voor
schriften de r m. 404- 408, 410 , 41 2, 413 en 
416 met betrekking tot de in de pa kmiddelen 
te verpakken hoevee lheden en de gewich tsbe
perkingen ten aanz ien van coll i; 

b. de stoffen de r nrs. 2- 10 en 12- 18, tot 
hoevee lheden va n 1 kg voor elke stof, wanneer 
zij overeenkomstig de vool"Schriften va n rn. 
402, verpakt zijn in pakmiddelen va n blik , 
g las, porce le in , aardewerk of soortgelijk mate
riaal, welke goed dicht gesloten zijnde, met 
,·oor opvulling geschikte stoffen vastgezet zijn 
i11 ste rke, di ch te en goed gesloten houten ver
zendin rski sten; bovendien moeten in ach t cijn 
genomen de voorschriften va n rn . 404 met be
trekking tot de in de pakmiddelen te verpak-
ken hoevee l heden ; • 

c. verg ift ige vaste stoffen ter bescherming 
va n planten (n rs. 6 en 9) in mengsel , ge reed 
voor het gebruik: in papieren zakken met een 
inhoud van ten hoogste 5 kg, geplaatst in kar
tonnen doozen met het vol gende, duide lijke en 
onuitwi sch bare opschrift: ,, V er(Ji/ti (J e besd ,er
min(Jsm·iddelen vor,1· planten". 

H et opschrift moet gesteld zijn in een de ,· 
o ffi cieele ta len van het Tand van afzending 
en bovendi e11 in het Fransch, Dui tsch of 
ltal iaansch, tenzij in de internatio nale ta ri e ven 
o f in bijzondere overeenkom ten tusschen de 
spoorwegbesturen a nders is bepaa ld. 

2. V e1·voe1·svoorwaardc n . 
(De voorschrifte n voo r ledige pa kmiddelen 

zijn ve rzameld onder F). 
A. Colli. 

1. Al gemeene ve rpa kkingsvoorschriften. 
402 

(1) P a kmiddelen moeten wodan ig zijn ge
sloten en ve rvaa rdi gd, da t e lk verli es va n den 
inhoud is ui tgesloten. Voor bij zondere voo r
schriften voor stoffen va n nr. 18, zi e l'll. 418. 

(2) H et mate ri aa l, waa rva n pa kmiddelen en 
slui t ingen zij n vervaardi gd , mag door den in
houd niet worden aangetast noch daa rmede 
schadelij ke ve rbindingen vonnen. 

(3 ) Pakmiddelen, met inbegri p va n !ui t in
gen, moeten overa l zoo deugde! ijk en zoo ste r k 
zijn , dat zij onderweg niet kunnen losraken, en 
in a ll e opzich ten kunnen voldoen aan normale 
vervoerse ischen . Zoo noodig 1noeten binnens~e 
pakmiddelen stevig vastgezet zijn in bui ten te. 
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(4) Indien pa kmiddelen van g las, porcele in, 
a ardewerk of soortgelijk mate riaa l zij n voorge
schreven of toegestaan , moeten deze met voor 
opvulli ng geschikte sto ffen vastgezet zij n in 
b~schuttende pakmiddelen. Voor opvu ll i!'.lg 
di enende stoffen moeten strooken met de e igen
sch a ppen van den inhoud in het bijzonder 
moeten zij absorbeerend zijn , indi en de inh•Jud 
vloe ibaar is. 

2. Verpa kking der afzonde rlijke stoffen. 
(l) B lauwzuur (nr. 1) moet verpakt zijn : 

403 
a. bl auwzuur, voll edig o pgewgen door een 

ine rte poreuze sto f : in bussen va n ste rk blik 
met een inhoud va n ten hoo r,;ste 7 .5 1, geheel 
gevuld met de poreuze stof. De doozen moeten 
een ove rdruk van 6 a tmosfe reen kunnen weer
staa n en moeten gevuld zijnrle, bij 50 ° C nog 
dicht zijn. De datum de r vuil ing moet op het 
dekse l van elke bus zij n ingeslagen. De bussen 
moeten in ve rzendingskisten zoodani g zij n ge
pl aatst , dat zij e lkaar nie t kunnen raken. De 
wanden der kisten moeten ten minste 18 mm 
dik zijn. De tota le inhoud de,· bussen mag 120 1 
niet ove rschrij d€n en eon co llo mag niet meer 
wegen da n 120 kg; 

b. vloe ibaa r, niet dooi· een po reuze stof op
gew gen blauwzuu r : in houders va n vloeistaal. 
Deze houders moeten voldoen aan de voor
schriften van kl asse Id, 1'll . 133, 138 , 139, 
140, 142 en 145 met de vol gende a fwijkingen 
en bijwnderheden : 

De bij de pe l"Sproef te bez igen druk moet 
bedragen 100 kg/cm2. 

De pe rs proe f moet om de 2 jaar worden her
haa ld: tegelijkertijd moet een na uwkeurig on
derwe k va n het inwendi ge van den houde,· 
plaats hebben, benevens de vastste l I ing van 
zij n gewicht. 

Beha lve de opschr if ten, genoemd in rn. 145 
(1) ar-c en e moet op de houders zijn aa n
gegeven de .datum van cle laatste vu lli ng. 

H et toegelaten g rnots té gewicht de r vulli ng 
va n de houders bedraagt 1 kg vloe isto f op 
1.80 l van de inhoudsruimte. 

(2) Voor de opgaven in den vrach tbrief. 
zi e rn . 422 (2 ) . · 

(1 ) Stoffen van m. 2 moeten verpa kt zij n : 
404 

a. oploss ingen van cyaa nkali um en van 
cyaa nna.trium in ij zeren vaten, die met voor 
opvulling geschikte sto ffen moeten zijn vast
gezet in beschuttende pa kmiddelen van hout 
of va n metaal ; 

b. wateri ge oplossingen van bl auwzuur: u1 

dich tgesmolten g lazen ampull en, met een in
houd van ten hoogs te 50 g , of in goed dich t 
ges loten g lazen stopf les chen met een inhoud 
va n ten hoogs te 250 g. Ampul l en en fl esschen 
moeten, hetzij a fzonde ,-J ijk hetzij bij een ige 
tezamen, met voor opvulling geschik te stoffen 
zijn vastgezet in gesoldee1·de bi ikken doozen 
of in beschuttende ki sten, met een gesoldeer
de blikken binnenbekleeding. Al s blikken 
doos mag een col Jo nie t meer wegen dan 
15 kg en met meer da n 3 kg blauwzuurop
loss ing bevatten; als ki st mag een collo niet 
meer wegen dan 75 kg. 

(2) Voor het ve rvoe ,· in kete lwagens zie 
rn . 425. 
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405 
(1 ) Vl oe iba re a rsenikpre paraten (nr. 3) 

moeten verpakt zijn: 
a. in pakmiddel en van hout, metaal of. 

rnbber , of 
b. in vaa t we rk van glas, po rcele in, a arde

we rk of soortgelijk mate ri a al. B eschu ttende 
pakmiddelen van di t vaatwerk moeten , m et 
u itzondering va n ki sten, voorzie n zijn van 
h a ndvatten. 

(2) E en co ll o met breekba re pa kmiddelen 
mag ni e t mee r dan 75 kg wegen. 

406 
Stoffe n van nr. 4 moete n ve rpak t zijn: 
a. in I uchtdi ch t ges loten ij zeren vaten voor

zien van rolba nden , of 
b. in luch tdich t gesloten pa kmidde len van 

sterk pl aatijzer o f van blik. Een blikken 
pakmidrlel m ag echte r niet meer wegen dan 
6 kg . Deze pakmiddelen moeten, hetzij a f
zonde rlijk , hetzij met eenige teza m en, met 
voo,· op vulling geschikte stoffen vastgezet zijn 
in een houten verzendingskist , rl ie ni et meer 
da n 75 kg m ag' wegen . 

407 
(1 ) Dimethylsu l faa t (nr. 5) moet ve rpa kt 

zijn: 
a. in luch tdicht ges loten ij zeren vaten, 

,·oorzien van rolbanden, of 
b. in luch tdi ch t ges loten pakmiddelen 

van ste rk plaat ij zer of van bli k. E en blikken 
pakm idde l mag echte r niet meer da n 6 kg 
wogen. Of 

I' . in luch tdicht gesloten gl azen flesschen 
of a mpull en , di e be ide niet meer cl a n 3 kg 
mogen wegen . 

(2) Blikken pa kmiddelen en glazen [le,
schen mogen gesloten zij n met een gepa raf
fineerde kurk , gl azen f lesschen ook met een 
inges lepe n. g la zen stop. D e kurken e n stoppen 
moeten beschu t zijn door een kap van pe rka
ment. vi scose, enz., om te verhinderen dat zij 
losrn ken. Gl azen a mpull en moeten dich t ge
smolten zijn. 

(3) Blikke n pakmiddelen moeten met voor 
opvu lling geschikte stoffe n vastgezet zij n in 
beschutte nde pakm iddele n, voorzien van ha nd
vatten. Glazen fl esschen en am p ull en m oeten 
in pa pie r zijn gewikkel d en met voo r o pvul -
1 ing geschik te stoffen vastgezet zij n in blikken 
cloozen of in houten kisten met een gesoldeer
de blikken binnenbekl eeding . 

(4) Een collo m et b,·èekbare pakmiddel en 
mag ni et meer dan 75 kg wegen. 

408 
(1 ) S to ffen de r 11rs. 6 en 7 moeten verpa kt 

zijn : 
a. in ij zeren vaten voorzien van rolba.nclen, 

of 
b. in cyl indervormige vaten van plaatij zer 

met rol ba nde n of van golfijzer of van a nder 
meta a l pl aat m et ingewalste versterkings ban
den. E en vat m et inhoud m ag n ie t mee r 
dan 150 kg wegen. Bij ver zending a ls wagen 
lading mogen ook vaten van gewoon ijzer 
worden gebruikt. Of 

c. in hou ten pakmidde len, inwend ig be
kleed met d ich t gewe ven stof, o f in blikken 
pakmiddelen of in vaatwerk va n g las, porce
le in , aardewe rk o f soo r tgelij k mater iaal. Al 
deze pakmiddel en inbegrepen die vai1 

894. 

hout - .moeten hetzij afzonde rlijk , hetzij met 
eeni ge teza m en, vastgezet zij n in een houten 
verzendingspakmidde l, breekbare pakmidde
len moeten vastgezet zijn met voor opvulling 
geschikte stoffen. 

(2) Stoffen van nr. 6 mogen ook verpakt 
zij n in zakken van getee rd linnen of van 
taa i, waterdi ch t, dubbel paJ?ier met een tus
scnenl aag van asfal t. De zakken moeten in 
houten pa kmiddelen zijn gepla atst. 

(3 ) Een coll o met breekba re p a kmiddel en 
m ag n iet m eer d a n 75 kg wegen. 

409 
(1 ) V aste arseni kpreparaten te r bescher

ming va n pl a nten (nr . 6) mogen ook ve rpakt" 
zijn: 

a . in vaten met dubbel en wand (spouw
vaten) met een binnenbe kl eeding van taa i 
p a.pie r , of 

b. in kartonnen doozen, di e in een ki st 
geplaatst moeten zijn , of · 

c. in hoeveelheden van ten hoogste 1 21/2 kg 
in dubbele buidels van t a a i papier die , hetzij 
a fzonderlijk , hetzij met eenige tezame n, ge-. 
plaatst moeten zijn in . een kist m et een bin
nenbekleeding van taa i p a pier . 

(2) Bij zendingen a ls wa gen la diug mogen 
ook zijn gebruik t : 

a. gewone houten pakmiddelen m et een 
bi nnenbekl eeding va n taa i pa pier , of 

b. bij hoeveel he-den va n ten hoogste 25 kg : 
dubbe le buidels van taai pa pier , di e afzon
de rlijk gepl aatst moeten zijn in za kken van 
jute of va n een soortge lij ke · stof met een 
binnenbe kl eeding van crê pe papier . 

410 
(1 ) S toff en de r nrs. 8 en 9 moeten ve r

pa kt zij n: 
a. in ij zeren pakmiddelen of in ste ,·ke ho11 -

ten vaten of in hou ten . kisten voorzien va n 
ve rsterki ngsbande n, of 

b. in vaatwe rk van g las, porcele in, aarde-
we rk of soortg lijk materiaal, of . 

c. in hoe veelhe den- van ten hoogste 10 kg 
in dubbele p a pie ren buidels. 

Ad b en c : Vaatwerk en papieren buidels 
moeten met voor opvulling geschikte stoffen 
vastgezet zijn in houte n verzendingspa kmid
de len . 

(2) E en coll o met breekbare pakmiddelen 
ma g ni et meer da n 75 kg wegen. 

411 
S toffe n van nr. 10 moete n verpakt zijn: 
a. in blikke n pakmiddeh,m, of 
b. in houte n kiste n voorzi en van ve rshn

ki ngsbanden, of 
c. in va.ten, voorz ien van ijzeren of sterke 

houten hoepels. 
412 

B a riumazide van m. 11 moet , bede kt m et 
een elastische stof, verpakt zij n in karto nnen 
doozen . Een doos mag t en hoogste 500 g bevat
ten. H et deksel moet waterdicht gesloten zij n 
door om gepl a kt isoleerba nd. De doozen moeten 
hetzij a fzonderlijk, hetzij met eenige tezamen , 
m_et voor opvull ing geschikte stoffe n vastgezet 
z1Jn m een houten ve rzendings pa kmidde l, dat 
ten hoogste 1 kg barium az ide m a g bevatten . 
413 

Bariuma zide van nr . 12 en wa terige o plos
s ingen va n bar iumazide (nr. 12) moeten ve r-
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pakt zijn in glazen vaatwerk. Een houder mag 
ten hoogste 10 kg bariumazide of ten hoogJte 
20 1 oplossing van bariumazide bevatten. De 
houde rs moeten afzonder lijk met voor opvulling 
geschikte stoffen vastgezet zij n in ki sten of in 
ijzeren korven met di chte wanden ; het vol urne 
van ter opvulling diene nde stoffen moet ten 
m inste gel ijk zijn aan den inhoud van den 
houder. 

414 
(1) Stoffe n der nrs. 13 en 14 moeten zijn 

ve rpa kt: 
a. in ijzeren of houten pakm iclclel en , of 
b. in zakken van papier of jute. 
(2) Stoffen va n nr. H mogen ook ve rpakt 

zijn in pakm idcle len van b lik of plaatij zer. 
(3) Bij wagenlading mogen stoffen de r nrs. 

13 en 14 ook onverpakt verzonden worden [zie 
rn. 423 (3}]. 

415 
Stoffen der nrs . 15 a en 15 b moeten verpakt 

zijn j n bouten pa kmiddelen of in zakken. 

416 
(1) Stoffen va n nr. 16 moeten ve rpa kt zij n: 
a. mengsels met bariumperoxyde in hoe

veelheden van ten hoogste l kg, in wate rdicht 
gesloten g lazen vaatwerk, dat hetzij afaoncler
lij k, hetzij met eenige stuks tezamen, met voor 
opvulli ng gesch ikte stoffen vastgezet moet zijn 
in pakmiddelen van plaatijzer of van hout met 
een binnenbe kleeding van taa i papier; 

b. natriumazide in pakmicldelen van plaat
ijzer of van bi ik ; 

c. de overige stoffen in pakmiddelen van 
plaatij zer of in pakrniddel e n van hout met een 
b innenbekl eecl ing van taa i papier. 

(2 ) E en collo met breekbare pakmiddelen 
mag niet meer cl an 75 kg wegen. 

417 
Aniline (anilineolie} (nr. 17) moet verp_akt 

zijn in metalen of houten vaten. 

418 
(1) Stoffen van m. 18 moeten voll ed ig 

droog, verpakt zij n in houten o f meta le n pak
midde len di e voorzien moeten zij n van een 
inrichting welke gassen kan laten ontsnappen . 
F ij nkorrelige stoffen mogen ook in zakken ver
pakt zijn . 

(2) Bij wagenlading mogen deze stoffen ook 
onverpakt ve rzonden wo rden [zie rn. 423 (4)]. 

3. Samenpakking . 
419 

Van de in rn. 401 genoemde stoffen mogen 
de volgende in één coll o zij n verpakt met el
kander, of met stoffen of voorwerpen van 
a ndere klassen , of met a ndere goederen onder 
de volgende voorwaarden: 

a. met elkander: stoffen behoorende tot het
zelfde nr. Zij moeten tot een co llo ve rpakt vol
gens de voor he n geldende voorschriften , ver
eenigd zij n in een gemeenschappelij k bouter, 
verzendingspakmiddel; 

b. met elkander of met stoffen of voorwer
pen van andere klassen - indien en voor zoo
ver samenpakki ng ook voor de,,e is toegestaan 
- of met andere goederen: 

1. stoffen van nr. 3: in hoeveelheden van 
ten hoogste 1 kg, verpakt in g lazen vaatwerl,, 
dat met voo r opvu lling geschikte stoffen vast-
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gezet is in een metalen pakrni dde l, dat met 
de andere tezamen te verpakken goederen ver
een igcl moet zijn in een ge mee nschappe lij ke 
houten kist; 

2. stoffen der ·nrs. 6, 7 en 16 : • in tota le 
hoeveelheden van ten hoogste 5 kg, maar sa
menpakking i verboden voor: 

stoffen van nr. 7, zoomede va11 ch lorate n, 
bar iumperoxyde en natr iumazide (n r. 16) met 
zuren van nr. 1 van kl asse V ; 

ch loraten (nr. 16) met stoffen de,· ms. 1- 4 
van klasse I IIa van nr . 17 van klasse IV. 

De stoffen, tot een coll o verpakt vo lgens de 
voor hen geldende voorschriften, moeten met 
de andere tezamen te verpakken goederen ver
eeni gd zij n in een gemeenschappelijk houten 
pakmiddel; 

3. stoffen de r nrs. 5, 8- 15 en 17; samen
pakking is verboden van stoffen van nr. 8 met 
zuren van nr. 1 van k lasse V. D e stoffen, tot 
een collo verpakt volgens de voor hen ge ldende 
voorschriften, moeten met de a ndere tezamen 
te verpakken goederen vereen igcl zijn in een 
gemeenschappe lijk hou ten pakmiddel. 

4 . Opschriften en gevaarsetiketten op de colli 
(zie A a nhangsel III} . 

420 
(1) Ieder co ll o met stoffen der nrs. 1-13, 

moet a ls stukgoed voo rzien zijn van een etiket 
volgens model nr. 7, ze i fs als deze stoffen over
eenkomstig rn . 419 met andere goede ren teza
men verpakt zij n. 

(2) Bij wagon lading is het aanbrengen van 
deze etiketten op colli niet noodzakelijk [zie 
ook rn . 426 (1}]. 

421 

B. W ijze van •ve1·voer, beperkingen bij 
het laden. 

Geen beperkingen. 

C. Opga·ven in den v·rachtbrief. 
422 

(1) D e omschrij ving van het goed in Jen 
vrachtbrief moet overeenstemmen met de cur
sfof gei/Jrukte benam ing van rn. 401 en moet 
met rood zijn onderst,·eept. 

(2) Voor b lauwzuur (nr. 1) moet de afzen
der in den vrachtbrief verklaren: ,,Samenstel
ling en verpakking o·vereenko·1nstig de voor
sch1·if ten van B ijlage 1, 1.0.G." . 

(3) In vrachtbr ieven voor coll i, waarin een 
stof van rn. 401 tezamen verpakt is met an
dere stoffen of voorwerpen van Bijl age I of 
met andere goederen, moeten de opgaven voor 
ieder van deze stoffen of voorwerpen afzonder
lijk worden gedaan. 

D. V ervoerm id.delen. 
1. Voorschriften bet reffende de wagens e n het 

laden . 
428 

(1) Open wagens met blauwzuur (nr. 1) 
moeten gedurende de maanden April tot en 
met October voorz ien zij n van een dekkleed, 
tenzij de houders in houten kisten verpakt zij n. 

(2) Stoffen van nr. 10 moeten in gesloten 
wagens worden geladen. 

(3) Onverpa kte stoffen de,· nrs. 13 en 14 
moeten op open wagens of in clekselwagens 
worden geladen. 

(4) Stoffen van nr. 18: 
a. moeten, indien zij verpakt zij n in pak-
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middelen niet voorzien van een im:ichting 
welke gas en kan laten ont nappen, ge\:iden 
worden hetzij in gesloten wagen , hetz1J op 
open wagens met dekk!~eden; .. . 

b. moeten, indien ZIJ ve rpakt ztJn lil pak
middel en, we lke gassen kunnen late n ontsnap
pen, geladen ,~orden op open wage ns zonder 
dekkleede n of lil gesloten wagens; 

c. mogen, wa nneer zij onve rpakt a ls wagen
lading worden vervoerd, ge laden worde n op 
open wagens zonder dekkl eeden. 

424 
toffe n der nrs. 1- 13 moet~n in wagens en 

in goederen loodsen van voedings- en genotm id
delen gescheiden worden gehouden. 

425 . 
(1) Houders van kete lwagef!~ e n hunne slu i

tingen moeten zooveel mogelijk -:oldoen aan 
de algemeene verpakklllgsvoorschr1ften van rn. 
402, voor wover deze toepassing kunnen vin
den. 

(2) Houde rs van ketelwagens, bestemd v<>?r 
het vervoe r van stoffen van m. 2, mogen ll1 

het onde rste gedeelte geen openingen (kt-a !1e ~! 
vent ielen, enz.) hebben en mogen, te nz 1J ZIJ 
dubbelwandi g zijn, geen enkele klinknaad heb
ben. Openingen moeten di cht zijn e n beschut 
door stev ig opgeschroefde metalen kappen . 

2. Opschriften en gevaarset iketten op de wa
gens (zie Aanhangsel III). 

426 
(1) W agen , waarin geladen zijn colli voor

zien van etiketten volgens model nr. 7 [rn. 
420 (1) ] , moeten aan be ide zijden van etiketten 
vol gens hetze lfde model zijn voorzien. Dit geldt 
ook voor wagens met coli i, bevatte nde sto [fe n 
de r nrs. 1- 13 , we lke a ls wagenlading ve rzon
den , niet voorzien zijn van gevaarsetiketten 
[rn. 420 (2)] en voor ketelwagens, we lke deze 
stoffen bevatten. 

(2) Indien pakm idd~le n , '.".elke sto[[en van 
nr. 18 bevatte n inge ri cht z1Jn om gassen te 
laten ont nappe~ en geladen zijn in ges loten 
wagens, moeten deze aan beide zijden voo,-,ien 
zijn van etiketten vo lge ns model nr. 13. 

42i 

E. V erbodsbepalingen voor het sam.r,n
laden. 

Geene. 

428 

F. L edige pak111iddrlrn. V erdc,·e voo r
schri ft en . 

(1) Zakken van nr. 19 moete n ve rpakt ,ij n 
in ki sten of in dichte getee rde za kken. 

(2) P a kmiddel en (houde rs van kete lwagens 
inbegrepen) e n za kken der nrs . 20 en 21 moe
ten dicht gesloten zij n. 

(3) Kisten of geteerde zakken _met voor
werpen van nr. 19, zoomede pak1_rndd~!en en 
zakken van nr. 20, moeten voorzien ztJ n va n 
gevaarsetiketten volgens model nr. 7. 

(4) Voonve rpen de r nrs. 19 e n 20 moeten 
in wagens en in goederenloodsen van voedmgs
en genotmiddelen gescheiden worden ge~ouden . 

(5)De omschrijving van het goed 111 den 
vrachtbrie f moet overeenstemmen met de cur
sie f gedrukte be naming van rn. -101 en moet 
met rood ûjn onclei-st1·eept. 
429 -499 
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J{LA E V. BTJTE N DE STOF}'EN. 

l. Lijst der stoff en. 
600 

Van de stoffen, val le nde onder de omschrij 
ving van klasse V, zijn die genoemd in rn. 501 
onderworpen aan de in rns. 501-521 gegeven 
voorschriften e n de rhalve stoffen van Bij
lage I. 
501 

l. Z wavel zuu1·, rookend zwavel zuu,· (zwa• 
vel zuttr dat anhydried bevat, oleum, vitriool
olie, zwavelzuu,· van Nordhausen) . Afet zwavel
zuttr gevttlde accumttlatoren, zwavelzuit1· hou
dend loodsli b . a f komstirJ ,át cicc"11t,dato1·en of 
loodkam ers. 

Zure resten van de zuivering van 1nine1·at,, 
oliën ( Siittreharz). Volkomen gedenitreerde 
,·es ten van zwavelzuur, afkomstig van de ve1·
vaardig·ing van nitroglycerine. 

Opme,·king. Niet volkome n gedenitreer
de resten van zwavelzuur, afkomstig van de 
vervaardiging van nitrog lycerine, worde n 
niet ten vervoer toege laten. 

Salpeterzuu,· (sterk wate,-_J, rood ,·ookcnd 
salpeterzttur en m engsels van z·u·a·velzu"'· m.et 
salpeterzuur. 

Z outzuur, 111engsels van z u-avelZ'U'lt.1' ntel 
zoutzuur. 

Fltto o,-,vaterstofzwur (waterir, e oplossingen 
van fluoorwatersto f ,net ten hoo gste 85 ,;et. 
fluoorwaterstof ) . 

Opmerking. W ater ige oplo singen met 
meer dan 5 % fluoonvaterstof, alsmede 
fluoorwate1 to f, worde n niet ten ve rvoe r 
toegelaten. 

Perchloorzuur (wate rige oplossingen vau 
pe,·chloorztmr ,net t,•n hoof!ste 70 pct. pe1·
cliloo1·zttu1·). 

Opmerkinr,. Wate rige op lossingen met 
meer dan 70 % perch loo t·z11ur worden niet 
ten ve rvoe r toege laten . 

Zie ook rn. 501a, a. 
2. C hloorzwa,,,el, 1,0omede f errinitraat en 

f errisul faat (ij ze rhe itson). Zie ook rn. 501a, a . 
3. Bijtende loo gen ( natronl oog, kaliloog, 

e nz. ook in mengsels woals bijtende loog be
vattende pasta's), resten ttit olie1·affinaderijen. 
Zie ook rn . 501a, a. 

M et kaliloog gevulde aamnttlatoren. Zie 
ook rn. 501a, b. 

4. Broom. Zie ook m . 501a, a. 
5. Chloorazijnztiu1·. Zie ook rn. 501a, a. 
6. Natrium,bistlljaat (dubbel zwavel zurf• 

soda). Zie ook rn. 501a, a. 
7. Z wavelnatri"1n. Z ie ook rn . 501a, a. 
8. Zwav elmttranhyd,·ied. Zie ook rn. 501a. 

a en c. 
9. A cetylchlo·ride, anti-lnoonpontachloride, 

chromyl chloride, fo sforoxychloride, fo sforpen
tachloride (losforSttpenhlo,·ide ), fosfortricl,t9 . 
ride, Sttlfurylchloride, thionylchlr>ride en 
chloorsulfonzuttr. Zie ook rn . 501a, a en d. 

10. Vloeibare halogeenhoudende prikkelen
de sto ffen, b.v. broomaceton (bro1Jmdi1nethyl 
leton). Zie ook rn. 501a, a. 

ll. Waterige oplossingen van ,vaJ,erstofper
oxyd:e ,· 

a. m et meer clan 6 e,i ten hoo gste 35 ge
wichtsprocenten wate,·stofp eroxyde, 
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b. · m et 1nee1· clan 35 en ten hoor,.~te 45 ye
wich'tsp,·o'<!enten watei-stofp e,·oxyde, 

c. met 11iee1· dan 4.5 en ten hoogste 60 ye
wichtsprocenten watentofpei-oxyde. 

Zie <:>ok m. 501a, a. 
Opmerkiny. , vaterige oplo s ingen met 

meer dan 60 gewich tsprocenten waterstof
pe roxyde worden n iet te n vervoer toege
laten. 

12. · Gemalen ongebluschte kalk (ccu cium
oxytle) . Zie ook rn . 501 a, a. 

13. R uwe losgeladen naftaline waa,·bij de 
111.ogel·ijkheid bestaat dat ze vocht afscheidt . 

14. R adiumzouten. 
15. L edige, onge1·einigde pak,niililelen, wel ke 

bij tende stoff en cle1· nrs . 1-5 en 8-10 hebben 
bevat. 
,'iOla 

Niet al s stoffen van Bijl age I worden be
schouwd en niet onderworpen aan de voor
schri ftèn van B ij lage I zijn: 

a. stoffen de r m s. 1- 12 in hoevee lheden 
van ten hoogste 1 kg voo r elke sto f, m it8 ver
pakt in di ch t gesloten houders, d ie door den 
inhoud n iet kunnen worden aangetast, welke 
houders weer wrg vu ld ig verpa kt moeten zijn 
in sterke d ich te houten pakmiddelen met een 
dich te sluiting; 

b. met ka l iloog gevulde accumula toren {nr. 
3) , samengesteld ui t metalen cell en, m its zoo
danig gesloten, da t de kali looi;r n iet ka n uit
vloe ien en dat kort !uiting is u itges loten ; 

c. zwavelzu uranhydried (nr. 8) , al of n iet 
gemengd met een k le ine hoeveelhe id fos for 
zuur, mits verpa kt in luchtdich t gesloten ste rke 
blikken bussen, di e, gevuld , niet meer wegen 
da n 15 kg en voorzien zijn va n een handgreep ; 

d. fosforpentach loride (nr. 9), geperst in 
blokken, di e niet meer wegen da n 10 kg, mi ts 
verpakt in luchtdicht gesoldee rde blikken bus

·sen; die hetzij a fzonder! ij k , hetzij met eeni ge 
tezamen, geplaatst moeten zij n in een kra t van 
la twerk, een kist o f een poorweglaadki st {con
ta ine r) ., 

2. V e1"voe-rs,,001·wan.rclen . 
{De voorsch1·iften voo r ledige pakmiddelen 

zijn verzameld onder F . ) 
. A. Coll i . 

1. Al gemeene verpa kk ingsvoorsch rifte n. 
602 

(1 ) P a kmiddelen moeten zoodanig zij n ge
s loten en ve rvaa rd igd, dat e lk ve rlies van den 
inhoud is ui tgesloten . Voor bij zonde re voor
schriften voor accumula toren {nrs. 1 en 3) zie 
rn. 504. 

{2) H et mate r ia a l, wam·van pa kmiddelen 
en sluitingen zij n vervaardigd, mag door den 
inho ud n iet wo rrle n aa ngetast noch da a rmede 
schadelij ke verbindingen vormen. 

(3) P a kmiddelen, met inbegl' ip van slu i
t ingen, moeten overa l zoo clengdelij k en w o 
sterk zij n, dat zij onderweg niet kunnen los
ra ken · zij moeten in a ll e opzich ten kun nen 
vol clo~n aan nonna.Ie vervoerseischen. ln voor• 
komende geva llen moeten binnenste pa kmid
delen stev ig vastgezet zijn in bui tenste. 

(4) Indien pa kmiddelen van g las, porcele in, 
aardewerk of soortge lijk mater iaal zijn voor
geschre ven o f toegestaan, moeten deze, tem.ij 

L. &. S. 19 38. 
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iets anders is voorgeschreven, met voor opvul 
] ing geschikte stoffen vastgezet zij n in be
schuttende pakmiddelen. Voor opvul l ing d ie
nende stoffen moeten strooken met de e igen
schappen van den inhoud. 

2. Verpa kking der a f~ ndcrl ij ke stoffen. 
603 . 

{1) S toffen de r nrs. 1- 7 moeten verpakt 
zijn in pakm iddelen met de vo lgende bijw n
derheden: 

a. Zwavelzu ur houdend loodsli b {nr. 1) m ag 
ook verpa kt zijn in honten pakm iddelen mits 
elk doorsij pe len van het zu ur is u itgesloten. 

b. Zu re resten van de zui ver ing van mine
rale ol iën - Säul'eha rz - {nr. 1) , welke _uit
sij pelbaar zwavelzuur bevatten, moeten in hou
ten o f in ijzeren pa km iddelen verpakt zijn. 

c. Fl uoorwaterstofzuur {nr. 1) moet verpakt 
zijn in houde rs van lood , verlood ijze r of rub
ber o f in houten pakmiddelen met een binnen
bekl eed ing van paraff ine o f hars. 

F luoorwaterstofzuur met 60- 85 pct. fluoor 
wate rstof mag ook verpakt zijn in houders van 
niet ver lood ij ze r. 

H ouders met fl uoorwaterstofzuur met een 
gehalte aan fluoorwate rstof van 41 pct. en 
hooger , mogen aan de bui tenzijde geen enkel 
spoor van het zuu r hebben. IJ ze ren houders 
met dit zuur moeten zijn gesloten met schroef
sto ppen. 

Voor het vervoer in ketel wagens zie 1·n. 
518 (2). 

d . Geraffineerd gekr ista ll isee rd zwavel na 
trium {nr. 7) moet ve rpa kt zij n in wa te rdi chte 
pa kmiddelen; ruw zwavelnatrium in ij ze ren 
pa kmiddelen. 

(2) Al s wagenladi ng mogen ook onverpakt 
wo rden ve rzonden: 

a. zure resten van de zuivering van m ine
rale oli ën - Säureha rz -- (nr. 1) , die slechts 
ge ringe hoeveelheden ni tsijpelbaar zwavelzuur 
bevatten [zie rn. 517 {1)] ; 

b . natriumb_isu l faat { dubbel zwavelzure 
soda ) {nr. 6) [z ie rn . 517 (2)]. 

{3) Vaatwerk van g las, porcelein , aa rde
werk of soortgelijk mater iaa l , moet met voor 
opvul l ing gesch ikte sto ffen vastgezet zijn in 
beschu ttende pa kmiddelen. H et gebruik va n 
deze sto ffen is niet noodzakelijk, ind ien het 
vaatwerk veerend vastgezet is in ij zeren kor
ven met gehee l dich te wanden . Al s voor op
vull ing geschikte sto ffen moeten gebruikt wor
den onbrandbare absorbeerende stoffen - met 
ui twnder ing van koolasch - in een hoeveel
he id, ten minste gelijk met het vo lume van den 
inho ud , indi en het vaatwer k bevat: 

a. rookend zwavelzuur {nr. 1) , met ten min
ste 20 pct. vrij a nhydried, of 

b. salpeterzu u,· {nr. 1), met een oor tgelij k 
gewicht van ten mi nste 1.48 bij 15° C {46.8 
B a umé), o f 

c. rood roo kend sa lpete rzuur (nr. 1 ), 
cl. wate ri ge o ploss ingen van pe rchloorzuur 

(nr. 1) met meer da n 30 pct. van dat zuur, of 
e. broom {nr. 4). 
(4 ) Beschuttende pakm iddelen va n breek

baar vaatwerk, bevattende stoffen de r nrs. 
1- 5, u itgewnde1·d kisten, moeten voo rzien zijn 
van ha ndvatten . E en coll o mag niet meer we
gen da n 75 kg. 

57 
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504 
(1) Cellen van accumulatoren, gevuld met 

zwavelzuur (nr. 1) moeten in de batterijkisten 
zijn vastgezet. De accumulatoren moeten bevei-
1 igd zijn tegen kortsluiting, en met voor opvul
ling geschikte absorbeerende stoffen vastgezet 
zijn in een verzendingskist. 

a. Indien echter de cellen vervaardigd zijn 
van weerstandbiedende stoffen en hun boven
gedeel te zoo is ingericht, dat het zuur er niet 
in gevaarlijke hoeveelheden uit kan spatten, 
is het niet noodzakelijk de accumulatoren te 
verpakken; zij moeten echter beveil igd zijn 
tegen elke verschuiving, val of beschadiging. 

b. Evenmin behoeven de in voertu igen inge
bouwde accumulatoren bijzondere verpakk ing, 
indien de voertuigen stevig aan de spoorwagens 
zijn bevestigd. 

(2) Cellen van accumulatoren, gevuld met 
kaliloog (nr. 3); moeten van metaal zijn en 
hun bovengedeelte moet zoo zijn ingericht, dat 
de loog er niet in gevaarlijke hoeveelh EJ,den 
kan uitspatten. De accumulatoren moeten · be
veiligd zijn tegen kortsluiting en verpakt zijn 
in een verzendingskist. 

505 
(1) Zwavelzuuranhydried (nr. 8) moet ver

pakt zijn: 
a. in gesoldeerde plaatijzeren of blikken 

pakmiddelen of in luchtdicht gesloten flesschen 
van plaatijzer, blik of koper, of 

b. in dichtgesmolten glazen vaatwerk of 
luchtdicht gesloten vaatwerk van aardewerk. 

(2) Pakmiddelen en vaatwerk moeten met 
voor opvulling geschikte onbrandbare en ab
sorbeerende stoffen vastgezet zijn in pakmid
del en van hout, plaatijzer of blik. 
506 

Stoffen van nr. 9 moeten verpakt zijn : 
a. in pakmiddelen van staal, lood of ko• 

per, of 
b. in glazen vaatwerk, voorzien van inge

slepen glazen stoppen; dit vaatwerk moet met 
voor opvulling geschikte stoffen vastgezet zijn 
in houten pakmiddelen of, indi en het meer 
dan 5 kg van de stof bevat, in meta len pak
middel en. 
507 

Vloeibare halogeenhoudende prikkelende 
stoffen (nr. 10) moeten verpakt ztJn: 

a. in dichtgesmolten glazen ampullen, be
vattende ten hoogste 100 g. Zij mogen slechts 
tot ten hoogste 95 pct. van hun inhoudsruimte 
gevuld zijn en moeten hetzij afwnderlij k, hetzij 
met eenige _tezamen, 1net voor opvuJling ge
schikte, onbrandbare en absorbeerende stoffen 
vastgez-et zijn in blikken of houten pakmidde
len, of 

b. in glazen houders, voorzien van ingesle
pen gl azen stoppen en met een inhoud van ten 
hoogste 5 1. Zij mogen slechts tot ten hoogste 
95 pct. van hun inhoudsruimte gevuld zijn en 
moeten voor opvulling geschikte, onbrandbare 
en absorbeerende stoffen vastge1,et zijn in een 
kist met een bi ikken binnenbekleeding, die 
indien er eenige houders zijn, niet meer dan 
20 1 prikkelende stoffen mag bevatten, of wel 
afwnderlij k in bi ikken bussen, die hetzij af
wnderlij k, hetzij met eenige tezamen, geplaatst 
moeten zijn in kisten, of 
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c. in metalen flesschen met schroefsluiting, 
gevuld tot ten hoogste 95 pct. van hun in
houdsruimte. 

508 
(1) W aterige oplossingen van waterstof

peroxyde (nr. 11) moeten verpakt zijn in vaat
werk van g las of van een ander door het be
voegd gezag goedgekeurd materiaal. Oplossin
gen met meer dan 6 pct. en ten hoogste 35 pct. 
waterstofperoxyde mogen ook verpakt zijn in 
vaatwerk van aardewerk. 

Als glazen vaatwerk voor oplossingen met 
meer dan 35 pct. en ten hoogste 45 pct. water
stofperoxyde moeten gebezigd worden ballons 
omgeven met vlechtwerk (dames-jeannes) . 
Hoeveelheden van ten hoogste 200 g mogen 
verpakt zijn in glazen flesschen met een in
houdsruimte van ten minste 300 cm3. 

(2) De sluiting moet wodanig zijn , dat zij 
het ontstaan van overdruk in den houder voor
komt en toch het uitvloeien van vloeistof ver
hinde1·t. 

(3) Vaatwerk van glas en van aardewerk 
moet met voor opvulling geschikte stoffen vast
gezet zijn in beschuttende pakmiddelen en wel : 

p,. vaatwerk, bevattende oplossingen met 
meer dan 6 pct. en ten hoogste 35 pct. water
stof peroxyde: in teenen manden, in ijzeren 
korven met deksel of in kisten. 
De manden en de kisten moeten voorzien zijn 
van handvatten; 

b. ballons in vlechtwerk (dames-jeannes), 
bevattende oplossingen met meer dan 35 pct. 
en ten hoogste 45 pct. waterstofperoxyde: in 
teenen manden of in ij ze ren , gelakte korven 
met deksel. Noch stroo, noch houtwol mogen 
bij de verpakking gebruikt zijn. Een collo mag 
niet meer dan 75 kg wegen. · 

Glazen flesschen, bevattende hoeveelheden 
van ten hoogste 200 g; door middel van in
fusoriëna:irde in blikken bussen, geplaatst in 
hou ten kisten ; 

c. glazen vaatwerk, bevattende oplossingen 
met meer dan 45 pct. en ten hoogste 60 pct. : 
door middel van infusoriënaarde in vloeistof
dichte geteerde blikken korven met geheel 
dichte wanden, die geplaatst moeten zijn in een 
kist, voorzien ·van een klapdeksel. 

(4) Voor het veTVoer in ketelwagens (pot
tenwagens) zie rn. 518 (3). 

509 
Gemalen ongebluschte kalk (nr. 12) moet 

verpakt zijn in zakken; zakken van sterk 
papier worden ook toegelaten. 
510 

(1) Radiumwuten (nr. 14) moeten overeen
komstig de voorschriften van het land van 
afzending verpakt zijn in een pakmiddel van 
lood waarvan de wanddikte 1 cm moet bedra
gen bij een hoeveelhe id wut van ten hoogste 
100 mg en 2 cm bij een hoeveelhe id wut van 
ten hoogste 300 mg. Bij meer dan 300 mg tot 
1 g, moeten de zouten in hoeveelheden van ten 
hoogste 300 mg over verschillende pakmidde
len van lood zijn verdeeld. Hoeveelheden, 
grooter dan 1 g, moeten verpakt zijn in looden 
pakmiddelen van 10 cm dikte. 

(2) Looden pakmiddelen moeten verpakt 
zijn in een houten ver1,endingskist. 
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3. Samenpakking. 
511 

Van de in rn. 501 genoemde stoffen m.:>gen 
slechts de volgende tezamen in één collo zijn 
verpakt met e lkande r of met stoffen of voor
werpen van andere klassen of met andere 
goederen onder de volgende voorwaarden: 

a. met e l kande1·: stoffen hèhoorencle tot 
hetzelfde nr. Zij moeten tot een collo verpakt 
volgens de voor hen geldende voorschriften, 
vereenigcl zijn . in een gemeenschappelijk hou
ten pakmiddel; 

b. met el kancler of met stoffen of voorwer
pen van andere klassen - indien en voo1· zoo
ver sam enpakking ook voor deze is toegestaan 
- of met a ndere goederen : 

1. stoffe n der nrs. 1-5 en 8 in hoeveel 
heden van ten hoogste 15 kg voor elke stof; 

2. stoffen van nr. 9 in hoeveelheden van 
ten hoogste 5 kg voor el ke stof; 

3. stoffen van nr. 11 a in houders, bevat
tende te n hoogste 1 -kg en in een totale hoë: 
veelheid van ten hoogste 10 kg. 

De stoffen moeten a ls collo vei·pa kt zij n vol 
gens de voor hen ge l <lende voorschriften en 
met de a ndere tezamen te verpákken goede ren 
vereenig cl zijn in een gemeenschappel ijk hou
te n pa kmiclclel ; het gemeenschappelijk pak
middel mag, met inbegrip vari zijn inhoud, niet 
meer wegen clan 75 kg. 

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli 
(zie Aanhangsel III). 

512 
K isten, bevattende accumulatoren (nrs . 1 1Jn 

3 ) , moeten voorzien zijn van het volgende 
duidelijke en o nuitwischbarn opschrift: ,,Accu-
11uulato1·en". Het opschrift moet gesteld zij!! in 
een der officieele talen van het land van af-

. zending en bovendien in het Fransch, Duitsch 
of Ital iaansch, tenzij in de internationale ta-rie
ven of in bij zondere overeen komsten tusschen 
de spoorwegbestu ren a nders is bepaald. 

513 
(1) Bij verzending als stukgoed moet elk 

collo, bevatte nde stoffen van nr. 1 ( uitgezon
de rd fl uoorwatersto f met een gehalte aan 
fl uoorwaterstof van 41 pct. of meer) en der 
nrs. 2- 4 en 8- 10, voorzien zijn van een etiket 
volgens model nr . 8; elk collo bevattende 
fluoorwaterstofzuur met een geha lte aan 
fl uoorwaterstof van 41 pct. of meer, moet bij 
verzending a ls stu kgoed voorzien zijn ·va n een 
eti ket volgens model nr. 9. P akmidclelen be
vattende fluoo nvaterstof met een gehalte van 
minder dan 41 pct., moeten bovendien voor
zien zij n van een et iket volgens model nr. 10. 

(2) B ij wagen lading behoeven colli niet van 
deze etikette n te zijn voorzien (zie ook m. 
519) . 

(3) I edere kis_t, bevattende accumulatoren 
(nrs. 1 en 3), moet bovendien voorzien zij n 
van een etiket volgens model nr. 10. 

(4) B eschu ttende pakmicldelen voor g lazen 
vaatwerk met stoffen van nr. 9, moeten boven
dien voorzien zijn van etiketten volgens model 
nr. 11. 

(5) De gevaarsetiketten, voorgeschreven in 
(1) en (4), moeten zoo noocl ig ook zijn aan
gebrach t op colli , waar in stoffen der lll'S. 1- 4 
en 8- 10 overeenkomsti g rn. 511 met a nde re 
goederen tezamen zijn verpakt. 
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B. 

514 

Wijze van ·ve rvo e1·, beped:ingen bij 
·verzending:. 

Stoffrm der nrs. ~-5,' 8 en 11 c, worden bij 
vervoer a ls snelgoéd slechts aJ.s wagenl ading 
toegelaten uitgezonderd zendingen, die over
eenkomstig m . 516 (2) , in gesloten wagens 
-mogen worden geladen. 

C. 
515 

Opgaven ·in den vmchtbrief. 

(1) De omschrijving van het goed 111 den 
vrachtbrief moet overeenstemmen met de cu1·
sie f ged1·uk'te benaming van rn. 501 en moet 
met rood zijn onderstreept. 

(2) D e afze nder moet in den vrachtbrief 
het volgende verklaren: · · 

a. bij verpakking in breekbare pakmicl
clel en: 

voor sal peterzuur (nr. 1): het soortelijk ge
wicht bij 15° C; 

voor rokend zwavel zuur (nr. 1) : het gehal
te aan vrij aschydried ; 

voor perch_loorzuur ( nr. 1) : het gehalte aan 
perchloorzuur ; 

voor waterige oploss ingen van waterstof
peroxycle (nr . 11): het gehalte aan water
stofperoxyde. 

Ontbreekt 'de verklaring, dan · moete n de 
zu\"en verpa,kt zijn overeenkomstig rn. 503 (3) 
en de oplossingen van ,xaterstofperoxyde over-
eenkomstig rn . 508 (3) è; · . 

b. voor fluoorwaterstofzuur (nr. 1): het 
gehalte aan p uoorwaterstof. . . 

Ontbreekt deze verklaring, dan moet dit 
zuur behande ld worden a ls fluoorwaterstof
zuur met een zuurgeha l te van 41 pct. of meer 
[rn. 403 (1) c en 513 _(1)] ; wordt dit zuur 
vervoerd in ketelwagens ,' da n moeten de hou '. 
clers uit verlood plaatijzer bestaan [rn. 518 
{2)] ; ·. . 

c. voor zwavelzuur houdend loodslib, af
komstig uit accumulatoren of loodkamers (nr. 
1), verpakt in houten pakmiddelen: 
"Ve,·pakking overeenkomstig de voorschri ft en 
van Bijlagq I , 1.0.G."; 

d. ,, V olkomen droog", indien voor verpakt 
natr iumbisulfaat (nr. 6) laden in een gesloten 
wagen wordt verlangd, of wanneer deze stof, 
onverpakt a ls wagenla ding wordt verzonden 
in wagens, die inwendig slechts bekleed zijn 
met geparaffineerd of geteerd papier [zie rn. 
517 (2)]. 

(3) In vrachtbrieven voor coll i, waarin een 
stof van rn. 501 tezamen verpakt is met an
dere stoffen of voorwerpen van Bijlage I of 
met andere goederen, moeten de opgaven 
voor ieder van deze stoffen of voorwerpen 
afzonderlijk zij n aangebracht. 

D. Ve1·voe1·middelen. 
516 
1. Voorschriften betreffende de wagens en 

het laden. 
(1) Colli met stoffen der nrs. 1- 6, 8 en. 

11 c moeten --op open wagens worden geladen. 
(2) Ongeacht het aantal colli mogen echter 

in gesloten wagens worden geladen: 
a. coll i, di e niet meer wegen clan 75 kg, 

bevattende stof-fen der ms. 1 (uitgewndercl 
rood rokende sal peterzuur) en 2, 3, 5 en 8, 
mits de pa kmiddelen met voor opvulling ge
sch ikte stoffen vastgezet zijn in beschuttende 
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houten pakmiclclelen en cle1,e voorzie n zijn van 
gevaarsetiketten volgens model 111' . 10. 

E chter is het vastzetten in beschuttende 
pakm iddelen niet 110od ig: 

voor colli met fluoorwaterstofzu11l' (nr. 1) , 
die niet meer dan 75 kg wegen, mits het zuur 
verpakt is in terke ijzeren vatc-11: 

voor col! i met bijtende loog b vattende 
p a ta's (nr. 3), di e niet meer d a n 4-0 kg we
gen, mit.s de pasta's verpakt zijn in bi ikke n 
kannen of trommel met een inho11cl van teri 
hoogste 30 1 ; 

b . zonde r gew ich tsbeperk ing: 
brandbluschmiddele n (extincteurs), bevat

tende zuren van nr. 1 ; 
accumul atoren (nrs. 1 en 3) ; 
colli met fluoonva te rstofzuu,· (111·. 1), ver

zonden als wagenlad ing, mi t.s het zuur ver
pakt is in sterke ijzeren vaten; 

colli met stoffen van 111'. 3, mi t.s verpakt in 
ijze ren vaten di e slecht tot 95 pct. gevuld 
mogen zijn; 

coli i met bij tende loog bevuttencle pasta's 
(nr. 3). verpakt in blikken cloz n , die ir. 
be chuttende pakrniddelen gepl aatst zijn; 

coli i met stoffe n va n nr. 5, verzonden als 
wagenlading; 

c. colli met rood roke nd zwave lzuur (nr. 
1) , wegende niet meer dan 55 kg, en broom 
(nr. 4), wegende niet meer dan 40 kg, mits 
zij niet meer clan 15 kg van de stof bevatte n 
en dat de pakmiddelen met voor opvulling 
geschikte stoffen vastgezet zijn in houten 
p a kmidclelen ; 

d,. colli met natriumbisulfaat (n l'. 6), in
dien dit volkomen droog ten vervo r aange
boden wordt. 

(3) Colli met zwavelnatriwn (nr. 7) moe
ten ge laden worde n in ges loten wagens of op 
ope n wagens met dekkl eeden. 

(4) Za kke n met gemalen ongeblu chte 
kalk (111'. 12) moeten in gesloten wagens 
worden ge laden . 

ó17 
(1) Bij vervoe r a ls wagenlading van on

ve rpakte zure resten van de zuive ring van 
mineral e oliën - Säureharz - (nr. 1) moet 
de bodem van den wagen bedekt zijn met een 
toere ike nde laag gemalen of fijn ge klopte 
kalkstee n o f ongebl usch te kal k . 

(2) Onve rpakt natr iumbisu lfaat (nr. 6), 
verzonde n als wagenl ading, moet geladen 
worden in wagens, inwendi g b kl eed met 
lood, of a ls het clrnog is, in wagens inwe ndi g 
bekl eed met gepara ffinee rd of geteerd karton. 
Open w agens moeten zoorlanig zijn ingerich t, 
dat het dekkl eed de lading niet kan aama
ken. 

(3) Losgeladen nafta l ine (m. 13) moet 
ge la de n zijn op open wagens, waarvan de 
bodem bedekt is met een dicht geweven kl eed . 

ól 
(1 ) Houde rs van kete lwagens e n hunne 

sluitingen moete n voldoen aan de a lgemeene 
verpakkingsvoorschrif ten van rn . 502, voor 
zoove r deze toe pass ing kunnen vinden. 

(2 ) Voor fluoo rwaterstofzuu1· (nr. 1) moe
ten de houder, der · k etelwagens vervaardigd 
zijn van ve rl ood plaatij zer; voor fl uoorwater
stofzuur met een zuurgeha lte tus ·chen 60 en 
85 %, mogen ook niet ve rloode ijze ren hou-

900 

ders worüen gebrui kt. De ho11clers mogen niet 
voorz ien zijn va n uitlaatpijpen, maa r moele n 
door middel van sa menge pe rste lucht ge ledigd 
kunnen worde n. 

(3) De sluiting de r houde r (potten) van 
ketelwagen voor w,tter ige oplossingen van 
watersto fperoxycle (nr. 11) moet zoodanig zij n, 
dat zij het ontstaan van overdruk in den 
houder voorkomt e n toch het uitv loeien van 
vloeistof ve rhindert. 

2. OpsclHiften e n gevaarsetiketten op de wa
gens (zie A anhangsel III) . 

619 
Wagens, waarin geladen zijn colli voo rz ie n 

va n etiketten volgens mode l 111' . 8 of 9 [rn. 
513 (1)] moeten aan be ide zijden voorzie n 
zijn van etiketten volgens hetze lfde model. 
Dit geldt ook voor wagens met colli , bevat
tende stoffen der nrs. 1- 4 en 8-10, ve rzon
den a ls wagenl ading welke niet voorzien zijn 
van gevaarsetiketten [rn. 513 (2)] e n voor 
ketel wagens met deze stoffen. 

620 

E . V erbodsb epa.lingen roor het sa1nen
larlen. 

Geene. 

i,21 

F. L edig e pakm iddelen. V erdere voor
schrif ten. 

(1) Al s stukgoed verzonden pakmidcle len 
van nr. 15, moeten dicht ge loten zijn. 

(2) De om hrijving rnn het goed in d en 
vrachtbrie f moet gelijkluidend zijn aan de 
cu1·sief gedrukte benaming van rn. 501 e n 
moet met rood ûjn onderst1·1'ept. 

(3) Ledige ongere ini gde pakmidclelen, we l
ke fluoorwaterstofzuur (nr. 1) met _ een zuur
gehalte gelijk a an of hooge r da n 41 % hebben 
bevat, moeten voorzien zijn van eert etiket . 
volgens model nr. 9 en mogen aan de bui te n
zijde geen e nke l spoor va n het zuur hebbe n. 

622-599 

l(LA.SSE ·vr. WALOI NGW EKKE NnE 
OF GEVAAR VOOR BE METTING 

OPLEVERENDE S'l'OFFEN. 

1. 7,;j.~t der sto ff en . 
600 

V an de stoffen, va ll e nde onder de om
chrijving van klasse VI, wo,·de n ten vervoe r 
!ech ts toegelaten die, we lke genoemd zijn in 

rn. 601 onder de voorwaarden, genoemd in 
rn. 601- 614. Dit zijn de rhalve stoffe n van 
Bijl age I . 

601 
1. Y ersche vetzen, uirt gekalkt of nil't 

gezouten -ve,·sch l·ij'III I ede,·, a lsmede afvall en 
van vene/te peezen of van ve1·sch lijnileder, 
de van beende re n en aangehechte weeke dee
len niet ge,·einigde ver.r ite hoo,·ns en hoeven, 
de van vleesch en andern aangehechte wee ke 
deelen niet gereinigde ver.s !'ite bnnderen, on
bewerkte -va,·kensborstel s en -haren. 

Op1ncrking. Nat versch lijmlede r, ge
kalkt of gezo uten, wo rd t niet al s een 
wa lg ingwekkende stof in den zin van 
art. 3 der I . 0. G. beschouwd e n i der
hal ve niet o nderwo1·pen aan de voorschrif
ten va n Bijlage L 
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2. V l'1·sche h.uiclcn, d.w.z. ongezouten 
hu iden en huide n, we lke zoodanig gewuten 
zij n, dat zij een hinderl ijke hoeveelheid :net 
b loed gemengde pekel laten afd r uipen. 
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2. Verpakking der afzonderlijke stoffen. 
603 

(1) Als stu kgoed moeten stoffen der ins. 
1-7 en 9, ve,·pakt zijn in tonnen, kuipen of 
kisten en di e van nr. 8 in pakmiddelen van 
verzinkt p laatijzer. 

Op1nerkiny. Goed gewuten huiden met 
slechts een ge ringe hoevee lhe id vocht, 
worden niet a ls walgingwekkende stoffen 
in den zin van art. 3 dei· 1.0.G. be
schouwd en zij n derhalve niet onderwor
pen aan de voorschriften van Bijl age I . 

3. Ge,·einigde of rl,-oge beenderen, yerei
nigde of d1·oge hoorns o f ho even . 

(2) Ook mogen in zakken worden verpakt: 
a. droge onbewerkte varkensborstels e n -ha

' ,·en. (nr. 1); vool' niet droge stoffen is ver
pakking in zakken slechts toegestaan van 1 
November tot 15 April; 

Op1nerking . Ontvette droge beenderen 
welke in het geheel geen rottingslucht 
verspre iden, worden niet a ls wa lg ing- 1 

we kkende stoffen in de n zin nin a rt. 3 
der 1.0.G. beschouwd en ziJn derhah1e 
niet onderworpen aan de voorschriften 
van B ijl age I. 

4. V ersch.e, van a l Ie voedse l resten y crrüár,1-
de kalverm.agen. 

Opmerkiny. Gedroogde kalvermagen, 
welke geen onaangename geur ve rs prei 
den , worden niet a ls ,valg ingwekkende 
stoffen in den zin van art. 3 der 1.0.G. 
beschouwd en zijn derhalve niet ondè ,·
worpen aan de, voorsch r iften van B ijl agE: I . 

5 . Uityepe1·ste bezinksels uit <le ketels der 
lijrnfab,·i eken ( kalkaardige bezinksels, over
blijfsels van h.et kalken van lijml eder of afval 
1JOor bemesting). 

6. Niet uitgeperste bezinksels iiit de ketels 
der lij1nfab1·ieken. 
• 7. H ondenvuil of voyelmest . 
,s. Gezonde u,-ine gevrijwaard t.egen bederf . , 
9. Andere hiervoren n iet bepaald genoemde ' 

walgingwekkende of gevaar voor besmetting 
opleverende sto ffen. 

b. stoffen van nr. 2, indien de zakken ge
drenkt zij n · met doe ltre ffe nde des infect iemid
delen, doch slechts gedurende de maanden 
November tot en met F ebruari; 

c. stoffen der nrs. 3 e n 4, zoomede vogel
mest (nr. 7 ). 

(3) Geen enkel spoor van den inhoud mag 
zich op de buitenzijde del' coli i bevinden. 

(i04 
Al s wagenlading mogen stoffen der nrs. 

1- 11 vervoerd worden in de hierna genoemde 
minimum -verpakking of ook onverpakt, onder 
de vol gende voo rwaarden : 

a. stoffen der nrs. 1, 2 en 9: 
1. gedurende de maanden November tot en 

met Febrnari onverpakt, gedurende de overige 
maanden ve rpakt in zakken gedrenkt met doe l
trnffende ·des infectiemiddelen ; 

2. versche hoorns' of hoeven (nr. 1) gedu
rende a ll e maanden · a l of niet verpakt, mits' 
zij met doeltreffeT)de 'des in fectiemidde len zij n 
besproeid; ook de ovei:ige stoffen , maa r a ll een 
in gesloten speciaal inger ichte · wagens , voo1·-
zien van ventilatietoestellen [zie rn. 609 (3) ]: 

3. ka n echte r de des infectie den kwa lijk
ri ekenden re uk nie_t ond'erd ru kken, dan moeten 
de stoffen verpa'1:t zijn in tonnen of kuipen; 

b. stoffen van nr. 3, onverpakt; 
10. M et stroo vennenyde stal·mest (zie ook 

J'll. 607). 
, c. ka lverrn.agen (nr. 4), ve1·pakt in ,pakmid-

delen of in zakken , · · 
ll. Andere faecale stoffen en latrine.sto ff en 

(zie ook rn. 607). . 
d. stoffen van nr. 5, onverpakt, indien zij 

zoodanig besprbèid zijn met kalkmelk, dat in 
het geheel gee_n rott_ingslucht te ruiken is. :i:n-12. L edige pak?niddelen. en l ed·ige zak ken, 

wel ke sto ff en _d er n1'S, 1, 7, 9 en 11 van klasse 
V l hebb en bevd,/, alsmede dekkleeden, yediend 
heb bende tot bédekking van stoffen van klasse 
V l . 

1 dien de kwa lijk riekenèle reuk n iet te onder
drukken i , Tnöeten zij' verpakt zijn in tonnen, 
kuipen of kisten; 

13.. L ediye pak-middel en, welke sto f f en v.an.. 1 

nr. 8 van klasse V l hebb en bevat. , 
Op,n,e,·king bij de nrs. 12 en 13. Onge-, ! 

reini gd zijn zij van het vervoer ui tges loten . 1 

2. V enoersvoorwaarden. 

(De voorschriften voor ledige pakm indelen 
zijn ver,.ameld onder F.) 

A. Colli . 
1. Al gemeene ve rpakk ingsvool'schriften. 
602 

(1) Pakmidde len moeten · zoodani g zij n ge
s loten en wo dicht zijn , dat e lk ver! ies van 
den inhoud is uitges loten. Voor bijzondere 
voorsch1·iften voor metalen pakrniddelen met 
stoffen de r nrs. 1 en 9, zie m . 609 (4) a" 

(2) Zij moeten, met inbegl' ip van slu itingen, 
ovel'al zoo deugdel ijk en stel' k zij n, rlat zij on
derweg niet kunnen losraken, terwijl zij in a ll e 
opzichten kunnen voldoen aan no1·mal e ver
voerse isch en. 

e. stoffen van nr. 6, verpakt in tonn.en, k ui 
pen of 'kisten; 

f. stoffen van nr. 7 verpakt in pakmidde
le n; ind ien zij droog zij n mogen zij verpakt 
zijn in zakken; 

g. stoffen van nr. 8 ve rpakt in pakrniddelen 
van vel'zinkt plaatij zer ; 

h. met strÓo ve rmengde sta lmest (nr. 10), 
onverpa kt; 

i. faecale stoffen en latrinestoffen (nr. 11) 
verpakt in pakmiddelen. 

3. Samenpakking. 
fl06 

V an de stoffen van rn. 601 mogen Rlech ts 
tezamen in één col lo zij n verpakt: 

met elka nde r in de voo1·geschreven verpa k
king, de stoffen behooi-ende tot het,-elfde nr. 

4. Opschriften Cl) gevaarset iketten op de co ll i. 
GOH , 1 ·,· 

Geen voorschrifte n . .. 
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607 

B. Wijze van 1iervoe,·, beperkingen bij 
ve.-zending . 

(1) Stoffen va n kl asse VI mogen a ls snel 
goed slechts bij wagenl ading worden ve rvoerd . 

(2) Stoffen de r nrs . 10 en 11 mog"ln ook 
a ls vrachtgoed slech ts hij wagenlading worden 
vervoerd . 

C. Opgaven in den v ra oli tb1-ief . · 
608 

De omschrijving van het goed in den vracht
br ief moet overeenstemmen met de cursie f ge
drukte benam ing van rn. 601 . !!)dien de naam 
van de stof daarin niet is aangegeven, moet 
de ha.ndelsnaam worden ingeschreven met .de 
toevoeging : ,,Goed van m ·. 9 11an klasse• V I" . 
De omsch rijv ing van het goed moet met •·ood 
zijn onderstreept. 

D . V e,·vocnnidi/,elen. 

1. Voorschriften betreffende rle wagens en het 
laden. 

609 
(1) Stoffen va n kl asse VI moeten o p o pen 

wagens worden gela den. 
(2) Bedek t moeten worcien : 
a. met een dekkl eed , gedrenkt me t eon do,:,1-

trnffend desinfecteerend middel , dat op zijn 
beurt weer gedekt moet worden met een 
tweede dekkl eed. S to ffen der nrs. 1 , 2 en 9 ; 

b. met een dekkleed of met geteerd karton , 
onverpakte en met doel treffende des i nJec•ee
rende middelen besproe ide; versche hoorns en 
hoeven (nr. 1) ; 
. c. met een dekkleed, onve rpa kte stoffen van 

nr. 3, tenzij deze stoffen zoodanig besproeid 
zijn met doeltreffende des infecteerende m idde
len. dat de kwalijk riekende geur is onder
d rukt· · 

d. ~ et een dekkl eed, onve rpakte stoffen va n 
nr . 10. 

(3) Stoffen der nrs. 1, 2 en 9 mogen ook 
geladen worden in ges loten, speciaa l inge ricltte, 
wagens, voorzien van vent il atietoestell en. 

(4) In gesloten wagens mogen ook worden 
geladen: 

a. stoffen de,· nrs. 1 en 9, indien zij ver
pakt zij n in meta len pakmiddelen, voorzien 
van een sluiting d ie voor inwondigen druk kan 
wijken; 

b. stoffen der ,us. 3 en 4, a lsmede honden
vuil en vogelmest (nr. 7) . 

2. Op chriflen en gevaarsetiketten op do wa
gens. 

610 
Geen voorschr iften . 

611 

E. V erbod1;bepali11 gcn 11oor h et .,amcn
laden. 

Stoffen van kl asse VI mogen niet in den
r.elfden wagen worden ge laden met voedings
en genotmiddelen. 

612 
Voor zendi ngen die met andere niet in den

r,elfden wagen mogen worden geladen, moeten~ 
a fwnderl ij ke vrnchtbrieven ,vorden ui tgeschi·e. 
ven (I.O.G. art. 6, § 9. 2e lid ). 

902 

F . L edi (J e pakm·iddelen. V erdere ,,oo-r· 
schrift en. 

613 
(1 ) Voorwerpen der m·s. 12 en 13 moeten 

gere inigd en behandeld zijn met doeltreffende 
des infectee rende middelen. 

(2) Voorwerpen van nr. 12 mogen niet a ls 
snelstukgoed worden vervoerd en moeten OJ) 

open wagens worden ge laden; zij mogen nie t 
op denzelfden wagen worden ge laden met voe
dings- en genotmi ddelen. 

(3) De omsch rij v ing van he t goed in den 
v rachtb"ief moet overeenstemmen met <le cui·
sie f gedrukte benaming va n r n. 601 en moet 
met rood zijn onderst,·eept. 

(4) Voor zendingen, di e met andern niet in 
denze lfden wagen mogen worden ge laden, moe
ten a fwnderlijke vrnchtbt·ieven worden nitge
chreven (I.O.G. a rt . 6, § !J, 2e I id ). 

(114 
(1 ) De spoo rweg kan het vervoer van stof

fe n en voo rwerpen van 1' 1 asse VI tot bepaal de 
t re inen beperken en bijzondere maa tregelen 
nemen omtrent den tijd en den termijn van 
het laden en lossen, a lsmede omtrent het aar,
en "'egvoeren. 

(2) Wordt een kwa lijkriekenden 1·euk merk
baar , dan ka n de spoorweg ten a ll en t ijde de 
stoffen doen behandelen met doeltreffende des
infecteerende middelen ten e inde de lucht weg 
te krijgen. 
615 -699 

AANH A_NGSET~ I. 

A. 'tablllte lt~el.schen. 
700 

De hierna genoemde sta bil ite itse ischen zijn 
ve rge lijkende minima, be pal ende de stabilitei t 
vereischt voo,; de ten ve rvoer toegelat.en stof 
fen. De,,e stoffen mogen slechts ten vervoe1· 
worden aangeboden, indi en zij geheel a an de 
volgende voorsch r iften voldoen . 
701 

Ad rn. 21, n r. 1 en rn. 101, nr. 4: Nitrocel
Iulose, gedurende ½ nur verwarmd bij 132° C, 
mag geen zich tbare gee lbruine ni t reuze dam
pen a fsche iden. De ontbrandingstempera tuur 
moet hooger zijn dan 180° C. Gezwinde lont 
(schietkatoendraad) moet aan deze! fde stabi l i
te itseisch en voldoen a ls nitrocellulose. Zie rn . 
751a en 75 2. 

702 
Ad rn . 21 , m s. 3, 4, 12, 13 en 14: 
1 . Schietk atoenk ru i t, geen ni t rogl ycerint: 

bevattende: 3 g kru it, gedurende 1 uur ver 
warmd op 132° C, mogen geen zichtbare geel
bruine n itrnuze dampen ontwikkelen. De ont
bm ndingstemperatuur moet hoog-e r zijn dan 
170° c. 

2. Iit rogl yce ri nekrui t: 
1 g kl'llit, gerlurende l \ JUi' ve l'warmd op 

110° C, mag geen zichtbare geelbruine nitreuze 
dampen ont wikkelen. De ontbrnndingstempe
ratuu r moet hooge r zijn clan lf.0° C. 

Zie 1'11 . 751 b on 752. 
703 

Ad rn . 21, m ·. 5 : G ewassc11en en nabehan
delde afval va n ni t rocellul osefilms , gedurende 
1h uur ve rwal'lnd op 132 ° C, mag geen zich t
ba re gee lbl' uine 11i t reu ze dampen ontwikke·len . 
Z ie rn . 751 a. 
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704 
Ad rn. 21, nr. 8 a: Organische nitroverbin

ding n, genoemd in rn . 21, nr. 8 a, mogen ten 
opzichte van stoot, wrijving en aanraking met 
een vlam niet gevoeliger zijn clan zuiver 
pikrinezuur. Zie rn . 754, 755 en 756. 

70ó 
Ad rn . 21 nrs. 8 I; en 15: Orga11ische nitro

verbindingen, genoemd in rn. 21, ms. S b en 
15, moeten na gedurende 48 uren opgelegd te 
zijn geweest bij 75 ° C, gewichtsbestendig zijn. 
Zij mogen ten opzichte van stoot, wrijving en 
aanraking met een vlam niet gevoeliger zijn 
clan : 

trinitroresorci11e. ind ien zij oplosbaar zijn in 
water, 

tetranitromethylaniline . indien "ij 11iet op
losbaar zijn in water. 

Zie rns. 753 a. 754, 755 en 756. 
706 

Ad rn. 21, nr. 10 : Ammoniumnitraatspring
stoffen moeten gedurende 48 uren opgelegd 
kunnen worden bij 75° C ronder zichtbare geel
bruine nitreuze dampen te ontwikkelen. Voor 
en na de oplegging mogen zij ten opzichte van 
stoot, wrijving en aanraking met een vlam 
niet gevoeliger zijn clan een vergelijkings
springstof van de volgende samenstelling : 80 
pct. ammon iumni traat, 12 pct. trinitrotoluol, 
6 pct. nitroglycerine en' 2 pct. houtmeel, dat 
van een zoodaoige kwaliteit moet zijn, dat bij 
de beproevingstemperatuur de vloeibare be
stanclcleelen ( ni.troglyc.erine~ trioitrotol uol, enz.) 
niet uitzweeten. Zie rns. 753 b, 754 , 755 en 756. 

707 
Ad rn. 21, nr. 11: De springstof mag niet 

gevoeliger zijn ten opzichte van stoot, wrijving 
en aanraking met een vlam, dan een verge
lij kingsspringstof van de volgende samenstel
ling : 75 pct. kaliumni traat, 10 pct. zwav I en 
15 pct. bruinkool. Zie rns. 754, 755 en 756. 

708 
Ad rn. 21 , nr. 18: Dynamietsoorten mogen 

ten opzichte van stoot, wrijving en aanraking 
met een vlam niet gevoeliger zijn clan spr ing
gelatine met 93 pct. nitroglycerine of kiezel
guhrdynamiet met ten hoogste 75 pct. nitro
glycerine. Zie rns. 754 b, 755 en 756. 

709 
Ad rn. 21, 111·. 19: l\Iengsels van chloraten 

mogen geen enkel ammoniumzo11t bevatten. Zij 
mogen ten opzichte van stoot, wrijving en aan
rnking met een vlam niet gevoelige r zijn dan 
een chloraatspr ingstof van de volgende samen
stelling: 80 pct. kaliumchloraat, 10 pct. dini 
trotoluol . 5 pct. ti-i ni trotoluol, •1 pct. ,·icinus
ol ie en 1 pct. houtmeel. Zie rns. 754 , 755 en 
756. 
710 

Ad rn. 21, ms. 20 en 21: Buskruit mag ten 
opzichte van stoot, wrijving en aanraking met 
een vlam niet gevoeliger zijn dan het fijnste 
jachtkruit van de volgende samenstel! ing: 75 
pct. kaliumniti-aat. 10 pct. zwavel en 15 pct. 
vui lboomhoutskool. Zie rns. 754, 755 en 756. 

711 
Ad rn. 61 , m. l IJ: De springstof mag ten 

opzichte van stoot, wrijving en aanraking met 
een vlam niet gevoeliger zijn clan zuivel" 
pikrinezuur. Zie rns. 754 , 755 en 756. 
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712 
Ad rn. 61, nr. 1 c: de springstof mag ten 

opzióhte van stoot, wrijving en aanraking met 
een vlam niet gevoe liger zijn dan nitropen
taerythriet. Zie rn. 754, 755 en 756. 
713 

Ad rn. 61 , nr. 5 d: de inleidingslading mag 
ten opzichte van stoot, wrijv ing en aanraking 
met oen vlam niet gevoe l iger zijn clan tetrani
tromethylan iline. Zie rns. 754, 755 en 756. 
714 

Ad rn. 100 (2) d: De ontplo[bare sas mag, 
na een oplegging gedurende 4 weken bij 50° C, 
geen verandering hebben ondergaan, welke 
wijst op een onvoldoende tabiliteit. Zie rn. 
757. 
716-749 

B. "V oorschrltten Yoor te 1rnmen 1iroeYeu. 

760 
(1) De hierna aangegeven proeven moeten 

worden genomen, indien e r over de toelaat
baarheid ten vervoer per spoo ,-, verschi l van 
meening bestaat. . 

( 2) Indien andere methoden ter controlee
ri ng van de onder A van dit Aanhangsel aan
gegeven stabrliteitseischen worden gekozen, 
moeten deze leiden tot eenzelfde beoordeeling 
als de methode hierna genoemd. 

751 
B ep·ro evinr1 der chemische stabil-iteit bij 

·ve1·wwr1ning. (Zie rns. 701, 702 en 703) . 
a. Beproeving der stoffen genoemd in rns. 

701 en 703. 
(1) In elk der beide reageerbuizen van de 

volgende a fmetingen: 
lengte ...... ......... ... ... ......... 350 mm, 
inwendige middellijn ... .. .... 16 mm, 
wanddikte ... .... ............ ..... 1.5 mm, 

brengt men 1 g van de boven chloorcalcium 
gedroogde springstof. De beide volkomen afge
sloten reageerbuizen, welker sluiting ecliter 
geen weerstand mag bieden, worden vervol 
gens geplaatst in een stoof, waarin zij voor 
tenminste 4/5 hunner lengte zichtbaar moeten 
zijn en daarin gedurende 30 minuten blootge
stel d aan een constante temperatuur van 132° 
C. Men gaat na of zich gedurende dezen tijd 
nitreuze gassen ontwikkelen in den vorm van 
geelbruine dampen, bijzonder goed zichtbaar 
tegen een witte achtergrond. 

(2) De stof wordt bestendig geacht als deze 
dampen zich niet vertoonen. 

b. Beproev ing der kruitsoorten, genoemd in 
r~ 702. . 

(1) Schietkatoenkru it, geen nitroglycerine 
bevattende, al of niet gegelatineerd: men 
brengt 3 g kruit in reageerbuizen van de,.elfde 
soort als bedoel-cl onder a, welke vervolgens 
worden geplaatst in een stoof met een con
stante temperatuur van 132° C. 

(2) Nitroglycerinekruit: men brengt 1 g 
kruit in reageerbuizen van dezelfde soort als 
bedoeld onder a, welke vervolgens worden ge
plaatst in een stoof met een constante tempe
ratuur van 110° C. 

(3) De reageerbuizen met de onder (1) en 
(2) genoemde kruitsoorten blijven gedurende 
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1 uur in de stoof. Gedurende dezen tijd mogen 
geen nitreuze gassen zichtbaar worden. Waar
neming en beoordeeling a ls onder a. 

7á2 
Ontbra.ndingstempe,·atuu,· (zie rns. 701 

en 702) . 

(1) De ontbrandingstempe ratuur wordt be
paald door een reageerbuisje, bevattende 0.2 g 
van de stof en gedompeld in een Wood's me
taalbad, te verwarmen. H et buisje wordt in 
het bad geplaatst, wanneer een temperat11ur 
van 100° Cis bernikt. Vervolgens doet men de 
temperatuur van het bad met 5° C per minuut 
stijgen. 

(2) De reageerbuisjes moeten de vo lgende 
afmetingen hebben: 

lengte ..... ... .. .. ...... ..... .... ... 125 mm 
inwend ige middellijn .. ... 15 mm 
wanddikte .. ... .. . ............... 0.5 mm 

en moeten 20 mm diep in het, ba d gedom
peld zijn. 

(3) De proef moet 3 maal worden herhaald, 
waarbij telkenmale de temperatuur, waarbij 
de stof ontbrandt, wordt vastgeste ld en tevens, 
in hoeverre la ngzame of snell e verbrand ing, 
ontploffing of detonatie optreedt. 

(4) De laagste temperatuur, waargenomen 
bij de 3 proeven is de ontbrandingstempera
tuur. 

7á3 
Stabil iteit.~p,·oej; opleg ging bij 75 ° C 

(zie rn. 705 en 706). 

a. Beproeving der stoffen, genoemd in rn. 705. 
(1) De spr ingstof wordt gedroogd boven 

chloorcalc ium ; vervol gens worden 2 nauwkeu• 
rig a fgewogen monsters, ieder van ongeveer 
10 g, gebracht in open cylindervormi ge fl esch
jes met een inwendige middellijn van 3 cm en 
een hoogte va n 5 cm en gedurende 48 uren 
verwarmd op een constante temperatuur van 
75 ° C in een stoof, waar in zij goed zichtbaar 
zijn . 

(2) H et na de afkoeling te bepali:n ge
wichtsverlies, mag niet noemenswaard zijn. 
a . Beproeving der stoffen, genoemd in rn. 706. 

(1) Twee monsters van de springstof, e lk 
met een gewicht van 10 g, worden gebrach t in 
cylindervormige fl eschje. met een inwendige 
midde llijn van 3 cm en een hoogte tot aan den 
onderkant va n den stop van 5 cm. De met de 
stoppen goed gesloten fl eschjes, worden gedu
rende 48 uren verwarmd op een constante tem
pe ratuur van 75 ° C in een stoof 1 waar in z ij 
goed zichtbaar zijn. 

(2) Gedurende dezen tijd mogen geen ni 
treuze gassen zichtbaar worden. 

Waarnem ing en beoordeeling a ls in rn. 751 a 
is aangegeven. 

7M 
Beproeving der gevoeligheid voor ,·ood

gloeihil te en ten opzichte v,w aan1·akinr1 
1net een vla1n. 

a. Beproeving in een roodg loeiende ij zernn 
schaal (zie rn . 704- 707 en 709-713). 

(1) In een tot roodgloeihitte verwarmde 
ha lve-bolvormige ijzeren schaal met een dikte 
van 1 mm en een middellijn van 120 mm , werpt 
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men monste rs van de te onderweken spring
stof, opklimmend van 0.5 tot 10 g. 

De resu ltaten moeten a ls vo lgt woJ·den on
dersche iden: 

1. ontvlamming met langzame verbranding 
( ammoni umnitraatspri ngstoffen), 

2. ontvlamming met snell e verbranding 
(chloraatspringstoffen), 

3. ontvlamming met hevige verbrljnd ing en 
ontploffing (buskruit), · 

4. detonatie (slagkwik) . 
(2) M en moet reken ing houden met den 

invl oed van de gebruik te hoeveelhe id vai;i de 
springstof op den loop de r verschijnse len . . 

(3) De onderzochte springstof mag geen 
wezenlijke verschi ll en too nen met de verge lij
kingsspringstof. 

( 4) De ijzeren schalen moeten voor iedern 
proef zorgvuldi g zijn gerein igd en moeten dik 
wijls worden vervangen. 

b. Beproeving der gevoel igbeid ten opzichte 
van aan ra king met een vlam (zie rn. 704-
713). 

(1) De te onderweken springstof word t op 
een platte ij zeren scha a l geplaatst en wel - in 
verband met de resu ltaten van de proef ~e
noemd onde,· a - boeveelbeden opklimmend 
van 0. 5 g tot ten hoogste 100 g. 

(2) De vlam va n een luci fe r wordt in 'l.an
raking gebracht met den top van de opge
hoopte stof en men gaat na, of de springstof 
ontstoke,~ word t en langzaam verb.-andt, ;nt
ploft of detoneert en of zij, eenmaa I ontstoken , 
nog blijft doorbranden nada t de luci(er ï s ver
wijderd. Indien geen ontsteking plaats heeft 
neemt men een soortgelijke proef door de 
springsto f in aanrak ing te brengen milt een 
gasv lam waarbij men deze l fde waarnem ingen 
doet. 

(3) De resultaten worden vergeleken met 
die welke men verkrijgt met de vergelij'kings
springstof. 

7óó 
B ep1·oevi-n g van rle gevoel·igheid ten op

zichte van stoot (zie rn. 704-713). 

(1) De springstoffen moeten worden gepul 
veriseerd en gedroogd boven chloorcalc ium. 
Springstoffen welke niet ge pul veri eerd kun
nen worden, moeten in kl e ine stukjes worden 
gesneden of worden geraspt ; van ge latineuze 
spr ingsto ffen maakt men kl e ine sch ij fjes. 

(2) H et toestel voor de u itvoering van de 
pröe f bestaat ui t een, tusschen 2 ra il s g lijdend 
gewicht, dat op een bepaalde va lhoogte moet 
ku nnen worden vastgezet; met het oog op den 
va l moet het gewicht gema kkelijk ku nnen wo1·
den losgemaakt. H et gewicht va lt •niet recht
streeks op de sp,·ingsto f maar op een stempel, 
be taande u it een bovenste deel D en een 011-

de,·ste dee l E, be ide van zee ,· hard staa l en 
gemakkelijk g lijdend in de leiring F (fig. 1). 

·H ét proef je van de spr ingstof wordt gelegd 
' tusschen het bovenste en het ondeTste deel van 
den stempel. Deze en de gele iring bevinden 
zich in een gehard sta len bescbermingscyli nder 
C, rnstende op een sta len blok B dat verwnken 
zit in een cementen onderstuk A (fig. 2). De 
a fmeti,igen dPr onderdee len zijn in de frguren 
aangegeven . 
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(3) De proeven worden afwisse lend uitge
voe rd met de te onderweken springstof en met 
de ve rgelijkingsspringstof op de vol gende wijze : 

a. D e springsto f, afgemeten met een kle ine 
lepel met een inhoud va n 0.05 cm3, word t 
zo1·gvuldig geb_rach t t ussc h e n d e be ide stempel
deelen welker aa nrakingsvlakken ni et voch t ig 
mogen zijn. D e temperatuur van de omgeving 
mag niet hooge r zijn dan 30 ° C en niet lage r 
da n 15 ° C . . _I eder pr.oefj e van de springstof 
mag de stoot slechts eenmaal ontvangen. N a 
iedere proef moeten de stempel en de gele i
ring zorgvu ldi g worden schoongemaakt waarbij 
a ll e overblijfse len va n de springsto f ve rwijderd 
1noeten worden. 

b. D e proeven moeten beginnen met va l
hoogten die de aan de proef onde rworpen 
springstoffen volkom en doen o ntpl offen. Ge-
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le ide lijk aan vermindert men de va lhoogte tot
dat m en een onvoll edige of geen ontploffing 
ve rkrij gt. Met deze hoogte neemt men 4 proe
ven en indien zich oo k maa t· bij een der proe
ven een vo l ledi ge ontploffing voordoet, neemt 
men nog 4 proeven met een iets ge ringere 
va lhoogte en wo ve rvo lgens. 

c. Als · g rens voor de gevoeli ghe id word t 
aangenomen de laagste valhoogte di e een vol 
l'édi ge ont ploffing heeft veroorzaakt bij ten 
minste een der 4 met die valhoog te genomen 
proeven. 

d . De p roef wordt gewoonl ij k ui tge voe rd 
m et een va lgewich t va n 2 kg; indien echter de 
gevoe lighe id ten opzich te va n stoot een g roo
te re hoogte dan 60 tot 70 cm met dit gewicht 
e isch t, moet de proef wo rden ui tgevoerd met 
een va lgewicht van 3 kg. 

71,6 
B eproeving van de ge·uoel igheid ten op
zichte van 101-ijving (zie m. 704 tot 713) . 

(1) D e springstof moet boven chloorcalcium 
zijn gedroogd. E en monste r va n de springstof 
wordt in een mortie r va n ongegl azuurd porce
lein met een eveneens ongeglazuurden stamper 
samengedrukt en sterk gewreven. Men moet 
zorg d ragen da t de temperatuur van· den m'.Jr
t ier en va n den stamper ongevee r 10° C hooger 
is dan di e van de omgeving (15 ° à 30 ° C) . 

(2) D e resul taten worden ve rgeleken met 
die ve rkregen met de verge lijkingsspringstof 
en zijn te ondersche iden a ls vo lgt: 

1. geen ve rschijnselen ; 
2. enke l zwa k geknette r ; 
3. dikwijls herh aald geknette r of enkele 

zeer sterke kna ll en. 
(3) De springstoffen di e bij de proeven het 

resu ltaat genoemd onde r 1 geven, worden be
schouwd a ls te zijn in de p ra ktijk ongevoelig 
voor wrij ving; zij worden beschouwd al s te zijn 
matig gevoeli g, indi en zij het resultaat ge
noemd onde r 2 geven ; zij worden beschouwd 
a ls te zijn zee r gevoe lig, indi en zij het resul 
taa t genoemd onde r 3 geven. 
757 

De stabili te it van de in rn . 714 genoemde 
produkten , wordt beproe fd vol gens de gewone 
1 a bo ra tori urnm~thoden. 
758-799 

AANHANGSEL II. 

Voorschriften voor het g-ehrulk van wag·en~ 
met e lectrlsche lnrlchtlng·en. · 

800 
Ontplofbarn stoffen en voo rwerpen van klasse 

I a en de r nos. 3, 5 , 6, 7, 13 en 14 va n kl asse 
I b en brnndbare stoffen de r klassen III a en 
III b, mogen in wagens m et e lectrische inrich
t ingen slechts worden ve rvoe rd , a ls deze wa
gens vol cloe·u a an de vo l gen de voorschriften : 

a . De electri sche le idingen moeten zich be
vinden in buizen o( kahelkanalen. 

b. De lampen moeten zijn gloe il ampen, be
sche rmd door di chte , ste rke, g lazen bollen of 
door korven van di ch t meta len vlechtwerk of 
door sterke , doorschijnende kastjes, naar de 
binnenzijden van den wagen goed a fges loten. 

c. Schakelaars, ze ke ringen, rege laa rs en 
derge lijke inrichtingen mogen a ll een dan bin
nen in den wagen voorkon1 en, indien zij wei·-
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ken met spanningen van ten hoogste 40 vo lt e n 
zij zich niet, zonder beschermd te zijn, bevinden 
in dezelfde rnimte als de ladirrg. 

d. Electrische machines, bliksemafleiders , 
weerstanden en kookplate.n, regelaars en vei lig
heidsinrichtingen (b.v. zekeringen, automati
sche stroomonderbrekers, enz. ) waarin tijdens 
het bedrijf stroomondeFbreking plaats heeft, 
mogen slechts dan binnen in den wagen bij de 
lading zijn aangebracht, indien zij zich bevin
den in onbrandbare kastjes, zoodanig gecon
strueerd, dat gasontploffingen worden voor
komen. Indien deze apparaten echter werken 
met een spanning van ten hoogste -10 vo lt, 
kunnen zij zonder bijzondere beveil iging binnen 
in den wagen zijn aangebrncht; zij mogen 
zich ech ter niet bevinden in dezelfde ruimte 
a ls de l ading. 

801 
(1) D e in nr. 800 genoemde stoffen en voor

werpen mogen niet geladen wo rden in wagens 
met electrische verwarming en in het a lgemeen 
ook niet in wagens voorzien van transforma
toren. 

(2) Het gebruik van wagens voorzien van 
luchttransformatoren is slechts toegestaan voor 
brandbare stoffen der klassen III a en III b 
en onder voorwaarde dat de transformatoren 
brandvrij zij n gebouwd, onden den wagenbak 
zijn aangebracht en van dezen zij n gescheiden 
door een isoleerende laag van zoodanige 
samenstelling en grootte, dat brand in den 
transformator niet op den wagenkast kan over
slaan. 

(3) Wagens, voorz ien van transformatoi,en 
moeten, indien zij niet reeds zonder meer als 
zoodanig zij n te herkennen, van bijzondere 
kenteekens zij n voorzien. 

802 
Wagens, we lke niet v9ldoen aan deze voor

schriften, kunnen evenwel voor het vervoer 
der vorengenoemde stoffen en voorwerpen 
worden gebezigd, indien alle inrichtingen wel
ke niet voldoen aan deze voorschriften, stroom
loos zijn , terwijl maatregelen moeten zijn ge
nomen waardoor het inschakelen tij dens het 
ve rvoer niet ·mogelijk is . 
803 -809 

AANHANGSEL 111. 

1. Voorschriften betreffende tl e ,revnars
etlketten. 

810 
De voorgesch reven afmet ingen zijn van di e 

van het normale formaat A 5 (148 bij 210 mm) . 
Van op col li vast te hechten ·et iketten mogen 
de afmetingen verkle ind zijn tot het formaat 
A 7 (74 bij 105 mm). 
811 

De etiketten moeten op colli zijn geplakt of 
er op een andere geschikte wijze aan zijn be
vestigd. S lechts wanneer de aard xan het collo 
deze wijze van bevest igen niet toelaat, mogen 
zij , geplakt op karton of op een plankje, stev ig 
aan het. co llo zij n vastgehecht. In plaats van 
et iketten kunnen de afzenders op de pa kmidcle
len doen aanbrengen onuitwischbare merken 
die vol komen met de voorgeschreven etiketten 
moeten overeenstenunen . 

906 

812 
Oude etiketten die niet volkomen overeen

stemmen met de nieuwe modellen, mogen wor
den gebezigd tot de voonaad verbruikt is. 
Eveneens mogen verder worden gebezigd ver
zenclingspakmiddelen voorzien van 01;rnitwisch
bai-e merken, "'e lke niet vol komen overeen-
stemmen met de nieuwe modell e n. -

2. V etrklaring der afb eeldingen. 

813 
De voor stoffen en voorwerpen der klasse 

I - V voorgeschreven gevaarsetiketten (-zie de 
afbeeldingen aan het slot) beteekenen: 

Nr. 1 (roode bom, 
eenmaal omlijst): 

voorgeschreven in 
m. 43 a, 48, 78 b, 
82; 

Nr. 2 (,·ootle bom, 
tweemaal omlijst): 

voorgeschreven in 
m. 43 b, 48, 78 c, 
82; 

Nr. 3 (zwarte bo;, , 
eenmaal omlijst): 

voorgeschreven in 
rn. 78 a, 82 ; 

Nr. 4 (roode fakkel): 
,·oorgeschreven in 
m. 308 (1) en 
(2). 313 ; 

Nr. 5 (blauwe fak-
kel): 

voorgeschreven in 
m. 212 (1) en 
(4), 217 (1) ; 

N1·. 6 (doorgestreep
te kachel en door
gestreepte rad iator, 
zwart): 

vporgesch reven in 
1'11. 360; 

Nr. 7 (zwart doods-
hoofd): 

voorgeschreven in 
rn. 420 (1) , 426 
(1), 428 (3) ; 

N,·. 8 (roo de mand-
flesch ): 

voorgeschreven in 
rn . 513 (1) en 
(5), 519; 

ontplofbaar; 
niet met colli voor
zie n van een etiket 
volgens model nr. 3 
(zwart) in denzelfden 
wagen laden ; 

ontplofbaar; 
ten ve,·voer sl echts 
toe gel aten a ls wagen-
1 a ding ; 

voor wat betreft de 
samen I ad i ngsverbo
den zie m. 49 83 
en 314; 

ontplofbaar; 
niet met col! i voor
zien van een etiket 
volgens mode l nr. 1 
(rnod) of nr. 4 (rood) 
in denzelfden wagen 
laden; 

brandgevaarl ijk ; 
niet met colli voor
zien van een eti ket 
volgens model nr. 3 
(zwart) in denzelfden 
wagen laden ; 

vatbaar voor ze i font 
bmnd ing; 

n iet in de nabijheid 
van radiatoren, ver
warmingsbuizen of 
brandende krt"chels 
plaatsen; 

Yergiftige stof; 
in wagens en in 
goederen loodsen ge
sche iden houden 
van voedings- en 
genotmiddelen; 

bijtende stof; 
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Nr. 9 (hand waa,·
van_ het vleesch van 
4 vingers is wegge
vreten en 2 "ï m t 

I 
p tJ en 

1 
e c e punten naar 

10ven; zwa,·t) : 
voorg-eschreven in 
rn. 513 (1) en 
(5), 519, 521 (3); 

Nr._-fo (twee zwa,·te 
PIJ en met de pun
ten naar boven ) : 

voorgeschreven in 
rn. 151, 212 (2) 
e(n (4), 513 (1) , 

3) en (5), 516 
(2) a.; 

Nr. 11 (rood, glas): 
voorgeschreven in 
rn. 151, 212 (3) 
en (4), 308 (1) 
en (2), 513 (4) 
en (5); 

geconcentreerd fluoor
wate1·stofzuur. 

de inhoud 'en spo
ren van het zuur 
met . met de bloote 
hand aanraken. 
naar boven ; ' 

naar boven ; 

voorzichtig beh d 
Jen of: an e-

niet kante l en ; 

Nr. 12 (geopende 
zwarte parapluie) : 

voorgeschreven in 
rn. 185; 

Nr._ 13 (zwarte ven
tilator): 

voorgeschreven in 
rn. 426 (2); 

Nr. 14 (driehoekio
•·ood, etiket met 
zwa,·t opschrift) : 

voorgeschreven i 
rn. 159 , 217 (?J° 
313. ~ ' 

GEVAARSETIKETTEN. 

Zie Aanhangsel III (R n. 813) . 

1938 

oppassen voor vocht; 

VI oor de lossing goed 
uchten, of: 

op luchtige plaatsen 
opslaan; 

voorzichtig rangeeren. 

NV 1 N'' 2 

11 _l~I l l-~1 ·;; 
Aft. •20, 4~8, 428 

N" 9 

. N° 10 ". [fi] """ .,, 
[!l llJ 11 .!!. 00 ffi 

.,. .. , 212, 211 



BIJLAGE IT (Artikel 6) Voorzijde. 

IN'l'ER ,\ TIONAAL V.EltVOER PER SPOORWEG 

V HAUHTBRIEJ<' l) 

VlUCHTGOEn 

Aand11l<1,n1 ~ ' OM"', we lke de arun<ler .._ adJnci 
rcl<oei1ln11 nMIII~ 
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BIJLAGE II (Artikel 6) 

fntt,,rini:or ,.fN'V>IION, 
st~llon 

INTERN A'l'ION AAL VERVOER PER 

DUPLICAAT
VRACHTBRIEl' 1) 

VRACH'fGOED 

-,--1_ ,_ __ I,_ --4--------------J 
_j_• -- --1- 1~"!",l,•1,!:11,,I, _________ _, 

_I 1 

• In tevullendoord~11 ari,..•J•r. alleen 
wan~er hU de ladin11 ,·tr•erkl. 

l'll""n"""'tenunini: \'oon.rhott<n. R('ffl!..,.,,_,..,,., 

Voorzijde. 

SPOORWEG 
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BIJLAfE III (Artikel 12) 

AFWEZIGHEID OF GEBREKKIGE 
TOESTAND DER VERPAKKING . 

' 40. haar af te le·veren aan M. 

ALGEMEENE VERKLARING. 

Het station ..... ..... ... ..... van den .. .... .... .. ..... . 
spoo,·weg neemt van heden af op ,n-ijn ve,·zoek 
ten vervoer aan de hieronder aangeduide goe
deren, welke ik hem te,· 11enending zal over
geven, te weten : 

I k erken, dat deze goederen, wanneer zij ver
gezeld zij n ,1an een vrachtb,·ief, welke naar deze 
verkla,·ing ve,·wijst, ten vervoe,· zijn overge
geven 

zonde,· ve1·pakkinr1 * 
met de gebrekkige ve1-pakking, wel ke,· om

schrijving volgt *: 

den .. ................... 19 ... .. . 

(Handteekening) 

* Een deze r bepalingen naar gelang van 
toepasselijkhe id doorhalen. 

BIJLAGE IV (Artikel 21) ' 

WIJZIGINGEN IN DE VERVOER· 
OVEREENKOMST. 

I k verzoek aan het station ... ..... ........... ..... .. . 
van den .......... .. .... .. .. ......... . spoo1·weg om in de 
vervoe,·overeenkomst betref fend,e de hie,·onder 
·verm elde zending: 

Merken 1 1 Aard der 1 
Aan-

1 Gewicht 
en Getal. ver- duiding in kilo-

nummers. pakking. van het grammen. goed. 

1 1 1 1 

welke ten uitvoer is geb,·acht m et den 

ijlgoed * vrachtbrie f van clen .. ... ... .. .. 19 .. ... . 
·vrachtgoed 
aan het adres van M ...... ... ....... .... .. te ............ . 

de volgende wijzigingen aan te b1·engen *: 

1 °. de zending op het station van ve,·t,·ek 
terug te geven aan M . ..... ... ... ...... .. ..... ; 

al° haar in afwachting van nadere be.~chik
king en onderweg op te houden ; 

3 . ·de aflevering op te schorten in afwach
ting van naclere beschikkingen; 

te... ..... .... .. .... stc,tion van den ............ . 
spoorweg; 

5°. haa1· niet af te l eve,·en dan tegen betci
lin{/ van een remboursen,ent ten bedrage 
van 

voluit in letters 
6°. haar af te l everen tegen betaling niet 

van het in ·den v1·acJ,,tbrief vennelde 1·e111 -
bo111·se11ient, 1naar van een re1nbourse• 
m ent ten bedrc,g e van 

voluit in lett,ers 
1°. haar af te leve1·en zonder het 1·e1nbourse-

1nent te innen; 
s•. haar af te l everen· /ra.neo 

den ...... .. ....... .. .. . 111 

{Handteekening) 

* Doo,·halen wat niet verlangd wo,·dt. 

Aan het station .. ... ...... ... .. .. .. .. .. van den 
...... .......... .. .... .. spoorweg. 

B ovenstaande 01·dero van den afzender wor
den doo,·gezonden om daaraan ·uitvoering tr 
geven overeenkomstig de bepalinr1en van § l 
van artikel 22 van de Int ernationale o v·er
eenkomst betreffende het goede1·envervoe1· per 
spoorweg. Zij zijn op de door den afzende,· 
overgelegden duplicaat-11mchtb1-ief h.e,·haald. 
H et aan den afzender ,net bet,·ekking tot 
het ,·en,bourse,nent afgegeven bewijsstuk is 

? ewijzigd Deze ve,·kla,·ing heeft betrekkinr1 
ingehoudR.n 

op ons tel eg,·mn van den .............. . n° . ....... . 

, den ··· ·· ·········· ........ 19 .... .. . 
De Station~thef, 

BIJLAGE V (Artikel 57) 

REGLEMENT BETREFFENDE HE'l' 
CE TRAAL BUltEAU VOOR IN'J'ER

NATION AA.L VERVOER PER 
SPOORWEG. 

Art. 1. § 1. H et Centraal bureau voor 
internationaal ve rvoe r per spoorweg heeft zijn 
zetel te Bern. M et zijne inrich t ingen binnen 
de bij de bepalingen van artikel 57 der 
Overeenkomst gestelde grenzen, a lsmede met 
het toezicht op zijne werkzaamheden, is de 
Zwitsersche Bondsraad belast. 

§ 2. De kosten van het Centraal burea11 
worden door de verdrag-slui tende Staten ge • 
d ragen naar verhouding van de le ngte van 
de lijnen der Spoorwegen of der trajecten, 
welke door ande re ondJrnemingen worden 
bediend, aan welke vergund is deel te nem en 
aan het vervoer, dat op de bij de internatio
nale Overeenkomst gestelde voorwaarden 
plaats vindt. Evenwel dragen scheepvaa,·t
lij nen in de kosten slech ts bij naar verhouding 
van de helft van hare tra jecten . De bijdrage 
bed1·aagt voor eiken Staat ten hoogste fr. 1,40 
per kilomete r. H et bedrag van het jaa rlijksch 
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cred iet per ki lometer spoorweg wo1·dt voor 
el k dienstjaar door den Zwi tse rschen Bonds
raad , het Centraal bureau gehoord en reke
ning houdende met de zich voordoende om
standigheden en behoeften, vastgesteld. H et 
wordt -steeds ten voll e geheven. A ls de werke-
1 ij ke kosten va n het Centraal bureau het be
<lrag van het op d ien g rondslag be rekend 
ored iet\ niet bereikt hebben, wordt het niet 
bestede sa ldo in het pensioen- en ondersteu
ningsfonds gestort, welks rente wordt aan
gewend om aan de ambtena ren en beambten 
va n het Centraal bureau ondersteuningen of 
schadevergoedingen toe te kennen, indien zij 
ten gevolge van gevorderden leeftijd, door 
ongevall en o[ ziekte, blijvend ongeschikt 
worden voor de ve rvulli ng van hunne betrek
k ing. 

Bij de toezending aa n de ve rd ragslui tende 
Staten van het jaarverslag en van de jaar
lij ksche rekening noodigt het Centraal bureau 
deze uit tot storting va n hunne bijd ragen in 
de kosten van het a fgeloopen di en t jaar . E en 
Staat, die op den l sten October zij n aandeel 
niet heelt gesto rt, zal ten tweede ma le worden 
ui tgenood igd zulks te doen. Blij ft d it rappel 
zonder gevol g, da n zendt het Centraal bureau 
in den aanva ng van het volgende jaa r een 
n ieuw, tegelijkertijd met het ve rslag over het 
nieuwe ve rstreken dienstjaar. I s op den l sten 
Juli daarop volgende geener le i gevolg aan 
da t rappel gegeven, dan za l een v ie rde poging 
bij den nalatigen Staat worden aangewend 
om hem te bewegen de be ide ve rschenen 
a nnuïte iten te beta len ; bl ij ft deze ronder ge
vo lg, da n be ri ch t het Centraa l bureau hem 
dr ie maanden late r, dat, indien de ve rwachte 
stort ing aan het e inde van het jaa ,· niet heeft 
plaats geha d, het uitblij ven daarvan za l wor
den aangemerkt a ls eene stil zwijgende ui t ing 
va n zijn wensch om zich aan de Overeenkomst 
te onttrekken . Wordt aan dezen laatsten sta p 
tot op den 31-sten December geen gevolg 
gegeven , dan gaat he t Centraa l bureau, acte 
nemende van den st il zw ijgend te kennen ge
geven wensch van den in gebreke gebleven 
Staat om .zich aan de Overeenkomst te ont
trekken, over tot schrapping van de lij nen 
va n dien Staat ui t de I ijst der Spqorwegen, 
welke tot den d ienst van het interna t ion·aal 
ve rvoer zijn toegela ten. 

De niet geïnde bedragen moeten zoovee l 
mogelijk gedekt worden u it de gewone cre
dieten, waa rover het Centraa l bu reau besch ikt 
e n kunne n over v ier di e nstjare n verdee]d wor
den. H et dee l van het te ko rt, da t op deze 
wijze niet kan wo rden gedekt, wordt op eene 
a fzonderl ij ke rekening ten laste van de andere 
Staten gebrach t, naar ve rhoud ing van het 
aanta l kilometers spoorweg, dat op den dag 
der tenlastebreng ing onder de Overeenkomst 
viel ; daa rin za l elk hunner in zooverre wor
den betrokken a ls h ij ged urende het tweejarig 
tijdvak, da t op het t ijdstip va n uittred ing van 
den nalatigen Staat is verstreken, met dezen 
deel heeft genomen aan de Ove reenkomst. E en 
Staat, wiens lij nen overeenkoms~ig de in de 
voorgaande a linea vermelde voonvaarden zul 
len zijn gesch rapt, za l deze niet opnieuw voor 
den dienst va n het internationaal vervoer 
ku nnen doen in chrijven da n na voorafgaande 
betaling van de bedragen, wel ke ge,,egde 
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Staat voor de in aa nmerking komende jaren 
ve rschu ld igd is gebleven en wel met eene 
ren te va n vijf ten honderd, te rekenen va n 
het e inde van de zesde maand, welke is ve ,·
stre ken sedert den dag, waarop het Centraal 
bureau hem voor de eerste maal heeft uitge
nood igd om het te zijnen laste komende deel 
de r kosten te be ta len . 

Art. 2. § 1. H et Centraal bureau geeft een 
maandbla d uit, bevattende de in licht ingen 
noocli g voor de toepass ing van de Ove reen
komst, met name de mededeelingen betreffe n
de de lijst de r Spoorwegen en a ndere onder
nemingen en bet re ffende de van het ve rvoer 
uitgesloten of voorwaardelij k ten ve rvoer toe
ge la ten voorwerpen, a lsmede de gegevens be
treffende de rechtsp raak en de statist iek, welke 
het nutt ig mocht ach ten daa r in op te nemen. 

§ 2. H et bl ad wordt in het F ransch en in 
het Dui tsch gesteld . E én exemplaar wordt 
ko te lóos aan elk der Staten en aan e lk de r 
betrokken spoorwegbe tu ren toegeronden. Voor 
mee r exemplaren, die verl a ngd worden, moet 
de door het Cent raa l bureau vastgeste lde prijs 
worden betaa ld. 

A r t . 3. § 1 . De u it het internationaal ver
voer voor tvloe iende, onbétaald gebleven vor
deringen kunnen ,;!oor het schu lcle ischende 
spoorwegbestuu r aan het Centraa l bureau 
worden gezonden, ten e inde de voldoening 
daarvan te bevorclel'en. Te dien e inde za l het 
Cent raa l bureau den Spoorweg, die schulde
naa r is, aanma nen de vorder ing te vo l doen of 
de redenen der weiger ing van beta ling mede 
te cleelen. 

§ 2. Als het Centraal bureau va n oorcle.el 
is, dat de vooi· weige ring aangevoerde rede
nen voldoende gegrond zijn, verwijst het de 
partij en naar den bevoegden rechter . 

§ 3. I s het Centraal bu l'eau van oordeel, 
da t het geheel of een deel der som we rke lijk 
versch uldigd is, clan kan het , na raadp leging 
van eén desku nd ige, ver kl aren, dat de S poor
weg, d ie schuldenaa r is, gehouden za l zij n om 
het geheel o f een dee l der vordering bij het 
Cent raa l bureau te storten ; de a ldus gestorte 
som moet tot de e i ndbesl iss i ng van de zaak 
door den bevoegden rech ter b ij het bureau in 
bewar ing blijven. 

§ 4. I ngeval eene vervoerondernem ing ge
du rende veertien dagen in gebreke i geble
ven aan den last va n het Centraal bu reau te 
voldoen, wordt haa r eene nieuwe aanm aning 
+.oegezonden met a andu id ing van de gevo lgen, 
welke ha re v e rcle 1·e we igerin g zoude na zich 
sleepen. 

§ 5. Indien ook deze n ieuwe aanm a ning ge
durende t ien dagen ro nder gevolg blij ft , zendt 
het Centraal bureau aan den Staat, waa rtoe de 
vervoerondernem ing behoort , een gemot iveerd 
berich t, m et ui tnood ig ing te overw egen, we l ke 
maatregelen genomen moeten worden, bepaa l
delij k ook om te onderzoeken, of de lijnen van 
de schuldenaa r zijnde ve rvoeronderneming op 
de lijst van Spoorwegen moeten worden ge
handh aafd. 

§ 6. Ingeva l de Staat, waartoe de schu lde
naar zij nde onderneming behoo rt ve rk laa rt, 
dat hij onda nks de wanbeta li ng' meent, de 
lijnen die r onderneming n iet op de l ijst te moe
ten doen schrappen, of wa nneer hij gedurende 
zes weken het ber icht va n het Centraal bureau 
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onbeantwoord laat, zal die Staat van recht -
wege geacht worden de borgste lling op zich te 
nemen van de solvabi li teit der bedoelde onder
neming, voor zooveel de uit het internationaal 
ve rvoer voortvloeiende vorderingen betreft. 

Bijlage VI 
(Artikel 60) 

J!EGLEMENT BETltEFFENDE UE 
COMMISSIE VAN UESJWNUIGE.N. 

Art. 1. Duitschland, Franhij k en Ita li ë zijn 
hij voortduring in de Commissie van deskun
digen vertegenwoordigd. Alle overige verdrag
si uitende Staten kunnen, indien zij het noodig 
oordeelen, zich op de zittingen der Comm is8 ie 
doen vertegenwoordigen. 

Art. 2. De Regeeringen der verdragsluiten
de Staten dealen hare wenschen en voorstellen 
betreffende de Bijlage I met de beweegredenen 
mede aan het Centraal bureau voor het Inter
nationaa l vervoer per spoorweg. welke door 
het Centraal bureau onm iddellijk ter kennis 
van de andere verdragslui tende Staten worden 
gebrach t. Telkens, wanneer zich de noodzake
lijkheid doet gevoelen , zal het Centraal bu-
1·eau de Commiss ie uitnoodigen om eene zit
t ing te houden. Alle verdragsluitende Staten 
zull en twee maanden van te voren van de 1,it
tingen der Commissie bericht ontvangen . Dit 
bericht moet de punten der agenda nauwkeurig 
vermelden . 

Art. 3. De Comm is ie is rechtsgeldi g sa
mengeste ld , wanneer drie der verd ragslui te nde 
Staten vertegenwoordigd zijn. 

Art. 4. De Commissie wijst voor elke zitting 
haa r voorzitter en plaatsvervangend-voo,·z itwr 
aan . 

Art. 5. De besluiten der Commiss ie wol'dcn 
genomen bij meerderheid van stemmen der 
ver tegenwoordi gde Staten. Bij stak ing van 
stemmen heeft de Vool'zitter eene bes li ssende 
stem . 

Art. 6. Elke Staat draagt de kosten va n 
zijne vertegenwoord ige1'S. 

Art. 7. H et Secretariaat en de br iefwi se
l ing der Commissie wordt door het Centraal 
bureau behartigd. 

Art. 8. De d irecteur van het Centnta l bu
reau, of bij diens ontstentenis de onder-direc
teur, woont de zittingen der C'omm iss ie bij en 
hee ft daarin eene rnadgevende stem. 

Bijlage VII 
(Artikel 61 , § 1) 

INTERN AT TON AAL RE GLE MENT 
YOOR HET VERVOER VA P AUTI

CULIEUE WAGENS. (R.I.P.). 

0111 sthrijving van wat oncle,· pa,·ticulierr 
wagens 'is te 'verstaan . 

Art. 1. § 1. Onder particuliere wagens, 
we lke tot het internat ionaa I verkeer zijn toe
ge laten, worden verstaan de in de volgende 
paragraaf genoemde bijwndere wagentypen, 
welke 111 het wagenpark van een Spoorweg op 
naam van een particu lie r (persoon of maat
schapp ij) worden ingeschreven en we lke van 

het kenmerk m worden voorzien. Voor de 
toepass ing van d it R eglement wordt a ls e ige-
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naar van den wagen beschouwd de particulier 
op wiens verwek de opneming heelt plaats 
gehad. Dien naam of firma moet op den 
wagen zijn vermeld. 

§ 2. Deze wagens zijn: 
a. reservoirwagens ( ketel-, reservoir-, lust-, 

bak-, pot-, kannenwagens); 
b. machinewagens, welke koude of warmte 

voortbrengen, onverschilli g of hunn laad
ru imte a l o[ niet geheel door het toeste l wordt 
ingenomen; 

c. andere voor het vervoer van bepaal de 
goederen bijzonder ingerichte wagens. 

Bij door de Spoorwegen onderl ing te slui 
ten overeenkomsten kunnen voor bepaalde tra
jecten andere dan de hie rvoren genoemde wa
gens worden toege laten. 

§ 3. Alleen de Spoorweg, die den wagen 
heelt ingeschreven, is bevoegd te beslissen of 
volgens vorenstaande bepalingen de wagen' tot 
het internationaal verkeer wordt toegelaten. 

B eschikkingsrecht. 

Art. 2. § 1. Het recht om over den parti 
cu lieren wagen te beschikken berust in begin
sel bij den e igenaar. 

§ 2. De afzender van een ledi gen of beladen 
particulieren wagen, die niet tevens eigenaar 
daarvan is, moet, tegelijk met den vrachtbrief 
een door den eigenaar van dien wagen geschre'. 
ven verklaring overleggen, waarin deze met 
het voorgenomen vervoer instemt. De Spoor
weg mag deze schr ifte lijke verklaring niet 
e ischen, als het station, vanwaar de ledige of 
beladen wagen wordt afgezonden behoort tot 
de adm inistratie, d ie den wager{ heeft inge
schreven en a ls de eigenaar et· in toestemt. 
Deze toestemming moet schriftel ijk gegeven 
worden aan den Spoorweg, d ie den wagen heelt 
ingeschreven; zij mag op een gedee lte of op 
het geheel der ten name van den betrokken 
e igenaar ingeschreven wagens betrekking heb
ben. 

De verklaring van den e igenaa r wordt niet 
vereischt, wanneer de gead ressee rde van een 
door den e igerfa,u- ter belading verwnden 
ledige wagen dezen weder beladen ten vervoer 
'.'anbiedt op het tation, waar de wagen ledig 
,s aangekomen. 

De afzender van een ledi gen wagen kan zon
der toestemm ing van den eigenaar de vervoer
overeenkomst niet wijzigen. 
_ § 3. Wordt een ledige of beladen particu

l ,ere wagen ten vervoer aangeboden door een 
a fzender, die niet tevens e igenaar is, dan 
wordt het rech t van den e igenaar om over den 
wagen te beschikken, t ijdens den duur van het 
transport opgeschort, behoudens het geval be-
doeld in a rt ike l 3, § 5. ' 

§ 4. T enz ij de eigenaar anders heeft be
sch ikt, heeft de _ge_aclressee ,·de va n het goed. 
dat aange kom en 1s 1n een part,cul ieren wagen 
het .recht _ den wagen led ig of beladen naa r het 
depotstat,on terug te zenden, aan het adres van 
den eigenaar. 

§ 5. Indien de eigenaar niet anders heeft 
beschikt en indien de geadresseerde geen ge
bn11k maakt van het in § 4 bedoel de recht 
mag de Spoorweg den wagen na loss ing ambts'. 
halve op kosten van den e igenaa r en met een 
op_ naam en ad res. van dezen geste lden vrach t
brie f aan het depotstation terugzenden. 
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Deze bepaling is ook van toepassing op de 
te r belading ledi g aangekomen wagens, welke 
de geadresseerde niet binnen een termijn van 
acht dagen na aa nkomst weder bel aden ten 
vervoer heeft aangeboden, indien de e igenaar 
vóór het verstrijken van dien termijn niet an
ders heeft beschikt. 

De bepalingen van deze paragraaf ge lden 
niet vooi: wagens, welke zich op part iculiere 
verbindingssporen bevinden. 

Vervoervoo1·waa1·den voo1· particuliere wagens . 

Art. 3. § 1. L ed ige particuliere wagens 
worden met inte rnationalen vrachtb,: ief ten 
ve rvoer aangeboden. 

§ 2. De afzender moet, behalve de bij de 
Internationale Overeenkomst betreffende het 
goederenvervoer per spoorweg bedoelde gege
vens, de volgende aanwijzingen in den vracht
brief onnemen: 

a. bij een ledigen wagen, in de kolom "Aan
du iding van het goed" de aanteekening " ledig 
ter belading" of wel " ledig teruggaand" ; 

b. bij een ledigen of beladen wagen in de 
kolom "Merken en nummers" den Spoorweg, 
die den wagen heeft ingesch reven, het nummer 
en het depótstation van den wagen. 

§ 3. De particuliere wagen mag niet ge
bruikt worden voor het vervoe1· van andere 
goederen dan die, waa rvoor hij bestemd is. 

§ 4. Als de particuli ere wagen met bijwn
dere toeste ll en is uitgerust (koeltoestellen, wa
terrese rvoirs, mechanische inricht ingen, enz.) 
moet de bediening daarva n door den a fzender 
of door den geadresseerde geschieden. 

§ 5. Wordt een ledig t,ir belading verwnden 
particuliere wagen onderweg zoodanig bescha
digd, dat hij , naar het oordeel van den Spoor
weg nog slechts in ledi gen toestand loopen kan, 
dan houdt het station, waár de schade is vast
gesteld , den wagen op, en wint onverwijld en 
rechtstreeks per pa1·ticul ier telegram, waarvan 
de kosten ten laste van den e igenaar komen, 
di ens instructies in. I s de e igenaar niet tevens 
de afzender van den wagen, dan zendt het 
·station, waar de schade is vastgesteld , hiervan 
door tusschenkomst van het stat ion van a fzen
ding eveneens be ri cht aan den a fzender. 

Zijn van den eigenaar binnen acht dag'en na 
verzending van het telegram geen instructies 
ontvangen, dan heelt de Spoorweg het recht 
den wagen ambtshalve te rug te zenden naar 
het depötstation , met een op naam en adres 
van den e igenaar gestelden vrachtbrie f. De 
redenen de r terugzending moeten op den 
vrachtbrief worden vermeld. 

De ve rvoerkosten en de andere tot aan het 
station, waar de wagen is opgehouden, ont
stane kosten , a lsook die, welke voortspruiten 
hetzij uit de uitvoering der instructies van den 
eigenaar, hetzij uit de ambtshalve te rugzen
ding van den wagen naar zijn depötstation , 
komen ten laste van de zending. 

De rechten van den e igenaar blijven, met 
inachtneming van de bepalingen van artikel 5 
hi eronder, voo1·behouden, wanneer het opont
houd van den wagen door schuld van den 
Spoorweg is veroorzaakt. 

De bepalingen van deze paragraa f zijn even
eens van toepass ing op: 

a. ledige ter belading verwnden of le•iig 
teruggaande wagens, welke onderweg zoodanig 
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beschadigd worden, dat zij niet meer kunnen 
loopen. L edig teruggaande wagens, welke on
de rweg beschadi gd worden, maar niet woda
nig, dat zij niet in ledigen toestand zouden 
kunnen loopen, moeten naar hunne bestem
ming worden doorgevoerd; 

b. in beladen toestand verwnden wagens, 
welke tengevolge van beschadig ing niet meer 
kunnen loopen of geen voldoende zekerheid 
meer voor het vervoer bieden. In dit geval 
wint de Spoorweg, tenzij hij het verkieslijk 
acht den wagen over te laden, bij den afzen
der inlichtingen in wat met het goed moet 
gebeuren. Indi en het goed aan spoedig bederf 
onderhevig is, mag de Spoorweg het zonder 
oenige formalite it zoo goed mogelijk verkoo
pen, waarmede de a fzender op diens kosten 
telegrafisch in kennis wordt gesteld. Heeft de 
overlading ambtshalve plaats of op verwek 
van den afzender, of is het goed verkocht, dan 
e ischt de Spoorweg van den eigenaar van den 
wagen instructies betreffende den wagen. 

De e igenaar wordt niet om instructies vei•
wcht, indien de Spoorweg met geringe arheids
prestatie op eigen kosten de herstellingen ver
rich t , welke noodi g zijn om het loopen van den 
wagen mogelijk te maken of hem weer bruik
baa r te maken. 

Uitsluiting van remboursementen, van voor
schotten en van aanqifte van het belang bij de 

afleve1-ing. 

Art. 4. § 1. Zend ingen ledige part icul ie1·e 
wagens mogen niet met remboursementen of 
voorschotten worden bel ast. Evenwel heeft de 
Spoorweg het recht de zending te belasten met 
de voorafgaande vervoerkosten en in het alge
meen met a lJe kosten, welke daarop gekomen 
mochten zijn. 

§ 2. Aangifte van het belang bij de afleve-
1·ing is niet toegestaan voor het vervoer van 
ledi ge particuliere wagens. 

A anspi-akel-ij k heid. 

Art. 5. § 1. De Spoorweg is ui tslui tend te
genover den e igenaar aansprakelijk voor over
sch rijding van den leveringstijd van een parti 
culi eren wagen. 

De leveringstijden loopen niet door tijdens 
den sti lstand van den wagen tengevolge van 
wodanige beschadiging van dezen, dat geen 
verder vervoer mogelijk is. 

§ 2. Bij overschrijding van de leveringstij
den voor in particuli e re wagens geladen goe
deren, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard 
voor vertraagde aflevering van den wagen. 

§ 3. Voor het verloren gaan of de beschadi
ging van particuliere wagens of voor h et ver
lies van losse onderdeelen dezer wagens is de 
Spoorweg a lleen tegenover den eigenaar van 
den wagen aansprakelijk. 

§ 4. Voor het verloren of te niet gaan van 
den wagen is de Spoorweg slech ts overeenkom
stig de bepalingen der op de inschrijving in 
het wagenpark betrekking hebbende contrnc
ten, of overeenkomst ig de reglem entaire of 
tar ie fbepalingen aansprakelijk. 

§ 5. B:j beschadiging van een pa rt iculi eren 
wagen of bij het ver! ies van losse onderdeel en 
daarvan, wordt door den Spoonveg hot proces
verbaal opgemaakt, bedoeld in a rtikel 43, § 1 , 
van de Internationale Overeenkomst betreffen-

58 
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de het goederenvervoer per spoorweg. Als de 
e igenaar aantoont, dat de schade is ontstaan 
door schuld van den Spoorweg, worden, indi en 
hij dit eischt, door den Spoorweg, d ie den 
wagen heeft ingesch reven en onder inachtne
ming van navermelde bepalingen, de door 
hem aan het herstel van den wagen bestede 
kosten vergoed , zonder verdere schadeloosstel
l ing. 

§ 6. Bij verlies of beschadiging van losse 
wagenonderdeelen is de Spoorweg slechts aan
sprakelij k ind ien deze onderdeelen op de be ide 
langszijden van den wagen, of, indien het een 
gesloten wagen bet reft, aan den binnenka nt 
daarvan zij n vermeld. De Spoorweg neemt gee
nerl ei aansprakelijkheid op zich voor het ve r
! ies of de beschadi g ing van losse gereedschap
pen. 

§ 7. De Spoorweg is slechts dan aanspra
kelij k voor schade aan vaten van steen, g las 
of gebakken aarde, enz., wanneer deze zich 
gelijktijdig voordoet met eene andere bescha
dig ing van den wagen, welke volgens de voor
afgaande bepal ingen te zijnen laste kom t. 

Hij is evenm in aansprakelijk voor schade 
aan vaatwerk, dat inwendig bekleed is (gla
zuur, eboniet, enz.}, wanneer dit geen spoor 
van aan den Spoorweg te wijten ui twendi ge 
beschadiging vertoont. 

§ 8. De Spoorweg is niet aansprakelijk voor 
door brand of explosie aan den wagen veroor
zaakte schade. 

§ 9. De e igenaar is aansprakelij k voor a ll e 
schade, welke aan den Spoorweg of aan derden 
wordt ve roorzaakt, hetzij door de bijzondere 
toestel Jen (verwarmingstoestellen, koelapparn
ten, enz.} en de bedi ening daa rvan, hetzij door 
het toelaten van een ge lei der, hetzij door de 
zich in den wagen bevindende bedrijfsstoffen 
der toestellen, hetzij door onvoldoende dicht
heid der afsluiters, hetzij door eenig ander 
fe it , dat met het gebruik en den omloop van 
den wagen verband houdt. De eigenaar is n iet 
aansprakelijk ind ien de schade is ontstaan door 
schuld van den Spoorweg. 

De Spoorweg heeft het recht van den eige
naar eene borgstelling te e ischen voor de scha
devergoedingen, wel ke de e igenaar krach tens 
de voorgaande bepalingen gehouden is aan 
den Spoorweg te voldoen . 

Voor de vorder ingen, ontstaan uit hoofde 
van deze schade, heeft de Spoorweg op den · 
part iculieren wagen de rech ten van een pand
houder. 

§ 10. Wegens stil stand van den wagen t ij 
dens pe riodieke onde rhoudswerkzaamheden, 
a lsook tijdens het he rstel van beschadigingen 
ka n de eigenaar geen recht op schadeloosste l
li ng doen gelden. 

§ ll. R eclames en rechtsvorderingen, ge
grond op vorenstaande paragrafen, kunnen 
slechts door den eigenaar va n den wagen wor
den aanhang ig gemaakt; de op de §§ 4 tot 10 
steunende reclames en rechtsvorderingen kun
nen slechts worden ingesteld tegen den Spoor
weg, die den wagen hee ft ingeschreven. 

Algemeene bepaling. 

Art. 6. Voor zoo ver de voorgaande bepa l in
gen daarmede niet in tegenspraak zijn, zijn de 
be pa l in gen der Inte rnationale Overeenkomst 
betreffende het goederenvervoer per spoorweg 
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(C.I.M.) op het vervoer van ledige en bela den 
particuliere wagens van toepassing. 

BIJLAGE VIII 
(Artike l 60, § 2} 

INTE RNATIONAAL REGLEMENT BE 
TRE FFENDE HET VERVOER VAN 

EXPRE SGOED. 

§ 1. Al s expresgoed worden slechts die goe
deren aangemerkt , wel ke op de voorwaarden 
van een internationaal ta rief met grnote snel
he id worden vervoerd. 

Ten Tervoer als expresgoed mogen slech ts 
goederen worden toegelaten, wel ke op normale 
wijze in den bagagewagen der re izigerstre inen 
kunnen geladen worden. B ij de tarieven kan 
hiervan worden afgeweken. 

§ 2. De in artikel 3 van de I nternationale 
Overeenkomst betreffende het goederenvervoer 
per spoorweg genoemc\e goederen zijn va n d it 
vervoer uitgesloten. De in de Bij lage I tot ge
noemde Overeenkomst genoem de voorwerpen 
of di e, waarop de bijwndere schikkingen , 
welke krachtens de bepalingen van artikel 4, 
§ 2, van genoemde Overeenkomst worden ge
troffen, betrekking hebben, worden, op de 
voorwaarden, bij genoemde Bij lage of b ij be
doelde sch ikkingen vastgesteld, ten vervoer als 
expresgoed toegelaten, voor zoover ze ten ver
voer a ls ijl goed mogen worden aangenomen . 
Bij de tarieven wordt bepaald , of ook andere 
goederen van het vervoer mogen worden uitge
sloten of onder bepa alde voorwaarden mogen 
worden toegelaten. 

§ 3. Expresgoed mag met een ander ver
voewdocument dan de in artikel 6, § 1 , van de 
Internationale Overeenkomst omtrent het goe
derenvervoer per spomweg bedoelde vrach t
brief ten ve rvoer worden aangeboden. H et te 
bezigen formu lier en de gegevens, die e r op 
moeten of mogen worden ingevu ld, worden b ij 
de ta ri even bepaa ld. In ieder geval moeten in 
het vervoerdocument de vol gen de gegevens 
voorkomen: 

a. de aanduid ing van de stations va n afzen
ding en van bestemming; 

b. de naam en het adres van den afzende1· 
en van den geadressee rde; 

c. het aantal der collï ; de onisch rij ving '·van 
de verpakki ng en de vermeld ing van de soort 
der goederen ; 

d. de vermelding van de voor de vervu lli ng 
der douane-, f isca le-, politie- en andere ambte
lijke voorschriften bijgevoegde stukken. 

§ 4. De a fzender is aansprakelij k voor de 
juistheid van de óf door hem zelf óf volgens 
aanwijzing van den Spoorweg op het vervoer
document geplaatste gegevens en ve r ki ari n
gen; hij draagt a l Ie gevo lgen, welke voort
vloeien u it het fe it, dat die gegevens of ver
k_l_aringen onjuist, onnauwkeur ig of onvolled ig 
Zijn. 

§ 5. Expresgoed moet met snel Ie vervoer
middelen binnen de bij de tarieven bepaalde 
termijnen worden vervoerd. De leveringstijden 
moeten in elk geval korter zijn da n de kortste 
bij de Internationale .Overeen komst betreffende 
het goederenvervoer per spoorweg bepaal de 
1 everi ngstij den. 

§ 6. Bij de tar ieven mogen ook andere dan 
de hiervoren genoemde a fwij k ingen van de 
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bepalingen va n voon,egde Ove reenkomst wo t·
den toegestaan ; van de bepalingen de r arti ke
len 26, 27 , 28, 29, 31 , 32 en 36 tot en met 46 
van voorme lde Ove,·eenkomst mag echte r niet 
worden a fgeweken. 

Voor zoove ,· vorenstaande be pa l in gen en de 
tariefbepalingen niet daarmede in tegenspraa k 
zijn , zijn de bepalingen de r Internationa le 
Overeenkomst omtrent het goede renvervoer per 
spoorweg op het vervoer van exp resgoed va n 
toepass ing. 

PUOCES -VERBAAL 
van de Dlrilomatieke Bijeenkom st, gehou
den ter vaststellin g van !len datum van in
werkin gtreding van cl e In tern ationale over
eenkomst van 23 November 1933 betreffen -

de het g·oederenvervoer per s1ioorweg. 

Ter uitvoering van a linea b van hoofdstuk 
II van het o p 23 ovember 1933 te Rome ge
teekende lot protocol va n de in tem ationa le 
overeenkomst betreffende het goederenvervoer 
per spoorweg van denzel [den da tum, gesloten 
tusschen 

Duitschl,and, Oostenrijk, RP!gië, Bulgarije, 
Denema,·ken, de V,·ije S tad Danzig, Span je, 
E stland, Finland, Fmnk,·ijk, Griekenland., 
H onga,·ije, I talië, L etland, L iechtenstein, Ltt
xem burg, Noorwe gen, Nederland, P olen, R oe
menië, Zweden, Z witserland. 'l'sjcchoslowakije, 
'l'u ,·kij~ en Zuidslavië, 

en te r voldoening aa n de door den Zwi t5er 
schen Bondsraa d tot de H ooge ve rd ragsluiten
de Partij en ge ri chte ui tnoodig ing , zijn de on
dergeteekende gevolm achti gden heden te Bern 
in het Bondspa le is bijeengekomen, tene inde 
den datum va n inwerkingtreding vast te stel 
len van de inte rnationa le overeenkomst van 
23 November 1933 betreffende het goederen
ve rvoer per spoonveg, welke, met de daarbij 
behoorende bijl agep en het slotprotocol, een 
geheel vormt va n t. ien akten. 

Na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vo rm bevonden volmachten te hebben 
medegedee ld , hebben zij kennis genomen van 
de ve rkla ring van de Zwitse ,·sche R egeer ing, 
volgens welke de na onde rzoek ju ist en over
eenstemmend bevonden bekrach t ig ingsoorkon
den ,_.ijn nedergelegd bij de R egeering van den 
Zwitse rschen Bond door de navolgende Staten 
op de daarbij vermelde da ta : 

1. Oostemijk , 9 November ln4 , 
2. Zweden, 11 April 1935 , 
3. Dui tschl a nd , 12 Juli 1935, 
4. Noorwegen 22 Juli 1935. 
5 . Hongarij e, 10 September 1935. 
6. Ita li ë, 30 October 1935 , 
7. D enemarkeo , 13 November 1935 , 
8. P olen, 11 F ebruari 1936, 
9. de Vrije Stad D anzig, 11 Februari 1936, 

10. Luxemburg, 29 Februari 1936 , 
ll. F rankr ij k, 2 M aart 1936, 
12. E stland, 1 2 Maart 1936, 
13. Nederla nd , 20 Maart 1936. 
14. Belg ië, 17 Juni 1936, 
15 . L etl a nd , 28 April 1937, 
16. Zwiu e rl and , 29 Mei 1937, 
17 . 'rsjechoslowa kije, 2 Juli rn37 , 
18. Zuidslavië, 10 November 1937 , 
19. Roemenië, 13 November 1937. 
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Gelet op he t aa nta l Staten, dat de bekrnch t i
g ingsoorkonden reeds bij de Zwi tsersche R e
geering heeft nedergelegd , 

In aanmerking nemende, dat d0 B ijl age I 
gevoegd bij de op 23 November 1933 getee
kende overeenkomst sedertdi en is herzien en 
dat het in werking treden van de nieuwe Bij
lage I toepassing va n de procedui·e, voorz ien. 
in de overeenkomst betreffende het goederen
ve rvoer per spoorweg van 1933, noodzakelijk 
maakt, 

zijn de ondergeteekende gevolmacht igden het 
e rover eens geworden heden den datum van 
de inwerkingt reding van deze overeenkomst 
vast te stell en en zijn zij het navolgende over
eengekomen: 

1 °. P aragraa f 3 van a rtikel 60 en bijl age 
VI va n de internationa le overeenkom t van 23 
November 1933 betreffende het goederenver
voer per spoorweg zull en in werking treden 
met inga ng van 1 J a nuari 1938. 

2° . De overige bepalingen van de inter
nationale overeenkomst va n 23 November 1933 
betrnffende het goederenvervoer per spoorweg 
zu ll en in werk ing treden op 1 October 1938. 

3°. Van dezen laatsten datum af za l de 
inte rnational e ove reenkomst va n 23 October 
1924 betreffende het goederenve rvoer per 
spoorweg, daaronder begrepen het slotprotocol 
van 23 October 1924 en de aanvullingsak te van 
2 September 1932, buiten werking worden 
gesteld en worden vervange n door de hier
v01·engenoemde ove reenkomst va n 23 Novem
ber 1933. 

4° . Aan Portuga l wordt in zijn hoedani g
he id van Staat, di e pa rt ij is bij de interna• 
t iona le overeenkomst va n 1924, doch de inter
nationale overeenkomst van 1933 niet heeft 
ondertee kend, verzoch t tot de nieuwe ove reen
komst toe te t reden en dit proces-verbaa l mede· 
te onderteekenen. 

D it proces-verbaa l blijft tot 1 Augustus 1938 
opengesteld ter onderteekening .door de Regee
ringen der verdrags luitende Staten, di e op 
heden daartoe ni et konden overgaan. Voor de 
Staten, welke di t proces-verbaal niet hebben 
onderteekend en die hunne akten van bekrach
t ig ing ná 1 Augustus 1938 mochten nederl eg
gen, zal de overeenkomst in werking t reden op 
den eersten dag der tweede maand vol gende op 
die, waarin de Zwitsersche R egeering aan de 
R egeeringen der verd ragsluitende Staten van 
d ie nederl egg ing heeft kennis gegeven. 

T er oorkonde waarva n de hie ronder genoem
de gevolmachtigden dit proces-verbaal hebben 
opgemaakt en onder teekend. 

Gedaan te B ern, den zeventienden November 
negentienhonderd zeven en dertig, in twee oor
spronkelijke exempl a ren, waarvan het eene zal 
blijven berusten in de a rchieven van den Zwit. 
se rschen Bond en het a ndere door de Zwitser
sche R egeer ing za l worden gewnden aan de 
Ita liaansche R egeeri ng om te worden neder
gelegd in de a rchieven van die R egeering . 

E en gewaarmerkt a fschr ift va n di t proces• 
verbaal zal door de zorgen van de Zwi tsersche 
R egeer ing aan elk de r H ooge Verd ragslui tende 
P a rt ij en, a lsmede aan de Portugeesche R egee
r ing worden toegezonden . 

(Volgen de onclertee kenin gen.) 
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INTERNATIONALE OVEREENKOl\IST 
BETREFFENDE HET VERVOER VAN 

REIZIGERS EN BAGAGE PER 
SPOORWEG. (C. I. V.) 

DUITSCHLAND, OOSTENRIJK, BELGI:lt, 
BULGARIJE, DENE:!\1ARKEN, DE VRIJE 
STAD DANTZIG, SPANJ E ESTLAND, 
FINLAND, FRANKRIJK, GRIEKENT,AND, 
HONGARIJE, ITALI:lt, LETLAND, LIECH
TENSTEIN. LUXEMBFRG, NOORWEGEN, 
NEDERLAND,POLEN, ROEMENI:lt.ZWE
DEN, ZWITSERLAND. TSJECHOSLOWA
KIJE, TURKIJE, ZTTIDSLAVI:lt, 

met deelneming van de afgevaard igden der 
Regeeringscommissie van het Saarbekkenge
bied, 
· de noodzakelijkheid erkend hebbende om de 
op 23 October 1924 te Bern onderteekende 
Internationale Overeenkomst betreffende het 
vervoer van reizigei·s en bagage te herzien, 

.overeenkomstig artikel 60 dier Overeenkomst, 
hebben besloten daartoe eene nieuwe Overeen
komst te sluiten en zijn omtrent de volgende 
art ikelen overeengekomen: 

TITEL I. 

DOEL EN DRAAGWIJD'l'E VAN DE 
OVEREENKOMST. 

Spoorwegen e,~ vervoer, waarop d e Ov ereen
kornst van· toepassing is. 

Art. 1 . § 1. Deze overeenkomst is van toe
passing op elk reizigers- en bagagevervoer 
met internationaal vervoerbewijs voor trajec
ten, gelegen op. het grondgebied van ten min
ste twee der verdragsluitende Staten, hetwelk 
uitsluitend plaats vindt over lijnen, welke in 

•de overeenkomstig arti kei 58 dezer Overeen
komst opgestelde lijst zijn vermeld. 
, § 2, Van de toepasselijkheid van deze Over
eenkomst zijn echter uitgesloten: 

1 °. Elk vei'voer, waarbij de -stations van 
vertrek en aankomst op het grondgebied van 
eenzelfden Staat gelegen zijn en waarbij het 
grondgebied van een anderen Staat slechts 
wordt getransiteerd: 

a. wanneer de lijnen, waarover het transiet
vervoer plaats heeft, geëxploiteerd worden 
door een Spoorweg, behoorende tot den Staat 
van vertrek ; 

b, zelfs dan , wanneer de lijnen, waarover 
het transietvervoe,· plaats heeft, niet geëxploi
teerd worden door een Spoorweg, be)10orende 
tot den Staat van vertrel{, indien de betrokken ! 

Spoorwegen bijzondere schikkingen hebben ge- ' 
·troffen, krachtens welke dit vervoEJ r niet als ! 

inte rnationaal wordt aangemerkt. 
2°. Elk vervoer tusschen stations van twee 

aangrenzende Staten, wanneer di t over het ' 
geheele traject door Spoorwegen van een de
ze1· Staten wordt bewerkstelligd, en geen , 
·dezer Staten zich daartegen verzet. 

§ 3. De tar ieven geven de rnlaties ·aari, 
waarin internationale plaat,kaarten en bagage
'biljetten worden afgegeven. 

B epal ingen betreffende gecombineerd ve,·v,oer. 

Art. 2. § 1. Behalve Spoorwegen ·kunnen 
in de in artikel 1 bedoelde lijst ook geregelde 
automobieldiensten of scheepvaar·tlijnen wor
den ingeschreven , voor zooP?r zij aan een 
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spoorwegtraject aansluiten en internationaal 
ve'rvoer bewerkstelligen onder de verantwoor
áelijkheid van een der verdragsluitende Sta
ten of va11 een in de lijst opgenomen Spoor
weg. 

§ 2. De ondernemers va n deze diensten of 
Jijuen zijn onderworpen aan alle verplichtin
gen en genieten alle rechten, welke voor de 
Spoorwegen uit deze Overeenkomst voort
vloeien , met inachtneming van de afwijk ingen , 
welke uit het verschi l in vervoerwijze nood
zakelijk voortspruiten, Deze afwijkingen kun
nen evenwel geen inbreuk maken op de be
palingen van deze Overeenkomst omtrent de 
uansprnkelij kheid. 

§ 3, Elke Staat, die een der in § 1 bedoel
de lijnen in de lijst wensoht te doen opnemen, 
moet er voor zorgen, dat de in § 2 bedoel de 
afwijki ngen op dezelfde wijze àls de tarieven 
worden openbaar gemaakt. 

§ 4. Voor internationaal vervoer, waarbij 
zoowel van de Spoorwegen als van andere 
rlan de in § 1 hierboven genoemde ve rvoer
middelen wordt gebruik gemaakt, kunnen de 
Spoorwegen, ten e inde rekening te houden met 
de bijzondere e ischen, welke aan elke wijze 
van vervoer worden gesteld, in overleg met 
de betrokken vervoerondernemingen tariefre
gelingen treffen , waarbij een van deze Over
eenkomst afwijkende rechtsregeling wordt toe
gepast, Zij mogen in dit geval het gebruik 
van een ander vervoerdocument voorschrijven 
dan bij deze Overeenkomst is voorzien. 

Aansluitend ve,·voet·. 

Art. 3. § 1. De Overeenkomst is ook van 
toepassing op vervoer van reizigers en baga
ge, dat plaats v indt van een niet in een inter
nationaal tarief voorkomend station naar een 
in dit tar ief voorkomend aanstootingsstation 
van denzelfden Staat en vandaar naar een in 
datzelfde tarief voorkomende bestemming, het
zij met een internationaal plaats- of bagage
bewijs, waarop de prijzen van het rech tstreek
sche traject en van het aansluitend traject 
zijn samengevoegd, hetzij met twee aanslui
tende bewijzen. Wanneer twee biljetten wor
den afgegeven, moet op het . tweede het oor
spronkel ijke station van vertrek vermeld zijn. 

§ 2. De Spoorwegen bepalen in hoeverre 
en onder welke voorwaarden dergelijk aan
sluitend vervoer bij vertrek van bepaalde sta
tions kan . worden gevorderd. Deze stations 
worden opgenomen in eene lijst, welke ter 
kennis gebracht wordt van de overige beti·ok
k en Spoorwegen. 

V erplichting van den Spoorweg om te 
verrvoe1·en . 

Art. 4, Wanneer een internationaal tarief 
bestaat of een aansluitend vervoer overeen
komstig artikel 3 kan plaàts hebben, mag het 
vervoer niet geweigerd worden, mits: 

a. de reiziger zich aan de bepalingen van 
deze Overeenkomst onderwerpt; 

b. het vervoer met de gewone middelen van 
vervoer mogelijk zij; 

c. het vervoer niet in een der betrokken 
Staten verboden zij op grond van · wettelijke 
bepalingen of om redenen van openbare orde ; 

d. het vervoer niet wordt belet door om
standigheden, welke de Spoorweg niet ver
mijden noch verhelpen kon. 
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TITEL II. 

VERVOEROVEREE KOMST. 

HOO}'DSTUl{ I. 

Vervoer van reizigers. 
R echt op ·ve,·voe,·. 

Art. 5. § 1. De reizi ger moet, wanneer hij 
zijne re is aanvangt, van een plaa tsbewijs voor
zien zijn . Bij de ta rieven mogen hierop uit
zonderingen gemaa kt worden. 

§ 2. De reiziger moet zijn plaatsbewijs ge
durende de geheele re is bewaren. Hij is ver
plicht het aa,n iederen met de contrûle be
l asten beambte op aanvraag te toonen en het 
hij het e inde der reis af te geven. 

Plaatsbewijzen. 

Art. 6. § 1. De plaatsbewijzen, die voor 
een onder deze Overeenkomst vall end interna
tionaal vervoer worden a fgegeven, moeten het 
teeken CÖ dragen. 

§ 2. Op de pl aat.~bewijzen moeten de vol 
gende gegevens voorkomen: 

a. de aa nduiding dei· stations van vertl'ek 
en van be temming; 

b. de re isweg ; wanneer verschill ende reis
wegen of middelen van vervoer gebezigd mo
gen worden, moet zulks uit het biljet blijken ; 

c. de soort van den trein en de rijtuig-
klasse; 

d. de vrachtprijs; 
e. de dag, waarop de geldi gheid aanvangt; 
/ . de ge ldigheidsdu1.11·. 
§ 3. De tarieven of de tusschen de Spoor

wegen getroffen chikkingen be palen de taal , 
waarin de pl aatsbewijzen moeten worden ge
clrnkt en ingevuld, al smede hun vorm en in
houd. 

§ 4. Pl aa tsbe,"ijzen, bestaande ui t een boek
je met control eblaadjes (pl aatsbewijzen in 
boekvorm), alsook pl aatsbewijzen, samenge
steld uit rondl'ei scoupons va n Spoorwegbestu 
ren, worden als een enkel vervoerbewijs in den 
zin va n deze Overeenkomst aangemerkt . 

De door ambtelijke of particulie re reisbu
reau's in een omslag vereenigde reisbureau
coupons worden elk aangem erk t a ls een af
zonderlijk vervoe rbewijs, dat, naa r gela ng der 
omstandigheden, ouder de binnenlandsche re
gleménten van den betrokken Staat of onder 
deze Overeenkomst valt. 

§ 5. E en pl aatsbewijs is, tenzij de ta ri even 
a nders be palen, niet persoonlijk , wa nneer het 
niet op naam stant en de re is nog niet is aan
gevangen. 

De handel in en rle wederverkoop van 
plantsbewij zcn, tegen een van het tarie f afwij 
kenclen prijs, zijn in iederen Staat onderworpen 
aan d e w etten e n regl em enten van die n Stn.nt. 

Vrachtve,-,n inr/.erin y L'OOr k inderen. 
Art. 7. § l . Kinderen , jonger clan vier 

jaa r, voor welke geene afzonderlijke pl aa ts 
ve rl a ngd wordt, worden kosteloos vervoerd . 

§ 2. Kinderen, die den leeftijd van vier , 
doch dien van ti en jaar niet bereikt hebben n 
jongere kinderen , voor welke eene afzondes
lijke plaats verl a ngd wordt, worden tegen ver
laagde prijzen vervoerd, welke, behoudens af
!'Onding dor bedra gen volgens de bepalingen 
,·an den poorweg, die het plaat bewijs heeft 
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afgegeven, niet mee t· mogen bedragen clan de 
helft van de prijzen der pi aatskaarten voor 
volwassenen. 

Deze verlag ing b hoeft 11iet te wol'den ver
leend op de prijzen va n die pl aatsbewijzen, 
welke reeds een vermindering va n de gewone 
enkele-re is-prijzen inhouden. 

Gel<l·iyheirlsclwur de,· plaatsbewijzen. 

Art. 8. § 1. De ge ldigheidsduur der pl aats
bewijzen wordt bij de tarieven bepaal cl . 

§ 2. Die geldigheidsduur moet ten minste 
bedragen: 

Voor enkele- re isbiljetten : 
per ondeelbare eenheid van 100 kilometer 

.. ... .. .... . 1 dag. 
De geldigheidsduur der biljetten mag noch

tans niet korte r zijn clan 2 dagen. 
Voor retour kaarten :' 
per ondeelbare eenheid van 50 kilometer 

............ 1 dag. 
De g lclighe idsdu,11· der biljetten mag noch

tans niet korter zijn clan 4 da(\'en. 
§ 3. Bijzondere pl aatsbewijzen tegen ver

laagde prijzen kunnen een anderen geldig
heidsduur hebben. 

§ 4. De eerste clatt van geldigheid va n het 
pl aatsbewijs word t bij de berekening va n den 
geldigheidsduur voor een voll en dag aa nge
merkt. Binnen den geldigheidsduur va n zijn 
biljet mag de re izi ge r zijn re is op een will e
keuri gen dag aanva ngen ; hij moet, behoudel)s 
i.n de ta rieven voorziene ui tzonderingen, de 
re i ui terlijk volbracht hebben met een tre in 
die op den laatsten dag der geldigheid vol '. 
gens de dienstregeling uiterlijk om 24 uur op 
het station van bestemming aankomt. 

Aanwijzi11 (J en besp1·ekin(J van plaatsen. 

Art. 9. § 1. De re izi ge r mag bij het plaa ts
nemen i11 den tre in zoowel voor zichzelf als 
voor de andere met hem reizende personen. 
wier pl aatsbewijs hij toonen kan, een nog on
bezette plaa t belegg-en. 

De re iziger . di e zijn pl aa ts verl aat, zonder 
cle1,e op duidelijk zichtba re wijze te hebben 
belegd, ver] iest zijn aanspraa k daa rop. Ove1·i
gens wordt de aanwijzing der pi aatsen gere
geld ove reenkom t ig de voor e iken Spoorweg 
geldende voorschriften. 

§ 2. Bij de ta ri even of de dien tregelingen 
wordt bepaald of, en onder welke voorwaar
den, pl aatsen voor bepaa lde tre inen kunnen 
worden besproken . 

Onderb,·ekin(J •van i/..e re is op .~tatiori.s onderweg. 

Art. 10. § l. De tarieven bepal en of en 
onder welke voorwaarden de reiziger, binnen 
den geldi gheidsduur va n zijn pl aatsbewijs, de 
re is o p stations o nde rweg ma.g o nde rbre ke n . 

§ 2. Maakt de reiziger gebruik van het 
recht om zijn re is te onderbreken , clan heeft 
zulks geen verl enging va n den bij de ta ri even 
vnstgestelden ge ldigheidscl1111r tengevol ge. 

§ 3. I s de reizi ger in het bezit van een 
plaat bewijs, dat slech ts over één reisweg gel
dig is, dan mag hij de onderbroken reis ook 
van een ander , op dien weg dichter bij het 
station van bestemming gelegen station af, 
voortzetten. 

§ 4. Ondel'breekt een re iziger , die in het 
bezit is van een plaatsbewijs, dat naa r keuze 
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over mee r reiswegen geldi g is, de rei3, dan 
mag hij di e slechts voortzetten van het sta
t ion af, waal' de ondel'breking pl aa ts vond, of 
va 11 een op den gekozen re isweg rli ch te l' bij 
het sta tion van bestemming gelegen station. 

§ 5. De duur de l' onderb rnking is all een 
door den ge ld ighe idsduur van het p laatsbewijs 
begrensd. 

V e1·wissel en van klasse of van t1·ein. 

Art. ll. Op de vool'waa rden, bij de tarie
ven vastgesteld, en tegen betaling van den 
ve r chuld igden toeslag is de re izi ge l' bevoegd 
p laa ts te nemen in eene hoogere kla e of over 
te gaa n in een tre in van hoogere orde dan 
zijn p laa tsbewijs aangeeft . 

R eizigers, niet voorzien van u n geldig 
plaatsbewijs . 

Art. 12. § l. D e rei ziger , di e geen geldig 
pl aatsbewijs kan toonen, is, onverminde rd de 
straf, daa rop bij qe wet bepaa ld , ve r pi icht een 
toes lag te betalen boven de vracht voor het 
afgelegde traject ; die toes lag wordt be rekend 
volgens de reglementen van den Spoorweg, op 
welken de betaling va n den toes lag gevorde l'd 
werd . Bij gebreke van zulke voorschl'iften 
moet de re izige r een toeslag betalen ten be
d rage van den vrach tpl'ij s voor het afge legde 
traject. 

§ 2. Pl aatsbewijzen, welke op ongeoorloofde 
wijze ve randerd zijn, worden a ls ongeldig aan
gemerkt en door het dienstpe l'sonee l inget rok.
ken. 

§ 3. De l'e iziger , di e weige rt den vl'achtprijs 
o f den toeslag onmiddellijk te voldoen, kan 
van de re is worden uitgesloten. De u itgesloten 
reizige r kan n iet verlangen, dat zijn bagage op 
een ander station da n dat van bestemming te 
zijner beschikking wordt gesteld. 

Pe1'8onen, die niet of voorwaardel ijk in de 
treinen w01·den toegelaten . 

Art. 13. § l. Tot de tre inen worden n iet 
toegelaten of kunnen daaruit ondel'weg worden 
ve rwijderd: 

a. personen in beschonken toestand, zij die 
zich op onbehoor lijke wijze gedragen of die de 
wettel ijke of reglementaire vool' chriften niet 
opvolgen ; zij hebben geen aanspraak op te l'ug
betali ng van den prijs van hun plaa tskaart, 
noch op dien, wel ken zij voo,· het ve rvoe l' van 
hun bagage hebben betaald ; 

b. personen, va n wie zich laat aanzi en. dat 
zij wegens zi ekte o f om a ndere redenen voor 
hunne mede l'e izigers hinderl ijk zu ll en zijn, ten
zij een geheele afdee l ing vooraf voor hen is 
a fgehuurd of tegen betaling te hunner beschik
king ka n worden geste ld ; pe rsonen, die onder• 
weg ziek geworden zijn , moeten evenwel ten 
min te worden vervoei:d tot he t eerste stat ion, 
waar zij verp leging kunnen v inden. De l'eizi
ge rs- en de geheven bagage-vrnchtprij worden 
hun ove l'eenkomst ig de bij a rtike l 26 gestelde 
voorwaarden terugbetaald, na a ft rek van het 
op het afge legde traject va ll ende dee l. 

§ 2. H et ve rvoer va n pe1 onen, an ngetast 
door besmette lijke ziekten, wordt beheerscht 
doo r inte rnationale ove l'eenkomsten o f, b ij ge
brn ke daarvan, dool' de bepalingen in iedel'en 
Staa t van kracht. 
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Voo,·werpcn, die niet i n de 1-ijtuigen worden 
toegelaten. 

A rt. 14. § 1. Geva arlijke voorwerpen, in 
het bij zonde l' ge laden vuurwapenen , ontplof
bare, li cht ontvlamba rn of bijtende stoffen. 
a lsook voo1-werpen, welke uit hun a ard voo,· 
rle re izi ge rs lastig of hinderlijk zijn , moger. 
niet in de rij tuigen wo,·den medegenomen . 

Evenwel mogen l'e izige l'S, di e in de u itoe
fening van den o penbaren dienst een vuur
wa pen dragen, a lsook ja ge rs en schu tters , 
muni t ie medenemen, indien daarbij de kl einste 
max imum-hoevee lhe id in de voor de betrokken 
g rondgebieden va n krach t zijnde reglementen 
vastgesteld, niet worden ove rschreden. Bewa
kers, die geva ngenen begele iden e:n met deze 
in a fzonderlijke rij tuigen of rij tuigafdeelingen 
re izen, mogen geladen vuurwapenen mede
nern en. 

§ 2. De beambten van den Spoorweg hebben 
het recht zich in tegenwool'di gheid va n den 
re iziger te over tuigen van den aa rd der in de 
rijtuigen medegenomen voorwerpen , wanneer 
em stig vermoeden bestaat van overtred ing der 
bepalingen van § 1. 

§ 3. De overt rede r is aansprakelijk voor 
a ll e schade, voortv loe iende u it het in strijd 
ha ndelen met de hepa lingen van § 1, en ste lt 
zich bovendi en bloot aan de straffen, bij wet 
en reglement bepaald . 

Meden em en van handbagage en van dier en in 
de rijtuiqen . 

Art. 15. § 1 . De l'e izigers mogen gemak,ke
lijk draagbare vool'werpen (handbagage) koste
loos in de rij tuigen medenemen, mits de 
douane-, fi sca le-, politie- of andere ambtel ijke 
voorschriften zu lks toelaten en deze voorwer
pen he t ma te ri ee l n iet kunnen bescha d igen. 
I ede re reiziger heeft voor zijne handbagage 
slechts de beschikking ove r de ruimte boven 
en onder zijne zitp laats . 

§ 2. Levende die ren mogen niet in de 1·ij 
tuigen medegenomen worden. Evenwel worden 
kle ine ta mme d ie ren, gesloten in kooien, kis
ten, korven of andere doeltreffende verpakkin
gen, kl e ine honden ook zonder verpakk ing, 
toegela ten, mits de pol it ievoorschriften de r 
onderscheidene S taten zulks toelate n, geen de r 
re izige1 daal'tegen bezwaar maakt en deze 
dieren o p de schoot gedragen of a ls hand
bagage ondergebracht kunnen worden. 

Bij de ta ri even en bij de di ensti·egeling kan 
het toelaten van dieren in bepaalde soorten 
van rijtui gen o f t l'e in e n word e n v erbode n of 
toegestaan. 

B ij de tar ieven wordt bepaa ld of, en voo r 
welke d ie ren, een vrach tpl' ij moet worden 
betaald. 

§ 3. Handbagage en die ren, welke de rei 
zigers medenemen, moeten rloo,· hen zelf be
waakt worden. 

V ert,·agingen. Oe,niste aa,,sluitina,n. 
Uitvallen van treinen. • 

Art. 16. W annee1· ten gevo lge van vertra
ging van een tre in de aansluiting op een an
deren tre in wordt gemist, o f wa nneer een tl'e in 
o p het gehee l of een gedee lte van zijn traject 
is uitgeva ll en, en de re izige l' zij ne re is wenscht 
voort te ze tten, is de Spoorweg gehouden om 
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hem met zijne bagage, voor zoover dit mogelij k 
is, doch zonder heffing van een igen toeslag, 
door te voeren met een trein, welke over de
zel fde lijn of over een a nderen reisweg van de 
b ij den oorspronkelij ken re isweg betrokken 
Spoorwegen naar dezelfde bestemming voert 
e n welke het den reiziger mogelijk maaktr met 
minde r vertrag ing zijne bestemming te berei
ken. De stationschef moet zoo nood ig op h et 
plaatsbewijs aanteekenen, dat de aans luiting 
gemist of de trein uitgevallen is, voor zooveel 
noodig den geldi gheid. duur verlengen en het 
plaatsbewijs voor den nieuwe n re isweg, voor 
een hoogere ki asse of voor een hooge 1· ge tari
feerden trein geldig maken. De Spoorweg kan 
echter het gebru ik van bepaalde treinen bij 
het ta ri ef of bij de dienstrege ling uits luiten. 

HOO:FDSTUK IT. 

Y ervoer Ynn bng·ag·e. 

O•m,sch1-ijving van de goederen, welke als 
bagage worden aangemerkt. Van liet 

vervoer uitgesloten voorwerpen. 

Art. 17. § 1. Als bagage worden slech ts 
aangemerkt de voorwerpen, d ie bestemd zij n 
om door den reiziger te worde n gebru ikt en 
welke verpakt zijn in koffers, manden, va lie
zen, reiszakken, hoedendoozen en dergelijke 
verpakkingsmiddelen . ' 

§ 2. Bovendien worden ten vervoer a ls ba
gage toegelaten en_ wel - behoudens in het 
geval voorzi en bij letter d - ook onverpakt: 

a. ch-aag. en rolstoel en voor zieken, de door 
zieken zelf voortbewogen rolstoelen, a l of niet 
voorzien van een hulpmotor, li gstoelen ; 

b. kinderwagens ; 
c. koffers met monsters koopwaar ; 
d. draagbare muziekinstrumenten in kisten, 

foudraals of andere verpakkingen; 
e. tooneelbenood igdheden, mits hun gesteld

heid, omvang en gewich t toelaten ze snel te 
l aden en in de bagagewagens te plaatsen; 

/. landmeetinstrum enten, n iet langer dan 4 
meter, en handwerkgereedschap; 

g. h and- en sportsleden m et een of twee 
zitplaatsen, sneeuwschoenen (skis) en zei len 
voor schaatsenrijde rs, a lsook vaartu igen van 
ten hoogste 3 meter l engte; 

li. rijwielen, ook met hulpmotor, motorrij
wielen met één zitplaats ook met duo-z itting, 
mits zij van a l Ie toebehooren zijn ontdaan. 

De reservoirs van motorvoertuigen 1nogen 
benzine bevatten, mits de toevoerbuis naar den 
vergasser afges loten en deze door het I aten 
u it loopen van den motor - geled igd zij . 

In de tarieven kunnen de hoevee lheid, de 
omvang en het gew'icht van de hiervoren aan
geduide , ten vervoer als bagage toegelaten 
voorwerpen worden beperkt. 

§. 3. Andere, niet tot gebruik van den rei
ziger bestemde voorwerpen, evenals die,·en, die 
in behoorl ijke, veilige kooien gesloten zijn, 
mogen a ls bagage worden aangenomen, a ls 
w l ks bij de tarieven is toegestaan. 

§ 4. Voorwerpen, die krachtens de bepa
lingen der Internationale Overeenkomst be
t,·effende het goederenvervoe r per spoorweg 
(C.I.M.) van het vervoer zijn uitgesloten, zij n 
van het vervoer a ls baga.ge ui tgesloten. De 
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krachtens de bepalingen van genoemde Over
eenkomst voorwaardelijk '. ten vervoer toege
laten voorwerpen zijn eveneens van het ver
voer als bagage uitgesloten. 

Evenwel wm·den films, die op de bij de 
Internationale Overeenkomst betreffe nde het 
goede renvervoer per spoorweg (C.I.M.) voor
geschr ven wijze verpakt zijn, ten vervoer als 
bagage toegelaten. 

V erantwoordelijkheid van de reiziger voor 
zijn bagage. Boeten. 

Art. 18. § 1. De houder van het bagage
biljet is verantwoordelij k voor de naleving 
van de bepali ngen van artikel 17; hij draagt 
a ll e gevolgen van overtreding van die bepa
li ngen. 

§ 2. De Spoorweg heeft het recht om, bij 
vermoeden van overtreding, te onderzoeken, 
of de inhoud der bagage aan de voorschriften 
voldoet. D e houder van het bagagebiljet wordt 
verzoch t bij het onderzoek tegenwoordig te 
zijn ; wanneer hij zich niet aanmeldt of niet 
te bere iken is, moet, indien geene andere wet
telijke of reglementaire bepalingen in den 
Staat, waar het onderzoek plaats heeft, gel
den, dit onderzoe k in tegenwoord igheid van 
twee niet tot den Spoorweg in betrekking 
staande getuigen geschieden. W a nneer over
treding wordt vastgesteld , moeten de:- door het 
onderzoek veroorzaakte kosten door den hou
der van het bagagebiljet worden betaald. 

§ 3. Bij overtreding van de bepûjngen van 
a rtikel 17, § 4, moet de houder vab het ba
gagebiljet onverminderd zijne strafrechtelij ke 
verantwoordelijkheid en eventueel zijne ver
p licht ing om het vrach tversch il bij te betalen, 
een boete voldoen en de schade vergoeden. 

De boete bedraagt 15 francs per kilogram 
bruto der van het vervoer uitgesloten voor
werpen, met een minimum-heffing van 30 
francs , wa nneer die voorwerpen stoffen be
vatten, welke krachtens a rti kel 3, onder 4, 
van de Internationale Overeenkomst betref
fende het goederenvervoer per spoorweg va11 
het ve rvoer zijn uitgesloten, of welke gerang
schikt zijn in de klassen I en II der Bijlage I 
tot de Internationale Overeenkomst betreffen
de het goederenvervoer per spoorweg, en 5 
frnncs, met een minimum-heffing van 10 
f rancs in de overi ge gevallen. 

Wanneer volgens de bepalingen voor het 
b innenverkeer van den Spoorweg, waar de 
overtred ing werd ontdekt, de gezamenlijke 
boete lager is, wordt deze geheven. 

Verpa,kkiny en toestand der bagage. 

Art. 19. § 1. B agage, di e onvoldoende is 
ingepakt of in onvoldoenden toestand ver
keert, of wel ke duidelij ke sporen van bescha
diging vertoont, mag dé Spoorweg weigeren. 
·w ordt zij niettemin ten vervoer aangenomen, 
dan kan de Spoorweg aanteeken ing van den 
toestand houden op het bagagebi ljet. Het in 
ontvangst nemen door den reiziger van het 
van zu lk eene aanteekening voorz ien bagage
biljet wordt beschouwd a ls het bewijs, dat hij 
den toestand der bagage heeft e rkend. 

§ 2. De colli moeten op voldoend houd
bare wijze den na.am en het adres van den 
reiziger en van het station van bestemming 
dragen. Colli , waarop deze aanduidingen niet 
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voorkomen, mogen geweigerd worden. 
§ 3. Oude etiketten, adressen of ande re 

aandu idingen, op vroege r vervoer betrekking 
hebbend , moeten door den reiziger ve rwijderrl 
of onleesóaar gemaakt worden. 

I nschrijvin g en vervoer der bar1a11r . 
Bagagebiljet . 

Art. 20. § 1. Inschrijving van bagage v indt 
slechts plaats op vertoon van plaatsbewijzen, 
welke ten minste tot het station van bestem
ming der bagage en over den op het plaats
bewijs aangegeven reisweg geldi g zijn . 

Is het plaatsbewijs over verschillende reis
wegen geldig of wordt de plaats van bestem
ming door meer dan een station bediend , dan 
moet de reizi ger den reisweg of het station, 
waarvoor de bagage ingeschreven moet wor
den; duidelijk aangeven. De Spoorweg is niet 
aansprakelijk voor de gevolgen van niet-na
leving van dit voorschr ift door den re iziger. 

1n de tarieven wordt bepaald, of en in 
hoever bagage over een anderen dan den op 
het plaatsbewijs aangegeven reisweg of wel 
ronder dat een plaatsbewijs behoeft vertoond 
te worden, ten ve rvoer kan worden toegelaten. 
Wanneer in de tarieven bepaald is, dat baga
ge ten vervoer aangenomen mag worden zon
der dat een plaatsbewijs vertoond behoeft te 
worden , gelden de bepalingen van deze Over
eenkomst, betreffende de rechten en verplich
t ingen van den reiziger, die zij n bagage be
geleidt, ook voor den afzender van bagage, 
die zonder vertoon van plaatsbewijzen ten 
vervoe r wordt aangeboden. 

Voor roover zulks k rachtens de tarieven 
mogelijk is, mag de re1z1 ge r binnen den 
geldi ghe idsduur van zijn plaatsbewijs zijn 
bagage óf rechtstreeks voor het gehee le 
traject van het station van vertrek tot 'dat 
van bestemming, óf voor will ekeurige gedeel
ten van het gehee le traject doen inschrijven, 
mits van geen enkel trajectgedeelte meer dan 
éénmaal gebruik wordt gemaakt. 

§ 2. Bij de inschrijving wordt aan den 
reiziger een bewijs van inschrijving ter ver
zending {bagagebiljet ) uitgereikt. De reiziger 
heeft zich bij de inontvangstneming van het 
bagagebiljet er van te vergewissen, dat dit 
overeenkomstig zijne opgaven is ingevuld. De 
bagagevrach t moet bij de inschrij ving worden 
voldaan. 

§ 3. Overigens gelden voor de wijze van 
inschrijving van bagage de regl ementen, wel 
ke voor het station van vertrek van kracht 
zijn. . 

§ 4. Bagagebiljetten in internationaal vei-
keer moeten worden opgesteld overnenkomstig 
het fo rmulier, opgenomen als Bijl age I van 
deze Overeenkomst. 

§ 5. Op de • bagagebiljetten moeten de vol
gende gege,•ens voorkomen: 

a. de vermeldi ng van de stations va n ver
trek en van bestemming; · 

b. de reisweg; 
c. de dag, waarop, en de trein voor wel ken 

de bagage ter inschrijving ~:1ngeboden __ is; 
d. het aantal plaatsbew1Jzen , tenz1J de 

bagage ronder ve rtoon van een pi aatsbewijs 
t.er inschrijving werd aangeboden; 

e. het aantal en het gewicht der coli i ; 
f. het bedrag van de bagagevracht en van 

a ndere mogelijke kosten ; 
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g. zoo noodig, het geheel in letters uit
gedrukt bedrag van de som, die overeen
komsti g art ikel 35 a ls belang bij de afleve
ring is aangegeven. 

§ 6. De ta ri even of de tusschen de Spoor
wegen getroffen schikkingen bepal en de taal, 
waarin de bagagebiljetten gedrukt en inge
vuld worden. 

§ 7. Voor de inschrijving van rijwiel en on 
sportart ikelen kunnen in de tarieven bijron
de re bepalingen worden opgenomen. 

§ 8. De re izi ge r kan met inachtneming 
van de voor het station van vertrek geldende 
bepalingen, den trein aanwijzen, waa rmede 
zijn bagage verzonden moet worden. Maakt 
hij van deze bevoegdheid geen gebru ik, dan 
wordt zij met den eerstvolgenden geschikten 
tre in verzonden. 

Moet de bagage op een overgangsstation 
worden overge la den. dan moet zij met den 
aanslu itenden trein worden cloorgeronden. 
indien deze voor het ve rvoer van bagage is 
aangewezen en voldoende t ijd voor ovedading 
beschikbaar is. Anders moet zij met den eerst
vol genden geschikten trein worden doorge
zonden. 

De verzendi ng van bagage ka n op de voren
omschreven wij ze a ll een p laats vinden, indien 
de vervulling van de douane-, f isca le-, politie
en andere ambtelijke formaliteiten bij ve rtrek 
of onderweg dit niet beletten. 

De Spoorweg heeft het rech t het vervoer 
van bagage met bepaalde treinen of soorten 
van tre inen uit te sluiten of te beperken . 

A/le·vering. 

Art. 21. § 1. De a fl eve ring van de bagage 
v indt plaats tegen a fg ifte van het bagage
biljet. De Spoorweg behoeft niet te onder
zoeken o f de houder van het bagagebèljet de 
rech thebbende is. 

§ 2. De houder van het bagagebil jet heeft 
het recht de afgifte van de bagage op het 
burea u van het station van bestemming te 
vorderen. roodra , na aankomst van den tre in , 
waarmede de bagage had moeten worden 
vervoerd , de t ijd verstreken is, vereischt voor 
het ter beschikking stell en en, zoo nood ig , 
voor de vervulli ng van de douane- , f iscale-, 
politie- en andere ambtelijke formaliteiten. 

§ 3. K an het bagagebiljet niet getoond 
worden, clan is de Spoonveg a ll een tot a f
g ifte der bagage ve rplicht, wanneer verzoeker 
zijn recht daarop staa ft; komt die staving 
den Spoo n\-·eg onvoldoende voo r, da n kan hij 
het stell en van een waarborg vorderen . 

§ 4. De bagage wordt a fgel everd op het 
station , waarvoor ze is ingeschreven. Evenwel 
mag op daartoe t ijdi g door den houde,· van 
het bagagebilje t gedaan rnrzoek, a ls de om
standigheden het ,·erom.·loven en de douane-, 
fi scale-, po li tie- en andere ambtelijke voor
schri ften zich daa rtegen niet ve rzetten, de 
ba gage op he t, station n 1n vertre k te rugge
geven of op een station onderweg a fge leve rd 
worden tegen afgifte va n het bagagebi ljet, 
en , indien het tar ie f dit e ischt, op ve i-toon 
bovendien va n het pi aatsbewijs. 

§ 5. De houder van het bi ljet, wien onder 
de hierboven in § 2 genoemde omstandigheden 
de bagage niet is afgeleverd , kan ei ·chen , 
dat op· het bagagebiljet dag en uur worden 
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vermelcj_, waarnp hij de aflevering heeft ge
vorderd. 

§ 6. Overi gens gelden voor de aflevering 
de bepal ingen , wel ke op den met de afleve
ri ng belasten Spoorweg van ki-acht zijn. 

HOOFD STUJi: III . 

Gemeenschappelijke bepalin gen voor 
reizigers en bagage. 

1'reinen, dicnst,·egel ingen. Uitt,·eksc/s ·uit 
de tarieven. 

Art. 22. § 1. Voor het vervoer zij n aan
gewezen de regelmatig loopende treinen, in 
de dienstregelingen ve rmeld , en de naar be
hoefte ingelegde treinen. 

§ 2. De Spoorweg moeten tijdig op de 
stations de di enstregeling van de treinen hun
ner e igen lijnen aan plakken. Op deze di enst
regelingen worde n ve rmeld de soort de r t re i
nen, de r ij tu ig k lassen en de vertrekuren der 
treinen ; voor de' meer belangrijke overgangs
stations en voor de e indstations moeten daa r
op tevens de uren van aankomst, a lsook de 
voornaamste aans luitingen zijn ve rn1e ld. 

Niet meer van kracht zijnde di enstregeling
biljetten moeten onverwijld worden verwij 
derd. 

§ 3. Op e l k voor het inte rnationaal ver
keer geopend station moet de re iziger inzage 
kunnen nemen van de tar i ven of uittreksels 
d aarvan, waa rin de prijzen der inte rna t ionale 
plaatskaarten , we lke aldaar ve rkrijgbaar zijn , 
al smede de bijbehoorende bagageprij zen voor
komen. 

Grondslagen ·voo,· de berekening 11an de 
v1·achtp1·ij zen. Ta,·ieven. 

Art. 23. § 1. De vrachtprijzen worden 
be rekend ove reenkomstig de in el ken Staat 
rechte ns van kracht zijnde en behoorlijk aan
gekondig de ta rieven. D eze tari even moeten 
a lle gegevens bevatten, noodig voor de re ke
ning van de vrach tprijzen en de bijkomende 
kosten, en zoo noodig de voorwaarden be
hel zen , waaronde r met den wissel koers re ke
ning zal worden gehouden. 

Inte rnational e tari even behoeven nochtans 
s lechts in d ie Staten te worden aangekond igd , 
welker Spoorwegen a ls spoorwegen van ver
trek en va n aankomst daarbij betrnkken zij n. 

§ 2. In de tar ieven moeten de bijzondere 
n)o1·waal'den van vervoer opgenomen zijn. 

De ta rieven moeten voor a ll e belanghebbe n
den op dezelfde wijze worden toegepast; hun
ne voorwaarden zijn geldig voor zoover zij 
niet strijdig zijn met deze Overeenkomst; 
anders worden zij beschouwd a ls ni et ig en 
va n onwaarde. 

D o rech ts t1 ·eekschc internationale tarieven 
en hunne wijzig ingen treden in- ··werking op 
den datum, bij de aa nkond ig ing ve rmeld ; bij 
,·e rhooging van deze tarieven of ande re ve r
zwaring vnn de voorwaarden van vervoer, 
?.al de aankondiging te n minste acht dagen 
aan den voor de inwerkingtred ing vastgestel
den datum moeten ,·oorafgaan. 

W a nneer internationale plaatsbewijzen of 
bagagebiljetten worden a fgegeve n, zonde r dat 
een reohtstreeksch tarief bestaat, e n een 
Spoorweg eene wijziging in zijn tarie f brengt, 
kan de toepass ing van di e wijziging ten 
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vrnegste acht dagen, nadat de a ndere Spoor
wegen daarvan bericht hebben ontvangen , van 
deze verlangd wo rden. 

Tijdelijke tarieven treden buiten werking 
bij het verstrijke n van den termij n, voor 
hunne geldigheid vastge te ld. 

V e,·bod van bijzondere ove1·ei-nko1nsten. 

Art. 24. E lke bijzondere ove reenkomst, 
strekkende om aan een o f mee r re izigers eene 
ve rl aging op de ta ri e fprij zen te ,,e rl eenen, is 
ui tdrukke lijk ve rboden en rnn rechtswege 
111 e t1g . 

Evenwel mogen vrachtve rlagingen worden 
verlee nd , welke behoor! ij k aange kondigd zijn 
e n gelij kelijk voor een ieder onder dezelfde 
voorwaarden gelden , al sook di e, wel ke worden 
ver leend óf voor den di e nst van den Spoor
weg, óf voor den di enst van het openbare 
gezag, óf ten bate van doe leinde n van wel 
dad ighe id , van opvoeding of van onde rw ij s. 

Douane-, fiscale-, politie- en andere a,nbtel ijke 
formal iteiten. 

Art. 25. De re iziger moet zich onderwerpen 
aan de douane-, fi scale-, politie- e n a ndere 
ambtelijke voorschriften, zoowe l wat zijn 
pe rsoon a ls wat het onde rzoe k van zijn bagage 
en handbagage betreft. Hij moet dat onder
zoe k bijwonen , behouden de ui tzonderingen 
bij de reglementen toegestaan. D e Spoorweg 
aanvaardt tegenove r de n rei ziger geenerlei 
verantwoordelij khe id voor het geval , dat deze 
met di e verpli ch t ingen geen r e ke ning mocht 
houden. 

1'erug betçilingen. 

Art. 26 . § 1. A ls een plaatsbewijs niet ge
bru ik t is, kan te rugbeta ling va n den betaa l
den p rijs gevraagd worde n, behoude ns den 
a ft re k, ve rmeld in de § § 3 en 4. 

§ 2. Wannee r een plaatsbewijs slechts ge
cleel telijk gebruik t is, ten gevolge van over-
1 ijden , zie kte o f een aan den re iziger over
komen ongeval, of om a nde re soortgel ijke 
gebiede nde redenen, wordt, behouden den 
aftrek, vermeld in de § § 3 en 4, het ver chi] 
tusschen den be taa I den totaa l prijs en den 
vrachtprijs voor het afgelegde traject, bere
kend op den g rnndslag van het no rm aa l 
tarief , te rugbetaald. 

§ 3. Va n de te rugbetaling zijn uitgesloten 
belastingen, toeslagen voor besproken plaat
sen, de kosten van aa nm aak van biljetten in 
boekvom1 en de voor den verkoop va n de 
plaatsbewijzen betaaf de commiss ie . 

§ 4. Van het te rug te betalen bedrn g wor
den afgetrokken een recht van 10 pct. met 
een m inim um van fr. 0.50 en een max im um 
van 3 fr . per plaatsbewijs, a lsmede eventueel 
de verzend ingskosten. 

Die a ftrek vindt niet plaats , wannee r een 
ongebruikt geb leven p laatsbewijs op den dag 
van a fg ifte aan het bureau , dat. het verstrekt 
heeft, wordt teruggegeven. 

§ 5. W a nee r een reizige r tengevol ge van 
het m issen van aanslu it ing door tre in ve rtra
~ing, van het uitvall en van een trein, of va n 
onderbre king van den di enst, van voortzetting 
van zijn re is a fziet, heeft hij het recht toe pas
sing te vragen van de bepalingen ,·an § 2. 
zonder dat de Spoorweg den in § 4 bedoelden 
aftrek mag toepassen . 
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§ 6. Voor zooveel plaatsbewijzen tegen ver
minderden prijs· betreft, wordt slechts terug
betaling verleend in het geval en binnen de 
grenzen, gesteld in § 5; kinderkaarten tegen 
verm inderd tarief, overeenkomstig artikel 7, 
§ 2, ee rste a linea, verkrijgbaar gesteld, wor
den niet beschouwd a ls pi aatsbewijzen tegen 
verminderden prijs in den zin van deze para
graaf. 

§ 7. Voo,· verloren plaatsbewijzen w0t·dt 
geenerle i tel'Ugbeta l ing verleend. 

§ 8. Wanneer bagage wordt te rnggenomen, 
voordat zij het station van afzending verlaten 
heeft, kan teruggaaf van de vracht geëischt 
worden. 

Als de bagage op een station onderweg te
ruggenomen wordt, vindt alleen terugbetaling 
pi aats in de gevallen en overnenkomstig de 
bepalingen der §§ 2 en 5. 

In beide gevall en wordt een recht van fr. 0.50 
per biljet en eventuee l de belasting van de 
terug te betalen som afgetrokken. 

§ 9. De ta ri even mogen afwijkende bepa
lingen behelzen, mits deze niet bezwarnnder 
voor de reizigers zijn. 

§ 10. Elke aansprnak op tel'llgbetaling, ge
grond op de bepalingen der §§ 1, 2, 5. 6 en 8 
van dit artikel en op die van artikel 13, is 
verva ll en, a ls zij niet binnen een term ijn van 
zes maanden bij den Spoorweg is geldend ge
maakt, welke termijn voor plaatsbewijzen bij 
het verstrijken der geld igheid en voor bagage
biljetten op den dag van afgifte begint te 
loopen. 

§ ll. In geval van onjuiste tar ieftoepass ing 
o f van abuis in de berekening van de ve rvoer
en andere kosten, moet het voor- of nadee l ig 
versch il worden terugbetaald. 

§ 12. Voordee li ge verschi ll en, door den 
Spoorweg vastgesteld , moeten zoo mogelijk 
ambtshalve ter kennis van den be langhebben
de gebracht worden, wannee1· zij fr. 0.5 0 per 
plaatsbewijs of pe r bagagebewijs te boven 
gaan, terwijl de vereffening wo spoedig mo
gelijk dient te geschieden. 

§ 13 . In a ll e niet bij dit artikel voorz iene 
gevallen en bij gebreke van bijzondere over
eenkomsten tusschen de Spoorwegen zi.in de 
binnenland che reglementen van toepass ing. 

Oneen·igheden. 
Art. 27. Oneenigheden tusschen de reiz igers 

onderling of tusschen deze en de beambten, 
worden voorloopig beslist op de stations door 
den dienstdoenden stationschef en onderweg 
door den chef van den t rei n. 

'.l.'I'.1.'EL III. 

AANSPRAKELIJKHEID DER SPOOR
WEGE r. RECH'.l.'SVORDERINGE 

HOOFD S'fUJ{ I. 
Aaus1irakelljkheltl. 

Aanspnikelijkheid voor het ve·rvoer van 
,·eizigers, handbagage en dieren . 

Art. 28. § 1. De aansprakelijkheid van 
den Spoorweg voor den dood of de verwon
ding van een reiziger ten gevolge van een 
t re inongeval , a lsook voor schade, veroorzaakt 
door vertraging of het uitvallen van een trei11, 
of door het missen va n eene aansluiting, blijft 
onderworpen aan de wetten en reglementen 
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van den Staat, waar het fe it zich heeft voor
gedaan. De volgende artikelen van dezen titel 
zijn op die gevall en niet van toepassing. 

§ 2. De Spoorweg is, wat handbagage en 
dieren betreft, welke ingevolge al'tikel 15, 
§ 3, door den reiziger moeten worden be
waakt, slechts aansprake lijk voo1: do schade. 
welke dclor zijne chuld is veroorza"kt. 

§ 3. Te dezer zake bestaat geen gemeen
schappelijke aansprakelijkhe id. 

0e,neenschappelijke a.crnsprakel·ijkhei,Z d,·r 
Spoorwegen voo,· de ba(Jagc. 

Art. 29. § 1. De Spoorweg, die bagage ten 
vervoer aangenomen en daarvoor een inte J'
nationaal bagagebiljet afgegeven heeft, is aan
sprakelijk voor de vo lb re ng ing van het ve r
voer over het gehee le traject tot aan de af
levering. 

§ 2. Elke opvolgende Spoorweg treedt, door 
het bloote feit van de overneming van de 
bagage, toe tot de vervoerovereenkomst en 
aanvaardt de daarnit voortvloeiende verpl ich
t iogen, onverminderd het be paalde in artike l 
42, § 2, betreffende den Spoorweg va.n be
stemming. 

Omvang der aansprakclijkhlid. 

Art. 30. § 1. De Spoorweg is, overeenkom
stig de in dit hoofdstuk vastgestelde bepalin
gen, aansprakelijk voor vertraging in de af
levering, voor de schade, welke voortvloeit uit 
geheel of gedeeltelijk verlies en voor be cha
diging der bagage, te rekenen va n de aan
neming ten vervoer tot dè aflevering. 

§ 2. Hij is van deze aansprn kelijkhe id ont
slagen in geval van geheel of gedeel telijk ver
] ies of van beschadiging van de bagage, a Is 
hij bewijst, dat de schade is veroorzaakt door 
schuld van den re izi ger , doo r e igen gebrek 
de r bagage of door overmacht. 

Hij is niet aansprakelijk voor schade, weike 
voortspruit uit den bijwnderen aard der ba
gage, 11it ondeugdelijke verpakking of uit het 
feit, dat van het vervoer uitgesloten voor
werpen niettemin als bag·age verzonden zijn. 

Indien uit de feitelijke omstandigheden 
volgt, dat de schade is kunnen ontstaan uit een 
gevaar, verbonden hetzij aan den bijzonderen 
aard der bagage, hetzij aan ondeugdelijke ver
pakking, hetz ij aan het feit, dat het collo 
voorwerpen inhield , waa rva n het vervoer als 
bagage verboden is, wordt de schade vermoed 
daaruit werkelijk ontstaan te zijn, tenzij de 
rechthebbende het tegendeel bewijst. 

§ 3. Hij is eveneens van de aansprakelijk
heid voor de vertrnging in de aflevering ont
slagen, indien hij bewijst, dat de vertraging is 
ve roorzaak t door omstandigheden , welke d" 
Spoorweg niet ve1·mijden noch verhelpen kon. 

Bedmg der schadevergo eding bij gr hal of 
gedeeltelijk 11erlies ·van ba11ar1c. 

Art. 31. W am,ee r krachtens de bepalingen 
van deze Overeenkomst schadevergoed ing voor 
geheel of gedeeltelijk verlies van bagage door 
den Spoorweg versch uldi gd is, kan gevo rderd 
worden: 

a. indien het bedra g der schade bewezen 
wordt : 

eene som, ·gelijk aan dat bedrag, met een 
maximum van 40 francs per ontbrekend kilo
grnm bruto ; 
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b. wanneer het berlrag der schade niet be
wezen wordt: 

eene vaste som van 20 francs per ontbrekend 
kilogram bruto. 

Daarenboven worden de nachtprijs, de 
douanerechten of andere voo1· het vervoer der 
verloren bagage gemaakte kosten terugbetaald , 
zonde r verdere ve 1:goèding van ·schade.. 

Eene hoogere schadevergoeding kan a ll een 
geëischt worden bij aangifte van het be la ng 
bij de a flever ing, overeenkomstig artikel 35, 
§ 4 , en bij opzet of g rove schuld van den 
Spoorweg, overeenkomstig artikel 36. 

r ermo eden van verlies van bagage. J'en1 g
vi11,dcn van ve-rloi·en bar1age. 

Art. 32. § 1. Een ontbrekend co l Jo -.vo,·clt 
a Is verloren beschouwd na afloop van den 
veertienden dag na dien, waarop de afleveri11g 
ve rzocht is. 

§ 2. Indien een als verlo ren beschouwd co l Jo 
hinne n een ja,.,·, nadat de a fl ever ing verzocht 
is, wordt terugge vonden, moet de Spoorweg 
hiervan aan den reiziger bericht zonden , zoo 
diens ve rb lij fp laats bekend is of kan worden 
opgespoord. 

§ 3. Binnen eon term ijn van dertig dagen 
na ontvangst van dit he richt ka11 de rei ziger 

. verla11gcn, dat het collo hem wordt afgeleverd 
op een aan den re isweg gelegen station, tegen 
hetaling van den bagagevrnchtprijs van het 
station van afzending tot aan dat; waar de 
aflevering plaats, vindt, en tegen te r11 gbeta ling 
van de door hem ontvangen schadevergoeding, 
onder aftrnk van den eventueel in die schade
vergoed ing begrepe n vrachtprijs en onder voor
behoud van a ll e rechten op schadevergoeding 
wege ns vertraging, overeenkomstig artikel 34 
on eventueel artike l 35, § 3. 

§ 4. Ind ien het teruggevonden co l Jo niet is 
opgevraagd binne n den in § 3 hie rbove n be
paalden termijn van dertig dagen, of wanneer 
het co llo meer dan een jaar na het verzoek 
om aflevering wordt teruggevonden, beschikt 
cle poorweg daarover overeenkom t ig de wet
ten en reglementen van rlen Staat, waartoe hij 
hehoort. 

fl edrag der srhadruerooeilino b-ij hc.~clwdiging 
ran bagage. 

Art,. 33. Bij be chadig ing van bagage moet 
rle Spool'weg het bedrag der daardoor on tane 
waardeverminde ring betalen, zonde r verdere 
vergoeding va n schade . Op een hoogern ver
goeding ka n al leen aanspraak gemaakt worden 
in geval van aangifte va11 het bel a ng bij de 
a rl eve1·ing, overnen komstig a l'tikel 35 , § 4 en 
in geval van op1,et of grnve schuld van de n 
f;poorweg, overeenkomstig artikel 36. 

De . chaclevergoed ing zal echter niet mee r 
bedragen dan : 

a. indien de geheele zending do01· de bescha
diging in waarde is ve rminderd, het bedrag, 
dat zij zou hebben be loopen in geva l van ge
heel verlies ; 

b. indien slechts een deel der bagage door 
rle be chacli g ing in waarde is verminderd, het 
becll'ag. dat zij zou hebben beloopen in geval 
van vel'l ies van het in waal'de verrninderde 
deel. 
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li ed, ag de,· schadeve,·goeding wegens ,ve,·tra.
ging in de aflevering van bagage. 

Art. 34. § 1. In geval van vertraging in de 
aflevering moet de Spoorweg, indien de reizi 
ge,· niet bewijst, dat uit deze vertraging sch ade 
is ontstaan. eene vel'goeding betalen ten be
drage vm, 20 ·centimes voor elk kilogram ,bruto 
der te laat afgeleverde bagage en voor elk 
tijdvak van vier en tw intig uur of gedeelte 
daa rva n, te rekenen van het ' verzoek •om afle
vering, met een maximum van veertien dagen . 

§ 2. Al s het bewijs geleverd wordt, dat uit 
de vertraging schade is ontstaan, wordt voor 
di e schade eene vergoeding betaald tot ten 
hoogste het viervoud van de in § 1 bepaalde 
vaste vergoed ing. 

§ 3. D e in de beide voorafgaande paragra
fen bedoelde schadevergoedingen zij n niet ver
schuldigd tegelijk met die, welke wegens ge

' heel ve rlies der bagage uitgekeerd zouden moe
ten worden. 

Bij gedeeltelijk verlies worden zii, a ls daar
voor termen bestaan, voor het niet verloren 
deel betaal cl. 

B ij beschadig-ing zij n zij, als claarvoor termen 
bestaan, tegelijk met de in artikel 33 bedoelde 
schadevergoeding verschu ldigd. 

In geen geval mag de vergoeding volgens de 
§§ 1 en 2 te zamen met die volgens de arti
kelen 31 en 33 hooger zijn , dan de schadever
goedi ng in geva l van gehee l verlies der bagage 
bedragen zou . 

il a.ngi/te 'van het belanr1 bij de a/leve,·ing. 

Art. 35. § 1. V oor elke zending b~gage 
kan het belang bij de a fl ever ing aangegeven 
wol'den , in welk geva l daarvan op de bagage
biljetten melding wordt gemaakt. 

Tenzij de tarieven a nders bepalen . moet het 
bedrag van het aangegeven belang in de munt 
van den Staat van vertl'ek worden uitgedrukt. 

§ 2. In dat geva l wordt eene premie gehe
ven van een t iende per duizend van de aange
geven som voor elke 10 kilometer of gedeelte 
daarvan . 

Bij de tarieven kunnen lagere premiën en 
een minimumheffing worden vastgeste ld . 

§ 3. Als het belang bij de a fl evering is aan
gegeven, kan in geval van vertraging gevor
derd worden: 

a. a ls het bewijs niet geleverd wo,·dt. dat 
uit die vertraging schade is ontstaan, mits bin
nen de greDzen van het aangegeven be lang, 
fr 0.40 per kilogram bruto van de te laat af
ge leverde bagage en pe r vier en twintig uur 
of gedeelte daarvan, te rekenen van het ver
zoek om aflevering, met een maximum van 
veertien dagen ; 

b. als het bewijs geleve rd wol'dt, dat uil de 
ved;raging schade is ontstaan, eene schade ve r
goeding tot ten hoogste het bedrag van het 
aangegeven belang. 

Al het bedrag van het aangegeven helang 
lager is da n de in artike l 34 .bedoelcle schade
vergoed inge n. kunnen deze in plaats van de 
onder " en b deze ,· par·agrnaf becloe lcle sr-hade
ve,·goedingen gevorderd worden. 

§ 4. In geval van geheel of gedeeltelijk ver
lies of van beschadiging van bagage, waarva n 
het belang bij de a fl evering aangegeven is, kan 
aanspraak gemaakt worde n op : 
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a. de in de artike len 31 en 33 bedoelde 
schadevergoedingen en bovendi en 

b. te rngbeta ling van de bewewn mee rdere 
schade tot ten hoog,;te het bedrag va n het aan
ge !l"even belang . 

§ 5. Doen zich be chadig in g- o f gedeeltelijk 
ve l'lies en vertrag ing in de afl evering- teg-elij 
kertijcl voor , clan worden de schadevergoedin
gen, welke krachtens de §~ 3 en 4b verschul 
digd zijn, sl echts uitbetaa ld tot ten hoo~te 
het bedrag va n het aangegeven be lang bij de 
afl evering. 

V ergo eclin g in r1eval van wµ zel of gro11 e .;r /mld 
van rlen S poorweg. 

Art. 36. In a lle gevall en, waarin g-eheel of 
gedeel te lij k ve rlies, beschadiging of vertra
g ing van bagage veroorzaakt is door opzet of 
g rnve schuld van den Spoorweg, moet de re izi 
,rer voor het bewezen na deel voll edig schade
loos geste ld worden en wel tot het dubbele der 
in de a rtike len 31 , 33, 34 e n 3fi bedoelde 
rn ax nna . 

R rntc over het bed1'Ct!J der s, h,(t(le·11er goedin g. 

Art. 37 . De re iziger kan over de hem toe-' 
gekende schadevergoedin~ rente vorderen tegen 
zes ten honde rd , mit.s di e veq roeding een be
drag van 10 francs per bagag-ebil jet ove,·treft. 

Deze rente ·loopt va n den da',l' der bu itenge
rechtelijke rec lame. hedoeld bij a rt ikel 40, of, 
indien geen reclame is inged iend. van den dag, 
waarop de rech tsvo,·de ring is ingesteld. 

'l'erugb etal ·i11 r1 ••an schadevergo eding . 

A rt. 38 . Elke ten onrech te ontvangen scha
devergoeding moet worden temgbetaald. 

In geval va n bedrog heeft. on ve1;minderd de 
stra frech telijke aansprakelijkhe id, de Spoo rweg 
bovendi en het rncht stort ing te e isch en van 
oene som. gelij k · aan het ten onrech te ,,i tbe
ta alde bedrag. 

VerantwoordRt;jkheid va11 run S poonver1 voo,· 
zij n peno11eel . 

Art. 39. De , poorweg is vera ntwoordelij k 
voor zijn personeel en voor de andere personen, 
van wie r di ensten hij bij het vervoer gebruik 
maakt. 

Indien echter het spoorwegpersoneel den re i
zige rs op hun verzoek d iensten bewijst, waartoe 
de Spoorweg niet verplich t is . wordt dit per 
soneel geacht te ha ndelen voor rekening van 
don ,·eiziger , wien het deze di ensten bewijst. 

HOOJ<' J>S'l'UJ{ IT. 

Bult.eng·rr.echtelijke reclames. Rechtsvo rde • 
rl111rnn, rechtsg-ang en verjaring· In geval 
yan ui t de vervoerovereenkomst gehore n 

rechtsstrijd. 

f3ttitc 11 gerechtel ijke reel cw1 Ps . 

Art. 40. § 1. Buitengerech telijke op de ve r
voerovereenkomst steunende reclames moeten 
schriftelijk tot den in a rt ikel 42 aangewezen 
Spoorweg- worden gericht. 

§ 2. Tot indi ening van de 1·ecl ame zijn ge
rechtigd de pe, onen, die krachten artikel 41 
eene rnch tsvordering tegen den Spoorweg kun
nen inste ll en. 

§ 3. Pl aatsbewijzen. bagagebil jetten en an-
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dere documenten, welke de rechthebbende 
di enstig acht bij zijne reclame te voegen, moe
ten in het oorspronkelijke o f in a fschri ft wor
den overgelegd: de a fschriften moeten, inclie11 
de Spoorweg di t ve rl angt, behoorlijk gewaar
merkt zijn. 

Bij de afdoening der reclame kan de Spoor
weg verl a ngen . da t hem de pl aa ts- en bagage
bewijzen worden te ruggege" en. 

P ersonen, die bP,voegd zijn tot het i11stellrn van 
tle r er h.tsv-o,·derin g t egen d en S poorweg. 

Art. 41. De ui t de ve rvoerovereenkomst te
g-en den Spoorweg voortsp rui tende rechtsvor
dering ka n a ll een worden ingesteld door den
geen . di e het pl aats- of eventueel het bagage
bewijs overl egt, o f di e, hij geb1·eke claat'va n, 
zijn recht bewijst . 

Spoorwegen, t egen welke rle ,·echt ·v01·rle,·in r1 
~,an worden inr,est eltl. R , chtsbevor. gil.b cid. 

Art. 42. § 1 . De rechtsvol'Clering tot te rng
bctal ing van een krachten de vervoero,·ereen-
komst betaald bedrag kan worden ingesteld óf 
tegen den Spoo1-weg, di e dat bedrag gein<! 
heeft, óf tegen den S poorweg te wi ens bate het 
bedrag te veel geïnd is. 

§ 2. De overi ge ui t de ve rvoerovereenkomst 
voorts prni tende rechtsvo ,·de r ingen kunnen 
slech ts worden ingesteld tegen den Spoorweg 
va n ve rt rek, den Spoorweg van bestemming 
of tegen den Spoorweg, waar het fe it. o r 
grond waa t·van de rech tsvo rdering wordt inge
steld , zich hee ft voorgedaan. 

De S poorweg van hestemming kan in rechte 
aangesproken worden , ook a l heeft hij cln 
bag-age niet ontva ngen. 

De eischer heeft de keus tusschen de genoem
de Spoorwegen; is de rech t vordering eenma al 
ingesteld . dan is het recht v.an ke11w \'ervall en . 

§ 3. De rechtsvorder ing ka n slechts worden 
ingesteld voor den bevoegden rechte r van den 
Staat, waa ,·toe de gedaagde Spoorweg behoort . 
tenzij bij Staatsverdrag of akte van concess it' 
anders i. bepaal cl. 

\ -Va nneer een onderneming zei fsta nclige 
spoorwegnetten in verschill ende Staten ex ploi 
tee rt , wordt elk dezer netten, wat de toepass ing 
va. n clew pa rag1:aaf betreft , a. ls een a faonde,·
lijke S poorweg beschouwd . 

§ 4. J n rnconvent ie of bij wijze van excepti e
kan de rnchtsvorcle ring ook tegen een anderen 
cl a n de in §§ 1 en 2 genoemde Spoorwegen 
worden ingesteld , indien de hoofdvordering o~ 
deze lfde v e 1·voe ro ve l'ee nko111S;t gegrond is. 

§ 5. De bepa lingen van di t a rtike l zijn niet 
van toepass ing op het verhaal der Spoorwegen 
onde r! ing , dat gerngeld is in hoofdstuk UI van 
dezen Titel. 

r a.,1.,trl/i 11 11 vcin gerlrcl te1-ijk ·11e1-l-ie., of 1,an 
l":scharliginr1 de·r bagag e. 

A rt. 43. ~ 1. Indi en een gedeelte lijk ve rli es 
of eene bescha dig ing door den Spoorweg on t
dekt of ve rmoed of door den re izige1· beweerd 
wordt , moet de Spoorweg zonder uitstel , en 
zoo mogelijk in tegenwoordigheid va n den rei 
ziger , bij proces-verbaal vaststellen de gesteld
he id en het gewicht de r bagage en voor wo
,·e r mogelij k, het bedrag en de o~rzaak -ler 
schade, a lsmede het tijdstip . waa rop deze is 
ontstaa n. 
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Een a f ch l'ift van dat proces-ve!'baal wordt 
desverlangd aan den reiziger kosteloos ter 
hand gesteld. 

§ 2. Wanneer de rn iziger zich met den in
houd van het procesverbaal niet kan vereeni
gen, kan hij ver langen, dat de gesteldheid en 
het gewicht der bagage, alsook de oorzaak en 
het beloop van de schade gerech tel ijk worden 
vastgesteld, overeenkomstig de wetten en re
glementen van den Staat, waa,· de gerechtelij ke 
vastste lling plaats vindt. 

§ 3. In geval van verlies van col! i is de 
i·e iziger verplicht, eene zoo nauwkeurig moge
lijke be chrijving der verloren colli te ge·,en, 
ten einde nasporing v,rn den Spoorweg te ver
gemakkelij ken. 

V ervallen va.nuit eene u11ereenkonist 'uan ver
••oer van bagage tegen den Spo01·1i-cg •vo01·t-

sp1·uitend e rechtsv01·deringen. 

Art. 44. § 1. Door de inontvangstnem ing 
der bagage vervalt el ke uit de vervoerovel'een
komst voortv loe iende rechtsvordering tegen 
den Spoorweg. , . 

§ 2. De rech tsvorder iog vervalt echter niet: 
1 °. indien de reiziger bewijst. dat de schade 

is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
den Spoorweg; 

2°. in geval zij wordt ingesteld wegens ver
traging, en de vordering bij een der in artikel 
42, § 2, genoemde Spoorwegen wordt inge
d iend binnen een termijn van een en twint ig 
dagen, den dag der ontvangst daaronder niet 
beg-repen; 

3°. in geval zij wordt ingeste ld wegens ge
deeltelijk verlies of beschadiging: 

a. a ls het ver] ies of de beschadiging vóór 
de inontvangstneming der bagage door den 
re iziger, overeenkomst ig artikel 43, is vast
geste ld; 

b. als de vaststelling, welke overeenkom tig 
art ikel 43 had moeten plaats v inden, slechts 
door schuld van den Spoonveg achterwege is 
gebleven; 

4°. in geva l zij wordt ingesteld wegens 
u iterl ijk niet waarneembare gebreken, waa,·van 
het bestaan ee rst na de inontvangstneming is 
vastgeste ld , onder voorwaal'de: 

a. dat niet door den Spoorweg aan den rei
ziger aangeboden zij om op het station van 
aahkomst de gesteldheid van de bagage vast 
te ste ll en; 

b. dat het verzoek om vaststelling overeen
komstig artikel 43 worde gedaan onmiddellijk 
na de ontdekking van de schade en uiterlijk 
binnen drie dagen na dien der inontvangst
neming ; 

c. dat de reiziger bewijze, dat de schade is 
ontstaan in het tijdsverloop tusschen de aanne
n1ing ten vervoer on de aflever in g ; 

5°. wanneer de rechtsvordering st rekt tot 
terugbetaling van betaalde bedragen. 

§ 3. De 1·eizigel' kan de inontvangstneming 
van de bagage weigeren, zoolang geen gevolg 
is gegeven aan zijn verzoek om vaststelling 
van de door hem beweerde schade. 

Voorbehoud, bij de inontvangstneming van 
· de bagage gemaakt, blijft zonder gevolg, tenzij 
de Spoorweg zoodan ig voorbehoud heeft aan
vaard. 

§ 4. Indien een deei der in het bag-ag-ebewijs 
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vermelde colli bij de a fl eve..-ing ontbreekt, kan 
de 1·eiziger, a lvorens de overige colli in ont
vangst te nemen, eischen, dat de Spoorweg 
hem omtrent het manco eene verkla ring af
geeft. 

§ 5. De aan prakelijkheid voor geheel ver-
1 ies e indi gt, a ls de bagage op het station van 
bestemm ing niet is opgevl'aagd binnen zes 
maanden na aanko1nst van den trein, waar
mede zij had moeten wol'den vervoerd, onver
minderd de verplichting van den Spoorweg 
om den reiziger te a llen tijde kennis te geven 
a ls bet collo is teruggevonden en het de noo
dige gegevens bevat om zijn adres op te sporen. 

Verjaring van uit cle vervoe,·ove1·eenko1nst 
voortspruitende rechtsvo1·deringen . 

Art. 45. § 1. De uit de vervoerovereen
komst voortspru itende rechtsvordering verjaa!'t 
door verloop van een jaar, indien het verschul 
digde bedrag niet reeds door eene erkenning, 
eene dading of een von11is is vastgesteld . 

De ve rj ar ingste rmijn is evenwel drie ja ,·en, 
indi en het een rechtsvorde ring geldt wegens 
door opzet veroorzaakte schade, of wegens het 
geval van bedrng, bedoeld in art ikel 38. 

§ 2. De verjaring begint te loopen: 
a. voor de vorderingen tot schadeloosstel -

1 i ng in geval van gedeel telijk verlies, van be
chadiging of van vertraging in de afleve

r ing: 
van den dag, waarop de aflevering heeft 

pi aats aehad; 
b. voor de vorderingen tot schadeloosstel-

1 i ng in geval van gehee l ver! ies : 
van den dag, waarop de aflevering had moe

ten pi aats hebben; 
c. voo,· de vorderingen tot betal ing of te

rugbeta l ing van vrachtprijzen, van bijkomen
de kosten of van toes lagen, of voo r de vor
deringen tot verbeteri ng van vrnchtprijzen in 
geva l van onjuiste ta ,·ie [toepassing, of van 
1'0ken fouten: 

van den dag de r beta ling van den vracht
prij s, van de bij komende kosten o[ van den 
toeslag, of, wanneer geen betaling heeft plaats 
gehad, van den dag, waarop de betaling had 
moeten p laats v inden; 

d. voor de vorderingen tot bijbetali ng van 
door de douane gevorderde rechten: 

van den dag, waarop deze e isch door de 
douane werd gesteld; 

e. voor de over ige vorderingen betreffende 
het reizigersvervoer: 

van den dag, waarop de geldigheidsduu r 
van het plaatsbewijs is verstreken. 

De al s aanvang van den verj aringstermijn 
aangegeven dag is nimmer in den te rmijn 
begrepen. 

§ 3. Wannee r eêne buitengerechte )ijke re
dame overeenkomstig al't ike l 40 schriftelijk 
bij den Spoorweg wordt ingediend, houdt de 
verjar ing op te Iqopen. De ve rj a ring begint 
weer te loopen van den dag, waarop de poor
weg de reclame schrjfte lijk hee ft afgewezen 
en de overgelegde s~ul<ken heeft teruggegeven. 
De - bewijs] ijst in zake ontva ugst van de re
clame of van het antwoord en van de terug
gave van de stukken ru t op hem, die zich op 
deze fe iten beroept. 

Latere reclames, welke op deze! fde rechts-
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vorder ing betre kking hebben, schorsen de ver
jaring niet. 

§ 4 . Met inachtnemi ng van de voorgaande 
bepalinge n gelden voor schorsing en stu it ing 
van de verjaring de wetten en reglementen 
va n de n Staat, waa r de rechtsvordering is in
gesteld. 

Uitsluiting van he1·vatting vctn vervall en of 
verjaarde r echtsvorderingen. 

Art. 46. D e rechtsvordering, we lke volgens 
de be palingen van arti kel 26 , § 10, en van de 
artikelen 44 en 45 is ve rva ll en of verjaard, 
ka n noch in reconventie, noch bij wijze van 
exceptie wo rden hervat. 

HOOFDSTUJ( III. 

.Afrekening en verhaal der Spoorweg·en 
ond erling. 

Afrekening tusschen Spoo1·wegen. 

Art. 47. Elke Spoorweg is verplich t aan de 
ande re betrokken Spoorwegen het hun toe
komend aandeel in een vrach t prijs, we lke hij 
heeft o-eïnd o f had moeten innen, uit te be
talen. 

0 

V erhaal in ge·ual ·van schadeloosst elling voo·r 
geheel of gedeeltelijk ve1·lies of voor 

beschadiging. 

Art . 48. § 1. De Spoorweg, di e krachtens 
de bepa lingen van deze Ove reenkomst eene 
schadeloosste lling betaald heeft voor geh_ee l 
of gedee ltelijk verlies of voor bescbad1g mg 
van bagage , heeft recht van verhaal op de 
Spoorwegen , die aan het _vervoer hebben deel
genomen, met inachtnemmg van de volgende 
bepalingen : 

a. de Spoorweg, door wiens toedoen de 
schade j3 veroorzaakt, is daarvoor al leen aan-
sprakelijk ; _ 

b. indien de schade veroorzaakt 1s door 
toedoen van meer dan. een Spoorweg, is elke 
Spoor.weg aansp ra kelijk voor de doo r hem 
veroorzaakte schade. Indien vaststelling van 
ieders aandeel in de schade onmogelijk is, 
wordt · de schadeloosstelling te ·hunnen laste 
gebracht, volgens de beginselen onder letter c 
vermeld ; 

c indi en niet bewezen kan worden, dat de 
sch~de door toedoen van een of meer Sp_oor
wegen veroorzaakt is, wordt de verschuldigde 
schadeloosstelli ng gebracht ten I aste van a lle 
Spoorwegen , di e aan het vervoer _hebben deel
ge no1ne n , ,net uitzonderin? van die, w e l k~. be
wijzen , dat de sch ade met op hun_ne 11Jnen 
ve roorzaakt is. De verdeel mg geschi edt naar 
verhouding van het aantal tari e fkilom et_ers. _ 

§ 2. In geval een der Spoorweg~n niet in 

staat is te betalen, wordt het te z1J nen I aste 
komende en niet door hem betaa lde deel 01'.1· 
geslagen over a ll e overige Spoorwegen , die 
aan het vervoer hebben dee l!senornen, naar 
ve rhouding van het aantal tanefk1lometers. 

V erhaal ·in geval van schadevergo_eding 
wegens ve1·traging in de a fl ev ering. 

Art. 49. De voo rschriften van artikel 48 
worden ook toegepast in geval _van voor ver
trag ing_ betaalde schadel_oosste llmg._ I nd ,e,n _d~ 
ve rtrag111g veroorzaakt 1s door omegelmat1g 
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heden, welke op ve rschillende Spoorwegen 
zijn vastgesteld , word t de schade loosstelling 
ten laste van deze Spoorwegen gebracht, naar 
ve rhouding van den duur der vertrag ing op 
hun ne netten. 

R ech tsgang bij ,,1erhaal. 

A rt. 50. § 1. De Spoorweg, tegen wien het 
verhaal , bedoeld in de a rtike len 48 en 49 , 
wordt uitgeoefend, is nimmer ontvankelijk in 
zijne betwisting van de gegrondheid der be
ta ling, gedaan door de adm inistratie, welke 
het verhaal uitoefent, indie n het bed rag der 
schadeloosstelling, gerechtelijk is vastgesteld, 
nadat de n Spoorweg de dagvaarding behoor
lij k beteekend was en hij in de gelegenheid 
gesteld was in het geding tusschen te kome n. 
D e voor de beteekening en voor de tusschen
k~mst toegesta~e te rmijnen worden door d en 
rechter, ,·oo r wien de hoofdvorderi ng aan
hangig is gernaakt, naar· omstand igheden vas t
gesteld. 

§ 2. De Spoorweg, die verh aal wil uitoefe
nen , moet zijne daai·toe strekkende rechtsvor
dering tegen all e betrokken Spoorwegen m et 
we lke hij geene dading heeft aangegaan , te
gel ijk instell en, op straffe van ver] ies van zij n 
vorderingsrecht tegen de n iet gedagvaarde 
Spoorwegen . 

§ 3. De rech ter bes] ist bij een en hetzelfde 
von n is over a ll e voo r hem aanhangig gemaak
te vorderingen tot verhaal. 

§ 4. De in rechte aangesproken Spoorwe
gen kunnen geen verder ve rh aal uitoefenen. 

§ 5. H et is niet geoorloofd aan het geding 
tot schadevergoeding eene vordering tot ve r
haal te verbinde n. 

B evoegdheid tot kennisneming van rechts
vo1·deringen tot verhaal . 

A rt. 51. § 1. D e rech ter der pi aats, waar 
de Spoorweg, tegen welken het verhaal wordt 
ui tgeoefend, gevestigc\ is, is uitslui tend be
voegd om van · a ll e rechtsvorder ingen tot ver
haal kennis te -neme n. · 

§ 2. Indi en de rech tsvorde ring tegen meer 
dan een Spoorweg moet worden ingesteld , 
heeft de eischende S poorweg de keus tusschen 
de verschill ende rechters, di e volgens de vorige 
paragraaf bevoegd zijn. 

B ijzonder e ove1·eenko1nsten ter zake van 
het ve,·haal . 

Art. 52. Door de voorgaande bepal ing«n 
wordt geen inbre uk gemaakt op de bevoegd
heid der Spoorwegen om betreffende he t recht 
van verhaal onder) ing, hetzij voora f voor de 
verschill ende gevall en , we lke zi ch kunnen 
voordoen , hetzij voor een bepaald geval, bij 
zondere overeenkomsten te treffen. 

TITEL IV. 

BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDEN 
AARD. 

To epa.ssing van het nationale ,·echt. 

Art. 53. Bij gebreke van bepa li ngen in 
deze Overeenkomst, zijn in eiken Staat de be
palingen de r nationale wetten en re!slementen 
betreffende het vervoer van toepass ing. 
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Algerneene ,·egel en van ,·eclitsgcmg. 

Art. 54. Voor a ll e geschi ll en, waartoe de 
onder deze Overeenkomst vall ende ve rvoeren 
aa nle iding geven, wordt de vorm van geding 
beheerscht door de wet va n het la nd van den 
rnch ter , d ie va n het geding kennis neemt, voor 
zoover in de Overeenkomst geene afwijkende 
bepalingen zij n o pgenomen. 

T enuitvoe,·leg ging van vonnissen . B eslag
l egging en zekerheidsstelling. 

A rt. 55. § 1. De vonnissen op tegenspraa k 
o f bij verstek gewezen door den volgens de be
pa l ingen va n deze Overeenkomst bevoegden 
,·echter, wo,·clen , wanneer zij volgem de voo r 
d ien rech te ,· geldende wetten uitvoerbaar zijn 
geworden, in el k der andere verdragsluitende 
Staten ui tvoerbaa r , zoocl ra de in d ien Staat 
voorgeschreven formali te iten ve rvuld zij n . 
H erziening van den inhoud der bes lissing is 
n iet geoorloofd. 

Deze bepal ing is niet toepasselij k op slech ts 
voorloopig uitvoerbare vonn issen en evenmin 
op de veroordeel in gen tot schade vergoeding 
boven de kosten van het ged ing , tee-en eenen 
e ischer wegens het ver! iezen va n zijn geding 
uitgesproken. 

§ 2. Op de uit een inte rnationaal vervoer 
voortvloe iende schuldvorder ingen, welke een 
Spoorweg heeft op een a nderen Spoorweg, d ie 
n iet tot <lenze! fden Staa t behoort a ls do eer
ste, kan geen bes! ag gelegd worden cla n krach
tens een ge rechtel ij k vonn is va n den Staa t , 
waartoe de Spoorweg, d ie schu ldeischer is, 
behoor t. 

§ 3. Op het roll end mater ieel va n een 
Spoorweg, a lsook op de hem toebehoorencle 
roerende voorwerpen van e iken aard , welke 
zich daar in bevinden, kan op het gebied va n 
een anderen Staat da n dien, waartoe de Spoor
weg, di e e igenaar is, behoort, geen beslag ge
legd worden cl a n krach tens een gerechtelijk 
vonnis van laatstbedoelcl en Staat. 

§ 4. B ij rech ts vorderingen, o p de interna
t ionale ve rvoerovereenkomst gegrond; ka n 
gee1\e zekerhe idsstelli ng voor de kosten van 
het ged ing gevorderd worden. 

Munteenheid.• H erl eidings- en aannemings
koers van vree11ide 1nunt. 

Art. 56. § 1. De in deze Overeenkomst of 
ham bij lagen in francs uitgedru kte bedra gen 
worden geach t betrekking te hebben op 
den goud-franc met een gewicht van 10/31 
gram en va n een geha lte van 0.900. 

§ 2. De Spoorweg is ve rp l icht door aan
pl a kking aan de loketten of op eene andere 
doel treffende wijze, de koersen bekend te ma
ken, volgens welke hij de in vreemde mu?t
soort u itgedrukte bedragen, welke in de bm
nenlanclsche munt betaald wo rden, herleidt 
(he rle idingskoers ). 

§ 3. Evenzoo is een Spoorweg, die vreemd 
geld in beta l ing aanneemt, verplich t den koers 
bekend te ma ken, waartegen hij d it aanneemt 
(aanmlln ingskoers) . 

Stichting •vcm een Centraal bureau voor 
internationaal ve,·voer pe,· spoorweg. 

Art. 57. § 1. Om de ui tv'?_e ring va n deze 
Overeenkomst te vergemakke l1J ken en te ve r-
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zekernn, wordt een Centraa l bu reau voor in
ternationaa l vervoe r per spoorweg ingestel d , 
da t bel ast is met: 

a. het ontvangen van mededee l ingen van 
elk der verdragslu itende Staten en va n elk 
de r betrokken Spoorwegen en het mededeelen 
daarvan aan de over ige Staten en Spoorwe
gen ; 

b. het ve rzamelen, ordenen en openbaa r 
ma ken van de mededeel ingen van a ll e rl e i 
aa rd , welke voor den d ienst va n het in te rna
tio naal vervoer van belang zij n; 

c. het u itsp raak doen, op verwek der par
tijen, in geschi ll en tusschen de Spoorwegen 
onderli ng; 

d. het ve rgema kkelij ken van de . doo r het 
in terna t ionaa l ve rvoer nood ig geworden [inan
ciee le- betrekkingen tusschen de ve rsclu l lende 
Spoorwegen, en van de incasseer ing van de 
ach terstall ige vorde ringen en het in d it op
zich t bevorderen van stevighe id de r bet rf'kkin
gen tusschen de Spoorwegen onderling; 

e. het voorbere idend onderwek van de voor
stell en tot wijzi g ing van deze Overeenkomst en 
het voo rstell en tot bijeenroeping van de con
fer nt ies, bedoeld in art ike l 60 , ind ien hie rtoe 
aanle id ing bestaat. 

§ 2. E en bijzonder reglement, B ijl age II 
dezer Overeenkomst u itma kende, ste lt den ze
te l, de samenstelling en de inr ichting va n dit 
Bureau a lsook de m iddelen tot ve rvullmg van 
zijne t~ak vast. Di t reglement en de h i_eri n 
bij overeenkomst tusschen all e ve rdrags l u iten
de Staten aangebrach te wij zig ingen, hebben 
dezel fde waa rde en ge ld igheidsduur a ls de 
Overeenkomst. 

Lijst van aan de Overeenkorns t 
onderworpen l ijnen. 

Art. 58 . § 1. H et in art ike l 57 bedoelde 
Centraa l bureau is belast met de samenstel-
1 ing en het bijhouden van de lijst de r a an 
deze Overeenkomst onderworpen I ij nen. Te 
d ien e inde ontvangt het de kennisgevingen der 
verdragslu itende Staten omtren~. de inschrij 
v ing o f het schrappen van de Iii nen van een 
S poorweg of van een der in artikel 2 ve rmelde 
onde rnemingen. 

§ 2. De deelneming van eene ni~1nve lij n 
aan het inte rna t ionaa l vervoer begmt ee rst 
eene maand na de dagteekening van den bri ef 
van het Centrnal bureau, waarbij hare in
schrij ving aan de a ndere Staten is medege
deeld. 

§ 3. H et schrappen van eene lijn doo r het 
Centraal bureau heeft plaats, zoodra diegene 
der verdragsluitende Staten, op wiens ver
zoek deze lijn in de l ijst is opgeno me f! , a~n 
het bureau kenn is gegeven heeft, dat d ,e hJn 
n iet meer in staat is om aan de door de Over
eenkomst opgelegde verpli ch t ingen te vo ldoen. 

§ 4. De enkele ontvangst der van het Cen
traal bureau uitgegane kenmsgevrng geeft el
ken Spoorweg onmiddell ijk het recht om met 
den geschrapten Spoorweg aUe ui t het inter
nationale ve rvoer voortspru itende betrekkrn
gen af te breken, behalve voor w oveel be
t reft reeds aangevangen ve rvoe ren, welke tot 
bestemm ing moeten worden ve rvoerd . 
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Toelating van nieuwe Staten. 

Art. 59 . § 1. E l ke Staat, geen ondel"t,eeke
naar zijnde, die tot deze Overeenkomst wenscht 
toe te treden, richt daartoe het verzoek aan 
de Zwi tsersche Regeering, die alle deelhebben
de Staten hiermede in kenni stelt, onder over
leggmg van eene nota van het Centraal bu
reau betreffende den toestand der spoorwegen 
van den verzoekenden Staat uit een oogpunt 
van internationaal vervoer. 

§ 2. Tenzij binnen een termijn van zes 
m~anden na afzending van dit ber icht ten 
mmste twee Staten aan de Zwitsersche R ef"(ee
rmg van hun verzet hiertege n hebben kennis 
~egeven,_ wordt het verzoek van rechtswege 
1ngew1ll1gd en daarvan door de Zw itsersche 
R egeering mededeeling gedaan aan den ver
zoekenden Staat en aan a l de deelhebbende 
Staten. 
, Ir:i het tegenovergestel de geval deelt de 
Zw, tsersche R egeering aan a lle Staten en 
aan den verroekenden Staat mede, dat het 
onderzoek van de aanvraag verdaagd is. 

§ 3. Elke toelating treedt in werking eene 
maand na den datum der door de Zwitsersche 
R egeer ing verronden kennisgeving. 

H erziening van de Overeenkomst. 

Art. 60. § 1. Uiterlijk vijf jaar na inwer
kingtreding van de in de laatste Confere ntie 
aangenomen wijzigingen komen de afgevaar
digden der verdragsluitende Staten daartoe 
d~r de Zwitsersche R egeering opgernepen, 
b1Jeen voor de herzien ing van de Overeen
komst. 

Op daartoe door ten minste één derde der 
verdragslu itende Staten gedaan verwek zal 
een confe rentie vóór dat t ijdstip worde n bij
eengeroepen. 

§ 2. De inwerkingtreding van de nie uwe 
Overeenkomst, uit eene he rzien ingsconferen t ie 
voortsprui tende, brengt, ook voor de Staten 
we lke die nieuwe Ove reenkomst niet mochte~ 
hebben geratificeerd, buitcnwerkingtreding 

. van de oude Overeenkomst mede. 

B ijko,nencle bPpalingen. 

Art . 61. § 1. D e bijkom~nde bepalingen, 
welke bepaalde verdragsluitende Staten of 
dee l hebbende , poonvegen nuttig mochten oor
deelen voor de uitvoe ring van de Overeen
komst openbaar te maken, worden door hen 
ter kennis van het Centraal bureau gebracht. 

§ 2. De voor de aannem ing van deze be
pa lingen getroffen schikkingen kunnen op de 
. poorw~gen, die er mede hebben ingestemd, 
111 den rn de wetten en regleme nten van e ike n 
Staat voorgeschreven vorm in werk ing treden, 
zonder echter inbreuk te mogen maken op de 
Internationale Overeenkomst. 

V an hunne inwerkingtreding wordt aan het 
Centraal bu reau kennis gegeven. 

D,mr van cle uit toetredi11 g tot cle Overeen
komst voortvlo eiencli, verbintenis. 

Art. 62. § 1. De duu r van deze Overeen
komst is onbeperkt. Nochtans kan e lke deel
hebbende taat zich onder de volgende voor
waarden terugtrekken : 

De eerste verbinten is loopt tot den 3lsten 
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December van het vijfde jaar na inwc1·ki11g
tred 1ng van deze Overeenkomst. Elke Staat 
die met het verstrijken van di en termijn zich 
wil terugtrekken, moet van zijn vool'llemen 
ten minste één jaar vóór dien datum kennis 
geven aan de Zwitsersche Regeering, die zulks 
aan "al Ie deel hebbende Staten zal berichten. 

_BIJ gebreke van roodanige ke nnisgeving 
b!nnen_ den genoemde n tel'mijn loopt de vel'
bmtems v_an l'echtswege dool' voor eer. t ijdvak 
va~ d_r,e Jaar, en zoo vervol gens, telkens voor 
d~•.e Jaa r, wanneer niet ten minste één jaar 
voor den 31sten_ J?ec_emb~!- van !tet laatste jaar 
van een der dl'IeJarige tIJdvakken eene opzeg
g ing heeft plaats gehad. 

§ 2. Voor de ni euwe Staten , die in den 
loop van het vijfj ari~e t ijdvak of in dien va n 
een der driejarige t iJdvakke n tot de Overeen
komst worden toegelaten, is deze tot het e in
de van dat tijdvak, en verder tot het e ind 
van elk del' volgende tij dvak ke n ve rbindend. 
voor zoov~_r zij niet ten minste één jaal' vóór 
het verstrIJken van een dier t ijdvakken hunne 
ver bi nteni hebben opgezegd. 

Bekracht-i{l inr1-

Art. 63. Deze Overeenkomst zal worden 
bekrachtigd en de bekrachtigingsool'konden 
zullen zoo spoedig mogel ijk bij de Zwi tsersche 
Regeel'ing worden neergelegd. 

Zoodra de Overeenkom3t door vijft ien Sta
ten zal zij n bekrachtigd, kan de Zwi tsersche 
Regeering zich met de daa rbij betrokken R e
geel' ingen in verb inding ste ll en , te n e inde met 
haar over leg te plegen ter zake van de in
werkingtreding van deze Ove reenkomst. 

T eksten de,· Overeenko11/.st . 0/fic-ieel e 
vertalingen . 

Art. 64. D eze Overeenkomst is ovel'eenkom
stig geve t ig d diplomatie k gebru ik in de Fran
che taa l gesloten en onderteekend. 

Aan den Franschen te kst zijn een Duitsche 
e n een Italiaa nsche te kst toegevoegd, welke 
de ~~aarde hebben van officieele vertalingen. 

BIJ met overeenstemming is de Fransche 
tekst bes li s end. 

Ter oorkonde waa rva n, de Gevolmach t ig de n 
v~n bovengenoemde Staten en de Afgevaa1·
d1gden van de R egeerings ommissie van het 
Grondgebied van het Saarbekken deze Ov e r
eenkomst hebben geteekend. 

Gedaon te Rome, den 23stcn ovember 1933 
in twee oorsprnnkelijke exemplaren, waarva~ 
een za l worde n bewaard in de al'chieven vau 
het Ministe ri e van Buitenlandsche Za ken van 
het Koninkrij k Ita lië en het andere door de 
Italiaan che R egeer ing aan de Zwi tse rsche 
R ~gee ,·ing za l worde n gezonden om in de a1:
clueven dezer R egeering te worden nee rge
legd. Een vool' eensluidend gewaarmerkte a f
druk van deze Overeenkomst zal door de zo r
gen der Ita liaa nsche R egeer ing aan a ll e ter 
Conferenti e ve rtegenwoord igde Staten a lsook 
aan de P ortugeesche Regeering wo rden ovel'
ge legd . 

(volgen de onderteekeningcti}. 
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BIJLAGE 1. 
(Artikel 20) 

Fo,.,nulie1· van het bagagebiljet. 

H et forrmulier bestaat uit drie bladen ,net 
den volgenden tekst. De Spoo,·wegb esturen be
palen of a,ll e drie de bladen of all een de bla
den 1 en 3 door middel van doorsc h,-ijving 
moeten wo,·den ingevuld. 

Jo b!ad. 

lnt.o rnat !ona&J baR'lH'ervoer. 

(Naam ,•an den spool"'lll'egond«neming.) 

Sl•mblJdunbttb~bllJct. 

,·an--------- ,.., ____ _ ___ _ 

,. __ , ~e blad 

Jnc..ern1ttionaa l bagagevervoer. 

(Nanm van de apoorwegondcrnemiur .) 

Oeleidtblljet. 

<t 

.,, _____ ____ naar---- - - - --

,,.,a --------- -------- - -

__ Belang bij- do ane,·erlng. 

B\j t omende t oalen . 

ToUU!.I vracht • 

•) De spoorwegen moeen deze rubriek naar bc!ioef\.e aan,ulh:!11, 

Se blad. ,·oor:zijde. 

•·--1 lntcrnatlona.al bagage,·ervoer. 

(Naam •an do spoorwcgondcrnemlngl 

BagagcbllJ et 

m - --- - - - -- "''" - --- ----
viii ----- - - - -------- - --

Datum I Aantal 1 ·werko, I Basagonncht 
ver- ,\11.nt.AI !Uk 

-- ,·oer- colli • owlcht! lltl~ koning 1 + - - j __ 
0
.,.., ,.~ bar••• • •. I ,•an den l ,...e.,..,,,. ... , .. 1111•1•-- 1, 

,. ,_ , " l v r1u.chtl• r\l"I -- -
l:J- 1 pNoenht'id ~ •"l'•• ~•~ ta11p '""- 11 -r 

1 1 1 i""' '· ·, - 1-
r~•· 

1 

1 1 · , c-
•• _ _ _ Belang bij de aflevering. 1,- :-

f--- BUkomende .11. ost.liu . . . =,-
Totaal vrachl . . . • • • • • • - :-

L. &. S. 1938 

ZIE OMMEZIJDE. 

3e blad, achterzijde. 
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Het vervoer vind t plaa ts volgens de voor
waarden der Interna t ionale overeenkomst 
omtrent het re izige rs- en bagageve rvoer , 
a lsmede volgens de op deze zending toe
passelij ke tarieven. 

De re izige r moet de vervuiling van de 
door de douane en belastingautorite iten, 
de politie en a ndere overheden geë isch te 
forma! iteiten bijwonen, behoudens door de 
bevoegde besturen toegelaten uitwnderi n
gen. 

De op de voorzijde ve rme lde bagage 
wordt tegen overgave van dit biljet a fge
leverd. 

BTJLAGE II. 
(Artikel 57.) 

REGLEMENT BE'l'REFFEN])E HET 
CENTRAAL BUREAU VOOR I TER 

NATIONAAL VERVOER PER 
SPOORWEG. 

Art. 1. § 1. H et Centraal bureau voor in
te rnat ionaal vervoe,· per spoorweg heeft zijn 
zete l te Bern. Met zij ne inrichting binnen de 
bij de bepal ingen van a rtikel 57 der Overeen
komst gestelde grenzen, alsmede met het toe
zich t op zijne werkzaamheden, is de Zwi tser
sche Bondsraad belast . 

§ 2. De kosten van het Centraal bureau 
worden door de verdragslui tende Staten ge
dragen naar verhouding van de lengte van de 
lijnen de r Spoorwegen of der trajecten, welke 
door andere ondernemingen worden bedi end , 
aan welke vergund is deel te nemen aan het 
vervoer, dat op de bij de Inte rnationale Over
eenkomst gestelde voorwaa rden plaats vindt. 
Evenwel dragen scheepvaart lij nen in de ko ten 
slechts bij naar verhouding van de helft van 
ha re trajecten. De bijdrage bedraagt voor 
eiken Staat ten hoogste fr. 0.80 per k il ometer. 
H et bedrag van het jaarlijksch crediet per 
kilomete r spoorweg wordt voor elk dienstjaar 
door den Zwitserschen Bondsraad, het Centraal 
bureau gehoord en rekening houdende met de 
zich voordoende omstandigheden en behoeften, 
vastgeste ld. H et word t steeds ten volle gehe
ven . Als de werkelijke kosten van het Centraal 
bureau het bedrag van het op dien grondslag 
berekend crediet niet be re ikt hebben wordt 
het niet bestede saldo in het pensioen: en on
dersteuningsfonds gestort, welks rente wordt 
aangewend om aan de ambtenaren en beamb
ten van het Centraa l bureau ondersteuningen 
of schadevergoedingen toe te kennen indien 
zij ten gevol ge van gevorderden leeftijd, door 
ongevallen of ziekte, blijvend ongeschikt wor
den __ voor de vervu iling van hunne betrekking. 

B1J de toezendrng aan de verdragslui tende 
Staten van het jaarverslag en van de jaarl ijk-
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sche rekening noodigt het Centraal bureau 
deze uit tot sto rt ing van hunne bijdragen in 
de kosten van het verstreken dienstjaar. Een 
Staat, die op den len October zijn aandeel niet 
heeft ge tort, zal ten tweeden male worden 
uitgenoodi gd zulks te doen. Blijft dit rappel 
zonder gevolg, dan zendt het Centraal bureau 
in den aanvang van het vo lgende jaar een 
nieuw, tegel ij kertijd met het verslag over het 
nieuwe verstreken dienstjaar. Is op den len 
Juli daaropvolgende geenerlei gevolg aan dat 
rappel gegeven, dan zal eene vierde poging bij 
den nalatigen Staat worden aangewend om 
hem te bewegen de beide verschenen annuïte i
ten te betalen ; blijft deze zonder gevolg, ,fan 
ber icht het Centraal bureau hem drie maanden 
later, dat, indi en de verwachte stortin g- aan 
het einde van het jaar niet heeft plaats gehad, 
het uitbl ij ven daarvan zal worden aangeme,·kt 
a ls eene sti l zwijgende uiting van zijnen wensch 
om zich aan de Overeenkomst te onttrekken. 
Wordt aan dezen laatsten stap tot op den 31en 
December geen gevolg gegeven, clan gaat het 
Centraal bureau, acte nemen de van den ~ti l- · 
zwijgend te kennen gegeven w nsch va n den 
in gebreke gebleven Staat om zich aan de 
Overeenkomst te onttrekken, over tot schrap
ping van de lijnen van dien taat uit de lijst 
der Spool'lvegen, welke tot het internationaal 
vervoer zijn toegelaten . 

De niet geïnde bedragen moeten woveel 
mogelijk gedekt worden uit de gewone cred ie
ten, waarover het Centraal bu,·eau beschikt en 
kunnen over vier dienstjaren verdeeld worden. 
Het deel van het tekort, dat op deze wijze niet 
kan worden gedekt, wordt op eene afzonder-
1 ij ke rekening ten laste van de andere Staten 
gebracht, naar verhouding van het aantal kilo
meters spoorweg, dat op den dag der ten] aste
brenging onder de Overeenkomst viel ; daarin 
za l elk hunner in woverre worden betrnkken 
a ls hij gedurende het tweejarig t ij dvak, dat op 
het tijdstip van uittreding van den nalat igen 
Staat is verstreken, met dezen deel heeft ge
nomen aan de Overeenkomst. Een Staat, wi ens 
lijnen overeenkomstig de in de voorgaande 
a linea vermelde voorwaarden zullen zijn ge
schrapt, zal deze niet opnieuw voor den dienst 
van het in ternationaal vervoer kunnen doen 
inschr ij ven clan na voorafgaande betaling van 
de bedragen, welke gezegde Staat voor de in 
aanmerki ng kom ende jaren verschuldigd is 
gebleven en wel met eene rente van vijf ten 
honderd, te rekenen van het einde van de zes
d e maand , welke is verstreken sedert den dag, 
waarop het Centraal bureau hem voor de 
eerste maal heeft uitgenood igd om het te zijnen 
laste komende deel der kosten te betalen. 

Art. 2. § l. H et Centraal bureau geeft een 
maandbl ad uit, bevattende de inlichtingen 
noodig voor de toepassing van de Overeen
komst, met name de mededeelingen betreffen
de de lijst der Spoorwegen en andere onder
nem ingen en betreffende de van het vervoer 
uitgesloten of voorwaardelijk ten vervoer toe
gelaten voo rwerpen, alsmede de gegevens be
tre ffende de rechtspraak en de statistiek , welke 
het nuttig mocht achten daarin op te nemen. 

§ 2. Het blad wordt in het Fransch en in 
het Dui tsch gesteld. Eén exemplaar wordt 
kosteloos aan elk der Staten en aan elk der 
betrokken spoorwegbesturen toegezonden. Voor 
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meer exempla ren, die verlangd worden , moc.t 
de door het Centraal bureau vastgeste lde prijs 
worden betaal cl. 

Art. 3. § l. De uit het inte rnationaal ver
voer voortvloeiende, onbetaald gebleven vorde
ringen kunnen door het sch uldeischende spoor
wegbestuur aan het Centraal Bureau worden 
gewnden, ten einde de voldoen ing daarvan te 
bevorderen. Te dien einde zal het Centraal 
bureau den Spoorweg, die schuldenaar is, aan
manen de vordering te vol doen of de redenen 
der weigering van betali ng mede te deelen. 

§ 2. Als het Centraal bureau van oordeel is 
dat de voor weigering aangevoerde redene~ 
voldoende gegrond zijn, verwijst het de partijen 
naar den bevoegden rechter. 

§ 3. I s het Centraal bureau van oordeel, 
dat het bedrag inderdaad gehee l of gedeeltelijk 
ver~chuldigd is, dan kan het, na raadpleging 
van een de kundi ge, verklaren, dat de Spoor
weg, di e sch uldenaar is, gehouden zal zijn om 
het geheel of een deel der vordering bij het 
Centraal bureau te storten; de a ldus gestorte 
som moet tot de e indbesliss ing van de zaak 
door den bevoegden rechter bij het bureau in 
bewaring blijven. 

§ 4. Ingeva l een vervoerondernem ing gedu
rende veertien dagen in gebreke is gebleven 
aan den last van het Centraal bureau te vol 
doen, wordt haar eene nieuwe aanmaning toe
gewnden met aanduiding van de gevolgen. 
welke hare verdere weigering zoude na zich 
sleepen. 

§ 5. Ind ien ook deze n ieuwe aanma ning 
gedurende tien dagen ronder gevolg blijft, 
zendt het Centraal bureau aan den Staat, 
waartoe de onderneming behoort, een gemoti 
veerd bericht, met uitnoodiging te overwegen, 
we lke maatregelen genomen moeten worden, 
bepaalde lijk ook om te onderzoeken, of de 
lij nen van de schu ldenaar zijnde vervoernnder
neming op de lijst van Spoorwegen moeten 
worden geha ndhaafd . 

§ 6. In geval de Staat, waartoe de schulde
naar zijnde onderneming behoort, verklaart, 
dat bij ondanks de wanbetaling meent, de 
lij nen dier ondernemi ng niet op de lij st te 
moeten doen schrappen , of wanneer hij ge
durende zes weken het ber icht. van het Cen
traal bureau onbeantwoord laat, zal di e Staat 
van rechtswege geach t worden de borgstelling 
op zich te nemen van de so lvab il iteit der be
doelde onderneming, voor zoovee l de uit het 
internationaal vervoer voortvloeiende vorde-
1·ingen betreft. 

PRO CES-VERBA.AL 
van de l}l1ilomatleke Bijeenkomst, geho u
den ter vasts telllng van den datum van 
Inwerkin gtreding van de in tnnationale 
overeenlrnmst ,•an 2:l Novem ber 1933 be -

treffende het ven·oer van reiz igers en 
bag·age ))er S))Oorweg. 

Ter u itvoering van alinea b van Hoofdstuk 
I.l van het op 23 November 1933 te Rome 
geteekencle slotprotocol van de internationale 
overeenkomst betreffende het vervoer van 
reizigers en bagage per spoorweg van den
zei fden datum , gesloten tusschen 

Duitschtand, Oostenrij k, B el gië, B11lga,·ije, 
Dene111a1·ken, de Vrije Stad Danzig, Spanje. 
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Estland, Finland, Franhijk, G,·iekenland, 
H ongarije, Ital ië , L etland, L iechtenstein, Lu
xe1nbiirg, Noorweg,n , Nederland, P olen, Roe
menië, Z weden, Z witserland, T sjechoslo ,cakije, 
1'urkije en Zuidslavië, 

en ter voldoening aan de door den Zwit
serschen Bondsraad tot de Hooge verdragslui
tende P artijen ger ichte uitnoodiging, zijn de 
onder geteekende geval machtigden heden te 
Bern in het Bondspaleis bijeengekomen , ten
e inde den datum van inwerkingtreding vast te 
stell en van de internationale overeenkomst van 
23 November 1933 betreffende het vervoer "an 
reizi gers en bagage per spoorweg, welke met 
de daa rbij behoorende bij lagen en het slot
protocol , een geheel vormt van v ie r akten. 

Na elkander hunne in goeden en behoorlij 
ken vorm bevonden volmachten te hebben me
degedeeld, hebben zij kennis genomen van de 
verklar ing van de Zwitsersche R egeeri ng, vol
gens welke de na onderwek juist en overeen
stemmend bevonden bekrachtigingsoorkonden 
zijn nedergelegd bij de R egeering van den 
Zwi tserschen Bond door de navolgende Staten 
op de daarbij vermelde data : 

1. Oostenrijk , 9 November 1934, 
2. Zweden, 11 April 1935 , 
3. Duitschland , 12 Juli 1935 , 
4. Noorwegen, 22 Juli 1935 , 
5. Hongarije, 10 September 1935, 
6. Ita lië, 30 October 1935, 
7. Denemarken, 13 November 1935, 
8. Polen, 11 Februari 1936, 
9. de Vrije Stad Danzig, 11 F ebruari 1936, 

10. Luxemburg, 29 F ebruari 1936, 
ll . F rankrijk, 2 Maart 1936, 
12. E stland, 12 M aar t 1936, 
13. N ederland, 20 Maart 1936, 
14. Belg ië, 17 Juni 1936, 
15 . Letland, 28 April 1937, 
16 . Zwi tserland , 29 Mei 1937, 
17 . Tsjechoslowakij e, 2 Juli 1937, 
18. Zuidslav ië, 10 November 1937, 
19. Roemeni ë, 13 November 1937. 
Gelet op het aantal Staten , dat de bekrachti 

g ingsoorkonden reeds bij de Zwi tsersche Re
geering heeft nedergelegd, 

zijn de ondergeteekende gevolmachtigden het 
erover eens geworden heden den datum van de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst vast 
te stell en en zij n zij het navolgende overeen
gekomen: 

l. 0
• De be pal in gen van de internat ionale 

overeenkomst van 23 November 1933 betref
fende het vervoer van re izigers en bagage per 
spoorweg zull en in werking treden op 1 Oc
tober 1938. 

2 ° . Van dezen I aatsten datum af zal de 
internat ionale overeenkomst van 23 October 
1924 betreffende het vervoer van re izigers en 
bagage per spoorweg, daaronder begrepen het 
slotprotocol van 23 October 1924, bu iten wer
king worden geste ld en worden vervangen door 
de hiervo1·engenoemcle overeenkomst van 23 
November 19 33. 

3°. Aan Portugal wo rdt in zijn hoedanig
he id van Staat , di e partij is bij de internatio
nale overeenkomst van 1924 doch de inte rna
t ional e overeenkomst van 1933 ni et heeft on
clerteekend, verwcht tot de nieuwe overeen
komst toe te treden en dit proces-verbaal mede 
te onclerteekenen. 
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Dit proces-ve rbaal bl ijft tot -1 Augustus 1938 
opengestel cl ter onderteekeni ng dei· R egeer i n
gen der verdrags lui tende Staten; di e op heden 
daartoe niet konden overgaan . Voor de Staten, 
welke dit proces-verbaal n iet hebben onder
teekend en die hunne akten van bekrachtiging 
nà 1 Augustus 1938 mochten nederl eggen, za l 
de overeenkomst in werking treden op den 
ee rsten dag der tweede maand vo lgende op 
die, waarin de Zwi tsersche R egeering aan de 
R egeeringen der verdragsluitende Staten van 
die nederlegging heeft kennis gegeven. 
_ Ter oorkonde waarvan de hieronder genoem
de gevol machtigden dit proces-ve1·baal hebben 
opgemaakt en oncle rt,eekend. 

Gedaan te Bern, den zeventienclen November 
negentienhonderd zeven en derti g, in twee 
oorspronkelijke exempl aren, waarvan het eene 
zal blij ven berusten in de a rchieven van den 
Zwitserschen Bond en het andere door de 
Zwitsersche R egeer ing zal worden gewnden 
aan de Ita liaansche R egeer ing om te worden 
nedergeleegd in de archieven van die R egee
nng . 

E en gewaa rmerkt afschrift van di t proces
verbaal za l door de wrgen va n de Zwitse rsche 
Regeering aan elk der Hooge Verdrags lui ten
de P artij en , al smede aan de Portugeesche R e
geer ing wo rden toegezonden. 

( V olg ~n de onderteekeningen.) 

s. 359. 

22 Decem ber 1938. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Koninklijk beslui t van 8 
December 1917 (Staatsblad n°. 687), sedert 
gewijzigd, tot uitvoering van artikel 8 der 
kieswet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Ministe·r van 

Binnenl andsche Zaken van 29 November 1938, 
N°. 31983 a fdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1938, N °. 50); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 December 1938, N°. 
36122, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op artikel LXXXIX der wet van 22 
April 1937 (Staatsblad n°. 311), tot wijzig ing 
van de gemeentewet, de provinciale wet en 
de k ieswet en intrekking van de Gemeente-
borgtochtenwet; · 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons besluit van 8 December 1917 

(Staatsblad n°. 687), sedert gewijzigd, tot u it
voer ing van artikel 8 der kieswet, worden de 
volgende wijzig ingen gebracht: 

H et eerste en tweede l iel van artikel 1 wor
den vervangen door de volgende voorschriften: 

,,De kiezerslijst wordt opgemaakt in vast
bladigen of losbladigen boekvorm, dan wel in 
den vorm eener kaartverzameling. 

Eene kiezerslijst in vastbladigen of losbladi
gen boekvorm wordt opgemaakt overeenkom
stig het bij dit bes! uit gevoegd model. Indi en 
eene kiezerslijst wordt opgemaakt in den vorm 

eener kaartverzameli ng, wordt voor iederen 
kiezer eene kaart aangelegd, welke de kolom
men van het bij dit besluit gevoegd model 
dient te bevatten. 
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In de tweede kolom worden de namen, in 
de derde kolom de voorletters of voornamen 
der kiezers vermeld, met dien verstande, dat, 
indien gehuwde vrouwen of weduwen worden 
vermeld met den naam van haar echtgenoot 
of overleden echtgenoot, achter dien naam 
volgt h aar eigen naam, met tusschenvoeging 
van het woord "geboren" of eene afkorting 
van dit woord ; worden gehuwde vrouwen of 
weduwen vermeld met haar eigen naam, dan 
volgen achter dien naam de woorden "echtge
noote van" of " weduwe van" of eene afkor
ting van deze woorden, en de naam van haar 
echtgenoot of overleden echtgenoot; in beide 
gevall en worden in de derde kolom hare eigen 
voorletters of voornamen vermeld. De volgorde 
der namen is alphabetisch en wordt bij gelijk
heid van geslachtsnamen door de eerste voor
letter of voornaam bepaald. In deze volgorde 
worden zij in de eerste kolom genummerd; 
indien de vorm eener kaartverzameling wordt 
gebezigd, worden de kaarten overeenkomstig 
deze nummering gerangschikt". 

In het bestaande derde lid wordt voor 
"tweede" gelezen : ,,derde", na het woord 
,,kan" wordt ingevoegd: ,, , indien de vast
bladige of losbladige boekvorm wordt gebe
zigd," ; aan het slot van het lid wordt een 
zin toegevoegd, luidende: ,,Indien de vorm 
eener kaartverzameling wordt gebezigd, kan 
de kaart der gehuwde vrouw onmiddellijk na 
die van haar echtgenoot worden gerangschikt." 

H et bestaande ·vierde I id vervalt. 
In het bestaande vijfde lid wordt voor "vijf

de" gelezen: ,, vierde". In het bestaande zesde 
lid wordt voor "zesde" gelezen: ,,vijfde". 

In het bestaande zevende lid wordt voor 
"zevende" gelezen : ,,zesde" . Aan het I id wordt 
een zin toegevoegd, luidende: 

,,Indien in de onderdeelen voor Kamer, Sta
ten en gemeenteraad hetzelfde nummer zou 
moeten worden ingevuld, ka n met invulling 
van het eerste dezer onderdeelen worden vol
staan." 

In het bestaande achtste I id wordt het woord 
"kolommen" vervangen door : ,,kolom" ; de 
woorden "en " Dagteekening der naturalisatie" 
vervallen ; na "Aug.," wordt ingelascht . 
,,Sep.". 

Het bestaande negende lid vervalt. 
In het bestaande tiende lid wordt voor 

,,twaalfde" gelezen: ,,achtste". 
In het bestaande elfde lid worden na "Wan

neer" ingevoegd de woorden: ,, , indien de 
vas~bla~ige of losbladige boekvorm wordt ge
bezigd, . 

In artikel 2 wordt na het tweede woord 
,,worden" ingevoegd: ,, , indien de vastbladi
ge of losbl adige boekvorm wordt gebezigd,". · 

Aan het artikel wordt een li d toegevoegd, 
luidende : 

" Indi en de vorm eener kaartverzameling 
wordt gebezigd, worden de kaarten der in het 
vori ge I id bedoelde personen uit de verzame
ling verwijderd. " 

In den eersten zin van artikel 3 wordt na 
het tweede woord "worden" ingevoegd: ,, , in
dien de vastbladi ge of losbladige boekvorm 
wordt gebezigd,". 

Aan het arti kel wordt een lid toegevoegd, 
luidende : 

" Indien de vorm eener kaartverzamel ing 
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wordt gebezigd, worden de kaarten, welke 
voor de in den eersten zin van het vorige lid 
bedoelde personen worden aangelegd, naar de 
a lphabetische volgorde van den naam in de 
verzameling opgenomen en aangeduid met het 
volgnummer van de, naar alphabetische volg
orde van den naam onmiddellijk voorafgaande 
kaart, met toevoeging van de letters a, b, c, 
enz." 

In de eerste zinsnede van arti kei 4 wordt 
tusschen de woorden "en" en "voornamen" 
ingevoegd : ,, voorletters of" . 

2. H et bij Ons bovengenoemd besluit van 8 
December 1917 (Staatsblad n°. 687), sedert 
gewijzigd, behoorende model der kiezerslijst 
wordt vastgesteld overeenkomst ig de bijlage 
dezes. (Zie bl z. 933). 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad en van de Staatscou
rant, waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, den 22sten December 1938. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van B innenlandsche Zaken, 
Van Boe y e n. 

(Uitgeg. 3 J anuari 1939 .) 

S. 359A. 

22 December 1938. BESLUIT tot vaststelling 
van regelen als bedoeld in de a rtikelen 2, 
lid 4, en 4 van de Girowet, Staatsblad 
n°. 307 van 1936 (G em eente-girobesluit-
1938). 

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

vast te stell en a ls bedoeld in artikel 2, lid 4, 
van de G irowet, Staatsblad n° . 307 van 1936, 
en voorts, dat regelen moeten worden vast
gesteld ten behoeve van het toezicht, bedoeld 
in artikel 4 van die wet; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van den 19en Augustus 
1938 n°. M 36, Hoofdbestuur de r Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, en van Onzen Minis
ter van Financiën van den 7en October 1938, 
n°. 181 Generale Thesaurie, a fd . B.Z.; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 22 November 1938, n°. 49); 

Gelet op het nadere rapport van Onze voor
noemde Ministe rs van den 13 December 1938, 
n°. M 61, Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie, en van den 19 December 
1938, n°. 180 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen als volgt: 

Algerneene bepal ing. 

Beteekenis van sommige 
uitdrukkingen. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
wet: de Girowet, Staatsblad n°. 307 van 

1936 ; 



ll:lode l. 

1. 2. 3. 4. 5. 

Voor-
Woon-

letters 
plaats 

Volg- Naam of 
Schor- in dege-

nummer sing meente 
voor- op 1 

nam en Januari 

1 

N.B. Op de eerste bladzijde moet worden aan
geduid voor welke gemeente de lij st geldt . 
Wordt de lij st opgemaakt voor eene ge
meente, welker gebied tot meer dan een 
kieskring behoort of die in kieskringen 
verdeeld is, dan is de kolom 6 t e splitsen 
als hierneven s aangegeven. 

Ji:IEZEUSLIJST. 

6. 

Nummer van h et 

7. 8. 9. 10. 

Bevoegd om bij 
stemdistrict Dagt ee- volmacht te st emmen Waar-

merking Aan -

1 1 Ge-Kamer Staten meen-
teraad 

1 

Nummer van den 
kieskring 

1 1 

Ge-
Kamer Staten meen

teraad 

kening 
der der wijzi- merkingen 

geboorte Kamer Staten meen-1 1 Ge- gingen 

Il 

Nummer van het 
st emdistrict 

1 1 

Ge-
Kamer Staten meen

teraad 

teraad 

Deze lijst aldus vastgesteld de,, 
22sten Februari . . . . . . . 

Burgemeester en Wethouders 
van . 

Burgemeest er. 
Secretaris. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 22 Decem 
bet· 1938 (Staatsb lad n°. 359). 

Mij bekend, 
De Minister van B innenlandse/ie Zaken, 

V a n Boe yen. 
.... 
~ 
00 
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dienst: een gemeentelijke dienst, als bedoeld 
in artikel 2 van de wet; 

postrekening: eene rekening bij den post
cheque- en girodienst in Nederland. 

Van de vergunning voor het imtell en van 
een dienst. 

Al gemeene bepaling. 

2. De in artikel 2, 1 id 3, onder a, b en c 
van de wet bedoelde bepalingen betreffende 
het verleenen van vergunningen, als bedoeld 
in lid 1 van dat artikel , worden door Ons 
gesteld met inachtneming van het bepaalde 
in de artikelen 3 tot en met 5 van dit besluit. 

Belegging. 

3. 1. Van de gelden van een dienst, voor 
zoover die niet zijn geboekt ten gunste van de 
gemeente, welke den dienst exploiteert, van 
ambtenaren van die gemeente als zoodanig of 
van instellingen van die gemeente, mag ten 
hoogste 15 % ter besch ikking van de gemeente 
worden gesteld. De gemeente behoort bij het 
beheer daarvan een zoodanig kasbeleid te voe
ren, dat door den dienst, indien noodig, steeds 
onmiddellijk weder over de gelden kan worden 
beschikt. 

2. De gelden, waarover de gemeente over
eenkomstig het bepaalde onder 1 niet de be
schikking heeft, mogen op de volgende wijze 
worden belegd: 

a. voor ten hoogste 60 % van de geiden 
van den dienst, in schuldbrieven, vermeld in 
a rtikel 5, lid 1, onder a tot en met g, van de 
wet van 29 December 1928 (Staatsblad n°. 
507), gewijzigd bij de we t van 29 November 
1935 (Staatsblad 11°. 685), voor zoover die be
leenbaar zijn bij de Nederlandsche Bank en 
met uitslu iting van schuldbrieven ten laste 
van de gemeente, welke den dienst explo i
teert; 

b. in Nederlandsch schatkistpapier ; 
c. in promessen van provinciën en gemeen

ten, voor zoover die promessen door de N e
derlandsche Bank discontabel zijn verklaard en 
met uitsluiting van promessen van de gemeen
te, welke den dienst exploi teert; 

d . in beleening op onderpand van effecten, 
die als zoodanig door de Nederlandsche Bank 
zijn toegelaten en met geen lagere overwaarde 
van het onderpand dan door deze instelling 
wordt gevorderd. 

3. Bij het beleggen van gelden op den voet 
van het bepaalde in lid 2, onder d, mogen 
schuldbrieven ten laste van de gemeente, welke 
den dienst exploiteert, niet in onderpand wor
den genomen, terwijl aan die gemeente geen 
gelden bij wijze van beleen ing mogen worden 
verstrekt. 

4. Voor zoover de in lid 2 bedoelde gelden 
niet zijn belegd, behooren zij in gereede pen
ningen bij den dienst aanwezig te zijn of te 
worden gestort op eene ten name van den 
dienst bij de ederlandsche Bank aangehouden 
rekening-courant. 

De voorwaarden voor het aanhouden van 
deze rekening-courant behoeven de goedkeu
ring van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

Deelneming aan het in
terlocale en internationale 
betalingsverkeer. 
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4. 1. Door een dienst worden rekeningen
courant ten nam!) van natuurlijke of rechts
personen buiten de gemeente, waar deze is 
gevestigd, slechts geopend of aangehouden, 
voor zoover deze personen in die gemeente een 
beroep of bedrijf uitoefenen, of ingeval zij niet 
aan deze voorwaarde voldoen, voor zoover 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken op 
verzoek van de gemeente toestemming daartoe 
heeft verleend, met dien verstande, dat de 
rekeningen onmiddellijk worden opgeheven, 
zoodra Onze voornoemde Minister den wensch 
daartoe aan de gemeente te kennen geeft. 

2. H et aanhouden van eene rekening-cou
rant ten name van een in eene andere ge
meente gevestigden dienst is verboden. Dit 
verbod geldt ook voor reken ingen-courant ten 
name van diensten, a ls bedoeld in artikel 3, 
lid 1, van de wet. 

3. Ten name van een dienst kan op verzoek 
van de gemeente eene postrekening worden 
geopend, welke onverminderd het bepaalde in 
artikel 5 van dit besluit onderworpen is aan 
de algemeene regelen betreffende het gebruik 
van postrekeningen, waartoe behoort de be
voegdheid van den directeur van den post
cheque- en girodienst tot ambtshalve herstel 
van foutieve boekingen op die rekening zon
der voorafgaande toestemming van de ge
meente. 

4. De door een dienst van zijne rekening
couranthouders ontvangen opdrachten tot het 
doen van betalingen aan personen in andere 
gemeenten in Nederl and, di e niet bij den 
dienst zijn aangesloten of aan personen buiten 
Nederl and, mogen alleen worden uitgevoerd , 
als ten name van den dienst eene postreke
ning is geopend. De uitvoering geschiedt als
dan met gebruikmaking van die postrekening. 
Vergoeding voor de . be-
moeiingen van den post-

cheque- en g irodienst. 

5. 1. Voor de bemoeiingen van den post
cheque- en girodienst ten behoeve van de voor 
een dienst aangehouden postrekening wordt 
door de gemeente buiten de rechten en kosten , 
welke volgens de a lgemeene voorschriften te 
haren laste komen, aan den postcheque- en 
g irodienst over elk kalenderjaar behoudens 
het bepaalde in de leden 2 en 4 eene vergoe
ding betaald van f 0.10 voor elke opdracht, 
welke hetzij in het debet, hetzij in het credit 
op die rekening is geboekt geworden, met dien 
verstande, dat ve rzamelposten gerekend wor
den voor zooveel opdrachten als er in begre
pen zijn. 

2. Het overeenkomstig het bepaalde in lid 
1 berekende bedrag wordt verminderd met het 
hierna aangeduide percentage van het ge
middelde saldo van de postrekening van den 
dienst gedurende het betrokken kalenderjaar. 
Di t saldo wordt bepaald door de som van de 
eindsaldo's op den 7den, den 15den, den 23sten 
en den laatsten van elke maand te deelen door 
48. Het percentage is gelij k aan dat, hetwelk 
door Onzen Minister van Financiën krachtens 

r het bepaalde in artikel 7, lid 5, van de Be-
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drijvenwet (Staatsblad n° . _249 van 1928) voor 
het betrokken kalenderjaar is vastgesteld voor 
de vergoeding van rente over de creditsaldi 
der tusschen 's Rijks Schatkist en het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
aangehouden rekening-courant. 

3. Poor de gemeente wordt binnen eene 
maand na afloop van het kalenderjaar van 
het aantal opdrachten, bedoeld in lid 1, vol
gens een door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken vast te stellen model opgaaf 
gedaan aan den directeur van den postcheque
en girodienst, die daarna het bedrag van de 
vergoeding op den grondslag van het bepaalde 
in de leden 1 en 2 vaststelt en daarvan onder 
de noodige toelichting mededeeling doet aan 
de gemeente. Binnen eene maand na den da
tum van die mededeeling zorgt deze voor de 
betaling door overschrijving op postrekening 
n°. 19100 ten name van het Bestuur van den 
postcheque- en girodienst. 

4. Is het bedrag, berekend volgens het be
paalde in lid 2, gelijk aan of grooter dan dat, 
berekend volgens het bepaalde in lid 1, dan 
vindt ter zake van de in laatstgenoemd lid 
bedoelde bemoeiingen buiten de daar genoem
de rechten en kosten geenerlei verrekening 
met de gemeente plaats. 

Van het toezicht op de diensten. 

Algemeene bepaling. 
6. 1. Het in artikel 4 van de wet bedoelde 

·toezicht wordt uitgeoefend met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 7 tot en met 
9 van dit besluit. 

2. Dit toezicht is er op gericht, de naleving 
te verzekeren van de bij of krachtens de wet 
gegeven algemeene en bijzondere voorschriften. 

Periodieke opgaven. 
7. 1. De gemeente verstrekt vóór den 15den 

Januari , den 15den April , den 15den Juli en 
den 15den October van elk jaar aan· Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken volgens ' 
een door dezen vast te stellen model eene op
gaaf van de namen, de beroepen en de woon
plaatsen van degenen, te wier behoeve in het 
laatste kalender-kwartaal door een dienst re
keningen-courant zijn geopend en van de reke
ning-couranthouders, in wier naam, beroep of 
woonplaats sedert de vorige opgaaf verande
ringen zijn gekomen. 

2. Bij de daarvoor in aanmerking komende 
vermeldingen wordt tevens mededeeling ge
daan van de beschikking van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, waarbij de toe
stemming, vereischt voor het openen of aan
houden van de rekening-courant, is verleend. 

3. Bij de vorenbedoelde gegevens wordt 
overgelegd eene opgaaf van het gezamenlijke 
tegoed van de Joopende rekeningen-courant op 
den laatsten dag van het kalender-kwartaal, 
a lsmede een overzicht van de wijze, waarop 
de gelden zijn belegd. 

Opgaaf van wijzigingen in 
de bepalingen omtrent het 
gebruik van den dienst. 

8. De gemeente doet aan Onzen M inister 
van Binnenlandsche Zaken mededeeling van 
a ll e bepalingen betreffende het gebruik van 
een dienst en van de daarin aangebrachte 
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wijzigingen, binnen eene maand nadat deze 
bepalingen of wijzigingen tot stand zijn ge
komen. 

Inzage van boeken en be
scheiden. Verstrekken van 
inlichtingen. 

9. 1. Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financiën verleenen aan door 
hen aan te wijzen ambtenaren op den grond
slag van artikel 6 van dit besluit opdracht om 
door het inzage nemen van de boeken en be
scheiden betreffende de administratie van de 
diensten ter plaatse, waar die administratie 
wordt gevoerd: 

a. te onderweken of de voor de diensten 
geldende bepalingen en voorwaarden worden 
nageleefd; 

b . zich op de hoogte te steil en van de wijze, 
waarop de diensten worden geëxploiteerd; 

c. zich te overtuigen van de juistheid der 
in artikel 7 bedoelde opgaven en van de wijze, 
waarop de belegg ingen en de in onderpand 
genomen waarden worden bewaard. 

2. De gemeente draagt er zorg voor, dat 
de in lid 1 bedoelde ambtenaren op hun ver
zoek tot het nemen van die inzage in de ge
legenheid worden gesteld en dat hun de door 
heri gevraagde inl ichtingen worden gegeven. 

3. Overigens is de gemeente verplicht, aan 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën op hun verzoek alle inlichtingen 
te verschaffen, welke dezen ten behoeve van 
de u itoefening van het hun door de wet op
gedragen toezicht meenen noodig te hebben. 

Slotbepaling. 

Titel. Inwerkingtreding. 
10. 1. Dit besluit kan worden aangehaald 

onder den titel "Gemeentegirobesluit-1938" 
met vermelding van het nummer van het 
Staatsblad, waarin het wordt geplaatst. 

2. H et treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van dat Staatsblad. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 22sten December 1938. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsch e Zaken, 
Van Boe yen. 

s. 410. 

D e Minister van Financiën, 
J. A. de W i I de. 

( Uitgeg. 30 December 1938.) 

8 D ecember 1938. WET, houdende bepalingen 
tot wijziging van de Tabakswet (Staats
blad 1921, n°. 712) . 

Bijl. Hand. lT 1937/38, 416; 1938/39, 9. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 63- 73. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 9. 
H and. I 1938/39, bladz . 69. 

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

dat het wenschelijk is voor de handhaving van 
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het verbod van verkoop van tabaksfabrikaten 
beneden den kleinhandelsprij in de Tabaks
wet (Staatsblad 1921, n°. 712) , laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 28 December 1935 
( taatsblad n°. 794), eenige bestaande bepa-• 
lingen te wijzigen en enkele nieuwe bepalingen 
op te nemen en voorts eenige punten van zui
ver technischen aard in deze wet nader te 
regelen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Tabakswet (Staatsblad 1921, 

n°. 712), zooals die nader is gewijzigd, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
De accij ns wordt berekend naar den klein

handelsprijs, waaronder wordt verstaan de 
prijs in geld of geldswaarde, waarvoor de aan 
den accijn onderworpen artikelen, met inbe
grip van de belasting en de kosten van ver
pakking, bij verkoop in het klein worden af
geleverd. 

De bij verkoop toege tane kortingen en der
gelijke prijsverminderingen blijven buiten aan
merking. 

Onder verkoop in het klein wordt verstaan 
verkoop aan anderen dan wederverkoopers . 

Een en dezelfde bedrijfsvergunninghouder 
mag eenzelfde tabak fabrikaat slechts onder 
één kleinhandelprijs in den handel brengen of 
doen brengen, tenzij in het merk of door een 
merk waaronder het is verpakt op duidelijke 
wijze een onderscheid is aangebracht. 

Onze Minister van Financiën kan onder door 
hem te stellen voorwaarden afwijking van het 
in het vorig lid bepaalde toelaten. 

b. Artikel 3 vervalt. 
c. Artikel 5, tweede lid, zooals dit artikel 

laatstelijk is gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 29 December 1933 (Staatsblad n°. 769), 
wordt gelezen a ls volgt: 

De wijze van berekening van den in het 
eerste lid bedoelden accij ns wordt bepaald 
door Onzen Minister van Financiën, gehoord 
de comm iss ie, bedoeld in artikel 53. 

d. A rtikel 9, tweede l id, wordt gelezen als 
volgt: 

Bij algemeenen maatregel van bestuur wor
den door Ons bepalingen vastgesteld omtrent 
de wij ze van verpakking a lsmede omtrent de 
op de verpakking te vermeld n aanwijzingen . 
Omtrent de grootte van den inhoud van de 
toegelaten verpakking worden door Onzen Mi
nister van Financiën bepal ingen vastgesteld. 
De commi sie, bedoeld in artikel 53, wordt in 
deze gehoord. 

e. Artikel 15 , zesde lid, zooals dit artikel 
laatstelij k is gewijzigd bij artikel 2 van de wet 
van 29 December 1933 (S taatsblad n°. 765), 
wordt ge lezen a ls volgt: 

De bedrijfsvergunn ing wordt, behoudens het 
bepaalde in het derde en het vierde I id van 
artikel 17, n iet geweigerd, tenzij zij wordt ge
vraagd voor eene lokaliteit of voor lokalitei
ten, waarop de artikelen 23, 39a of 40 toepas
sel ij k zij n, maar die niet aan de bepalingen 
van die artikelen voldoen. 

/. Artikel 16, vierde lid, zooals dit artikel 
is gewijzigd bij artikel 1, letter c, van de wet 
van 17 Februari 1922 (Staatsblad 11°. 63). 
wordt gelezen als volgt: 

Op dit verwek wordt binnen veertien dagen 
door den ontvanger beschikt, met i11achtne-
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ming van het bepaalde bij de artikelen 23 , 
39a en 40. 

g . Artikel 17, zooals dit artikel is gewij 
zigd bij artikel 1 van de wet van 28 December 
19 35 (Staatsblad n°. 794). wordt gelezen als 
volgt: 

Eene verleende bedrij fsvergunning wordt op 
verzoek van den belanghebbende ingetrokken 
door of vanwege Onzen M inister van F inan
ciën. 

Zij kan door Onzen voornoemden M inister, 
op daartoe strekkend advies van de commissie, 
bedoeld in artikel 53, worden ingetrokken: 

a. indien daarvan gedurende een jaar of 
langer geen gebruik is gemaakt; 

b. indien de houder na ontvangen aanma
ning langer dan één maand in verzuim blij ît 
met de betaling van het vergunningsrecht; 

c. indien ten aanzien van de lokaliteit of 
lokaliteiten, waarvoor zij is verleend, niet meer 
wordt voldaan aan de bepali ngen van de ar
tikelen 23, 39a en 40; 

d. indien eene veroordeeling van den hou
der wegens herhaalde overtred ing van deze 
wet onherroepel ijk is geworden. 

Aan dengene wiens bedr ij fsvergunn ing is in
getrokken op grond van het bepaalde in het 
tweede lid, onder letter c, aan zijne echtge
noote en aan de verdere bij hem inwonende 
personen, alsmede aan hem die eene bedrij fs
vergunning vraagt voor eene lokaliteit of lo
kaliteiten waarvoor de aan een ander ver
leende bedrijfsvergunning op grond van letter 
c is ingetrokken, kan eene bedrij fsvergunn ing 
worden geweigerd gedurende ten hoogst.e één 
jaar nadat de bedrijfsvergunning is ingetrok
ken. 

.Eene bedrijfsvergunning kan eveneens wor
den geweigerd aan dengene, d ie bij onherroe
pelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld 
wegens herhaalde overtred ing van deze wet, 
a lsmede aan zijne echtgenoote en aan de ver
dere bij hem inwonende of in de laatste twaalf 
maanden bij hem in dienst geweest zijnde per
sonen gedurende ten hoogste vijf jaar nadat 
de rechterlijke uitspraak, die tot de weigering 
aanleiding gaf, kracht van gewij de heeft ver
kregen. 

h . Artikel 38 wordt gelezen a ls volgt: 
Aan fabrikanten en aan groothandelaars kan 

door Onzen M inister van Financiën, onder de 
noodige voorzieningen, worden vergund om u it 
het buitenland ingevoerde tot verbruik be
reide tabak zonder betaling van accijns in te 
slaan in de lokalen, omschreven in de hun 
verleende bedrij fsve rgunning, in welk geval 
die tot verbruik bereide tabak voor de toe
passing van deze wet met geëntreposeerde 
wordt gelijkgesteld. 

i. Na artikel 39 wordt onder , .Hoofdstuk 
. VI: Bij zondere bepalingen betreffende den 

handel in tot verbruik bereide tabak" een 
nieuw artikel , genummerd 39a, ingevoegd, lui
dende als volgt: 

Art. 39a. De lokalen waarin het bedrijf 
van groothandelaar in aan den accijns onder
worpen artikelen wordt uitgeoefend, mogen 
zich niet bevinden in, noch gemeen3Chap heb
ben met, of grenzen aan een pand, waarin die 
artikelen in het klein worden verkocht. 

Van het in het vorig lid bepaalde kan door 
Onzen Minister van Financiën onder door hem 
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te stellen voorwaarden, gehoord de commissie, 
bedoeld in artikel 53, ontheffing worden ver
leend, voor zoover het lokalen betreft, waarin 
het in het vorig lid genoemde bedrijf in den 
zin van deze wet op 1 December 1937 reeds 
werd uitgeoefend. 

j. Artikel40, zooals dit artikel is gewijzigd 
bij artikel 4, letter b, van de wet van 29 De
cember 1933 (Staatsblad n°. 769) , wordt ge
lezen als volgt: 

De lokalen waarin aan den accijns onder
worpen artikelen in het klein worden ver
kocht, mogen zich niet bevinden in , noch ge
meenschap hebben met, of grenzen aan een 
panrl, waarin het bedrijf van fabrikant wordt 
uitgeoefend. 

De in het vorig lid bedoelde lokalen moeten, 
overeenkomstig de daartoe door Ons bij alge
meenen maatregel van bestuur te geven voor
schriften, zoodanig zijn gelegen en ingericht, 
dat van den openbaren weg af kan worden 
waargenomen, dat zij kennelijk bestemd zijn 
orb daarin aan den accijns onderworpen arti
kelen in het klein te verkoopen. Van het voor
schrift in den vorigen zin kan door of van
wege Onzen Minister van Financiën onder 
door hem te stellen voorwaarden, die ook van 
geldelijken aard kunnen zijn, ontheffing wor
den verleend. 

k. Artikel 42, zooals dit artikel is gewijzigd 
bij artikel 1, letter g, van de wet van 17 Fe
bruari 1922 (Staatsblad n°. 63), wordt gelezen 
als volgt: 

Met afwijking van het vorig artikel, mogen 
niet-stuksgewijs gezegelde sigaren in de ge
opende oorspronkelijke verpakking, gevuld met 
sigaren tot het op die verpakking aangegeven 
aantal, door een kleinhandelaar, met het over
eenkomstig artikel 7 aangebrachte doch ver
broken zegel , ten verkoop aangeboden, in 
voorraad gehouden, verkocht en afgeleverd 
worden, dit laatste echter met niet meer dan 
één verpakking tegel ijk. 

Handelingen in strijd met de artikelen 41 
en 42 zijn verboden. 

l . Artikel 44 vervalt. 
m. Artikel 45, zooals dit artikel is gewij

zigd bij artikel 4, letter c, van de wet van 29 
December 1933 (Staatsblad n°. 769), wordt 
gelezen als volgt: 

De aan den accijns onderworpen artikelen 
mogen niet worden verkocht, te koop aange
boden of afgeleverd voor een hoogeren prijs 
dan dien, vermeld op de overeenkomstig ar
tikel 7 aangebrachte zegels. 

Indien verkoop voor een hoogeren prijs zal 
plaats hebben, moet vóóraf de meer verschul
digde accijns worden voldaan overeenkomstig 
de door Ons bij algemeenen maatregel van 
bestuur te geven voorschriften. 

Het is eveneens verbod"en aan accijns onder
worpen a,·tikelen in het klein te verkoopen, 
te koop aan te bieden of af te leveren voor 
een !ageren prijs dan dien vermeld op de 
overeenkomstig artikel 7 aangebrachte zegels. 
Als overtreding van dit verbod wordt mede 
aangemerkt: 

a. het verl eenen van kortingen op den naar 
hoeveelheid en zegels verschuldigden klein
handelsprijs; 

b. het in de uitoefening van den verkoop 
in het klein van tabaksfabrikaten : 
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1. in eenigerlei vorm verstrekken van ge
schenken, toegiften, bonnen en verrichten van 
soortgelijke handelingen, 

2. verleenen van medewerking aan hande
lingen, gericht op bevoordeeling van derden. 

Onze Minister van Financiën kan onder door 
hem te stellen voorwaarden afwijking van het 
in het vorig lid bepaalde toestaan. 

Het is aan verkoopers van sigaren verboden 
gebruikte zegels in voorraad te hebben, of 
ledige kistjes voorhanden te hebben, waarvan 
het zegel niet voor herh aald gebruik is onge
schikt gemaakt. 

n. Artikel 59 vervalt. 
o. Artikel 68 wordt gelezen als volgt: 
Overtreding van artikel 15, laatste lid, ar

tikel 16, laatste lid , de artikelen 19, 25 of 28 
wordt gestraft met eene geldboete van ten 
minste vijftig en ten hoogste driehonderd gul
den. 

p. Artikel 72, zooals dit artikel is gewijzigd 
bij artikel 1, letter j, van de wet van 17 Fe
bruari 1922 (Staatsblad n°. 63), wordt gelezen 
als volgt: 

Overtreding van de arti kelen 2, vierde lid, 
10, 42, tweede lid , 45 en 47, eerste Jid, wordt 
gestraft met eene geldboete van ten minste 
honderd en ten hoogste duizend gulden. 

q. Aan artikel 88a, zooals dit artikel laat
stelijk is gewijzigd bij artikel 2 van de wet 
van 28 December 1935 (Staatsblad n°. 794), 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 

De in dit artikel bedoelde waarborgsom 
wordt voor de toepassing van artikel 271 van 
de Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n° . 38) gel ijkgesteld met de daar
bedoelde cautie in geld. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met in
gang van een door Ons nader te bepalen tijd
stip. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1938. 

5_ 414. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J. A. de W i Id e. 
(Uitgeg. 3 Januari 1939. ) 

27 Dece1nber 1938. WET, houdende nadere 
voorzieningen ten aanzien van de heffing 
van het bijzonder invoerrecht op benzine. 

Bijl . Hand. Il 1931/38, 513; 1988/8 9, 56. 
H and. Il 1988/89, bladz. 303/4. 
Bijl. Hand. 1 1988/89, 56. 
Hand. l 1938/39, bladz. 181/2. 

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

dat het wenschelijk is, enkele nadere voorzie'. 
ningen te __ treffen ten aanz ien van de heffing 
van het b1Jwnder rnvoerrecht op benzine; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . De wet van 19 December 1931 

(Staatsblad n°. 527), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 5 Juni 1936 (Staatsblad n°. 400) 
wordt nader gewijzigd als volgt: ' 

1. Aan het eerste lid van artikel 2bis wordt 
met vervanging van de punt aan het slot doo; 
een puntkomma. toegevoegd: 
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c. onder letter b bedoelde herkenningsmid
delen of hiervan mogelijk afkomstige bestand
deelen; aanwezig in benzine, in petroleum of 
in volgens letter a aangewezen andere stoffen, 
van een dezer vloeistoffen af te scheiden of 
hierin op eenigerlei wijze onkenbaar te maken. 
zoomede om eenig middel aan te wenden, het
welk een zoodanige afscheiding of onkenbaar
making kan bevorderen, en om een zoodanig 
middel en een dier vloeistoffen tezamen of bij
eengevoegd voorhanden te hebben. 

2. Artikel lObis wordt gelezen : 
Overtreding van een in het eerste lid van 

artikel 2bis, onder letter a of b omschreven 
verbod wordt gestraft met een geldboete van 
ten hoogste vijfhonderd gulden voor elke, in 
strijd met zulk een verbod, vermengde, in het 
vrije verkeer gebrachte, ten vervoer aangebo
den, vervoerde of voorradige hoeveelheid van 
twi nti g hecto li ter of gedeelte daarvan. 

Overtreding van een in het eerste lid van 
artikel 2bis, onder letter c omschreven verbod 
wordt gestraft met een geldboete van ten hoog
ste duizend gulden. 

3. De eerste twee leden van arti kei 20 wor
den gelezen : 

Deze wet, welke kan worden aangehaald 
onder den t itel "Benzinewet 1931" treedt in 
werking met ingang van den eersten J anuar i 
1932. 

Zij vervalt met ingang van den eersten Ja
nuari 1944, behalve ten aanzien van de reeds 
verschuldigde i-echten en begane strafbare fe i
ten. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien van hare afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
<1egeven te 's-Gravenhage, den 27sten De

cember 1938. 

s. 416. 

WILHELMINA. 
D e M inis te1· van Financiën, 

J . A. d e W i I de. 
(Uitgeg. 30 Dece,nber 1938.) 

30 D ece1nbe1· 1938. WET tot nadere wijziging 
van de wet van 29 December 1928 (Staats
blad n°. 507) houdende nadere regeling 
van de belegging van gelden van Rijks
fondsen en -ins teil ingen, gewijzigd bij de 
wet van 29 November 1935 (Staatsblad 
n°. 685 ). 

B ijl. Hand. Il 1938/39, 195. 
Hand. Il 1938/39, bl adz. 1021/2. 
B-ijl . Hand. I 1938/39, 195. 
H and. l 1938/39, bladz. 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken de wet van 
29 December 1928 (S taatsblad n°. 507), hou
dende nadere regeling van de belegging van 
gelden van Rij ksfondsen en -instellingen, ge
wijzigd bij de wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685) nader te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. Art ikel 6 der wet van 29 December 

1928 (Staatsblad n°. 507), houdende nadere 
regeling van de belegging van gelden van 
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Rijksfondsen en -instellingen, zooals deze is 
gewijzigd bij de wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685 ), wordt nader gewijzigd en 
gelezen a ls volgt: 

Art. 6. 1. Indien Onze Minister van Fi
nanciën krachtens wettelijke machtiging over
gaat tot het te gelde maken van bewijzen van 
gevestigde schuld ten laste of onder garantie 
van het Rijk, zal , onverminderd het bepaalde 
in het derde lid van dit artikel, door het In
validiteits- en Ouderdomsfonds en het Al ge
meen Burgerlijk Pensioenfonds in zulke te
geldemaking worden deelgenomen tot een zoo
danig bedrag als die fondsen voor belegg ing 
beschikbaar hebben. Deze dee lneming strekt 
n iet verder dan tot het bedrag, hetwelk aan 
die fondsen in het jaar, waarin de tegeldema
king plaats heeft, aan bijdragen uit de schat
kist toekomt. Onze Minister voornoemd is be
voegd, na overleg met den R aad, de in den 
vorigen zin omschreven beperking - echter 
tot ten hoogste de helft van het overigens in 
het jaar van uitgifte voor belegging beschik
baar bedrag - buiten werking te stellen in
geval de tegel demaking strekt tot con versie 
van gevestigde schuld. 

2. Indien het bedrag, ingevolge het eerste 
lid ter deelneming beschikbaar, grooter is dan 
dat van de te gelde te maken schuldbewijzen , 
zal de deelneming zooveel doenlijk pondsponds
gewijze geschieden naar verhouding van de bij 
elk der beide fondsen daartoe beschikbare gel
den. 

3. Ongeacht de in het eerste lid omschreven 
verplichting tot deelneming, zal door de in het 
tweede lid van artikel 1 genoemde fondsen en 
instellingen in de tegeldemakingen, strekkende 
tot conversie van gevestigde schuld, worden 
deelgenomen tot het beloop van hun bezit aan 
te converteeren schuldbewijzen. Zij verstrekken 
tijdig de vere ischte gegevens omtrent dat be
ût aan Onzen genoemden M inister, di e het 
bedrag der deelneming bepaalt. 

4. De gelden, krachtens het eerste lid ter 
deelneming beschikbaar en ingevolge het zesde 
lid van dit artikel in 's Rijks schatkist ge
reserveerd, blijven, voor zoover zij in het jaar, 
waarin zij de genoemde fondsen toekomen, 
niet daartoe zijn gebezigd, tot deelneming in 
eene vo lgende tegeldemaking van schuldbewij 
zen aangewezen, tenzij Onze Minister van 
Financiën verklaa rt daarop geen prij s te stel
len. 

5. De in het eerste en derde lid bedoelde 
deelnemingen geschieden tegen denzelfden 
koers en tegen dezelfde ren te a ls die van de 
leening, waarin wordt deelgenomen, terwijl 
aan de fondsen dezelfde provisie wordt toege
kend als aan bij de uitgifte betrokken tus
schenpersonen. 

6. Onze Minister van Financiën geeft van 
zijn voornemen om tot tegeldemaking van 
schuldbewijzen, a ls in het eerste I id bedoeld, 
over te gaan, zoo spoedig mogelijk kennis aan 
de a ldaar genoemde fondsen en aan den R aad. 

a ontvangst dezer kennisgeving zijn de fond
sen verplicht de voor belegging vrijkomende 
.gelden tot het in het eerste lid genoemde 
)'.Ilaximum, onderscheidenlijk het in de laatste 
zinsnede van het eerste lid bedoel de bedrag, 
te reserveeren. Over de gereserveerde bedra
gen wordt, gedurende den t ijd dat zij in 's Rijks 
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schatkist berusten, een door Onzen Minister 
van Financiën na overleg met de fondsen te 
bepalen rente vergoed. 

Art. II. Aan artikel 3 der in Artikel I ver
melde wet wordt een nieuw lid toegevoegd 
luidende : 

5. De Raad kan den Voorzitter tezamen 
met één of meer zijner leden machtigen na
mens den Raad te beslissen in gevallen, waar
in naar het oordeel van den Voorzitter eene 
beslissing door den Raad zelven te veel tijd 
zou vorderen. 

Art. III. Aan het slot van het l ste lid van 
artikel 5 der in Artikel I vermelde wet wordt, 
met vervanging van de punt achter het woord 
,,gelegen" door eene puntkomma, toegevoegd: 

i. in schuldbrieven van volgens de Neder
landsche wet opgerichte en in Nederland ge
vestigde maatschappijen. 

Art. IV. In het 4de lid van artikel 5 der 
in Artikel I vermelde wet worden de woorden: 
,,der rekeningen-courant, bedoeld in artikel 22, 
lste lid der Postwet (Staatsblad 1919, n° . 
543)," vervangen door de woorden: aange
houden door de aangeslotenen bij de in artikel 
1, 2de lid, onder g genoemde instelling. 

Art. V. In het 4de lid van artikel 7 der in 
Artikel I vermelde wet worden de woorden : 
"onder goedkeuring van den Voorzitter van 
den Raad ." vervangen door de woorden: met 
inachtneming van de regelen daartoe door den 
Raad vast te stellen. 

Art. VI. In het lste lid van artikel 10 der 
in Artikel I vermelde wet wordt tusschen de 
woorden "wet" en "treedt" ingevoegd: kan 
worden aangehaald onder den titel van "Be
leggingswet"; zij 

Art. VII. Artikel 11 der in Artikel I ver
melde wet wordt ingetrokken. 

Art. VIII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1938. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financiën, 
J. A . de W i Id e. 

D e Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Van Boe yen. 

s. 5791. 

De M inister van Sociale Zaken, 
C. P . M . Romme. 

(Uitgeg. 31 December 1938.) 

6 Decen1 ber 1938. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besl uit van 6 
October 1932 (Staatsblad n°. 487) , tot 
vaststelling van de inricht ing van den 
Rijkswaterstaatsdiemt, als bedoeld in ar
ti kel 5, tweede I id , van de Waterstaatswet 
1900, zooals dit het laa tst is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 15 October 1936 
(Staatsblad n°. 579 C) . 

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

Wa tersta at van 16 November 1938, La. X., 
Direct ie van den Waterstaat; 
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Gezien artikel 5, tweede lid, van de Wa
terstaatswet 1900; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 November 1938, N°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 2 December 1938, L a . U. , 
Directie van den Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 6 October 1932 (Staatsblad 

n°. 487) , laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 15 October 1936 (Staatsblad n°. 579 C) 
nader te wijzigen als volgt: 

Eenig artikel. 
In het eerste lid van artikel 10 van voren

genoemd basluit wordt in plaats van "zestig 
hoofdingenieurs en ingenieurs" gelezen: ,,ze
ventig hoofdingenieurs en ingenieurs", in de 
plaats van " honderd opzichters" gelezen: 
" honderd vij f en tw intig opzichters", in de 
plaats van tachtig administratieve hoofdamb
tenaren en -ambtenaren" gelezen: ,,negentig 
administratieve hoofdambtenaren en -ambtena
ren" en in de plaats van "zeventig schrijvers" 
gelezen: ,,tachtig schrijvers". 

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

's-Gravenhage, den 6den December 1938. 

S. 579M. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. v. B u u re n. 
(Uitgeg. 3 J anuari 1939.) 

22 Dece1nber 1938, BESLUIT tot wijziging 
van het Al gemeen reglement van politie 
voor r ivieren en Rijkskanalen, vastgesteld 
bij Koninklijk beslu it van 24 November 
1919 (Staatsblad n°. 765) en het laa tst 
gewijzigd bij Koninklijk beslu it van 11 
Augustus 1938 (Staatsblad n°. 572). 

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

Waterstaat van 1 December 1938, n°. 483 , 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Febrnari 1891 
(Staatsblad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1938, n°. 53); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 December 1938, La. 
I., Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het Algemeen reglement 

van politie voor rivieren en Rijkskanalen , 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 No
vember 1919 (Staatsblad n°. 765) en het 
laatst gewij zigd bij Koninklijk besluit van 11 
Augustus 1938 (Staatsblad n°. 572), de vol
gende wijzigingen worden aangebracht: 

a. Aan artikel 1, lid 3, wordt het volgende 
toegevoegd: 

,,m. de schutsluis met toeleidingen te Har
dinxveld." . 

b. In" artikel 92, lid 1, wor~,t in plaats van 
,, h en i gelezen: ,, h, i en m . 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 22sten December 1938. 

S. 579N. 

WILHELMINA. 
D e Minister . van Waterstaat, 

J. v. Buur en. 
(Uitger, . 6 Janua,·i 1939.) 

31 December 1938. BESLUIT, tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 6 Decem
ber 19 28, tot vaststelling van een regeling 
van het Rijkstoezicht op de Luchtvaart 
(Staatsblad n°. 454), laatstelijk gewijzigd 
b ij Koninklijk besluit van 27 J anuari 1936 
(Staatsblad n°. 562). 

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

Waterstaat van 1 December 1938, nb_ 523 , 
Luchtvaartdienst; 

Gelet op artikel 52 van de Luchtvaartwet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

13 December 1938, n°. 54); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 28 December 1938, n°. 
522, Luchtvaartd ienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Artikel 194 der Regeling Toezicht Lucht
vaart wordt gelezen als volgt: 

A 1'l . 194. 1. H et is verboden in een ver
k;~rsl uchtvaartuig te rooken. Van dit verbod 
moet in de voor passagiers bestemde ru imten 
op duidelijke wijze blijken. 

2. Het bepaalde in het vorig lid geldt niet 
ten aanzien van door of vanwege Onzen Mi
nister daarvoor aangewezen typen van lucht
vaartuigen , of daarvoor aangewezen lucht
vaartuigen , voor zoover deze typen of lucht
,·aartuigen voldoen aan de op dit punt door 
of vanwege Onzen Minister te stellen bijzon
dere eischen voor de inrichting van die 
luchtvaartuigen en mits bij het gebruik de 
door of vanwege Onzen Minister te stellen 
vei ligheidsmaatregelen worden na_gekomen." 

Onze Minister van Waterstaat 1s belast met 
de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den R aad van State medegedeeld zal 
worden . 

's-G raYenhage, den 31sten December 1938. 

s. 804. 

WILHELMI A. 
De Ministe1· van Waterstaat, 

J . van Buur en. 
( Uitgeg. 20 Januari 1939. ) 

15 D ecember 1938. WET tot wijzi g ing de r 
Ongevallenwet 1921. 

Bijl. Hand. Il 1931/38 , 381 ; 1938/39 , 19. 
Hand. lI 1938/39, bladz . 55-61. 
Bijl . H and. l 1938/39, 19. 
H and. I 1938/39, bladz. 82-84. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
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Alzoo Wij m overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is een ige wijzigingen te 
brengen in de bepalingen van Hoofdstuk IXa 
van beroepsziekten, der Ongevallenwet 1921 ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State. enz. 
Art. I. Artikel 87a der Ongevallenwet 1921 

wordt gewijzigd als volgt: 
De leden 1 en 2 worden gelezen a ls volgt: 
,,1. Voor de toepassing van deze wet wor

den met ongevallen, overkomen in verband 
met de dienstbetrekking, gelijkgesteld de in . 
artikel 87b aangewezen ziekten, wanneer deze 
zich openbaren bij werklieden, die werkzaam 
zijn of werkzaam geweest zijn in bedrijven, 
waarin de in dat artikel bij di e ziekten aan
gewezen werkzaamheden worden verricht en 
zij verband houden met de dienstbetrekking in 
die bedrijven. 

2. De ziekte wordt, tenzij het tegendeel 
blijkt, geacht verband · te houden met de 
dienstbetrekking in een bedrijf, a ls bedoeld 
in het eerste lid , indien zij zich gedurende die 
dienstbetrekking of binnen den bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te stell en termijn 
na het beëindigen der dienstbetrekking open
baart.''. 

Tusschen het tweede I id en het derde lid 
wordt ingevoegd een nieuw lid, luidende: 

2a. Indien een werkman gedurende ten 
m/~ste drie maanden is werkzaam geweest in 
een of meer ondernemingen, waarin de in ar
tikel 87b genoemde werkzaamheden worden 
venicht, heeft hij, onderscheidenlijk hebben 
zijn nagelaten betrekkingen, gedurende een 
bij algemeenen maatregel van bestuur te be
palen termijn en onder bij dien algemeenen 
maatregel van bestuur te bepalen voorwaar
den, de bevoegdheid te bewijzen, dat ~_en na 
den in het tweede lid bedoelden term1Jn ge
openbaarde beroepsziekte verband houdt met 
de dienstbetrek~,ing in een der vorenbedoelde 
ondernem mgen. . 

Het derde l id wordt gelezen a ls volgt: 
,.3. Indien de werkman binnen den ter

mijn , bedoeld in het tweede lid , achtereenvol
gens is werkzaam geweest in meer dan één 
onderneming, waarin de in artikel 87b aan
gewezen werkzaamheden worden verricht, 
wordt de ziekte geacht in verband te staan 
met de laatst aangegane dienstbetrekking. 
De ziekte wordt evenwel geacht in verband 
te staan met de vóórlaatste d ienstbetrekki ng, 
indien zij zich openbaart b innen een bij a lge
meenen maatregel van bestuur te bepalen ter
m_ijn ,~a den aanvang der laatste di enstbe trek
king .. 

Art. II. Artikel 87b der Ongevallenwet 
19 21 wordt gelezen als volgt: 

" Art. 87b . Als ziekten, bedoeld in arti kel 
87a, eerste l id , gelden: 

a. verg ifti g ing door lood of loodhoudende 
stoffen met de onmiddellijke gevolgen van die 
vergiftiging, wanneer de vergiftiging zich 
openbaart bij werkl ieden in bedrijven, waar
in werkzaamheden worden verrich t, waarbij 
wordt omgegaan met lood of loodhoudende 
stoffen; 

b. vergift iging door kwik of kwikhouden
de stoffen met de onmiddellijke gevolgen van 
die vergiftig ing, wanneer de vergiftiging zich 
openbaart bij werklieden in bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden verricht, ,vaarbij wordt 
omgegaan met kwik of bYikhoudende stoffen: 
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c. miltvuur, wanneer d it zich openbaart bij 
werklieden in bedrijven, waarin werkzaamhe
den worden verricht, waarbij wordt omgegaan 
met aan miltvuur lijdende dieren of met van 
die dieren afkomstige bestanddeelen of met 
goederen, besmet door die dieren of door van 
die dieren afkomstige bestanddeel en; 

d . mijnwormziekte, wanneer deze zich open
baart bij werkl ieden in bedrijven, waarin on
dergrondsche werkzaamheden in mijnen of 
werkzaamheden in steenfabrieken worden ver
vicht; 

e. si! icose met of zonder longtuberculose, 
voor zoover die silicose een beslissende oor
zaak is van de ongeschiktheid tot werken of 
van den dood , wanneer de si! icose zich open
baart bij werk] ieden in: 

het mijnbouwbedrijf; 
het bedrijf van aanleggen van mijngangen 

en mijnschachten; 
steenhouwerijen; 
zandsteengroeven; 
porseleinfabrieken; 
aardewerkfabr ieken; 
metaal sl ijperijen; 
glasslijperijen; 
mal erijen van gesteenten; 
bedrijven, waarin voorwerpen worden be

spoten met zand of water of andere reini
g ingsmiddelen ; 

bedrijven, waarin poets- en schuurmiddelen 
vervaardigd of behandeld worden; 

bedrijven, waarin molen- en slijpsteenen ver
vaardigd of bewerkt worden ; 

emailleerderijen; 
indien redelijkerwijze kan worden aangeno

men, dat de werkl ieden aan de schadelijke in
werking van steenstof zij n blootgesteld ge
weest ; 

/. vergiftiging door phosphor of zijn ver
bindingen, met de onmiddellijke gevolgen 
van die vergiftiging, wanneer de vergiftiging 
zich openbaart bij werklieden in bedrijven, 
waar in werkzaamheden worden verricht, waar
bij wordt omgegaan met phosphor of zijn ver
bindingen; 

g. vergiftiging door arsenicum of zijn ver
bindingen, met de onmiddellijke gevolgen van 
die vergiftiging, wanneer de vergiftiging zich 
openbaart bij werklieden in bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden verricht, waa rbij wordt 
omgegaan met arsenicum of zijn verbindingen; 

h. vergiftiging door: 
1 °. benzol of zijn homologen; 
2°. de nitro- en amidoverbindingen daar

van, 
met de onmiddellijke gevolgen van die ver

giftiging, wanneer de vergiftiging zich open
baart bij werklieden in bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden verricht, waarbij wordt 
omgegaan met be nzol of zijn homologen of de 
nitro- en amidoverb indingen daarvan; 

i. vergiftiging door de halogeenderivaten 
van al iphatische koolwaterstoffen, wanneer de 
verg iftiging zich openbaai't bij werk! ieden in 
bedrijven, waarin werkzaamheden worden ver
richt, waarbij wordt omgegaan met al iphati
sche koolwaterstoffen of haar verbindingen , 

j. pathologische aandoeningen tengevolge 
van: 

1 °. rad ium en andern radio-actieve stoffen; 
2°, x-stralen , 
~,•anneer die aandoeningen zich openbaren 
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bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, die aan de werking 
van radium, radio-actieve stoffen of x-stralen 
blootstellen; 

k . huidkanker, wanneer deze zich open
baart bij werklieden in bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden verricht, waarbij wordt 
omgegaan met teer, bitumen, i'oet, pek, mine
raal-oliën, paraffine of met verbindingen, pro
ducten of overbl ijfsels van die stoffen ; 

l . bakkerseczeem, wanneer dit zich open
baart bij werklieden in bakkerijen of meel
fabrieken; 

m . aandoeningen door chroomverbindingen, 
wanneer deze zich openbaren bij werk! ieden 
in bedrijven, waarin werkzaamheden worden 
verricht, waarbij wordt omgegaan met chroom, 
zuur, chromaten of bichromaten.". 

Art. III. Deze wet treedt in werking op 
eeri nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 

s. 805. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 3 Januari 1939.) 

15 December 1938. WET tot wijziging der 
Land- en Tuinbouwongevall enwet 1922, 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 381; 1938/39 , 19. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 55- 59 , 61. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 19. 
Hand. l 1938/39, bladz. 82-84 . 

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

dat het wenschelijk is in de Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 bepali ngen op te ne
men betreffende beroepsziekten ; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Tusschen Hoofdstuk X en Hoofd

stuk XI der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 wordt een nieuw Hoofdstuk inge
voegd, luidende : 

,,HOOFDSTUK Xa. 

Van beroepsziekten. 

Art. 95a. 1. Voor de toepassing van dezt 
wet worden met ongevallen, overkomen in 
verband met de dienstbetrekking, gelijkge
steld de in artikel 95b aangewezen ziekten, 
wanneer deze zich openbaren bij arbeiders, 
die werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn 
in bedrijven, waarin de in dat artikel bij die 
ziekten aangewezen werkzaamheden worden 
verricht en zij verband houden m et de dienst
betrekking in die bedrijven. 

2. De ziekte wordt, tenzij het tegendeel 
blijkt, geacht verband te houden met de 
dienstbetrekking in een bedrij f, als bedoeld 
in het eerste lid, indien zij zich gedurende die 
dienstbetrekking of binnen den bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen termijn 
na het beëindigen der dienstbetrekking open
baart. 

3. Indien een arbeider gedurende tenmin
ste drie maanden is werkzaam geweest in een 
of meer ondernemingen, waar de in artikel 
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95b genoemde werkzaamheden worden ver
r icht . heeft hij , ondersche idenlijk hebben ziju 
nagela ten betrekkingen, gedu rende een bij a l
gemeenen maatregel van bestuu r te bepalen 
te rmijn en onder bij di en algemeenen maat
regel van bestuur te bepalen voorwaarden , de 
bevoegdheid te bewijzen, dat een na den in 
het tweede lid bedoelden termijn geopenba ar
de beroepsziekte verband houdt met de dienst
betrekking in een der vorenbedoelde onder
nemingen. 

4. Indien de a rbe ider binnen den termijn , 
bedoeld in het tweede lid , ach tereenvolgens is 
werkzaam geweest in meer da n één onderne
ming, waarin de in artikel 95b aangewezen 
werkzaamheden worden ver r icht, wordt de 
ziekte geacht in verband te staan met de 
laatst aangegane dienstbetrekking. De ziekte 
wordt evenwel geach t in verband te staan met 
de vóórlaatste dienstbetrekking, indien zij zich 
openbaart binnen een bij a lgemeenen maat
regel va n bestuur te bepalen termij n na den 
aanvang de r laa tste dienstbetrekking. 

Art . 95b. Als ziekten , bedoeld in artikel 
95a. ee rste lid , gelden: 

a. verg iftiging door kwik of kwikhoudende 
stoffen met de onmiddellijke gevolgen van 
die vergiftig ing, wanneer de ve rg ift ig ing zich 
openbaart bij arbeiders in bed rijven, waarin 
we1·kzaamheden worden verricht, waarbij wordt 
omgegaan met kwik of kwikhoudende s toffen ; 

IJ. miltvuur, wanneer di t zich openbaart bij 
a rbe iders in bedrij ven , waarin werkzaamheden 
worden verricht, waarbij wordt omgegaan met 
aan miltvuur lijdende dieren of met van die 
dieren afkomsti ge bestanddeelen of met goe
deren, besmet door die dieren of door van die 
di eren a fkomstige bestanddeel en; 

c. ve rg iftiging door arsenicum of zijn ver
bindi ngen , met de onmiddellijke gevolgen van 
die verg ifti ging, wanneer de verg ifti g ing zich 
openbaart bij a rbeiders in bedrijven , waarin 
werkzaamheden worden verricht , waarbij wordt 
omgegaan met arsenicum of zijn verbindingen ; 

d. vergifti g ing door de halogeenderiva ten 
van alipha ti sche koolwaterstoffen, wanneer de 
verg iftiging zich openbaart bij arbeiders in 
bedrijven , waar in werkzaamheden worden ver
r icht ten behoeve van het ontsmetten van 
grond in tuinbouwkassen en van de wanden 
van tuinbouwkassen ; 

e. tri chophytie, wanneer de ziekte zich open
baart bij a rbe iders in bedrij ven, waar in werk
zaamheden worden verrich t, waarbij wordt 
omgegaan met aan t richophytie lijdende die
re n o f m e t goederen , be.sm et door di e dieren ; 

/. ziekte va n B ang, wanneer deze zich open
baart bij a rbe iders in bedrijven , waarbij wordt 
omgegaan met aan besmettelijke abortus Bang 
lijdende di eren of met van die die ren a fkom
stige stoffen of met goederen, besmet door die 
di eren of door van die dieren afkomstige stof
fen; 

g. saroptes-schur ft, wanneer de ziekte zich 
openbaart bij arbeiders in bedrij ven, waarin 
werkzaamheden worden verr icht, waarbij wordt 
omgegaan met aan saroptes-schurft lijdende 
d iemn of met goederen, besmet door d ie d ic-
1·en ; 

/i . verg ifti g ing door nicoti ne of n icot ine 
houdende stoffen, met de onmiddellijke gevol
gen van d ie vergiftigin~, wanneer de verg i_~
t iging zich openbaart b1J a rbe ide rs rn bedr1J -
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ven, waarin werkzaamheden worden verricht 
waa rbij wordt omgegaan met nicotine of n/ 
cot ine houdende stoffen ." . 

A rt . 95 c. Bij de toepass ing van de artikelen 
dezer wet met betrekki ng tot de in dit Hoofd
stuk bedoelde ziekten word t voor "ongeval" 
gel ezen " ziekte" en voor " dag van het onge
val" ,, dag, waarop de ziekte is uitgebroken". 

A rt . 95d. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen omtrent de aangifte van een 
ziekte, a ls in di t hoofdstuk bedoeld, omtrent 
de verplichting van den werkgever tot het 
inroepen van geneeskundi ge hulp en omtrent 
het onderzoek naar aanl eiding van een aan
g ifte. nadere regelen worden gesteld, a fwij
kende van die der artikelen 62, 63 . 64 en 65." . 

A rt. II. Deze wet t reedt in we rki ng op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 15den De

cember 1938. 

S. 879A. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken , 

C. P. M. Romme. 
( Uitgeg. 3 .Tanuari 1939. ) 

14 D ecem ber 19 38. BESLUIT tot wij zig ing 
van het K oninklij k beslui t van 26 Juni 
1937 (Staatsblad N °. 850) tot uitvoering 
van de a rt ikelen 13, 1 id 2, en 33 der 
W a renwet (Staatsblad 1935, 10 . 793). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voor dracht van Onzen Minister van 

Sociale Za ken van 20 October 1938, N°. 1595 
D/doss ier 55 , Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 13, lid 2, en 33 der 
Warenwet (S ta a tsblad 1935, N° . 793) en op 
Ons beRluit van 26 Juni 1937 (Staatsblad N °. 
850) ; 

Den R aad van State gehoord (a dvies va n 
29 N ovember 1938, N °. 28) ; 

Gezien het nader ra pport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 9 December 1938, 
N °. 2047 D/dossier 55 , Afdeeling Volksgezond
heid ; . 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
A rt. I. In Ons beslui t van 26 Juni 1937 

(Staatsbla d N °. 850 ) worden de volgende wij 
zig ingen aangebrach t : 

De punt aan het slot van arti kel 2 wordt 
vervang en door een p unt-komma, waarn a 
wordt toegevoegd: 

i. bedrijven, waarin geen drinkwaren en 
geen andere eetwaren worden verkocht dan 
die, welke in hoofdzaak gom of gelat ine be
vatten, met anijs- of pepermunt- of een andere 
aetherische olie a ls smaakgevend bestanddeel ; 

j. bedrij ven, waarin eet- of drinkwaren 
worden verkoch t ui tslui tend voor gebruik ter 
pl aatse in sociëte iten, vereenig ingslokalen , 
kantoren, cantines en dergelijke loka li te iten, 
welke in den regel n iet voor het publiek toe
gankelijk zijn ; 

k. bedrijven, di e worden ui tgeoefend in in
richtingen van onderwijs. 

Artikel 3, lid 7, wordt gelezen a ls volgt: 
7. a. In afwijking van het bepaalde in het 

vierde Jid van d it a r t ikel wordt van een be-
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drijf, als bedoeld in het tweede lid, met meer 
dan één bereidplaats en één voor het publiek 
toegankelijke verkoopplaats, behalve het voor 
deze bereidplaats en deze verkoopplaats krach
tens het tweede lid geheven recht, voor elke 
meerdere bereidplaats of voor het publiek toe
gankelijke verkoopplaats een recht geheven 
van twee gulden. 

b. In afwijking van het bepaalde in het 
vierde lid van dit artikel wordt van een be
drijf, als bedoeld in het derde lid , met meer 
dan één bereidplaats en één voor het publiek 
toegankelijke verkoopplaats, behalve het voor 
deze bereidplaats en deze verkoopplaats krach
tens het derde lid geheven recht, voor elke 
meerdere bereidplaats of voor het publiek toe
gankelijke verkoopplaats een recht geheven 
van vijf gulden, met uitzondering van de in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde ver
koopgelegenheden, waarvoor een recht wordt 
geheven van twee gulden. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 1 
Januari 1939. 

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

's-Gravenhage, den 14den December 1938. 

S. 879B . 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. R o m m e. 
( Uitgeg . 30 December 1938.) 

17 December 1938. BESLUIT houdende be
kendmaking van den tekst van het Ko
ninklijk besluit van 28 November 1919 
(Staatsblad n°. 791), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 37, derde lid, 40, 
eerste lid, a en b, 40, zesde lid, 4 1, vierde 
lid, 43, tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87, 
in verband met artikel 409, 197, tweede 
lid, en 221, derde lid, der Invaliditeitswet, 
zooals dat sedert is gewijzigd. 

W~j WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 14 December 1938, n°. 2961, 
Afdeeling arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van Ons besluit van den 28sten No

vember 1919 (Staatsblad n°. 791), tot vaststel
ling van den algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 37, derde lid, 40, 
eerste lid, a en b, 40, zesde lid, 41, vierde lid, 43, 
tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87, in verband 
met artikel 409, 107, tweede lid, en 221, derde 
lid, der Invaliditeitswet, zooals dit besluit 
laatstelijk gewijzigd is bij Ons besluit van 13 Au
gustus 1938 (Staatsblad n°. 864), in een door
loopend genummerde reeks van hoofdstukken 
en artikelen samengevat en met wijziging dien
overeenkomstig van de aanhaling daarin van 
artikelen en gedeelten van artikelen algemeen 
bekend te maken door bijvoeging van dien ge
wijzigden tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

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

's-Gravenhage, den l 7den December 1938. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 3 Januari 1939.) 

TEKST van het Koninklijk besluit van den 28sten 
November 1919 (Staatsblad n°. 791), tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 37, 
derde lid, 40, eerste lid, a en b, 40, zesde lid, 
41, vierde lid, 43, tweede lid, 50, 57, tweede 
lid, 87, in verband met artikel 409, 197, 
tweede lid, en 221, derde lid, der I nvaliditeits
wet, zooals dit besluit laatstelijk gewijzigd is 
bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 1938 
(Staatsblad n°. 864). · 

HOOFDSTUK I. 
VAN DE SCHADELOOSSTELLING EN DE WISKUNDI· 
GE RESERVE, BEDOELD IN ARTIKEL 37, DERDE 
LID, ARTIKEL 40, ZESDE LID, ARTIKEL 41, VIERDE 

LID EN ARTIKEL 221, DERDE LID, DER 
lNV ALIDITEITSWET. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. Bij de berekening van de schade
loosstelling en van de wiskundige reserve, on
derscheidenlijk bedoeld in het derde lid van ar
tikel 37, in het zesde lid van artikel 40, in het 
vierde lid van artikel 41, en in het derde lid 
van artikel 221 der Invaliditeitswet, wordt ge
bruik gemaakt van grootheden, welke door de 
volgende teekens worden voorgesteld : 

r = de factor 1.04 ; 
p = de gemiddelde premie ; 
w = grootheid 52p [5 + 0,112 (65-x)] of, in

dien dit grooter is : 312p ; 
ax= de som der gedisconteerde waarden van 

de invaliditeitsrenten, elk ter grootte der een
heid per jaar, welke, indien de wachttijd ver
vuld is, gemiddeld zullen worden toegekend ter 
zake van de verzekering van aalx valide x-jarige 
verzekerden ; 

bx = de som der gedisconteerde waarden van 
de weduwenrenten, de weezenrenten en de we
·duwen- en weezenrenten, elk ter grootte der 
eenheid per jaar, welke, indien de wachttijd 
vervuld is, gemiddeld zullen worden toegekend 
ter zake van de verzekering van aalx valide 
x-jarige verzekerden; 

co 
Cx = Ln qx+n en 

0 
co co co 

dx =L Ln qx+n - Ln Lnqx+n+ ½ Lnqx+n 
0 65- x 65- x 

indien qx voorstelt de som der gedisconteerde 
waarden van de invaliditeitsrenten en van de 
weduwen- en weezenrenten, elk ter grootte der 
eenheid per jaar, welke, indien de wachttijden 
vervuld zijn, gemiddeld vóór de vervulling van 
het (x + 1) ste jaar zullen worden toegekend 
of waarop door het invalide worden van den 
verzekerde vóór dat tijdstip gemiddeld het later 
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ingaand recht zal ontstaan ter zake van de ver
zekering van aalx valide x-jarige verzekerden; 

aaDx = aalx: rx 

165____:'.;äx=de contante waarde van een tot den 
65-jarigen leeftijd in wekelijksche termijnen be
taalbare validiteitsrente ter grootte der eenheid 
per jaar op het hoofd van een x-jarigen validen 
verzekerde ; 

65_ :îäx = de contante waarde van een na de 
vervulling van het 65ste jaar in wekelijksche 
termijnen betaalbare validiteitsrente ter grootte 
van de eenheid per jaar op het hoofd van een 
x-jarigen valide verzekerde; 

65-~läx = de contante waarde van een na de 
vervnlling van het 65ste jaar in wekelijksche 
termijnen betaalbare lijfrente ter grootte van 
de eenheid per jaar op het hoofd van een x
jarigen validen verzekerde; 

65_ a~
1
äx = de contante waarde van een na de 

vervulling van het 65ste jaar in wekelijksche 
termijnen betaalbare invaliditeitsrente ter 
grootte van de eenheid per jaar, op het hoofd 
van een x -jarigen validen verzekerde, uit te 
keeren voor zoover de invaliditeit na de ver
vulling van het 65ste jaar aanvangt; 

iiäiyl = de contante waarde per eenheid op 
· het tijdstip der toekenning van een 

invaliditeitsrente als bedoeld in ar
tikel 71 der Invaliditeitswet ; 

wgJ = de gemiddelde contante waarde per 
eenheid op het tijdstip van de toe
kenning eener invaliditeitsrente van 
de aanspraken op toekomstige wedu
wenrente, weezenrente en weduwen
en weezenrente als bedoeld in de 
artikelen 81a tot 89 der Invaliditeits
wet, voor zoover deze renten 6/5 G 
niet te boven gaan ; 

w[;l = de gemiddelde contante waarde per 
· eenheid op het tijdstip van de toe

kenning eener invaliditeitsrente van 
de aanspraken op toekomstige we
duwen- en weezenrente als bedoeld 
in de artikelen 81a tot 89 der Invali
diteitswet, voor zoover de som dezer 
rente 6/5 G te boven gaat; 

fy. V[y- s] +•= de gemiddelde contante waar
. · de op het tijdstip der toekenning eener 

invaliditeitsrente van de reserve, be
noodigd bij reactiveering van een 
rentenier, die bij toekenning der ren
te y jaren oud was en voor wiens ver
zekering op dit tijdstip gedurende s 
jaren premie was betaald ten bedrage 
van f 0,60 per week. 

2. De gemiddelde premie p, in het eerste lid 
bedoeld, wordt berekend als het quotient van 
het gezamenlijk bedrag der over eenig tijdvak 
in rekening te brengen premiën, uitgedrukt in 
guldens en van het aantal weken van dat tijd
vak, met dien verstande, dat, ter beoordeeling 
van het bestuur der Bank, buiten beschouwing 
kan worden gelaten het bedrag der premiën, 
betaald op rentekaarten, die niet bij de Bank 
berusten, zoomede het aantal weken van het 
tijdvak, waarvoor die kaarten gelden. Echter 
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bedraagt het tijdvak, dat buiten beschouwing 
wordt gelaten, nooit méér dan twee jaren, ter
wijl premiën, buiten dat tijdvak vallende, wel 
in rekening moeten worden gebracht. In reke
ning te brengen zijn over weken, gedurende 
welke de verzekerde tegen invaliditeit uitslui
tend bij de Bank verzekerd was : de vereffende 
premiën ; over elke week, gedurende welke de 
verzekerde onder een der artikelen 35, 36, 38, 39 
of 40 der Invaliditeitswet viel of gedurende 
welke hij krachtens vrijwillige verbintenis bij 
land- of zeemacht dienst deed, de premie, in 
artikel 180 dier wet vastgesteld voor de hoogste 
der loonklassen, waartoe de verzekerde gedu
rende die week behoord heeft. In afwijking van 
het voorschrift, vervat in den laatsten volzin, 
moet, indien de verzekerde in den regel in de
zelfde kalenderweek niet langer dan drie dagen 
in dienst was van een werkgever, als bedoeld in 
een der artikelen 35, 36, 38, 39 of 40 der Invali
diteitswet, over elken dag, een gedeelte van een 
dag voor een geheelen dag gerekend, in rekening 
worden gebracht de premie, genoemd in artikel 2 
van Ons besluit van 28 September 1920 (Staats 
blad n°. 760) voor de loonklasse, waartoe de be
trokkene gedurende dien dag behoorde. 

3. De waarden van ax, bx, ex, dx, aaDx, 
9.,a _ aa_ a - ai -

165- xax, 65- xlax, 65-xlax en 65- xlax voor 
mannen en voor vrouwen zijn in de bij dit besluit 
gevoegde tabel I opgenomen. 

2. l. In dit hoofdstuk van dit besluit wordt 
voorgesteld : 

door x of door (x + t) de leeftij d van een ver
zekerde op het tijdstip, waarop de b\jzondere 
pensioenregeling, bedoeld in de artikelen 35, 36, 
38, . 39 of 40 der Invaliditeitswet op hem van 
toepassing werd of op het tijdstip, waarop de in 
artikel 221 dier wet bedoelde vrijwillige ver
bintenis werd aangegaan ; indien echter een 
dezer tijdstippen voorafgaat aan dat, waarop 
artikel 31 der Invaliditeitswet in werking treedt, 
zijn leeftijd op dit tijdstip ; 

doór t de duur der verplichte verzekering te
gen invaliditeit bij de Bank op het tijdstip waar
op (x + t) betrekking heeft; 

door s de duur na het in werking treden van 
artikel 31 der Invaliditeitswet van de verzeke
ring onder de bijzondere pensioenregeling of van 
de vrijwillige verbintenis. 

2. Indien niet uitdrukkelijk anders is be
paald, worden: de door t voorgestelde tijds 
duren en de door x en (x + t) voorgestelde leef
tijden in jaren uitgedrukt en in volle jaren af
gerond ; bij die afronding worden resten van een 
half jaar of minder verwaarloosd en resten groo
ter dan een half jaar voor een geheel jaar aan
gemerkt; 

de door s voorgestelde tijdsduren in jaren uit
gedrukt en op 1/52 afgerond; bij die afronding 
wordt 1/52 van een jaar geacht 7 dagen te zijn 
en worden resten '\Tan minder dan 4 dagen ver
waarloosd, van meer dan 3 dagen voor 1/52 aan
gemerkt. Echter worden voor de toepassing van 
artikel 16, onder b de door s voorgestelde tijds
duren gesteld op het 1/52 deel van het aantal 
kalenderweken, dat het tijdvak bevat, waarbij 
de kalenderweken, waarin het begin en het einde 
van het tijdvak s liggen, ten volle worden mede
gerekend. 

3. Bij de bepaling van w wordt x in jaren 
uitgedrukt en op 1/52 afgerond, overeenkomstig 
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het daarvoor in het tweede lid gegeven voor
schrift ; bij de bepaling van p wordt het tijdvak, 
waarop p betrekking heeft, in kalenderweken 
uitgedrukt, deelen van een kalenderweek voor 
een kalenderweek gerekend. 

3. 1. Bij de berekening, in het eerste lid 
van artikel 1 bedoeld, wordt gebruik gemaakt 
van de onderstaande hulpformules : 

I. 

Vrxl+d = 52 p {aa~J 6 ay+ (3-d) + 6 by + 

( 0,112 (d-9) + 0,064 ) 

cy+ (9-d) + 0,112 dy+(lO-d)] 

- 165- ;aä.v } + 7t • 65...'.':; 1ä.v + T 

II. 

V[x]+d = 52 p {aa~ [ 6 ay+(3- d) + 6 by]
Y 

aa- \ aa - (l56 ) ai -
165- y ay f + 156 65-.vla.Y + -w 65- ylay 

III. 
f 6 bv aa- l 156 a -

V[x]+d =52 p 1-· - 165- y a.vf + 65- ylay aaDy 
2. Iu de formules van het eerste lid is 

v = x + d . Indien de waarden (156-w), 
(3-d), (9 - d) of (d- 9) negatief zijn, w'orden 
ze door o vervangen. Is (10 - d) kleiner dan l, 
dan wordt daarvoor de waarde 1 in de plaats 
gesteld. 

3. Indien d een gebroken getal is, dat tus
schen de opeenvolgende getallen d' en d" ge
legen is, dan wordt Vrx]+d bepaald op 
(d"- d) V[xl +d' + (d-d') V[xl +d". 

4. 1. Naar gelang van het tijdstip, waarop 
ze verzekeringsplichtig werden of krachte~s de 
Invaliditeitswet geacht worden verzekermgs
plichtig te zijn geworden, worden de verzeker
den ingedeeld in 5 groepen, onderscheiden door 
de letters A, B. C, D en E . 

2. Indien het in het eerste lid genoemde 
tijdstip valt vóór 1 Juli 1922, behoort de ver
zekerde tot : 

groep A, indien hij ouder was dan 62 jaar; 
groep B, indien hij ouder was dan 56 jaar doch 

niet ouder dan 62 jaar ; 
groep C, indien hij ouder was dan 41 jaar doch 

niet ouder dan 56 jaar ; 
groep D, indien hij niet ouder was dan 41 jaar; 
Groep E omvat alle overige verzekerden. 
3. Voor de bepaling van de groep, waartoe 

een verzekerde behoort, wordt zijn leeftijd niet 
afgerond. 

5. 1. Formule I wordt toegepast, als een 
verzekerde behoort tot een der groepen C, D en 
E • formule II, ingeval hij behoort tot groep B 
en' formule III, indien hij behoort tot groep A. 

2. Behoort een verzekerde tot groep C, dan 
ai 

is T = (156-eu) 65-yJäy en 7t = 156; behoort 
aa 

hij tot groep D, danisT = (156-eu) (65-yJäy 
ai 

+ 6:>· -.vJäy) en n: = eu; behoort hij tot groep E 
L. &. S. 1938. 
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dan is T = 0 en n: = w. Echter wordt, indien de 
verzekerde bij het bereiken van den 65-jarigen 
leeftijd den wachttijd van artikel 373, lid 1 der 
Invaliditeitswet, niet zal kunnen hebben vervuld, 
T = 0 en 1t = 0 gesteld als de verzekerde be
hoort tot groep C en T = 0 en n: = w als hij 
behoort tot groep D. 

3. Indien de in het tweede lid voorkomende 
factor (156-w) negatief is, wordt die waarde 
door O vervangen. 

6. Indien de uitkomst eener berekening 
overeenkomstig de voorschriften van dit hoofd
stuk negatief is, wordt die uitkomst door n 
vervangen. 

§ 2. Van de schadeloosstellingen, bedoeld ,n het 
derde lid van artikel 37 en in het zesde lid van 

artikel 40 der Invaliditeitswet. 
7. 1. De schadeloosstellingen, bedoeld m 

het derde lid van artikel 37 en in het zesde lid 
van artikel 40 der Invaliditeitswet bedra~en ten 
aanzien van verzekerden aan wie op het trjdstip, 
dat de verklaringen, als bedoeld in artikel 36, 
in artikel 39 of in artikel 40 dier wet, worden 
ingetrokken, een pensioen niet wegens tijdelijke 
invaliditeit is toegekend of aan wier weduwen 
of weezen of overige rechtverkrijgenden pensi
oenen zijn toegekend, de met een rentevoet van 
4 pct. berekende contante waarden dier pensi
oenen en ten aanzien van de personen, aan wie 
op dat tijdstip wegens tijdelijke invaliditeit een 
pensioen is toegekend, eenmaal het bedrag der 
jaarrente. Bij de berekening van de contante 
waarde van een niet wegens tijdelijke invalidi
teit toegekend pensioen van een verzekerde 
wordt ook rekening gehouden met de aanspra
ken op pensioen, welke zijn betrekkingen na zijn 
dood kunnen hebben. 

2. Een rente wordt aan een verzekerde ~e
acht niet wegens tijdelijke invaliditeit te zijn 
toegekend, indien er geen vooruitzicht bestaat 
op zoodanige toeneming zijner arbeidskracht, 
dat hij ophoudt invalide te zijn. In dit geval 
wordt de rente geacht te zijn toegekend wegens 
blijvende invaliditeit. 

3. Aan de berekening van de contante 
waarden, bedoeld in het eerste lid van dit arti
kel, worden ten grondslag gelegd de gegevens 
voorkomende in de bij dit besluit gevoegde 
tabellen II en III. Indien door andere dan de in 
die tabellen genoemde betrekkingen renten 
worden genoten, worden de grondslagen voor de 
berekening der contante waarden door Onzen 
Minister vastgesteld. 

8. l. De contante waarde van een pensi
oen niet wegens tijdelijke invaliditeit of de som 
der contante waarden van pensioenen, toege
kend ter zake van het overlijden van een ver
zekerde, wordt verminderd, indien op den ver
zekerde op het tijdstip, waarop artikel 31 der 
Invaliditeitswet in werking trad, reeds de 
pensioenregeling, als bedoeld in artikel 39 of 
artikel 40 dier wet van toepassing was en hij 
nimmer bij de Rijksverzekeringsbank tegen in
validiteit verplicht verzekerd was. 

2. De vermindering bedraagt VrxJ. rµ in 
welke formule µ voorstelt het tijdsverloop tus
schen het tijdstip in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld en den dag, waarop de verklaring, be
doeld in het eerste lid van artikel 39 of artikel 40 
wordt ingetrokken. De grootheid p betreft het 

60 
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tijdvak der verzekering onder de bijzondere pen
sioenregeling vanaf het tijdstip, in het eerste lid 
bedoeld, tot de toekenning der rente of het over
lijden van den verzekerde vóór de toekenning 
eener rente. 

3. Indien de contante waarde na de ver
mindering negatief zou worden, wordt ze op o 
gesteld. 

9. Indien de berekening van de schadeloos
stelling overeenkomstig de artikelen 7 en 8 met 
betrekking tot meerdere personen moet worden 
uitgevoerd, mogen de vereenvoudigingen wor
den aangebracht, welke bij zulke berekeningen 
gebruikelijk zijn. 

10 De si,hadeloosstelling, bedoeld in het 
derde lid van artikel 37 der Invaliditeitswet. be
draagt ten aanzien van ieder der ver7ekerden in 
dienst van een publiekrechtelijk lichaam, die op 
het tijdstip, waarop de verklaring, als bedoeld 
in artikel 3.6 dier wet, wordt ingetrokken, niet 
reeds bij de Bank tegen invaliditeit verplicht 
verzekerd waren en op dat tijdstip hetzij in het 
genot van tijdelijke invaliditeitsrente zijn, hetzij 
nog bij het publiekrechtelijk lichaam, in dat ar
tikel genoemd, verzekerd zijn, V[x)+•· De groot-. 
heid p betreft het tijdvak s. 

11 . 1 De schadeloosstelling bedoeld in 
het derde lid van artikel :n of in het zesde lid 
van artikel 40 der Invaliditeitswet, bedmagt 
ten aanzien van ieder der verzekerden. die op het 
tijdstip, waarop de verklaring, als bedoeld in 
artikel 36 of artikel 40 dier wet, wordt inge
trokken, hetzij in het genot van tijdelijke in
validiteitsrente zijn, hetzij nog bij het publiek
rechtelijk lichaam, in artikel 36 dier wet be
doeld of bij het fonds, in artikel 40 dier wet be
doeld, verzekerd zijn, indien bij niet behoort 
tot de in artikel 10 bedoelde personen V[ x] + t + s 
- V[x] +n~. De grootheid p betreft het tijd
vak t + s. 

2. Echter wordt de schadeloosstelling be
rekend overeenkomstig artikel 10, indien de 
verzekerde ouder dan 35 jaar is en door hem de 
verklaring bedoeld in artikel 55 der Invalidi
teitswet is afgelegd. . 

12. 1. Het publiekrechtelijk lichaam, be
doeld in artikel 36 der Invaliditeitswet, het 
lichaam, dat de in artikel 39 dier wet bedoelde 
verzekering uitvoert en de werkgever of het 
ondernemingsfonds, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 40 dier wet, zijn verplicht binnen een 
maand, nadat de verklaring ingevolge het be
paalde bij het tweede lid va.n artikel 37 of bij het 
vierde Jid van artikel 40 dier wet, is ingetrokken, 
a.a.n het bestuur der Rijksverzekeringsbank op
gave te doen van de reeds toegekende pensioe
nen en van de verzekerden, op wie de bijzondere 
pensioenregeling van toepassing is. 

2. Het bestuur der Bank stelt vast het be
drag der, met inachtneming van de hiervoren 
genoemde artikelen, te berekenen schadeloos
stelling en geeft van dat bedrag aan het publiek
techtelijk lichaam, aan het lichaam, dat de in 
artikel 39 der Invaliditeitswet bedoelde ver
zekering uitvoert of aan den werkgever of het 
ondernemingsfonds per aangeteekenden brief 
kennis. 

3. Het publiekrechtelijk lichaam, het li
chaam, dat de in artikel 39 der Invaliditeitswet 
bedoelde verzekering uitvoert, de werkgever of 
het ondernemingsfonds is verplicht om binnen 
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6 weken na ontvangst dezer kennisgeving het 
in het vorig(e) lid bedoelde bedrag aan de Bank 
te voldoen in contanten of in fondsen, welke in 
aanmerking komen voor het stellen van zeker
heid, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onder a 
der Invaliditeitswet tegen den bij artikel 35 
van dit besluit nader aangegeven laagsten koers. 
in de laatste vier kalenderweken, voorafgaande 
aan den dag van betaling, genoteerd. Het be
stuur der Bank kan echter betaling in fondsen 
of in bepaalde fondsen afwijzen ; het nog ver
schuldigde moet alsdan in contanten worden 
voldaan. 

§ 3. Van de wiskundige reserve, bedoeld in de 
artikelen 41, vierde lid en 221, derde lid, der 

Invaliditeitswet. 

13. De wiskundige reserve, bedoeld in het 
derde lid van artikel 41 der Invaliditeitswet ten 
aanzien van den verzekerde op wien van toe
passing is het derde lid van artikel 4 der wet van 
21 April 1933 (Staatsblad n°. 181), bedraagt, be
houdens het bepaalde in artikel 14: 

a. indien de verzekerde op 31 December 1919 
verzekerd was bij de pensioenkas van de Stich- · 
ting "Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steen
kolenmijnen in Limburg" en sedert onafgebro
ken bij die pensioenkas verzekerd is gebleven, 
V[x]+s 

in andere gevallen : 
b. 1°. V[x]+s-V[x] .r8,indiendegrootheid 

s een tijdvak van langer dan 3 maanden voor
stelt; 

2°. 52 x p x s, indien de grootheid s een 
tijdvak van niet langer dan 3 maanden voor
stelt. 

De grootheid p wordt op f 0.60 gesteld. 
14. 1. Indien de verzekerde, op wien van 

toepassing is het derde lid van artikel 4 der wet 
van 21 April 1933 (Staatsblad n°. 181), den in dat 
lid van dat artikel bedoelden dienst verlaat met 
een voor onbepaalden tijd toegekend pensioen 
ten laste van het in dat lid van dat artikel be
doelde fonds en een regeling als bedoeld in arti
kel 23 van dit besluit niet getroffen is, bedraagt 
de wiskundige reserve bedoeld in het derde lid 
van artikel 41 der Invaliditeitswet, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 13 van dit besluit : 

a. indien de verzekerde op 31 December 1919 
verzekerd was bij de pensioenkas van de Stich
ting "Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steen
kolenmijnen in Limburg" en sedert onafgebro
ken bij die pensioenkas verzekerd is gebleven, 
de contante waarde van een rente als bedoeld 
in het tweede lid van dit artikel en van de daar
mede samenhangende aanspraken ; 

b. in andere gevallen de contante waarde 
bedoeld onder a verminderd met V[xJ.r8

• 

De grootheid p wordt op f 0.60 gesteld. 
2. De in het eerste lid onder a bedoelde 

rente is de rente, waarop de verzekerde over
eenkomstig het eerste lid van artikel 4 der wet 
van 21 April 1933 (Staatsblad n°. 181) aanspraak 
zou hebben, indien hij op het tijdstip van zijn 
ontslag invalide was geweest in den zin van ar
tikel 72 der Invaliditeitswet. 

3. De contante waarde, bedoeld in het eerstt; 
lid onder a, wordt berekend, indien de rente I 
gulden per jaar bedraagt, voor een man volgens 
de formule: 
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ii- 6 ( ] ) 6 (2) r. a{yJ + 5 G. w[vl + (I - 5 G) w[yJ + fy. 
V[y-s]+s 

en voor een vrouw volgens de formule: 
I. iiä[y] + fy. Vrv-s]+s 

4. In het vorige lid stelt G voor den grond
slag van de rente I, is y = x + s en wordt de 
grootheid p gesteld op f 0.60. De waarden van 
ii- w(l) w(2) f d tl d . d afy], (y]• [y] en v wor en on een aan e 
bij dit besluit gevoegde tabel VII. 

15. 1. De wiskundige reserve, bedoeld in 
het derde lid van artikel 221 der Invaliditeits
wet en de wiskundige reserve, bedoeld in het 
derde lid van artikel 41 der Invaliditeitswet 
ten aanzien van een verzekerde, die onmiddel
lijk vóór het ontslag in dienst van het Rijk of 
van een Rijksinstelling was of die onder toe
passing van de in artikel 38 der Invaliditeits
wet bedoelde pensioenregeling viel, wordt ge
steld op het bedrag Vr x l + s indien de verzekerde 
op het tijdstip, waarop hij den dienst zonder 
een voor onbepaalden tijd toegekend pensioen 
verlaat, niet reeds bij de Rijksverzekeringsbank 
tegen invaliditeit verplicht verzekerd was. De 
grootheid p betreft het tijdvak s. 

2. Voor een verzekerde, als in het vorig(e) 
lid bedoeld, die op 3 December 1919 in dienst 
eener gemeente was en na dien datum met 
ontslag uit den gemeentedienst in denzelfden 
werkkring in dienst van het Rijk is overgegaan, 
wordt, indien hij of of na 1 Januari 1923 uit 
's Rijks dienst is o wordt ontslagen, de door 
de gemeente te betalen wiskundige reserve be
rekend overeenkomstig de regelen gesteld in 
artikel 16 van dit besluit. 

16. De wiskundige reserve, bedoeld in het 
derde lid van artikel 221 der Invaliditeitswet 
en in het derde lid van artikel 41 dier wet, be
draagt in andere dan de in artikel 13, artikel 14 
en artikel 15, eerste lid, bedoelde gevallen : 

a. VrxJ+t+s - V[x]+t.r8 indien degroot
heid s een tijdvak van langer dan_ drie maanden 
voorstelt; 

b. 52 x p x s, indien de grootheid s een 
tijdvak van niet langer dan drie maanden voor
stelt. 

De grootheid p betreft het tijdvak t + s" in 
het geval, hierboven sub a genoemd en het t1Jd
vak s in het geval, hierboven sub b genoemd. 

17. Indien de invordering van de wiskundige 
reserve is opgeschort, wordt bij het later geldend 
maken der vordering interest in rekening ge
bracht over het tijdvak, liggende tusschen den 
datum van het ontslag, dat de verplichting tot 
het storten van wiskundige reserve vestigde en 
den datum van het ontslag, dat tot invordering 
aanleiding gaf. . . . . 

18. Indien tot mvordermg van W1skundige 
reserve wordt overgegaan ten behoeve van een 
arbeider, die den dienst heeft verlaten met een 
voor onbepaalden tijd toegekend pensioe_n, doch 
wiens pensioen later is vervallell:! wordt ~nterest 
in rekening gebracht over het t1Jdvak, liggende 
tusschen den datum van het ontslag en dien van 
het vervallen van het pensioen. 

19. Indien de invordering der wiskundige 
reserve wordt vertraagd, doordat de werkgever 
den termijn, genoemd in artikel 21, eerste lid, 
onderscheidel).lijk in artikel 22, _tweede ~d, niet 
heeft in acht genomen, wordt mterest m reke-
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ning gebracht over het tijdvak, liggende tusschen 
den dag, waarop de kennisgeving van het ont
slag of van het vervallen van het pensioen uiter
lijk moest zijn ingezonden, en dien, waarop de 
inzending inderdaad geschiedt. 

20. De interest, bedoeld in de artikelen 17, 
18 en 19, bedraagt 4 pct. ' s jaars. Is het tijdvak, 
waarop de berekenin~ van interest betrekking 
heeft, grooter dan éen jaar, dan geschiedt de 
berekening op den voet van samengestelden in
terest over het geheele in de genoemde artikelen 
bedoelde tijdvak. 

21. 1. Een werkgever yan een verzekerde, 
als bedoeld in de artikelen 35, 36, 38, 39 of 40 
der Invaliditeitswet, is verplicht van het ver
laten van den dienst van een zoodanigen ver
zekerde zonder een voor onbepaalden t ijd toe
gekend pensioen en van het vervallen van het 
pensioen van een verzekerde, die den dienst met 
een voor onbepaalden tijd toegekend pensioen 
verliet, binnen 14 dagen na het verlaten van den 
dienst, onderscheidenlijk na het vervallen van 
het pensioen, kennis te geven. Eveneens dient 
kennis te worden gegeven van de beëindiging 
van een wachtgeld, dat niet onmiddellijk wordt 
gevolgd door een pensioen, terwijl bij het ver
laten van den dienst de aansluiting van wacht
geld en pensioen in uitzicht was gesteld. De ken
nisgeving geschiedt : 

a. indien de Staat de werkgever is, door het 
hoofd van het betrokken Departement van Al
gemeen Bestuur, aan den Raad van Arbeid te 
's-Gravenhage ; 

b. indien een Provincie de werkgever is, door 
den Commissaris in die Provincie aan den Raad 
van Arbeid binnen wiens gebied de gemeente 
ligt, waar de Staten der Provincie hunne ver
gaderingen houden ; 

c. indien een gemeente de werkgever is, door 
den burgemeester aan den Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied de gemeente gelegen is ; 

d. indien een waterschap, veenschap, of veen
polder de werkgever is, door den voorzitter van 
het bestuur aan den Raad van Arbeid, binnen 
wiens gebied de voorzitter zijn woonplaats heeft; 

e. indien de werkgever is een naamlooze ven
nootschap of een rechtspersoonlijkheid bezit
tende vereeniging tot het dienen van gemeente
lijke of provinciale belangen, die uitsluitend 
openbare lichamen tot vennooten of leden beeft, 
of ten astnzien waarvan door Ons bij met re
denen omkleed besluit, den Raad van State ge
hoord, is bepaald dat zij, ofschoon niet uitslui
tend openbare lichamen tot vennooten of leden 
hebbend, voor de toepassing van de Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) met een vennoot
schap of vereeniging als eerstbedoeld zal worden 
gelijkgesteld, door het bestuur aan den Raad 
van Arbeid, binnen wiens gebied de zetel van 
die naamlooze vennootschap of van die vereeni
ging is gevestigd ; 

/. indien een spoorwegonderneming de werk
gever is, door het bestuur dier onderneming aan 
den Raad van Arbeid , binnen wiens gebied de 
zetel der onderneming is gevestigd ; 

g. indien de werkgever een mijnonderneming 
is, bij den Raad van Arbeid te Maastricht ; 

h. voor een verzekerde in dienst van een on
derneming, wien door den werkgever of door een 
ondernemingsfonds, dat rechtspersoonlijkheid 
bezit, pensioen is verzekerd bij invaliditeit en 
ouderdom, indien door Ons de in artikel 40 der 
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Invaliditeitswet bedoelde verklaring is afgelegd, 
door den werkgever of door het bestuur van het 
ondernemingsfonds aan den Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied de zetel der onderneming 
of van het fonds is gevestigd ; 

i. in alle andere gevallen aan den Raad van 
Arbeid, daartoe door het bestuur der Rijksver
zekeringsbank, in overleg met den Verzekerings
raad, aan te wijzen. 

De bevoegde Raad van Arbeid zendt de be
doelde kennisgevingen na verificatie en, zoo 
noodig, na aanvulling met de gegevens, welke 
voor de berekenin~ der wiskundige reserve 
noodig zijn, aan het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank. 

Ibis. Indien een vanwege het Rijk verleend 
pensioen is vervallen, geeft de Pensioenraad, 
bedoeld in de Pensioenwet 1922 (Sta.atsblad n°. 
240), binnen 14 dagen na het vervallen van het 
pensioen kennis aan het bestuur der Bank. 

2. Het bestuur der Bank stelt het bedrag 
van de door den in het eerste lid genoemden 
werkgever verschuldigde wiskundige reserve 
vast en doet den werkgever van deze vaststel
ling zoo spoedig mogelijk bij aangeteekenden 
brief mededeeling. 

3. De werkgever is verplicht het in het 
vorig(e) lid bedoelde bedrag binnen 14 dagen na 
ontvangst van de mededeeling in contanten aan 
de Bank t e voldoen. 

4. Betaalt de werkgever bedoeld bedrag bin
nen den bepaalden termijn niet, dan wordt dit 
bedrag door het bestuur der Bank met de zeker
heid - zoo deze gesteld is - verrekend. 

5. Met betrekking tot den verzekerde, die 
krachtens vrijwillige verbintenis bij land- of 
zeemacht dienst deed, vinden de bepalingen van 
dit artikel overeenkomstige toepassing. 

22. l. De stichting "Algemeen Mijnwer
kersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg" 
is verplicht aan den Raad van Arbeid kennis 
te geven: 

a. van de gevallen, waarin het derde lid van 
artikel 4 der wet van 21 April 1933 (Staatsblad 
n°. 181) van toepassing is, 

b. van de gevallen, waarin een pensioen, 
waarop aanspraak bestaat ingevolge het eerste 
lid van artikel 4 dier wet, wordt ingetrokken. 

2. D0 kennisgevingen bedoeld in het eerste 
lid moeten geschieden bij den Raad van Arbeid 
te Maastricht binnen 14 dagen na afloop van 
den termijn van 14 dagen, bedoeld in artikel 7 
van de in het eerste lid bedoelde wet, onder
scheidenlijk binnen 14 dagen na de intrekking 
van het pensioen. 

3. Indien de kennisgeving geschiedt inge
volge het bepaalde in het eerste lid onder a, 
wordt daarbij tevens medegedeeld of den mijn
arbeider ten laste van de pensioenkas der in het 
eerste lid genoemde stichting voor onbepaalden 
tijd een pensioen is toegekend. 

4. Het tweede, derde en vierde lid van arti
kel 21 van dit besluit vinden overeenkomstige 
toepassing. 

23. Artikel 14 van dit besluit wordt niet 
toegepast, indien en zoolang de Stichting "Al
gemeen M~jnwerkersfonds van de Steenkolen
mijnen in Limburg" zich verbindt om terzake 
van alle gevallen. waarin zij een beslissing over 
invaliditeit moet nemen, de voorlichting te 
vragen van een commissie van drie leden, waar
van één lid aan te wijzen door Onzen Minister, 
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één door het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
en één door het bestuur van de stichting en zich 
naar de opvatting van die commissie te gedragen, 
met dien verstande dat, indien ove:i: de betrok
ken aanspraak in beroep is beslist door den in 
artikel 349 der Invaliditeitswet aangewezen 
rechter, deze beslissing in de plaats treedt van 
de opvatting der commissie. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DE BIJZONDERE FONDSEN. 

§ 1. Algemeene B e'[)alingen. 

24. 1. Van de uitkeeringen mag althans een 
gedeelte (de minimum-uitkeeringen), dat op 
zichzelf moet voldoen aan het bepaalde in het 
eerste lid onder d van artikel 37 der Invaliditeits
wet van geen andere grondslagen afhankelijk 
zijn dan van : 

1°. de loonklasse(n), waartoe de verzekerde 
behoorde, 

20. den duur der verzekering. 
2. De voorschriften der artikelen van deze 

paragraaf betreffen slechts de minimum-uitkee
ringen. 

25. De in het vorig(e) artikel bedoelde mi
nimum-uitkeeringen en de daarop vallende ad
ministratiekosten moeten, voor zoover ze niet 
door de daarvoor bestemde reserve zijn gedekt, 
gedekt worden door verplichte periodieke bij• 
dragen van den werkgever. 

26. De bijdragen, door den werkgever op te 
brengen, dienen tot dekking der minimum-uit
keeringen, voor zoover deze niet door de reserve 
gedekt zijn. Ze strekken tot aanvulling van de 
reserve op het bedrag, bepaald in artikel 27. 
Deze bijdragen worden niet anders gestort dan 
uiterlijk telkens na verloop van één jaar. 

27. 1. De reserve moet gelijk zijn aan het 
verschil van de contante waarde van alle toe
komstige uitkeeringen en van de contante waar
de der te verwachten netto-premiën, indien deze 
voor elke loonklasse de volle waarde der ver
zekering van een 16-jarige dekten. Indien de 
reserve op eenig tijdstip minder bedraagt dan 
het in dit lid bedoelde bedrag, wordt het ont
brekende bedrag door den werkgever bijgestort. 

De contante waarden, bedoeld in dit artikel, 
worden berekend met een rentevoet, welke vol
doet aan het in artikel 47, onder 2°., bepaalde. 

2. Het bedrag, dat bij het in werking treden 
van de bijzondere pensioenregeling aan de re
serve ontbreekt, kan door den werkgever bij 
wijze van annuïteit worden gedelgd door jaar
lijksche stortingen. De duur dezer annuïteit be
draagt ten hoogste 25 jaar, de r entevoet ten 
minste 4 pct. 

28. 1. De reserve, bedoeld in artikel 27, 
moet worden belegd in effecten, voorkomende 
op de lij st, bedoeld bij het vijfde lid van artikel 
18 der wet op de Rijksverzekeringsbank (Staats
blad 1920, n°. 780), behoudens de bevoegdheid 
om ten hoogste een zesde gedeelte dier gelden 
te beleggen in beleening op onderpand voor drie 
maanden of op karteren termijn van effecten, 
welke als zoodanig door de Nederlandsche Bank 
worden toegelaten. 

2. Het bestuur der Bank deelt genoemde lijst 
aan den betrokken werkgever of het betrokken 
ondernemingsfonds mede. · 
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§ 2. Zekerheid bijzondere fondsen. 

29. 1. De waarde van de zekerheid, welke 
door een werkgever of een onder1:1emin~sfonds . 
t er voldoening aan het bepaal~e. ~ artikel 40, , 
eerste lid, onder a, der Invaliditeitswet moet 
worden gesteld, bestaat uit de som der navol
gende bedragen : 

a. die, genoemd in artikel 47, 4°, onder a, b, 
c, d, e, feng, met dien verstande, dat, waar voor 
een der onder a en c genoemde contante waarden 
hoogere bedragen zouden gevonden worden, in
dien de leeftijd van den rentetrekker en dA duur 
van de hem toegekende rente met 2 jaar worden 
verhoogd, deze hoogere bedragen als de con
tante waarden worden beschouwd ; 

b. het 1,1-voud van het verschil der bedr~
gen, genoemd in artikel 47, 4°, onder h en ID 
artikel 47, 5°, onder b; 

c. 1,7-maal de totale jaarpremiën, welke ver
schuldigd zouden zijn voor de op den balans
datum verzekerde hoofden, indien op elk hoofd 
verschuldigd was de premie, welke in de be
trokken loonklasse de verzekering van een 16-
jarige dekt; . 

d. een bedrag, te berekenen overeenkomstig 
de bepaling van artikel 30. 

2. De van de zekerheid te kweeken rente 
wordt aan de zekerheid toegevoegd ; indien ze
kerheid wordt gegeven door het stellen van hy
potheek, wordt het bedrag van de te stellen ze
kerheid, voor zoover deze door hypotheek wordt 
gedekt, met 5 pct. vermeerderd. 

3. De onder a en b van het eerste lid van dit 
artikel genoemde bedragen mogen niet lager zijn 
dan de bedragen, welke er voor. zouden wordt;n 
gevonden, indien bij de berekenmg was gebruik 
gemaakt van de grondslagen, welk~ aan de be
rekening van de premiën van a:rtikel 180 der 
Invaliditeitswet ten grondslag hggen. 

4. Het bedrag der zekerheid wor<l;t telken 
jare na vaststelling van de balans herzien. Tus
schen twee opeenvolgende herzieningen wordt 
het bedrag van de zekerheid niet verminderd. 
Het kan tusschentijds worden verhoogd, als het 
aantal verzekerden met meer dan 10 pct. toe
neemt. Het bedrag van zulk een verhooging 
wordt door Onzen Minister vastgesteld ... 

5. Indien ingevolge het bepaalde b1J het 
tweede lid van artikel 45 in eenig jaar geen ba
lans wordt overgelegd, wordt de som der in het 
eerste lid onder a en b genoemde bedragen afge
leid uit die van het vorig jaar. Laatstbedoelde 
som wordt daartoe vermeerderd m et 4 pct. be
nevens met het met 2 pct. vermeerd_erde_ bedrag 
der premiën, welke over het laat:9te Jaar ID reke
ning zijn t e brengen, en vermIDderd met het 
eveneens met 2 pct. vermeer?,erde bedrag der 
uitkeeringen, in het laatste Ja~r b~taald. ~s 
premie wordt bij deze berekenmg m reke~g 
gebracht de premie bedoeld in het eerste lid 
onder c. 

30. Het in artikel 29 onder d genoemde be
drag wordt berekend volgens de volgende for
mule 

ap v' n. 
In deze formule stellen de letters de volgende 

grootheden voor : 
de letter a: 

indien het getal n minder dan 500 bedraagt, ~et 
getal 24 ; indien het getal n 500 of meer dan oOO 
bedraagt, het getal 18 ; 
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p het twee en vijftigvoud van de premie!. welke 
gemiddeld per hoofd over een_ week zou ZIJD ver
schuldigd ter zake van de b1J het_fonds __ aange
sloten verzekerden, indien deze biJ de R1Jksver
zekeringsbank tegen invaliditeit verzekerd 
waren; 

n het l;I-voud van het aantal verzekerden op 
den datum, waarvoor het pand wordt vastge
steld. Het getal n wordt naar boven afgerond 
tot een veelvoud van 100. 

Indien het getal n minder dan 500 bedraagt, 
wordt dit getal geacht 500 te bedragen, ~vanne~r 
dientengevolge voor het overeenkomstig de ID 
dit artikel opgenomen formule te berekenen 
bedrag een lager_e waa_rde zou.worden gevo~den. 

31. Indien zJCh b1J een biJzondere pensioen
regeling omstandigheden voordoen, t engevolge 
waarvan de zekerheid, berekend ingevolge bo
venstaande bepalingen de aanspraken van de 
Rijksverzekeringsbank en van de _verzekerden 
niet voldoende zou dekken, kan b1J de bereke
ning van de zekerheid een andere d!l'n de in ar
tikel 30 genoemde formule gebruikt wo~den. 
Onze Minister beslist of bedoelde omstandighe
den zich voordoen. 

32. 1. De werkgever of het ondernemings
fonds legt ter berekening van de waarde van de 
te stellen zekerheid over een balans, welke moet 
voldoen aan de voorwaarden, in artikel 4 7 van 
dit besluit gestel1: . . 

2. Indien de b1Jzondere pensioenregeling nog 
niet in werking getreden is, wordt op grond v_an 
de vermoedelijke samenstelling een voorloopige 
balans opgemaakt en overgelegd. Het tijdstip 
van overlegging van deze voorloopige balans 
moet het tijdstip, waarop deze belans betrek
king heeft meer dan drie maanden voorafgaan. 

33. 1. 'De zekerheid kan door pand of door 
hypotheek of gedeeltelijk door pand, gedeelte
lijk door hypotheek gesteld worden. 

2. In pand gegeven kunnen slechts worden 
gelden en fondsen. Het bestuur der Bank neemt, 
behoudens het geval voorzien _bij de volgen~e 
zinsende geen andere fondsen ID pand dan die, 
welke vborkomen op de lijst, bedoeld "in het 
vijfde lid van artikel 18 der wet op de RiJksver
zekeringsbank (Staatsb/,ad 1920, n°. 780) _en 
t evens opgenomen zijn in de officieele noteermg 
van de Vere'lniging voor den Effectenhandel te 
Amsterdam. Door Onzen Minister en door On
zen Minister van Financiën kan het bestuur 
worden gemachtigd tot het in pand nemen 
van door hem te noemen of aan te duiden fond
sen, niet voorkomende op de hiervor~n bedoelde 
lijst. De machtiging kan te allen t1Jde worden 
ingetrokken. 

3. Voor zoover het pand uit een geldsom be
staat, wordt deze door het voornoemd bestuur 
zoo spoedig mogelijk op prolongatie uitgezet en 
de op die wijze gekweekte rente, na aftrek van de 
kosten, aan het uitzetten verbonden, aan het 
pand toegevoegd. 

34. 1. Een pand kan, indien het niet meer 
dan 100 000 gulden bedraagt, voor een bedrag 
van ten 'hoogste 20,000 gulden, indien het meer 
dan 100,000 en niet meer dan 500,000 gulden 
bed raagt, voor een bedrag van ten hoogste 
40,000 gulden, indien het meer dan 500,000 
gulden en niet meer clan 600,000 gulden be
d raagt, voor een bedrag van ten hoog te 60,000 
gulden en indien het meer dan 600,000 gulden 
bedraagt, voor een bedrag Yan ten hoogste een 
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tiende gedeelte van het pand uit schuldbrieven 
ten last e van denzelfden schuldenaar bestaan. 

2. De bevoegdheid om een pand, als in het 
voorgaande lid bedoeld voor een bedrag van 
meer dan 60,000 gulden te doen bestaan in 
schuldbrieven t en laste van denzelfden schulde
naar, kan door Onzen Minist er in tijden van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden worden beperkt tot door hem 
aan te wijzen schuldbrieven. 

3. De werkgever en het onrlernemingsfond s 
zijn niet bevoegd in pand te geven schuldbrieven 
te hunnen last e, of ten laste van bij het fonds 
aangesloten werkgevers. 

35. 1. Na elke herzienina van het bedrag 
van de zekerheid, als bedoeld in het vierde lid 
van artikel 29, wordt de waarde van het pand 
opnieuw berekend. 

2. Bij de berekening van de waarde van een 
pand, dat een werkgever of een ondernemings
fonds als zekerheid aan de Rijksverzekerings
bank wenscht te geven of heeft gegeven, wordt 
de waarde van de in pand aangeboden of gege
ven fondsen geschat naar een k oers, welke ge• 
steld wordt op het 19/20 gedeelte van hun laag
sten koers, in de laatste vier kalenderweken ge
noteerd in de prijscourant, uitgegeven door de 
Vereeniging voor den Effectenhandel t e Am -
sterdam of in de pr ij scourant, op la•• van Onzen 
Minist er van Financiën uitgegeven ingevolge 
artikel 23, n°. l letter d, der wet van 13 Mei 1859 
(Staatsbl,ad no. 36), laatst elijk gewijzigd bij de 
wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 154), zooals 
deze laatste weder is gewijzigd door de wet van 
29 Januari 1898 (S taatsbl,ad n°. 35), met dien 
verstande, dat , als de laagste koers in een dezer 
prij scouranten lager is dan de laagste koers in de 
andere prijscourant, de lagere koers als grondslag 
der berekening wordt aangenomen. Indien een 
als pand aangeboden of gegeven fonds in de 
la-atste vier kalenderweken in geen der genoem
de prijscouranten is genoteerd of, indien het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank reden heeft 
om te vermoeden, dat bij volgend aanbod tot 
verkoop de koers van zoodanig fonds lager zou 
zijn di.n de laagst genoteerde in de laat ste vier 
kalenderweken, is dat bestuur in het eerste ge
val verplicht, in het laatste geval bevoegd, de 
waarde van dat fonds op kosten van dengene, 
die het al s pand heeft aangeboden of gegeven, 
t e doen schat ten door drie makelaars of com
missionnairs in effecten te Amsterdam. H et 
19/20 gedeelte van de geschatte waarde va n het 
fonds, wordt dan als de waarde van het fond s 
aangemerkt. 

3. Ingeval een als pand aangeboden fonds, 
ingevolge het bepaalde in het eeçste lid, moet 
worden geschat door makelaars of commission
nairs, is degene, die het fonds in pand wenscht 
te geven, verplicht een hem door het bestuur 
opgegeven som als schattingskosten aan de 
Bank t e betalen; voordat deze som is betaald , 
heeft de schatting niet plaat s. 

4. In tijden van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, kan door 
Onzen Minister worden bepaald, rlat in afwijking 
van de voorschriften van het tweede lid van dit 
artikel, de waarde van de in pand aangeboden 
of gegeven fondsen zal worden vastgesteld vol
gens regelen, door Onzen Minist er te stellen. De 
vaststellingen , volgens die regelen geschied , 
worden op last van Onzen Minister herzien vol-
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gens regelen door ons te stellen, ten spoedigs~e 
nadat de oorlog, het oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden zijn geëindigd. 

36. Bij een overeenkomst betrefrcnde het 
geven van een pand kan de Rijksverzekerings
bank geen afstand doen van de bevoeguheid, 
bedoeld in artikel 1201, eerste lid, van bét 
Burgerlijk Wetboek. 

37. Geen hypotheek kan worden verleend 
op een goed, waarop reeds een hypotheek is 
verleend, noch op een onverdeeld aandeel in een 
in gemePn eigendom behoorend goed, noch op 
een goed, waarop de werkgever of het onder
nemingsfonds slechts een recht heeft, als be
doeld in ar t ikel 121/\ van het Burgerlijk Wet
boek. Evenmin kan hypotheek worden verleend 
op een aan brandgevaar onderhevig goed, dat 
niet naar het genoegen van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank t egen brandschade is 
verzekerd. 

38. 1. Op een goed kan voor een bedrag 
van t en hoogste twee derden der verkoopswaar
de hypotheek worden gegeven. 

2. Het bestuur der Rijksverzekeringsba nk 
doet de -verkoopswaarde van het goed schatten 
op kosten van den werkgever of het onderne
mingsfonds, die op het goed hypotheek wenscht 
t e geven. Voordat de werkgever of het onder
nemingsfonds bij de Bank heeft gestort de door 
het bestuur te begroeten som van de schattings
kosten, heeft de schatting niet plaat s. 

3. Ingeval de werkgever of het ondernemings
fonds van oordeel is, dat de verkoopswaarde te 
laag is geschat, heeft hij het recht het bestuur 
uit te noodigen, die waarde te doen schatten 
door een commissie van deskundigen. Zoodanige 
commissie best aat uit drie leden, op verzoek van 
het bestuur t e benoemen door Gedeputeerde 
Staten van de provincie, waarin het goed is 
gelegen. I s het goed in meer dan één provinciP 
gelegen, dan bepaalt Onze Minister, door welk 
van de colleges van Gedeputeerde Staten dier 
provinciën de leden der commissie zullen worden 
benoemd . 

4. E en besluit van benoeming, als bedoeld 
in het voorgaande lid, houdt t evens in een be
paling omtrent de schadeloosst ellingen, reis- en 
verblijfkosten in begrepen. welke de leden der 
commissie zullen geniet en. Voordat het bedrag 
van de kosten dier schadeloosstellingen door den 
werkgever of het ondernemingsfonds bij de 
Bank is gestoro, heeft de schatting door de 
commissie niet plaat s. 

r,. De kosten der schadeloosstelling komen 
ten laste van den werkgever of van het onder 
nemingsfond s, ingeval de verkoopswaarde door 
de commissie op hetzelfde of op een lager bedrag 
wordt geschat dan dat, waarop zij vanwege het 
bestuur was gescha t . vVordt de verkoopswaarde 
door de commissie op een hooger bedrag ge
schat, dan komen de kosten t en laste van de 
Bank en wordt de gestorte som door het bestuur 
aan den werkgever of het ondernemingsfond s 
teruggegeven. 

39. 1. Wanneer het bestuur der Rijksver
zekeringsbank van oordeel is, dat de verkoops
waarde van de goederen, waarop de werkgever 
of het ondernemingsfonds aan de Bank hypo
theek heeft verleend, gedaald is tot minder dan 
zeven vijfden van het bedrag der hypotheek, 
geeft het daarvan per geadviseerden dienstbrief 
kennis aan den werkgever of het ondernemings-
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fond s, met uitnoodiging om binnen tien dagen, 
·te rekenen van de dagteekening van het bewijs 
van adviseering van den dienstb~ief, aan de 
Bank tot zekerheid voor de nakoming zijner uit 
de Invaliditeitswet voortvloeil'lnde verplich
tingen opnieuw een hypotheek t e verleenen of 
haar een pand t e geven, tenminste tot een be
drag, gelijk aan dat, waarmede naar het oordeel 
van het bestuur de verkoopswaarde der goede
ren is gedaald beneden anderhalf maal het be
drag der hypotheek. 

2. I s de werkgever of het ondernemini:i:fonds 
van mP-ening, dat de verkoopswaarde van het 
goed niet gedaald is beneden zeven vijfden van 
het bedrag der hypotheek of dat zij niet zoover 
beneden zeven vijfden van het bedrag der hy 
potheek is gedaald , als het bestuur meent, dan 
heeft hij het recht, binnen vijf dagen, t e rekenen 
van de dagteekening van het bewijs van advi
seering van den in het eerste lid bedoelden 
d ienstbrief, het bestuur t e verzoeken de ver
koopswaarde van het goed t e doen schatten door 
eene commissie van deskundigen . Zoodanige 
commissie best aat uit drie leden en wordt sa
m engesteld op gel~jke wijze als de in artikel 38 
bedoelde commissie. 

3. Het besluit van benoeming der commissie 
houdt t evens in een bepaling omt rent de scha
deloosstellingen, reis- en verblijfkosten inbegre
pen, welke dè leden der commissie zullen genie
ten. Het bedrag van de kosten dier schadeloos
st ellingen wordt den werkgever of het onder 
nemingsfonds door het bestuur medegedeeld bij 
geadviseerden dienstbrief. Binnen viif dagen, te 
rekenen van de dagteekening van het bewijs 
van adviseering van den dienstbrief, is de werk
gever of het ondernemingsfonds verplicht het 
bedoelde bedrag t en kantore der Bank te stor
ten of aan haar over t e maken . Komt de werk
gever of het ondernemingsfonds deze verplich
ting niet na, tlan geeft het bestuur hiervan on
middellijk kennis aan het college van Gedepu
teerde Staten, d,at de commissie van deskundi
gen heeft benoemd. Alsdan heeft de herschat
t ing van de verkoopswaarde door de commissie 
niet plaats en is de werkgever of het onderne
mingsfonds gehouden, alsnog binnen tien dagen, 
te rekenen va n de dagteekening van het bewijs 
van adviseering van bovenbedoelden dienst
brief, aan de in het eerst e lid bedoelde uitnoodi-
ging van het bestuur t e voldoen. · 

4. De kosten der schadeloosst ellingen ko
m en t en last e van den werkgever of het onder 
nemingsfonds, indien de verkoopswaarde door 
de commissie op hetzelfde of op een lager bedrag 
wordt geschat dan dat, waarop het bestuur het 
had geschat . Wordt de verkoopswaarde door de 
commissie op een hooger bedrag geschat, dan 
komen de kosten ten laste van de Bank en wordt 
de gestorte som door het bestuur aan den werk
gever of het ondernemingsfonds t eruggegeven . 

5. Bij de toepassing van dit artikel komt ver 
mindering der verkoopswaarde, welke een ge
Yolg is van brandschade, niet in aanmerking tot 
het bedrag, dat door de verzekeringsmaatschap
pij , waarbij het goed tegen brandschade was ver
zekerd , aan de Bank ter voldoening van hare 
ujt de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende 
verpUchting is uitgekeerd. 

6. Geeft de werkgever of het ondernemings
fonds geen gevolg aan de uitnoodiging van het 
bestuur, bedoeld in het eerst e lid .en went h~j 
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bij het bestuur der Rijksverzekeringsbank geen 
verzoek in, als bedoeld in het tweede Ud, dan 
geeft het bestuur daarvan onmiddellijk bericht 
aan Onzen Minister . Gelijke kennisgeving ge
schledt, wanneer de werkgever of het onderne 
mingsfonds niet voldoet aan het voorschrift, 
vervat in den laatsten zin van het derde lid. 

40. 1. Ingeval door een commissie van des
kundigen een schatting, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 39, is verricht, geeft het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank den werk
gever of het ondernemingsfonds bij geadviseer
den dienstbrief zoo spoew g mogelijk kennis van 
het bedrag, waarop de verkoopswaarde der ver
hypothekeerde goederen is geschat. Bedraagt 
deze minder dan zeven vijfden van het bedrag 
der hypotheek, dan bevat de dienstbrief t evens 
een uitnoodiging aan den werkgever of het on
dernemingsfonds, om binnen tien dagen, t e re
kenen van de dagteekening van het bewijs van 
adviseering van den ruenstbrief, aan de Bank 
t ot zekerheid voor de nakoming zijner uit de 
InvaUditeitswet voortvloeiende verplicht ingen 
een hypotheek t e verleenen of een pand t e 
geven, t en minste tot een bedrag, gelijk aan 
dat, waarmede blijkens de schatting van de 
commissie de verkoopswaarde der goederen is 
gedaald beneden anderhalf maal het bedrag der 
hypotheek. 

2 Het vijfde lid van artikel 39 is van toe
passing. 

3. Geeft de werkgever of het ondernemings
fonds niet aan de uitnoodiging van het bestuur 
gevolg, dan geeft het bestuur daarvan onmid
dellijk bericht aan Onzen Minister. 

41. 1. Wanneer de waarde van een zeker
heid, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, der 
InvaJ.iruteitswet, welke door een werkgever of 
een ondernemingsfonds is gest eld, minder b~jkt 
te zijn van het bedrag, waarvoor volgens artikel 
29 v,in dit besluit door den werkgever of het 
ondernemingsfond s zekerheid moet zijn gesteld, 
dan geeft het bestuur der Rijksverzekerings
bank daarvan zoo spoerug mogeUjk bij geadvi
seerden ruenstbrief kennis aan den werkgever 
of het onrlernemingsfonds, met uitnooruging 
om binnen drie dagen, te rekenen van de dag
t eekening van het bewij s van adviseering van 
den dienstbrief, door verdere in pandgeving van 
fondsen of gelden of door het st ellen van hypo
theek de gestelde zekerheid op het vereischte 
bedrag t e brengen. 

2. Geeft de werkgever of het ondernemings
fonds niet aan de uitnooruging van het bestuur 
gevolg, dan geeft het bestuur daarvan onmiddel
lijk bericht aan Onzen Minist er. 

42. Bij een overeenkomst betreffende het 
geven van l'len pand, als bedoeld in artikel 33 
van dit besluit, moet worden bepaald: 

1°. dat de Rijksverzekeringsbank bevoegd is 
de in pand gegeven schuldvordering, welke op
eischbaar mocht worden, in t e vorderen en het 
ingevorderde bedrag te beleggen in een of meer 
schuldvorderingen ten laste van denzelfden 
schuldenaar, welke schuldvordering of schuld
vorderingen alsdan in de plaats zal of zullen 
treden der oorspronkelijke schuldvordering ; 

2°. dat de Bank, alvorens van de sub 1 be
doelde bevoegdheid gebruik t e maken, den pand
gever per geadviseerden dienstbrief van de op
eischbaarheid der vordering zal in kennis stellen 
en hem de gelegenheid verstrekken om binnen 
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tien dagen, t e rekenen van de dagteekening van 
het bewijs van adviseering van den dienstbrief, 
de verpande vordering terug t e bekomen tegen 
in pandgeving naar het genoegen van het be
stuur der Bank van een andere schuldvordering 
van gelijk bedrag ; 

3°. dat het pand niet kan worden terugge
vorderd dan, hetzij nadat na het intrekken van de 
verklaring in artikel 40, eerste lid, der Invalidi
teitswet, bedoeld, de werkgever of het onder
nemingsfonds de schadeloosstelling, bedoeld bij 
het zesde lid van genoemd artikel, heeft betaald 
en de Bank van den pandgever niets meer heeft 
te vorderen, hetzij nadat door den werkgever 
of het ondernemingsfonds, naar het genoegen 
van het bestuur der Bank, in do plaats van het 
pand en voor het bedrag hiervan een ander pand 
aan de Bank zal zijn gegeven of te haren behoeve 
hypotheek zal zijn gestela ; 

4°. dat alle kosten, op de akte vallende, ko
men ten laste van den pandgever. 

43. Bij een overeenkomst, strekkende tot 
het verleenen van een hypot.heek, als bedoeld in 
artikol 33 van dit besluit,, moet worden bepaald : 

a. dat de Rijksverzekeringsbank de bevoegd
heid heeft, bedoeld in artikel 1223, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek; 

b. dat bij willigen verkoop van het goed 
geen zuivering, als bedoeld in artikel 1254 van 
het Burgerlijk Wetboek, zal plaats hebben ; 

c. dat de Rijksverzekeringsbank, wanneer 
en zoo dikwij ls als zij dat noodig oordeelt, een 
onderzoek zal kunnen doen instellen naar den 
toestand van het verhypothekeerde goed en dit 
zal kunnen doen herschatten op kosten van den 
werkgever of het ondernemingsfonds; 

d. dat zonder toestemming van het bestuur 
der Rijksverzekf.ringsbank geen verandering 
mag worden gebracht in den aard of de bestdm
ming van het verhypothekeerde goed en dit 
niet een bewerking mag ondergaan, waardoor 
het naar het oordeel van het bestuur aanmerke
lijk in waarde zou verminderen ; 

e. dat de werkgever of het ondernemings
fonds het verhypothekeerde goed, indien dit 
aan brandgevaar onderhevig is, naar het ge
noegen van het bestuur der Rijksverzekerings
bank tegen brandschade verzekerd zal houden 
en telkens op aanvrage van het bestuur de ver
zekeringspolis en het bewijs van de betaling 
der verzekeringspremie zal vertoonen ; 

/. dat ingeval van brandschade, aan het ver
hypothekeerde goed overkomen, de assurantie
penningen ten beloope van het bedrag, waarvoor 
de hypotheek is verleend, in de plaats van de 
onderzetting zullen treden : 

g. dat het beding, bedoek! sub /, op kosten 
van den werkgever of hi>t- ondernemingsfonds 
zal worden beteekend aan dengene, bij wien 
het gned tegen brandschad e is verzekerd ; 

h. dat het verhypothekeerde goed niet zon
der toestemming der Rijksverzekeringsbank 
rr,ag word en verhuurd en dat in geval van ver
huring de sub a bedoelde bevoegdheid omvat 
die, om aan den kooper het recht t e cedeeren op 
de nog niet verschenen huurtermijnen ; 

i. dat zonder toestemming van het best uur 
der Rijksverzekeringsbank op het verhypothe
keerde goed geen zakelijk 1·eoht mag worden ge
vestigd; 

j. dat de doorhaling van de inschrijving der 
hypotheek in het openbar e register door den 
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werkgever of het ondernemingsfonds niet zal 
kunnen gevorderd worden, dan, hetzij nadat na 
het intrékken van de verklaring, als bedoeld in 
artikel 40 der Invaliditeitswet, de werkgever of 
het ondernemingsfonds de schadeloosstelling, 
bedoeld bij het zesde lid van genoemd artike1, 
betaald heeft en de Bank van den .werkgever 
niets meer te vorderen heeft, hetzij nadat door 
den werkgever of het ondernemingsfonds aan 
de Rijksverzekeringsbank in plaats van de 
hypotheek voor het bedrag hiervan naar het ge~ 
noegen van het · bestuur der Bank een of meer 
andere hypotheken zul1en zijn verleend of een 
pand zal zijn gegeven ; 

k. dat alle kosten , op de vestiging der hy 
potheek vallende, komen ten laste van den werk
gever of het ondernemingsfonds. 

44. Wanneer bij een herziening van het be
drag der zekerheid, als bedoeld in het vierde lid 
van artikel 29 van dit besluit de waarde van 
een zelierheid, als bedoeld in artikel 40, eerst e 
lid, onder a, der Invaliditeitswet, welke door 
den werkgever of het ondernemingsfonds is ge
steld, hooger blijkt te zijn dan de waarde van de 
zekerheid, waarvoor volgens artikel 29 van dit 
besluit door den werkgever of het ondernemings
fonds zekerheid moet zijn gesteld, dan wordt de 
zekerheid op het vereischte bedrag terugge
bracht door teruggave van in pand gegeven 
fondsen of gelden of door het doen doorhalen 
van inschrijvingen van hypothecairen verban
den ten behoeve der Rijksverzekeringsbank. 

§ 3. Verslag Bijzondere Fondsen. 

45. 1. H et verslag, door den werkgever of 
het ondernemingsfonds ingevolge het bepaalde 
bij het derde lid van artikel 40 der Invaliditeits
wet jaarlijks aan het best uur der Rijksverzeke
ringsbank uit te brengen, moet bevatten: 

a. de namen van de verzekerden op 1 Janu
ari van het jaar, waarover het verslag loopt, met 
opgave van geslacht, leeftijd, burgerlijken staat, 
beroep en loonklasse en van de veranderingen, 
die in den loop van het jaar plaats hadden; 

b. de rente-aanvragen, in den loop van het 
jaar gedaan en de op die aanvragen gevallen 
beslissingen ; 

c. de namen van de rentetrekkers op 31 De
cember; 

d. een opgave van de beleggingen, van de 
wijze, waarop de balanswaarde dezer beleg
gingen is bepaald en van de verkochte en nieuw 
aangekochte effect en ; 

e. balans- en bedrijfsrekening ; 
/. de bezwaren, t egen de beslissingen van het 

fonds ingebracht, de wij ze, waarop deze zijn 
onderzocht en de daarop gevallen beslissingen ; 

g. de statuten en reglementen, welke in den 
loop van het jaar van kracht waren. 

2. Een balans- en bedrijfsrekening, als be
doeld in het eerste lid onder c behoeft niet te 
worden overgelegd, indien het totaa l der bij 
het fonds verzekerden sedert het indienen der 
laatste balans met minder dan 10 pct. is toege
nomen en niet meer dan vijf jaar verloopen zijn 
na de indiening dier laatste balans. Het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank heeft het recht te 
allen tijde overlegging van een balans te ver
langen. 

46. Indien de bijzondere pensioenregeling 
behalve op verzekeringsplichtigen of op perso-
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nen. die verzekeringsplichtig zouden zijn, indien 
zij niet onder toepassing van de bijzondere pen
sioenregeling vielen, op anderen van toepassing 
is. moet hjj de opgaven in artikel 45 onder a, 
b en c genoemd , vermeld worden, welke ar
beiders niet verzekeringsplichtig zijn of zouden 
zijn, met de reden, waarom zulks het geval is. 
Eveneens moet,indien bij de bijzondere pensioen
regeling geen of een andere loonklasse-indeeling 
toegepast wordt dan die. genoemd in artikel 58 
der Invaliditeitswet, bij de hiervoren genoemde 
opgaven vermeld worden, tot welke wettelijke 
loonklasse(n) de verzekerden behooren of in 
den loop van het jaar behoorden. 

47. De balans, genoemd in artikel 45 onder 
e, moet voldoen aan de onderstaande voorwaar
den: 

1°. de posten op de balans, die daarvoor in 
aanmerking komen, zijn gesplitst naar gelang 
ze niet of wel de minimum-uitkeeringen betref
fen en naar gelang de verzekerden niet of wel 
verzekeringsplichtig zijn of verzekeringsplich
tig zouden zijn, indien de bijzondere pensioen
regeling niet op hen van toepassing was ; 

2°. bij de berekeningen wordt een rentevoet 
aangenomen, welke niet hooger is dan die, waar
op de laatste balans der Rijksverzekeringsbank, 
het Invaliditeitsfonds betreffende, berust ; zoo
lang nog geen balans verschenen is, wordt een 
rentevoet niet hooger dan 4 pct . aangenomen ; 

3°. indien gebruik gemaakt wordt van grond
slagen, die tot lagere raming der passiva of hoo
gere raming der activa leiden, dan die, welke ten 
grondslag liggen aan de premiën, vastgesteld 
in a rtikel 180 der Invaliditeitswet, wordt aan 
de balans een bijlage toegevoegd, vermeldende 
de waarde van de op de balans voorkomende 
posten, indien bij de berekening gebruik ge
maakt was van de laatstgenoemde grond slagen ; 

4°. onder de passiva worden afzonderlijke 
posten opgenomen, de minimum-uitkeeringen, 
vermeld in artikel 24 van dit besluit, betref
fende, t .w.: 

a. de contante waarden van op den balans
datum loopende invaliditeitsrenten ; 

b. de contante waarden van op den balans
datum loopende ouderdomsrenten ; 

c. de contante waarden van op den balans
datum loopende weduwenrenten; 

d. de contante waarden van op den balans
datum loopende weezenrenten ; 

e. de contante waarden van andere ten laste 
van het fond8 loopende renten ; 

/. de contante waarden van weduwen- en 
weezenrenten en andere renten, welke betaal
baar kunnen worden na het overlijden van trek
kers van loopende invaliditeits- of ouderdoms
renten; 

g. de contante waarden van renten, welke 
nog zullen kunnen worden toegekend met in 
gang van data, aan den balansdatum vooraf
gaande (voor zooveel het invaliditeits- of ouder
domsrenten betreft moet tevens opgenomen 
worden het complement, hiervoren onder / 
bedoeld ); 

h. de contante waarden van in de toekomst 
aan op den balansdatum verzekerden of aan 
hunne betrekkingen toe t e kennen uitkeeringen, 
welke na den balansdatum zullen ingaan ; 

50_ onder de activa worden afzonderlijke 
posten opgenomen betreffende : 

a. de contante waarden van de netto-
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premiën, welke ten· aanzien van op den balans
datum verzekerden in de toekomst te ontvan
gen zijn en voor zoover deze hooger is : 

b. de contante waarde van de netto-prem iën, 
welke ten aanzien van op den balansdatum ver
zekerden zouden worden ontvangen, indien op 
elk hoofd de premie verschuldigd was, welke de 
verzekering van een 16-jarige in de loonklasse, 
waartoe hij behoort, dekt ; 

6°. de wijze waarop, of de toekomstige beta
lingen waardoor het verschil der bedragen, hier
boven onder 5°. b en 5°. a genoemd, wordt ge
dekt, moet aangegeven zijn ; 

70_ onder de passiva wordt db contante 
waarde opgenomen van aanspraken, verkregen 
ten gevolge van stortingen ineens ; 

8°. de staten, gegevens bevattende, waarvan 
hij de berekening van de verschillende posten, 
op de balans voorkomende, gebruik werd ge
maakt, worden toegevoegd. 

48. 1. De posten op de bedrijfsrekening, 
welke daarvoor in aanmerking komen, zijn ge
splitst naar gelang de verzekerden niet of wèl 
verzekeringsplichtig zouden zijn, indien de bij
zondere pensioenregeling niet op hen van toe
passing was. 

2. Zoowel de balans als de bedrijfsrekening 
worden vergezeld van uitvoerige toelichtingen. 
Deze toelichtingen moeten in staat stellen de 
berekening der onderscheidene posten te veri
fieeren en o. a. de gebezigde grondslagen be
vatten. 

HOOFDSTUK III. 

VAN DE BEREKENING DER SCHADE, BEDOELD IN 
ARTIKEL 43 TWEEDE LID, DER I NVALIDITEITSWET 

49. Ter berekening van de schade, welke 
door de Rijksverzekeringsbank geleden kan zijn 
t engevolge van de bepaling, dat de arbeiders, 
beoodd in artikel iO der Invaliditeitswet, niet 
verzekeringsplichtig zijn, wordt de wetenschap
pelijke balans aangevuld met een balans, bij het 
opmaken waarvan uitgegaan wordt van de ver
onderstelling, dat de arbeiders, die onder artikel 
40 van genoemde wet vallen, allen bij de Bank 
verzekerd zijn. 

50. 1. Bij de samenstell ing van de in het 
vorig(e) artikP-1 bedoelde balans wordt het na
volgende in acht genomen : 

1°. de onderscheidene posten komen zooveel 
mogelijk overeen roet de posten van de balans 
der Bank; 

2°. bij de berekening van de onderscheidene 
posten mag ten aanzien van verzekerden, op 
wie de bijzondere pensioenregeling al of niet van 
toepassing is, niet van verschillende grondslagen 
gebruik gemaakt worden; 

3°. als premiën, ontvangen van de verzeker
den op wie de bijzondere pensioenregeling van 
toepassinir is, word t aangemerkt het bedrag der 
premiën, dat voor hen of door hen aan de Rijks
verzekeringsbank betaald zou zijn, indien de 
bijzondere pensioenregeling niet op hen van toe
passing was ; 

4°. bij de berekening van d,; premiën, in <le 
t,oekomst ten aanzien van de onder 3° bedoelde 
personen te ontvangen, wordt gebruik gemaakt 
van dezelfde veronderstellingen, als waarvan 
uitgegaan wordt bij de vaststelling van den 
overeenkomstigen post op de balans der Bank ; 

5°. bii de afleidin~ van sterft e-, invaliditei\s 
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en andere kansen, gemiddelden en verhoudings
cijfers wordt gebruik gemaakt van de ervaring 
der Rijksverzekeringsbank en van die der bij
zondere pensioenregelingen ; indien echter bij 
de bijzondere pensioenregelingen andere eischen 
gelden voor het aannemen van tijdelijke onder
scheidenlijk blijvende invaliditeit wordt daar
mede rekening gehouden ; 

6°. als bedrac, van een loopende ouderdoms-, 
onderscheidenlijk invaliditeitsrente wordt aan
gen:.erkt het bedrag, berekend naar de bepalin
gen der Invaliditeitswet ; als bedrag van we
duwenrenten en weezenrenten wordt aange
merkt het bedrag der renten, waarop het recht 
zou zijn verkregen, indien de verzekering geheel 
door de Rijksverzekeringsbank werd uitge
voerd; 

7°. de kosten van administratie worden be
rekend door de door de Bank gemaakte en ver
schuldigde kosten, voorkomende op de bedrijfs
rekening, in evenredigheid met het grooter aan
tal verzekerden te verhoogen ; 

8°. als beschikbaar kapitaal wordt o.a. aan
gemerkt het verschil tusschen de waarden der 
premiën, welke meer zouden zijn ontvangen en 
van de uitkeeringen en betalingen, welke meer 
zouden zijn geschied ; 

9°. het onder 8° bedoelde kapitaal wordt ge
acht gemiddeld op dezelfde wijze belegd te zijn 
als het werkelijk aanwezige kapitaal. 

2. Met de hiervoren onder 3° en verder ge
noemde verzekerden worden bedoeld : 

a. de verzekeringsplichtigen, op wie de bij
zondere pensioenregeling van toepassing is ; 

b. de verzekerden, die ver1ekeringsplichtig 
zou,ien zijn, indien de bijzondere pensioenrege
ling niet op hen van toepassing was. 

3. Indien Onze Minister van oordeel is, dat 
wege<1s dil geringheid van het aantfl.l der onrler 
a~tikel 40 der Invali:liteitswet vallende arbeiders 
of wegens de uit hare balansen blijkende ge
rinirbeid der door de in dat artikel bedoelde 
fondsen behaa lde vootdeelen de in artikel 43 
dier wet bedoeldt schade van geringe beteekenis 
is, blijft het opstellen der in artikel 49 van dit 
besluit bedoelde aanvullende balans achter-
wege. 

HOOFDSTUK IV. 

INKOOP IN DE VERPLICHTE VERZEKERING . 

51. 1. De arbeider, bedoeld in art ikel 33 
der Invaliditeitswet, die buiten zijn toedoen 
niet verplicht-verzekerd is geweest, wordt tegen 
betaling van een inkoopsom in de verplichte 
verzekering opgenomen. 

2. D e arbeider bepaalt de loonklasse, waarin 
hij zich wil inkoopen. 

3. De bedragen van de in het eerste lid be
doelde inkoopsom houden verband met den 
leeftijd van den arbeider, waarop , en de loon
klasse, waarin hij zich inkoopt en zijn voor be
paalde leeftijden opgenomen in de bij dezen 
algemeenen maatregel van bestuur gevoegde 
•,abel IV. Indien de leeftijd van den arbeider ge
legen is tusschen twee in de tabel opeenvolgende 
leeftijden, wordt de inkoopsom bepaald door 
rechtlijnige interpolatie tusschen de voor die 
leeftijden aangegeven inkoopsommen. Zijn leef
tijd wordt voor dit doel in kalendermaanden af
gerond; resten kleiner dan 15 dagen worden ver
waarloosd, resten grooter dan 14 dagen voor een 
kalendermaand in rekening gebracht. 
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52. De arbeider wordt ter berekening ,an 
den grondslag van de invaliditeits- of ouder
domsrente geacht van het 16• jaar tot aan den 
datum van stort ing der inkoopsom wekelijks 
een premie te hebben betaald in de loonklasse, 
waarin hij zich inkoopt. Voor de berekening 
van de verhooging en van de wachttijden komen 
slechts in aanmerking de werkelijk betaalde 
premiën. 

53. 1. De Raad van Arbeid reikt aan den 
arbeider bij het opmaken v.an de eerst e rente
kaart een bewijs van storting der inkoopsom 
uit en teekent in het renteboekje het bedrag en 
den datum van storting aan. . 

2. Van de storting doet de Raad van Arbeid 
mededeeling aan het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank. 

HOOFDSTUK V. 

OVERBOEKING OP DE VRIJE VERZEKERING. 

54. 1. Het bedrag aan vrije premiën, dat 
ingevolge het eerste lid van artikel 57 der In
validiteitswet ten name van den verzekerde zal 
worden geboekt, bedraagt Vfx]+d - Vfx]. rd, 

2. De grootheden V[x] +d, V[x] en r hebben 
de in hoofdstuk I daaraan toegeschreven be
teekenis. Daarbij stelt x + d voor den leeftijd 
van den arbeider op het tijdstip, waarop hij de 
verklaring, bedoeld in artikel 55 der Invalidi
teitswet, aflegt en d den duur in jaren van het 
tijdvak, gedurende hetwelk hij bij de Rijksver
zekeringsbank tegen Invaliditeit verplicht ver
zekerd was of krachtens de Invaliditeitswet ge
acht wordt verzekerd te zijn geweest en betreft p 
het tijdvak tl. De tijdsduur d wordt afgerond 
overeenkomstig het in artikel 2, tweede lid, ten 
aanzien van de grootheid s gegeven voorschrift. 

3. Voor de berekening van V[x]+d en V[x] 
gelden de voorschriften van Hool'tlstuk I , in
dien tot op het tijdstip, waarop de verklaring 
bedoeld in artikel 55 der I nvaliditeitswet, is af
gelegd, het aantal der door of voor den arbeider 
betaalde premiën voldoet aan de na te noemen 
voorwaarde en de arbeider niet verzekerings
plichtig werd door toepassing van artikel 50 der 
Invaliditeitswet. In alle andere gevallen ge
schiedt de berekening van V[x] + d en V[x] : 

volgens formule I, in artik:ef 3 genoemd, als 
de verzekerde op het tijdstip, waarop hij ver
zekeringsplichtig werd, niet ouder was dan 
56 jaar; in dit geval is T = 0 en 7t = w als 
de verzekerde op het in dit lid omschreven tijd
stip niet ouder was dan 41 jaar en T = 0 
en 7t = 0 in alle andere gevallen ; 

volgens formule II, in artikel 3 geno"md, a ls 
de verzekerde op het tijdstip, waarop hij ver
zekeringsplichtig werd, ouder was dan 56 jaar, 
doch niet ouder dan 62 jaar ; in dit geval ver
vallen de termen met 15fl en (156-w); 

5:o~g{:::: (:

0

:::::~d) + 6 by) - l3~~äy } 

als de verzekerde op het tijdstip, waarop hij 
verzekeringsplichtig werd, ouder was dan 62 
jaar. 

aa 
De grootheid l:l-däy stelt hierbij voor de con

tante waarde van een gedurende (3---d) jaren 
in wekelijksche termijnen betaalbare validi
teitsrente ter grootte der eenheid per jaar op 
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het hoofd van een y -jarigen validen verzekerde. 
Indien de arbeider verzekeringsplichtig w'lrd 

door toepassing van artikel 50, gelden buiten
dien de navolgende afwijkende bepalingen : 
V[x] wordt door O vervangen; p betreft het tijd
vak x + d - 16 ; bij de berekening van p vindt 
artikel 52 overeenkomstige toepassing. 

Als voorwaarde bedoeld in de eerste zinsnede 
van dit lid wordt gesteld, dat. tot op het tijdstip. 
waarop de verklaring bedoeld in artikel 55 der 
Invaliditeitswet werd afgelegd, het aantal der 
door of voer den verzekerde betaalde premiën 
ten minste bedraagt: indien hij op dit tijdstip 
rl en leeftijd van 60 jaren nog niet heeft over-

47 
schreden 52 van het getal der weken verstreken 

tusschen het in werking treden van artikel 31 
der Invaliditeitswet en het tijdstip, waarop hij 
de in artikel 55 der Invaliditeitswet bedoelde 
verklaring aflegde ; indien hij op dat tijdstip den 

leeftijd van 60 j. reeds heeft overschreden~ van 

het getal der weken verstreken tusschen het in 
werking treden van artikel 31 der Invaliditeits
\\et en den dag, waarop hij den leeftiid van 60 

jaar bereikt heeft, vermeerderd met ~ van h et 

getal der weken verstreken tusschen den dag, 
waarop hij den leeftijd van 60 jaar bereikt heeft 
en het tijdstip, waarop hij de in artikel 55 der 
Invaliditeitswet bedoelde verklaring aflegde. 
Voor laatstbedoeld tijdstip wordt echter in de 
plaats gesteld het tijdstip, waarop de verzekerde 
den leeftijd van 65 jaren bereikte, indien de in 
artikel 55 der Invaliditeitswet bedoelde verkla
ring werd afgelegd na overschrijding van het 65e 
levensjaar. 

4. De voorschriften van hoofdstuk I van dit 
besluit vinden overeenkomstige toepassing. Het 
bedrag aan vrije premiën, berekend overeen
komstig de voorschriften van dit artikel wordt 
afgerond tot een veelvoud van 2 gulden, daarbij 
worden resten van 1 gulden of minder dan 1 
gulden verwaarloosd, resten van meer dan 1 
2ulden voor 2 gulden aangemerkt. 

55. 1. Het bedrag aan vrije premiën wordt 
geacht te zijn gestort op den dag, waarop de 
verklaring, als bedoeld in artikel 55 der Inva
liditeitswet, werd afgelegd, indien de verze
k erde op dat tijdstip den leeftijd van 35 jaar 
reeds bereikt had. 

2. Indien de verzekerde den leeftijd van 35 
jaar nog niet bereikt had op den dag, waarop de 
verklaring, als bedoeld in artikel 55 der Inva
liditeitswet, werd afgelegd, wordt het bedrag 
geacht te zijn gestort op den dag, waarop de ver
zekerde den leeftijd van 36 jaar bereikt heeft. 
In dat geval wordt het over te boeken bedrag 
vermeerderd met een rente à 4 pct. 's jaars, te 
rekenen van den dag, waarop bedoelde verkla
ring werd afgelegd, tot aan den dag, waarop de 
verzekerde den leeftijd van 36 jaar bereikt heeft. 

HOOFDSTUK VI. 
VAN DE AFKOOPSOM, B E DOELD IN ARTIKEL 87 EN 

IN ARTIKEL 81 g JUNCTO ARTIKEL 87 DER 
. I NVALIDITEITSWET . 

56. 1. In dit boofdstuk van dit besluit heb
ben de navolgende teekens de er naast vermelde 
beteekenis : äö7 = de contante waarde van een 
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in wekelijksche termijnen betaalbare annuïteit 
,, l " voor den duur van n jaren. 

äy = de contante waarde van een in weke
lijksche termijnen betaalbare lijfrente op het 
hoofd van een y-jarige weduwe. 

laäv = de contante waarde van een in weke
lijkséhe termijnen betaalbare lijfrente van den 
duur a jaren op het hoofd van een y-jarige 
weduwe. 

blaäz = de contante waarde van een in weke
lijksche termijnen betaalbare b jaren uitgestelde 
lijfrente van den duur a jaren op het hoofd van 
een z-jarig kind. 

blaäyz = de contante waarde van een in 
wekelijksche termijnen betaalbare b jaren uit
gestelde verbindingsrente van den duur a jaren 
op de hoofden van een y-jarige weduwe en een 
z-jarig kind. 

b!aäz
1
z. = de contante waarde van een in we

kelijksche termijnen betaalbare b jaren uitge
stelde verbindingsrente van den duur a jaren 
op de hoofden van een zdarig kind en een 
z2 -j arig kind. 

blaäyz1z2 
= de contante waarde van een in we

kelijksche t ermijnen betaalbare b jaren uitge
stelde verbindingsrente van den duur a jaren 
op de hoofden van een y -j arige weduwe, een 
z1-jarig en een z2-j arig kind. 

B = het bedrag eener onverminderde rente. 
C = het bedrag der vermindering eener rente 

ingevolge artikel 81 f der Invaliditeitswet. 
z1 < z2 < z3 = de leeftijden der jongste 3 

van de rentetrekkende weezen. 
y = de leeftijd van de rentetrekkende we

duwe. 
2. Leeftijden worden ten behoeve der bere

keningen, in dit hoofdstuk bedóeld, afgerond 
overeenkomstig het voorschrift van de eerste 
zinsnede van het 2de lid van artikel 2. 

3. Bij de berekeningen, in dit hoofdstuk be
doeld, wordt gebruik gemaakt van de sterfte
kansen van weezen, voorkomende in de bij dit 
besluit gevoegde tabel III en, indien de bereke
ning een weduwenrente betreft, die niet werd 
toegekend op grond van invaliditeit der rente
trekster, van de sterftekansen van weduwen, 
voorkomende in deze tabel. Werd de weduwen
rente toegekend op grond van invaliditeit der 
rentetrekkende weduwe, dan wordt gebruik 
gemaakt van de sterftekansen van de bij dit 
besluit gevoegde tabel V. Aan de berekeningen, 
in dit hoofdstuk bedoeld , wordt de rentevoet 
1 pct. t en grondslag gelegd. 

57. 1. De contante waarde der weezenrente, 
welke ingevolge artikel 87 der Invaliditeitswet 
als afkoopsom kan worden uitgekeerd, wordt 
berekend: 

Indien de weezenrente niet ingevolge artikel 
81 f der Invaliditeitswet eene vermindering 
ondergaat, overeenkomstig de formul e: 

B (äl4- z,L + 14-z3 1 z3-z2 äz2 _+ 14- z3 l z3-z1 

az1 - 14- z, 1 z3-z2 az,z,) : 
2. Indien de weezenrente ingevolge artikel 

81 f der Invaliditeitswet eene vermindering 
ondergaat, wordt de contante waarde, berekend 
volgens de in het eerste lid gegeven formule, ver
minderd met een bedrag, te berekenen overeen
komstig de formule : 

C ( 1 14-z8 äy + 14-z3 1 z,- z2 äyz. + 14-z3 1 

z3-z1 iiyz1 - 14- z3 l z3-z2 äyz1 z2 ); 
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3. Indien de weezenrente door 2 weezen 
wordt genoten, wordt in de formules der voor
gaande leden z3 en, indien de rente door 1 wees 
wordt genoten, worden in die formules z2 en 
z3 door 14 vervangen. 

58. 1. De contante waarde der weduwen
rente, welke ingevolge artikel 81g juncto artikel 
87 der Invaliditeitswet als afkoopsom kan wor
den uitgekeerd, wordt berekend, indien de we
duwenrente niet ingevolge artikel Slf der Inva
liditeitswet eene vermindering ondergaat, vol
gens de formule : Bäy. 

2. Indien de weduwenrente ingevolge artikel 
Slf der Invaliditeitswet eene vermindering on
dergaat, wordt de contante waarde, berekend 
volgens de in het eerste lid gegeven formule, 
verminderd met een bedrag, te berekenen over
eenkomstig de formule : 
C ( l 14-z3 äy + 14-z, 1 z3-z2 äyz, + 14-z3 1 

z3-z1 äyz1 - 14-za l z,-z2 äyz1z2 ) 

3. Het laatste lid van artikel 57 vindt over
eenkomstige t oepassing. 

HOOFDSTUK VII. 

AANVULLING DER STORTINGEN IN DF. 
VERPLICHTE VERZEKERING. 

59. 1. Indien de verzekerde ingevolge de 
hem krachtens het eerste lid van artikel 197 der 
Invaliditeitswet toekomende bevoegdheid aan 
den Raad van Arbeid verzoekt te bevorderen, 
dat zijn tegoed besteed worde tot aanvulling 
van zijne stortingen in de verplichte verzeke
ring, geeft hij aan den Raad van Arbeid op het 
aantal weken, waarover en de loonklasse ,waarin 
hij premie wenscht te betalen. 

2. Bij zijn verzoek legt hij zijne rentekaar
ten, betrekking hebbende op de ver plichte en 
np de vrije verzekering, over. 

60. Na aanteekening gehouden te hebben 
van het aantal weken, waarover in het afgeloo
pen jaar in de verplichte .verzekering geen pre
mie betaald werd, zendt de Raad van Arbeid 
aan den verzekerde de rentekaart, betrekking 
he bbende op de verplichte verzekering, terug. 

61. De R aad van Arbeid berekent het tegoed 
wegens betaalde vrije premiën benevens het 
bedrag, noodig ter aanvulling van de stortingen 
in de verplichte verzekering volgens de regelen, 
neergelegd in de artikelen 63, 64 en 65 en deelt 
aan den verzekerde mede of en in hoeverre dit 
tegoed tot aanvulling der stortingen in de ver 
plichte verzekering strekken kan. 

62. 1. Binnen 14 dagen na ontvangst van 
de in het vorig artikel bedoelde mededeeling 
zendt de verzekerde aan den Raad van Arbeid 
zijn rentekaart, betrekking hebbende op de ver
plichte verzekering. 

2. De Raad van Arbeid plakt op de in het 
vorig lid bedoelde rentekaart zegrls, noodig ter 
aanvulling van de stortingen en teekent daarop 
aan, over welke week de zegels geacht worden 
geplakt te zijn. Op de rentekaart, op de vrij e 
verzekering hetrekking hebbende, teekent de 
Raad van Arbeid den vermenigvuldigingsfactor, 
te berekenen ingevolge het bepaalde bij artikel 
65, aan, benevens den datum, waarvoor deze 
werd vastgesteld. 

3. ])e Raad van Arbeid dC>et zoo spoedig 
mogehJk aan het bestuur der R1Jksverzekerings
bank mededeeling van deze handelingen. 
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63. 1. Het tegoed, genoemd A, wegens be
taalde vrije premien, bestaat uit de som der 
waarden van de gestorte premiën op het oogen
blik der overschrijving. 

2. Voor de berekening van het in het vorige 
lid bedoelde tegoe\i wordt de leeftijd van den 
verzekerde op het tijdstip der storting van een 
premie in geheele, het aantal jaren, verloopen 
sedert de storting, op een half jaar afgerond. 
Bij vaststelling van den leeftijd wordt ½ jaar 
of minder verwaarloosd, meer dan ½ jaar voor 
1 jaar aangemerkt. Bij vaststelling van het 
aantal jaren, in dit lid van dit artikel bedoeld, 
wordt '!. jaar of minder verwaarloosd, meer 
dan 11. jaar voor 1/~ jaar aangemerkt. 

3. Bij de eerste toepassing van a rtikel 197 
der Invaliditeitswet wordt A berekend met 
behulp van de getallen A[x] +n. Alxl +n stelt 
voor de waarde van een premie, groot f 2, ge
stort door een x-jarigen verzekerde na n jaar_ 
De waarden van A[xl +n worden berekend op 
grond van de volgende formule 

A[x]+n = Afx+nl + nCx+n 

4. De waarden van A[x) en Cx zijn in de aan 
dit besluit toegevoegde tabel VI opgenomen 
voor geheele waarden van x. Voor andere leef
tijden worden de waarden van A[x) en Cx door 
rechtlijnige interpolatie uit de opgenomen waar
den afgeleid. 

5. Bij de tweede en volgende toepassing van 
artikel 197 der Invaliditeitswet wordt afzonder
lijk berekend de waarde der premiën, gestort 
na de laatst-voorafgegane toepassing van arti
kel 197 der Invaliditeitswet en de waarde der 
premiën, gestort voor de laatst -voorafgegane 
toepassing van genoemd artikel. 

6. De premiën, in het vorig Jid het eerst ge
noemd, worden berekend met behulp van de ge
tallenwaarde A[x) +n ; de waarde der premiën, 
in het vor;g(e) lid het laatst genoemd, worden 
bereker,d door de met de getallen A[x] +n be
rekende som der waarden van deze premiën 
met dw vermenigvuldigingsfactor, vastgesteld 
b_1J de laatst-voorafgeg_ane toepassing van ar
t ikel 197 der Invahd1teitswet, te vermenig
vuldigen. 

64. Het bedrag, genoemd B, noodig tot aan
vullmg van de stortingen in de verplichte ver
zekering, wordt berekend volgens de formule 
1,03 b, waarin b de premieschuld in de verplichte 
verzekering voorstelt. 

65. De vermenigvuldigingsfactor f wordt 
A-B 

berekend volgens de formule -
8
- in ,rnlke 

formule S voorstelt de met de getallen _-\f x] +n 
berekende som der waa rden ván alle gestorte 
premiën. Zij wordt bij elke toepassing van ar t i
kel 197 der Invaliditeitswet vastgesteld. 

66. 1. Het bedrag der vrije rente bestaat 
uit d_e som van het bedrag der rente, voor de 
sto~tmgen gedaan na de laatste toepassing van 
artikel 197 der Invaliditeitswet en van het 
b~1rag der rente, voor de stortingen gedaan 
voor de laatste toepassmg van ar t ikel 197 der 
Invaliditeitswet. 

2. H et bedrag der rente, voor de stortingen 
in het voorgaande lid het eerst genoemd, wordt 
berekend overeenkomstig artikel 95 der In
validiteitswet ; ter verkrijgino- van het bedrag 
der rente, voor de stortingen, i;'; het vooro-aand(e) 
lid het laatst genoemd, wordt het bedrag der 
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rente voor bedoelde stortingen berekend over
eenkomstig artikel 95 der Invaliditeitswet, ver
menigvuldigd met den factor f, vastgesteld bij 
de laatste toepassing van artikel 197 der In
validiteitswet. 

HOOFDSTUK VIII. 
VAN DE BEREKENING VAN HET BEDRAG, BEDOELD 
IN ARTIKEL 168 DER INVALIDITEITSWET EN VAN 
HET llEN WERKGEVER TERUG TE BETALEN BE
DRAG, BEDOELD IN ARTIKEL 247, VIJFDE LID DER 

lNV ALIDITE1TSWET. 

67. 1. Bij de berekening van het in artikel 
168, eerste lid der Invaliditeitswet, bedoelde 
bedrag wordt gebruik gemaakt van de volgende 
grootheden : 
fx = het quotiënt van de premiewaarde en 

van de verzekeringswaarde van een op 
x-jarigen leeftijd aangilvangen ver
zekering; 

R = de aan den verzekerde, bedoeld in ar-
tikel 168, toegekende rente ; 

x = de leeftijd (afgerond op het naastbij-
liggend geheel aantal jaren), waarop 
de verzekerde, uit wiens verzekering 
de >tanspraak op de rente R voort
vloeide, in de verzekering ingevolge de 
Invaliditeitswet werd opgenomen. 

2. Het aan den vreemdeling uit te betalen 
bedrag, bedoeld in artikel 168, eerste lid der 
Invaliditeitswet, wordt gesteld op fx . R. 

3. De grootheid fx wordt ontleend aan de bij 
dit besluit gevoegde tabel VIII. 

68. 1. Bij de berekening van het in artikel 
247, vijfde lid der Invaliditeitswet bedoelde 
bedrag, dat aan den werkgever wordt terugge
geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende 
grootheden : 
V- V' = het verschil der reservewaarden, res

pectievelijk vóór en na de verwijdering 
uit de vereffening van de premiën, be
doeld in artikel 24 7, vijfde lid ; 

T = tijdstip, waarop is gebleken, dat ten 
onrechte door den werkgever premie is 
betaald; 

x + d = leeftijd van den verzekerde op het 
tijdstip T; 

d = tijdvak, waarover de uit de vereffening 
te verwijderen premiën zijn betaald ; 

n = duur der verzekering, voorafgegaan 
aan tijdvak d; 

Pa = som der premiën, vereffend over tijd-
vak d; 

Pn = som der premiën, vereffend over tijd-
vak n; 

M[x+d]+s+½ = verschil der rentebedragen, 
6 

ter grootte van 5 van den rentegrond-

slag vóór en na de verwijdering der 
premiën over tijdvak d, voor een op 
bet einde van het tijdvak d (x + d) 
jarigen verzekerde in het (s + l)e jaar 
na het tijdvak d, in de onderstelling, 
dat over het tijdvak s + ½ geen pre
miën zullen worden vereffend; 

6 Pa 
(M'.x+aJ +•+½ = n+a+s+½) 

R[x+aJ +•+½ = verschil der rentebedragen ter 
grootte van de som van den rente
grondslag en de verhooging, vóór en 
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na de verwijdering van premiën over 
tijdvak d, voor een op het einde van 
tijdvak d (x + d)-jarigen verzekerde 
in het (s + l )e jaar na het tijdvak d, 
in de onderstelling, dat over het tijd
vak s + ½ geen premiën zullen wor
den vereffend. 

5Pa 
(R[x+a]+s+½ = ~+a+s+½ + 0,112 

Pa, met een minimum van M[x+d]+s+½) 
De waarden M[x+aJ+s+½ en 
R[x+d]+s+½ voor [x + d) + s + ½ 
> 65 zijn gelijk aan die voor leeftijd 
[x + d) + (65-x- d) 

Q'x = de gedisconteerde waarde van de in-
validiteitsrenten en van de weduwen
en weezenrenten, voor zoover deze 
laatste tezamen worden genoten, elke 
rente ter grootte van de eenheid per 
jaar, toe te kennen terzake van de 
verzekering van de op leeftijd x in
valide gewordenen of van de op dien 
leeftijd als valide overledenen, die 
voortkomen uit aalx-½ validen; 

Q" = de gedisconteerde waarde van de we-
duwenrenten en van de weezenrenten 
voorzoover deze niet tezamen worden 
genoten, elke rente ter grootte van de 
eenheid per jaar, toe te kennen ter
zake van de verzekering van de op 
leeftijd x invalide gewordenen of van 
de op dien leeftijd als valide overlede
nen, die voortkomen uit aa lx- ½ va
liden. 
De grootheden 

aaDx en aaä65 hebben de daaraan in 
artikel 1 van dit besluit toegekende 
beteekenis. 

De bij de afleiding der vorenge
noemde grootheden gebezigde rente
voet is dezelfde als die vermeld in 
artikel 1, eerste lid, van dit besluit. 

2. De waarden 0' x voor mannen en vrouwen 
en Q"x voor mannen zijn opgenomen in de bij 
dit besluit gevoegde tabel IX. De waarden 
aa lx zijn dezelfde als die, opgenomen in tabel I 
bij dit besluit. 

69. 1. Het den werkgever teru~ t e betalen 
bedrag, bedoeld in artikel 247, viJfde lid der 
Invaliditeitswet wordt, behoudPns het bepaalde 
in artikel 70, gesteld op : 

C/.) 

1 '°s 
V.- V ' = ~D ._. (R[x+a]+s+½• 

x+a 0 
Q'x+a+•r½ + M[x+a1+s+½• 

1 
Q" x+a+s+½) + aa:--D. aaD55. 

x+a 
R[x+dl+6ó- x- d. aaä66, 

met dien verstande, dat het te restitueeren be
drag ten hoogste Pa bedraagt. 

2. De tweede t erm van de formule in het eer
ste lid vervalt, indien op het tijdstip T vóór de 
verwijdering der premiën over het tijdvak d, 
vaststaat, dat de betrokken verzekerde o-een 
ouderdomsrente op grond van artikel 74 del:'In
validiteitswet zal genieten. 

3. De leeftijd x + d en de duur n + d wor
den _afgerond op het naastbijliggend geheel aan
tal Jaren. 
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70. 1. I s de verzekerde, die ingevolge een 
onherroepelijk geworden beslissing als bedoeld 
in artikel 24 7, vij fde lid der Invaliditeitswet, 
komt te vallen onder één der artikelen 35, 36, 
38, 39 en 40 dier Wet, op het t ijdstip T over
leden en heeft hij geen betrekkingen nagelaten, 
die aanspraken kunnen doen gelden op een 
rente, dan wordt het den werkgever t e restitu
eeren bedrag V- V' op 0 gesteld. 

2. I s <1.e verzekerde, die ingevolge een on
herroepeüjk geworden beslissing als bedoeld in 
artikel 247, vijfde lid der Invaliditeitswet , komt 
te vallen onder één der artikelen 35, 36, 38, 39 
en 40 dier Wet , op het t ijdstip T in het genot 
van een rente of is hij op dit t ijdstip overleden 
en heeft hij betrekkingen na&elaten, die aan
spraak op een rente kunnen ctoen gelden, dan 
wordt het bedrag V- V ' bepaald, rekening hou
dend met de waarde dier ren ten en aanspraken, 
vóór en na de wij ziging, bedoeld in &.r t ikel 247, 
vijfde en zevende lid, der I nvaliditeitswet . 

Bij de berekening van het in de vorige alinea 
bedoelde bedrag V- V ' worden de grondslagen 
gebezigd , vermeld in de nota van April 1919, als 
bij lage gevoegd b(j de Memorie van Toelicht ing 
bij de wij ziging der Invaliditeitswet , Zitt ing der 
Staten-Generaal 1918- 1919 (483, n°. 5) . 

3. Betreft de beslissing, bedoeld in de vorige 
leden van dit artikel, meerdere bij één werk-

TABEL I 
bedoeld in het derde I id van 

a rt ikel 1 van het beslui t. 

2.$M.083 
!..U:..518 
2.384.0:0S 
!..SU . 
2.!U.11,M 
t.li3.S;:lll 
:..lo:t\1111 
2.0S:.739 
l .ll!.L1m, ,..,..., 
111!?3.t :.S 
1.751.W 
t.~.2!MI 
I .G l&.iH u:.~~ 
u t1.on 
I .W.HO 
l .taG,410 
l .'3$.467 
t.175.796 
1.1 17.aot 
l .oer>.072 
l .O(M.OU 

0'9. 1811 
8!),U,I! 
80.013 

fü~ä 
6~.06:1 

~~J:~g'J 
t lld .021 
428.007 

~:~:~! 
312.! I~ 
271,.lMMI 

i!U~ 
1111 .H ~ 
1.U.2 15 
128.0-.?9 
l llt.60S 

AA.1111\ 

(11).~ z..i 1 U.386 

"'·"' 15.3M 
U i22 

:t~n 
, 2.n1 
40.0G~ 
Sl),20 
SH,111 
S&.001 
H,HJ 
32.0lll 
S l.5fl7 
llO .Ull 
2R.SOt 
2UIIO 
211.:1 , 3 
25. l á2 
24 .003 
22.800 
2 1.tl37 
20.811!1 
10.83(1 
18.So• 
17.~• 
17.13S 
l 1!1.314 
15.521 
14.71!1I 
1'.02!! 

:u~ 
12.001 
11 .MQ 
10.7,:le 
10.2 111 

11.11(16.1 
11.136,~ 
8.(l2,,11 
8 124.2 
7.11:1,.6 
;.t:,7,!> 
11.11111,, 
11.237,G 
1'.70:J,O 
i.s:,11,0 
4.11:!fl, I 
4.t.Otl,G 
,.on.11 
3.fl6-;.S 
ll ,'?;18,11 
:!.S:17,1 
2. 1.",0,!> 
2. 11\,2 
U 0:./, 11 
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gever in dienst of in dienst geweest zijnde ver
zekerden, dan wordt den werkgever gerestitu
eerd de som der bedragen V- V ', bereliend voor 
elk der verzekerden afzonderlijk, op de wijze als 
in artikel 69 en in de voorgaande leden van dit 
artikel is aangegeven, met dien verstande, dat 
deze som ten hoogste de som der bedragen Pct 
bedraagt. 

HOOFDSTUK IX. 

S L OTB EPALTNGEN. 

71 . In de gevallen, waarin dü besluit niet 
uitdrukkelijk voorziet, vinden de voorschriften 
van dit besluit zooveel mogelij k overeenkom
stige toepassing. 

72. Onder "Onzen Minister" wordt in dit 
besluit verstaan : ,,Onze Minister met de uit
voering van de Invaliditeitswet belast" . 

73. Dit besluit t reedt in werking, met in
gang van den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het S taatsblad, waarin het is ge
plaatst . 

Behoort bij K oninklijk besluit van 17 De
cember 1938 (Stacitsblad n°. 879B). 

•10,702 
111.!>III 
u,.szs 
l!l, 142 
l @,~ 
18,1711 
i 8,I06 
18,430 
11',2~ 

·~"' 1; ,11417 
17,G,63 
17.HII 
17,221 
11!1,\IOO 
H~,7411 
11,403 
111,2!0 
16,064 
l!>,&117 
U ,370 
U ,OM 
14.76 1 
U ,I U 
14,0!l l 
U ,746 
U ,3111 
U,OH 

::::: 
11,@70 
IU04 
11,041!1 
10.1111!1 
I O, H 7 

11,72' 
11,211!> 
11,;ll(l 

'·"" 7..'101 
7,187 
11.:eo 

t:!~ 
6,087 
, .no , .... 
3,210 
2,!> I!> 
1,,11., 
0 ,113!> 

l ll,3U 
l!I. I SJ 
18.IMI 
t !l,748 
18,660 
18,'"'2 
Ul, 1,0 
17,IIU 
17,6113 
17,HO 
11.2n 
1<,0I! 
111,7111 

l : ::~~ 

1

111.051 ,,. .. 
1!>,~ 
l !>,tlll 
l!l,0211 
H,747 
14, t !ÎO 
14,IIIO 
13,~ I 
U .,$3! 

1

13,20:J ,,.,., 
1!,!>20 
U:, 1113 

"·"' 11 ,1118 
11,00S 
I0 ,5Uá 
10 ,1 011 

o, ; 2a 
11 ,277 
11,8 111 
11,35 1 
; ,111, 
7,3NI 
11,889 
11,3.0 
6,6;',9 
6,3211 
4,7S3 
4,227 
3,1153 
3,<l(lt 
:1.427 

1 :.:m 

Mij bekend, 
De M inister van Sociale Zaken. 

0,220 
0,239 
0,2 10 
0 ,160 
0,271 
0,211., 
O.\!fld 
O.llOO 
0,:t2:I 
0,3:1-8 
0 ,3!>3 
0,370 
0,38'1 

o.,o, I '·"' 0,U2 
0,402 
0 ,161 
0 ,f.00 
0,520 
0,!>H 

'·"° 0,007 1 0.(1311 

'-'"' 0,11!18 n.,n 
0,711$ 

i:::: 
O.l'D I 
0,038 ..... 
1,041 
l, OOD 
l,lf\ l 
1.220 
! ,Mi 
1,3&, 
1,,71 
1,$09 
l ,!178 
1,JiO I 
U U I 
2.10 1 
2,!80 

2.r.ot 1 '·"' . '·""' 3,H;', 
3,0 13 
4,4 \10 

C. P. M. R o m m P . 

0, 102 
0, 1611 
0 ,170 
0, 184 
0. 102 

'·""' '·"" 0.218 
0,228 
0,239 
0,2HI 
0,2!11 
0.273 
fl.2811 
o.~09 
o,a\.l 
0,32\.1 
<l.3, :. 
0 ,362 ..,,. 
0,308 o., 111 
0,4 311 
0,4(12 
0,48;', 
o.i:,10 
O,J;,37 
0,'65 
0 ,!>0:. 
0 ,!127 
0 .11,,2 
0,11118 
0 ,737 
0.700 
O,li24 
0 ,1173 
0.027 
0.1180 
1,0;,2 
1,12$ 
1,207 
1.:'IOO 

:::: 
l ,G73 
l,M6 

'·"" !,32:. 
!,11$4 
3,0II I 
3,5M ..... 

0 ,2,a 
O,U.S 
0,ffll 
o.~111 
l>.!9J , .... 
0,3!0 
0.!13-l 
0,3:,(l 
0.3Ge 
0 ,383 
o., oo 
o., HI 
0,438 
0,45-6 
0.4011 
0,!>01 
O,á\:4 
0,$48 
0,~7:l 

i:~ 
0.6~7 

'·"" 0,721 
0,7611 
0,7113 
0,8.12 
o,s,, ra 
0,91 7 

'·"' l ,O I S 
l ,Of\11 
1, 127 
1.1 119 
1.2!.6 

l:!gg 
1,4117 
1 ,SOZ 
1 ,60/I 
l.@17 
1.0:.0 
! , IOI 
!.2H 
2,171 
~.,o; 
:!.AA-1 

1 

3.318 
3.7~ 

' 
,.2:u 
4.8119 
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TABEL III 
bedoeld in het derde lid van 

artikel 7 van het besluit. 

Sterft.e.kanavan 
SwrluDM 1 gepeutlonneer• w, 

den Indien \OOr bereken•ng Sterfte. Trouw-het aannemen 
Leef- van lnvaildltelt van de kans kan~ 
tijd andere bep:llln contante , an van 

i t ngeldendan waarden van weduwen weduwen die,anart 72 
der JnvalJdl oudonlo=· 1 

teltawet pens1~nen 

1 2 3 4 • 
20 0.0038 0. 147 
21 0.0038 1 0.1385 .. 0.0039 

1 

0. 1305 
23 110039 0.122 
2' 0.00-10 0. 11 4 
25 0.0041 0. 105ó 
26 0.0042 0.098 
27 0.00-13 0.00 1 
28 0.052-1 0.0044 0 .085 
20 0.0917 0.0045 0.0795 
30 0.0768 0.0046 0.0745 
3 1 0.0662 0.0047 0.0695 
32 0.0554 0.0040 0.065 
33 0.0439 0.005 1 0.060 
34 0.0370 0.0053 0.0555 
35 0.0326 0.0055 0.051 
36 0.031 1 0.0058 0.0405 
3; 0.0318 

1 

0.006 1 0.042 
38 

1 

0.0327 0.0064 0.0385 
39 0.034 1 0.0067 ó.0345 
40 0.0353 0.0070 0.031 
41 i 0.0352 0.0073 0.0:?8 
42 0.0343 0.0077 0.0245 
4 3 0.0340 0.0081 0.0215 
44 0.0334 

1 

0.0084 0.0 19 
46 0.0329 o.ooss 0.016 
46 0.0334 0.009:? 0.014 
47 0.0349 

1 
0.0096 0.011 5 

48 0.0362 0.0100 

1 

0.0095 
49 0.0376 ' 0.0I05 0.0075 
50 0.0388 0.011 77 l 0.0108 0.006 ., 0.0387 0.0 1246 0.0112 0.0055 
62 0.0375 0.01329 0.0 11 6 0.005 
53 0 .0363 0.01438 0.0120 0.005 
54 0.0352 0.0 156 1 0.0 124 0.005 
65 0.0343 0.0 1686 0 .0 130 0.005 
56 0.0343 0.0 1807 0.0138 0.0045 
07 0.0350 0.01944 0.0149 0.004"5 
58 0.0358 0.02090 0.0 161 0.004 
69 0.0368 0.02247 0.0178 0.0035 
60 0.0376 0.02429 0.0198 0.003 
6 1 0.0383 0 .02593 0.021 5 0.0025 
62 0.0390 0.02826 0.02:}5 0.002 
63 0.0397 0.03120 0.0261 0.0015 
64 0.0405 0.03395 0.0288 0.001 
65 0.0418 0 .03720 o.~ 19 0.00 1 
66 0.0437 0.04 073 0.0350 
67 0.0462 0 .04405 ' 0.0384 
68 0.0495 0.04791 0.0415 
69 0.0535 0.0525 1 0.0449 
;o o.o.:,so 0.05743 0.0488 

" 0.0630 0 .06211 0.0534 
72 0.0686 0.06795 0.0588 
73 0 .0748 0.07497 0.0650 
74 0.08 16 0.08181 0.0709 ,. 0.0889 0.08921 1 0.0767 
76 0.0967 0 .0j754 0.0820 
77 0. 104 7 0.l061 0.0878 
78 0. 1121 0.1145 0 .09-12 
79 0. 11 89 0.1254 0.1024 
80 0. 1265 0. 1370 0.1 11 2 
81 0.135 1 0.148 1 0.123 
82 0.1442 0.1598 0.133 
83 0. 1554 0.1735 0. 145 
84 0.169 1 0.1883 0.155 
85 0 . 1829 0.204 0.167 
86 0.196 2 0.217 0.180 
87 0.2110 0.229 0. 193 
88 0.2254 0.244 0.209 
89 0 .2386 0.260 0.225 
90 0.2565 0.:?9 0.242 
91 0.2778 0.35 0.261 
92 0.2966 0.4 1 0.282 
93 0.3196 0.47 0.302 
94 0.3467 0.53 0.322 
95 0.3642 0.6 0.35 
S6 0.3759 0.7 0.38 
97 0 .3990 0.8 0A3 
98 OA378 0.9 0.48 
90 0.4702 1.0 0.56 

100 I .OUOO 1.00 

1 

Sterfte. 
Leef- kon, 
tijd von 

woozen 

6 7 

0 0.12908 
1 0.03489 
2 0.01618 
3 0.00868 
4 0.00625 

• 0.00480 
6 0.00386 
7 0.00323 
8 0.00277 
9 0 .00247 

10 0.00227 
Il 0 .002 15 
12 0.002 15 
13 0.00226 

TABEL IV 
bedoeld in het derde lid van 

artikel 51 van het besluit. 

960 

Inkoopsommen, bedoeld Jn het derde li d van art 51 van het beslu it. 

Voor de loonklassen II, III, [V en V bedragen de inkoopsommen 

6,'5, 8/5, 2 en 12/6 ma.al de waarden voor loonklasse I 

Loonklasse I 
Leeftijd 

Mannen Vrouwen 

35 226.02 
36 240.14 
37 254.52 
38 269.04 
39 283.75 
40 298.67 ., 313.6 1 
42 3 12.24 
43 312.16 
44 3 13.24 .. 3 15.24 
46 3 18.29 
47 322.36 
48 327.!i -l 
49 333.91 
60 34 1.58 
5 1 350.3:? 
52 367.32 
53 377.41 .. 386.46 
05 394.24 
56 401.8 1 
67 408. 15 
58 414.22 
69 417.87 
60 419.41 
6 1 419.00 
62 416.SS 
63 404 .38 
64 390.04 

TABEL V 
bedoeld in het derde lid van 

artikel 56 van het besluit. 

Sterftekansen van lnvallde wedu wen 

140.66 
151.18 
161.83 
172.41 
183.14 
194.08 
205.06 
203.31 
202.71 
203.15 
204.52 
206.71 
209.54 
212.79 
216.52 
220.68 
225.43 
236.47 
24 1.08 
:?-14.44 
246.07 
248.00 
244.13 
240.05 
234.05 
:!2i.G3 
221.8 1 
217.09 
204.70 
192.3? 

Leeftijd \ St.erftck&.ns Leeftijd ! Sterftekans I Leeftijd Sterftekans 
1 

20 0. 1421 47 0 .03 17 74 0.0720 
21 0. 1085 48 0 .0316 75 0.0767 
22 0.084 7 40 0.03 17 76 0.0820 
23 0.06i i 60 0.03 18 77 0.0878 
24 0.056 1 5 1 0.0320 78 0.0942 
25 0.0401 52 0.0322 79 0. 1024 
26 0.0446 63 0.0326 80 

1 

0.11 12 
27 0.0404 64 0.0328 8 1 0. 123 
28 0.0382 •• 0.0332 82 0. 133 
29 0.0372 66 0.0336 83 0. 145 
30 0.0362 57 0.0342 84 0.155 
3 1 0.0354 58 0.0350 85 0. 107 
32 0.0348 69 0.0360 86 0.1 80 
33 0.0344 60 0.0:Hl 87 0.193 
34 O.O:J40 6 1 0.0383 88 0.209 
35 0 .0336 62 0.0392 89 0.225 
36 0.0332 63 0.040:? 90 0.242 
37 0.0330 64 0.0413 9 1 0.26 1 
38 0.0328 65 0.0428 92 0.282 
39 0.0327 66 0.0448 93 0.302 
40 0.0320 6; 0.0472 94 0.322 
41 0.0325 08 0.050 1 95 0.35 
42 0.0324 69 0.0528 96 0.38 
43 0.0323 70 0.0552 97 0.43 
44 0.0322 71 0.05S4 98 0.48 
45 0.0320 72 0.062 7 99 0.56 
46 0 .0318 73 0.0677 100 1.00 
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TABEL VI 
bedoeld in het vierde I id van 

artikel 63 van het bes! uit . 

Waarden van AlxJ en C:r bedoeld In het vierde li d van 

ar tikel 63 van het besluit 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
JO 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
30 
40 
41 
4:? 
'3 
44 
45 

•• 47 
, s 

•• 50 
6 1 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

Alxl 

l.i345 
l .7:i40 
l.i73 1 
I. 7916 
1.8100 
1.8:?~:! 
1.8463 
1.864:I 
l.$81.1 
J .ROiá 
1.9 !:!4 
1. 0:!UI) 
1.938-l 
1.94!)3 
1.0583 
l .96:i4 
l .9i08 
l.!Ji4d 
1.071.i:! 
1.9756 
l.Ui:!7 
1.968 1 
1.0614 

. 1.95:!5 
1. !M l ti 
1.92$:l 
l. !Jl :!S 
I.SO!ilJ 
I. SN!l 
1.$5:!4 
1.8:!il 
l . ifl!):! 
l.iü8!J 
1.7:.lfH 
1.700:! 
1.66 15 

16201 
J.3769 
] .529:! 
1.4803 
1.4:!06 
1.3112 
1.3231 
1.2667 
1. 2011 
l.1 457 
1.0812 
1.0 150 
0.IJ41d 
0.8790 
0.8079 
0.7331 
0.65:!0 
0.5ö2:! 
0.4596 
0.3386 
0. 1903 

L . &. S. 1938. 

c, 

0.0432:!3 
0.044830 
0.046605 
O.O-i-8258 
0.050085 
0.051989 
0.053990 
0 .056084 
0.05826 1 
0.060470 
0.062706 
0 .064928 
0.067107 
0.069268 
0.07 1417 
0.07358:! 
U.075770 
0.077988 
0.080255 
0.082577 
0.084943 
0.087374. 
0.089877 
0.092425 
0.00502:J 
0.0976ti7 
0.10036 
0.103 11 
0.105S8 
0.1087 1 
0. 111 59 
0. 11451 
0.1 1749 
0.120:JI 
0. 12350 
0.12665 

0 12977 
ll.13288 
0. 13592 
0.138S7 
0. 14 175 
0. 14457 
O.l"735 
0.150 13 
0. 15290 
0. 15568 
0.15837 
0. 16099 
0. 10358 
0. 1661 1 
0. 16880 
0. 17190 
0.1755:l 
0.180 17 
0.18623 
0. 19392 
0.20"20 

TABEL VII 
bedoeld in het vierde l id van 

artikel 14 van het besl uit. 

". f, 
(ll ] 

X 

mBnnon vrouwon mannen vrouwen 

16 1 4,5-14 7, 455 -- -
17 4,54 1 7,441 0.161 0.090 
IS 4,538 i.4 27 0,160 0.092 
10 4,533 7,412 0.15-l 0.093 

20 4,52:) 7,305 0,16:1 0,004 
21 4,735 7,8:U 0, 163 0,00.J 
22 4,020 8,366 0,155 0.098 
23 5, 101 8,885 O,J.54 0,093 
24 5,333 9,328 0,156 0,088 
25 5,020 9,085 0,159 0,084 
26 fi,88!i I0,015 0, 101 0,079 
:!7 0,125 10,331 0,163 0,08 1 
28 6,348 I0,63 1 0,103 0,069 
:!9 0,626 10,889 0,162 0,059 

30 6,952 

1 

11,1 00 0,162 0,055 
31 7,219 11,265 0,162 0,050 
32 7,394 11 ,398 0,159 0,049 
33 i,564 11,565 0,151 0,04:! 
34 7,755 11,705 0,140 0,036 
35 7,93 1 11 ,788 0, 120 0,03:! 
36 8,09 1 11,822 0,118 0,030 
37 8,221 11,853 0, 108 0,03 1 
3S 8,329 11 ,893 0,098 0,026 
39 S,428 ll ,923 o,ouo 0,022 

, o 8,50S 11,030 O,OS3 0,019 
4 1 8,/'i 76 11,980 0,076 0,017 
4:! 8,0·l6 12,007 0,069 0,016 
43 8,645 11 ,967 0,064. 0,015 
44 8,643 11,92 1 0,060 0,014 

•• S,627 11 ,854 0,057 0,0 12 
46 8,636 11 ,771 0,053 0,0 1-i 
47 8,650 11,712 0,050 0,015 

•• 8,635 11 ,632 0,047 0,013 
49 8,032 11,504 0,045 0,0 11 
5V 8,6US 11,:357 0,0•1:! \J . •1V:I 
LI 8,568 11,258 o,ow 0.008 
62 8,499 11 ,156 0,037 0,007 
63 8,423 11 ,03 1 0,032 0,005 .. 8,356 10,886 0,028 0,005 
55 8,296 I0,7t:I 0,02-t 0,005 
56 8,230 10,542 0,02 1 0,005 
57 8, 161 10,37;1 0.018 0,00,l 
58 8,080 10, 18 1 0,012 0,00:! 
59 8,003 0,960 0,000 

60 7,889 9,759 0,003 
61 7,780 9,553 
62 7,639 9,358 
G:4 7,443 0,115 .. , 7,254 8.826 
65 7,090 8,57 1 
66 6,92 1 8,32:! 
67 6,7 79 8,073 
68 6,668 7,764 
69 6,613 7,473 

,0 6.518 i,195 
71 6,373 6.920 
72 6.188 0,046 
73 5,974 6,342 

" 5, 738 0,0411 
75 5,484 5,763 
76 5,221 5,467 
77 4, 953 5, 187 
78 4,690 4,9 1K 
79 4,435 4,660 

80 4,189 4,4 14 

"' 3.956 4. 177 
M:.? 3,7:Jl !l 9-t4 
83 3,5 13 :J.718 .. 3,306 :J,500 
85 3, 107 3,303 

•• 2,0 17 3, 10:? ., 2,720 2,900 
88 2,GOU .?,005 
89 2, :l69 2,476 

90 2,005 2,230 
91 1,738 1,983 
92 1,5 16 1,733 
93 1,325 1,500 
94 1, 153 1,270 
95 0,9S5· 1,060 
96 0,822 0,880 
97 0,688 0,747 
98 0,577 0,688 
99 ... 0,5 77 

100 o," 
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1 

W(ll 

1 
w<2> 

1,1 1,1 

,--,-nn~n~-n--
0,000 -
0.005 -
0.0 15 0.001 
0,040 0,001 

0,070 0,001 
0,240 o,oo, 
0,481 O,Ofl i 
0.821 

1 

O,OIJ 
1,315 0,02:1 
1,805 0,035 
2,320 0,048 
2,735 0,0(;3 
:1,145 0,078 
3,500 0,0H-t 

3,787 0,110 
4.040 0,1:!7 
1, 24.; 0,14:? 
4,440 0,1">6 
-l,605 0,1 iO 
4.,738 0, 182 
4,840 0,193 
4,925 0,202 
4,995 0,210 
5,040 0,:? 16 

ó,082 0,:?2:! 
5, 11 5 0,226 
5,130 0.234. 
5, 140 0,241 
6,135 0,244 
5,119 0,244 
5,075 0,:!35 
5,005 0,:!20 
4,910 0,217 
4,Slü 0 :210 
4,763 

1 

0, 195 
4,725 . 0, 184 
4,700 0,182 
4,690 O,l'i9 
4.685 0,173 
4,671 0, 159 
4,645 0,155 
4,605 0,149 
4,545 0, 15U 
4,4G5 0,158 

4,353 0,1 55 
4.,:!00 0, 142 
4,030 0, 126 
3,840 0,103 
3,1330 0,091) 
3,-1-10 0,071 
3,170 0,056 
2,920 0,0-l:? 
:!,665 0.031 
2,440 0,0:!0 

:?,230 0,01:! 
:!,O!!O 0,007 
1,820 0,004 
1,630 0,002 
1,445 0,001 
l, :!00 0,000 
1,1 4 
1,01 

61 
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TABEL VIII 
bedoeld in het derde lid van 

artikel 67 van het bes! uit. 

Waarden van 1
1

, bedoeld In het derde Ud van artikel 67 van het besluit 

X 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
2R 

29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

,, 
1 

,, 
MA-nnen 

1 
Vrouwen 

X 
Mannen 

1 
Vrouwen 

1,00 1,00 4 1 0,34 0,43 
0,96 1,00 42 0,33 0,42 
0,93 1,00 43 0,31 0,40 
0,89 1,00 44 0 ,29 0,38 
0,85 1,00 45 0,2S 0,36 
0,82 1,00 46 0,26 0,34 
0,78 0,96 47 0,25 0,32 
0, 75 0,92 48 0,23 0,30 
0, 72 0,87 40 0,22 0,28 
0,69 0,84 50 0,20 0,20 
0,66 0,80 61 0,19 0 ,24 
0,63 0,77 62 0,17 0,23 
0,61 0,74 63 0,16 0,2 1 
0.58 0,71 .. 0,15 0,19 
0 ,56 0,68 55 0,13 O,IS 
0,M 0,65 66 0,12 O, ltS 
0,5 1 0,63 57 0, 11 0,14 
0,49 0,60 68 0,09 0,13 
0,47 0,68 69 0,08 0, 11 
0,45 0,57 60 0,07 0, 10 
0,43 0,54 61 0,05 0,06 
0,41 0,52 62 0,04 0,04 
0,3'J 0,49 63 0,03 0,02 

1 

0,37 0,47 64 0,01 0 ,0 1 
0,36 0,45 1 

1 1 

s. 44. 

19 Nove1nbe1· 1938. BESLUIT, bepalende de 
goedkeuring van de op resp. 4 en 8 April 
1938 te Caïro op de Internationale Tele
graafconferentie en de Internationale Ra
diotelegraafconferentie vastgestelde regle
menten met de daarbij behoorende slot
protocollen, alsmede de bekendmaking 
dezer reglementen en slotprotocollen in 
het Staatsblad. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 4 resp. 8 April 1938 te Caïro 

op de Internationale Telegraafconferentie en 
de International e R adiotelegraafconferenti e 
vastgestelde reglementen met de daarbij be
hoorende slotprotocoll en , te weten: 

le. het telegraafreglement met slotprotocol: 
2e . het telefoonreglement met slotpmtocol ; 
3e. het algemeen reglemen t betre ffende de 

1·adioberichtgev ing met slotprotocol: 
4e. het additioneel reglement betreffende 

de radioberichtgeving; 
van welke reglementen met de daa rbij be

hoorende slotprotocoll en een afdrnk en een 
vertaling bij dit besl ui t zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat genoemde reg lementen 
met slotprotocollen op 1 J anua 1·i 1939 in wer
king zu len treden (behoudens art . 7 van het 
a lgemeen reglement betre ffe nde de rad iobe
ri chtgeving, welk a rtike l ee rst op 1 Septem
ber 1939 van toepass ing wo rdt); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 November 1938, 
11 ° . 7, H oofdbestuur der Posterij en, Te legrafie 
en Telefonie; 

TABEL IX 
bedoeld in het tweede lid van 

artikel 68 van het beslui t. 
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Waarden van Q: en van Q:, bedoeld In het tweede lid van srtlkel 68 

van bei besluit. 

Q:+i Q:+l 
1 Q~+I 

Q:·+l 
Il 

X 

x Mannen j Vrouwen Mannen Mannen I Vrouwen Mannen 

16 18,5 3 1,2 -- 47 700,3 1 327 ,3 987,6 

J'I 35,4 69,8 0, 1 48 742,7 l 357,8 1 004,6 

18 51,0 85,5 0,3 49 789,0 l 420,9 999,8 

19 65,0 136,4 10,0 60 826,6 I 49,5,7 l 005,0 

20 95,5 188,0 38,3 51 867,4 1 560,9 l 015,7 

21 127, 7 274,0 89,9 62 9 12,6 1 642,3 1 026.9 

22 158,9 362,8 155,5 53 958,8 1 697,2 1 050,9 

23 l!H ,I 507,4 247,5 54 l 019,7 l 783,6 I 084,6 

24 225,5 647,6 347,8 55 l 068,9 l SG5,8 1 121 ,8 

25 2fü).2 780,4 427,7 56 1 147,4 l 944,8 1 150,8 

26 2fl 2.5 880, 2 506, 1 57 1 225,3 2 050,9 l 160. 1 

27 3:l5,2 97-L4 584, l 58 l 295,5 2 155,3 l 171,5 

28 341 ,û l 087.9 641 ,4 59 1 303,8 2 286,8 1 159,9 

29 375.6 1 164.,2 699,0 60 l 439,4 2 354,4 1 153,9 

30 407,7 1 205,0 732,3 61 l 515,3 2 328,4 l 152,6 

31 419.9 1 237,4 741,6 62 1 559,8 2 218,7 l 122,9 

3'.! 4:28,8 l 241,9 763,8 63 l 571,4 2 027 ,0 1 078,7 

33 438.2 1 24-1,l 796,7 64 1 550,5 1 8 19, l 994 ,6 

34 44 6.9 1 219,2 824,3 66 1 488.8 1 608,9 892, l 

35 45 1,2 l 209,1 842,2 66 1 393,2 1 399,7 774,9 

36 455,8 l 174,0 850,8 67 1 292,5 l 194,4 655,7 

37 471,9 l 177,3 865,6 68 l 185,6 995,7 650,9 

38 485,3 1 178,2 877, l 69 l 064,4 815,4 455,4 

39 496,7 I 208,8 802,7 70 I 000,3 721,5 394,7 

40 5 14,8 1 233,8 923,3 71 948,6 626. l 338,5 

41 542,5 l 253.2 928,4 72 010,4 547,3 290,6 

42 566,6 l 264,l 9.10, 1 73 8 18,6 482,l 236,9 

43 684,9 I 278,6 953, 1 74 6 18,4 385,8 162,3 

44 611,3 l 287,0 978, 1 75 382,8 234,2 89,5 

45 632,5 I 286,5 986.3 76 136,8 33,4 30,8 

46 654,4 l 305,5 986,4 1 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorengenoemde reglementen met slotproto

coll en goed te keuren ; 
evengenoemde rnglem enten met slotprntocol

len, alsmede de vertali ngen daarvan te doen 
bekend maken door de plaatsing van dit be
slu it in het Staatsblad. 

Onze Ministe rs, Hoofden van Departementen 
van A lgemeen Bestuur, zijn , ieder voor zoo
vee l hem aangaat, belast met de u itvoe rin g· 
van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

Het Loo, den 19den November 1938. 
WILHELMINA. 

D e M inis ter van B innenlan!Ulch e Zaken, 
Van Boe yen. 

( Uit geç1. 10 M aart 1939.) 
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van de kant-Oren. 
5. Opening, duu r en slui ting van den 

d ienst. W ettelij ke t ijd 563 
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TELEGRA A}' H EGLEMENT 
(Herziening· ,·an Calro, 1938) 

behoorende bij het In ternationale verdrag· 
betreffende 1le ,•erreberlchtg·eving· 

(Madrid, 1932) 

HOOFDSTUK I . 

Invloed op de exploitatie van de radio
verbln1llngen. 

Art ikel 1. 

Toepassin g van het telegraafreg'lement 
op de radioverbindingen. 

1 Voor zoover di t R eglement niet anders be
paalt, zijn de voorschr iften, welke va n toepas
sing zijn op de verbindingen per draad, even
eens op de draadl ooze verbindingen va 11 toe
pass ing. 

HOOFDSTUK Il. 

Internatlouaa.I net. 
Artikel 2. 

Samenstelling van het net. 
2 § 1. De kan toren, tusschen, welke de wis
seling van telegrammen onafgebroken of zeer 
druk is, worden zooveel mogelijk door recht
streeksche verkeerswegen verbonden, die tot 
een zoodanig aantal worden tot stand ge
bracht, dat zij voldoen aan all e behoeften van 
den dienst. Zij moeten bovendi en voldoende 
waarborgen van mechanischen, electrischen en 
technischen aard bieden, waarbij zooveel mo
gelijk rekening wordt gehouden met de advie
zen van het internationale raadgevende tele
g raafcomité (C.C.I.T.). 
3 § 2. Indien over den geheelen weg of a l
leen over bepaalde gedeelten daarvan inter
loca le telefoonkabels beschikbaar zijn, behoo
ren deze zooveel mogelijk eveneens te worden 
gebruikt voor de vorming van internat ionale 
telegraafverkeerswegen . De belanghebbende 
administrat ies plegen daartoe overleg over de 
te volgen werkwijze. Met betrekking tot de 
technische bijzonderheden worden zooveel mo
gelij k de aanbevelingen van het internatio
nal e raadgevende telegrnafcomité (C.C.l.T. ) 
en het internationale raa dgevende telefoon
comité (C.C.I.F. ) toegepast. 

A rtike l 3. 
Gebruik van ,·erkeersweg·en. 

4 § 1. De dienstuitvoering op de internatio-
11ale verkeerswegen geschiedt in overleg tus
schen de belanghebbende administraties. 
5 § 2. De a dministraties nemen ten aanzien 
van eiken internat ionalen verkeersweg zooda
nige maatregelen, da t daa rvan het beste partij 
kan worden getrokken. 
6 § 3. De overse ining van telegrammen langs 
de international e verkeerswegen geschiedt in 
het algemeen all een door de e indkantoren. 
Als daartoe aanleid ing is , nemen de admini
strat ies, elk voor zooveel haar betreft, maat
regelen, dat een of meer ka ntoren van het 
t raj ect van een bel angrijken internationalen 
Yerkeersweg in de pl aats kunnen treden van 
het als e indpunt aangewezen kantoor, ind ien 
het rechtstreeksch werken tusschen de beide 
ei ndka ntoren onmogelijk wordt. 
7 § 4. Indi en inte rnat ionale verkee rswegen 
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ge toord of buiten gebruik zijn , kunnen zij op 
de national e gedeelten geheel of gedeeltelijk 
aan hun gewone bestemming worden onttrok
ken , op voorwaarde , dat de belanghebbende 
administraties ze aan di e bestemming terug
geven, zoodra de storing is geëindigd of het 
verzoek daartoe wordt gedaan. 

Artikel 4. 
Onderhoud van verkeersweg·en. 

8 § 1. 1. De eindkantoren der internatio
nale draden met druk verkeer onderroeken den 
electrischen toestand (isolatie, weerstand, enz.) 
van deze draden te lkens, wanneer zij zulks 
nuttig achten. Zij treden met elkaar i11 over
leg omtrent dag en uur van deze meti ngen en 
deelen elkaar den uitslag daarvan mede. 
9 2. Indien interlocale telefoonkabels wor
den gebru ikt voor de vorm ing van interna
t ional e telegraafverkeerswegen met druk ver
keer, worden metingen gedaan overeenkom
stig de bij zondere bepalingen van het Tele
foonreglement. 
10 § 2. In geval van storing van interna
t ionale ve rkee rswegen, deelen de betro kken 
ka ntoren e l kaa e den uits lag van bun onder
wek ingen m ede, ten e inde de plaats en den 
aard der storing te kunnen bepalen. De be
langhebbende administraties verbinden zich 
om wo spoedig mogelijk over te gaan tot op
he ffing van de waargenomen gebreken en zoo
veel in h aar vermogen ligt, het gestoo rde ge
deelte binnen den kortst mogelijken tijd te 
herstellen of te vervangen. 

HOOFDSTUK III. 
Aard en om van g van den dienst van 

de kantoren. 
Artikel 5. 

0l)enln g, duur en sluitin g ,·an 1l en dienst. 
W ettelijke tijd. 

11 § 1. E lke admin istratie stel t de uren vast, 
waarop de kantoren voor het puhl ie k geopend 
moeten zijn. 
12 § 2. B elangrij ke kantoren, welke rech t
streeks met e lkaar werken, zijn zoovee l moge
lijk dag en nacht geopend, zonder o nderbre
king. 
13 § 3. Op kantoren met doorloopenden 
di enst e indigen de dagdiensten op een t ijd
stip, dat in overleg tusschen de kantoren in 
verbinding is vastgesteld. 
14 § 4. K antoren, welke geen o nafgebroken 
di ensttijd hebben, mogen niet slu ite n vóór zij 
a l hun internationale telegrammen hebben 
overgeseind naar een kantoor, dat langer ge
opend blijft e n vóór zij van het kantoor in 
verbinding de international e telegrammen 
hebben ontvangen, d ie op het oogenb l ik van 
slui ti ng voorhanden zijn. 
15 § 5. Tusschen twee kantoren van ver
schill e nde landen, welke rechtstreeks met el
kaar verbonden zijn, wordt het si uitsein door 
het ka ntoor, dat sluit, aan het kantoor, dat 
geopend blijft, gevraagd e n het wordt door 
dit l aatste kantoor gegeven. W anneer de be ide 
met elkaar in verbinding staande kantoren 
op hetzelfde t ijdstip slui ten, wordt het sluit
sein door het kantoor va n het land, welks 
hoofdstad het meest oostelij k ligt, gevraagd 
en het wordt dooi· het a ndere kantoor gegeven . 
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16 § 6. Met uitzonde1·ing van de landen, die 
voor de t ijdregeling in twee of meer gebieden 
zijn verdeeld , wordt dezelfde t ijd aangenomen 
voor a lle kantoren van hetze lfde la nd. De wet
telij ke t ijd (of t ijden), welke door een admi
nistratie is (zijn) aangenomen , wordt (wor
den) aan de andere adm inistraties medege
deeld door tusscbenkomst van het Bureel van 
de Vereenig ing . 

Artikel 6. 
Teekens, aangevende aar,I en o m vang· van 

den dienst der kantoren. 
17 1. De volgende teekens worden gebruikt 
om den aa rd va ,, den d ie nst en de opemtel
lingsuren der kantoren in de off iciee le naam
lijst der telegraafkanto ren aan te duiden: 
N kantoor met onafgebroke n dienst (dag en 

nacht) ; 
/2 kantoor met uitgebreiden dienst (van 

's morgens tot middernacht); 
R landstation (voor r adiober ich tgev ing); 
S kustsei npost; 
K kantoor, waar te legrammen van e lke klas

se worden aangenomen , doch dat voor de 
ontvangst alleen is opengesteld voor d ie 
telegrammen, we lke van de aanwijzing 
,,telegraaf restant" zijn voorzien, of wel
ke op het stationsterrein moeten worden 
afgeleverd; 

VK kantoor, waa r telegrammen van elke klas
se worden aangenomen, of a lleen die van 
reizigers of van het personeel in het sta
tion verbl ijf houdende, doch dat niet is 
opengesteld voo1· ontvangst van telegram-
men; 

E kantoor alleen open tijdens het verblijf 
van het H oofd van den Staat of van het 
H of: 

B kantoor alleen open t ijde ns het badsei-
zoen; 

H kantoo r all een open t ij dens het winter-
seiwen; 

* tijdelij k gesloten kantoor. 
18 2. De bovenve rme lde tee kens kunnen on
der! i ng worden samengevoegd. 
19 3. De teekens B en H worden zooveel 
mogel ijk aangevuld met de vermelding der 
data van openstelling e n slui ting der betrok
ken tijdelijke kantoren. 

HOOFD TIJK IV. 
Algemeene bel)alJngen bct.refrende het 

verkeer. 
Artikel 7. 

Vaststelllng van de Identi tei t van den af-
zender of den g·ead resscerde. 

20 De afzender of de geadresseerde van een 
pa rt icul ier telegram is gehouden zij n ident i
te it te bewij zen , indien hij daartoe door het 
kantoo r van afzending res p. het kantoor va.n 
bestemming wordt uitgenood igd. 

HOOFDSTUK V. 
Samenstellln g en aanbiedin g van 

telegrammen. 
Artikel 8. 

V.erstaanbare taal en g·ehelm schrift. 
Toelating van deze talen. 

1 21 § 1. De inhoud van telegrammen kan 
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worden gesteld in verstaa nba re taal of in ge
heim sch r ift; dit laatste wordt onde rsche iden 
in ove reengekomen taal en cijferschri ft. E lk 
dezer tal en ka n afzonderlijk of gezam enlijk 
met de andere in een zelfde te legram worden 
gebruikt; in di t laatste geva l is het te legram 
een gem en gd telegr am . 
22 § 2. Alle administraties laten op a l haa r 
verbindingen telegrammen in ve rstaanbare 
taal toe . Zij zijn bevoegd pa rti culi ere te le
g ra mme n , geheel of gedee lte lijk in gehe im 
schrift gesteld, niet toe te laten , roowel voor 
uitgaand a ls inkomend verkeer, maa r zij moe
ten deze telegrammen in doorgaand ve rkee r 
toe laten , behoudens in · geva l va n schorsing, 
bedoeld in a rtikel 27 van het Ve rd rag. 

A rtike l 9. 
Verstaanbare taal. 

23 § 1. V ersta anbare ta al is di e, welke een 
verstaanba ren zin oplevert in één of meer der 
voor het internationa le telegr aafverkeer toe
gelaten talen , waarbij a ll e woo rden en ui t
drukkingen de beteeke ni s hebben , die daa raa n 
normaal wordt toege kend in de taal waar toe 
zij behooren . 
24 § 2. Onder te legrammen in ve rstaa nbare 
taal verstaat m en di e, welker inhoud geheel 
in ver sta anba re taal is gesteld. H et ka r a kter 
va n een telegra m in verstaanba re taal wo rdt 
n iet gewijzigd door de aanwezighe id va n : 
25 a . getall en in letters of cijfe rs gesch re
ven, groepen , hetzij ui t le t ters, hetzij ui t cij 
fers bestaande, mi ts deze getall en en groepen 
geen gehe ime beteekenis hebben ; 
26 b. o vereengekomen of verkorte adressen ; 
27 c. h a ndelsmerke n, fabri e ksmerken, aa n
duidingen van koopwa ren , gebruikelijke tech 
ni sche termen, welke dienen om machines of 
onde rdeelen van machines aan te duiden en 
a ndere soortgelijke uitdrukkingen, mits deze 
merken , aanduidingen, technische te rme n e n 
ui tdrukkingen staan aangegeven in een voo1· 
het publiek beschikba re catalogus, in een 
p rij scourant, rekening, cognossement of een 
soortgelij k docum ent. Dez" merken , aandui 
dingen , termen en uitdrukkingen mogen , bij 
wijze van ui tzo ndering, bestaan ui t lette ,·s en 
cij fers; 
28 d. beurs- of marktkoe rsen ; 
29 e. g roepen tot aanduiding van wee r h m
di ge waa rnem ingen o f wee rsve rwachtingen ; 
30 f. in gewone of ha ndelscorrespondentie 
gebruikelij ke a fkort ingen al s : fob , cif , caf , 
svp of elke a ndere soortgelijke verkor t ing, 
zulks ter beoordeeling van het la nd , dat het 
telegra m verzendt; 
31 q. een cont ró lewoord of -ge tal, gepl aatst 
aan het begin van den inhoud van ba nktele
g r amm en en dergelijke berich ten . 
32 § 3. E lke administratie be paalt, we lke 
van de talen , die binnen het gebied van het 
la nd, waartoe zij behoort, geb rnik t worden, 
door h aar worden toegelaten voor het inter
nationale telegraafverkeer in ve rstaanbare 
taal. H et gebrui k van L a tijn en Espera nto is 
eveneens to&gelaten. 
33 § 4. De inhoud van telegrammen, afkom
stig uit of bestemd voor China, mag geheel 
bestaan uit groe pen va n vier cijfers, welke ont
leend zijn aan het offi ciee le telegra fi sche 
woordenboek van de Chineesche Administratie. 
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Art ikel 10. 

Ov.ereeng·ekomen taal. 
34 § 1. 1. Overeengekom en taal is di e , wel 
ke bestaat, hetzij uit kunstm a ti g gevormde 
woorden , die ui tslui tend uit letters zijn samen
gesteld , hetzij uit bestaande woorde n, welke 
niet de beteekeni s hebbe n, di e daaraan nor
m aal wordt toegekend in de taal , waar toe zij 
behooren en daa rdoor geen verstaanba re zin 
nen vormen in één of meer der voor het in
te rnational e telegraafve rkee r in ve rstaanba re 
taal toegelaten talen, hetz ij ten slott e ui t een 
same nstel van bestaande woorden a ls boven
omschreven en va n kunstm a tig gevo rm de 
woorden . 
35 2. Overeen gekomen woorden, hetzij zij be
staa nde woorden zijn of ku nstmat ig gevormd 
zijn , mogen niet meer d a n 5 let ters bevatten ; 
zij kunnen naa r ve rkiez ing worden samenge
steld. D eze woorden mogen niet de van een 
accent voorziene letter é bevatten. 
36 § 2. Onder telegrammen in ove reengeko
me n taal worden ve rstaan telegrammen , waar 
va n de inhoud een of mee r woorden bevat, 
die tot di e taal hehooren . 
37 § 3. In het Europeesche verkee r worden 
telegr a mmen in overeengekomen taa l tegen 
het volle tari e f berekend. Zij d ragen niet de 
dienstaanwij zing " CDE" in de ambte lijke in
leiding . 
38 § 4. 1. In het buiten-Eu ropeesche ve rkeer 
worden telegra mmen in overeengekomen taa l 
CDE-telegrammen genoemd; ze worden bere
kend tegen 6/10 va n het volle t a rie f. 
39 2. De ambte naar, di e een CDE-telegram 
aanneemt, schr ijft op de minuut de di enstaan
wij zing " CDE" , die overeenkomstig a rtikel 41 
aan het begin van de ambtelijke inl e iding van 
het telegr am wo rdt over gese ind tot de pl aa ts 
van bestemming. 
40 3. In CDE-telegrammen, waarva n de in
houd een of meer woorden in overeen gekomen 
taal en woorden in verstaanba re t a a l en/of cij 
fe rs en cij ferg roepen bevat, mag het aanta l 
cij fers of cijferg roepen , berekend vol gens de 
rege len der prij sbere ke ning, de helft van het 
aanta l berekende woorden van den inhoud en 
de onde rteekening niet te boven gaan; indi en 
de be rekeni ng van de helft een gebroken ge
tal oplever t, wordt di t a fge rond tot het naast 
hoogere gehee le getal. 
41 4. A ls CDE-telegrammen worden niet be
schouwd : 
42 a. telegrammen in ove reengekome n taa l in 
het bu iten-Europeesche verkeer, waarvan de 
inhoud cijfe rs of cijferg roepen bevat tot een 
grooter a antal da n de helft va n het aantal 
berekende woorden van den inhoud en de on
derteekening; 
43 b. banktelegra men e n dergelijke, in ver
staanbare taal gesteld, die aan het begin va11 
den inhoud een cont ról ewoord of -geta l be
vatte n (numme r 31) . 
44 5. De a fzender va n een CDE-telegram is 
gehouden den gebezigden code te toonen, in
d ien het ka ntoo1· van a fzending of de admini 
stratie, waa rtoe di t ka ntoor behoort, di t ver
zoekt. Deze bepaling is niet va n toe pass ing op 
regeeri ngstelegrammen . 
45 § 5. De transitta ks toekomende aan ad
ministra ties, di e a ll een pa rtic uliere CDE -tele-
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grammen in transit toelaten (art. 31 , § 3 van 
het Verdrag) is die, welke voortvloeit uit de 
toepassing van de coëfficient, genoemd in 
nummer 38 . Deze coëfficient wordt eveneens 
toegepast op in eindverkeer gewisselde CDE
regeeringstelegrammen (art. 31, § 1 van het 
Verdrag) in de gevallen, waarin de admini
straties geen particuliere CDE-telegrammen 
toelaten, afkomstig van of bestemd voor hun 
eigen grondgebied. 

Artikel 11. 
Cijferschrift. 

46 § 1. Cijferschrift bestaat uit: 
47 1 ° Arabische cijfers, groepen of reeksen 
Arabi sche cijfers, met een geheime beteekenis; 
48 2° woorden , namen, uitdrukkingen of sa
menvoegingen van letters, met uitsluiting van 
de letter é, welke niet voldoen aan de voor
waarden voor verstaanbare taal ( art. 9) of 
voor overeengekomen taal (art. 10 ) gestel d. 
49 § 2. Het gemengde gebruik in een zelfde 
groep, hetzij van cijfers en letters, hetzij van 
cijfers of letters en leesteekens met geheime 
beteekenis, is niet toegelaten. 
50 § 3. De groepen, bedoeld in arti kel 9, 
§ 2, worden niet geacht een geheime beteeke
nis te hebben. 

Artikel 12. 
Samenstelling van telegrammen. Teekens, 

welke kunnen worden gebruikt. 
51 § 1. De minuut van het telegram moet 
leesbaar geschreven zijn in teekens, welke hun 
aequivalent hebben in de hieronder volgende 
lijst van se inteekens en welke in gebruik zijn 
in het land, waar het telegram wordt aange
boden. 
52 § 2. Deze teekens zijn de volgende: 

L etters: A, B, C, D, E, F , G, H , I , J , K , L, 
M, N, 0, P, Q, R , S, T , U, V, W, X, Y, Z, É . 

Cij fers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 
Leesteekens: Punt (.) , komma (,), dubbele 

punt(:), vraagteeken (?), afkappingsteeken 
('), koppelteeken of streepje (-). 

Andere teekens: haakjes ( ) ,breukstreep (/), 
onderstreeping (-). 
53 § 3. Elke verwijzing, tusschenvoeging, uit
schrapping, doorhaling of overschrijving moet 
door den afzender of zijn vertegenwoord iger 
worden goedgekeurd. 
54 § 4. 1. Romeinsche cij fers zijn a ls wo
danig toegel aten , maar zij worden als Ara 
bische overgebracht. 
55 2. Indien de afzender van een telegram 
evenwel verlangt, dat den geadresseerde wordt 
medegedeeld, dat Romeinsche cijfers bedo,eld 
worden, schrijft hij ze a ls Arabische cijfers en 
plaatst vóór ieder van deze cijfers of vóór 
iedere cij fergroep het Fransche woord " 1·0 -
main" of een overeenkomstig woord in een 
andere taal, onversch illi g welke. 
56 § 5. Ofschoon het vermenigvuld igingstee
ken ( X) niet zijn aequivalent heeft in de lijst 
van seinteekens, is het toch toegelaten. De 
1 etter X treedt er bij de overse i ning voor in 
de plaats. 
57 § 6. 1. Uitdrukkingen a ls 30a, 3one, 1°, 

2°,0, 1' (minuut), 1" (seconde) enz. kunnen 

n iet door de toestellen worden overgebracht; 
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de afzenders moeten er een omschrijving, wel
ke kan worden overgeseind, voor in de pl aats 
stellen, wo bijvoorbeeld voor de bovenaange
haalde itdrukkingen: 30 exposant (expo
nent) a of 30 a), trentaine (dertigtal), pri
mo ( ten erste) , secundo ( ten. tweede), B dans 
un losan e (B in ruit) , 1 minute (minuut) , 1 
seconde ( econde), enz. 
58 2. I dien echter uitdrukkingen a ls 30", 
30b , enz. 30 bis, 30 ter, enz., 30 I , 30 II, enz., 
301, 302, enz., welke het huisnummer aandui
den , in e n adres voorkomen, scheidt de aan
nemende ambtenaar het nummer van zijn ex
ponent, o van de bijbehoorende letters of cij
fers door een breukstreep. Hetzelfde geldt bij 
de overs ining van huisnummers als 30 A , 
30 B, enz De bedoelde uitdrukkingen worden 
bijgevolg in den volgenden vorm overgebracht: 
30/a, 30/b enz., 30/bis, 30/ter, enz., 30/1, 30/2, 
enz., 30/1 30/2, enz. , 30/A, 30/B, enz. 
59 3. R nggetallen, samengesteld uit cijfers 
en letters: 30me, 25th , enz., worden overge
seind als O me, 25 th, enz. 

Artikel 13. 
Rangsch kklng Yan de verschillende deelen 

van een telegram. 
60 De v rschillende deelen , waaruit een te le• 
gram ka bestaan, moeten in de volgende 
orde zijn erangschikt : 1 ° de betaalde dienst
aanwijzin en; 2° het adres ; 3° de inhoud; 4° 
de ondert ekening. 

Artikel 14. 
Het op tellen van 1le betaalde dienst.-

aanwijzingen. 
61 § 1. etaalde dienstaanwijzingen en vorm 
voor de o erseining daarvan: 
62 Voor e eigenlijke bijzonde,·e diensten : 
Télégram e de ou pour 

la Socié é des Nations 
(numme 3 781 en 782 ) 
(Telegra van of voor 
den Vol enbond [num-
mers 78 en 782]) ... = Priorité Nations 

Urgent ( ringend) .. = D = 
R éponse ayée x (Ant-

woord b taald x) .. = RPx 
Collationn ment (Coll a-

t ionneer ng) ..... .. = TC = 
Accusé de réception té

légraph i ue (té légram
me ave ) (Kennisge
ving v a. ontvangst per 
telegraa ) (telegram 
met) PC 

Acc11sé de réception pos
ta 1 (télé rnmme avec) 
(Kennis ev ing van 
ontvangs per post) 
(telegrn met) = PCP = 

Faire su iv~ (Naseinen) = FS = 
Faire su i e (à partir 

du ou de I ieux de ré-
ex péditio ) (Naseinen) 
(van d plaat3(en) 
van naz nding af) ... FS de x 

Télégramme réexpéd ié à 
toute autre adresse 
(Telegram nageseind 
aan ieder ander adres Réexpédié de x 
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x adl'esses (x adressen) 
Communiquer toutes les 

adresses (All e adres-

TMx 

sen mededeelen) ... ... = CTA = 
Exp1·ès. (Bode) ........ .... = Exprès 
Expl'ès payé (Bode be-

taald ... ..... ...... = XP = 
Poste (Post) .. . . .... . Poste = 
Poste recommandée 

(Post aangeteekend) 
Poste restante (Poste 

restante) 
Poste restante recom

mandée (Poste restan
te aangeteekend) ..... 

Poste-av ion (Luch tpost) 
Télégraphe restant (Te-

legraaf restant ) ...... . 
Télégramme à l'emettre 

sur formul a ire de luxe 
à ]'occasion d'un évé-
nement heureux (Te-
legram bij een heug-
lijke gebeurtenis a f te 
leveren op een luxe
formul ier ) 

Télégr amme à remettre 
sur fol'mulaire de luxe 
à !'occasion d'un deuil 
(Telegl'am in een ge-
val van rouw af te le-
veren op een I uxe-
formul ier .. .. ..... ..... .. . 

Mains pl'Opl'es (Eigen-

PR 

GP 

GPR 
PAV 

TR = 

LX 

LXDEUIL 

handig) ....... ............. MP = 
Ouvert (Open) . Ouvert 
Jour (Dag) .. .. .. .... .... .. . Jour = 
Nuit (Nacht) .......... .. .. = Nui t 
Télégramme à transmet-

tre obligatoirement 
par téléphone (Tele
gram met verplichte 
a fl evering per telefoon) = TFx = 

x jours (x dagen) ... ... = J x = 
ST auquel la réponse 

est donnée par lettre 
Ol'<linail'e (ST waarop 
het antwoord per ge-
wonen brief gegeven 
wordt) ........... .. . . 

ST anquel la l'éponse 
e t donnée par lettre 
recommandée (ST 
waarop het antwoord 
per aangeteekenden 
brief gegeven wordt) 

R etransmission d'un ra
diotélégràmme par les 
stations de bord (Over-
nem ing van een radio-
telegram do01· boord-

Lettl'e 

Lettl'e R CM 

stations) ...... .. ........... = RM = 
63 Vo or teleg,·am,,nen tegen i ·rrlCLa11d tm·icf 
en ku.s tseintelegra,nrnen: 
Télégramme sémaphori-

que (Kustse intelegram) = SEM = 
·Télégramme de presse 

(Perstelegram) ...... .. = Presse = 
T élégramme météorolo-

g iqne (Weerbericht) = OBS = 

Télégramme diffé l'é 
(Uitgesteld telegram) L C 

Lettl'e-télégramme <lu 
l'égime européen (Brief
telegram in het Euro-
peesche verkeer) .. ... .. ELT 

Lettre-télégramme du 
régime extra-européen 
(Brieftelegram in het 
buiten-Europeesche 
verkeer) NLT 
ou, sn ivant la relation 
(of naar gelang van de 
bestemming) ... ..... ... DLT 

Télégramme de fél ic ita
t ions à texte I ibre 
(Kerst- en Ni euw
jaarstelegram met 
vrij en inhoud) ....... . = XLT 
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64 § 2. 1. Elke in het R eglement voorge
schreven betaalde dienstaanwijzing, di e een 
bijzonderen dienst aan geeft, waarvan de af
zender wenscht gebruik te maken, moet op de 
minuut onmiddellijk boven het adres worden 
geschreven. 
65 2. W at meervoudige telegrammen betreft, 
moet de afzender deze aanwijzingen schrijven 
boven het adres van iederen geadresseerde. 
waarvoor zij kunnen gelden. E venwel kan bij 
een dringend meervoudig telegram, een meer
voudig kustseintelegram , een meervoudig pers
telegram , een ui tgesteld meervoudig telegram 
of een meervoudi g telegram met collationnee
ring worden volstaan met het slechts eenmaal 
vermelden van de overeenkomsti ge aanwijzing 
en wel boven het ee rste adres . 
66 § 3. De betaalde dienstaanwijzingen kun
nen in eiken YOrm worden geschreven , maar 
zij worden voor de prijsberekening slechts ge
teld en overgeseind in den door het Regle
ment aangegeven verkorten vorm. De aanne
mende ambtenaar haal t de door den afzender 
geschreven aanwijzing, wanneer deze is ge
schreven in een anderen dan den voorgeschre
,·en verkor ten vorm , door en stelt er de over
eenkomstige verkort ing tusschen twee dubbele 
li ggende strepen voor in de plaats (voorbeeld: 
= TC =) . 
67 § 4. Indi en in een zelfde telegram meel' 
dan één betaalde di enstaa nwijzing voorkomt, 
worden de aanwijzingen = D = , = SEM = , 
= Presse = = L C = , = ELT = = NLT 
=, = DLT' = en = XLT = in de eerste 
plaats vool' het a d res vermeld. Betreft het een 
dringend kustse intelegram of een dringend 
pel'stelegram, dan wol'd t de aanwijzing = D = 
vóór de aanwijzing = SEM = of de aanwij
zing = Presse = geplaatst. 

Art ikel 15 . 
Het 01istelle11 , ·an het ad res. 

68 § 1. H et adres moet alle aanwijzingen 
bevatten, welke noodi g zijn om de a fl eve i-ing 
va11 het telegram aan den geadresseerde zon
de!' zoeken of navragen te verzekeren. 
69 § 2. 1. Beha] ve in het geval van tele
gra fi sche postwissels en telegraf ische g iree
ringen moet elk adres, om te worden toege
laten , tenminste twee woorden bevatten, waar
van het eel'ste den geadresseerde, het tweede 
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den naam , van het telegraafkantoor van de 
plaats van bestemming aanduidt. 
70 2. Indien deze plaats niet met de inter
nationa le verkeerswegen is verbonden, worden 
de bepalingen van art ikel 62 toegepast. 
71 3. H et ad res moet voor groote steden de 
straat en het huisnummer vermelden, of , bij 
gebreke daarvan, het beroep van den geadres
seerde aandui den, of a ndere nood ige inlich
t ingen geven. 
72 4. Zelfs voor kleine plaatsen moet de 
aanduiding van den geadresseerde zooveel 
mogelijk vergezeld gaan van een aanvullende 
aanwij zing, welke het kantoor van bestemming 
a ls leidraad kan d ienen. 
73 § 3. Voor telegrammen, bestemd voor 
China, is het gebruik van groepen van vier 
cijfers, om den naam en de woonplaats van 
den geadressee rde aan te duiden, toe ge l aten. 
74 § 4. De adresaanwijzingen moeten in de 
taal van het land van bestemming of in het 
Fransch worden geschreven; de namen van 
landen of van onderdeelen van la nden kunnen 
worden geschreven overeenkomstig de aandui
d ingen in de off ic ieele naamlijst der kantoren 
of overeenkomstig hun andere benam ingen, 
woals deze zijn vermeld in de inleiding van 
genoemde naaml ijst. De aanduidingen, die 
betrekking hebben op den naam, de voor
namen , den firmanaam en de woning worden 
aangenomen , zooals de afzender deze heeft 
opgesteld. 
75 § 5. 1. Het adres kan worden samenge
steld uit den naam van den geadresseerde, ge
volgd door het woord " téléphone" (te lefoon) 
en het nummer of de letter van zij n telefoon
aansluiting. In dit geval wordt het adres a ls 
volgt opgesteld: ,,P auli téléphone (tel efoon) 
Passy 5074 P a ri s" en is telefon ische over
brenging van het telegram aan den geadres
seerde niet noodzakelijk. 
76 2. Indien de afzende r wenscht, dat tele
fonische a fl ever ing van zijn telegram aan den 
geadresseerde verpl ich t is, schrijft hij boven 
het adres de betaalde dienstaanwijzing = TF 
=, gevolgd door het nummer of de letter van 
de telefoonaanslui ting van den geadresseerde; 
bijvoorbeeld: = TF P assy 5074 = Pauli Pa
r is. H et kantoor van bestemming is dan ge
houden het telegram per telefoon af te leve
ren , tenzij de voorschriften van de administra
t ie, waartoe dit kantoor behoort, zich e r tegen 
verzetten of de geadresseerde uitd rukkelij k 
heeft verwcht zijn telegrammen niet per tele
foon af te leveren . 
77 § 6. H et adres kan ook bestaan uit den 
naam van den geadresseerde en het nummer 
van zijn postbus. H et adres word t in dit ge
val a ls volgt vermeld: ,,Pauli boîte (ou case) 
postale (postbus of postbox) 275 Paris". 
78 § 7. Indi en een te legram is gerich t aan 
iemand, die bij een ander verblijf houdt, moet 
het adres, onm iddellij k na de aanduid ing van 
den werkelijken geadresseerde, een der aan
wij zingen: ,,chez" (bij ), ,,aux soins de" (per 
adres), of een andere gel ijkwaard ige ui tdruk
king bevatten. 
79 § 8. H et adres van te legrammen met 
" poste resta nte" of "telegraaf restant" moet 
den naam van den geadresseerde aangeven, 
zooveel mogelijk aangevuld met zijn voor
naam of zijn voorletters; het gebrnik van 
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enkel voorlette rs, van cijfers, a lleen voorna
men, gef ingeerde namen of onverschi lli g wel 
ke overeengekomen teekens is in het adres 
van deze telegrammen niet toegelaten. 
80 § 9. 1. Tel egrammen kunnen worden ge
adresseerd en afgeleverd aan re izige rs in trei
nen. Daartoe moet de afzender in het adres, 
behalve den naam van den gead resseerde en 
den naam van het telegraafka ntoor van be
stemming, aangeven: 
81 1 ° den naam van het stat ion, waar de 
trein stopt; 
83 2. Voor te legrammen met een derge lijk 
trni n of, bij gebreke daarvan, het juiste uur 
van aankomst of van vertrek en de plaats 
van vertrek en van bestemming van den tre in. 
83 2.. Voor telegrammen met een dergelijk 
adres is alleen de betaalde di enstaanwijzing 
= D = toegelaten. 
84 3. De admin istraties, die dezen dienst in
voeren, geven daarvan kennis aan de andere 
a dministraties door tusschenkomst van het 
Bureêl van de Vereeniging. 
85 4. Telegrammen af te leveren in trei nen, 
worden a lleen op verantwoordel ijkheid van 
den afzender aangenomen. 
86 § 10. Het adres kan in een overeengeko
men of verkorten vorm worden geschreven. De 
bevoegdheid van een geadresseerde om zich te
legrammen met een aldus samengesteld ad res 
te doen afleveren, is echter a fh a nkelijk van 
een tusschen den geadresseerde en het te le
graafka ntoor van bestemming getroffen rege
l ing. 
87 § 11. Indien in de plaats van bestem
ming de bestelling van telegrammen, geza
menl ij k verwrgd wordt door ka ntoren , d ie 
beheerd worden , hetzij door de administratie, 
hetzij door particuliere ondernemingen en een 
dezer kantoren een telegram ontvangt met een 
aan dat kantoor onbekend overeengekomen 
adres, dan moet het onverwijld een onderzoek 
naar dat adres instell en bij de andere kanto
ren, die alsdan gehouden zijn het uitgewerkte 
adres te verstrekken. 
88 § 12. 1. De naam van het telegraafkan
toor van bestemm ing moet worden geplaatst 
nà de adresaanwijzingen, we lke d ienen om den 
geadresseerde en eventueel zijn woonplaats 
aan te di,,iden; deze naam moet geschreven 
worden , zooals hij voorkomt in de eerste ko
lom van de officieele naamlijst der kanto ren. 
Hij kan evenwel worden aangevuld met de 
aanwijzingen , die hem van andere kanto ren 
ter plaatse ondersche iden (nummer 126 ) . 
89 2. Deze naam mag slech ts w01·den ge
volgd door den naam van het onderdeel van 
het land of door dien van het l and zelf of 
wel door deze be ide nam en. In dit laatste ge
val moet de naam van het onderdeel onm id
dellijk op dien van het kantoor van bestem
ming volgen . 
90 § 13. 1. Ind ien de a ls plaats van be
stemm ing opgegeven naam of di e van het 
landstation, aangewezen voor de overbreng ing 
van een radiotelegram , n iet staat ve rmeld in 
de betrekkelijke o ffi cieele naam! ij st, is de af
zender verplicht achter d ien naam, hetzij den 
naam van het onderdeel van het land , of dien 
van het land van bestemm ing, of deze be ide 
aanwij zingen te schrij ven, dan we l een andere 
aanwijzing, welke hij voo ,· de juiste verzendi ng 
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van zijn telegram voldoende acht. Dit moet 
eveneens gesch ieden, wanneer er meer kanto
ren van den aangegeven naam bestaan en de 
a fzender niet in staat is, stelli ge inlichtingen 
te verschaffen, welke het moge lij k maken om 
de officieele benaming van de plaats vast te 
stell en. 
91 2. In beide gevallen wordt het telegram 
slechts op verantwoordel ijkhe id van de n af
zender aangenomen . De sàmenvoeging tot 'én 
en kele uitdrukking van den naam van het 
kantoor van bestemming met den naam van 
het onderdeel van het land e n/of de aandui 
ding van het la nd van bestemming wordt be
schouwd a ls een aanwijzing, dat het telegram 
a l dus is aangenomen. 
92 § 14 . Telegrammen, waarvan het adres 
niet voldoet aan de voorwaarden, neergelegd 
in de nummers 69 , 79 en 90 , worden gewei
gerd. 
93 § 15. In a lle gevall en , waarin het adres 
onvoldoende is, worden de telegrammen slech ts 
op verantwoordelijkheid van den afzender 
aangenomen, iridien deze op verzending blijft 
aandringen; de gevolgen van een onvoldoend 
adres komen steeds voor rekening van den af
zender. 

Art ikel 16 . 
Het opstellen van 1len inhout!. 

94 § 1. De inhoud van telegrammen moet 
worden opgesteld overeenkomstig de bepalin
gen van de artikelen 8 , 9, 10, 11 en 12 van 
dit Reglement. 
95 § 2. Te legrammen, die a ll een een adres 
bevatten , zijn niet toegelaten . 

Artikel 17. 
Het opstellen van de onderteekeuin g; 

verklaring· van .echtheltl . 
96 § 1. De ondertee kening is niet ver pi icht; 
zij kan door den afzender in een wille keuri gen 
vorm worden gesteld. 
97 § 2. De afzender heeft de bevoegdheid 
in zij n telegram de verklaring van echtheid 
zijner onderteekening te doen opnemen, indien 
deze verklar ing is afgelegd door een bevoegde 
autor iteit, overeenkomstig de wetten van het 
land van afzending . Hij kan deze verklaring 
doen overseinen,. hetzij w~rdeljjk , hetzij i~ 
dezen \'Orm: ,,s ,gnature legal,see par ...... 
(onderteekening echt verklaard door ...... ). De 
verklaring komt na de onderteekening van het 
telegram te staan. 
98 § 3. Het kantoor van aanneming onder
zoekt de deugdelijkheid van de verklaring 
van echtheid. H et moet de aanneming en over
se ining van de verklaring weigeren, indien zij 
niet is gesch ied overeenkomstig de wetgeving 
van het land van afzending. 

HOOFDSTUK VI. 
-woordentelllng·. 

Artikel 18. 
Bepalingen, die van toepassing zijn OJ) alle 

onderdeelen van een te legram. 
99 § 1. 1. Alles, wat de afzender op zijn 
minuut schrij ft om overgeseind te worden, 
wordt in de prijsberekening begrepen en bij ge
volg in de woordentellini:; _opgenomen, met 
uitzondering van de aandu1d111g van den ver
zendingsweg. 
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100 2. Noch medegeteld, noch medegeseind 
worden: 
101 a. strepen, die alleen dienen om op de 
m inuut de verschi ll ende woorden of groepen 
van el kaar te sche iden; 
102 b. op zich zei f staande Ieesteekens, be
ha lve a ls de afzende r de overbi·enging daar
van uitdrukkelijk hee ft verwcht. 
103 3. Wanneer leesteekens, in p laats van 
a fzonderlijk gebruikt te worden , g roe psgewijze 
voorkomen, worden zij a ls cij fergroepen be
rekend (nummers 116 en 118 ). 
104 § 2. 1. De dienstaanwijzingen, welke de 
ambtelijke inleidi ng vorm en , (art. 41) worden 
niet in de prijsbe re ke ning begrepen. 
105 2. D e afzender kan die aanwijzingen ge
heel o f gedeeltelijk in den inhoud van zij n 
telegram opnemen. Zij worden dan b ij de tel
ling der te betalen woorden medegerekend. 
106 § 3. De verklar ing van echtheid van de 
onderteekening wordt, woals zij wordt over
gese ind, in de woordentelling begrepen. 
107 § 4. Bij het aannemen van een telegram 
met meer dan vijft ig woorden merkt de aan
nemende ambtenaar het l aatste woord van 
iedern reeks van v ijfti g werke lij ke woorden 
(de regelen van de pr ijsbereke ning buite n be
schouwing gelaten) met een krui s 1 ; de be
taalde dienstaanwijzingen en de woorden van 
het ad res worden in de ee rste reeks begrepen. 
108 § 5. In a l Ie ta len worden voor één 
woord geteld : 
109 a. elke betaalde dienstaanwijzing, zooals 
deze in de numme1·s 62 en 63 in de tweede 
kolom voorkomt; 
110 b. in telegraf ische postwissels, de naam 
van het postkantoor van torting, de naam 
van het postkantoor van uitbetal ing, a lsmede 
die van de woonplaats van den geadressee rde ; 
in telegrafi sche gireeringen de naam van het 
postchèque-kantom· van afzending en die van 
het postchèque-kantoor van bestemming . De 
aannemende ambtenaar moet de bepaling van 
nummer 128 opvolgen, voor wover deze op 
telegraf ische postwissels van toepass ing is; 
111 c. elke op zich zelf staande letter en elk 
op zich zelf staand cijfer, a lsmede elk Iees
tee ken , dat op zich zei f staat en op uitdrnk
kel ijk verwek van den a fzender wOl'dt over
gebracht (§ 1); 
112 cl. de haakjes ( de be ide teekens, waar
uit zij bestaan} ; 
113 e. de breukstreep . (uitgezonderd in de 
gevall en bedoeld in de nummers 118 en 129 ); 
114 /. de onderstreping, ongeach t de lengte. 
115 § 6. W oorden, welke gescheiden of ver
bonden zijn door een afkappingsteeken, een 
koppelteeken of een breukstreep, wo,·den on
dersche idenîijk a ls op zich zelf staande woor
den geteld. 
116 § 7. 1. Groepen van cij fers , groepen van 
letters, rnnggetallen, welke uit cijfers en let
ters zijn samengesteld, worden voor zooveel 
woorden geteld , a ls zij ma len vij f teekens be
vatten; de overschiete nde tee kens, minder dan 
vijf , worden ook voor een woord geteld. 
117 2. Aanduidingen van straten e n van 
woningen, welke uit cij fe rs e n letters zij n 
samengesteld, worden voo r zoovee l woorden 
geteld , a ls zij malen vijf tee kens bevatten ; 

1 Over te se inen a ls " dubbele streep" (m,m
mer 293). 
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de overschietende teekens, minder dan vijf, 
worden ook voor een woord geteld. 
ll8 § 8. Punten, komma's, dubbele punten 
en strepen, alsmede breukstrepen (behoudens 
de uitzondering bedoeld in nummer 129) wor
den in de groep, waarin zij voorkomen, als 
een cijfer of letter geteld. H etzelfde is van 
toepassing op letters of cijfers, welke in een 
adres, zelfs al komt dat in den inhoud of de 
onderteekening van een telegram voor, bij een 
huisnummer zijn gevoegd. 
ll9 § 9. 1. Samenvoegingen of veranderin
gen van woorden van de verstaanbare taal in 
strijd met het gebruik der taal, waartoe zij 
behooren, zijn niet toegelaten. 
120 2. Familienamen aan een zelfden per
soon toebehoorende, volledige benamingen van 
plaatsen, pleinen, boulevards, straten en an
dere openbare wegen, namen van schepen , aan
duidingen van vliegtuigen en spoortreinen of 
soortgelijke aanduidingen, samengestelde woor
den, waarvan wo noodig moet kunnen worden 
aangetoond, dat zij toegelaten zijn, voluit in 
letters geschreven geheele getallen, breuken, 
t iendeeli ge of gebroken getallen kunnen even
wel als één woord aaneengeschreven worden, 
dat geteld wordt overeenkomstig het bepaalde 
bij art. 20, § 1 of § 5. 
121 3. Hetzelfde geldt voor voluit in letters 
geschreven getallen, waarbij de cijfers afzon
clerlijk of in groepen zijn aangeduid, bijvoor
beeld: dertigdertig in p laats van drieduizend
dertig of zesv ierzes in plaats van zeshonderd
zesenveertig. 
122 § 10. De woordentelling van het kantoor 
of het mobiele station van afzend ing is be
slissend, zoowel bij de overseining als bij de 
internationale rekeningen. 

Artikel 19 . 
1'Voonl'entelllng In het adres. 

123 § 1. In het adres worden voor één woord 
geteld: 
124 a. de naam van het telegraafkantoor of 
het larrdstation of het mobiele station van be
stemming, geschreven zooals deze voorkomt 
in de eerste kolom van de officieele naamlijs
ten en aangevuld met alle aanwijzingen, welke 
in deze kolom voorkomen; 
125 b. de naam van het telegraafkantoor 
van bestemming of het landstation, aange
vuld hetzij met de _aanwijzing van het land 
of het onderdeel daarvan of met beide, hetzij 
met eenige andere aanwijzing, ind ien deze 
naam nog niet in de officieele naam lijsten 
voorkomt (num1ner 90 ); 
126 c. de naam van het telegraafkantoor van 
bestemming, aangevuld met de aanwijz ingen, 
di e hem van andere kantoren ter plaatse on
derscheiden . Voorb eelden : Bordeaux-Saint P ro
jet; Berli11 W 66; 
127 d. onderscheidenl ij k de namen van lan
den of van onderdeelen van landen , indien 
deze geschreven zijn in overeenstemming met 
de aanwijzingen va n de genoemde naamlijsten, 
of met hun andere benamingen , zooals deze in 
de inleiding van di e lijsten worden aange
geven . 
128 § 2. Indien de verschillende deelen van 
elk der uitdrukk ingen, bedoeld ·onderscheiden
lijk in de nummers 124 tot 127, welke voor 
é<\n woord worden geteld niet a ls één woord 
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geschreven zijn, worden zij door den aanne
menden ambtenaar aaneengevoegd. 
129 § 3. D e breukstreep wordt niet voor een 
teeken medegeteld in de groep van cij fers of 
cij fers en letters, waaruit een huisnummer be
staat zelfs niet wanneer de afzender deze 
breukstreep op zijn minuut heeft geschreYen 
( nummer 58) . 
130 § 4. Elk ander woord van het adres 
wordt voor zooveel woorden geteld als het 
malen vijftien lette1·s bevat; de eventueel 
overschietende letters, minder dan vijftien, tel
len ook voor een woord. Deze telling geldt 
ook als het een telegram betreft, waarvan de 
inhoud in geheim schrift of gedeeltelijk in 
verstaanbare taal en gedeeltelijk in geheim 
schrift is gesteld. 

Artikel 20. 
Woor1lentelllng In ll en lnhonll. 

131 § 1. 1. In telegrammen, waarvan de in
houd uitsluitend in verstaanbare taal is ge
steld , wordt elk woord of elke toegelaten sa
menvoeging van woorden (nummer 120) voor 
zooveel woorden geteld als het woord of de 
samenvoeging malen vijftien letters bevat; de 
overschietende letters , minder dan vijftien, 
worden ook voor een woord geteld. 
132 2. Handelsmerken en de andere aandui
dingen bedoeld in nummer 27, gevormd door 
een groep letters of een groep letters en cij 
fers, worden voor zooveel woorden gete ld , als 
zij malen vijf teekens bevatten; de overschie
tende teekens , minder dan vijf , worden ook 
voor een woord geteld. \Vordt een deze r mer
ken of aanduidingen door een bestaand woord 
aangegeven, dan wordt het voor de woorden
telling als een woord van de verstaanbare taal 
beschouwd. 
133 3. In weerberichten wordt de letter X 
voor een cij fer geteld in de cij fergroep, waar
in zij voorkomt. 
134 4. Het vermenigvuldi g ingsteeken ( X ) . 
hetwelk tijdens de overseining wordt vervan
gen door de letter X (nummer 56 ), wordt 
voor een teeken geteld in de groep, waarin 
het voorkomt. 
135 5. Banktelegrammen en de rge lijke, wel
ker inhoud in verstaanbare taal is gesteld en 
waarin als eerste ,voord van den inhoud een 
controlewoord of -getal voorkomt, worden be
handeld op de wijze a ls in nummer 131 is 
aangegeven. De lengte van het controlewoord 
of -getal mag echter vijf letters of vijf cijfers 
niet te boven gaan. 
136 § 2. Namen van teleg ra afkantoren en ,·an 
1 and stations en mobiele stations , omschreven 
in artikel 15, § 13 en in arti kel 19, § 1. na
men van steden, landen en onderdeelen van 
landen mogen als één woord aaneengeschre
ven wo rden , dat geteld wordt overeenkomstig 
de bepalingen van nummer 131. 
137 § 3. In overeengekomen taal, zooals deze 
is omschreven in artikel 10, mag iede r woord 
slechts ten hoogste vijf lette rs bevatten. 
138 § 4. In telegrammen, uitsluitend gesteld 
in cijfe rschrift, w01·dt ieder woorcl, iedere 
naam , enz., bedoeld in nummer 48, voor zoo
veel woorden geteld als dat woord of d ie 
naam malen vijf teekens bevat; de overschie
tende teekens, m inder dan vijf, worden ook 
voor een woord getelcl . . 
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139 § 5. In gemengde telegrammen ( num
mer 21) wordt ieder verstaanbaar woord, iedere 
toegelaten samenvoeging van woorden, iedere 
cijfer- of lettergroep en ieder woord, iedere 
naam, enz., bedoeld in numme r 48, onder-
5chei denlijk voor zooveel woorden gete ld , a ls 
zij malen vijf teekens bevatten; de over-schie
tende teekens, m inder dan vij f, worden ook 
voor een w9ord geteld. 

Artike l 21. 

Woordentelling In de onderteekenln g. 
140 § 1. 1. Elk woord van de onderteeke
ning wordt voor woveel woorden geteld als 
het malen vijftien letters bevat; de overschie
tende letters, minder dan vijftien , tellen ook 
voor een woord. D eze telling geldt ook a ls het 
een telegram betreft, waarvan de inhoud in 
geheim schrift of gedeeltel ij k in verstaanbare 
taal en gedeel telijk in geheim schrift is ge
steld. 
141 2. Wanneer in de onderteekening ech ter 
een overeengekomen woord voorkomt, dat geen 
telegramadres is, {nummer 86 ) dan wordt d it 
woord voor zooveel woorden geteld als het 
malen vijf teekens bevat ; de oversch ietende 
teekens, minder dan vijf, worde n ook voor een 
woord geteld. 
142 § 2. Namen van telegraafkantoren en 
van landstations en mobiele stations, omschre
ven in artikel 15 , § 13 en in artikel 19 , § 1, 
namen van steden, landen en onderdeelen van 
landen mogen a ls één woord aaneengeschre
ven worden, dat geteld wordt overeenkomstig 
de bepal ingen van nummer 131. 

Artikel 22. 

Aanduiding van het woordental In de 
ambtelijke Inleiding . 

143 § 1 . Bij versch il tusschen het aanta l 
woorden vastgesteld vo lgens de regelen der 
prijsberekening en het aanta l werkelijke woor
den {met inbegrip van de alleenstaande let
ters en cij fers, de letter- en cij fergroepen en 
de l eesteekens en ande re teekens) gebruikt 
men, behalve voor zooveel diensttelegrammen 
en niet betaal de nota's betreft, een breuk, 
waarvan de teller het aantal woorden, vastge
steld volgens de regelen der prijsberekening 
en de noemer het werkelijke woordental aan
geeft. 
144 § 2. Dit voorschrift is in het bijzonder 
Ya n toepassing: 
145 1 ° indien een telegram in verstaanbare 
taal woorden bevat van meer dan 15 letters; 
146 2° indien een telegram, waarvan de in
houd in overeengekomen taal is gesteld, ver
staanbare woorden van meer dan 5 letters be
vat· 
147 , 3° bij groe pen van cijfers of letters uit 
meer dan 5 teekens bestaande; 
148 4° indien een gemengd telegram woor
den of groepen bevat, die de eenheid- lengte 
overschrijden; 
149 5° in het geval, bedoeld in nummer 141. 

Artikel 23. 

Onregelmatigheden In de woordentelllng·. 
Herstel van fouten. 

150 § l. Indien een telegram in verstaanbare 
taal of het gedeelte in verstaanbare taal van 
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een gemengd telegram met het taa lgebrnik 
strijdige samenvoegingen of veranderingen be
vat van woorden van een andere taal dan die 
van het land van afzending, hebben de admi
nistrat ies in afwijking van den a lgemeenen 
regel , gesteld in nummer 122, het recht te be
palen, dat het kantoor van bestemming het te 
min geheven bedrag op den · geadresseerde 
verhaa lt. ·w a nneer van dit recht gebruik ge
maakt wordt, is het kantoor van bestemming 
bevoegd het telegram niet af te leveren, in
di en de geadresseerde weigert te betalen. 
151 § 2. De adm inistraties, welke van boven
staande bepaling gebruik maken, lichten de 
andere administraties in door tusschenkomst 
van het Bureel van de Vereeniging. 
152 § 3. Wordt betaling geweigerd, dan wordt 
een a ls volgt samengestelde nota aan het 
kantoor van afzending gezonden: ,,A Wien 
Paris 18 1710 {dagteekening en tij d van aan
b ieding) = 456 dixhuit {achttien) Lemoine 
(nummer van het telegram, dagteekening vol
uit in letters, naam van den geadresseerde} en 
depot {opgehouden} {indien het telegram wordt 
opgehouden tot het ontbrekende bedrag is in
gevorderd) {de woorden herhalen, welke ten 
onrechte zijn samengevoegd of veranderd} 

mots (woorden} {aanduiden voor hoe
veel woorden zij hadden moeten worden ge
teld}." Indien de afzender , na behoorlij k te 
zij n ingelicht omtrent de reden der niet-afle
vering, er in toestemt het ontbrekende te be
talen, wordt een als volgt samen gestel de nota 
aan het kantoor van bestemming gezonden: 
"A Paris Wien 18 1940 {dagteekening en tijd 
van aanb ieding) = 456 d ixhuit {achttien) Le
moine {nummer van het telegram, dagteeke
ning volu it in letters, naam van den geadres
seerde} complément perçu {ontbrekende bedrag 
ingevorderd)". Terstond na ontvangst dezer 
nota, levert het kantoor van aankomst het 
telegram, indien dit is opgehouden, af. 
153 § 4. Voor de toepassing van dit a r tikel , 
alsmede van de nummers 108 tot 118, 122, 128, 
en artikel 20 , wordt een schip beschouwd deel 
uit te maken van het grondgebied van de 
Regeering, waa rtoe het behoort. 
154 § 5. W anneer de administratie van af
zending bemerkt, dat voor een telegram een 
ontoere ikend bedrag is geheven , kan zij het 
te weinig betaalde op den afzender verhalen; 
op dezelfde wij ze gaat zij te werk, wanneer de 
onregelmatigheden te harer kennis worden 
gebracht door een tusschengelegen a dministra
tie of door de admin istratie van bestemming. 
In deze gevallen zijn, wanneer de inning der 
verschuldi gde gelden kan plaats hebben, aan 
de verschi ll ende belanghebbende administra
ties de tariefaandeelen verschu ldigd. 
155 § 6. De tusschengelegen kantoren mogen 
de verderse ining en de kantoren van bestem
ming mogen - behalve in de gevallen , be
doeld in nummer 150 en in artikel 51 - de 
aflevering niet opschorten. 
156 § 7. Indien het kantoor van bestemming 
bemerkt, dat een uitgesteld telegram, dat in 
een andere taal dan die van het land van af
zending is gesteld, niet aan de in de nummers 
721 tot 723 gestelde voorwaarden voldoet of 
dat een uitgestel d telegram niet voldoet aan 
de voorwaarden , vastgesteld in de nummers 
725, 726 en 729, kan het van den geadresseer-



1938 

de bij betal ing heffen tot een bedrag, gel ij k 
aan het verschi l tusschen den prijs voor een 
telegram tegen vol tarief en dien van een u it
gesteld telegram. 
157 § 8. Dezelfde bepalingen zijn van toe
passing op brieftelegrammen en K erst- en 
Nieuwjaarstelegrammen. 
158 § 9. I ndi en het kantoor van bestemming 
bemerkt, dat een perstelegram niet aan de in 
de nummers 669 , 671 , 682 tot 686 en 689 ge
stelde voorwaarden voldoet, kan het van den 
geadresseerde bijbetaling heffen tot een be
drag, gel ij k aan het verschil tusschen den 
prij s voor een telegram tegen vol tarief en 
dien van een perstelegram. 
159 § 10. Als de geadresseerde weigert bij 
te betalen, worden de bepalingen van de num
mers 150 en 152 toegepast. 

Artikel 24. 
Voorbeelden van woordentellin g. 

160 De volgende voorbeelden verduidelijken 
de toepass ing va n de regelen, welke bij de 
woordentel I i ng moeten worden gevol gel: 

Aantal woorden 
in het 
adres 

New York 1 .. ........ .. ... .. . 1 
Newyork 1 
Frankfur t Main 1 1 
Frankfu rtmain .... ... ..... ... 1 
Sanct Pölten 1 ............... 1 
Sanctpöl ten 1 
Emm ingen Kr F alling-

bostel-Soltau 1 2 ... . ... ... 1 
E mmi ngenkrfal I i ngbostel-

sol tau (29 letters) 1 
Emmingen Wuertt 1 2 1 
Emmingenwuertt 1 
New South W ales 1 1 
Newsouthwales 1 
Abescot 3 = RP 2,50 = (betaalde 

d ienstaanwij zing) 1 
= R éexpédié de Tok io = 

(= Nageseind nit Tokio 
= l (betaalde dienstaan-
wij zing) 1 

= TF Passy 5074 = .. 1 

in den inhoud 
en de oncler-

teekening 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

4 

2 
2 
1 
3 
1 
2 

Aantal 
woorden 

Van de Brande . . . . 3 
van clebrande . . ... . 2 
V andebrande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . 1 
Du Bois . .. .... .... ...... .... . 2 
Dubois (e igennaam) 1 
Belgrave Square .. ... ... .... 2 
Belgravesquare .... . 1 
Hyde Park .. .. ........... . ...... ........ ... ... 2 
Hydepa rk . . ..... ... ... .... ..... .... ........ 1 
Hydepark squa re 2 
Hyde parksquare l 

1 In het adres worden deze versch ill ende 
uitdrukkingen door den aannemenden ambte
naa r aaneengevoegd. 

2 Namen van kantoren overeenkomstig de 
aanwijz ingen in de eerste kolom van de off i
c ieele naamlijst de r telegraafk antoren. 

3 Zie nummer 141. 
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Aantal 
woorden 

Saint J ames street . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Saintj ames street ...... .... .......... ... .... .. 2 
Saintjamesstreet (16 letters) .. 2 
Stjamesstreet .. ... 1 
5th Avenue . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
332nd Street . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2 
East 36 street . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
East thi r tys ix street . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
E ast thirtys ixstreet .. .... ... .... .... .... 2 
Rue de la pa ix ... ...... .... .... .... . 4 
Rue dela paix .. ..... . ........ ....... .... ..... . .. ... 3 
Rue de lapa ix . ..... ... .. ...... ..... ...... .. . ... .... 3 
Rue delapa ix . . ........ ... .. ... .... .... .... .. ....... 2 
Ruedelapa ix .. . . ... . .. .. ... ... .... . ... .... .... . ... .. 1 
Boul evardita liens (17 lette rs ) . 2 
Boulevarddesital iens (20 letters) 2 
Bdita liens ..................... 1 
Corso Umberto ... ... . .. . . . . .. .... ... ....... . ... .. .. .. 2 
Corsoumberto .. . .... .. ..... . .. . .. .. ..... ........ ... ... 1 
Corso Carlo F elice ................ ..... ...... ...... 3 
Corso Carlofelice ........ .. .. . ....... ......... ...... 2 
Corsocarlofelice (16 letters) .. 2 

Huisnu1nme1·s. 
5 bis (in het adres overse inen als 5/b is) 
15 A of 15" (in het adres overseinen a ls 

15/a) .............. .......... . ........................ . 
15-3 of 153 (in het adres overseinen als 

15/3) ...... ........ .... ... .... . . 
15 bpr {in het adres overseinen als 15/bpr) 

( 5 teekens) ..................... ........... . 
15/3 h 1 {in het adres overse inen als 

15/3/h/1) ( 5 tee kens) ..... . 
15 bis/4 (in he t adres overseinen a ls 15/ 

bis/4) (6 teekens) .... .... ...... ... ..... ... . 
A 15 (in het adres oversei nen a ls A/15) 
1021 A/5 (in het adres overseinen als 

1021/A/5) (6 teekens) ........ .... ... ... . . 
19 B/4 ög ( in het adres overse inen als 

19/B/4/og) (6 teekens) ...... ... .... .... ...... . 

Two hundred and thirty four ..... . 
Twohundredandthirtyfour (23 letters) 
Trois deuxtiers ........ .... . . 
Troisdeuxtiers ............. ........ .... ........ .. . 
Troisneufd ixièmes (17 letters) .... . . 
Six tours ix (in plaats van 646) 
Quatorzev ingt (in plaats van 1420 ) 
E entweezes (in plaats van 126) 
Einzweivie r (in plaats van 124) 
Un deux quatre (drie verschi ll ende cij-

fers) .......... ..... .. ...... . 
D eux mill e cent quatre-vingt-quato rze 
Deuxmillecentquatrev ingtquatorze (32 leL-

ters) 
R esponsab ili té (14 letters) ...... ... .. . ... . 
Incompréhensible (16 letters) 

Wie geht' s 1 

Wie geht'7 .. 
Wie geh ts 2 
a - t - il 1 

1 

1 

1 

1 

2 
1 

2 

2 

5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

3 
6 

3 
1 
2 

4 

3 
2 
5 

1 De aannemende ambtenaar onderstreept 
met een kle in streepje het leesteeken of de 
leesteekens (nummer 52 ), waarvan overseining 
gevraagd wordt, ten e inde de aandacht van 
den seinenden ambtenaar daarop te vestigen. 

2 Door het gebruik geij kte verb ind ing. 
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Aantai 
woorden 

a-t- il ........ . .. . ....... . 
c ' est - à - <lire ... ... ..... .... . .. .. . ................ . 

3 
7 

c'est-à~ire .. ········ · · . .... . ... ···•··· · ·. ... 4 
au jourd'hui ........ .... .. ... .. . ... ............. . ....... 2 
aujourdhui ......... . .... .. .. ..... . .. . .. .. . ... , ....... .. 1 
porte-monnaie .... ........ ........ .. . .. . ..... , . . . . . . . 2 
portemonnaie . ... ... .... . .... .. ... .... . ... 1 
Prince of Wales ...... .. . ... .. . .. . .... 3 
Princeofwales (schip) ..... .... .. .. . ..... ........ 1 
3/4 8 (één groep, 4 teekens) ... .. ... . .. .. . . .. . 1 
44 1/2 (5 teekens) .. . .. 1 
444 1/2 ( 6 teekens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
444,5 (5 teekens) .............. . . , . . .... .... ... . . . ... 1 
444,55 ( 6 teekens) . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 
44/2 ( 4 teekens) . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 
44/ ( 3 teekens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hili 1 
17me .... . ............... . . . . . .. . . . . . 1 
233rd ... . ..... ..... .. . ... . . . . 1 
2 % (4 teekens) ........... ... . .. . .. . . . . . 1 
2 p % .... ..... ........ ... 3 
2 0/oo (5 teekens) 1 
2p0/oo 3 
54-58 ( 5 teekens) 1 
10 francs 50 centimes (of) 10 fr. 50 c. . 4 
10 fr . 50 .... ............. . ..... . ... .. .. . ... .. . .... .... 3 
fr. 10,50 . .. . .. ........... ...... . ... .. . ... 2 
dlrs ...... .. . ....... ..... . .. ... .. .. ...... . . ... . .... 1 
dols .. ... . .... .. .... ,.. ...... .. .. .. . . .... .. .. ... 1 
dols 50 .. ....... ........ . 2 
L 10 ...... .. .................. .. ....... . 2 
i'. 10 (overseinen als L 10) 2 
tenpounds (onju iste samenvoeging) ..... . 2 
threeandsix ..... . . . .... .... .... . .. .... .... . . ..... ... 1 
stlg ... . ..... . .... ... ...... .............. . ...... 1 
d ixcinquante .. ...... . ... .... . ... . ... . .... ........ .. .. 1 
troispointquarante (3.40) (18 letters) ..... 2 
11 h. 30 ..... . ....... 3 
11,30 . .. ..... . ... .. . . .. ... . 1 
huit/10 ........... .... . . . . .... . .... . .. 2 
5/douzièmes . . ... .. . .. .. . ........ ... . ... .. ... ... . ... . ... 2 
May/August .... . ... . ... . ........... .. , .. 3 

15 X 6 (overseinen 15 x 6) 
15x6 (zonder tusschenruimten) 
E 
Emvchf (handel smerk, enz.) ... 
GHF 
GHF 
G. H. F . (drie groepen van 2 teekens) 

AP (ove rse inen als AP/M) (handel s-
M merk) (4 teekens) 
GHF45 (handel smerk) (5 teekens) 
G H F 45 
G. H . F . 45 
GhfqL-;-;,rantecinq (handelsmerk) (15 tee-

3 
1 
1 
2 
1 
3 
3 

1 
1 
4 
4 

kens) 3 
197a (overse inen als 197a/199a) (han-
199a del smerk) (9 teekens) 2 

! (overseinen als 3/M) (handelsmerk) ... 1 

21070A( l ) (handelsmerk) (een groep van 
6 teekens, haakjes en een getal) .. .. . ... . 4 

21070Al ( 7 teekens) 2 
D1003 (aanduiding van een luchtvaar-

tuig) .............. 1 
Detausenddrei (aanduiding van een lucht-

vaartuig ) 1 
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Aanta l 
woorden 

D/12 of D12 (aanduiding van een spoor-
trein) . .......... . ... . .. . ... . .. .... .. ... .............. 1 

L' alf a i re est urgente , parti r sans retard 
(7 woorden, 2 onderstrepingen) ... . .... : 9 

L'alfai re est urgente , partir sans retard 
(7 woorden, 2 onde~·strepingen, 1 lees-
teeken) ................. . ....... . ..... . ....... .. .. . . . . 10 

Reçu indirectement de vos nouvelles (as
sez mauvaises) télégraphiez directe-
ment (9 woorden en haakjes) ... 10 

HOOFDSTUK VII. 

Tarieven en prijsberekenin g·. 

Artikel 25. 

Enropeesch verkeer en bulten-E uropeesch 
verkeer. 

161 § 1. De telegrammen zijn voor de toe
passing van de tarieven en van sommige dienst
voorschriften onderworpen aan de bepalingen 
van het Europeesche of van het buiten
Europeesche verkeer. 
162 § 2. Het Europeesche verkeer omvat alle 
landen van Europa, a lsmede Alger ië en de 
landstreken buiten Europa, waarvan door de 
onderscheidene adm in istraties ver ki aard is , dat 
zij tot dit verkeer behooren . 
163 § 3. Het buiten-Europeesche verkeer om
vat alle andere landen dan die , in de vooraf
gaande paragraaf bedoeld. 
164 § 4. Een telegram is onderworpen aan 
de regelen van het Europeesche verkeer, in
dien het uitsluitend verkeerswegen van lan
den , welke tot dat verkeer behooren, door
loopt. 
165 § 5. De regeeringen, welke buiten Emo
pa verkeerswegen bezitten, waarvoor zij tot 
het Verdrag zijn toegetreden, verklaren of zij 
deze tot hen_ Europeesche of wel tot het hui 
ten-Europeesche verkeer rekenen. Deze ver
klaring bl ijkt uit de opneming in de tariefs
tabellen, of wordt later door tusschenkomst 
van het Bureel der Vereeniging bekend ge
maakt. 

Artikel 26. 

Samenstelling van het tarief. 
166 § 1. Het tarief voor telegrafische of 
rad io-electrische overbrenging van internatio
na le telegrammen bestaat uit: 
167 a. de eindtaksen der admin istraties van 
afzending en van bestemm ing; 
168 b. de transittaksen van de tusschenge
legen administraties, ingeval voor de over
brenging van telegrammen gebruik wordt ge
maakt van het grondgebied, de inrichtingen, 
of de verkeerswegen van die administraties; 
169 c. eventueel de transittaks. welke toe
komt aan elk der beide stations, die een radio
electr ische overbreng ing bewerkstelligen, of 
aan de kabels , die een onderzeesche overbren
ging bewerkstelligen. 
170 § 2. De tarieven, die volgen uit de toe
passing van de bepalingen van § 1 op de be
richten, d ie gewisseld worden tusschen kanto
ren van twee willekeurige landen van de 
Vereeniging, moeten gelijk zijn langs denzelf
den weg en in beide richtingen. 
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171 § 3. H et tarief wordt uitsluitend per 
wo01·d vastgesteld . Evenwel : 
172 a . wordt voor telegrammen in het Enro
peesche verkee r een minimum prijs van vijf 
woorden geheven, beha lve voor b,·ief- en 
K erst- en Nieuwjaa rstelegrammen. Elke ad
min istratie heeft echter het recht een minimum 
prijs vast te stellen, welke een fra nk vijftig 
(1 fr . 50 ) 1 per telegram niet te boven gaat, 
wanneer de prijs van vij f woorden minde,· 
bedraagt dan 1 Ir. 50, of, in overeenstemming 
met de artikelen 30 en 31 den prijs te he ffen 
in den vorm, welke haa r gesch ikt voorkomt; 
173 b. wordt voor CDE-te legramm en en u it
gestelde telegrammen een verplichte minimum 
prijs van vijf woorden geheven. 
174 § 4. Elke administratie, die een recht
streekschen internationalen verkeersweg voor 
doorgaand verkeer ter beschikking ste lt, kan 
van de administraties der eindlanden de waar
borging van een minimum opbrengst de r 
transittaksen e ischen. 

Arti ke l 27. 

Vaststelling van grondtaksen In het 
Europeesche verkeer. 

175 § 1. 1. In het Europeesche verkee r wor
den de taksen vastgesteld overeenkomstig de 
tabel A, die door het Bureel van de Ver
eeniging wordt uitgegeven. Deze takse11 mo
gen echter niet hooge r zijn dan: 
176 a. elf centiemen (0 fr . 11) , e indtaks, en 
zes en een ha lve centieme (0 fr. 065), tran
sittaks, voor de volgende landen : Duitsch
la nd, Spanje, Frankrijk, Groot-Britannië, 
Ita lië, Polen ; 
177 b. twee en dertig centiemen (0 fr. 32) , 
eindtaks, en zeven en twintig en een halve 
centieme (0 fr. 275) , t ra nsitta ks, voor de Unie 
van Socialistische Sovjet-Republieken ; 
178 c. achttien cen t iemen (0 fr. 18) , e ind
taks, en dertien en een halve centieme (0 fr . 
135 ), transittaks, voor Turkije ; 
179 d. acht en een halve centieme (0 fr. 
085), e indtaks, en zes en een ha lve centieme 
(0 fr . 065, transittaks, voor de andere Euro
peesche landen. 
180 2. B ij wijze van uitzondering en al s over
gangsmaatregel wordt de e indtaks voo r Bul 
garije, F inla nd, IJsla nd, Noorwegen en Zwe
den op negen centiemen (0 fr . 09 ) vastgesteld . 
De t ransittaks voor deze landen wo ,·dt vast
gesteld op zes en een halve centieme (0 fr . 
065) . 
18 1 § 2. 1. Voor de la ngs radio-e lectri schen 
weg tusschen landen van het Europeesche ver
keer gewisselde telegrammen mag de radio
taks, bedoeld in nummer 169, niet lager zijn 
dan het bedrag der telegraaftaksen, welke aan 
de tusschengelegen administraties verschuldigd 
zouden zijn voor hetzelfde verkeer langs den 
minst kostbaren weg per telegraaf. 
182 2. W an neer de tel egrammen worden ge
wisseld tusschen twee Rijks-radio-e lectr ische 
stations, ontvangen de beide landen van het 
gezamenlij ke bedrag der t ransitta ksen el k de 
helft. Indien een of meer op den minst kost-

1 Zooals overal elders in het R eglement , be
treft het hier den gouden frank , zooals die in 
artikel 32 van het Verdrag is omschreven. 
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baren telegraafweg gelegen Rij ks- radio-elec
t rische stations hun tusschenkomst vedeenen. 
worden de transittaksen voor elk gedee lte va ,; 
den weg op dezelfde wijze verdeeld. 
183 § 3. Indien de tusschengelegen stations, 
waarvan gebruik wordt gemaakt, niet gelegen 
zijn op den minst kostbaren telegraafweg, 
wordt het van den afzender te heffen tarief, 
dat niet lager mag zijn dan het ta rief voor 
de overbrenging langs den minst kostbaren 
weg pe,· telegraaf, in gemeen overleg tusschen 
de betrokken administraties vastgesteld en 
verdeeld, met di en verstande, dat de eind
taksen gelijk blijven aan die, welke no rmaal 
worden toegepast. 
184 § 4. 1. In het Europeesche verkeer zijn 
a lle administraties bevoegd haar e ind- of 
transittaksen te verminderen. Deze wijzigingen 
mogen evenwel niet tot doel en tot uitwerking 
hebben, dat een tarievenstrijd in hetleven 
wordt geroepen tusschen bestaande wegen, 
maar wel, dat voor het publiek zooveel wegen 
a ls mogelij k is, tegen gelij ke prijzen worden 
opengesteld. 
185 2. De tariefsregel ingen moeten zoodan ig 
zijn, dat de eindtaks van het land van afzen
ding steeds dezelfde is, onverschi ll ig welke 
weg gevolgd wordt en dat hetzelfde geldt voor 
de ei ndtaks van het land van bestemming. 
186 3. De tarieven, welke uit deze wijzigin
gen voortkomen, moeten aan het Bureel van 
de Vereenig ing worden medegedeeld, met het 
oog op de opneming daarvan in tabel A. 
187 § 5. H et tarief tusschen twee landen 
van _ het Europeesche verkeer is a lt ijd en langs 
a lle wegen gelijk aan dat van den in gebruik 
zijnden weg, die door toepass ing der grond
taksen en eventueel der kabel- of radio-elec
t ri sche taksen, voortvloeiende uit tabel A, den 
laagsten prijs oplevert, behalve de gevallen, 
bedoeld in de nummers 183 en 188. 
188 § 6. Indien echter de afzender, gebruik 
ma kend van de bevoegdhe id, welke hem bij 
a r t ikel 47 verleend is, den verzendingsweg 
heeft aangegeven, moet hij den bij dezen weg 
behoo renden prijs betalen. 

Artikel 28. 

VaststeHlng van gro1111taksen In het bnitcu -
E uro1,eesche verkeer. 

189 § 1. In het buiten-Europeesche ve rkee r 
worden de eind- en trans ittaksen vastgeste ld 
overeenkomstig de tabel B , die door het Bu
reel van de Vereenigi ng wordt uitgegeven. De 
taksen van de landen, welke tot het Europee
sche verkeer behooren, met uitzondering van 
de Un ie van Socia l istische Sovjet-Republie
ken, mogen echter n iet hooger zij n dan: 
190 a. twi ntig centiemen (0 fr. 20), e ind
taks. en vijft ien centiemen (0 fr . 15), t ransit 
taks, voor Dui tschl and, Spanje, Frankrij k, 
Groot-Britann ië, Itali ë, Polen en Turk ije 1; 

1 Toegestaan is, dat Frankrijk en Ita lië 
vool'loopi g en bij wijze ,•an overgangsmaatre
gel hun e indtaks tot twee en twinti g cen tiemen 
(0 fr. 22) kunnen opvoeren en da t Du itsch
la nd en Spanje voorloopig en bij wij ze van 
overgangsmaatregel hun transittaksen, d ie op 
den dag der onderteekening van di t R egle
ment van kracht zijn, kunnen handhaven. 
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191 b. vij ftien centiemen (0 fr. 15), e ind
taks, en twaalf centiemen (0 fr. 12) , transit
taks, voor a ll e andere landen. 
192 § 2. In het buiten-Europeesche verkeer 
hebben a ll e adm inistraties het recht (de Euro
peesche echter alleen binnen de toegelaten 
maxima) , haar e ind- en transittaksen voor 
haar gehee le verkeer of een gedeelte daarvan 
te wijzigen, op voorwaarde, dat de a ldus vast
gestelde ei ndtaksen van toepassing zijn op a l Ie 
te volgen wegen tusschen twee zei fde landen. 
193 § 3. 1. In het buiten-Europeesche ver
keer schrijft elke admin istratie aan haar e igen 
kantoren de wegen voor, waarvan de tarieven 
van toepassing zij n op telegrammen, welke 
door de afzenders zonder aanduiding van den 
verzendingsweg zijn aangeboden . Indien de 
door de adm inistratie aangewezen weg niet de 
minst kostbare is, is de administratie van af
zending verplicht dezen verzend ingsweg in de 
ambtel ijke inl e iding der telegrammen te doen 
vermelden, wanneer zulks noodzake lij k is om 
de regelmatige verzending van deze telegram
men te ve rzekeren . 
194 2. Voor te legrammen, die aangeboden 
worden met aanduid ing van den verzend ings
weg, zij n de bepalingen van nummer 188 van 
toepassing. 

Artike l 29. 

'fljdstlp, waarop nie uwe tarieven In 
werkin g· treden. 

195 § l. Elk nieuw tarief en al le algemeene 
of gedee ltelij ke wijzig ingen der tarieven wo r
den eerst geldig na verloop van 15 dagen , 
nadat zij door het Bu reel der Vereeniging ter 
kennis zijn gebracht 1, den dag waarop de 
ken nisgeving is verzonden, niet medegerekend, 
en worden eerst ingevoerd met ingang van 
den l en of den 16en, volgende op den dag, 
waarop dit tijdvak verstreken is. 
196 § 2. l. H et t ijdvak van vijftien dagen 
wordt tot t ien' dagen te ruggebracht voor wij
zig ingen, die tot doel hebben, tarieven gelijk 
te maken aan reeds bekend gemaakte tarieven 
van concu1-reerende wegen. 
197 2. Echter worden de wijzigingen in tele
graaftar ieven voo ,· rad iotelegrammen, a fkom
stig va11 mobiele stat ions, eerst geldig een 
maand na de tijd vakken, vastgesteld in num
mer 195. 
198 § 3. De bepal ingen van bovenstaande 
paragrafen laten geen enkel e uitzonder ing toe . 

Artikel 30. 

Bevoegdheid tot afl"ondlng der bed rag-en. 

199 § l. De bedragen , welke op grond van 
de artikel en 25 t,/m 29 worden geheven, kun
nen naai· boven of naar beneden worden af
gerond, hetzij na toepass ing der normale 
woo rdprij zen, die vastgesteld zijn volgens de 
door het Bureel van de Vereeniging uitge
geven tabellen, hetzij door de,,e normale prij
zen te verhoogen of te verlagen, volgens de 

1 Ind ien er meer dan één mededee ling is, 
wordt voor de berekening van het t ijdvak a l
leen rekening gehouden met de dagteeken ing 
van de ee rste mededeeling. 
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eischen van het muntstelsel of a ndere e ischen 
van het land van afzend ing. 
200 § 2. De wij zig ingen, welke ter u itvoe
ring van numme r 199 worden aangebrach t, 
zijn a l leen van toepassing op het ten kantore 
van afzending geheven bedrag en brengen 
geen wijzig ing in de verdeel ing der bedragen, 
welke aan de andere belanghebbende admini
strat ies toekomen. Zij moeten in di er voege 
worden vastgestel cl, dat het verschil tusschen 
de te heffen kosten voor een telegram van 
vij ftien woorden en den pl'ijs, we lke nauw
keurig volgens de tabe ll en door middel van 
de, ove reenkomstig de bepalingen van a rt. 31 
vastgeste lde, aequivalenten van den gouden 
frank is berekend, het vij ftiende deel van de
zen laatsten prijs, cl. w. z. den reglementairen 
prijs van één woord, niet te boven gaat. 

Arti kei 31. l 

Vaststelling van muntaeq uivalenten. 

201 § l. Ten einde de in nummer 170 voor
gesch reven eenheid van prijs te verzekeren, 
stell en de landen der Vereeni g ing voo r de 
heffing hunner te legramkosten een aequ iva
lent in hun eigen munt vast, dat de waarde 
van den gouden frank zooveel mogelijk nabij 
kom t. 
202 § 2. Elk land deelt het aequi va lent, dat 
het gekozen heeft, rechtstree ks aan het Bureel 
van de Vereeniging mede. Het Bureel van de 
Vereeniging maakt een lijst der aequ iva lenten 
op en zendt deze aan a lle adm inistraties der 
Vereeniging toe. 
203 § 3. H et aeq ui val ent van den gouden 
frank kan in elk land wijzig ingen ondergaan, 
welke verband houden met de stij g ingen of 
de dalingen van de waarde van de munt van 
dit land. De administratie, welke haar aequi
valent wijzigt, stelt den dag vast, met ingang 
waarvan zij de te legramkosten volgens haar 
nieuwe aequ ivalent zal heffen ; zij geeft daar
van kennis aan het Bureel van de Vereeni
g ing, dat a lle adm inistraties der Vereeniging 
inlich t . 

HOOFDSTUK VIII. 

He ffin g van teleg-ramkosteu . 

Artikel 32. 

Heffin g- bij aanbieding·; heffing· hij 
ontvang·st. 

204 § 1. De heffing van te legramkosten ge
schiedt bij de aanb ieding, behoudens de u it
zonderingen, bij dit Reglement voorzien, waar
in heff ing van den geadresseerde plaats heeft. 
205 § 2. De afzender van een internationaa l 
telegram heeft het recht daarvan een ontvang
bewijs te vragen, waarop het bedrag der be
taal de kosten is vermeld. De adm inistratie 
van afzending is bevoegd uit di en hoofde een 
recht te harnn voordeele, tot een max imum 
van vij f en tw intig cent iemen (0 fr. 25), te 
heffen. 
206 § 3. Indien er betali ng bij aankomst 

1 Gelijkluidend artike l in het Te legraaf
regl ement en in het Telefoonreg lement. 

62 
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moet plaats hebben, wordt het telegram slech ts 
tegen beta li ng der verschuldigde kosten aan 
den geadresseerde afgeleve rd, behalve wan
neer het Regleme nt anders bepaalt (artt. 59, 
60 en 62). 
207 § 4. Als de bij aankomst te heffen kos
ten niet geïnd worden, draagt de administra
tie van bestemm ing het verlies , behoudens bij
zondere overeenkomsten , welke op grond van 
artikel 13 van het Verdrag zijn gesloten. 
208 § 5. De telegraafadministraties nemen 
echter zooveel mogel ij k de noodige maatrege
len , zoo noodig door den a fzender een borg
steil ing te doen storten, ten einde de kosten , 
welke bij aankomst moeten worden geheven 
en niet door den geadresseerde worden be
taald, tengevolge van di ens weigering, of om
dat het niet mogelijk is hem te vinden, op den 
afzender te verhalen, behalve wanneer het 
Reglement anders bepaa lt (artikel 60, § 4). 

Artikel 33. 

Verbod van toekenning· van kortlng·en. 
Strafmaatregelen. 

209 D e admin istraties van de Vereeniging 
behouden zich het recht voor om strafmaat
regelen te nemen jegem particuliere onderne
mingen, die rechtstreeks o f door t usschen
komst van haar agenten of sub-agenten aan 
afzenders of geadresseerden op eenige wijze 
(per woord, per telegram, in den vorm van 
premies, enz.) kortingen toekennen, di e tot 
gevolg hebben , dat de tarieven, die aan het 
Bureel van de Vereeniging zijn bekend ge
maakt, worden verlaagd. Deze strafmaatre
gelen kunnen schorsing van den di enst met 
deze ondernem ingen inhouden. 

Artikel 34. 

Vergissingen bij tle prijsberekenin g·. 

210 § 1. De bij vergissing te weinig geheven 
telegramkosten moeten door den afzender wor
den bij betaald. 
211 § 2. De bij vergiss ing te veel geheven 
telegramkosten worden , evenals de waarde 
van de te veel aan de telegrammen gehechte 
zege ls, aan den afzender terugbetaa ld volgens 
de binne nl andsche bepali ngen van iede r land. 

HOOFDSTUK IX. 

Selnteekens. 
Artikel 35. 

Selnteekens van de Internationale tele
g·raafalphabetten nrs 1 en 2, teekens van 
den Morsecode, van den H ug·hcs - en ileu 

Slemenstoestel. 

212 § 1. Onderstaande lijsten vermelden de 
teekens van de internationale telegraafal pha
betten nrs 1 e n 2, de teekens van den :Morse
code en van de Hughes- en S iemenstoestell en. 

213 § 2. 'l'eekens ran d, m.ultipeltoestellen 
·1Jolgens het internationale alphabet nr 1. 

214 L etters. 
ABCDEFGHIJKLMNO PQR 
STUVWXY Z 

215 c;j/ers 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

216 L nsteek rns en andere t eekens . 
Pu~ .... .... .... ........ .. ... .. ............ . 
Komma ............ .. .... .. ... .. . .. . ... . .. ... . .... . .. . . 
Dubbele punt ..... .. ..... . .. . .. ...... .. ... . . . ... . .. . 
Vraagteeken ... ... . . .... .. ........... . .. ... . 
Afkappingstee ken ... . ... ...... ................. .. 
Kruis .. .... ......... . 
Koppel teeken of streepje .... .. ..... .. . ...... . 
Breukstreep ... . . 
Dubbel e streep .. ... ........... . ......... . . ... ... . 
Percent .... . . .. ... .. .. .. ... . . 
Haak.ie (links) ...... . .. .. ...... .. . . .... . 
Haakje (rechts) .. .. . .. . . .......... . .. . . 
Vergissi ngsteeken 
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+ 
/ 

% 
( 
) 

* 
217 D e afstand tusschen twee woorden, twee 
getallen of tnsschen een woord en een getal 
wordt door een " blank" aangegeven. Even
eens wordt een getal door een "blank" van 
een teeken gescheiden, dat niet bij dat getal 
behoort. 
Een groep, d ie gevormd wordt door cijfers en 
letters , moet wo rden overgese ind door de cij 
fers en de lette rs door een dubbe le streep te 
verbinden. 
Voorb eelden : 3 = B , AG = 25. 
Een getal, waa r in een breuk voorkomt, wordt 
overgese ind door de breu k aan het geheele 
getal met een dubbele streep te verbinden. 
Voorbeelifr, , : 1=3/4 en niet 13/4; 3/4=8 en 
niet 3/48: 363=1/2 4 5642 en n iet 363 1/2 4 
5642. 
218 Onder treepte woorden e n zinsdee len wor
den voorafgegaan en gevolgd door twee lig
gende strepen (voorbeeld: - - zonder verwijl 
- -) ; zij worden door den ambtenaar van 
het kantoor van ontvangst m et de hand on
derstreept. 
219 De teekens op de E worden , a ls zij van 
belang zijn voor de beteeken is, met de h a nd 
aangebracht ( 1;oo1·beelden: achète, acheté). In 
d it laatste geval herhaalt de seinende a mbte
naar het woord na de onderteekening en 
plaatst daarbij de E met het teeken t usschen 
twee " blanken" om de aandacht van het kan
toor van ontvangst er op te vest igen. 
220 T en einde het kantoor te roepen, wo rd t 
het woord "ohe" geseind ,. gevolgd door de 
aanduid ing van het geroepen kantoor, terwijl 
men eindi gt met verschi ll ende w isselingen 
(beurtelings neerdrukken van de toetsen, di e 
de teekens " letterblank" e n "cij ferblank" 
vorn1en) 
221 ten einde een vergissing aan te duiden: 
het teeken * 
222 om " wachten" te geven : de groep ATT 
223 om het e inde van een tel eg ram aan te 
duiden: het teeken + 
224 om het e inde van een overseining aan te 
duiden: de twee teekens + ? 
225 om aan te duiden , dat de corresponden
tie is a fge loopen: de twee teekens + +, d ie 
gegeven worden door het ka ntoor, dat het 
laatste telegram heeft gese ind. 
226 De vo lgende lijst geeft de stroomcomb i
naties aan, welke worden gebruikt voor de 
oversein i ng der letters en teekens, met aan
duiding var de polariteit de r verschi ll e nde 
impulsen: 
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Internationaal telegraafal1ihabet nr 1. 

Nr der 
combi
naties 

Let ters Cijfers 
1 

nr der impulsen 

2 3 4 5 
1--- - - 1------0- -----1•------ - ---

1 A 1 - + + + + 
1---- 1------1------1-- - - - - ----

2 B 8 + + - - + - Negatieve stroom 
t-----1------ 1- ---- - 1----------

3 C 9 - + - - + 
1----- >---- --,- - ---- 1---- - - ---- + Positieve stroom 

4 D 0 - - - - + 
t-----1------ 1----- - 1------ - - --

5 E 2 + - + + + 
t-----1------ 1- ---- - 1-- - - ------ 1 Ter beschikking van de 

6 F 1 + - - - + admimistraties voor haar 
t-----1--- --- - 1------ 1---- - - - - --

7 G 7 + - + - + 
t--- --1-------1-------1- - - -------

8 H + - - + - + 
t-----1-- - ---1---- --- 1----------

9 [ + - - + + 
t--- --1------1- -----1------ - - - -

10 J 6 - ++ - + 
1--- - 1--- --- 1- - - - --1---- - --- - -

11 K ( - ++- -
1----1---- - - 1-------1---- - - ----

12 L - - + - -
1----1------ 1------- 1-- - - -- - - --

13 M + - + - -
1---- 1---- - - 1-------1- - ---- - - --

14 N + - - - -
t-----1------1------11----------

15 0 5 - - - + + 
1----1---- --1- - ----11-- - - - - ----

16 P % 
1---- 1------ 1-------1-- - - ------

17 Q ! - + -- - -
r- --- 1------1---- --1---- - - - - - -

18 R + + - - -
1----1-- --- - 1------ 1---- - - -- - -

19 S + + - + -
t-----1---- --1------1----- - - - --

20 T - + - + -
t----- 1-- ----1------1------- - --

21 U 4 + + + 
t---- - 1------1- --- --1------ ----

22 V - - - + -
t----- 1----- - 1------1---- - -----

23 W + - - + 
r- - --1---- --1- ----- 1----------

24 X + - + + -
1- - --1----- - ,------1----------

25 Y 3 + + - + + 
r--- - 1----- - 1---- --1-- - - ------

26 Z - - + + -
1---- 1------·------1-- - - ---- - -

27 Terugloop wagen 2 - - + + + 
28 Overg. op nieuwen regel 2 + + 1 + 
29 Letterblank + + + + -

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

30 Cij ferblank + + + - + 
- ---:----- --- - --- --------- -

31 * (vergissing) * (vergissing) + + + - -
32 Rust ++I+++ 

Zie voor alinea's 227- 235 blz. 981. 

binnenlandschen dienst. 

1 Ter beschikking van de 
administraties voor haar 
binnenlandschen dienst . 

2 Voor bladdrukkers. 
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236 De volgende lijst geeft de stroomcombinaties aan, welke worden gebru ikt voor de 
overseining der letters en teekens, met aanduiding van de polariteit der versch ill ende 
impulsen; 

Internationaal tele1;-raafalph abet ur 2. 

Nr. der nr der impulsen 
combi- Letters Cijfers --------------
naties Start 1 2 3 4 5 Stop 

------------
1 A - 0 0 0 

------------
2 B ? 0 0 0 0 

- - ----------
3 C : 0 0 0 0 Aan- IBij werken met 

------------ wij- enkel dubbel 
4 D 4 0 0 0 zing. stroom lstroom 

--- - --------
5 E 3 0 0 geen nega-

----------- - stroom tieve 
6 F 1 0 0 0 0 stroom 

- - --------- - - - - --- - --
7 G 1 0 0 0 0 posi- posi-

-- - - -------- 0 tieve tieve 
8 H 1 0 0 0 stroom stroom 

- - --- - --------
9 I 8 0 0 i 0 

------

~1 
- - 1 Ter beschikking van 

10 J Geluidsignal 0 0 0 de administraties voor 
---- haar binnenlandschen 

11 K ( 0 0 0 0 dienst. 
- - -- 2 Voor bladdrukkers. 

12 L ) 0 0 0 8 Bij automatisch seinen 
-- ---- ook voor het uit den 

12 M: 0 0 0 0 band verwijderen van 
--- - onjuist geponste tee-

14 N 
' 0 0 0 kens. 

---- ---- Voor automatisch sei-
15 0 9 0 0 0 nen moet de geperfo-

--- - -- reerde strook gaten 
16 p 0 0 0 0 0 hebben op de plaatsen, 

in de kolommen 1 t /m 5 
17 Q 1 0 0 0 0 0 aangeduid door 0. 

Om een vergissing aan 
18 R 4 0 0 0 te duiden seint men een 

klein aantal malen af-
19 s ' 0 0 0 wisselend het teeken 

--- - -- - - ---- "tusschenruimte" en de 
20 T 5 0 0 letter X. 

- - - - ------- - 4 Voor inwerkingstelling 
21 u 7 0 0 0 0 van den naamgever van 

-- - - -------- den correspondeerenden 
22 V - 0 0 0 0 0 toestel in den inter-

------------ nationalen dienst door 
23 w 2 0 0 0 0 middel van arythmische 

---- toestellen. 
24 X / 0 0 0 0 0 5 Het neerdrukken van 

------------ de toetsen 29 en 30 (let-
25 y 6 0 0 0 0 ters en cijfers) veroor-

-- -- zaakt geen "blanken" . 
26 z + 0 0 0 

----------- -
27 Terugloop wagen 2 0 0 

------ - - ------
28 Overgang op nieuwen 

regel 2 0 0 --------------
29 Letters 3 5 0 0 0 0 0 0 

-- - - - - ---- - - --
30 Cijfers 5 0 0 0 0 0 --=1= - - ------
31 Tusschenruim te 0 0 

32 , Ongebruikt 1 -,- 0 
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227 § 3. T ee kens van de a1·yth:m.ische to e
stell en volgens h. , t inte,·national e alphabet nr 2. 

228 Letters . 
ABCDEFGHIJKLM OPQR 
STU VWXYZ 
229 , Cijf ers. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
230 L eestee k ens en andere te eke11s. 

Punt 
Komma 
Dubbe le punt 
Vraagteeken 
Afka ppingsteeken 
Krnis 
Koppelteeken of streepje 
Breukstreep 
Dubbele streep ............. . 
H aakje (links) 
H aa kje (rechts) 

+ 
/ 

231 De voorschriften betreffende de oversei 
ning van woorden , geheele getallen, gebroken 
<se ta l I en, onderstreepte woorden of zinsdeel en 
en de letters é en è, d ie bij de mul tipeltoestel
len van toepassing zijn (§ 2) , zijn zu lks even
eens bij de arythmische toestellen. E en groep, 
di e gevormd wordt door cijfers en lette rs, 
wordt op den arythmischen toestel ronder tus
sche nruimte ove rgese ind ; de g roe p wordt 
slechts door een " blank" gescheiden van de 
u itdrnkking (woord of getal), d ie eraan voor
afgaat en d ie erop volgt (§ 2). 
232 Om een "blank" te geven, drukt me n 
den toets "tusschenruimte" neer. 
233 Om een vergis ing in de overseining aan 
te duide n, se int men een klein aanta l mal en 
afw isselend het teeken "tusschenru imte" en de 
lette r X . 
234 Bij automatische oversein ing gebruikt 
rn en het teeke n "Letters" om onju ist geponste 
teekens ui t den ba nd te verwijde ren. 
235 Om "wachten" te geven, om het einde 
van een telegram , het e inde van een oversei
ning en het e inde van de correspondentie aan 
te duiden , seint m en dezelfde teekens als bij 
de multipeltoestel len (§ 2). 

237 § 4. T eekens van den Morsecode. 
Afstand en lengte der teekens: 
238 a. Een streep is gelij k aan drie punten. 
239 b. De a fstand tusschen de teekens van 
een ze lfde letter is gelijk aan één punt. 
240 c. D e a fsta nd tusschen twee letters is 
gelijk aan dri e punten. 
241 d. D e a fstand t usschen twee woo rden is 
gelijk aan vij f punten. 
242 e. Bij den Wheatstone toestel is, wan
nee r gebruik wordt gemaakt vau pe r forators, 
de a fstand tusschen twee letters gelijk aan 
e e n " bl ank" e n d e a fs tand tusschen twee 
woorden gelijk aan dri e " blanken". 
243 L etters. 

a 
b 
C 

d 
e 
é 
f 

g 
h 

j 
k 
1 

m 
Tl 

0 

p 
q 

r 
---- s 

t 
u 
V 

w 
X - -•-

y ----
-- - - z --- -

244 
1 
2 
3 
4 
5 

Cij f ers . 

----- 6 
- - --- 7 
- - --- 8 

9 
0 
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245 Bij de ambtelijke he rhaling moeten de 
cijfers, ind ien er geen m isverstand ka n ont
staan door het tegel ij k aanwezig zijn vau cij
fers en letters of lettergroepen, worden ge
se ind door middel van de volgende teekens: 

1 6 
2 7 
3 8 
4 9 
5 0 

246 Behoudens wannee r het opnemende kan
toor het tegendeel verzoekt. kan het se inende 
kantoor deze teekens ook gebru iken in de 
ambte lijke inl e iding van telegrammen, doch 
niet voor de onderscheidene nummers van het 
kantoor van afzending, en eveneens in den 
inho 11 d van telegrnmme n, d ie al leen cij fers 
bevatten. In het 1 aatste geval moeten de tele
gramm en de di enstaanwijzing "en chiffres" 
(iu cijfe rs) dragen. 

247 L eest ee kens Pn andere teekens. 
Punt 
Komma 
Dubbel e punt 
Vrnagteeken of verzoek om 

herhaling van een n iet 

[.] -----
[ , ] -----
[:] ------

begrepen tee ken [ ? ] - - - - • • 
Afka ppingsteeken [ ' ] - - - - - • 
Koppel tee ken of streepje [- ] - • • • • -
Breukstreep [ / ] - • • - -
Haa kjes (voor en na de 

woorden) [()] ------
Onde rstreping (voor en na 

de woorden of zinsnede) 
Dubbel e streep 
Begre pe ntee ken 
Ve rgiss i ngsteeken 
Krni s of sl uittee ken 
Uitnood iging om te se inen 
W achtteeken 
Einde van de co r respon

denti e (kwijtingsteeken) 
Oproepingsteeken (begin 

van elke overse ining) 
Scheiteeken voor de over

se ining van gebroken ge
tall en ( tusschen de over 
te se inen gewone breuk 
en het geheele geta l ) en 
groepen, gevormd door 
cijfers en letters (tusschen 
de cijfer - en I etter g roe
pen) 

[=l - .. . -

248 Ten e inde e lke mogelijke ve rwarring te 
vermijden, moet bij de oversein ing van getal
len, waarin een breuk voorkornt, de breuk 
worden overgese ind door haar, naar omstan
d igheden, te doen voorafgaan of te doen vol
gen door het daa rvoor aangewezen sche itee
ken. 
Voo,·beelden : Voo,· 1 1/16 worde overgeseind 
1 · - • • - 1/16, opdat men niet zal lezen 
11/16; voor 3/4 8, worde overges.; i nel 3/4 
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• - • • - 8, o pdat niet 3/48 zal worden ge
lezen ; voor 2 1/2 2 worde overgese ind 2 
• - • • - 1/2 • - • • - 2, opdat niet 21/22 
zal worden gelezen. 

249 E e n groep, gevormd doo r cij fers en let
t ers, moet worden over geseind door het schei
teeken ( • - • • - ) t usschen de groep cijfers 
en de groep letters te voegen . 
250 D e volgende facul tatieve letters en tee
kens kunnen , bij wij ze van ui twnder ing, wor
d en gebruikt in het verkeer tusschen l a nden 
di e ze toel aten : 

ä 
á of ~ 

c h 

n ----
ö --- -
ü 

251 § 5. 'l'eekens van den H tt(lhestoe.stFl . 

252 Letters. 
AB C DEF G HIJKLM N OPQR 
ST U VW X YZ 
253 Cij f ers. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

254 L eest eekrns en andere teek rns. 
Punt 
Komma .. .... ... . . . ... ....... .. . ... . .. . . ...... . 
Dubbele punt .... .... .... .. .. .... . . .. . . .. ........ . . 
Vraagteeken .. .... ............ ........... . . . ..... . . 
Afkappingsteeken ... ... . . . ... ... .. . . 
K rui s .. ..... . .. .. .. . ..... + 
Koppel tee ke n of streepje 
Breukstreep . / 
Dubbele stree p . 
H aakje (links ) ( 
H aakje (rechts) ) 

255 D e bepa lingen betre ffende de overse ining 
van woorden , geheele getall en, groepen , ge
vormd door cij fe rs en letters, gebroken geta l
] en , onderstreepte woorden of zi nsdeelen en 
de letters é en è, die van toepassi ng zijn bij 
de multipeltoestell en (§ 2) , zijn zulks even 
eens bij den Hughestoestel. 
256 Om het ka ntoor, waa rmede men verbon
den is, te roepen, of om te a ntwoorden seint 
m en een kl ein aantal m alen afw isselend let
terblank en N . 
257 Om voortdurend hetzelfde tee ken te vra
gen , ten einde de snelheid te regelen, seint 
men een groep bestaande ui t letterbl a nk , I en 
T , zooveel m alen herhaald , als noodi g is. 
258 Om regeling van den electro-magneet te 
vrage n, of daartoe in staat te stellen seint 
men een groep bestaande uit de vier volgende 
teekens : letterbl ank , I , N en T , zooveel mal en 
herhaald , als noodi g is. 
259 Om een ver g iss ing aan te du iden , seint 
men tweemaal N ach tereen, zonder eeni g lees
teeken. 
260 Om "wachten" te geven, om het e inde 
van een telegrarn, van een ove l'se ining of van 
de correspondentie aan te duiden, seint me n 
dezelfde teekens als bij de mul t ipel toestellen 
(§ 2) . 
261 Indien de teekens: puntkomma (; ), ui t
roepteeken ( !), aanha lingsteekens (,. ") , §. & 
en de letter é nog op den toestel voorkomen, 
worden zij niet meer geseind . 
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262 § 6. 'l' ee kens ·van den S ·ie,nenstoestel . 

263 L etters. 
AB C DE FG HIJKLMNOPQR 
ST U VWXYZ 
264 Cijf ers . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
265 L eesteekens en andere tee kens. 
Punt 
K omma . 
Dubbele pun t 
V raa gteeken 
Afkappingsteeken 
Krui s 
K oppel tee ken o f st ree pje 

+ 
Breukstreep / 
Dubbele streep .. .. 
H aakje (links) ( 
H aakje (rech ts) ) 
V er g iss ingsteeken * 
266 D e bepa lingen betreffende de ove rse ining 
va n woorden , geheele getall en , groepen , ge
vormd door cijfers en lette rs, gebroken geta l
len, onderstreepte woorden of zinsdeelen en 
de letters é en è, die va n toepass ing zijn bij 
de mul t ipel toestellen (§ 2 ), zijn zulks even
eens bij den S iem enstoestel. 
267 Om een ver g issing in een overseining, 
het einde van een telegram en van een over
seining aan te duiden se int men dezelfde tee
kens a ls bij de m ultipeltoestell en (§ 2). 
268 Ind ien de teekens : puntkomma (; ), uit
roep teeken ( ! ), aanhalingsteekens (,, ") , §, & 
nog op den toestel voorkomen , worden zij niet 
m eer gese ind. 
269 § 7. Ove1·brengin(I pe,· t el ef oon. 
In het ve rkeer tusschen kantoren , di e door 
korte verkeerswegen verbonden zijn, op g r ens
verbind ingen met gering verkee r , en eveneens 
in ui tzonderingsgevallen (bijvoorbeeld , wan
neer de gewone wegen gestoord zijn en geen 
omweg beschikbaar is ) kan telefonische over
brenging van telegramme n plaats hebben , 
waarbij de wij ze van spelling, die door het 
C.C.I.F. aangenomen is, in acht wordt geno
men . 
270 Van deze wij ze van ove rbren g ing wo rdt 
a lleen gebruik gemaakt na voorafgaand over
leg tusschen de bela n ghebbende administra
t ies. 

HOOFDST U K X . 
Overselnlng van telegrammen. 

Artike l 3 6 . 

Volgorde van .overselning. 
271 § 1. D e o verse in ing van telegrammen 
geschiedt in de hierna genoemde volgorde : 

a . Telegrammen betreffende de beve ili g ing 
van mensch en levens bij de zee- en 1 uch tvaart 1: 

1 Voorbeelde n van den inhoud va n tele
gr ammen betreffende de beve ilig ing van m en
schenlevens bij de luchtvaa r t , waa rvoor vol 
strekte voorra ng bij de overse ining gerech t
vaardig d is: 

a. E nvoy ez d'ttrgence sondage Saverne pott1· 
départ avion GEABC. 

(Z endt ,net spoed aerol ogische waarneming 
Zabe,·n voor vertre k vl iegtuig GEABC). 

De bij di t telegram gevraagde weer kundige 
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b. R egee r ingste legrammen; 
c. Weerberichten; 
d . Diensttelegrammen en nota' s bet re kking 

hebbende op stor ing van verkee ,·swegen; 
e. Dringende dienstte legrammen en nota's 

e n betaal de nota's; 
/. Dringende particu liere te legrammen en 

dr ingende perstelegrammen; 
{/. Ni et-dr ingende d iensttelegrammen en no

ta's en kennisgev ingen van ontvangst per 
te legraaf; 

h. R egeeringstelegrammen, waa rvoor de af
zende,· hee ft afgez ien van den voorrang bij de 
oversein ing, gewone particu l iern telegrammen 
en gewone perstelegrammen; 

i. U itgestelde telegrammen en andere soo1·
ten teleg rammen tegen verlaagd tarief. 
272 § 2. E lk kantoor, dat langs een inte r
national en verkeersweg een telegram ontva ngt, 
dat is aangekond igd als telegram betreffende 
beveiliging van menschenlevens bij de zee- en 
luchtvaart, a ls regeerings- of diensttelegram, 
of a ls weerber icht, sei nt het a ls zoodanig 
verder. 
273 § 3. Telegrammen van denzelfden rang 
wm·den door de kantoren van a fzending in 
volg-orde van den t ijd van aanneming, en door 
de kantoren van overneming in volgorde van 
den tijd va n ontvangst overgese ind. 
274 § 4. Op de kantoren van overneming 
worden de a ldaar aangenomen en overgeno
men telegrammen, welke la ngs denzelfden 
ve rkeersweg moeten worden verzonden , bij e l
kaar gevoegd en overgeseind in onderlinge 
volgorde van den tijd van aanneming of van 

in l icht ingen zijn onontbeerlijk voor de ve ili g-
heid van het vl iegtuig, in ve rband met de 
omstandigheid, dat het op zijn weg mist, of 
wolken, welke een hinderni s verbergen, wu 
kunnen ontmoeten, waardoor een ongeval wu 
kunnen worden teweeggebracht. 

b. Allu niez projecteu1'S et j eux de balisage 
pom· atterrissage avion H CKLM. 

( Ontsteek landings- en ve1·kenningslichten 
voor landing vl ie gtuig HCKLM) . 

Het doel van dit te legram is met het oog 
op de l anding va n een vl iegtuig des nachts , 
een terrein te doen ve rlichten, ten e inde een 
ongeval bij de landing te voorkomen. 

c. Hydroavion FAGC K a1ner1·i 50 mill es 
J'imis attend secours. 

( Water vliegtuig FAGCI{ op 50 mijlen van 
J'uni.s op zee gedaald wacht op hidp) . 

Dit telegram is het gevolg van een nood
sein, dat door een watervliegtuig, genoodzaakt 
om op zee te dalen, is verzonden ; door een 
kust,ta.tion ontvangen, wordt het vervolgens 
naar de door het watervl iegtuig aangegeven 
bestemming verder gese ind. 

d. Informez av ion FABDQ qu ' il a perdu 
,·oue droite au dé11art et qu'il atte,.,.isse avec 
p1·écwution. . 

( Deel vliegtuig FABDQ nied.e, dat het rech.
t erwiel ·verl oren heeft bij het vertrek en dat 
het voorzichtig mo et landen). 

Di t telegram is bestemd om door een station 
aan het vliegtuig te worden medegedeeld, ten 
e inde het te wa arschuwen voor het gevaar, 
dat aan de landing is verbonden , opdat het 
zijn bewegingen dusdanig zal ma ken, dat een 
o ngeval wordt vermeden. 

1938 

ontvangst, met inachtneming van de in dil 
a rtike l bepaalde volgorde. 

Artikel 37. 
Alg·emeene be1mlln g·e 11 voor overseh1h1 g·. 

275 § 1. De overseining van een te legram , 
welke eenmaal begonnen is, mag slechts in 
geval van volstrekte noodzake lijkheid worden 
onderbroken voor een bericht van hoogeren 
rang. 
276 § 2. 1. Elke wisseling van teleg rammen 
tusschen twee ka ntoren begint met den op
roep. De arythmische toeste l moet echter, be
houdens wanneer de kautoren in verbind ing 
anders zijn overnengekomen, zoodan ig gescha
ke ld zijn , dat het se inende kantoor den toestel 
in werking kan stellen en de overseining der 
te legrammen kan beginnen zonder afzonder
lij ke oproeping, en zonder dat het ontvangen
de kantoor eerst waarschuwt. 
277 2. De administraties kunnen met elkaar 
overeenkomen, dat de arythmische toestel van 
den naamgever moet worden voorzien, opdat 
het se inende kantoor zich e1·van ka n overtui
gen, da t de gele iding goed is en dat de co ,·
respondeerende toestel in staat is om te ont
vangen. Bovendien kunnen de administraties 
met e l kaar overl eg pl egen, ten e inde de over
se ining van bepaa lde soorten van te legram
men, voornamel ijk bij het werken op a ryth
mische toestell en, te doen aankond igen doo r 
een se r ie geluidsignalen . 
278 3. Als oproep se int het roepende kan
toor dri emaa l de verkorting van het kantoor, 
dat geroepen wordt, en het woord "de" (van) , 
gevolgd door zijn eigen verkorting, tenzij e r 
voor de soort van toestel, ,di e gebruikt wordt, 
afwnderl ij ke voorschriften zij n gegeven (art. 
35). In den dienst tusschen vaste stations ge
schiedt de oproep met ba ndsnelhe id. 
279 4. Het geroepen kantoor moet onmid
de ll ijk antwoorden , behalve ind ien er bij het 
werken met den arythmischen toestel een 
overeenkomst tusschen de kantoren in verbin
ding is gemaakt. 
280 5. Bij het werken met den Morsetoestel 
antwoo rdt het geroepen kantoor door zij n ver
korting, gevolgd door het teeken - • - te 
seinen . 
28 1 6. Indien het geroepen ka ntoor verhin
derd is op te nemen, gee ft het " wachten" . 
Indien de vermoedelijke duu ,· van het wach
ten tien m inuten te boven gaat, moeten de 
reden en de waarschijnlijke duur worden op
gegeven. 
282 7. Wanneer een geroepen kantoor niet 
a ntwoordt, kan de oproep met behoor! ij ke tus
schenru imten herhaald worden. 
283 8. Wanneer het geroepen kantoor niet 
antwoordt op den herhaalden oproep, i er 
aanle iding om de n toestand van de gele iding 
te onderzoeken. 
284 § 3. De dubbele streep (- • • • - op 
den Morsetoestel en = op de typendruktoe
stell en) wordt geseind tusschen de ambtel ijke 
inleiding en de betaalde dienstaanwijzingen, 
tusschen de betaalde dienstaanwijzingen on
derling, tusschen de betaalde d ienstaanwijzin
gen en het adres, tusschen de versch ill ende 
adressen van een meervoudi g te legram onder 
ling, tusschen het adres en den inhoud, tus
schen den inhoud en de onderteekening en, 
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als het geval zich voordoet, tusschen de onder
teekening en de verkla ring van echth e id der 
onderteekening. Elk telegram, of e lke ser ie 
e indi gt met het hu is (- - - - op den Morse
toestel of op de toestell en voor opnemen op 
het gehoor) . Op de typendruktoestell en moet 
het kruis steeds worden voorafgegaan door 
een blank. 
285 § 4. Wanneer de se inende ambtenaar 
bemerkt, dat hij zich vergist heeft, geeft hij 
het " vergiss i ngsteeken" , he rhaalt het I aatste 
goed gese inde woord en zet de verbete rde over
seining voort. 
286 § 5. W a nneer de opnemende a mbtenaa r 
waarneemt, dat de ontvangst onbegrij pelijk 
wo1·dt, onderbreekt hij zij n correspondent, of 
laat hem onderbreken ove reenkomstig de be
palingen van § 12 (2), en herhaa lt hij het 
laatste goed ontvangen woord, of laat dit he r
ha len, gevolgd door een vraagteeken. De co r
respondent hervat a lsdan de overse ining te 
beginnen met dit woord. Al s herha ling wordt 
gevraagd na een langduri ge onderbrek ing van 
de berichtenwisseling , is e r aanl e iding het te
l egram , waarover het gaat, nauwkeurig aan 
te duiden. 
287 § 6. 1. Elk telegram moet worden over
gese ind, zooals het van den a fzender is ont
vangen, behoudens de uitwnderingen , bedoeld 
in de nummers 54 , 56, 58, 66, 100 tot 102, 
357 en 759 . 
288 2. Met uitzonder ing van de betaalde 
dienstaanwijzingen, welke steeds in den ver
korten vorm moeten worden overgese ind en 
beha lve in de gevallen, welke tusschen de 
verschillende administraties in gemeen over 
leg zijn bepaal d, is het verboden van eeni ge 
ve rkorting gebrnik te maken bij de o verse i
ning van een telegram, of dit o p een of 
a nclern wij ze te verande ren. 
289 § 7. 1. W a nneer een kantoor aan een 
zelfden correspondent meer dan vijf te legram
men met gelijken inhoud en mee,· clan 30 
woorden bevattende, heeft over te se inen, be
hoeft het dezen inhoud slechts eenm aal over 
te se inen. D e overseining van den inhoud 
heeft dan slechts bij het ee rste telegram p laats, 
te rwijl de inhoud van a ll e vo lgende te legram
men met denzelfden inhoud wordt ve rvangen 
door de woorden: texte n°. .. {i nhoud n°. 

.... ) {nummer van het eerste telegram). Op 
deze lfde wij ze ka n wo rden gehandeld a ls het 
aa nta l telegrammen met den zei [den i nhoucl 
vijf of m inde r is en de inhoud meer clan 50 
woorden bevat. 
290 2. Bij deze handelwijze is het noodi g, 
dat a ll e telegrammen met denze lfcl en inhoud 
onm, ddel I ijk na el kande r wo rden overgese ind. 
291 3. H et kantoor in ve rbi nd ing moet voor 
de overseini ng van telegrammen n1et denze1f
den inhoud worden gewaarschuwd door mid
de l van een mededeel ing overeenkomstig het 
vo lgende voorbeeld: ,,A ttent ion voici cinq 
mêmes textes" {Opgel et hie r vijf zei [den in
houd ). 
292 4. Wanneer op het kantoor in verb in
ding de ontvangst op geperforee rde strook ka n 
plaats vinden, moet di t kantoor tijdig om
trent de ove rsein ing de r te legrammen met ge
lijken inhoud worden inge licht, opdat de ont
vangst door mi ddel van pe rforatie kan ge
schieden. 
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293 § 8. 1. Bij de oversei ning van een te le
g ram met meer dan 50 woorden , wordt di, 
rl ubbele stree p, d ie het laatste ,v,oo rd van e lke 
rneks van 50 woo rden aangeeft, nà dat woo rd 
overgese i nel . 
294 2. B ij het werken met Morsetoestell en 
en met toestell en voor opnemen op het ge
hoor, schrijft de opnemende ambte naar, •van
neer het een verder te seinen teiegran be
treft, de dubbele streep neer, maar wa ,,neer 
het telegram door het ka ntoor va n bestem
ming wo rdt ontvangen, geeft de opnemende 
ambtenaar enke l met een kle in merkstreepje 
het vijfti gste woord va n de reeks aan. 
295 3. Bij het werken met typendrnktoeste l
len laat de opnemende ambtenaar op het ka n
toor van overnem ing de dnbbe le streep staan; 
de ambtenaar van het kantoor van bestem
ming verwijde rt dit teeken en geeft met een 
kl ein merkstreepje het vijfti gste woord van 
de reeks aan . 
296 4. D e dubbele streep, di e de reeks aan
d11idt, mag niet op het aan den geadressee rde 
af te leveren form ui ie r ,·oor kom en. 
29 7 § 9. Met uitzonderi ng va n mobiele rndi o
electrische stations mag geen enkel kantool' 
de opneming we igeren van te legrammen, wel
ke m en aan dit kantoo,· w il brengen, onvel'
schillig welke de bestemming deze r te legram
m en is. All een in geval van kl aarblijkelijke 
verg iss ing bij de ve rzend ing, of andere in het 
oog loopende onregelm atig heden, maakt de 
opnemende ambtenaar het sei nende kantoor 
daarop opmerkzaam. W anneer di t laatste geen 
rekeni ng houdt met de opmerking, wordt na 
de ontvangst van het telegram aan het sei nen
de kantoor een nota gezonden, waa rna dit 
verplicht is, eveneens pe r nota , de begane 
vergissing te herstell en. · 
298 § 10. M en mag een te legram niet we i
geren of ophouden, al s de betaalde of onbe
taa lrle di enstaanwijzingen, of sommi ge deelen 
van het adres of den inhond niet in orde zijn . 
M en moet dergelijke telegrammen opnem en 
en daarna zoo noodi g per nota verbeter ing 
vra gen aan het kantoor van afzending , over
eenkomstig het bepaa lde in artike l 88. 
299 § ll. In het d ienstve rkeer betreffende 
de explo itatie van de ve rbindingen moeten bij 
voorkeur de toepasse lijke verko rti ngen van 
bijl age n°. 1 van dit R eglement worden ge
b rui kt. 
300 § 12 . 1. D e di enstmededee l ingen en -op
me rki ngen , rl ie tusschen de telegrammen door 
wo,·den ge e ind, wo rden , ind ien in se ri es ge
werkt wo rdt, op de vol gen de wij ze va n de 
telegram men gesche irlen: 
301 a. M o,·se en Whea.tstone. Tweemaa l de 
lette rs "A Y" voor en na de mededeel i 11 g of 
de opmerking. 
V oorbePld : AYAY en {in) 187 rêpétez (he r-
haal ) AYAY. 
302 b . 'f'yptndruktoes lell en . Dubbele haak
jes voor en na de mededee l i ng of de opmer
ki ng. 
V oorbeeld : ({ en 187 répêtez .)) ({ in 187 
herhaal .. ) ) . 
303 2. Indi en men genoodzaakt i3 het se i
nen van den corres pondent, of aan de m ul t i
peltoestell en, van het bijbehoorende klav ie r, 
te doen staken, wordt a ls vo lgt gehandel cl: 
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304 a. M o·rse sim pl ex . Een reeks punten se i
nen tot de correspondent ophoudt. 
305 b. M orse du pl ex en Wheatstone du pl ex. 
De lette ,·s " STP" seinen tot de co l'l'espondent 
ophoudt. 
306 c. H u ghes sini pl Px. Twee of dri e will e
keurige letters se inen, o p behoorl ij ken afstand 
van elkaa r. 
307 d . H u ghes dupl ex . Afwi sselend de tee
kens cij fe rbl a nk" en vraagteeken" seinen 
tot d/" COi-respondent o phoudt. 
308 e Mult ipelto estell en sin,.plex en d-upl e.r, . 
E en se ri e letters " P " of teekens ,,%" se inen 
tot de correspondent o phoudt. 
309 /. A rythmisch e to estell en . H et " ge luid
s ignaal" geven tot de correspondent ophoudt. 
310 g. S-ie1nen:, . H et bijwndere " stop" -tee
ken seinen tot de con espondent ophoudt. 

Art ikel 38. 

Overselnlng· ln beu rtor1le, per teleg·ram. 
311 § 1. Twee ka ntoren, welke in recht
strneksche gemeenschap staan door middel vau 
een Morsetoestel , of een toestel voor opnemen 
op het gehoor, wisselen de teleg rammen in 
beurtorde, teleg ram voor telegram, met in
achtneming va n de bepa lingen van art ikel 36. 
312 § 2. E en telegram va n hoogeren raug 
te lt, wat vol gorde van overseining bet rn ft, 
n iet in de beurte lingsche vol gorde mede. 
313 § 3. H et kantoor, dat heeft gese ind, 
heeft het recht om door te gaan, wa nneer het 
te legrammen voorh a nden hee ft of krij gt, waar
a a n voorra ng is verleend boven die, welke zijn 
correspondent zelf heeft over te brengen , tenzij 
deze laatste reeds met zijn overseining begon
ne n is. 
314 § 4. Zoodra de overseining geëindi gd is, 
begint het kantoor, dat ontving, op zijn beur t 
te se inen ; indi en het niets voorhanden hee ft, 
gaat het andere door. Wanneer wederzijds geen 
te legramm en voo rh anden zijn, word t het hwij 
t i ngsteeken gegeven. 
315 § 5. Het ontvangende ka ntoor heeft het 
rech t de ove rse ining te onderbreken in het 
geva l, bedoeld in nummer 275. 

Artike l 39. 

Overseining· ln benrtorde, In series en on -
afg·ebroken overselnln g· in series. 

316 § 1. Bij het werken met snelwerkende 
toeste ll en gesch iedt de wisse ling va n telegram
me n in series , wanneer op de in ve rbinding 
sta ande ka nto ren ve rscheidene telegrammen 
ter overse ining aanwezi g zijn. Di t zelfde is, 
na overl eg t usschen de met e lkander werken
de kantoren , van toepass ing bij de overse ining 
met den Morsetoestel en met toeste l Jen voo r 
opnemen op het gehoo1T, indi en het ve rkeer 
zulks wettigt. 
317 § 2. Tel eg rammen van eenzelfde se ri e 
worden al s één enkele overse ining beschouwd . 
De ontvangen te leg rammen worden echte r n iet 
aan den toestel bewaard tot het e inde der 
se ri e, maar men laat elk regelmatig ont van
gen teleg ram ziJ11 loop ve rvol gen, w odra met 
de overse ining van het tweede, op dit te le
g ram vo lgend be richt is begonnen, o f na een 
t ijd gelijk aan den duur van de overseining 
van een telegram va n middelm atige leng te. 
318 § 3. , v anneer twee kantoren met el kaa r 
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in ve rbi nding sta an door twee verbindingen, 
waarvan de eene voor de overseining en de 
a ndere voor de ontva ngst wordt gebruikt, of 
wanneer gelijktijdi g word t gese ind en ontvan
gen, heeft de overse ining onafgebroken pl aats, 
doch het e inde van een seri e wordt aangeduid 
na elk ti en tal telegrammen, tenzij de betrok
ken kan toren , overeenkomstig de bep,.l: ngen 
van art i kei 40, een bij rondere doorloor,ende 
nummering bez igen voor de telegramwisseling 
op e l ken toeste l. 
319 § 4. 1. W auneer de overse ining in beurt
orde geschi ed t, bevat elke seri e hoogstens vij f 
te legrammen, indien de ove rse ining per Morse
toeste l o f met toestell en voor opnemen op het 
gehoor en hoogstens t ien te legrammen, indien 
de overseining met snelwerkende toestell en 
plaats heeft. Op den Morsetoestel echte r tel t 
e lk te legram , dat meer dan 100, op de toe
stellen voor opnemen op het gehoor elk tele
g ram , da t meer dan 150 en op snelwerkende 
toestell en elk teleg ram, dat meer clan 200 
woorden bevat, voo r een seri e, o f maa kt zulk 
een telegram een e inde aan een in gang zijn
de ser ie. 
320 2. Eveneens beëindi gt bij de ove rse ining 
in seri es , in beurto rde, het se inende ka ntoor 
een aa n den gang zijnde se ri e , zoodra het nog 
slechts uitgeste lde telegra mm en of andere te
legrammen van ]ageren rang te seinen heeft ; 
het he ,·vat de overse ining eerst da n, wanneer 
het kantoor in verbinding geen te legrammen 
va n hoogeren rang meer voorh anden heeft. 
321 § 5. H et ontvangende kantoor heeft het 
recht de overseining van een se ri e te onder
brnken in het geva l, bedoeld in nummer 275 . 

A rtikel 40. 

Overselnlng· met doorloopende nummering·. 
322 § 1. 1. Elke administ ratie heeft de be
voegdheid de op inte rnationa le verbindingen 
over te seinen tel egrammen door seri enum
mers aan te duiden . Zij gee ft in voorkomend 
geva l van haat· voornemen daartoe ken nis aan 
de belanghebende administraties. 
323 2. Het gebruik van deze bevoegdheid 
legt echter aan de admin istratie, waartoe het 
ontvangende kantoor behoort, ni et de ve r
p i ich t ing op, de bijzondere bepa lingen, ge
ste ld in de nummers 333 tot 337 betreffende 
de wisse li ng van het reçu , toe te passen. In 
di t geva l blij ven o p verwek van de be la ng
hebbende admi nistra t ie de bepalingen van ar
t ike l 45 van toepass ing. 
324 § 2. H et se ri enummer wordt geseind of 
aan het beg in van de inl e iding, waarbij het 
numme ,· van het kantoor van a fzending be
houden blij ft, of in de plaa ts va n di t laatste 
nummer. De administraties besli ssen, e lk voor 
zoover h aai· be tre ft , wat h a ar in dit opzicht 
het beste schikt; doch zij zijn ve1·plicht, aan 
de a ndere belanghebbende adm inistrat ies mede 
te cleelen, we lk systeem zij bes loten hebben te 
gebru iken. 
325 § 3. 1. Wa nneer van seri enumme,·s ge
brnik word t gemaak t, worden a ll e telegram
men in een enkele doodoopende se ri e genum
merd. B ij de mul t ipe ltoestell en gebruik t men 
voor elk kla vier een afzondel'iijke serie, di e 
va n de series, welke voor de andern kl a vie ren 
wo ,·den gebruikt , a ll een ve rschil t door ken-
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merken de cijfers e n niet door letters . Voor 
diensttelegrammen e n nota's kan een afzon
derlijke ser ie worden genomen. 
326 2. All een de telegrammen, die met be
hulp van geperforeerde strooken worden ont
vangen en ve rdergese ind, worden , om ze van 
andere series te onderscheiden, van kemner
kende letters voorzien . 
327 3. Telegrammen met voorrang worden 
van de kenmerkende lette r "X" voorzien, die 
aan het begin van de inle iding wordt ge
plaatst. 
328 § 4. 1. D e ka ntoren in verbinding pl e
gen overleg ter zake van de vaststelli ng van 
het begin en het einde van de nummerseries. 
329 2. D e kanto ren in verbinding overleggen 
of zij dagelijks de nieuwe ser ies met numme rs 
1, 2001 , enz. zullen beginnen. I edere serie 
wordt begonnen met hetze! fde numme r of m et 
een ande r nummer, dat dagelij ks door het ont
vangende ka ntoor aan het se inende kantoor 
wordt opgegeven , voordat met de nieuwe serie 
word t aangevangen. 
330 § 5. 1. Indien telegrammen moeten wor
den omgeleid en hun ser ienummers niet meer 
gewijzigd kunnen worde n , omdat zij reeds ge
ponst zijn , 1 icht het ka ntoor, dat omle idt, het 
ka ntoor, waa raan de telegrammen hadden 
moeten worden gese ind e n dat, waaraan zij 
geseind worden, per nota in. H et ontvangende 
kantoor , waaraan de telegrammen ha dden 
moeten worden gese ind, haalt op zijn lijst <le 
numme rs van de telegrammen, waarvan de 
omleiding is medegedeeld, door. 
331 2. In a lle andere gevallen ontvangen 
telegrammen, die moeten worden omgele id , 
nieuwe serienummers. 
332 § 6. Indien het ontvangende kantoo1· be
me rkt, dat een serienummer ontbreekt, moet 
het dadelijk het seinende kantoor inlichten, 
voor eventueele nasporingen. 
333 § 7. 1. Behoudens het geva l, voorzien 
in numme r 323, wordt, indien de telegrammen 
door serienummers worden aangeduid , a ll een 
op verzoek van den se inende n a mbte naa r reçu 
gegeven, indien het verkeer zonder onderbre
king wordt voortgezet. W anneer het seinen 
niet wordt voortgezet, moet de se i nende amb
tenaar onmiddell ijk na beëindig ing der cor
respondentie reçu vragen . 
334 2. In a lle geva l Je n moet het reçu on
middell ij k in den volgenden vo rm worden ge
seind: 
"LR 683 manque (ontbreekt) 680 en dé pöt 
(opgehouden) 665". (Dit reçu bevat het laatst 
ontvangen nummer [683], het o ntb l'e k ende 
nummer 680 en nummer 665, dat opgehouden 
is ) . 
335 § 8. 1. De se inende ambtenaar moet na 
overse ining van een te legraf ischen postwissel 
of een tel egraf ische gireering o f een serie te le
graf ische postwissels of een ser ie te legrafi sche 
g ireer ingen onmiddellijk reçu vragen. 
336 2. In deze gevallen wordt het reçu m 
den volgenden vorm gegeven: 
,,LR 683 mdts ( pws) 681 682 683". 
337 § 9. H et reçu, bedoeld in § 7, wordt bij 
slui t ing van den di enst gegeven en , ind ien de 
di e nst ona fgeb ro ken is, in el k geval te 24 uur. 
De se inende ambtenaar voegt a lsdan bij zijn 
verwek "LR" het woord " clótu re" (slu iting). 
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Artike l 41. 

Overselnlng van de ambtelijke Inleidin g. 
338 § 1. W a nnee r het geroepen kantoor ge
antwoord heeft (wat betreft den arythmischen 
toe3tel , zie artikel 37, § 2), se int het kantoor, 
dat geroepen heeft in onderstaande volgorde 
de dienstaanwijzingen , welke de ambtelij ke in 
le iding van een telegram vormen: 
339 a. de letter B, maar a ll een in het ve r
keer per Morsetoestel en met toestellen voor 
opnemen op het gehoor , wanneer het seinende 
kantoor rechtstreeksche telegramme n met het 
kantoor van bestemming wisselt; 
340 b . het -serie numme r van het telegram, 
a ls het di ent om het telegram aan te duiden 
en het niet de plaats inneemt van het nummer 
van het kantoor van a fzend ing ; 
341 c. 1. de klasse va n het telegrnm, door 
middel van een der hieronde r aangeduide ve r
kort ingen: 
SVH Telegram betre ffen<le de beve ili g ing 

s 
SCDE 
F 

van menschenlevens bij de zee- of 
1 uchtvaart. 
R egeeringsteleg ram. 
CDE-regeer ingstelegra m. 
R egeeringstelegram, waa rvoor de af
zender heeft a fgez ien va.n den voor-
rang bij de overseining. 

F CDE CDE-regeeringstelegram , waa rvoo r de 

A 

AD 

ADG 

ST 
RST 
MDT 

OBS 
D 
CR 
CDE 

afzender heeft a fgez ien va. n den voor
r a ng bij de overse ining . 
Gewoon diensttelegram o f gewone 
nota . 
Dringend d iensttelegram o f dringen
de nota. 
Diensttelegram of nota betreffende 
storing op de verkee ,·swegen. 
Betaalde nota. 
Antwoord op een betaalde nota. 
T elegra fi sche postwissel of telegraf i
sche gireering. 
Weerberich t. 
Dringend particulier telegram . 
Kennisgeving van ontvangst. 
Telegram in overeengekomen taal rn 
het buiten-Europeesche verkeer. 

342 2. De klasse va n het te legram word t bij 
de overseining van de telegrammen, d ie niet 
in nummer 341 zijn vermeld , niet aangegeven. 
343 3. Indie n een kantoor van ove rnemi ng 
of het kantoor van bestemming beme rkt, dat 
een CDE-telegram n iet de aanwijzing "CDE" 
draagt, zo rgt het voor de opneming daarvan, 
eventueel in overleg met het kantoo r va n af
zend ing; 
344 d. de naam van het ka ntoor van be
stemm ing, maar al leen . wanneer het betreft 
een telegram wnder ad res , bet re kking hebbe n
de op de beve ilig ing van menschenlevens, een 
nota . een betaalde nota of een kennisgevi ng 
van ontvangst; 
345 e. 1. de naam van het kan toor van af
zending, eventueel gevolgd door de toevoe
g ingen , welke moeten di enen om hem van 
andere kanto ren in deze lfde plaats te onder
sche iden (b ijvoorbeeld: B erlin Fd. ). D e naam 
van het kantoor moet worden overgeseind, zoo
als deze in de eerste kol om va.n de officieele 
naaml ijst der voor den internationalen dienst 
opengeste lde kantoren voorkomt en mag niet 
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worden afgekort noch tot één woord worden 
samengevoegd. 
Voorb eelden: La Union en niet Launion; S. 
Al ba ns d' Ay en niet Salbansday. 
346 2. Indien het kantoor van afzending, 
behalve door den naam van de plaats, door 
een getal wordt aangednid , b.v.: Berlin 19, 
wordt de naam van het kantoor bij de over
seini ng van dit getal gesche iden door een 
breukstreep (Voorb eeld: Berlin/19) . Op den 
Morsetoeste l en op toestell en voor opnemen 
op het gehoor wordt dit getal , onverkort, on
middellijk na den naa m van het kantoor ge
se ind. zonder daa rvan door een breukstreep te 
worden gesche iden. 
347 3. Indien de openstelling van het kan
toor van afzend ing nog niet door het Bureel 
van de Vereeniging is ter kennis gebracht, 
bestaat er aanleiding, na den naam van het 
kantoor van afzend ing dien van het onderdeel 
van het land en dien van het land zel f, waar
in het gelegen is, aan te duiden. 
348 4. In het u itzonderingsgeval , dat een 
telegram per telefoon wordt opgegeven aan 
een telegraafkantoor door een abon né, die 
normaal is aangesloten op een telefooncen
trale van een andere plaats dan waarin het 
telegraafkantoor zich bevindt, kan de aan
duid ing van de plaats van afzend ing in den 
volgenden vorm worden overgeseind: Exeter 
téléphoné de F eniton (Exeter per telefoon op
gegeven van Feniton uit) (Exeter is het tele
graafkantoor, waaraan het telegram per tele
foon is aangeboden en Feniton de plaats , waar 
zich de telefooncentrale bevindt, waarop de 
abonné is aangesloten); 
349 / . het nummer van het telegram (num
mer van het kantoor van afzend ing of serie
nu1nrner); 
350 g. het aanta l woorden (art. 22); 
351 h.. 1. de tijd van aannem ing van het 
telegram door twee groepen van cijfers, waar
van de eerste den hoeveelsten dag de r maand 
en de tweede het uur en de minuten door mid
del van een groep van 4 cijfers (0001 tot 
2400 ) aanduidt. 
352 2. In landen, die niet de 24-urige t ijd
indee l ing toepassen, kunnen de uren door mid
del van de cijfers O tot 12 worden overgeseind. 
In dit geval wordt aan den t ijd van aanne
ming de lette r m of s (matin ou soir) (voor
of namiddag) toegevoegd; 
353 i. de verzendingsweg, a ls deze aangege
ven is. Voor ontvangen telegrammen is echter 
oversei ni ng van deze aanwijzing facultati ef bij 
de. verderseining binnen het land van bestem
ming: 
354 j. de ande re dienstaanwijzingen. 
355 De dienstaanwijzingen h ierboven ge
noemd. voor zoover ze het kantoor van be
stemming bereiken en in ieder geval de naam 
van het kantoor van afzend ing, a lsmede de 
datum en het tijdstip van aanbieding, behoo
ren op het aan den geadresseerde af te leve
ren formulier voor te komen. 

Artikel 42. 
Overselnlng· van de andere deelen van het 

telegram. 
356 § 1. Na de ambtelijke inl e iding, zooals 
deze hierboven is aangegeven, worden achter
eenvolgens de betaalde dienstaanwijzingen, het 
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ad res, de inhoud , de ondei-teekening en, even
tueel, de verklaring van echtheid der onder
teekening van het te legram gesei nd. De als 
één woord getelde en door den aannemenden 
a mbtenaar aaneengevoegde uitdrukkingen 
(nummer 128 ) moeten a ls één woord worden 
overgeseind. 
357 § 2. 1. Bij de ove rse ining van telegram
men tusschen twee land en, die door een recht
stree ksche verbinding zijn verbonden, kan de 
naam van het kantoor van bestemming worden 
verkort volgens een regeling tusschen de be
langhebbende adm inistraties, indien het een 
algemeen bekende plaats betreft, die tot een 
van die landen behoort. 
358 2. De gekozen ve rkortingen mogen niet 
overeenkomen met een kantoornaam, die in 
de officieele naamlijst voorkomt. Zij mogen 
niet bij overseining van telegrafische postwis
sels of telegrafische g i,·eeringen worden ge
bruikt. 

Artikel 43. 

Controle van het aantal geseinde woorden. 
359 § 1. Zoodra de overse ining is afgeloo
pen , vergelijkt de opnemende ambtenaar voor 
elk telegram het aantal ontvangen woorden 
met het aangekondigde woordental. Wanneer 
het aantal woorden in den vorm van een 
breuk is gegeven, wordt slechts het aantal 
werkelijk bestaande woorden of groepen ver
geleken, tenzij er duidelijk een vergissing in 
het spel is. 
360 § 2. 1. Wanneer de ambtenaar een ver
sch il ontdekt tusschen het aangekondigde en 
het ontvangen woordental , meldt hij dit aan 
zijn correspondent, door het aanta l ontvangen 
woorden aan te duiden en herhaalt hij de 
eerste letter van elk woord en het eerste cij 
fer van elk getal (Voorbeeld: 17 j c r b 2 d 
......... , enz.). Wanneer de seinende ambtenaar 
zich enkel vergist heeft in de aankondiging 
van het woordental, antwoordt hij: ,,Adm is" 
(goed) en geeft hij het werkelijke aantal 
woorden op [Voo,·beeld: 17 admis (goed)]; 
anders verbetert hij het volgens de ontvangen 
letters verkeerd gebleken gedeelte. In beide 
gevall en valt hij zoo noodig zijn correspondent 
bij de overseining der beginl etters in de rede, 
zoodra hij in staat is het aantal woOJ·den te 
verbeteren of te bevestigen. 
361 2. Bij la nge telegrammen, waarin el ke 
ree ks van 50 woorden gevolgd wordt door een 
dubbele streep, geeft de opnemende ambte
naar al leen de beginletters van de reeks , 
waarin de verg issing zich bevind t. 
362 3. Wanneer het verschil niet is ontstaan 
door een vergissing bij de overse ining, kan 
verbetering van het aangekondigde woorden
tal niet anders geschieden dan in onderl ing 
ovel' leg, zoo noodig per nota, tusschen het 
kantoor van afzend ing en dat in verbinding. 
Indien geen overeenstemming wordt verk re
gen, geldt het door het kantoor van afzen
ding opgegeven woordental, te rwijl intusschen 
het telegram met het dienstbijvoegsel "Recti
fication sui vrn constaté mots" (Verbetering 
volgt bevonden ... woorden), overgeseind in 
den verkorten vorm = CTF ... mots = (CTF 
. .. woorden) wordt verder gezonden; de be
teeken is dezer verkorting wordt door het kan
toor van bestemming op het aan den ge-
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adres eerde af te leve ren formuli er vermeld. 
De verbete ring wordt aan het kantoor van 
afzendi ng gevraagd door het kantoor, dat hel 
te legram met het di enstbij voegsel = CTF ... 
mots = (CTF ... woorden) doorzond. 
363 § 3. D e he rhalingen worden in korten 
en du ide lijken vorm gevraagd en gegeven. 

Artikel 44. 
Ambtelijke herh alin g·. Collatlonne ment. 

364 § 1. D e ambtenaren kunnen, wa nnee r zij 
tw ijfelen aan de juiste overse ining of ont
vangst, gedee ltelijke of gehee le herhaling ge
ven of e ischen van telegrammen, in het bij
zonder van de cijfers of cijfergroepen, we lke 
zij geseind of ontvangen hebbe n. Gedeel te l ij ke 
he rhaling is verplicht voor regee ringstele
grammen in verstaanbare taal, telegrafi sche 
po twissels en telegrafische g ireeringen ; zij 
omvat voor deze telegrammen al le cij fer, , als
mede de e igenna men en eventueel de twij fe l
achti ge woorden. Geheele he rhaling is ve r
pi icht voor regeerings- en di en ttelegrnmmen, 
cl ie gehee l of gedeelte! ijk in gehe im sch ri [t 
zijn geste ld (nummer 473 ). 
365 § 2. 1. Bij het werken pe t· Morsetoestel 
en met toeste ll en voor opnemen o p het ge
hoor, wordt, wanneer in beurt.orde, te legram 
voor te legram wordt gewer kt, de ambtelijke 
he1·ha l ing, evenals eventueel het col l ation ne
ment, doo r den opnemenden ambtenaa r ge
geven. Indi en de ambtelijke he rhaling of het 
collationnement door den se inenden ambte
uaar wo rd t ve rbete rd , worden de verbeterde 
woorden of cijfe rs door den opnemenden amb
tenaar herhaald. Zoo dit wordt nagelaten, 
moet deze tweede herha ling door den se inen
den ambtenaar· geëischt worden . Wanneer bij 
deze tóeste ll en in ser ies en ook, wa nnee1· met 
sne l we rkende toestell en wo rdt gewe rkt, wordt 
de ambte lij ke he rha li ng of het co ll at io11 ne-
111 ent dool' den seinenden ambtenaa r onmiddel
lijk na het telegram gegeven. Indi en de ont
va ugencle a mbtenaar ve rschill en ontdekt tus
schen de ove rse ining en de am btelijke he rh a
ling o f het collat ionnement, maakt h ij zij n 
co1-re ponclent hierop opmerkzaam doo i· de 
tw ijfe lach t ige gedeelten weer te geven, ge
rn lgcl door een vraagteeken; hij he rhaalt zoo 
noocl ig eveneens het voorafgaande en het vol
gende woo rd. 
366 2. Op verbindingen, waai-op duplex 
wordt gewerkt, of met toestel Jen, waa rmede 
ge lijktijdig in be ide ri chtingen be rich ten kun
ne n worden gewisse ld, wordt het vol ledi ge 
collationnern ent van tel egr a m m e n n1et n1 ee r 
dan 100 woorden door den ontvangenden amb
te naa l' gege ven. Dit voo rschr ift is niet ve r
pi icht op ve rb indingen , waarop met Wheat
stouetoeste l Jen wordt gewerk t. Bij de toestel
len, waarmede de overseining met behul p van 
ge pe r fo"ee "cJe strooken kan geschi eden , moet 
het co ll at ionnement, wannee l' de seinende 
ambtenaar het geeft , oo k gepe rforee rd worden. 
367 § 3. B ij het werken per Morsetoestel of 
met toestell en voor opnemen op het gehoor , 
omvat de ve i plichte ambtel ijke he"h aling a ll e 
cij fe rs van het adres, den inhoud en de onde r
tee kening . 
368 § 4. W anneer men de he rhal ing geeft 
van geta l Jen, waarin een breuk voorkomt of 
de he "haling van een g l'oep, gevormd doo,· 
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cijfe rs en letters, moet men de breuk aan het 
geheele getal en de grnep cij fers aan d ie der 
1 etters verbi nel en dool' het daarvoor aange
wezen tee ken ( • - • · - ) op den Morsetoestel 
of de dubbele streep op de typendruktoestell en 
( = ). 
V oorb eeldrn: voo r 11/16 se ine men 1 · - • • -
1/16 of 1 = 1/16 , opdat men niet 11/16 zal 
lezen ; voor 3/4 8 se ine men 3/4 • - · • - 8 
o f 3/4 = 8, opdat men n iet 3/48 za l lezen; 
voor 2 1/2 2 se ine men 2 • - • • - 1/2 
• - • • - 2 of 2 = 1/2 = 2, o pdat men niet 
21/22 zal lezen; ,·oor AG 25 seine men AG 
• - • • - 25 of AG = 25. 
369 § 5. De ambte lijke herhaling mag onder 
geen voorwendsel uitgeste ld of onde rbroken 
worden, uitgezonderd in het geva l, bedoeld 
in nnminer 275 . 

Artike l 45. 

Reçu. 
370 § 1. adat het woordenta l verge leken 
i , mogelijke ve rg iss ingen zijn verbeterd en 
eventueel de ambte lijke herhal ing heeft plaats 
gehad, geeft het o ntvangende kantoor aan het 
se inende het reçu van het te legram o[ va n de 
telegrammen, welke de serie u itmaken. · 
371 § 2. 1. H et reçu wordt voor een enkel 
t,elegram gegeven door R , gevolgd door de 
aandu iding van het nummer van het ontvan
gen telegram, bijvoorb eeld: ,,R 436". 
372 2. W anneer het een telegrafischen post
wissel of een telegrafische g i reer ing betreft, 
wordt het reçu in den vorm " R 436 mdt (pw)" 
gegeven. 
373 § 3. 1. Bij een se ri e te legrammen geeft 
men R met aanduid ing van het aantal ont
vangen telegrammen, benevens van het ee rste 
en I aatste nummer van de se ri e : bijvoorbeeld: 
.,R 5 157 980". 
374 2. Wanneer in de se ri e telegraf ische 
postwissels of telegraf ische g ireeringen zij n 
begrepen , wordt het reçu me t de aandu iding 
de r nummers van de telegraf ische postwissels 
o f telegrafi sche g iree ringen aangevu ld , a ldus: 
,,R 5 157 980 y com pris 13 mdt 290 mdt" 
(R 5 157 980 pw 13 pw 290 inbegrepen) . 
375 § 4. Wannee r de overse ini ng gesch iedt 
met doorl oopende nummer ing, word t het reçu 
gegeven in den vorm en op de voorwaard en , 
bepaald in de nummers 333 tot 337, met het 
vo0t·behoud, opgenomen in num mer 323. 

Art ikel 46 . 
Ue han1l e lln g van , •e rmlnkte teleg·ramme11 

en gevallen , ·an storin g. 
376 § 1. Ve rbete1·ingen en ve rzoeken om in-
1 ich t ingen betre ffende te leg ra mmen, welke het 
kantoor i11 ve rbind ing reeds heeft doorgegeven, 
worden bij d r ingende nota (AD) gedaa n. 
377 § 2. 1. Telegrammen, welke klaarb lij 
ke lijk ve rminkt zijn , mogen slech ts wo rden 
opgehouden, wanneer de verbeteriug op kor
ten term ijn kan plaats hebben. Zij moeten 
zonder vertraging met het cli enstbij voegsel 
.,CTF" aan het e inde va n de ambte lijke in
leiding worden verde r gese ind ; deze aandui
ding wordt aangevu ld met een inli chting be
tre ffende den aard van de verbeter i n~ bij
voorbeeld: ,,C'L'F quatre (CTF vier)"~' het
geen be tee kent, dat het 4e woo ,·d za I wo,·den 
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verbeterd. D ade lijk na de verde rse ining va n 
het te legram wordt daa rva n ve rbete r ing pe r 
dringende nota (AD) gevraagd. 
378 2. De late re ve rbete ri ngen moeten na
drukkelijk a ls dr ingende nota ' s (AD ) worden 
aangedu id. 
379 § 3. Indien ten gevolge va n storing , of 
wegens een ige a nde re oorzaak , de herh a ling 
of het reçu niet ka n wo rden gegeven of on t
vangen, mag deze omsta ndighe id voor het 
ontvangende ka ntoor geen be letse l zijn, om de 
tel egrammen hun loop te la ten ve l'volgen, be
houdens de ve r pi ichting , om e r I ate r een ve r
betering op te doen volgen , en de di enstaan
wijzing ,,CTF" aan he t e inde va n de ambte
lijke in le iding te vermelden , indi en daartoe 
aanl e iding is. 
380 § 4. I n geva l va n stori ng geeft het ont
va ngende kan toor o nmidde llijk reçu en vraagt 
even tueel aanvul l ing va n een te legram , dat 
niet a f is , he tzij la ngs een a nderen recht
streekschen draad , a ls e r een in di enst is, het 
zij in het tegengestelde geva l door middel van 
een dringende nota (AD ) l arigs den besten 
beschikba ren weg ver w nden. 
381 § 5. Annul ee ring va n een te leg ram , 
waarvan de ove rsei ning is begonne n, moet 
steeds per dringende nota (AD) worden ge
vraagd o f m edegedee ld . 
382 § 6. 1. Wannee r de overse ining van een 
telegram niet binnen rnde lij ken t ijd kan wor
den a fgeri1aakt, o f een reçu ni et binnen rede
lijken tijd is ontvangen, wordt het telegram 
opn ie uw m et het d ienstbijvoe_g_se l " Ampli a
t ion " (Duplicaat) overgese ind, beha lve wa n
nee r het een telegrafi schen postwisse l o f een 
telegrafi sche g i ree ring betre ft (nummer 402.) 
383 2. Voor het geva l , da t deze tweede ove r
se ining langs een a11de rnn dan den oorspron
kelijk voor de ve rzending van het teleg ram 
gebru ikten weg geschied t, moet a ll een de du
plicaa t overse ining in de interna tional e reke
ningen worden opgenom e n. Het se inende ka n
toor ve rricht dan pe t· nota het noodi ge b ij de 
betrokken ka nto"en voor de a nnul ee ,·ing va n 
het oOl·spronke lijke telegram in de inte rna
t iona le rekeningen. 

HOOFDSTU K Xl. 

Verzen<ling van telegrammen. 

Artikel 47. 

Door de teleg·rammen te volg·eu weg·. 
384 § 1. D e a fzender ka n aanwij zingen ge
ven met betrekking tot de ve rzending van zijn 
telegram , met inachtneming van de bepa lin
gen de ,· numme l's 188, 193, 194 en 385 tot 395. 
385 § 2. D e ve rschill ende wegen, welke de 
telegrammen ku nnen vo lgen , wo rden door be
knopte of ve rko rte aa nw ij z ingen aangeduid , 
welke in gemeen ove rl eg tusschen de be lang
hebbende admi n istrati es worden vastgesteld. 
All een a ldus vastgeste lde aanwij zingen mogen 
worden gebr uikt; will ekeurige a fkortingen 
zij n niet toege la ten . 
386 § 3. D e a fzender , d ie den ve rzendings
weg wi l voo rschrij ven , ste lt de ove reenkom
stige uitdrukking o p zijn minuu t. Ook ka n h ij 
slechts een gedeel te van den a f te leggen weg 
aangeven. 
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387 § 4. Wanneer de afzendel' den ve rzen
dingsweg heeft voorgeschreven , zijn de kan
toren gehouden zich naar zijn aa nwijzingen te 
ged ragen, tenzij op den voorgeschreven weg 
stori ng of kl aarblijke lij ke ophoo ping bestaa t. 
in welke geva llen de afzende r geen bezwaar 
kan ma ken tegen het gebruik van een anderen 
weg. 
388 § 5. I ndien daarnntegen de a fzender 
geen enke len ve rzendingsweg heeft voorge
schreven, besli st elk ka ntoor, waar ve rschil 
] ende wegen openstaan , ove r de ri ch t ing, we lke 
aan het telegram moet worden gegeven. 
389 § 6. Indi en de ve rzendi ng van een tele
gra m tegeJ\ denze lfden prijs ka n worden u it
gevoe rd la ngs ve rschill ende wegen, welke 
door een zelfde administra ti e worden geëx
p loitee rd , beslist deze adm in istratie omtrent 
den voor pa rt icul iere telegramm en te vo lgen 
weg, woveel mogelijk in het bela ng van de 
afzenders, di e in dit geval nie t in het b ijwn
de r het gebruik va n een deze r wegen kunnen 
verzoeken. 
390 § 7. 1. Ind ien de verzend ing van een 
te legram zoowel per draad a ls pe r d raa rl looze 
kan gesch ieden, hee ft de a fzender het rech t 
te ve rzoeken, da t het telegram per draad of 
pe t· draadl ooze wordt ve rzonden onve rschi l I ig 
of de daa rvoor gebruik te wegen a l of niet 
door dezelfde administra t ie worden r-eëx ploi 
tee ,·d ; op de minuut wo rdt dan door hem een 
desbetre ffende duidelijke aanwijzing gesteld. 
D eze aanwijzing word t door den telegraa f
di enst a ls een aandu id ing va n den ve rzen
dingsweg beschouwd. Zij wor dt aan he t einde 
va n de ambte lij ke inl e iding doo r een va n de 
vo lgende aanwijzingen overgebracht, di e de 
aa nnem ende ambtenaa r op de minuut va n het 
te legram schrijft (nummer 353) : 
"Fil " , wanneer de afzende r ove rse ining pe r 
draad verzoekt ; 
"An ten" , wanneer de a fzende r overse ining 
la ngs een draadloozen weg verzoekt. 
391 De overse ining van deze uitdrukkingen is 
faculta tief bij de ve rdersein ing binnen het 
l a nd van bestemming. 
392 2. I n geen geva l worden regeeringste le
g rammen, waarvan ove rse ining pe r draad ver
langd is , pe r draad looze verzonden , beha] ve 
wa nneer de a fzender, nada t met hem behoor
lij k o ve rl eg is gepleegd , tot ove rse in ing la ngs 
een d raa dloozen weg machtig ing heeft ge
geven. 
393 3. I n geen geva l worden regeer ingste le
gramme n, waarvan overseining langs een 
d raadloozen weg is ve rwcht, pe r draad ve r
zonden, beha) ve wanneer de äîzendei·, nadat 
met hem behoorlijk ove rl eg is gepleegd , tot 
ove rse ining pe r d raad m ach t ig ing heeft ge
geven. 
3 94 4 . D e overige te legra m ,n e n , waa rvan 
ove rse ining pe r draad verl a ngd is, \Vorden 
slechts dan langs een d raadloozen weg rn rzon
den, wa nnee r de draadweg gestoord is, zonder 
u itzicht op een spoedi g he,·ste l. 
395 5. Om gekeerd worden de overige te le
gramm en, waarvan oversei ning lang·s een 
d raad loozen weg is ve rl a ngd, slech ts da.n pe r 
draad verzonden, wa nnee r de draad looze weg 
gestoord is, zonder ui tzi cht o p een spoedi g 
he rsteL 
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HOOFDST U K X II. 

Storing ti er telegrafische , ,erblndlng·en. 

A rtikel 48. 

Algemeene bepalingen. Yerzendin g lan gs 
een anderen weg· per teleg·raar. 

396 § 1. 1. W a nneer op de gewone telegraaf
verbindingen een storing wordt vastgesteld , 
ver zendt het ka ntoor, waar de storing zinh 
voordoet , o f een mee t· ach terwaarts gelegen 
kantoor , dat over een telegrafi schen omweg 
besch ikt, de telegrammen onmiddellijk l a ngs 
dezen weg ( nummers 922 en 924 ), of bij ge
breke daarva n , per post (zoovee l mogelijk per 
aangeteekenden brief) o f per bode. D e kosten 
de r doorzending op a ndere wij ze da n per tele
graa f, komen ten l aste va n het kantoor , dat 
deze doorzending bewerkstelli gt. D e per post 
verzonden brie f , moet het opschrift " Télé
grammes-exprès" (Te legrammen per expresse ) 
dragen. 
397 2. In u itwnderingsgeva ll en is tele foni 
sche overbl'eng ing van telegrammen eveneens 
toegelate n . Hie rva n ka n echte r a ll een worden 
gebruik gemaakt na voorafgaand ové rl eg t us
schen de bela nghebbe nde adm inistraties. 
398 3. De telegra mmen , we lke overeenkom 
sti g het bepaalde in deze pa ragr a af per tele
g raa f worden verzonden , moeten va n de aan
wij zing " dév ié" (l a ngs een omweg verzonden) 
worden voorzi en , gevolgd door den naam van 
het kantoor, da t voo,· de a fwijkende ve rzen
dinl( zorg t. D eze aa nwij zing wordt aa n het 
e inde van de inl e iding, na de aanduiding van 
den verzend ingsweg, a ls deze aanwezig is, 
overgese ind. 
399 § 2. 1. D e tel egr a mmen wo rden echter 
slech ts d a n la ngs een d11u rderen weg doorge
zonde n, wa nneer zij ui te rlijk b innen 24 nren 
Ha de kenni gev ing van de storing , aan het 
ka ntoor , dat voor de verde rse ining moet zo r
gen , worden aa ngeboden of toegezonde n. 
400 2. De overse ining van het eerste tele
g ram , dat de aanwij zing "dév ié" (langs een 
omweg verzonden ) draagt (nummers 917 tot 
923) , za l a ls offi cieele kenn isgeving va n de 
sto ring worde n beschouwd. 
401 § 3. 1. H et ka ntoor , dat tot een a ndere 
wijze va n doorzend ing d an per telegraa f ove r
gaat , richt het telegram , naar omsta ndi ghe
den, aan het eerste telegraa fka ntoo r, da t in 
sta at is, het verder te se ine n, o f aan het ka n
toor va n bestemmi ng, o f aan den gead l'es
sce t·de ze lf , voor zoover deze doorzending b in
nen de gren zen van het land va n bestemming 
geschiedt. Zoodra de gemeenscha p hersteld is , 
wordt het telegram opnieuw per telegraa f 
ove rgebrach t, tenzij van te vo ren bericht van 
aankon,st is ontvangen, of deze overseining, 
wegens bui tengewo ne ophooping, besl ist na
deel ig zou zij n voor den gang va n den di enst 
(num mer 409 ) . 
402 2. W'anneer het een te legrafi schen post
wissel o f een telegra fi sche g i ree ri ng betre ft, 
p:eschierl t de d uplicaat-overse ining door mid
del van een nota, waarin word t medegedeeld , 
dat deze postw issel o f deze gireer ing reeds 
eerder is verzonden en waarin wordt aange
d uid , wel ken weg de postwisse l of de giree ring 
gevolgd hee ft. 
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Artikel 49 . 

Verzending 1ier 1iost. 
403 § 1. Telegrammen, we lke om eel1 of an
dere reden per post aan een te legraafka ntoor 
worden verwnden. gaan ver gezeld van een ge
nummerd borderel. Tevens geeft het kantoor, 
dat op deze wij ze doorzendt, aan dat. waar
aan de zending geri cht is, pe r nota be ri cht, 
indi en de telegra fi sche verbindinge n zulks 
toel a ten , omtrent het aantal ve rwnden tele
g-rammen en het ve r t rekuur de r post . 
404 § 2. Bij aankomst de r post onderzoekt 
het correspondeerende kantoo r, of het aantal 
on tvangen telegrammen overeenstem t met d at, 
hetwelk op het borderel is ve rmeld. Zoo ja, 
dan stelt het een bewijs va n ontvangst o p het 
borderel , dat dadelijk ternggewnde n wo rd t 
aan het ka ntoor van a fzending. N a he rstel 
der telegr a fi sche gemeenschap zend t het ka n
toor opnieuw be ri ch t van o ntva ngst pe ,· nota 
in dezen vorm : ,,R eçu 63 télégrammes con
fcirm ém ent a u bordereau n°. 18 du 30 ma rs". 
(Ontvangen 63 telegram men volgens bo rde rel 
n°. 18 van 30 M aart). 
405 § 3. De. bepa li ngen va n numrne1· 404 
zijn eveneens van toepass ing, wanneer een 
telegraafk antoo r een zending telegrammen oe r 
post ontvangt, zonder dat daar van voora f is 
kennis gegeven. 
406 § 4. W a nneer een aangekondig de zen
ding telegrammen niet met de aan geduide 
post aankomt, moet d aa rvan onmiddellijk wor
den kennis gegeven aan het ka ntoor van a f
zending. N aar om tandigheden moet dit kan
toor , of de telegrammen onmiddellijk ove r
se inen. wanneer de telegra fi sche gemeensch ap 
is hersteld. ó f met een of ande r m iddel va n 
vervoer een nieuwe verzending- ui tvoeren. 
407 § 5. W anneer , in het in numme r 401 be
doelde geval. een telep:ram rech tstreeks an n 
de n geadresseerde wo rdt toegewnde n, wo rdt 
er een ke nnisgevin g bijgevoegd, waarin mede
deel ing wordt gedaan van de storing op de 
ve rbindingen . 
408 § 6. H et kantoo r , dat telegrammen, we l
ke reeds per post zijn verzonden, pe r telegraaf 
overbren!!"t, 1 ich t het kantoor, waaraan deze 
zijn ger ich t, per nota in dezen vorm in : 
,.A Berli n P ar is 15 1045 (dagteekening en 
t ijrl ) = Télégrammes nos. tra nsmis pa r 
ampl iation". (Telegrammen 11 1·, .. als rl u
pl icaat ove rgeseind ). 
409 § 7. De duplicaat-verzending pe r tele
graaf, bedoeld in de nummers 401 , 402 en 
408. moet doo r h et di e nstbijvoegsel "Ampl ia
t ion" (düpl icaa t ) worden aangeduid, dat a a n 
het e inde de r ambtelijke inl e iding wo rdt over
geseind. 
410 § 8. H etzelfde dienstbij voegsel wordt op
genomen in de a mbtelijke inl e id ing van tele
gramme n, we lke een tweede n keer worden 
o vergese ind . 

HOOF D STUK XIII. 
Intrekking van een telegra m. 

Artikel 50. 

Intrekkin g vóór or tijdens de over seinln g. 
411 § 1. De afzender va n een telegram , of 
zijn gemach t igde, ka n. ind ien hij zijn hoeda
ni ghe id a l zoocla nig bewijst. de ove rse ining 
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en de aflevering van dat telegram stu iten, 
wanneer daartoe nog gelegenheid bestaat. 
412 § 2. \Vanneer een afzender zijn telegram 
intrekt, vóór de oversein ing e r van is bego11-
nen, worden de kosten ten1gbetaald. De ad
ministratie van afzending kan ech ter te haren 
voordeele een rech t van hoogstens een fra nk 
(1 fr.) heffen. 
413 § 3. Indi en het te legram door het kan
toor van a fzending is overgeseind , kan de a f
zender de intrekking a ll een verzoeken per be
taalde nota, opgemaakt overeenkomstig de be
palingen van artikel 89 en gericht aan het 
kantoor van bestemming. De afzender moet, 
naar keuze, den prij s betalen van een ant
woord pe r telegraaf of per post op de nota 
va n intrekking. Zooveel mogelijk wordt de 
nota tot intrekking achtereenvolgens overge
seind naar de kantoren, waarover het 001·

spronkelijke telegram is verzonden, totdat d it 
ach te rhaald is. Indien het telegram aan den 
geadresseerde is a fgeleverd, wordt deze, be
halve wanneer in de ST een tegengestelde 
aanwijzing voorkomt, omtrent de intrekki ng 
van het telegram ingelich t. 
414 § 4. H et ka ntoor, da t het telegram in
trekt, of de nota van intrekking aan den ge
a dressee rde a fl ever t, 1 icht het kantoor van af
zending in . Deze mededeeling geeft aan, door 
het woord .,ann ul é" (ingetrokken) of " remi s" 
(afgeleverd), dat het telegram vóór de bestel
ling ingetrokken kon worden, of dat het reeds 
a fgeleverd was (nummer 830 ). Zij geschiedt 
per telegraaf, als de afzender de kosten van 
een antwoord per telegraa f op de nota tot in
trekking heeft betaal d ; in het tegengestelde 
geval wordt het antwoord per post, a ls ge
frankeerde brief, verzonden. 
415 § 5. Wanneer het telegram wordt in
getrokken , vóór dit het ka ntoor van bestem
m ing heeft bereikt, betaalt het kantoor van 
afzending, rekening houdende met den door
loopen a fstand , aan den a fzender de kosten 
terug, di e ni et zijn benut voor het oorspron
kel ij ke telegram, de nota tot intrekk ing en 
eventueel het vooru itbetaalde telegrafi sche 
a ntwoord. · 

H OOFDSTUK XIV. 
Stuiting van telegramm en. Overselulng van 

rechtswege van regeerln gsteleg·ra rn men . 
Artikel 51. 

Bevoegde kantoren. Overselnin g· van rechts 
wege van regeerlngstelegrammen. Mede -

deeling· der stuitin g. 
416 § 1. De controle, in artikel 26 van het 
Verdrag bedoeld, wordt door de e ind telegraaf
kantoren of telegraafkantoren van overneming 
uitgeoefend, behoudens be roep op de hoofd
a dn1inistrat ie, w e l ker uitspraak bindend is. 
417 § 2. De overseining van regeeringste le
i.r ammen, telegrammen betreffende de bevei
liging van menschenlevens bij de zee- en lucht
vaart en d iensttelegrammen geschiedt van 
rechtswege. De telegraafka ntoren mogen op 
deze telegrammen geen enkele controle uit
oefenen. 
418 § 3. 1. Te legrammen, bestemd voor een 
telegraafagentschap voor nazending, dat ken
nelijk is opger ich t met het doel om telegram
men va n de rden te onttrekken aan al geheel.e 
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beta ling der kosten , verschu ldi gd voor hun 
overse ining, zonder nazending, tusschen het 
kantoor va n a fzending en dat van e igenlijke 
bestemm ing, moeten door het kantoor van ont
vangst worden gestu it , onder verpl ich t ing 
evenwel , het ka ntoor van afzending hierom
trent onmiddellijk in te lichten . 
419 2. Teleg-rammen. di e door een dergelijk 
agentschap zijn verdergezonden, kunnen ook 
worden gestui t door het kantoor van eigen
lij ke bestemm ing. 
420 3. H et kantoor van a fzending moet te
legrammen, ger ich t aan een agen tsch ap voor 
nazending weigeren, wanneer het met het be
staan van dit agentschap in kenn is is gesteld. 
421 § 4. 1. De administraties en particu
lie re ondèrnemingen nemen de verpli chting op 
zich , in haa r kantoren de telegrammen te 
stu iten, welke die kantoren uit het buitenland 
ontvangen, onverschillig langs welken weg 
(post, telegraaf, telefoon of anderen weg), om 
per telegraaf te worden verdergezonden, met 
het doel deze berich ten te onttrekken aan de 
volledige betaling van de kosten, verschuldi gd 
voor den geheelen weg. 
422 2. De stu iting moet worden bericht aan 
de administratie van het land van a fzending 
van deze telegrammen. 

HOOFDSTUK XV. 

Afleverin g ter plaatse van bestemming. 

Artikel 52. 

Verschillende gevalJen van aflevering. 
423 § 1. De telegrammen worden, volgens 
hun adres , aan huis (pa rticuliere woning, ka n
toor, inrichting, enz.) , poste restante (= GP 
=l of telegraaf restant (= TR = ) afgeleverd . 
Zij worden . in de gevall en, voo rzien in de 
nummers 75 en 76 , ook per telefoon aan den 
geadresseerde a fgeleverd. Bovendien kunnen 
zij per telefoon of per telegraaf worden afge
leverd op de voorwaarden, door de adm ini 
straties vastgesteld. 
424 § 2. Zij worden in volgorde van den t ijd 
van opneming, rekening houdende met hun 
voonang, afgeleverd of naa r hun bestemming 
overgebrach t, behoudens in de gevall en, ge
noemd in de nummers 749 , 750 en 773 . 
425 § 3. 1. Telegrammen, ger ich t aan een 
adres in de p laats, waar het telegraafkantoor 
bestelt, worden onmiddellijk binnen de open
stel] ingsuren der ,kantoren, aan hun adres be
zorgd. Die, welke de betaalde dienstaanwij
zing = J our = (Dag) dragen , worden even
wel niet des nachts besteld ; voor de in den 
nach t ontvangen telegrammen is onm iddellijke 
bestelling slechts dan verplicht, wanneer het 
dringende karakter door het kantoor van be
stem ming word t opgernerkt of wanneer deze 
telegrammen de betaalde dienstaa nwijzing = 
Nui t = (Nacht) dragen. 
426 2. De adm inistraties zij n gehouden tele
grammen betreffende de beve ilig ing van men
schenlevens bij de zee- en I uchtvaa rt, a lsmede 
regeer ingstelegrammen onm iddellijk te doen 
bestell en. 
427 § 4. 1. Een aan huis bezorgd telegram 
kan worden a fgeleverd aan den geadresseerde, 
de volwassen leden van zij n gez in, aan ieder, 
di e in zijn di enst is, aan personen, die bij hem 
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inwonen o f verblijven, of aan den concie rge 
van het hotel of het hui s, tenzij de geadres
eerde schrifte lijk een bijzonde ren gemacht ig

de heeft aangewezen. 
428 2. Indi en de a fzender, door boven het 
adres de betaal de d ie nstaanwijzing "Mains 
propres" (Ei genhand ig) o f = MP = te pl aat
sen, hee ft ve rwch t, de a fl eve ring uitsluitend 
rloor ove rh and ig ing aan den geadressee rde 1,e\f 
te doen plaats hebben, is e lke andere wijze 
van a fl ever ing ( post, telefoon, particul ie re 
lijn) uitgeslote n. D e aa nwijzing " M a ins prn
pres" (Ei genha ndi g) wordt door het ka ntoor 
van bestemming volu it boven het adres ge
schreven, terwijl aan den besteller de noodige 
inlichtingen wo rden gegeven. 
429 § 5. D e a fzende r ka n eveneens verzoe
ken , dat het telegram o pen wordt afge leverd , 
door boven het ad res de betaalde dienstaan
wijzing = Ouvert = (Open) te plaat en. 
430 § 6. D e wijzen van a fl evering "eigen
ha ndig" en "open" zijn niet verplich t voor de 
administraties, welke verk laren, dat ze deze 
niet aanvaarden. 
431 § 7. Telegrammen met aflever ing "poste 
re tante" of di e in een postbus (postbox) moe
ten worden gelegd of per post moeten worden 
verzonden, worden door het telegraafkantoor 
va n bestemming onmiddellijk aan de post a f
geleve rd, overeenkomstig de bepalingen van 
arti kei 62. 
432 § 8. Te legramme n, met adres " poste 
re tante" of welke per post worden a fgele
verd, zijn , wat de a fl ever ing en de te rmijnen 
van bewaring betreft, aan dezelfde regelen 
onderworpen a ls de poststuk~en. 
433 § 9. De administratie, waa rtoe het kan
toor van bestemming behoort, heeft de be
voegdheid voor telegrammen, die " poste res
tante" of "telegraaf restant" worde n a fge
leverd , van den geadresseerde een bijw nder 
a fl ever ings rech t te he ffen. Indien de geadres
eerde we igert dit recht te betalen, wordt het 

te legram toch a fgeleve rd. In dat geva l deelt 
het postkantoor dit aan het te legraa fkantoor 
mede e n di t laatste kantoor licht het ka ntoor 
van a fzending in, met het oog op de invo r
dering van het recht van den afzende r. 
434 § 10. Een telegram met adres "telegraaf 
restant" wordt aan het telegraafloket aan den 
geadresseerde of zijn vertegenwoordiger, in
di en deze daartoe behoorlijk gemachti gd is, 
uitgereikt; zij zijn gehouden hun identite it te 
bewijzen, indi en di t van hen geëischt wo rdt . 
435 § ll. Te legramme n, 'welke aan passa
g ie rs van een sch ip moeten worden afge le ve rd , 
zoodra het de haven b innenkomt, worden zoo
vee l moge lijk vóór de o ntsche ping afge leve rd. 
Indi en zu lks niet mogelij k is, of indien deze 
a fl evering kosten met zich medebrengt (bv. 
vaarloon), worden zij aan de n vertegenwoor
di ge r van de scheeps reederij afgeleverd. 

Artike l 53. 

Onbestelbaarheid en vertraagde aflevering. 
436 § 1. 1. Indi en een telegram niet ka n 
worden a fgeleve rd, zend t het ka ntoor van be
stem ming, onve rwijl d, aan dat van afzending 
een nota, welke de oorzaa k van de onbestel
baarheid aangeeft en in dezen vorm wordt 
opgesteld : = 425 quinze (v ij ftien) De lo rme 
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212 rue ain (nummer, dagteekening volui t 
in letters en adres van het telegra m lette rlijk 
overeenstemmende met de ontvange n aanwij
zingen) refusé (geweigerd), desti nata ire in
connu (geadresseerde onbekend), part i (ve r
trn kken) (met eventueele aanvulling " réex-
pédié po te à .. ... . " (pe r post doorgezonden 
naar ...... ) (nummer 513]) , décédé (ovei·l eden), 
pas arrivé (niet aangekom en), ad resse plus 
enregistrée (geen telegramadres meer) (ou 
adresse non enregistrée) (of geen telegram 
ad res) e nz. H et ad res, dat in de nota wordt 
herhaa ld , moet ook den naam va n het ka n
toor van bestemming bevatten, a ls deze aan
wijzing noodig wordt geoordeeld. Deze nota 
wordt event ueel aa ngevuld met de vermel
ding va n de reden de r we ige ring (nummers 
150, 156, 157 en 159 ), of van het bedrag de r 
kosten, waarvan de inning bij den a fzonde r 
moet worden beprnefd (artikelen 59 en 62). 
437 2. W anneer een telegram, dat doo r tus
schenkomst van een hote l, c l ub, scheepvaart
agentschap, reisbureau, enz., moet worden a f
geleverd, door den gead res eerde niet is a(ge
haald en het binnen de n tijd van veertien da
gen aan den telegraafdi enst wordt te rugge
geven, zendt het ka ntoor van bestem ming on
ve rwijl d een nota van onbestelbaarhe id aan 
het kantoor van a fzending. H et kantoor van 
bestemming heeft het recht (bij voorbeeld in
geval het telegram uit een ve ,·-verwijde rd la nd 
a fkomstig is) een nota van onbestelbaarheid 
te zenden, indien het telegram nà bovenge
noemden term ijn aan den dienst wordt terug
gegeven. 
438 3. Voor telegra mmen met adres " poste 
restante" of "telegraaf restant", we lke na af
loop van den term ijn voor bewaring van deze 
telegrammen gesteld , niet door de n geadres
eerde zijn a fgehaald , wo rdt een nota va n 

onbeste lbaarhe id ve1·zonden pet· gewonen ge
frankeerden brie f. 
439 § 2. 1. H et kantoor van a fzending ver
gewist zich van de juisthe id van het adres en , 
indie n dit laatste ve rmink t is, wo rdt het da
de lijk per nota in dezen vorm verbeterd: ,, 425 
quinze (v ijftien) (nummer e n dagteekening 
vo lu it in lette rs van het te legram) pour (voo r ) 
......... (ve rbete rd adres )" . 
440 2. aar omstand ighede n bevat deze nota 
de noodige aanwijzingen om begane feilen te 
he rstel len, zooals: ,, fai tes suivre à destina
tion" (wi l naar bestemming verder se inen ), 
,,annul ez télégramme" (annulee r telegram) , 
enz . In dit laatste geva l moet het ka ntoor, 
dat de annu leering hee ft voorgeschreven , zei f 
het telegram naar zijn juiste bestemming over
se inen. 
441 3. Indie n het ka ntoor van a fzending ge
sloten is op he t oogenblik , waa rop de nota 
van onbeste lbaarheid op het laatste kantoor 
van overnam i ng aan kom t , vergewist dit kan
too r zich van de juisthe id van het adres vol 
gens het overneem-form ui ie r van het oor
sprnn kel ij ke telegram en, indie n het een ve r
gissing bemerkt, se in t het ze lf aan het kan
toor va n bestemm ing de verbetering, in de n 
vorm, aangegeven in nummer 439. In d it 
geval li ch t het zoo poedig mogelijk het kan
toor van a fzending in en deelt het aan di t 
kantoor den inhoud van de nota tot verbete
ring mede. 
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442 § 3. 1. Indi en het adres niet verminkt 
is, geeft het kantoor van afzending, zoo moge
lijk, va n het bericht van onbestelbaarheid ken
ni s aan den afzender. 
443 2. H et niet mededeelen van het bericht 
heeft niet tot gevolg, dat recht wordt verkre
gen op terugbetaling van de voor het tele
gram betaalde kosten. 
444 § 4. 1. E en nota van onbestelbaarheid 
wordt per telegraaf nagezonden, als de afzen
der van het oorsprc!1kelijke telegram verzocht 
heeft, dat zijn telegrammen aan hem worden 
nageseind (artikel 60). 
445 2. In a lle a ndere gevallen geschiedt, a ls 
de afzender bekend is, de nazending pei' post 
a ls gefrankeerden brief of per telegraaf, a ls 
zulks gewenscht lijkt. 
446 3. De nota van onbestelbaarheid kan 
eveneens per post aan den a fzender worden 
overgebracht, indien a·fJevering per bijzonder 
vervoermiddel (wanneer het bijvoorbeeld be
steil ing ten plattelani:le betreft) kosten met 
zich zou medeb rengen, waarvan de inning niet 
verzekerd is. 
447 § 5. De geadresseerde van een nota van 
onbestelbaarheid kan het ad res van het oor
spronkelijke telegram slech ts overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 89 aanvullen, verbete
ren of bevestigen. 
448 § 6. 1. Indien· het telegram, na afzen
ding · de r nota van onbestelbaarheid, door den 
geadresseerde wordt afgehaald, of indien het 
kantoor van bestemming het telegram kan af
leveren, zonder een der nota's ter verbetering, 
als in de §§ 2 en 5 hierboven bedoeld , te heb
ben ontvangen, zendt het aan het kantoor van 
afzending een tweede nota in dezen vorm : 
,,29 ·onze (elf) (nummer en dagteekening vol 
uit in letters) Mirane (naam van den geadres
seerde) réclamé ou remis (afgehaald of afge
leverd)" . 
449 2. Deze tweede nota wordt niet overge
se ind, wanneer de aflevering door middel van 
een kennisgeving van ontvangst pe r telegraa f 
wordt bericht. 
450 3. De nota betreffende de a fl evering 
,rnrdt den afzender medegedeeld , indien hij 
kennis heeft gekregen van de onbestelbaar
he id. 
451 § 7. Indien aan het aangegeven adres 
niet wordt opengedaan, of de besteller nie
mand vindt, di e het telegram voor den ge
adresseerde wenscht aan te nemen, w'ordt een 
kennisgeving aan het aa.ngewezen adres ach
tergelaten en het telegram naar het kantoor 
teruggebracht, ten einde aan den geadresseer
de of zijn gemachtigde op aanvraag van een 
van beiden te worden afgeleverd. Telegram
men, waarbij geen bijzondere voorzorgen in
zake .de aflevering behoeven in acht te wor
den genomen, kunne n echter in de brievenbus 
van den geadresseerde worden geworpen, wan
neer overigens geen twijfel omtrent de woon
plaats van dezen bestaat. 
452 § 8. W anneer de geadresseerde, nadat 
hij overeenkomstig het bepaalde in nummer 
451 omtrent de aankomst van een telegram is 
ingelicht, dit niet binnen een tijdsverloop van 
ten hoogste 48 uur in ontvangst neemt, wordt 
gehandeld overeenkomstig de bepali ngen van 
§ 1 va n di t a rtikel. 
453 § 9. Elk teleg1·am, dat niet b innen 42 
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dagen, volgende op de dagteekening van ont
vangst ten kantore van bestemming, aan den 
geadresseerde is ku'nnen worden afgeleverd, 
wordt vernietigd, met inachtneming van het 
bepaalde in de numme rs 432 en 656 . tot 660. 
454 § 10. Aanbevolen wordt, voor de op
stelling van nota's van onbestelbaarheid en 
nota's betreffende tel egrammen, die hun be
stemming nog niet hebben bereikt, gebruik te 
ma ken van de verkort ingen van bijlage n°. 1 
van cli t Reglem ent. 

HOOFDSTU K XVI. 
Teleg·rammen met bijzondere aanwij zingen. 

Artikel 54. 
Alg·emeene bei,alln g·en. 

455 § 1. De bepalingen, vervat in andere 
hoofdstukken, zijn geheel van toepassing op 
telegrammen met bijzondere aanwijzingen, on
der voorbehoud van de in dit hoofdstuk aange
geven wijzigingen . 
456 § ·2. Bij de toepass ing vari de artikelen 
van dit hoofdstuk kan men de aan het publiek 
ve r! een de bevoegdheden met betrekking tot 
dr ingende telegrammen, vooruitbetaalde ant
woorden, 'telegrammen met collationneering, 
kennisgevingen van ontvangst, naseining , 
meervoudige teleg'rammen en telegrammen 
met bezorging buiten den bestellingskring, ge-
zamenlijk toepassen. · 

Artike l 55. 
Dringende particuliere telegramme n. 

457 § 1. 1. Dé afzende,· van een particulier 
telegram kan voorrang bij de overseinirig en 
de aflevering ter plaatse van bestemmin·g ver
krijgen, door de betaalde 'dienstaanwijzing 
"Urgènt" (Dr ingend) of = D = boven het 
adres te schrijven en het · tweevoud van den 
prijs van eeri gewoon telegram van hetzelfde 
woordental over denzelfden afstand te betalen. 
458 2. Eveneens is de prijs van een drin
gend CDE-telegrain het · tweevoud van ·den 
prijs" va n een gewoon CDE-telegram van de
zelfde lengte over denzelfden afstand. 
459 § 2. Dringende particuliere telegrammen 
hebben voorrang boven andere particul iere 
telegrammen, terwijl huri voorrang onderling 
wordt geregeld volgens de bepal ingen van 
nummer 273. · 
460 § 3. De bepal ingen der voorafgaande pa
ragrafen zijn n iet verpl icht voor de admini
straties, welke verklaren, dat ze deze · n iet 
kunnen toepassen, hetzij op een gedeelte van 
het verkeer, hetzij op het geheele ve.rkeèr, dat 
over haar verkeerswegen gaat. 
461 § 4. De administraties, welke dringende 
telegrammen slechts in doorgaand verkeer toe
laten, moeten deze zoowel op draden, waarop 
over haar grondgebied rechtstreeks wordt ge
seind, als op haar kantoren van overneming, 
tusschen telegrammen van deze! fde herkomst 
en dezelfde bestemming toelaten. De aan haar 
toekomende transittaks wordt verdubbeld even
als voor de overige gedeelten van den weg. 

Artikel 56. 
Telegram men met antwoord betaald. Ge 

bruik of terugbetallng van het 
antwoordbewijs. 

462 § 1. De afzender van een telegram kàn 
63 
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het antwoord, dat hij van zijn correspondent 
vraagt, vooruit betalen, door boven het adres 
de betaalde dienstaanwijzing " R éponse payée" 
(Antwoord betaald) of = RP = te plaatsen, 
aangevuld met de vermelding in franken en 
centiemen van het voor het antwoord betaal-
de bedrag : ,,Réponse payée x ... ... " (Ant-
woord betaald x ...... ) of = RPx = (Voor-
beelden: = RP 3,00 - , = RP 3,05 = , 
= RP 3,40 =). 
463 § 2. H et kantoor van bestemming levert 
aan den geadresseerde een a ntwoordbewijs af 
van gelij ke waarde a ls in het vraagtelegram 
aangegeven. Di t antwoordbewijs geeft de be
voegdheid, om binnen de grens zijner waarde, 
een telegram, onverschillig van welke soort, 
met of zonder bijwndere diensten, met wille
keuri ge bestemming te verzenden , van een 
willekeurig kantoor ui t van de adm inistratie , 
waartoe het kantoor, dat het bewijs heeft af
gegeven, behoort, of, wanneer het een rad io
telegram voor een mobiel station betreft, van 
het station uit, dat het antwoordbewij heeft 
a fgegeven. 
464 § 3. H et antwoordbewijs kan slech ts ge
d urende drie maanden, gerekend van den dag, 
volgende op dien van afgifte , voor de fra n
keering van een telegram gebru ik t worden. 
465 § 4. l. Indien de prijs van een met een 
antwoord bewijs gefrankeerd telegram de 
waarde va n dat bewijs te boven gaat, moet 
het meerdere door den· afzender, die van het 
bewijs gebruik maakt, worden bijbetaald. In 
het tegengestelde geval wordt het verschil tus
schen de waarde van het bewijs en het bedrag 
van de werkelijk verschuldigde kosten aan den 
afzender van het oorspronkelijke telegram te
rugbetaald , indien het verzoek daartoe door 
den afzender of door den geadresseerde ge
durende den termijn van geldi gheid van het 
antwoordbewijs wordt gedaan en di t verschi l 
ten minste twee franken (2 fr.) bed raagt. 
466 2. Deze terugbetaling geschiedt voor re
kening van de administratie van bestemmi ng 
van het oorspronkelijke telegram, tenzij op 
grond van artikel 92 een vereenvoudigde han
delwijze kan worden toegepast. 
467 3. Indien de waarde van het a ntwoord
bewijs lager is dan het minimum tarief voor 
een telegram, dat eventueel door de admini
stratie, di e het bewijs heeft afgegeven, krach
tens nummer 172, wordt geëischt en de prijs 
van het antwoordtelegram dit minimum niet 
berei kt , moet de afzender van het a ni.woord 
het verschil bijbetalen. 
468 § 5. Indi en de geadressee,·de he t ant
woordbewijs geweigerd heeft, o f er om een of 
a ndere reden geen gebruik va n heeft gemaakt 
en het bewijs aan een kantoo r van de admin i
stratie van het land va n a fzending of van 
bestemming teruggegeven is, wordt het bedrag 
van het antwoordbewijs aan den afzender van 
het telegram terugbetaald, ind ien zulks, bin
nen den termijn van geldigheid van het a nt
woordbewijs, door den afzender of door den 
geadressee rde gevraagd wordt. 
469 § 6. Wanneer het antwoordbewijs n iet 
aan den geadresseerde is kunnen worden uit
gere ikt, omdat het n iet mogelijk was dezen te 
vinden, wordt het bedrag aan den afzender 
te rugbetaald , indien deze, voordat de termijn 
van geldigheid is verstreken , hie t·toe het ver-
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wek doet. Het kantoor van bestemming maakt 
in dit geval het bewijs ongeldig, terwijl het 
telegram, van een desbetreffende aan teeke
ning voorzien, gedurende den voorgeschreven 
termijn wordt bewaard. 

Art ikel 57. 

Telegramm en met collatlonneerln g·. 
470 § l. De coll ationneering heeft ten doe l 
meer waarborgen te geven voor een jui ste 
overbrenging der telegrammen. Zij bestaat in 
de geheele herhaling van het telegram (de 
ambte lijke inl e iding inbegrepen) en in de ve r
gelijking van deze herhaling met de ambte
lijke inleiding en wat het telegram verder in
houdt. 
471 § 2. l. De afzender van een telegram 
is bevoegd, daarvan collationneering te vra
gen. Hij betaalt daarvoor, boven de gewone 
kosten, een bedrag gelijkstaande met de helf t 
van den prijs van een gewoon telegram van 
hetzelfde aantal woorden voor dezelfde be
stemming langs denzelfden weg, terwij l hij 
boven het adres de betaalde dienstaanw ijzing 
,.Collationnement" (Collationneer ing) of = 
TC = schrijft. 
472 2. De toeslag voor coll ationneeri ng van 
CDE-telegrammen is de he lft van rlen prijs 
van een gewoon CDE-telegram. 
473 § 3. Geheel of gedeertelijk in geheim 
schri ft gestelde regeerings- en diensttelegram
men worden ambtshalve en kosteloos gecolla
t ionneerd (nummers 788 en 801 ). 
474 § 4. H et coll ationnement wordt door het 
ontvangende of door het sei nende kantoor ge
geven naar gelang van het voor de oversein ing 
gebru ikte systeem (nummers 364 tot 367 ). 
475 § 5. H et coll ationnement telt niet in de 
beurtelingsche volgorde van oversei ni ng mede. 

Artikel 58. 

Telegrammen met kennisgevin g van 
ontvan gst. 

I . B ehandeling ten kanto ,·e van afzending . 

476 § 1. 1. De afzender van een telegram 
ka n ve rweken, dat hem de dagteekening en 
de tijd, waarop zijn telegram aan zijn corres
pondent is a fgeleverd, dadelij k na de afleve
ring per telegraaf o f per post, worden mede
gedeeld. 
477 2. Indien de afzender verwekt, dat de 
mededeeling hem per telegraaf wordt gedaan, 
moet hij daarvoor een bedrag betalen, gelij k
staande met den prijs van een gewoon tele
gram van zes w oord e n voor d e ze] fde bestem
ming langs denzel fden weg. H ij sch rij ft dan 
boven het adres de betaalde d ienstaanwijzing: 
,,Accusé de réception" (K enn isgeving van ont
vangst) of = PC = . De kennisgeving van 
ontvangst van een CDE-telegram is in elk 
geval aan het voll e tarief onderworpen. 
478 3. Ind ien de afzender verzoekt , dat deze 
mededeeling hem per post wordt gedaa n, be
taal t hij een bedrag van ten hoogste vij f en 
dertig centiemen (0 fr. 35) , terwij l hij boven 
het adres de betaalde di enstaanwijzing " Ac
cusé de réception postal" (Kennisgeving van 
ontvangst per post) of = PCP = schrij ft. 
479 § 2. De kennisgeving van ontvangst, per 
telegraaf of per post, wordt onm idde llij k na 
aankomst op het kantoor van afzending van 
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het telegram ter kennis van den a fzender van 
het tel egram gebracht. 

II. B ehand eling ten kan tore van bes temming. 

480 § 3. Kennisgevingen van ont va ngst wor
den a ls gewone dien ttelegrammen beschouwd, 
onverschilli g de klasse van het telegram , 
waarop zij betrekking hebben. 
481 § 4. In de inl e iding wordt geen nummer 
van het kantoor van a fzending, geen woorden
ta l en geen t ijd van aanneming ve rf!!eld. De 
kennisgeving van ontvangst wordt 111 dezen 
vorm overgese ind : 
CR Paris Berne == 469 vingtdeux (tweeen
twinti g ) Brown (nummer , dagte~kening voluit 
in letters van het oorspronkehJke telegram , 
naam van den geadresseerde van di t te_l_e
gram) remis v ingtcinq 1025_ (afgeleverd v1Jf
entwintig 1025) (dagtee kenmg volui t m let
ters , uur en minuten) . 
482 § 5. l. Wanneer het telegram aan de 
post, o f aa n een o f andere tussch e_npe~soon i 
a fgegeven, buiten de pe rsonen, di e z10h aan 
het gewone verblijf van den geadresseerde be
vinden, maakt de kennisgeving van ontvangst 
e r melding va n ; bij voorb eeld : . 
,,R emis poste, ou hótel , ou gare, etc. , vmgt
c inq 1025." 
(Afgeleverd post , o f hote l, of stat ion, enz ., 
vijf en twintig 1025). 
483 2. Wa nneer het telegram per post naar 
zijn e indbestemming word t overgebrach t, a ls 
poste restante wordt a fgegeven aan het P?st
ka ntoor, of pe r telefoon of langs een particu-
1 iere telegraaflijn, of aan een of ande1·e tus
schenpersoon wordt a fgeleverd , ~eva t bov~!1-
bedoelde mededeeling dagteekemng en t1Jd 
van die po tver,,ending, a fg ifte of a fl evering. 
484 3. Wanneer het een ra dio- of een k'!st
se intelegram betreft, ve rzen<;I t he_t landstation 
of de kustse inpost de kenmsgevmg van ~!1t
vangst en geeft de dagtee kening en het t_11d
stip aan van overbrenging aa!1 het mobiele 
station (in geval van een rad10telegra~) of 
aan het schip (in geval van een kustsemtele
g ram) ; bij voorbeeld: 

Transmis station mobil e (ou navire ) vingt-
~inq 1025". . 
[Naar mobiel sta tion (of schip) overgebracht 
vijfentwint ig 1026]. 
485 § 6. De kennisgeving van ontvangst p~r 
post bevat dezelfde inlichtingen a ls de __ kenms
geving van ontvangst pe r tel egraaf. Z_1J wordt 
per gefrankeerden brief, met op chnft " Ac
cusé de réception" (Kenmsgevmg van ont
va ngst ) door het kantoor van bestemming van 
het telegram aan dat van afzending gezonden. 
486 § 7. l. Indi en een telegram met ken
ni,sgeving van ontvangst met afge leverd k~n 
worden wordt een nota van onbestelbaarheid 
aa n hei k a n toor van a fzending gezonde n , __ a lso f 
het een gewoon te legram betrof , tenv1Jl de 
kennisgeving van ontvangst met wordt opge-
maakt. .. 
487 2. Indien late r, gedurende den term1Jn 
va n bewa ring va n het telegram (nummer 453) , 
het te legram aa n den geadressee rde kan wor
den afgeleverd , wordt de kennisgeving van 
ontva ngst terstond opgemaakt en verzonden. 
488 3. De kosten van de kennisgeving van 
ontvangst per telegraaf kunnen, na afloop 
van den te rmijn van bewaring, wa nneer het 
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telegram niet a fgeleverd is, aa n den a fzender 
op zijn verwek worden terugbetaald. 
489 4. De kosten van de kennisgeving van 
ontva ngst per post worden nooit te rugbetaald. 

Artikel 69. 

Naselnlng van telegrammen op verzoek 
van <len afze111ler. 

490 § l. I ede re a fzender kan, door boven het 
adres de betaalde dienstaanwij zing " F a ire 
suivre" (Naseinen) of == FS == te schrijven, 
verzoeken, dat zij n telegram door het ka ntoor 
va n bestemming wordt nageseind . . 
491 § 2. l. De a fzender van een na te sei
nen telegram moet worden gewaars~huwd, __ dat, 
indi en het telegram wordt nagesemd, h1J d~ 
nasei ningskosten moet beta len, welke met b1J 
aankomst zijn geïnd. 
492 2. Indien een na te seinen telegram, het
welk een der betaalde dien taanwijzingen == 
RPx = , == P C == of == PCP == bevat, moet 
worden nageseind, past het naseinende ka ntoo r 
de bepa l ingen van de nummers 518 tot 521 toe. 
493 § 3. Indi en een telegram met de be
taa lde diensta anwijz ing == FS == sl echts van 
één adre is voorzien, vervangt het kan too r 
van bestemmi ng in voorkomende gevall en di t 
adres door dat hetwelk ten hui ze van den 
geadresseerde i; opgegeven en seint het tele
g ram naar de nieuwe bestemming na. Op de
zelfde wijze gaat men door, totdat het tele
gram wordt a fgeleverd , of geen rneuw adres 
meer word t opgegeven ; in di t laatste geval 
handelt men overeenkomst ig het bepa alde in 
de nummers 498 tot 500. 
494 § 4. Indien de betaalde dienstaanwijzing 
== FS == vergezeld gaat van ach tereenvol gen
de adressen, wordt het teleg1:3m eventueel aan 
elk de r o pgegeven bestemmmgen, tot aan de 
laatste, ove rgese ind ; het laatste kantoor van 
bestemming ha ndelt in voorkomende gevall en, 
ove reenkomsti g de bepa lingen in de nummers 
498 tot 500. 
495 § 5. l. De pl~ats va n afze!1ding, de 
dagteekening en de t1Jd van aannemm~, welke 
in de ambtelijke inle iding der nagesemde ~
leg rnmmen moeten worden aangegeven, z11n 
de plaats van a fzending, de dagteekening en 
de tijd van aanneming van het oorsp~onke
lijke telegram ; de pl aats van bestemmmg_ 1s 
die, waarheen het telegram het ee rst gese md 
moet worden. 
496 2. De aanwijzingen omtrent de bestel
ling op de voora fgegane bestemmingen wo.~
den in het adres weggelaten ; na de aanw11-
zing == FS = wordt a lleen vermeld de naam 
van elk der bestemmingen, waar het telegram 
reeds is geweest . 
Bij voo rbeeld, het adres van een telegram, het
welk bij a fzendi ng luidde : 

F S = H aggis chez (pe r adres) Dekeyse rs 
Londres = H otel T a rbe t T arbet = 

Nor tl; British Hote l Edimbourg, 
zou bij nase ining ui t Tarbet, pl~~ts va n twee
de nasei11ing, dezen vorm verkr1J ger:1 : 

== FS de Londres T a rbet == Haggis Not"th 
British Hotel Edimbourg. 

497 3. Bij elke naseining wordt het aa1)ta l 
woorden opnieuw vastgesteld en de ambte liJke 
inl e iding dienovereenkomsti g gewijzigd. 
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498 § 6. 1. Indien afleve ring niet kan ge
schieden en geen nieuw adres wordt opgege
ven, verzendt het laatste kantoor van be
stemming de nota van onbestelbaarheid, be
doeld in nummer 436. Deze nota moet het 
bedrag der naseiningskosten, welke niet van 
den geadre seerde konden worden geïnd, ver
melden. Zij verkrijgt dezen vorm: ,,435 vingt
ne~f (negenentwintig) Paris Julien (nummer, 
dagteekening voluit in letters, naam van het 
oorspronkelijke kantoor van afzend ing, naam 
van den geadresseerde) réexpédié à (nage
seind naar) (nieuw adres), inconnu 
(onbekend), refusé (geweigerd), enz. (reden 
rnn de niet-aflevering), percevoir (te heffen) 

tenf". 
(bedrag van de niet ingevorderde kos-

499 2. Deze nota wordt gericht aan het kan
toor, dat de laats.te naseining heeft verricht, 
opdat dit eventueel de noodige verbeteringen 
kan aanbrengen. Indien de overseining juist 
heeft plaats gehad, seint dit kantoor de nota 
aan het kantoor van afzend ing, dat het be
drag der naseiningskosten van den afzender 
van het telegram invordert en hem de nota 
van onbestelbaarheid mededeelt. 
500 3. Voorts bewaart het laatste kantoor 
van bestemming het telegram, overeenkomstig 
het bepaalde in nummer 453 . 
501 § 7. 1. De kosten , welke bij aanb ieding 
van na te seinen telegrammen geheven wor
den , zijn enkel die voor de eerste bestemming 
verschuldigd, waarbij het volledige adres bij 
de woordentelling in rekening wordt gebracht. 
De bij te betalen kosten worden van den ge
adresseerde geheven. Deze worden berekend 
naar het aantal woorden, dat bij iedere na
seining wordt overgeseind. 
502 2. Indien een na te seinen telegram de 
betaalde dienstaanwijzing = TC = bevat, wor
den bij e lke naseining de kosten voor de col
lationneering bij de . andere naseiningskosten 
gevoegd. 
503 3. Indien de geadresseerde weigert de 
kosten van de naseining te betalen, wordt het 
telegram toch afgeleverd. Per nota wordt de 
weigering tot betaling ter kennis van het kan
toor van afzending gebracht en wordt mede
deel ing gedaan van het bedrag van de van 
den a fzender in te vorderen kosten. 
504 § 8. Te beginnen bij het eerste in het 
adres aangewezen kantoor moeten voor elke 
naseining de van den geadre eerde te heffen 
kosten voor den verder af te leggen weg wor
den bijgevoegd. Het totaal wordt ambtsha lve 
in de ambtelijke inl e iding vermeld. 
505 § 9. 1. Dit dienstbijvoegsel luidt: ,. Per-
cevoir ......... " (Te heffen ......... ) . Indi en de 
naseining geschiedt binnen de grenzen van het 
land, waartoe het kantoor van bestemming 
behoort, worden de van den geadresseerde te 
heffen kosten voor elke nase i ni ng berekend 
naar het binnenlandsche tar ie f van dat land. 
Indien de naseining geschiedt buiten deze 
grenzen, worden de bij te betalen ko ten be
rekend door elke in ternationa le naseining als 
een afzonde rlijk te legram te beschouwen . Het 
tar ief voor el ke nase ining is ge lijk aan dat 
voor een telegram van deze! fde soort als het 
na te seinen telegram, indien deze soort is 
toegelaten tusschen het land, dat nasei nt en 
dat waarnaar het telegram wordt nageseind; 

996 

in het tegengestelde geval is het volbetaalde 
tarief van toepassing. 
506 2. De naseiningskosten van CDE-tele
grarnmen worden berekend op den grondslag 
van het verlaagde tarief (nummer 38). Nage
seinde CDE-telegramrnen behouden de dienst
aanwijzing "CDE". 
507 § 10. 1. Na de aanbied ing van een te
legram, dat de ·aanwijzing = FS = niet draagt 
of naar aanleiding van een nota van onbestel 
baarheid van een dergelijk telegram, kan de 
afzender verzoeken; dat het kantoor van be
stemming de aanwijzing = FS = opneemt. 
508 2. Dit verwek moet worden overge
bracht als betaalde dienstnota, welke het 
nieuwe adres aangeeft. De nota luidt als volgt: 

,._ST Bruxelles Rome 154 (nummer van de 
betaalde nota) 8 (woordental) 3 (datum) = 
212 deux Antoine (nummer, datum in letters, 
naam van den geadresseerde van het oor
spronkelijke telegram) lire (lees) = FS = 
35 Bdi tali ens Paris." 

Artikel 60. 
Naselnln g van telegrammen OJJ verzoek 

van den geadresseerde. 
509 § 1. Ieder, die zijn bevoegdheid daa rtoe 
aantoont, kan verlangen, dat telegrammen, 
welke aan zijn adres op een telegraafkantoor 
aankomen, aan hem zullen worden · nageseind 
aan eeq door hem opgegeven nieuw adres. Er 
wordt dan gehandeld overeenkomstig het be
paalde in artikel 69, maar in plaats dat boven 
het adres de aanwijzing = FS = ,wordt ge
schreven, vermeldt men de betaalde dienst-
aanwijzing = Réexpédié de .. ... .... = : (Nage-
seind uit ...... ... ) (naam van het nasemende 
kantoor of van de naseinende kantoren). 
510 § 2. Verweken om naseining moeten 
schriftelijk, per betaalde nota of per post 
( nummers 838 en 839) worden gedaan . Zij 
gaan of van den geadresseerde zelf uit, óf 
namens hem, van een der in nummer 427 ge
noemde personen, welke de telegrammen in 
plaats van den geadresseerde in ontvangst 
kunnen nemen. Hij, die een zoodanig verwek 
indient, moet zich verb inden de kosten te be
talen, welke niet door het kantoor, dat met de 
bestelling belast is , kunnen wordèn ingevor
derd. 
511 § 3. 1. Elke admin istratie behoudt zich 
de bevoegdheid voor, om overeenkomstig de 
inlichtingen, welke aan de woning van den 
geadresseerde worden gegeven, telegrammen, 
waarvoor geen bijwndere aanwijzing is ver
strekt, te doen nasei nen. 
512 2. Indien ten huize van den geadresseer
de van een telegram, dat niet de aanwijzing = FS = draagt, het nieuwe adres wordt me
degedeeld , zonder dat opdrach t tot naseining 
wordt gegeven, zijn de administraties gehouden 
een afschrift van dat telegram per post na te 
zenden, tenzij verzocht is, het telegram ten 
kantore te bewaren, of ambtshalve nase in ing 
geschiedt. . 
513 3. azending per post geschiedt over
eenkomstig het bepaalde in artikel 62. Betref
fende telegrammen, waa,·van een a fschrift per 
post wordt nagezonden, wordt een gewone 
nota van onbestelbaarheid verwnden (artikel 
53). De telegrafische nota van on bestel baar
he id wordt in dit geval aangevuld met de aan-
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w11zrng " R éexpédié poste à (Per post nage-
zonden naa r) ...... . .. (nieuwe bestemming)". 
514 § 4. 1. Indien de geadresseerde weigert 
de naseiningskosten van een nagese ind tele
gram te betalen , of indien het telegram om 
een· andere reden niet kan worden afgeleverd, 
zendt het laatste kantoor van bestemming de 
in nummer 436, bedoelde nota van onbestel
baarhe id. Deze nota luidt als volgt: ,,435 
vingtneuf (negenentwintig) Paris Julien (num
mer , dagteekening voluit in letters, naam van 
het oorspronkelijke kantoor van afzending, 
naam van den geaäresseerde) réexpédié à (na-
geseind naar ) ... ... . .. (nieuw adres), inconnu 
(onbekend), refusé (geweigerd) , enz. (reden 
van de niet a fl ever ing) , percevoir (te heffen) 
... ...... (bedrag van de niet ingevorderde kos-
ten)". 
515 2. Deze nota wordt eerst gericht aan 
het kantoor, dat de laatste naseining verricht
te, daarna aan het vorige en zoo achtereen
volgens aan elk kantoor, dat heeft nageseind, 
opdat elk van deze kantoren, in voorkomende 
gevallen, de noodige verbeteringen ka n aan
brengen, en het adres kan toevoegen, waaron
der het telegram a ldaar is ontvangen. 
516 3. De betrokken kantoren verhalen even
tueel dè niet ingevorderde kosten op hen, àie 
last tot naseining hebben gegeven en respec
tievelijk verantwoordelijk zijn. 
517 4. De nota wordt ten slotte aan het kan
toor van afzending overgeseind, ter inlichting 
van den afzender, van wien geen naseinings
kosten worden gevorderd. 
518 § 5. 1. Indien een kantoor van bestem
ming een telegram met antwoord betaa ld moet 
naseinen , blijft de aanwijzing = RPx = , zoo
a ls deze ontvangen is, boven het adres staan, 
terwijl het antwoordbewijs, indien dit gereed 
gemaakt is, ongeldig gemaakt wordt. 
519 2. Het voor het .a ntwoord betaa lde l·e'
drag wordt door de administratie, welke na
se int, t en voordeele geboekt van de admini
stratie , waarheen het telegram is nageseind. 
520 3. Wanneer een kantoor van bestemming 
een a fschrift van een telegram met antwoord 
betaald .. per post moet nazenden, wordt het 
antwoordbewijs aan het afschrift gehecht (num
me r 512) . 
521 4. Wanneer een kantoor van bestemming 
een telegram, waa rva n kennisgeving van ont
vangst pe r telegraaf of per post is gevraagd, 
teleg rafisch moet nazenden, laat het boven 
het adres de aanwijzing = PC = of = P CP = 
staan. De ke nnisgeving van ontvangst wordt 
dan al s volgt opgesteld door het laatste kan
toor van bestemming : ,,CR Madrid Londres = 524 onze (elf) Regel Paris réexpédié (na
geseind naar) Londres remis (afgeleverd) 
dou ze (twaalf) 0840." 
522 § 6. In de gevall e n, bedoeld in de num
mers 509, 510 e n 524, heeft degene, die een 
telegram laat naseinen, de bevoegdhe id , Zflf 
de naseiningskosten vooruit te betalen, ruits 
het telegram slechts naar één plaats wordt 
nagese ind ronder aanwijzingen omtrent even
tueele naseining naar andere plaatsen. 
523 § 7. 1. Indien een telegram naar een 
bepaalde plaats moet worden nageseind, wn
der aanwijzingen omtrent eventueele nasei
ning naar ande re pl aatsen , kan degene, die 
de opdracht tot 11aseining van dit telegram 
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geeft, zel fs verzoeken, dat dit dringend wordt 
na.geseind, maar hij is dan verplich t, zelf de 
tweevoudige kosten te betalen. H et ka ntoor, 
dat aan dit verzoek voldoet, voegt aan het 
adres van het na te seinen telegram de be
taalde dienstaanwijzing = D = toe. 
524 2. Omgekeerd kunnen dringende tele
grammen, op verzoek van den geadressMr<le 
of zijn vertegenwoordiger, a ls gewone tele
grammen worden nageseind, nadat de aanwij
zing = D = is doorgehaa ld. 
525 § 8. In het geval , bedoeld in nummer 
523 en eveneens, wanneer gebru ik wordt ge
maakt van de bevoegdheid, verleend in Tium
mer 522, wordt de aanwijzing " P ercevoir 
(Te heffen ) ...... ", voorgeschreven in nummer 
505, vervangen door de aanwijzing ,T axe 
perçue" (Kosten betaald). 

Artikel 61. 
Meervoudige teleg·rainmen! 

526 § 1. 1. Elk telegram kan worden ge
ri cht àf aa n ve1·schi ll ende geadresseerden in 
een zelfde plaats of in verschillende plaatsen, 
welke door een zelfde· telegraafkantoor be
di end worden, àf aan een ,..elfden geadresséer
de aan verschillende adressen in dezelfde 
plaats of in verschillende plaatsen , we lke ·door 
een zelfde telegraafkantoor worden bediend. 
De afzender schrijft dan boven het adres de 
betaa lde dienstaa nwijzing " x a dresses" (x 
adressen) of = TMx = . D e naam van het 
ka ntoor van bestemming komt slechts eenmaal, 
aan het eind van het adres, voor. 
527 2. Bij telegrammen, aan •; verschillende 
geadresseerden gericht, moeten de aanwijzin
gen omtrent het adres voor de bestelling zoo
als beurs, station, markt, enz.;-· achter den 
naam van iederen geadresseet·de voorkomen. 
E veneens moet in telegrammen, gericht aan 
een zelfden geadresseerde aan verschi llende 
adressen , de naam van den geadresseerde ·,óór 
elke aanwijzing van het adres voor de bestel
ling voorkomen. 
528 § 2. Het gebruik van betaalde dienst
aanwijzingen is geregeld overeenkomstig de 
bepalingen van nummer 65. 
529 § 3. 1. Een meervoudi g telegram wordt 
voor de prijsberekening als één enkel tele
gram geteld, waarbij alle adressen in de woor-
dentelling worden begrepen. · 
530 2. Bovendien wordt voor meervoudige 
telegrammen van alle klassen , behalve het ta
rief per woord , een recht van ten hoogste een 
frank (1 fr.) geheven voor de vervaardigi!-,g 
van elk afschrift, dat niet mèer dan vijftig 
betaalde woorden bevat. 
531 3. Voor afschriften, welke meer dan 
vijftig betaalde woorden bevatten, bedraagt 
het r ech t ten hoogste een fra nk (1 fr. ) voor 
de eerste vijftig woorden en ten hoogste vijf
t i~ centiemen (0 fr . 50) voo1· elke volgende 
viJfti g woorden of gedeelte daarvan. 
532 4. De · kristen voor elk afschrift worden 
afzonderl ijk berekend, waa rbij 1·ekening wordt 
gehouden met ·het aantal woorden, dat het 
moet bevatten. H et aanta l gereed te maken 
a fschriften is gelijk aan het aantal adressen. 
533 § 4. 1. Elk exemplaar van een meer
voudig telegram mag alleen het adres bevat
.ten, dat daarbij behoort, eventueel en al naar 
het geval, voorafgegaan door een de r volgen-
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de betaalde dienstaanwijzingen: = D = , = 
SEM = , = Presse = , = LC = , = ELT =, 
= NLT = of = DLT =. 
De betaalde dienstaanwijzing = TMx = mag 
er n iet op voorkomen, tenzij de afzender het 
heeft verzocht. Dit verzoek moet in het be
taalde woordental worden opgenomen en al s 
vol gt luiden: = CTA = . In dat geval moet 
iede r exem pl aar van het meervoudige tele
gram, behalve het adres, dat daarbij behoort, 
alle andere adressen bevatten. Deze worden 
na de onderteekening, of, indien deze ,rnt
breekt, na den inhoud vermeld; zij worden 
voorafgegaan door de aanwijzing: ,, reçu avec 
......... adresses" (ontvangen met ... .. .... adres-
sen). 
534 2. Indien een afschr ift , dat de betaalde 
diensta anwijzing = CTA = draagt, moet wor
den nageseind, wordt in het adres alleen het 
e igen adres vermeld; de andere adressen wor
den na de onderteekening, of, indien deze ont
breekt, na den inhoud gese ind, voorafgegaan 
door de aanduiding "reçu avec .. .... .. . adres-
ses" (ontvangen met ... ..... . adressen). 
535 § 5. In de afschriften wordt het woor
dental, dat in de inleiding van het telegram 
staat, gewijz igd, overeenkomstig het aanta l 
woorden, dat in elk afschrift voorkomt. 

Artikel 62. 
Telegrammen met bezorging per bode 

of per post. 
I . Alge1neen e bepalingen . 

536 § 1. Telegrammen, bestemd voor plaat
sen, die aan het internationale net voor verre
berichtgeving zijn aangesloten , kunnen daar
heen per post, per bode of per luchtpost wor
den gezonden, doch a ll een van een te legraaf
kantoor uit van het land, waartoe die plaatsen 
behooren. 
537 § 2. 1. Telegrammen. bestemd voor 
plaatsen, welke niet aan het internationale net 
voor verreberichtgeving zijn aangesloten, kun
nen van een telegraafkantoor uit van het la nd , 
waartoe de plaats van bestemming behoort, 
hetzij per post worden afgeleverd, hetzij, in
dien deze· diensten bestaan, per bode of per 
luchtpost. 
538 2. Zoodanige aflevering kan echter plaa ts 
hebben van een telegraafkantoor uit van een 
a nder land, indien het land van bestemming 
niet aan net internationa! .3 net voor verre
berichtgeving is aangesloten, of de plaats niet 
kan worden bereikt van een kantoor van het 
l an d van beste1nming uit. 

II. 1'el egra1nm en met bezorging pe1· bode. 
539 § 3. Onder bodebezorg ing verstaat men 
e lke wijze van a flevering, welke vlugger is 
dan de post, wanneer deze bezorging pi aats 
heeft buiten den kosteloozen bestel lingskring 
der telegrammen. 
540 § 4. De adm inistraties, welke een d ienst 
voor bewrging van telegrammen per bode 
hebben ingericht, deelen, door tusschenkomst 
van het Bureel van de Vereeniging, het be
drag der bodekosten mede, dat bij afzending 
van een telegram moet worden ·betaald. Dit 
moet voor elk land een eenvormig vast bedrag 
zijn . Evenwel kunnen ten behoeve van admi
nistrat ies , welke hie rtoe het verzoek doen, voor 
sommige kantoren bijzondere bodekosten bij 
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den naam van de betrokken kantoren worden 
aangegeven in de officieele naamlijst van het 
Bureel van de Vereeniging. 
541 § 5. 1. De afzender, d ie het opgegeven 
vaste bedrag voor de bewrging per bode 
wenscht te betalen, schrijft boven het adres 
van het telegram de betaalde dienstaanwijzing 
,,Exprès payé" (Bode betaald) of = XP = . 
542 2. Indien bij verlangt, dat de geadres
seerde de bode kosten betaal t, schrijft bij bo
ven zijn telegram de betaal de dienstaanwij
zing = Exprès = (Bode). 
543 § 6. Indien de geadi:esseerde van een 
telegram, dat de betaalde dienstaanwijzing = Exprès = draagt, weigert de bodekosten te 
betalen, wordt het te legram toch afgeleverd. 
Het kantoor van bestemming licht dat van 
afzending in pe r nota van den volgenden in
houd: ,,425 quinze (vijft ien) (nummer, datum 
in letters) exprès (bode) Durand (naam van 
den geadresseerde) remis (besteld) frais d' ex
près non acquittés (bodekosten n iet geïnd) 
percevoir XP (te heffen XP) (d. i. het vaste 
bedrag der bodekosten, dat door de betrokken 
administratie is opgegeven)". 
544 § 7. Indien een telegram met de betaa l
de dienstaanwijzing = Exprès = (Bode) , waar
voor een bodeloop is uitgevoerd, niet is a fge
leverd, voegt het kantoor van bestemming aan 
de nota van onbestelbaarhe id , bedoeld in num
mer 436, de aanwijzing " Percevoir XP" (Te 
heffen XP) , (d. i. het vaste bedrag der bode
kosten, dat door de betrokken adm inistratie is 
opgegeven) , toe . 

III. T el egrammen ,net bezorging pe1· post . 

545 § 8. De afzender, die zijn telegram, be
stemd voor een plaats, di e niet aan het inter
nationale net voor verreberichtgeving is aan
gesloten, per post wil ve rzenden, moet boven 
het adres van het te legram een der volgende 
betaalde dienstaanwijzingen schrijven: = Poste = (Post), a ls het t~legram als ge
wone br ief moet worden verzonden; = PR = als het te legram a ls aangeteekende 
brief moet worden verwnden; = PAV = als het te legram per luchtpost moet 
worden verzonden. 
546 § 9. De naam van het telegraafkantoor, 
van waarnit het telegram per post moet wor
den verzonden, wordt geplaatst onmiddellij k 
na den 11aam van de plaats van uiteindelijke 
bestemming; bijvoorbeeld het adres: ,,Poste 
(Post) (of = PR =) Lorenzini Poggiovalle 
Teramo" duidt aan, dat het telegram per 
post moet worden gezonden van Teramo naar 
den geadressee rde te Poggiovalle, welke plaats 
niet met het telegraafnet is verbonden. 
547 § 10. Voor telegrammen, welke per post 
moeten worden afgeleverd , behooren de vol
gende nevenkosten te worden betaald: 
548 a. Telegrnmmen , welke binnen de gren
zen van het land van bestemming moeten wor
den bezorgd : 
549 1 ° die met de betaalde dienstaanwijzing = Poste = (Post) : geen nevenkosten; 
550 2° die met de betaalde dienstaanwijzing = PR = : ten hoogste veertig centiemen (0 
fr. 40) ; 
551 3° die met de betaalde d ienstaanwijzing 
= PA V = : de extra kosten voor het vervoer 
van een gewonen brief per luchtpost; 
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552 4° die met de hetaalde di enstaanwijzin
gen = PR = en = PAV = : ten hoogste 
veertig centiemen (0 fr. 40 J en de extra kos
ten voor het vervoer van een gewonen brief 
per 1 nchtpost; 
553 b. Telegrammen. welke naar een ander 
land dan dat van telegraf ische bestemming 
moeten worden overgebracht (nummer 538) : 
554 1 ° die met de betaalde dienstaanwijzing 
= Poste = (Post) : ten hoogste vijf en dertig 
centiemen (0 fr. 35) ; 
555 2° die met de betaalde dienstaanwijzing = PR = : ten hoogste vijf en zevent ig cen
tiemen (0 fr . 75) ; 
556 3° die met de betaalde dienstaanwijzing 
= PA V = : ten hoogste vijf en dertig cen
t iemen (0 fr. 35) en de extra kosten voor het 
vervoer van een gewonen brief per luchtpost; 
557 4 ° die met de betaal de dienstaanwijzin
gen =PR = en = PAV = : ten hoogste vijf 
en zeventig cent iemen (0 fr. 75) en de extra 
kosten voor het vervoer van een gewonen 
brief per luch tpost. 
558 § ll. H et telegraafkantoor van bestem
ming heeft het recht per post te verzenden: 
559 a. bij gebreke van eeni ge aanwij zing in 
het telegram omtr,mt de wijze van bezorging; 
560 b. ind ien het aangegeven middel van 
bezorging n iefl in overeenstemming is m et · de 
door de admin istratie van bestemming aange
nomen en ter kennis gebrach te wijze van ver
voer ; 
561 c. indien het bezorging per bode betreft, 
voor rekening van een geadresseerde, die 
vroeger geweigerd heeft dergelijke kosten te 
betalen. 
562 § 12. Het kantoor van bestemming is 
verplicht per post te verzenden: 
563 a. 1. indien de afzender (nummer· 545) , 
of de geadresseerde (artikel 60) di t uitdruk
kelijk gevraagd heeft. 
564 2. Het kantoor van bestemming kan 
ech ter bodebezorging toepassen, zelfs voor een 
telegram met de aanwijzing = Poste = (Post) 
a ls de geadresseerde den wensch heeft te ken
nen gegeven zijn telegrammen per bode te ont
vangen; 
565 b. indien geen snell er middel van ver
voer t.er beschikking staat van het kantoor van 
bestemming. 
566 § 13. Telegrammen, welke per post naar 
hun bestemming moeten worden overgebracht 
en door het telegraafkantoor van bestemming 
ter post worden bew1·gd, worden als volgt be
handeld: 
567 a. Telegrammen, welke binnen de gren
zen van het l and van bestemming moeten wor
den bezorgd: 
568 1 ° Telegrammen, welke de betaalde 
dienstaanwijzing = Poste = (Post) of = GP 
= dragen, of welke geen enkele aanwijzing 
betreffende de verzend ing per post bevatten, 
worden als gewone brieven, zonder kosten 
voor den afzender of voor den geadresseerde, 
ter post bezorgd ; de telegrnmmen, die poste 
restante zijn geadresseerd, kunnen echter aan 
een bijzonder afleveringsrecht (nummer 433) 
worden onderworpen; 
569 2° Telegrammen, welke met de betaalde 
dienstaa nwijzing = PR = of = GPR = aan
komen, worden als aangeteekende, eventueel 
behoorl ijk gefrankeerde brieven, ter post be
zorgd; 
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570 3° Telegrammen , welke met de betaalde 
dienstaanwijzing = PA V = worden ontvan
gen, worden aan den I uchtpostdienst afgele
ve rd , nadat zij van fra nkee rzege ls zij n voor
zien, welke de waarde vertegenwoordigen van 
het extra port, dat voor een gewonen brief, 
d ie per I uchtpost moet worden overgebracht. 
is verschuldigd; 
571 b. Telegrammen, welke per post naar 
een ander land dan dat, waarin het kantoor 
van telegrafische bestemming is gelegen, moe
ten wo rden verzonden: 
572 1 ° Indien de kosten voor de verzending 
per post behoorlijk vooruit betaald zij n , wor
den de telegrammen naar omstandigheden, a ls 
gewone of aangeteekende gefrankeerde brie
ven ter post bezorgd; voor telegrammen, wel
ke de betaalde d ienstaanwijzing = PA V = 
dragen, moet de frankeering tevens het extra 
port voor de verzending per luchtpost omvat
ten ; 
573 2° Indien geen kost-en voor verzending 
per post geheven zij n, worden de telegrammen 
als gewone ongefrankeerde brieven te r post 
bezorgd ; het briefport komt dan ten laste van 
den gead resseerde. 
574 § 14. Wanneer een telegram, dat als 
aangeteekende brief moet worden verzonden, 
niet dadelijk ten postkantore kan worden aan
geteekend, te rwijl inmiddels een post vertrekt, 
verzend t men het eerst als gewonen brief; een 
duplicaat wordt, zoodra dit mogel ij k is, a ls 
aangetee ke nde br ief verwnden. 

Artikel 63 . 

Telegrammen 01> luxe-formulier. 
575 § 1. 1. Tusschen landen van de Ver
eenig ing is de facultatieve di enst va_n de tele
grammen op luxe-formulier toegelaten. 
576_ 2. De regeling van dezen dienst maakt 
het onderwerp uit van bijzondere overeenkom
sten tusschen de belanghebbende administra 
t ies; de toeslag, die eventueel voor dezen 
dienst wordt geheven, wordt niet in de inter
nationale afreken ing opgenomen. Deze over
eenkomsten bepalen in het bijzonder de ver
sch ill ende gevallen, waat·in van deze telegram
men gebruik kan worden gemaakt. 
577 § 2. Voor telegrammen op luxe-formulier. 
die betrekking hebben op heuglijke gebeurte
nissen, moet de afzender· boven het ad res de 
betaalde d ienstaanwijzing = LX = schrijven; 
betreft het telegrammen, gezonden in geva ll en 
van rouw, dan moet hij boven het adres de 
betaal de dienstaanwijzing = LXDEUIL 
plaatsen. 

HOOFDSTUK XVII. 

Dienst van telegraafabonné's tloor mltldel 
van arythmlsche toestellen In het 

Europeesche verkeer. 

Artikel 64 . 

])lenst van telegraafabonné's door middel 
van arythmlsche toestellen In het. 

Europeesch verkeer. 
578 § 1. De landen, behoorende tot het 
Europeesche ve rkeer, hebben de bevoegdheid 
een dienst van telegraafabonné's te orga ni 
see ren, welke aan de gebru ikers toestaat recht
streeks met elkaar te correspondeere n door 
m iddel van a rythmische toestellen. 
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579 § 2. De tarieven en bepalingen betref
fende dezen dienst, worden bij rechtstreeksche 
overeenkomst tusschen de belanghebbende ad
ll_l_i nistrati~s vastgesteld, waarbij zooveel moge
hJk rekenmg wordt gehouden met de adviezen 
die door het C.C.I.T. zijn u itgebracht. ' 

HOOFDSTUK XVIII. 

Beel!l telegrammen. 
Artikel 65. 

Beeldtelegram men. 
580 § 1 . Men verstaat onder "beeldtelegram" 
a lles wat door m iddel van beeldtelegraaftoe
stell en kan worden overgebracht. 
581 § 2. Een beeldtelegraafinrichting is een 
kantoor van een administratie of een perceel 
van een telefoonabonné, waar beeldtelegraaf
toestell en in bedrijf zijn. 
582 § 3. 1. Onder voorbehoud van de toe
stemm ing van de belanghebbende adm inistra
ties is als beeldtelegram toegelaten alles wat 
als beeldtelegram kan worden overgebracht. 
583 2. A an de afzenders moet worden aan
bevolen het gebruik te vermijden van de 
kl euren blauw, lil a , groen, geel , van goud
druk, .:tlsme~e va~ afbeeldingen op geel , rood 
en gr1JS papier, ct,e voor een goede overbren
g ing niet geschikt zijn. 
584 3. De administraties aanvaarden geen 
enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van 
de goede overkomst en de duurzaamheid van 
de ontvangen beeldtelegrammen. 
585 § 4. 1. De beeldtelegrammen moeten 
van rechthoekigen vorm zijn. 
586 2. De maximum grootte is vastgesteld 
op 13 cm bij 18 cm. Beeldtelegrammen van 
groote re afmetingen moeten door den afzender 
worden gespli tst; in dat geval moet de volg
o rde van overbreng ing der gedeeltelijke beeld
telegrammen worden aangegeven . 

Artikel 66. 
Toepassin g van de bepalin gen van di t 

hoofdstuk. 
587 § 1. De bepalingen van di t hoofdstuk 
zijn a lleen van toepassing op den beeldtele
graafdi enst in het Europeesche verkeer tus
schen de administraties, die dezen dienst toe
laten. 
588 § 2. De tarieven en hepalingen, d ie op 
beeld telegrammen in het buiten-Europeesche 
verkeer van toepass ing zij n, worden bij recht
streeksche overnenkomst t usschen de belang
hebhende adm inistrat,ies ,·astgesteld. 

Artikel 67. 
Toepassing Yan de bepalln g·en der an dere 

hoofdstukken. 
589 De bepalingen uit tie andere hoofdstuk
ken rnn het R eglement zijn van toepass ing op 
den beeldtelegraafdienst, onder voorbehoud 
van rle wijzigingen in d it Hoofdstuk aange
geven. 

Artikel 68. 
Voorwaar<leu tot toelating In het Yerkeer 

tusschen openbare beeld telegraar-
lnrlchtln gen. 

590 § 1. I eder beeldtelegram moet een adres 
dragen. Het kan op een telegramformul ier 
worden geschreven; in dat geval wordt het 
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gratis overgebrach t. Indien het adres in het 
beeldtelegram wordt opgenomen , maakt het 
deel uit van de oppervlakte van het over te 
brengen beeldtelegram. 
591 § 2. 1. I eder beeldtelegram heeft een 
ambtelijke inleiding. De desbetreffende aan
du id ingen zijn gelijk aan die van de ambte
lijke inleiding van een gewoon telegram. H et 
woordental wordt echter vervangen door het 
aantal berekende vierkante centimeters. 
592 2. Het tijdstip van aanbieding is dat 
van aankomst aan de beeldtelegraafinrichting 
van afzending, 
593 § 3. Regeeringsbeeldtelegrammen worden 
toegelaten op de voorwaarden, bepaald in ar
t ikel 87 van dit Reglement. 
594 § 4. Beeldtelegrammen, bestemd voor 
landen. welke n iet aan het beeldtelegraafnet 
zijn aangesloten , zijn toegelaten. De ontvan
gende beeldtelegraafinrichting verzendt deze 
beeldtelegrammen als gefrankeerden brief per 
snelste postgelegenheid rechtstreeks aan den 
geadresseerde. 

Artikel 69. 

Geleidingen . Bepalingen voor overbren~h1~· 
en afleverin g In den dienst tusschen .open-

bare beeldtelegraaflnrlchtlug~n. 
595 § 1. Indien telefoongeleidingen èn voo,· 
den beeldtelegraafdienst èn voor den telefoon
dienst worden benut, wijzen de belanghebben
de a dministraties een normale geleiding aan 
en zooveel mogel ijk tenminste één reserve
geleiding. Op de eindkantoren en de verster
kerstations worden de geleidingen op een bij 
zondere wijze aangeduid met het oog op de 
bescherming der beeldtelegrafische overbren
gingen, opdat deze in haar verloop n iet wor
den gehinde1·d. H et is aa n het personeel van 
deze kantoren verboden zich gedurende een 
beeldtelegrafische overbreng ing in de gelei
ding te schakelen. 
596 § 2. De doorverb inding van de telefoon
geleidingen, te gebruiken voor de overbren
g ingen, geschiedt in de respectieve versterker
stations; dit geldt eveneens voor de geleidin
gen, gebruikt voor de transitverbindingen. 
597 § 3. De administraties verstaan zich met 
elkaar ten aanzien van de uren. waarop over
hrenging tusschen openbare beel<ltelegraaf
inrichtingen kan plaats hebben. 
598 § 4. I nd ien beeldtelegrammen over tele
foongelei<lingen worden overgebracht, worden 
ze naa.r den tijd van aa nvraag in vol!!'Orcle 
gerangschikt tusschen de telefoongespr;kken 
van den zelfden rang (dringend of gewoon) . 
599 § 5. De beeldtelegraaf inrich t ingen en de 
telefoonkantoren, die aan de totstandkoming 
van de verb indingen deelnemen , moetèn aan
teekening honden van ie<lere beeldoverbren
ging. 
600 § 6. Zoodra de beeldtelegraafinrichting 
van afzendi ng het e i ncle van de overbreng ing 
aan het bevoegde verste1·kerstation heeft ge
meld , maakt het personeel der versterker
stations de geleiding onverwijld vrij en licht 
h_i:-t de telefonisten in onder opgave van den 
tiJd van den aanvang en van het einde der 
overbrenging. 
601 § 7. Een ove rbrenging, die n iet is ge
slaagd. moet zoo spoerl ig mogelijk worden her
haald. 
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602 § 8. Beeldtelegrammen, ontvangen door 
een openbare beeldtelegraafinrichting, worden 
door die beeldtelagraafinrichting afgeleverd, 
indien ze althans niet aan den geadresseerde 
Jet beeldtelegraaf worden doorgewnden. In
dien de geadresseerde in de plaats van be
stemming woont, geschiedt de aflevering per 
bijzonderen besteller. In het tegengestelde ge
val wordt het beeldtelegram ·per post verzon' 
den volgens de adresaanwijzingen. 

Artikel 70. 

Tarieven, teru gbetalin gen en afrekening In 
den dienst tusschen openbare beeld-

teleg·ra_aflnrlch tin gen. 
603 § 1. 1. Voor den dienst tusschen open
bare beeldtelegraafinrichtingen worden de ta
rieven - uitgezonderd die voor bijzondere 
diensten - en de aandeelen voor de admini
straties volgens onderstaande tabel be rekend: 
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604 In deze tabel stelt 
y voor het tarief in franken v11n de telefo

nische gesprekseenheid voor de verbind ing, 
benoodigd voor de overbrenging van het beeld
telegram; 

a het aandeel van y voor iedere eindadmi
nistratie ; 

b het aandeel van y voor iedere transit-
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administratie. 
605 2. De lengten der zijden van de beeld
telegrammen worden in centimeters gemeten, 
waarbij gedeelteJ1 van centimeters voor een 
geheelen centimeter worden gerekend. 
606 3. Voor ..gespl itste beeldtelegrammen 
(nummer 586) worden de kosten voor ieder 
deel afzonderlijk berekend. 
607 § 2. Ingeval van intrekking van een 
beel dteleg1·am op verzoek van den afzender of 
diens gemachtigde, nadat de overbrenging 
reeds is begonnen of beëindigd, maar vóór de 
aflevering aan den geadresseerde heeft plaats 
gehad, worden geen kosten terugbetaald. In
geval van intrekking van een beeldtelegram. 
voordat de overbrenging is begonnen, worden 
de geheven kosten terugbetaald onder inhou
ding van een som gelijk aan een derde van 
het ta1·ief van de eerste trap voor de betrok
ken verbinding. 
608 § 3. 1. De geheven kosten worden aan 
den afzender terugbetaald , wanneer het be~d. 
telegram niet op zijn bestemming is aange-
komen. · 
609 2. Woont de geadresseerde in de plaats, 
waar de beeldtelegraafinrichtirig van aan
komst zich bevindt, dan worden de kosten ook 
terugbetaald, indien het tij dsverloop tusschen 
het tijdstip van aanbiedin'g aan de beeld
telegraafinrichting van afzending en het 
oogenblik, waarop het beeldtelegram is afge
leverd, meer dan 12 uren bedraagt. 
610 3. Woont de geadresseerde niet in de 
plaats, waar de beeldtelegraafinrichtîng van 
aankomst zich bevindt, dan wordt de periode 
van 12 uren, welke reèht geeft op terugbeta
ling, berekend vanaf het oogenblik van . aan
bieding aan de beeldtelegraafinrichting van 
afzending tot aan het oogenbl ik van afleve
r ing aan den postdienst. 
611 § 4. 1. De afrekening van de geheven 
kosten in het verkeer tusschen openbare beeld
telegraafinr ichtingen ·geschiedt op dezelfde 
wijze a ls die van de telegi·amkosten; zij maakt 
een afzonderlij k onderdeel uit van de tele
graafafrekeningen. 
612 2. De nevenkosten voor bijzondere dien
sten, aangegeven in artikel 73 worden niet in 
de afreken ing opgenomen, u itgewnderd die 
betreffende betaald antwoord (= RPx =) , 
bode betaald (= XP =), verzending naar be
stemm ing per post expresse (= Postxp =), 
meervoudige telegrammen (= TMx =), ver
zending aan den afzender van een afdruk van 
het ontvangen beeld (= KP =) en extra af
drnkken aan den geadresseerde af te leveren 
(= Kx =) . 

Artikel 71. 

Verkeer tusschen en met particuliere beeld-
telegraaflnrlchtlngen. 

613 § 1. Particuliere beeldtelegraafinrichtin
gen kunnen door de belanghebbende admin i
straties worden gemachtigd om onder] ing en 
met openbare beeldtelegraafinrichtingen beeld
telegrammen te wisselen. 
614 § 2. Behoudens bijwndere verdragen zijn 
overbrengingen tusschen openbare en particu
liere beeldtelegraafinrichtingen en tusschen 
particuliere beeldtelegraafinrichtingen onder
ling aan dezelfde bepalingen onderwo,·pen als 
de telefoongesprekken. 
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615 § 3. De voorwaarden, welke gelden voor 
overbrengingen tusschen openbare beeldtele
graafinrich t ingen en pa rt iculiere beeldtele
graafinri chtingen en tusschen particuliere 
beeldtelegraafinrichtingen onderling, zijn de
zelfde al s die, welke voor het onderlinge ver
keer van openba re beeldtelegraafinrichtingen 
zijn vastgesteld. 
616 § 4. De beeldtelegrammen, overgebracht 
door een openbare beeldtelegraafinrichting 
na ar een part iculi ere beeldtelegraa finrichting, 
moeten een ambtelijke inle iding bevatten, ge
lijk aan die van beeldtelegrammen, gewisseld 
tusschen openbare beeldtelegraafinrichtingen 
onderling. 
617 § 5. De bepalingen van de nummers 
596, 599 en 600 betreffende de overbreng ing 
in den dienst tusschen openba re beeldtel egraaf
inrichtingen, zijn ook van toepassing op den 
di enst tusschen en met particu lie re beeldtele
graafinricht ingen. 
618 § 6. De u ren van overbreng ing tusschen 
en met part iculiere beeld telegraafinrich t ingen 
worden door de belanghebbende administra
t ies vastgesteld in overeenstemming met de 
ter zake van krach t zijnde be pal in gen bij den 
telefoondienst. 
619 § 7. De aanvragen va n overbrenging 
tusschen pa ,·ticul ie re beel dtelegraafinrichti n
gen onderling en met deze bee ldtel egraaf
inrichtingen worden in vol gorde van tijd ge
rangschikt tusschen de tele foongesprekken van 
denzelfden rang (dringend of gewoon) . 
620 § 8. Een openba re beeldteleg raafinrich 
ting, di e beeldtelegrammen voorha nden heeft 
voor een pa rticuli ere beeldtelegraafinrichting, 
geeft eerst gevol g aa n een aanvraag tot over
seining van de part iculi e re beeld telegraa f
inrichting, nada t ze zich heeft ove rtuigd van 
de identiteit van deze la a tste. 
621 § 9. Aanvragen voor overb.-enging van 
beeldtelegrammen geven den a bonné aan , die 
de kosten heeft te betal en. 
622 § 10. l. De eindka nto.-en bepal en den 
duur der overbreng ing en deelen dien aan el
kaar mede, zoodra deze is geëindi gd. Ingeval 
geen overeenstemming ka n worden verkregen, 
is de opgaaf van het ka ntoo r, waar toe de 
abonné behoort , die de kosten moet beta len , 
bes] i-ssend. 
623 2. Bij de dagelijksche cont role van den 
duur de r gewisselde telefoongesp rekken, wordt 
de duur de r overbreng ingen van bee ldte le
grammen eveneens nagegaan. 
624 § ll. Beeldtelegrammen, overgebracht 
door een particulie re beeldte legraafinrich t ing 
naar een openbare beeldtelegraafinrichting, 
worden op dezelfde wijze a fgeleverd a ls d ie, 
gewisseld tusschen openbare beeldtelegraaf
inrichtingen onderling (nummer 602 ). 

Artikel 72. 
'l'arleYen, terugbetalingen en afrekening· 1~ 
den dienst tusschen en met particuliere 

beeldtelegraaflnrlchtln gen. 
625 § l. De kosten worden bepaald naa r den 
du ur van het gebruik der gele idingen en naar 
het tijdvak (drukke of slappe uren) tegen het
zelfde tarief a ls de te lefoongesprekken. In 
den dienst tusschen openbare en particuliere 
beeldtelegraafinr ichtingen echte r, kunnen de 
a dministraties, waartoe de openba re beeldte le-
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graa finri ch t ingen behooren, een bij zondere,n 
toesl ag heffen. 
626 § 2. De bepa lingen van het Telefoon
regl ement betreffende intre kking of weigering 
van tele foongesprekken zijn va n toepass ing 
ingeva l van intrekking van aanvragen voor 
beeldte legraafverbindingen of van weigeri ag 
daa rva n door de geadresseerden. Bovend',en 
kun nen de administraties gebruik maken van 
het rech t, haar toegekend in nummer 625 om 
in bepaalde gevall en een bijzonderen toe~lag 
te heffen; ze hebben de bevoegdheid deze ~ot 
het volle bedrag te heffen, wa nneer de a fzf, 1-
de r of de geadresseerde van een beeldtelegram 
het in t rekt vóór of gedurende de overbrenging, 
of wa nneer de geadresseerde het bij ontvan rst 
wei gert. 
627 § 3. l. Wanneer de overbrenging tus
schen pa rt iculie re beeldte legraa f inricht ingen 
gebrekkig is geweest ui t hoofde van de slechte 
functionneering van de telefoongele iding, o f 
wa nneer de overbreng ing niet heeft kunnen 
plaats hebben, kunnen de kosten worde:n te 
rugbetaa ld met inachtneming va n de be pa
lingen va n het Telefoonreglement. 
628 2. Geen kosten worden geheven, wa11 -
nee1·, tengevol ge va n storing der geleidingen, 
de overbreng i11g niet kon worden beëindi gd. 
629 § 4. Voor wat het ve rkeer betreft tus
schen een openba re en een pa rticuli e re beeld
telegraafinrich t ing , kunnen de kosten i11 het 
al gemeen a ll een dan worden te rug betaaJld of 
niet worden geheven, wanneer , tengevolg van 
storing de r gele idingen of gebreken .,n de 
a pparatuur van de openbare beeld 1eg raa f
inrichting, de ove rbrenging niet he ,,t kunnen 
plaats hebben o f gebrekki g is gaweest. De 
terugbeta ling de r kosten is onde rworpen aan 
de besli ss ing van de administratie , waartoe de 
openbare beeldtelegraafinrich t ing behoort. 
630 § 5. 1. De afrekening de r kosten voor 
het gebruik van gel e id ingen en voor den toe
slag, bedoeld in nummer 625, heeft op de
zelfde wij ze plaa ts al s di e betreffende de te
lefoonkosten ; zij maakt een a fzonderlijk on
de rdeel u it van de telefoonafrekeningen. 
631 2. De ve rdeeling van de kosten voor 
bijzondere diensten heeft op dezelfde wijze 
plaa ts a ls voor den dienst de r openbare bee ld
te legraafinr icht ingen (nummer 612 ). De toe
slag, bedoeld in nummer 625, komt gehee l 
ten goede aan de .aclministrnt ie , di e hem heeft 
geheven. 

Art ikel 73. 

Bijzondere diensten, welke voor de beeld-
telegrammen zijn toegelaten. 

632 § l. 1. De volgende bijzondere diensten 
zijn toegelaten voor beeldtelegrammen, gewis
seld tusschen openbare beeldte legraafinrich
t ingen : d r ingend (= D = }, antwoord betaa ld 
x ( = RPx =). De bijzonde,·e d ienst dringend 
is evenwel faculta ti e f. 
633 2. H et a ntwoordbewijs ka n worden be
nut, hetzij om een ander bee ld te legram te ver
zenden, hetzij om onversch illig wat voor tel e
g ram te verzenden, overeenkomstig de bepa
lingen van nummer 463. 
634 § 2. 1. De vol gende bijzondere diensten 
zijn toegelaten voo r beeldte legra mmen, gewis
se ld tusschen o penbare bee ldte legraafinrich
t ingen en voor bee ldte legrammen, overge-
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bracht door particul iern naar openbare beeld
te legraafinrichtingen : 

Kennisgeving van ontvangst per 
telegraaf ........... . ......... . 

K ennisgeving van ontvangst per 
post .. . .. .. ... .. .... ... .. . . .. . . . 

x adressen ..... . ......... . . .. ........... . 
All e adressen mededee len .... . 
Bode betaal d . .... . . ....... . .... .. .. . . . 
Verzending naar bestemming 

per post-ex presse ...... ... . 
Post aangeteekend .. . .............. . 
Poste restante .......... . 
Poste restante aangeteekend ... 
Telegraaf restant ....... . .. . 
Dag ................ . 
Nacht ... .. ... . .. . .... . .... . . . 
x extra afdrukken aan de n ge

adresseerde af te leveren 
Aflevering aan den geadresseer

de van het negatief in pl aats 
van den positieven afdruk 

Verzending aan den afzender 
van een afdruk van het o nt-

PC= 

PCP 
= TMx 

CTA 
XP = 
Postxp 
PR= 
GP = 
GFR = 

= TR = 
=Jour= 

Nuit= 

Kx = 

FILM 

vangen beeld ......... . ......... .. ... = KP = 

635 2. De bijzondere diensten = TMx = , 
= CTA = , = XP = , = Kx = , = FILM = 
e n = KP = zijn ech ter facultatief. 
636 § 3. 1. De bijzondere dienst dringend 
(= D = ) is toegelaten voor beeldtelegram
men, gewisseld tusschen particuliere beeld
te legraafinrich t ingen of tusschen particuliere 
en openbare beeldtelegraafinrichtingen. 
637 2. D eze dienst is echter a ll een toegela
ten op verbindingen, waar hij bestaat voor het 
telefoonverkeer en op de voorwaarden, be
paald in het Telefoomeglement. 
638 § 4. De verkorte aanwijz ingen betreffen
de de bijzondere di ensten worden koste loos 
0vergebracht. 
039 § 5. 1. De toes lag voor den bijzonderen 
dienst = Postxp = bedraagt 2 franken (2 
fr.); die voor den bijzonderen dienst = PR= 
1 frank (1 fr . ). W anneer de afzende r beide 
diensten wenscht te gebruiken , betaalt hij 
beide toeslagen, derhalve 3 franken (3 fr . ). 
640 2. Voor den bijzonderen di enst = TMx 
= bedraagt de toeslag 3 franken (3 fr.) voor 
iederen afdruk boven den eersten. 
641 3. De toeslag voor den bijzonderen dienst 
= Kx = bedraagt 2 fr a nke n (2 fr . ) voor 
iederen a fdruk boven den eersten. 
642 4. Voor den bijzonderen dienst = KP = 
is een toeslag van 2 fra nken (2 fr.) verschul
digd voor den afdruk en een toeslag van tach 
t ig centiemen (0 fr. 80) voor de verzendinir 
van dezen afdruk per aangeteekenden brief. 

HOOFDSTUK XIX. 
Kustselnteleg·ra m men. 

A.-tikel 74. 

Kustselntelegrammen. 
643 § 1. Telegrammen, gewisseld door mid
del van kustseinposten, dragen den naam van 
kustsei ntel egrarnmen. 
644 § 2. Kustseintelegrammen moeten boven 
het adres de betaalde dienstaanwijzing = SEM 
= dragen. 
645 § 3. Het adres van kustse intelegrammen, 
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bestemd voor schepen op zee, moet bevatten: 
646 a . de n naam van den gead ressee rde met 
de aanwijz ingen, welke verde r noodig moch
ten zijn ; 
647 b. den naam, a lsmede de nationaliteit 
van het schi p en, zoo noodig, het onderschei
dingsteeken va n het internationale seinboek . 
ingeva l er verschill ende schepen van denzelf
den naatn zijn; 
648 c. den naam van den kustseinpost, zoo
a ls deze in de offic iee le naamlijst der kanto
ren voorkomt. 
649 § 4. Kustseintelegrnmmen moeten zijn 
gesteld in de taa l Ya n het land , waar de kust
seinpost is gevestigd, welke ze moet ove r
brengen, of in groepen van lette rs van het 
inte rnat ional e se inboek, dan we l in een com
binatie van beide. 
650 § 5. Voor regeer ings-k ustsei nte legrnm
men, door een schi p op zee verzonden, wordt 
het 1,egel vervangen door het onderscheidings
teeken van de bevel voering. 
65 1 § 6. 1. Voor kustseintelegrammen, af
komstig van schepen op zee, bestaat de aan
du iding van het ka ntoo r van afzending in de 
a mbte lijke inl eiding uit den naam van het 
schip, gevolgd door den naam van den post 
van ontvangst. 
652 2. D e t ijd van aannem ing is de tijd van 
ontvangst van het telegram door den ont
vangenden post, welke met het schip in ver
binding is . 
653 § 7. D e kosten van door tusschenkomst 
van kustse inposten met schepen op zee te wis
selen telegrammen worden vastgestel d op twin
tig centiemen (0 fr. 20) per woord . Deze kos
ten komen bij den prijs voor den landweg, 
naa r de algemeene regelen be re kend. Het 
totale bedrag wordt voor telegrnmmen, ge
richt aan schepen op zee, van den afzender en 
voor telegrammen, afkomstig van die schepen, 
van den geadresseerde geheven (nummer 204) . 
In di t laatste geval moet in de ambtelijke in
le iding de aanwijzing "Percevoir (Te he ffen) 
......... " voorkomen. 
654 § 8. Telegrammen , geheel o f gedeeltelijk 
gesteld in tee kens van het internationa le se in
boek e n afkomstig van een schip op zee, wo r
den naat· hun bestemming overgebrach t , zoo
a ls ze zijn ontvangen , wanneer het schip, dat 
het telegram afzendt, zulks verzoekt . 
655 § 9. Indien di t verzoek niet is gedaan , 
worden ze door den ambtenaar van den kust
se inpost in gewone taal overgebracht en naar 
hun bestemming overgese ind. 
656 § 10. 1. De afzender van een kustsein
telegram , bestemd voor een schip op zee, kan 
het aantal dagen aangeven, gedurende welke 
dat telegram door den kustseinpost ter be
schikking van het sch ip moet worden gehou
den. 
657 2. Hij schrijft d a n boven het adres de 
betaalrle di enstaanwijzing "x jou rs" (x da
gen), of = Jx =, welke dat aantal d agen , 
daaronder begrepen dien van aanbieding van 
het telegram , aangeeft. 
658 § 11. 1 . Indien een telegram, bestemd 
voor een schip op zee, niet binnen den door 
den af?.ende r aangegeven termijn, of, bij ge
breke van een dergelijke aanwijzing, niet vóór 
of op d en morgen van den 28sten d ag na dien 
van aanbiedi ng aan dat schip kan worden 
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overgebracht , geeft de kust einpost hiervan 
kennis aan het kantoor van afzending, dat 
deze kennisgeving aan den afzender mede
deelt. 
659 2. Deze heeft de bevoegdheid, per be
taalde nota, per telegraaf of per post, aan 
den kustseinpost te verzoeken, dat zijn tele
gram geduren de een nieuw tijdvak van ten 
hoogste dertig dagen beschikbaar zal worden 
gehouden, om aan het schip te worden over
gebracht, en wo vervolgens. Bij gebreke van 
een dergelijk verzoek, wordt het telegram aan 
het einde van den tweeden dag, volgende op 
dien van de verzending van de nota, waarin 
wordt medegedeeld, dat de overseining niet 
heeft kunnen plaats hebben, als onbestelbaar 
ter zijde gelegd . 
660 3. Indien echter de kustseinpost zeker
heid heeft, dat het schip zijn werkingsgebied 
heeft verlaten, vóór het telegram kon worden 
overgebracht, wordt het kantoor van afzen
ding hieromtrent ingelicht en dit kantoor geef t 
hiervan kennis aan den afzender. 
661 § 12. Als kustseintelegram zijn niet toe
gelaten : 
ei. telegrammen met antwoord betaald, be
halve voor telegrammen naar schepen op zee; 
b. telegrafische postwissels; 
c. telegrammen met coli ationneering ; 
d. telegrammen met kennisgeving van ont
vangst per telegraaf of per post, beha! ve voor 
telegrammen bestemd voor schepen op zee, 
voor wover betreft den langs de verkeerswe
gen van het telegraafnet te doorloopen af
stand ; 
e. na te seinen teleg rammen; 
/ . betaalde nota's, behalve voor zooveel den 
langs de verkeerswegen van het telegraafnet 
te doorloopen afstand betreft; 
(/. dringende tele6rammen, beha.he voor zoo
veel den langs de verkeerswegen van het tele
graafnet te doorloopen afstand betreft; 
h. telegrammen met bezorging per bode of 
per pot; 
; _ uitgestelde telegrammen; 
j. brie ftelegrammen; 
k. Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen; 
1. pe rstelegrammen. 

HOOFDSTUK XX. 
Radiotelegrammen. 

Artikel 75. 
Radiotelegram men. 

662 De di enst der rndiotelegra rnmen wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen der 
Reglementen betreffende de ra.d iober ichtge
ving. 

HOOFDSTUK XXI. 
Tele!l'ra flsche postwissels en teleg·raflsche 

glreerln gen. 
Artikel 76. 

Telegrafische postwissels en telegrafische 
glreerlngen. 

663 § 1. De verzending, sa.mens teil ing van 
den inhoud en de uitbetaling van telegrafische 
postwissels en telegrafi sche gireeringen wor
den door bijwndere in ternationale verdragen 
geregeld. 
664 § 2. Indien in de plaats, waar het post-
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kantoor van uitbetaling zich bevindt, geen 
telegraafkantoor is gevestigd, moeten in den 
telegrafischen postwisse l het postkantoor van 
uitbetaling en het telegraafkantoor, met de 
bestell ing belast, worden aangeduid. 
665 § 3. 1. Telegrafische postwissels en te
legra fi sche gireeringen zijn tegen het tarief 
van uitgestelde telegrammen toegelaten, onder 
voorbehoud, dat de bepalingen van a rtikel 84 
worden toegepast. Zij dra.gen de betaalde 
dienstaanwijzing = LC = . 
666 2. De voorwaarden, vastgesteld voor het 
opstellen van uitgestelde telegrammen, be
hoeven voor uitgestelde telegrafische postwis
sels en uitgestelde telegrafische gireeringen 
alleen te worden in acht genomen, voor wo
ver betreft de mededeel in gen, die voor den 
geadressee rde van den wissel zijn bestemd. 
667 § 4. Voor telegrafische g ireeringen zijn 
alleen de vol gen de bijzondere diensten. toege-
1 aten: dringend (= D =) en colla.tionneering 
(= TC =). 
668 § 5. De overseining van telegrafische 
postwissels en van telegrafische gireeringen 
is, wanneer deze tusschen de betrokken ad
ministraties is toegelaten , aan dezelfde rege
l en onderworpen als die van de andere klas
sen van telegrammen, behoudens de be.pal in
gen, opgenomen in de nummers 335, 336, 364 
tot 367, 374 en 402. 

HOOFDSTUK XXII. 
Perstelegrammen. 

Artikel 77. 

Voorwaarden, waaroJ> perstelegra mmen 
zij n toegelaten. 

669 § 1. Telegrammen, waarvan de inhoud 
bestaat uit berichten en nieuwstijdingen van 
staatkundigen aard, of den handel betreffende, 
enz., welke zijn bestemd hetzij om in nieuws
bl aden en andere tijdschriften te worden op
genomen, hetzij om per radio te worden om
geroepen, zijn a ls perstelegrammen toegela
ten. P erstelegrammen moeten boven het adres 
de betaalde dienstaanwijzing = Presse = 
(Pers) dragen , welke door den afzender moet 
zijn aangegeven. 
670 § 2. Perstelegrammen worden slechts ter 
verzending aangenomen op vertoon van bij
zondere kaarten, welke de adm inistratie van 
het l and, waar deze kaarten gebruikt moeten 
worden , laat vervaard igen en aan correspon
denten van n ieuwsblad en , tij dschrifte n . e1·ken
de nieuwsagentschappen of radio-omroepsta
t ions laat uitreiken. V ertoon van kaarten is 
echter niet verplicht als de administratie van 
a fzending anders heeft bes! ist. 
671 § 3. 1. Perstelegrammen moeten zij n ge
richt aan nieuwsbladen, tijdschriften, nieuws
agentschappen of rad io-omroepstations, en wel 
uitsluitend aan het nieuwsbl ad, het tijdschrift, 
het agentschap of het radio-omroepstation zelf 
en niet aan een persoon, die op een of andere 
wijze aan het nieuwsblad, het tijdschrift, het 
agentschap of het radio-omroepstation is ver
bonden. Zij mogen a lleen stof bevatten, welke 
bestemd is om openbaar gemaakt te worden 
of om per radio te worden omge roepen , als
mede aanwijzingen betreffende de openbaa.r
ma.king of den omroep per radio van het tele-
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g ram . Elk gedeelte, bestaande ui t mededee
l ingen van deze laatste soort, moet aan het 
begin of aan het e inde van den inhoud ge
schreven en tusschen haakjes geplaa tst wor
den. H et aanta l woorden, waa rin alle aan
wijzingen betreffende een zelfde telegram zijn 
vervat, mag hoogstens 5 ten 100 bedragen van 
het aanta l woorden van den inhoud, dat voor 
de prij sberekening telt , met di en verstande, 
da t het t ien woorden niet mag te boven gàan. 
De haakj es worden voo ,· de pr ijsberekening 
medegeteld , maar zij worden niet begrepen 
onder het aantal woorden, waarui t de aanwij 
zingen betreffende de openbaarm a king van het 
telegram bestaan. 
672 2. De administraties, welke een lijst heb
ben opgemaakt van nieuwsbl aden, tijdschrif
ten, nieuwsagentsch appen of radio-omroepsta
t ions, welke gerech t igd zijn tot het ontva ngen 
van pe rstelegramirnm, na zich verbonden te 
hebben all e door het R eglement vastgestelde 
be pa l in gen te zull en naleven, moeten deze 
l ij st door tusschenkomst \'an het Bu ree l van 
de Vereeni g ing 1,an de a ndere administraties 
mededeel en. 
673 '§ 4. H et geb'rnik van te legramadres en 
is toe gel aten . 
674 § 5. l. Voor pe rstelegrnmmen zijn a l
leen de volgende bijzondere diensten to'egela
te n : dringend, x adressen. De overeenkomstige 
betaalde diensta a nwijzingen (= D = en = 
TMx = ) worden tegen het verl aagde ta ri ef 
be rekend. 
675 2. Voor meervoudige pe rstelegramm en 
moeten a ll e adressen voldoen aan de bepalin
gen van nummer 671. 
676 §' 6 . De e ind- en trnnsittàksen, welke op 
tusschen de administraties van de Vereenig ing 
gewisselde gewone perstelegrammen van toe
pass ing zijn , zijn die, welke geleien voor ge
wone part iculie re te legrammen, met een ver
lag ing in het Europeesche verkeer van 50 te n 
100 en in het overige ve ,·keer va n ten minste 
50 ten 100. ' 
677 § 7. H et tarie f pe r woord, dat geheven 
moet worden· voor een ·dringend perstelegram , 
is gelijk -aan dat voor gewone particuli e re te
legrammen over denzelfden a fstand: 
678 § 8. H et rech t voor a fschriften van meer
voudi ge pe r telegrammen is hetzelfde a ls dat 
voor a fschriften van gewone pa rt iculi e re meer
voudi ge tel egrammen. 
679 § 9. De adm inistraties; welke een mi 
nimum bedrag voor gewone tel egrammen ·hef
fen (nummer 172 ), heffen dat zelfde minimum 
voor perstelegrammen. 
680 §-10. l. De administrat ies, welke geen 
perstelegrammen (hetzij gewone, hetzij drin
gende) toela ten, moeten deze in doorgaand 
verkeer toelaten. 
681 2 . D e t rans itta ks , die aan d eze a dm in i• 
straties toe komt, is. naa r gelang het ·gewone 
of dringende pe rstelegrammen betreft, di e, 
welke volg t uit de toe passing va n de bepa
lingen van nummer 676 of van nummer 677. 

Artikel 78. 

Samenstellln g van J>erstelegrammen. 
682 · § l. l. Perste legrammen moeten gesteld 
zijn in verstaanbare taal , in een der ta len, 
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die \'Oor het internationa le telegraafverkeer 
zijn toegelaten en welke gekozen is ui t de vol
gende talen : 
683 a. de F ra nsche taal ; 
684 b. de taal , waarin het nieuwsbl ad , waar
aan het telegram is gericht, is geste ld ; 
685 c. de landstaal of -talen va n het land 
va n afzending of het land van bestemming, 
die door de bela nghebbende administ raties is 
(zijn) aangegeven ; 
686 cl . een of mee r a ndere talen, eventuee l 
door de administratie van afzend ing of van 
bestemming aangewezen, di e eveneens in het 
la nd , waar toe die administra ties behooren, 
worden gebruikt. 
687 2. De afzende r van een pe rste legram , 
da t opgesteld is ove reenkomsti g het bepaa l de 
in mun mer 684, ka n verpli ch t worden te be
wijzen , dat in het land van bestemmîng va n 
het telegram een nieuwsbl a d bestaat, da t u it
gegeven wordt in de taal , di e h ij heeft ge
kozen. 
688 § 2. De in de nummers 682 tot 686 ver 
melde ta len kunnen, bij wij ze van aanhalin
gen, gezamenl ij k worden gebruikt met die . 
waa rin het telegram is gesteld. 
689 § 3. P erstelegrammen mogen, behoudens 
de in nummer 671 bedoelde ui tzondering, geen 
gedeel te, aankond ig ing of mededeeling bevat
ten, welke het ka ra kter van particulie re cor
respondentie d raagt, noch eenige kennisge
v ing o f mededeeling, welke tegen beta ling in 
het bl ad wordt opgenomen of pe r radio wordt 
omgeroepen ; evenmin mogen zij een aa nkon
diging bevatten, di e g ratis wordt opgenomen 
of per radio om geroepen. 
690 § 4. 1. Beurs- en mark tkoersen, s i:ort
u itslagen, weerkundige waarnemingen en weers
vé rwach t ingen, met o f zonder verkl a renden 
tekst, zijn in pe rstelegrammen toegelaten. 
691 2. De kantoren van a fzending moeten, 
in geval van twij fe l , zich bij den a fzender 
zekerhe id ve rscha ffen, dat de cij fe rg roepen, 
welke in deze telegra riuri en voorkomen, inder
daad beurs- en ma rktkoersen, sportuitsla gen 
of weerkundige waarnemingen en weersve r
wacht ingen voorstell en ; de a fzender is ge
houden zulks te bewijzen. 

Artikel 79 . 

Toe))assln g van het normale tarie f 01> 
11erstelegrammen. 

692 § 1. W a nneer telegrammen, welke a ls 
pe rstelegrammen worden aangeboden, nie t aan 
de in de a r t ikelen 77 en 78 aangegeven voor
waarden voldoen, wordt de aanwijzing = 
Presse = (Pers) doorgehaald en worden zij 
berekend naa r het tarief va n de soort tele
g rammen (gewone of dringende ) waartoe zij 
beh oore n . 
693 § 2. H e t norm ale tarief voor part icu lie re 
telegrammen (gewone of dringende ) wordt 
eveneens toegepast op elk perstelegram, waar
va n voor een ander doel wordt gebruik ge
maakt dan hetzij opnem ing in de kolommen 
van het nieuwsblad o f het tijdschrift, waar
voor het bestemd is, hetzij omroep pe r radio 
door het station, waarvoor het bestemd is, 
d . W . z.: 
694 a. op te legrammen, welke niet dooi· het 
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nieuwsblad, het tijdschrift of het omrnepsta
tion, waarvooi· zij bestemd zijn, worden open
baar gemaakt of per radio omgeroepen (tenzij 
een afdoende verklaring wordt gegeven) of 
welke door den geadresseerde vóór openbaar
ma king of omroep per radio aan particulieren 
of inrichtingen als societeiten, koffi ehuizen, 
hotels, beurzen, enz. bekend gemaakt zijn ; 
695 b. op telegrammen, welke niet openbaar 
gemaakt zijn en welke het nieuwsblad of het 
tijdschrift, waa rvoor zij bestemd zijn, voordat 
de openbaarma king is geschied, aan andere 
bl aden verkocht, uitgereikt of bekend gemaakt 
heeft, ten e inde de in de kolommen van deze 
bladen te doen opnemen of ook op telegram
men, welke niet per radio zijn omgeroepen 
en welke het omroepstation, waarvoor ze be
stemd zijn, voordat de omroep per radio is 
geschied , aan andere omrnepstations heeft ver
koch t , uitgereikt of bekend gemaakt , ten e in
de ze met hun e igen middelen om te rnepen; 
perstel egrammen mogen echter al naar om
standi gheden ter gelijktijdige openbaarmaking 
of omroep per radio verkocht, uitgereikt of 
openbaar gemaakt worden ; 
696 c. op aan nieuwsagentschappen gerichte 
telegrammen, welke niet in een nieuwsblad 
worden openbaar gemaakt of per radio wor
den omgeroepen (tenzij een afdoende verkl a
ring wordt gegeven) , of welke aan derden 
worden medegedeeld , vóór zij door de pers 
worden openbaar gemaakt of per radio wor
den omgeroepen. 
697 § 3. In de gevall en , bedoeld in de num
mers 693 tot 696, wordt het te weinig betaalde 
van den geadresseerde geheven, ten voordeele 
van de administratie van bestemm ing . Dit ge
schiedt eveneens, wanneer een telegram, dat 
niet voldoet aan de bepalingen, bedoeld in de 
nummers 669, 671 , 682 tot 686 en 689 op het 
kantoor van bestemming aankomt met de aan
wijzing = Presse = (Pers). 

Artikel 80. 

Overselnlng en aflevering ,•an pers-
telegrammen. 

698 Perstelegrammen worden, naar gelang 
van de soort van telegrammen (gewone of 
dringende) waartoe zij behooren, zoowel wat 
overseining als aflevering betreft, in gelijke 
volgorde met gewone of d r ingende particuliere 
telegrammen behandeld. 

Artikel 81. 

Bepalingen van verschillenden aard. 

699 § 1. P erstelegrammen zij n voor all es, 
wat niet in di t hoofdstuk omschreven is, on
derworpen aan de bepalingen van di t R egle
ment en van bijzondere tusschen de admini
straties gesloten overeenkomsten. 
700 § 2. De bepalingen betreffende perstele
grammen zijn voor de administraties , welke 
verkl a ren ze niet te kunnen toepassen , a lleen 
verplicht voor zooveel de toelating van pers
telegrammen in doorgaand verkeer betreft. 
De voorwaarden betreffende de overseining 
kunnen in gemeen overleg tusschen de betrok
ken admin istraties worden gewijzigd. 
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HOOFDSTUK XXIII. 
Weerberichten. 

Artikel 82. 

Weerberichten. 
701 § 1. 1. De term " weerbericht" duidt een 
tel egram aan, dat verzonden wordt door een 
officieelen weerkundigen dienst of door een 
station, dat offi cieel in verbinding staat met 
zulk een dienst en dat gericht is aan zulk een 
dienst of station en dat uitsluitend weerkun
dige waarnemingen of weersverwachtingen be
vat. Een dergelijk telegram moet altijd wor
den beschouwd a ls in verstaanba re taal te zijn 
gesteld. 
702 2. Deze telegramm en moeten boven het 
adres de betaalde di enstaanwij zing = OBS = 
dragen. 
703 § 2. De e ind- en transi ttaksen voor weer
ber ichten, als bedoeld in nummer 701, worden 
voor elk verkeer met ten minste 50 ten 100 
verminderd. 
704 § 3. De afzender moet, als de loket
ambtenaar het ve rzoekt, verklaren, dat de in
houd van zijn telegram voldoet aan de bepa
lingen, vastgesteld in nummer 701. 
705 § 4. Geen enkele andere betaalde dienst
aanwijzing dan = OBS = is in weerberichten 
toegelaten. 

HOOFDSTU K XXIV. 
Radioberichten voor meervoudige 

bestemmingen. 
Artikel 83 . 

Radioberichten voor meervoudige 
bestemmingen. 

706 § 1. 1. De administraties behouden zich 
de bevoegdheid voor, di ensten te organisee,·en 
voor de uitzend ing van radioberichten voor 
meel'Voudige bestemmingen, per draadlooze 
telegrafie of per draa dloo,,e telefonie. 
707 2. Slechts afzenders en geadresseerden , 
die voldoen aan de voorschriften en voorwaar
den hiervoor vastgesteld door de betrokken 
administraties, worden tot deelneming aan ge
noemde diensten toegelaten. 
708 3. Deze radioberichten moeten bestaan 
uit inlichtingen en nieuwstijdingen van staat
kundigen aard, of den handel betreffende, 
enz. en mogen geen enkele zinsnede, aankon
diging of mededeeling bevatten, welke een 
particulier kara kte1· draagt . 
709 § 2. 1. De a fzender is gehouden de 
adressen van de gead res.seerden aan de ad
ministratie van het land van uitzending mede 
te deelen. Deze maakt aan de a ndere admini
straties het adres van de geadresseerden, die 
op haar grondgebied zijn gevestigd, bekend. 
Zij deelt bovendien voor iederen geadresseerde 
den datum mede, welke voor de eerste ont
vangst is bepaald, alsmede den naam van het 
station van uitzending en het adres van den 
afzender. De administrati es geven elkaar we
derkeerig kennis van de veranderingen, welke 
in het aantal afzenders en· geadresseerden en 
in hun adressen hebben plaats gevonden. 
710 2. Aan de administratie van het land 
van ontvangst wordt overgelaten , om de door 
den afzender aangewezen geadresseerden al of 
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niet te machti gen de rad ioberichten te ont
vangen. Zij doet hiervan aan de administratie 
van het land van uitzending de noodige mede
deelingen. 
711 3. Elke administratie neemt, zooveel 
mogelijk, de passende maatregelen, ten e inde 
zich er van te verzekeren, dat all een de tot 
dezen bijzonderen dienst van berichtgeving 
gemachtigde stations van de bedoelde rad io
berichten en ui tsluitend van die, welke voor 
hen bestemd zijn. gebntik maken. De bepa
lingen van artikel 24 van het V erdrag, op het 
geheim der verreberichten betrekking hebben
de, zijn op deze radiobe1·ich ten van toepassing. 
712 § 3. 1. Deze radioberichten worden op 
vaste tijdstippen uitgezonden en hebben a ls 
adres een overeengekomen woord , dat onmid
dellijk vóór den inhoud staat. 
713 2. Zij mogen àf in verstaanbar taal óf 
in geheim schrift gesteld zijn volgens de be
slissing van de administrat ies van de landen 
van uitzending en van ontvangst. Behoudens 
bijzondere regelingen tusschen de betrokken 
a dministraties, zijn de eeni ge talen, welke 
voor verstaanbare taal zijn toegelaten, het 
Fransch, één der talen , door het land van uit
zending aangewezen, of één der talen van een 
der I ancien van ontvangst. De adm inistraties 
van de landen van uitzending en van ont
vangst behouden zich het recht voor, de over
legging van de gebruikte codes te vragen. 
714 § 4. 1. H et van den a fzender te heffen 
bedrag wordt door de administratie van het 
land van uitzending vastgesteld . 
715 2. De geadresseerden van deze rndiobe
richten kunnen door de administratie van hun 
land , behalve met de heffingen voor even
tueele oprichting en exploitatie van part icu-
1 iere ontvangstations, met een telegraaf- of 
telefoontaks worden bel ast. waà,·van het be
drag en de verdere bijzonderheden door deze 
administratie worden bepaa ld. 
716 3. De taksen voor deze radioberi chten 
worden niet in de inte rnational e rekeningen 
opgenomen. 

HOOFDSTUK XXV. 
Telegrammen tegen verlaagd tarief. 

Artikel 84. 
Uitgestelde telegramm en. 

717 § 1. De a fzender van een particulier 
telegrnm kan in het verkeer tusschen landen 
van het Europeesche verkeer eenerzijds en 
1 an den van het buiten-Europeesche verkee r 
anderzijds, een korting van 50 en 100 ver
krijgen, onder voorbehoud , dat het telegram 
eerst na de gewone particuliere telegrammen 
en de gewone perstelegrammen wordt over
gese ind. Voor telegrammen, gewisseld tus
sche n twee l ande n va n het bui ten-Europeesche 
verkeer, wordt op deze) fde voorwaarde de
zelfde kort ing ver leend , indien het tarief voor 
gewone particuliere telegrammen niet lager is 
rlan een frank ( 1 fr. ) per woord. 
718 § 2. H et gebrui k van verkorte o f over
eengekomen adressen is in het adres van uit
gestelde telegrammen (met uitzondering van 
uitgestelde telegrafi sche postwissels en uitge
stelde telegrafi sche gireeringen) toegelaten op 
de voorwaarden, bedoeld in nummer 86. 
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719 § 3. R adiotelegrammen en kustseintele
grammen worden niet a ls uitgeste lde teleg ram
men toegelaten . 
720 § 4. Voor uitgeste lde telegrammen moet 
de afzender boven het adres de betaal de 
dienstaanwijzing = L C = schrijven. 
721 § 5. 1. De inhoud van uitgestelde te le
grammen moet geheel in verstaanbare taa l zijn 
gesteld , in een en dezelfde taa l , welke geko
zen is ui t de voor verstaanbare taal toege
laten talen (artikel 9). 
722 2. Bij wijze van uitzondering zijn echte r 
in den inhoud voorkomende e igennamen, 
firm anamen en uitdrukkingen, die koopwaar 
of een soort koopwaa r aanduiden, toegelaten 
in een a ndere taa l dan die, wa arin het tele
gram is gesteld . 
723 3. Eveneens kan in een uitgestelden te
legraf ischen postwissel o f in een uitgestelde 
telegraf ische gireering het bedrng van den 
wissel of de g ireering ambtshalve worden ve r
vangen door overeengekomen uitdrukkingen. 
724 § 6. 1. De uitdrukkingen, bedoeld in de 
nummers 25 rot 31, die niet het karakter van 
een telegram in verstaanbare taa l wijzi gen, 
zijn in uitgestelde telegrnmmen toegelaten. 
725 2. Overeengekomen a dressen worden ech
ter toegelaten, wanneer zij in een zinsverband 
voorkomen, dat duidelijk den aard er van 
doet uitkomen. 
726 3. Indien in cijfe rs geschreven getallen, 
verkorte uitdrukkingen, groepen van letters of 
van lette rs en cijfers, di e hetzij handels- of 
fabrieksmerken hetzij koopwaren of gebruike
lijke technische termen, di enende om machi 
nes of onderdeelen van mach ines aan te ge
ven, hetzij ten slotte andere uitdrukkingen van 
denzelfden aard aanduiden, in den inhoud 
worden gebruikt, mag het aanta l van deze 
groepen, geteld volgens de regelen van de 
prijsberekening, niet meer bedragen dan het 
de rde gedeelte van het aantal woorden va n 
den inhoud en de onderteekening, dat in de 
prijsbe rekening is begrepen. Indien de be
rekening van het derde gedeel te een gebroken 
getal tot uitkomst geeft, wordt het tot het 
naast hoogere geheele getal afgerond. 
727 4. Voor uitgestelde telegrafische post
wissels en uitgestelde telegrafische g iree ringen 
wordt deze beperking echter alleen toegepast 
op de mededeelingen van part iculieren aard , 
di e eventueel op den inhoud van den e igen
lijken postwissel o f de telegrafische gireering 
volgen. 
728 5. In uitgestelde telegrammen, afkom
stig ui t of bestemd voor China , mag de in
houd geheel bestaan uit groepen van vie r 
cijfers, welke ontleend zijn aan het off ic iee le 
telegrnfische woordenboek van de Chineesche 
Administratie. 
729 § 7. Elk telegram, dat getall e n , na men 
of woorden zonder samenhang bevat en in het 
algemeen elk telegram , dat op zichzelf voor 
den te legraaf dienst geen verstaanbare betee
kenis heeft, valt niet onder het genot van het 
ver! aagde tarief. 
730 § 8. 1. Indien het kantoor van a fzen
ding hem daartoe ui tnoodigt, is de afzender 
gehouden op de minuut van het telegram een 
verklaring te onderteekenen, waarin uitdruk
kelij k wordt gezegd, dat de inhoud geheel in 
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verstaanbare taal is gesteld en geen ande re 
be tee ken is heeft dan die, welke u it zijn re
dactie is op te maken. De verklaring moet de 
taal aangeve n, waarin het telegram is gesteld. 
731 2. Voor uitgestelde telegrafische post
wissels en uitgestelde telegrafiwhe gireeringen 
wordt de verklaring alleen geëischt, a ls de 
officieele inhoud wordt gevolgd doo,· een me
dedeel ing van particul ieren aard. 
732 § 9. 1. Alle bijzondere diensten, die 
voor gewone telegrammen zijn toegelaten, zijn , 
met u itzondering van dringend, eveneens voor 
uitgestelde telegrammen toegelaten. 
733 2. De kosten , IVelke van toepa ing zij n 
op de verschi ll ende bij rondere diensten, welke 
door den afzender met betrekking tot een uit
gesteld telegram zijn verzocht (betaalde nota, 
wijze van aflevering, TC, enz.) zijn deze! fde 
als voor een gewoon telegram; na te seinen 
telegrammen kunnen echter tegen het ver
laagde tar ief van uitgestelde telegrammen 
worden nageseind a ls deze telegrammen tus
schen de administratie, welke naseint en die 
van nieuwe bestemming, zijn toegelaten. De 
daarop bet re kking hebbende betaalde di enst
aanwijzingen worden tegen het verlaagde _ta
rief berekend. 
734 § 10. Uitgestelde telegrammen kunnen 
na de gewone telegrammen worden afgeleverd. 
735 § ll. De taksen van a ll e admin istraties 
en particuliere ondernem ingen (afzending, 
overneming e n ontvangst), welke aan de over
sein i ng van uitgestelde te legrammen dee l ne
men, worden eenvormig met 50 ten 100 ver
minderd. 
736 § 12. De dienst der uitgeste lde tele
grammen is facu ltatief. De administrat ies en 
particul iere ondernemingen, welke verkla rnn , 
dat zij uitgestelde telegrammen toelaten, moe
ten a ll e voorgaande bepalingen toepassen bij 
het wisselen van deze telegrammen met _al le 
andere administraties en particuliere onde r
nemi ngen , welke een gelijke verklaring heb
ben a fgelegd. 
737 § 13. De administraties en particuliere 
onde rnemingen, die in haar uitgaand en in
komend verkeer geen uitgestelde telegrammen 
toelaten , rrioeten ze in doorgaand ve rkeer toe
laten met een vermindering van 50 ten 100 
van haar transittaksen. 

Artikel 85. 

Brie rtetegra mm en. 
738 § 1. In het verkeer tusschen landen van 
het Europeesche verkeer zijn brieftelegrammen 
toegel aten , waarvan de P!Îjs per wooi·d gelijk 
is aan 50 ten 100 van die voor gewone tele
grammen tegen vol tar ief. D eze berichten, die 
aangeduid worden door de betaalde dienst
aanwijzing = ELT = , wel ke voor het adres 
wordt geplaatst, zij n, wat betreft de aanne
ming, de overseining en de a flevering, onde ,·
worpen aan de bepalingen van de nummers 
742 en volgende van dit artikel. 
739 § 2. 1. In het verkeer tusschen landen 
van het Europeesche verkeer eenerzijds en 
landen van het buiten-Europeesche verkeer 
a nde rzijds en in het verkeer tusschen landen 
van het bu.iten-Europeesche verkeer onderling 
zijn briefte legrammen toegelaten, di e vóór het 
adres worden aangedu id door een der betaalde 
dienstaanwijzingen: 

= NLT = = DLT = 
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740 2. Deze berichten genieten een reductie 
van twee derden (2/3) op den prijs per woord 
van gewone telegrammen tegen vol tarief. 
741 3. Zij zijn voor de aanneming, de over
sein ing en de aflevering onderworpen aan de 
beperkingen, volgende uit de nummers 742 
en volgende van dit artike l. 
742 § 3. 1. H et toelaten van brieftelegram
men ELT, LT en DLT is facultatief. Elke 
adm inistratie is vrij een of meer soorten van 
brieftelegrammen al of niet toe te laten. 
743 2. De adm inistraties en de particuliere 
ondernemingen, die briefte legrammen of een ige 
soorten daarvan niet ter verzending en voor 
~ntvangst toelaten , moeten ze in doorgaand 
verkee r toelaten; de transi ttaks, die aan deze 
admin istraties en particuliere ondernemingen 
toel<omt, wordt verminderd met de helft of 
met twee derden , naar gelang het briefte le
grammen in het Europeesche verkeer of in 
het buiten-Europeesche verkeer betreft. 
744 § 4. Radiotelegrammen . kustseinte le
grammen, telegrafi sche postwisse ls e n telegra
fische gireeringen zijn niet toege laten a ls 
brieftelegram. 
745 § 5. Het gebru ik van verkorte of over
eengekomen adressen in het adres van brief
telegrammen is toegelaten op de voorwaarden . 
genoemd in nummer 86. 
746 § 6. 1. In brieftelegrnmmen zijn a lleen 
de volgende bijwndere diensten toegelaten: 
antwoord betaal.tl, nasei ni ng aan ieder ander 
adres, x adressen, poste restante, telegraaf 
restant en teleg rammen op luxe-fo rm ulier. De 
overeenkomstige betaalde dienstaanwijzingen 
(= RPx = , = Nagese ind uit x =, = TMx 
= , = GP = , = TR = e n = LX =) wo,·
den tegen verlaagd tar ief berekend. 
747 2. Nasei ning geschiedt, zoo noodig na 
doorha li ng of wijziging van de aanwijzi ng 
= ELT = , = NLT = of = DLT = , vol
gens de in het verkeer tus chen het land van 
naseining en het land van bestemmmg van 
toepassing zijnde ta rieven e n de soorten van 
di ensti:n, die in dat verkeer zijn toegelaten. 
748 § 7. H et minimum aanta l te berekenen 
woorden wordt voör brieftelegrammen op 25 
bepaald. 
749 § 8. 1. De aflever ing van b1·iefte legram 
men mag alleen p laats hebben : 
voor de brieftelegrammen . ELT: na een tijds
verloop van ten minste 6 uur te reke"nen van 
het tijdstip van aanbieding; 
vooi· de brieftelegrammen NLT: de n morgen. 
volgende op den dag van aanbied ing; 
voor de brieftelegrammen DLT: den morgen 
van den tweeden dag, volgende op dien vai't 
aanbieding. . 
750 2. De a flevering op Zondag van brief
telegrammen E LT, LT e n DLT is faculta
t ief. 
751 § 9. De aflever ing van brie fte legram
men kan geschieden per post, per bijwnderen 
besteller, pe r telefoon of op andere wijze vol
gens de beslissing van de administratie, waar
toe het kantoor van bestemming behoort. 
752 § 10. Op brieftelegramm en zijn van toe
passing de bepalingen van de nuittfuers 157, 
271 , 721 , 722 , 724 tot 726 , 728 tot 730 , a Is
mede di e van arti kel 89. 
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753 § ll. Met betrekking tot de bèpaling 
van het toe gel aten aantal getall en in cijfers 
geschreven , verkorte uitdrukkingen, enz., be
doeld in nummer 726, wordt een brieftele
g ram altijd geacht ten minste 25 woorden te 
bevatten, zelfs al is het werkelijke aantal 
woorden minder dan 25. 
754 § 12. De afrekening der briefte legram
men is onderworpen aan de reglementa ire be
palingen, waa rbij rekening wordt gehouden 
met het minimum voor de prijsbe rekening , be
paald in nummer 748. 

Artikel 86 . 

Kerst- en N leuwjaarstelegramm en. 
755 § 1. Een facultat ieve di enst van Kerst
en Nieuwjaa rstelegrammen is toegelaten ge
durende het tijdvak van 14 December tot en 
met 6 Janua ri . 
756 § 2. De afzender van een Kerst- en 
Nieuwjaarstelegram moet boven het adres de 
betaalde dienstaanwijzing = XLT = schrijven, 
wanneer het een telegram met vrij en inhoud 
bet reft en de dienstaanwijzing "GTG" , wan
neer het een telegram met vasten inhoud be
treft. 
757 § 3. H et gebru ik van verkorte of over
eengekomen adressen is voor K erst- en ieuw
jaarst.elegrammen toegelaten op de voorwaar
den , bepaald in nummer 86. 
758 § 4. 1. De inhoud van K erst- en Nieuw
jaa rstelegrammen mag alleen gelukwenschen 
bevatten. 
759 2. De afzender kan den inhoud volgens 
zijn v.e.rkiezing opstell en (vrije inhoud ) of wel 
vo lgens bewoordingen, die door de belang
hebbende administraties zijn vastgesteld (vaste 
inhot,d). ·· 
760 3. In het Europeesche verkeer is a ll een 
de vrije inhoud toegelaten. 
761 4. In het buiten-Europeesche ve rkeer 
kunnen de administraties ook te legrammen 
met vasten inhoud toelaten. 
762 5. Voor het opstell en van telegrammen 
met vrijen: inhoud zijn de bepalingen van de 
nummers 721 , 728 en 729 van toepass ing. 
763 § 5. Voor K erst- en Nieuwjaarstelegram
men met vrijen inhoud moet de afzender de 
ve rklaring bedoeld in ,nummer 730, ondertee
kenen en bovendien vermelden , dat de inhoud 
a l I ee.n gel ukwenschen bevat. 
764 § 6. In K erst- en Nieuwjaarstelegram
men met vasten inhoud in het buiten-Euro
peesche verkeer mag de onderteekening niet 
meer da n drie woorden bevatten. 
765 § 7. 1. De prijs per woord van de 
Kerst- en Nieuwj aarstelegrammen met vrijen 
inhoud is, zoowel in het Europeesche a ls in 
het buiten-Europeesche verkeer, gelijk aan 
dien van de brieftelegt·ammen. 
766 2, De tar ieven voor K erst- en Nieuw
jaa rstelegrammen met vasten inhoud in het 
buiten-Europeesche verkeer ma ken het onder
werp uit van · overeenkomsten tusschen de be
langhebbende administraties en particuliere 
ondernem ingen. 
767 § 8·. De administrat ies en particuliere 
ondernemingen, die in haar inkomend en uit
gaand verkeer geen K erst- en Nieuwjaarstele
grammen toelaten , moeten ze toelaten in door-
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gaand verkeer; yoor de telegrammen met 
vrijen tekst wordt de transittaks, die aan deze 
administraties en ondernemingen ten goede 
komt, verminderd met de helft of twee der
den, naar gelang het te legrammen van het 
Europeesche of van het bui ten-Eu ropeesche 
verkeer betreft. 
768 § 9. Het minimum aantal te berekenen 
woorden wordt voor Kerst- en Nieuwj aa rs
telegrammen, zoowel in het Europeesche a ls 
het buiten-Europeesche verkeer, op 10 be
paald. 
769 § 10. 1. Voor Kerst- en Nieuwjaars
telegrammen zijn a l leen de volgende bijwn
dere diensten toegelaten: antwoord betaald , 
poste restante, telegraaf restant en telegram 
op 1 uxe-formul ie r . De bijzondere dienst der 
telegrammen op luxe-fo rmulier is echter al
leen toegelaten in het verkeer tusschen lan
den, die dezen dienst hebben ingesteld. 
770 2. De betrekkelijke dienstaanwijzingen 
= RPx = , = GP = , = TR = en = LX = 
worden tegen verlaagd tarief berekend. 
771 § 11. Kustseintelegrammen, telegrafische 
postwissels en telegraf ische gireeringen zijn 
niet a ls K erst- en Nieuwj aarstelegram toege
laten. Radiotelegrammen zijn a ls K erst- en 
Nieuwjaarstelegram a lleen toegelaten na bij
zondere overeenkomst tusschen de belangheb
bende administraties en part iculie re onderne
mingen. 
772 § 12. K erst- en Nieuwjaarste legrammen 
worden overgeseind in de volgorde, ve rmeld in 
nummer 271, 
773 § 13. Afl evering van Kerst- en Nieuw
jaa rstelegrammen geschiedt volgens de voor
waarden, vastgesteld door de administratie 
van het land van bestemming. 
774 § 14. H et t ijdva k, genoemd in nummer 
848, wordt berekend : 
voor Kerst- en Nieuwjaa rstelegrammen, aan
geboden van 14 tot 24 December: 
van 25 December af; 
voor K erst- en Nieuwjaarstelegrammen, aan
geboden van 25 tot 31 December : 
van 1 J anuar i af; 
voor K erst- en Nieuwjaarstelegrammen, aan
geboden na 31 December : 
van den dag van aanbieding af. 
775 § 15. 1. De. afrekening van Kerst- en 
Nieuwjaarstelegrammen met vrijen inhoud in 
net Europeesche en het bui ten-Europeesche 
verkeer is ondenvorpen aan de reg lementai re 
bepal ingen, waa rbij rekening wordt gehouden 
met het minimum, bepaald in nummer 768. 
776 2. De afrekening van Kerst- en Nieuw
jaa ,·ste legrammen met vasten inhoud in het 
buiten-Europeesche verkeer maa kt het onder• 
werp ui t van overeenkomsten tusschen de be
langhebbende administraties en particuliere 
onde t·ne1ningen. 
777 § 16. De adm inistraties en particuliere 
ondernemingen, die eenmaal gedurende een 
periode van Kerstmis en Nieuwjaar K erst- en 
Nieuwjaa rstelegrammen hebben toegelaten, 
worden beschouwd ze in het vervolg toe te 
laten op dezelfde ve rbindingen en onder de
ze lfde voorwaarden, behalve wanneer ze door 
tusschenkomst van het Bureel van de Ver
eerng mg een mededeeling doen, waaruit het 
tegengestelde blij kt. 
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HOOFDSTUK XXVI. 
Regeerln gstelegra m men. 

Artikel 87. 

Bijzondere bepalingen voor Regeerlng·s -
telegrammen. 

778 § 1. R egeeringstelegrammen moeten voor
zien zijn van het zegel of den stempel van de 
autoriteit, welke rleze verzendt. Deze forma! i
teit wordt niet vereischt, wanneer de echtheid 
van het telegram &an geen twijfel onderhevig 
is. 
779 § 2. Het t echt om een antwoord a ls 
regeeringstelegram te verzenden wordt ver
kregen door de overlegging van het oorspron
kelijke regeeri ngstei eg ram. 
780 § 3. Telegrammen van consulaire amb
tenaren, di e handel drijven, worden slechts als 
regeeringstelegram beschouwd, indien ze aan 
officieèle personen zijn gerich t en over dienst
zaken handelen. Echter worden telegrainmen, 
welke aan deze laatste voorwaarden niet vol
doen, wel door de kantoren aangenomen en 
als regeeringsteleg1·am overgeseind, maar deze 
kantoren vestigen er onmiddellijk de aandacht 
op van de administratie, waartoe zij behooren. 
781 § 4. 1. Bij wijze van uitzondering ge
nieten telegrammen betreffende de toepassing 
van de artikelen 15 en 16 van het pact van 
den Volkenbond, die in geval van oorlogsge
vaar worden gewisseld tusschen den voorzitter 
van den Volkenbondsraad of den secretaris
generaal eenerzijds en een minister, lid van 
een regeering, een lid van den Volkenbonds
raad of een lid van een zending, door den 
raad uitgezonden, anderzijds, voorrang, boven 
die, welke aan regeeringstelegrammen met 
voorrang wordt toegekend. Zij worden alleen 
aangenomen, indien zij zijn voorzien van de 
persoonlij ke machtiging van een der boven
genoemde autoriteiten. 
782 2. De afzender van deze telegrammen 
moet boven het adres de betaalde dienstaan
wijzing = Priorité Nations = (Voorrang Vol 
kenbond) schrijven. 
783 § 5. De afzender van een regeerings
telegram kan afzien van den bij artikel 30 van 
het Verdrag vastgestelden voorrang bij de 
oversein ing, in dit geval moet op de m inuut 
van het telegram door den afzender de aaf\• 
wijzing "sans ;)riorité" (ronder voorrang) 
worden gesteld; dat telegram wordt, wat de 
volgorde van overseining betreft, als een ge
woon particulier telegram behandeld. 
7 8·4 § 6. CDE-regeeringstelegrammen zijn te
gen het verlaagde tarief toegelaten, met be
houd van het genot van voorrang bij de over
seining. 
785 § 7. Regeeringstelegrammen, welke niet 
voldoen aan de voorwaarden, vermeld in de 
artikelen 9, 10 en 11 worden niet geweigerd, 
maar door het kantoor, dat de onregelmatig
heden opmerkt, onder de aandacht gebracht 
van de administratie, waartoe dat kantoor be
hoor t. 
786 § 8. 1. Regeeringstelegrammen dragen 
aan het begin van de ambtelijke inleiding de 
a fkorting "S" en aan het e inde de dienstaan
wij:iing "Etat"; deze aanwijzingen worden 
ambtshalve door het kantoor van · afzendiug 
opgenomen. Betreft het evenwel een regee-
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ringsteleg1·am met buitengewonen voorrang, 
afkomstig van of bestemd voor den Vol ken
bond (nummer 781) of wel een regeerings
telegram, waarbij de afzender van den voor
rang heeft afgezien (nummer 783) , dan wordt 
de afkorting "S" 1·espectievelijk vervangen 
door de uitdrukking "S Priorité Nations" (S 
Vo~rrang Volkenbond) of door de afkorting 
,,F. 
787 2. De aanwijzingen "SCDE" en " FCDE" 
(nummer 341) , welke respectievelijk de afkor
t ingen "S" en "F" vervangen, worden even
eens ambtsha lve door het kantoor van afzen
ding aan het begin der ambtelijke inleiding 
opgenomen. 
788 § 9. Voor regeeringstelegrammen in ve1·
staanbare taa l is gedeeltelijke herhaling ver
plicht; regeer ingstelegrammen, welke geheel 
of gedeeltelijk in geheim schrift zijn gesteld 
(art ikel 31 van het Verdrag) moeten ambts
halve geheel worden herhaald door het ont
vangende of het seinende kantoor, naar gelang 
van het stelsel, dat voor de overbrenging ge
bruikt wordt (artikel 44) . 
789 § 10. De bepalingen in zake het toonen 
op het kantoor van afzending van den ge
bezigden code, volgens welke de geheele of 
gedeeltelijke inhoud is samengesteld, (nummer 
44) , zijn op regeeringstelegrammen niet van 
toepassing. 

HOOFDSTUK XXVII. 

Dlensttelegramnren en dienstnota's. 
.\rti kei 88. 

Dlensttelegramme n en · dienstnota's. 
I . Algemeene bepalingen. 

790 § 1. Diensttelegrammen worden onde1·
scheiden in eigenlijke diensttelegrammen en 
dienstnota's. 1 
791 § 2. Zij moeten worden beperkt tot de 
gevallen van dring-,mden aard en in den meest 
beknopten vorm zijn gesteld. De administra
ties en de telegraafkantoren nemen de noodi ge 
maatregelen, om het aantal en de uitgebreid
heid der dienstberichten woveel mogelij k te 
verminderen. 
792 § 3. Zij worden in het Fransch geste ld , 
tenzij de betrokken administraties omtrent 
het gebruik van een andere taal zijn overeen
gekomen. Dit geldt ook voor de ambte lijke 
opmerkingen, welke bij de overse ining aan de 
teleg1·arnrnen worden toegevoegd. 
793 § 4. Zij worden in elk verkeer kosteloos 
overgebracht, uitgezonderd in de gevallen om
schreven in nummer 795 en in artikel 89 . 
794 § 5. De klasse wordt aaugeduid door een 
dei· di enstaanwijzingen, die in numme,· 341 
zijn bepaald. 
795 § 6. De bepalingen vau d it artikel mo
gen niet zoodanig worden opgevat, dat daar
door rech t wordt verleend op kostelooze over
brenging door mobiele radiotelegraafstations 
van diensttelegrammen, ui~] uitend betrekking 
hébbende op den telegraafdienst, of kostelooze 
overbrenging over het telegraafnet van d ienst
telegrammen uitsluitend betrekking hebbende 
op den dienst van mobiele stations, of koste
looze overbrenging langs een of anderen vC1·-

1 Verder nota's genoemd. 
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keersweg van diensttelegrammen, welke een 
concurreerenden weg betreffen. 
796 § 7. 1. In het verkeer tusschen de Euro
peesche rijksadministraties is het gratis ge
bruik v11n den door deze administraties ver
wrgden telefoondienst toegestaan, indien zulks 
volstrekt noodzakelijk is voor de overbrenging 
van diensttelegrammen en nota's, alsmede voor 
het voeren vau gesprekken betreffende de uit
voering van den internationalen telegraaf
dienst, we lke dan als dienstgesprekken wor
den beschouwd. 
797 2. Wederkeei·ig kan de telefoondienst in 
het zelfde verkeer en onder het zelfde beding 
van vol trekte noodzakelij kheid van den door 
deze Europeesche rijksaclministraties verwrg
den telegraafdi enst gratis gebruik maken voor 
het verzenden van telegrammen, betreffende 
de uitvoering van den internationalen tele
foondi enst, welke clan als diensttelegrammen 
worden beschouwd. 

II. Dienstteleyra1n1nen. 

798 § 8. 1. De eigenlijke di enstte legrammen 
worden gewisseld tusschen de administraties 
en de daartoe gern'lchtigde ambtenaren. 
799 2. Deze telegrammen moeten in de amb
telijke inl e iding den naam van het kantoor 
van afzending, het nummer en de dagteeke
ning van aanbieding vermelden. Hun adres 
verkrijgt den volgenden vorm: ,, ......... (af-
zender) à (aan} .. ... .... (geadresseerde en be· 
stemm ing); voorb ~eld: Gentel à Burinterna 
Berne". Zij dragen geen onderteekening. 
800 § 9. De telegrnafadministratie moeten 
voor de tusschen el kaar gewisselde diensttele
grammen een verk,Jrt adres gebruiken. 
801 § 10. De inhoud van diensttelegrammen 
mag in elk verkeer in geheim schrift worden 
gesteld. Dien ttelegrammen, wel ke geheel of 
gedeeltelijk in geheim schrift zijn gesteld, wor
den geheel en ambtshalve herhaald, hetzij 
door het ontvangende, hetzij door het seinende 
kantoor, naar gelang van het stelsel van over
brenging (nummers 364 tot 367 ). 

UI. Nota's . 

802 § ll. 1. Nota's hebben betrekking op 
hetgeen in den dienst voorvalt of betreffen 
den dienst der 1 ijnen, der telegraafkantoren 
en der overseining. Zij worden tusschen de 
telegraafkantoren gewisseld en hebben adres 
noch onderteekening. 
803 2. Voor de opstell ing worden bij voor
keur de verkortingen van bij lage nr 1 v1rn dit 
Reglement gebruikt (nummer 299 ). 
804 3. De plaats van bestemming en die van 
afzending deze1· nota's worden uitslu itend in 
de ambtelijke inleiding aangegeven.; deze 
wordt als volgt opgesteld: ,,A Lyon Lilienfeld 
16 1046 (dagteekening en tijd van aanneming) 
... ...... (vol gt de inhoud van het kantoor van 
afzending)". 
805 4. Belangrijke kantoren kunnen aan den 
naam van de plaats van afzending, in een 
verkorten vorm, den naam van de afdeel ing, 
waarvan de nota uitgaat, toevoegen; bijvoor
beeld: ,,A Paris Berlin Nf ( achforschungs
stelle- Service des recherches) 15 1045 (dag
teekening en tijd ,·an aanneming)". Deze toe
voeging moet in het antwoord voorkomen, 
voorbeeld: ,,A l3erl in Nf Par is 15 1345". 
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806 § 12. 1. Nota's omtrent een vroeger 
overgeseind telegram moeten alle aanwijzin
gen bevatten om het opzoeken van dit tele
gram te vergemakkelijken, in het bijwnder 
het nummer van het kantoor van aanbieding 
of het serienummer, of beide, indien zij beide 
in de ambtelijke inleiding van het oorspron
kelijke telegram voorkomen, de dagteekening 
vol uit in letters geschreven (de naam van de 
maand wordt alleen vermeld in geval van 
twijfel), den in het oorspronkelijke telegram 
aangegeven verzendingsweg, den naam van 
den geadresseerde E,n voo1· zooveel noodig, het 
volledige adres. Indien het oorspronkelijke te
legram alleen een serienummer draagt, moet 
het betrokken kantoor er voor zorgen, dat dit 
nummer bij aankomst van de nota in het land 
van bestemming wordt vervangen door het 
nummer van het kantoor van aanbieding. 
807 2. Indien er verschillende rechtstreek
sche verzendingswegen tusschen twee telegraaf
kantoren bestaan, is er aanleiding zooveel 
mogelijk aan te geven, wanneer en langs wel
ken weg het oorspronkelijke telegram is over
geseind, terwij l de nota's woveel mogelijk 
langs denzelfden weg verzonden worden. 
808 3. Wanneer er storing is ontstaan op den 
door het oorspronkelijke telegram gevolgden 
weg, vermeldt het kantoor, dat voor de ver
derseining moet rorgen, in de nota de aanwij
zing "dévié" (langs een omweg verwnden). 
Bovendien wordt de nota aangevuld met een 
aanduiding, welke de gegevens betreffende de 
overseining van het oorspronkelijke telegram 
bevat. In dit geval moet de antwoord-nota 
denzelfden weg volgen als de vraag-nota. 
809 4. Indien de kantoren van overneming 
zich niet terstond de noodige gegevens kun
nen verschaffen, om gevolg te geven aan de 
nota's, moeten zij deze onmiddellijk verder
se inen. 
810 5. De kantoren van overneming zijn 
echter gehouden, na de onmiddel lij ke verder
seining van deze nota's , een onderzoek in te 
stell en, wanneer dit zijn nut kan hebben en 
wanneer hiertoe aanleiding bestaat, het noo
dige te verrichten. 
811 § 13. Kan €.en tusschengelegen kantoor, 
ronder moeite of vertraging, de noodige ge
gevens verzamelen om gevolg te geven aan 
een nota, dan neemt het de noodige maatrege
len om een noodelooze verderseining te voor
komen ; in elk ander geval zendt het de nota 
door naar haa,· bestemming. 

Artikel 89. 
Betaalde nota's, 

812 § 1. 1. De afzender en de geacfresseerde 
van elk telegram, dat reeds overgeseind is, of 
waarvan de overseining nog aan den gang is, 
of de gemachtigde van een hunner, kunnen 
gedurende den minimum termijn voor bewa
ring van telegrambescheiden, zooals deze in 
nummer 952 is vastgelegd, langs telegrafi
schen weg inlichtingen doen vragen of aanwij
zingen geven omtrent dat telegram, na vooraf, 
indien noodig, hun hoedanigheid en hun iden• 
titeit te hebben aangetoond. 
813 2. Zij kunnen ook, met het oog op een 
verbetering, een 1e legram , dat zij verwnden 
of ontvangen hebben , geheel of gedeeltelijk 
laten herhalen, hetzij door het kantoor van 
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bestemming, of door da t van afzending, hetzij 
door een tusschenge legen ka ntoor . 
814 3. Zij moeten de volgende bedragen 
storten: 
1 ° den prijs va n het te legram (tegen vo l ta
rief) , dat de vraag bevat; 
2° indien hiertoe aanleiding is (nummer 820 ). 
den prijs van een telegram (tegen vol ta ri e f) 
voor het antwoord. 
815 4. Deze telegrammen (vraag en ant
woord) worde n .,betaalde nota's" genoem d. 
816 § 2. 1. Geldt het een door den geadi-es
seerde gevraagde herhaling, clan behoeft deze 
slechts voor elk te he rha len woord den vast
gestelden prijs te betalen; deze prijs is in alle 
gevall en die volgens het volle tarief, re ke ning 
houdende met de bepalingen betre ff ende de 
woordentelling (artikel 19 ). onve rschilli g tot 
welke klasse het telegram behoort (CDE, D , 
e nz. ). 
817 2. In dien prijs zijn de totale koste n 
voor de vraag en het antwoord begrepen. H et 
minimum, dat geheven wordt, bedraagt een 
frank vijftig centiemen (1 fr. 50). 
818 3. Wanneer het een he rh a ling betre ft. 
gevraagd door den gead resseerde met het oog 
op een ve rbete ring , zijn de admi nistraties be
voegd geen kosten te heffen. 
819 § 3. Telegram·men tot verbetering, aan
vulling of intre kking en a ll e a ndere mede
deel in gen, welke betre kking hebben op reeds 
overgeseinde of nog in behandeling zijnde te
legrammen, mogen , indien zij aan een te le
graafkantoor zijn gerich t , u itslui tend t ussche n 
de kantoren in de n vorm van betaalde nota' s 
voor re kening van den a fzender of van den 
geadre seerde worden gew isseld. · 
820 § 4. 1. Betaalde nota 's worden aange
duid door de a anwijzing ST ; zij worden zoo
veel mogelijk lang d enzelfden weg gese ind 
a ls het telegram waaro p zij betre kking heb
ben. Zij , die op ·,arwek van de n geadres ee rde 
worden verzonden, om he rh a ling te verkrij gen 
van een vermoedel ijk onj uist overgebracht te
legram, brengen steeds een telegrafisch ant
woord met zich , zonder dat het noodi g is, er 
de aanwijzing = RPx = in op te neme n. In 
andere gevall en, waarin een telegrafisch a nt
woord wordt gevraagd, moet deze aanwijzing 
wel worden gebrnikt en worden de kosten voor 
een antwoord van zes woorden geheven . 
821 2. Indie n de afzender verzoekt, dat het 
a ntwoord per post zal wo,·den verzonde n, moet 
de nota, in pl aats van = RPx = de betaalde 
di enstaanwijzing == L ettre = (Brief) drngen. 
Voor he t antwoord wordt een,, !>edrag va n ten 
hoogste vijf e n dertig cent iemen (0 fr. 35) 
geheven . Indi en de afzender wenscht, dat het 
antwoord als aangeteekende brief wordt ge
zonde n, betaalt hij daarvoor een bed rag van 
ten hoogste vijf en zeventig centi emen (0 fr . 
75). In dit geval wordt de betaalde di e nst
aanwijzing = Lettre RCM = in de nota ve r
meld . 
822 § 5. 1. Deze betaalde nota's verkrij gen 
in de hi e ronder genoemde geva ll en den vol-
genden vorm: · 
823 a. indien het verbetering of aanvulling 
van het adres betreft : 
,.ST P a ris Brnxe lles 365 (numme r van de be
taalde nota ) 5 (aantal woorden) 17 (dagtee
kening) = 315 douze (twaalf) François (num-
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mer , dagteeke ni ng ,oluit in lette rs, naam van 
den geadresseerde van het oorspronkelijke te
legram) remettez (ou I isez) [beste ll en (of 
lees) l . (aanduiding der verbetering)"; 
824 b. indien het verbetering of aanvulling 
van den inhoud betreft: 
,.ST Paris Vienne 26 (nummer van de be
taa lde nota) 8 (aantal woorden) 17 (dagtee
kening) = 235 tre ize (de rti en) Kriechbaum 
(nummer, dagteekening voluit in letters, naam 
van den geadre eerde van het telegram, dat 
ve rbeterd moet worden) remplacez trois 20 
par 2000 [vervang de rde (woord van den in
houd) 20 door 2000]"; 
825 c. indien het betre ft een verzoek om lfe• 
deeltel ijke of geheele herhaling van den in

houd: 
.,ST Calcutta Londres 86 (nummer van de 
betaa lde nota) 9 (aantal woorden) 17 (dag
teekening) via Empiradio = 439 quinze (vij f
tien) Brown (numme r , dagteekening vol ui t in 
lette rs, naam van den geadresseerde van het 
telegram, dat gedeeltelijk of geheel he rhaa ld 
moet worden) un fnobk quatre holba ne uf 
muklo (een· fnobk , v ier holba , negen muklo)" 
(woorden van den inhoud van het oorspronke
lijke telegram , welke he rhaa ld moeten worden, 
ieder voorafgegaan door het in letters ge
schreven hoofdtelwoord, dat overeenkomt met 
de pl aats, die het woord in de n inhoud in-
neemt) of: .,mot (ou ... ... .. mots ) après .... ... . " 
[woord (of ......... woorden) na ... . ..... ] dan 
wel "texte" (inhoud); 
826 cl . indien het een gedee ltelijke of ge
heele herhaling van den inho.ud betreft, die 
door den geadressee rde wo rdt gev raagd en ge
geven moet worde n na raadpl eging van den 
afzende r: 
.,ST Paris H elsinki 68 (nummer van de be
taal de nota) 7 ( aantal woorde n) 17 ( dagtee
keni ng) = 651 vingtquatre (vie ,· en twintig) 
kansallispankki (nummer, dagteekening volui t 
in letters, naam van den geadresseerde van 
het oorspronkelijke telegram) troi s (dr ie ) 4500 
(te he rhal en woord van den inhoud van het 
oorspronkelij ke telegram) consultez expédi
teur" (raadpleeg a fzender ). 
827 e. indien het intrekking van een tele
gram betreft en a ntwoord per telegraaf is 
pn=~: .. 
.,ST P a ris B e rlin 126 (numme r van de be
taalde nota) 5 (aanta l woorde n) 17 (dagtee
kening) = RPx = 285 se ize (zestien) Grnne
wa ld (nummer, dagteekening voluit in letters, 
naam van den geadresseerde van het betre kke
lijke te legram)· a nnulez (intrekken)" ; 
828 f . indien het een verzoek om inlichtin
gen betreft, welke per telegraaf ~oeten wor-
den gegeven: . ; 
" ST Londres Berl in Nf 40 (nu~mer van de 
betaalde nota) 11 (aantal woorden) 17 (dag
teeke ning ) = RPx = 750 vingtsix (zesen
twintig) Robinson (numme r, dagteekening van 
aanb ied ing vol uit in lette rs, naam van den 
geadresseerde van het betrekkelijke telegram) 
confi rrnez remise expéditeur sans réponse in
formez destinata ire (bevestig aflevering af
zende r zonder a ntwoord I icht geadresseerde 
in) " ; 
829 g. indi en het een verzoe k om in lichtin
gen betreft, welke per brie f moeten worden 
gegeven : 
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.. ST Londres Lisbonne 50 (nummer van de 
betaalde nota ) 6 (aantal woorden ) 17 (dag
tee keni ng) = Lettre = (Brief) 645 t re ize 
(dertien ) Emil e (nummer , dagteeken ing van 
aanbieding volui t in let ters, naam van den 
gead resseerde van het betrekkelijke telegram ) 
confirmez remise (bevestig a fl evering )" . 
830 2. H et antwoord op een betaa lde nota 
word t aangeduid door de dienstaanwijzing 
RST. De inhoud van het antwoord bevat: het 
nummer van de betaalde nota, waarbij de 
vraag gedaan wordt , de dagteekening van de 
vraag-nota (volui t in letters ), den naam van 
den geadresseerde van het oorspronkelijke te
legram , gevolgd door de aan hem te ri ch ten 
mededeeling. Zoo zu ll en bij voo rbeeld de ant
woorden op de betaal de nota's , bedoeld in de 
voorbeelden 825 tot 827 den vol gen den vorm 
verk rijg-en : 
" R ST Londres Calcutta 40 (nu mmer van de 
antwoord-nota) 6 (aantal woorden ) 17 (dag
teekening ) v ia Empiradio = 86 (nummer van 
de· betaal de nota, waarbij de vraag gedaan is ) 
di xse pt (zevent ien) (dagteekening va n de 
vraag-nota vol11it in letter&) Brown (naam 
van den geadresseerde )· fmobk hobba mukl o 
(de dri e woorden van het oorspronkelijke tele
gram , waa rvan he rh aling gevraagd is )" . 
. ,RST H elsinki P a ri s 450 (nummer van de 
antwoord-nota) 6 (aantal woorden ) 17 (dag
teekeni'ng) = 68 (nummer van de vraag-nota) 
di xsept (zevent ien ) (dagteekening van de 
vraag-nota volui t in lette rs) K a nsallispankki 
(naam van den gead resseerde ) 4500 (herhaald 
woord) expéditeur consul té (afzender geraad
pleegd ). " 
,,RST Berlin P aris 53 (nummer van de ant
woord-nota ) 4 (aantal woorden) 17 (dagteeke
ning) = 126 (nummer van · de vraag-nota ) 
dixsept (zeventien) (dagteekening voluit in 
letters ) G runewald (naam van den geadres
seerde ) a nnul é (geannulee,·d)" . 
,,RST Berl in P a ri s 53 (nummer van de ant
woord-nota ) 7 (aantal wo01·den) 17 (dagteeke
ning ) = 126 (nummer van de vraag-nota ) 
dixsep t (zeventien) (dagtee kening voluit in 
letters ) Grunewald (naam van den geadres
seerde ) dé jà rem is destinatai re informé (reeds 
a fgeleverd geadresseerde ingelich t ). " 
83 1 § 6. De in een telegram te herh a len o f 
te .ve rbete ren: w09 rden worden herhaa ld , zoo
a ls ze zijn ontvangen ; zij worden door middel 
van volui t in lette rs geschreven hoofdte lwoor
den aangeduid door de volgorde, welke zij in 
den inhoud van dat te legram innemen, zonder 
da t reken ing wordt gehouden met de regelen 
voor de woorden tell ing. 
832 § 7. W anneer de woorden, waarvan he r
haling wordt gevraagd, onduidelijk zijn ge
schreven, raa dpl eegt het kantoor van a fzen
din g voora f d e n a fz e nde r. Indi e n deze ni e t te 
vi nden is, voegt het ka ntoor va n a fzending 
aan de he rhaling een aanteekening toe in 
dezen vorm : ,,écri ture douteuse" (twij felacht ig 
schri ft ). 
833 § 8. 1. W an neer de herha ling een tele
g ram betreft, hetwelk per tele foon of I angs 
een parti culiere telegra fi sche verbinding aan 
het kantoor van afzending is aangeboden, 
vraagt dit ka ntoo r eerst aan den a fzender 
herhaling van de betrekkelijke woorden. I n
di en de afzender niet dade lijk kan worden 
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geraadpleegd, wordt een voorloopige herha
l ing gegeven volgens het telegram formul ier 
op het kantoor van afzend ing. Deze herhaling 
bevat ·aan het e inde van den inhoud de bij 
zondere ve rmeldi ng " CT.FSN" (recti[ication 
sui vra, si nécessa ire) (zoo noodi g vol gt ver
betering) . 
834 2. Dezelfde handelwijze wordt gevolgd, 
wanneer ·de geadresseerde van het te legram 
gevraagd heeft den afzender te raadpl egen 
(nummer 836). , 
835 3. Blijkt bij het raadplegen van den 
afzender , dat een of meer woorden, wel ke 
aldus he rh aald worden, anders behoornn te 
lu iden, dan zooals zij in het telegram voor
komen, dan geeft het kantoor de gevraagde 
he rha l ing, rekening ho udende met de aange
brachte verbeteri ngen , maar het kan op den 
inhoud van de betaalde nota de aanwijzing 
,,CTP" (éonserver taxe payée ) (geheven kos
ten behouden ) laten vol gen, met de aanwijzing 
volui t in letters van het aantal door den a f
zender verbeterde woorden, waarvan de gehe
ven kosten niet moeten worden te ruggegeven . 
V oorbeelden : ,,CTP un (een )" , ,,CTP deux 
(twee )" , enz. 
836 § 9. 1. Op speciaal ve rzoek van den ge
adresseerde kan het ka ntoor ·van a fzending 
zelfs in andere gevall en da n die, bedoeld in 
de nummers 832 en 833, den ' a fzender raad
pl egen omt rent woorden, waarvan de he rha
ling door den geadresseerde is gevraagd. In 
dat geval moet de inhoud · van de vraag-nota 
de b ijzondere aanwij zing " consul tez· expédi 
teur" (raadpleeg a fzender) bevatten. Voor een 
dergelijke nota moet de aanvrager een toeslag 
van twee franken (2 fr. ) beta len, welke ten 
goede komt aan de administratie van a fzen
ding van deze nota . 
837 2. De voorschriften in nummer 835 zijn 
van toepassing, wanneer de herhaalde woor
den niet zijn zooals ze in het telegram voor
komen. 
838 § 10. 1. De verschill ende mededeelin
gen om trent reeds overgebrachte telegrammen, 
waarvan in di t artikel sprake is, kunnen per 
post, door tusschenkomst van de teleg raaf
kantoren va n afzending en bestemming, wor0 

den verzonden. 
839 2. Deze mededeel i ngen worden steeds 
voorzien van het stempel van het kantoor dat 
ze heeft opgesteld. Zij worden, overeenkom
stig den wensch van den verzoeker , a ls ge
wonen of al s aangeteekenden brief, op zijn 
kosten verzonden. De ve rzoeker moet tevens 
de kosten van het antwoord per post, indien 
hij dit antwoord verlangt, voldoen; in dit 
geval frankeert de adm inist ra ti e van bestem
ming het antwoord. 
840 § 11. De kosten va n de betaalde nota' s, 
in dit a rt ike l b e doeld, wo rd e n te rugbetaa ld 
overeenkomst ig het bepaalde bij a rt ikel 90. 

HOOFDSTU K XXVIII. 
Ontheffing van kosten en tnugbetalln g·en. 

A rtikel 90. 
VaststelUng der ge, ,allen, waarin terug·-

betalln g van kosten g·eschledt. 
841 § 1. Onder voorbehoud van de bepalin
gen in nummer 774, worden naa r aanl eidi ng 
van een verzoek :pm te ru gbeta li ng, of van een 
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-klacht, betreffende de uitvoering van den 
dienst, terugbetaa ld aan hen, die ze gestort 
hebben : 
842 a. de volle kosten van elk te legram, dat 
door toedoen van den telegraafdienst niet ter 
bestemming is gekomen; 
843 b. de kosten van elk telegram, dat ten 
gevol ge van vermi nking of verandering van 
den naam van het kantoor van afzending tij
dens de overseining, zijn doel heeft gemist ; 
844 c. de voll e kosten van elk telegram, dat 
door stori ng in zijn loop is gestuit ~waarvan 
de afzender, op grond daarvan, 111trekking 
heeft gevraagd ; 
845 d . 1. de voll e kosten van elk telegram, 
dat door de schuld van den telegraafdi enst 
later is aangekomen dan bij verzend ing per 
post (luch tpost niet inbegrepen) mogelijk zou 
zijn geweest of, in alle gevall en, indien het 
eerst bij den geadresseerde is besteld na ver
loop van: 
-846 1 ° 8 uren , indien het een telegram be
treft, gew isseld tusschen twee landen binnen 
Europa, di e aan elkande r grenzen, of door een 
rechtstreekschen verkeersweg met el kaa r ver
bonden zijn ; 
847 2° 18 uren, indien het een telegram be
treft, dat tusschen twee andern landen binnen 
Europa is gewisseld, hieronder begrepen Al
-gerië en de landstreken, welke onder het 
Europeesche verkeer worden gerangschikt, of 
tusschen twee landen buiten Europa, die aan 
elkander grenzen of door een rechtstreekschim 
verkeersweg met elkaar verbonden zijn, of wel 
tusschen een land binnen Europa en een land 
buiten Europa, di e door een rnchtstreekschen 
verkeersweg met elkander verbonden zijn , in
-dien het tegen vol tar ief aangenomen tele
grammen betrnft, met inbegrip van CDE
telegrammen en perstelegrammen ; 
848 3° 36 uren in a ll e andere gevall en. Voor 
bri eftelegrammen wordt het bedoelde tijdva k 
berekend va n het tijdstip af, waarop het brief
telegram normaal zou moeten zijn afgeleverd 
krachtens de bepalingen in de nummers 749 
en 750. Voor Kerst- en Nieuwjaarstelegram
-men worden de t ijdvakken berekend op de 
wijze al-s aangegeven in nummer 774 ; 
849 2. in de h ierboven vermelde termijnen 
worden niet medegeteld de sluitingsduur van 
de kantoren, ind ien deze de oorzaak van de 
vertraging is, de t ijd , benoodigd voor de be
.zorging per bode en die, besteed voor de over
brenging van rad iotelegrammen naa r schepen 
op zee en luchtvaartuigen en de overbrenging 
over zee van kustsei n tel egramn1en , alsmede de 
t ijd, gedurende welke deze telegrammen op 
13en landstation, aan boord va n een mobiel 
station of op een kustseinpost hebben berust; 
850 3. de in de nummers 847 en 848 ve r
melde termijnen worden voor regeeringste le
g rammen, waanoor niet is a fgez ien van het 
voorrecht der bepalingen van a rt ikel 30 van 
het Verdrag, alsmede voor dringende tele
grammen en betaal de nota's tot de helft te
ruggebracht; 
851 4. wanneer de vertrag ing van een tele
gram het gevolg is van slecht schrift van den 
afzender , vindt geen terugbetaling van kosten 
plàats; 
852 e. de kosten van een of meer onoverge
seinde woorden in een telegram, wanneer zij 
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twee franken (2 fr. ) of meer bedragen, tenzij 
terugbetaling voor een gedeelte van den in
houd wordt toegestaan door toepassing van 
nummer 854 of de fei\ door middel van een 
betaal de nota is hersteld; 
853 /. de volle kosten van een telegram in 
verstaanbare taal , indien door onjuiste over
brenging of door weglating .van woorden de 
zin van het telegram is gewijzi gd of liet tele
gram door deze fout onbegrijpel ijk is gewor
den; 
854 g . de kosten van elk gedeelte van den 
inhoud van een telegram in geheim schrift 
met coll ationneer ing, o f van een telegram in 
verstaanbare taal , dat tengevolge van onjuiste 
overbrenging of weglating van woorden blijk
baar zijn doel heeft gemist, wanneer de kosten 
twee franken (2 fr.) of meer bedragen, tenzij 
de vergissingen of weglatingen per nota of 
betaalde nota hersteld zijn ; 
855 h . de nevenkosten van een niet uitge
voerden bijwnderen dienst, a lsmede de kosten 
voor de overbrenging van de betrekkelijke 
betaalde dienstaanwijzing; 
856 i. 1. de bedragen gestort voor betaalde 
nota's, welke herhaling vragen van een ver
moedelijk onjuist overgekomen gedeelte van 
een telegram, wanneer de herhaling niet ge
lijkluidend is met de ee rste oversein ing, maar 
onder voorbehoud, dat, indien in het oor
spronkelijke telegram enkele woorden juist en 
andere onjuist wa ren overgebracht, de kosten 
van de woorden, welke de eerste maal juist 
zijn overgekomen, niet terugbetaald worden . 
Indi en een m inimum bedrag van 1 fr. 50 ge
heven wordt (nummer 817) of een a fwijkende 
wijze van heffing voor betaal de nota 's wordt 
toegepast (nummer 818) , word t de terugbe
taling berekend naa r den grondslag van de 
geheven kosten, in verhouding van het aantal 
woorden, dat onjuist is overgeseind; 
857 2. echter moeten, onverschi llig in welke 
taal het telegram gesteld is, de kosten van de 
juist overgeseinde woorden worden terugbe
taald, wanneer de betrokken administratie 
erkent, dat de gemaakte verm inkingen ver
hinderden, om de beteekenis van de niet ver
minkte woorden te begrijpen ; 
858 j . de volle kosten van e lke andere be
taalde nota, per telegraaf of per post ver
zonden, waarvan de verzending noodig was 
tengevolge van een d ienstfeil ; 
859 k. de volle kosten van elk vooruit be
taald antwoord , indien de geadresseerde geen 
gebruik heeft gemaakt van het antwoordbe
w ij s of dit geweigerd heeft en het bewijs z ic h 
in handen bevindt van den dienst, die het 
heeft afge leverd , of dat binnen een termijn 
van drie maanden, na den datum van afg ifte. 
weder bij een kantoor va n de administratie 
van het land van afz~nding of va n bestem
ming wordt ingeleverd ; 
860 l . de kosten van den niet per te legraaf 
doorloopen a fsta nd , wanneer het telegram we
gens stor ing van een telegrafi schen weg, per 
post of op a ndere wijze naar zijn bestemming 
is doorgezonden. De kosten , welke zijn uit
gegeven voor de vervang ing van den oor
spronkelijken telegraa fweg door eenig ander 
middel van vervoer, worden echter in minde
ring gebrach t van het bedrag. dat terugbe
taald moet worden ; 
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861 . 11i. de volle kosten van e lk telegram met 
antwoórd betaald, dat ten gevolge van een 
dienstfeil, welke de terugbetaling van de ge
storte antwoordkosten wettigt, klaarblijkelijk 
zijn doel heeft gemist, alsmede de vol Ie kos
ten van el k vooruitbetaald antwoord, dat ten 
gevolge van een dienstfeil. welke de terug
betaling van de kosten van het vraag-telegram 
wettigt, klaarblijkelijk zijn doel heeft gemist; 
862 n. het verschil tusschen de waarde van 
een antwoordbewijs en het bedrag der kosten 
van het telegram. dat met dit bewijs gefran
keerd is , indien dit verschi l ten minste twee 
franken (2 fr.) bedraagt (nummer 465); 
863 · o. de volle kosten van elk te legram, dat 
op grond van de bepalingen van de artikelen 
26 en 27 van het Verdrag in zijn loop · is ge
stuit ; 
864 p . h'et gedeelte der telegramkosten voor 
elk ingetrokken telegram (nummers 412 tot 
415 ). 
865 § 2. In de gevallen, bedoeld in de num
mers 842 tot 854 en 860, geldt de terugbeta
ling alleen voor de telegrammen zelf, welke 
niet ter bestemming zijn gekomen, of welke 
ingetrokken, vertraagd of verminkt zijn, met 
inbegrip van de nevenkosten der niet uitge
voerde bijwndern behandelingen, doch - niet 
voor de telegrammen, waarvan de verzending 
door de niet-aflevering, de vertraging of ver
minking noodig is geworden, of daardoor nut
teloos is geworden. 
866 §· 3. De kosten van per betaalde nota 
ingetrokken woorden worden in geen geval 
terugbetaald. · 
867 § 4. 1. Wanneer een landstation aan 
het kantoor van afzend ing kennis geeft, dat 
.een radiotelegram niet naar het mobiele sta
t ion, waarvoor het bestemd is, kan worden 
overgebracht, bewerkstelligt de administratie 
van het land van afzending terstond de terug
betaling aan den afzender van de landstations
en boordtaksen betreffende dit radiotelegram. 
868 2. Indien het landstation het radiotele
_gram door andere verkeersmiddelen dan de 
radio aan het mobiele station heeft doen toe
komen (volgens de bepalingen van het Regle
ment betreffende de radioberichtgeving), wordt 
de landstationstaks door de administratie, 
waartoe het I andstation behoort, behouden et) 
wordt alleen de boordtaks aan den afzender 
terugbetaald door de administratie, waartoe 
het kantoor van afzending behoort. 
869 3. Indien het reçu van een radiotele
gram niet is ontvangen door het station, dat 
het radiotelegram heeft overgebracht, worden 
de kosten alleen terugbetaald , indien is v·ast
gesteld, dat het radiotelegram aanleiding tot 
terugbetaling g~eft. 
870 § 5. Bij gedeelte lijke terugbetaling der 
kosten van een meervoudig telegratn , wordt 
het bedrag voor elk afschrift bepaald door 
het volle bedrag der kosten te deelen door 
het aantal adressen. 
871 § 6. Indien feilen, welke ten laste van 
den telegraafdienst komen, per betaalde nota 
zijn verbeterd binnen de termijnen, welke 
voortvloeien uit de toepassing van de num
mers 845 tot 850, gerekend van den tijd van 
aanbieding van het oorspronkelijke telegram 
.af, bepaalt de terugbetaling zich slechts tot 
de kosten van deze nota's. Voor de telegram-
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men, waarop deze nota's betrekking hebben, 
is geen terugbeta ling verschuldigd. 
872 § 7. Geen terugbetaling wordt toegestaan 
voor telegrammen ter verbetering, welke recht
streeks tusschen den afzender en_ den geadres
seerde zijn gewisseld, in pi aats van a ls be
taalde nota van kantoor tot kantoor (artikel 
89) te zijn verwnden . 
873 § 8. In het geval , bedoeld in nummer 
836, wordt de toeslag van 2 franken nooit 
terugbetaald. 
874 § 9. 1. De bepali ngen van dit artikel 
zijn niet van toepassing op telegrammen, wel
ke over de lijnen van een niet-toegetreden 
administratie worden gewisseld , voor zoover 
deze zou weigeren zich aan de verplichting 
tot terugbetaling te onderwerpen. 
875 2. De toegetreden administraties, welke 
aan de overseining hebben deelgenomen, laten 
echter haar aandeel vall en, wanneer het recht 
tot terugbetaling vaststaat, behalve in de ge
vall en, voorzien in nummer 885. 

Artikel 91. 
Behandeling van terug·betallugen. 

876 § 1. Elke aanvraag om terngbetal ing 
van kosten moet, op straffe van ongeldigheid, 
worden ingediend binnen een termijn van zes 
maanden, volgende op den dag van aanbie
ding van het telegram, behoudens in de ge
vallen, bedoeld in de nummers 859 en 862. 
877 § 2. 1. Elke aanvraag moet bij de ·ad
ministratie van afzending worden ingediend 
en moet vergezeld zijn van bewijsstukken, na
melijk: een schriftelijke verklaring van het 
kantoor van bestemming of van den geadres
seerde, indien het telegram is vertraagd, of 
niet ter bestemming is gekomen; het aan den 
geadresseerde afgeleverde te legram, in geval 
van verminking of weglating. In geval van 
vertraging kan, in plaats van de verklaring, 
het aan den geadresseerde afgeleverde tele
gram worden overgelegd, indien hieruit de 
vertraging blijkt. 
878 2. De aanvraag kan echter door den ge
adresseerde bij de administratie van bestem
ming worden ingediend, welke beoordeelt, of 
zij er aan moet voldoen, dan wel, of de aan
vraag bij de admin istratie van afzending zal 
worden overgebracht. 
879 § 3. Bij de indiening van een aanvraag 
om terugbetaling kan van den klager een een
vormig recht voor indiening van klachten van 
ten hoogste een frank (1 fr.) worden geheven. 
880 § 4. Wanneer een klacht door de be
trokken administraties gegrond is. bevonden, 
worden de kosten van het telegram door de 
administratie van afzending terugbetaald, ter
wijl het recht voor indiening van klachten. 
indien dit geheven is , aan den klager wordt 
teruggegeven. 
881 § 5. Het recht op terugbetaling vervalt 
na zes maanden, te rekenen van de dagteeke
ning van het schrijven, waarbij den afzender 
wordt bericht, dat de terugbetal ing toegestaan 
is. 
882 § 6. Indien de afzender niet woont in 
het land, waar hij zijn telegram heeft aange
boden, kan hij zijn klacht doen îndienen bij 
de administratie van afzending, door tusschen
komst van een andere administratie. In dit 
geval is de administratie, welke de klacht in 
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ontvangst nam , eventueel belast met de terug
betaling. 
883 § 7. De klachten worden van adm ini 
stratie tot administratie overgebracht, verge
zeld van een volledig stel bescheiden, dat wil 
zeggen, zij moeten (in originali, in uittreksel 
of in afschrift) alle daarop betrekking heb
bende bescheiden of brieven bevatten. Van 
deze stukken moet een overz icht in het 
Fransch worden gemaakt, indien zij niet in 
deze taal of in een taal , welke door all e be
trokken administraties wordt verstaan, zijn 
gesteld. 
884 § 8. De administratie, welke een verwek 
om terugbetaling van vooruitbetaalde ant
woordkosten ontvangt, kan dit verzoek recht
streeks overbrengen bij de administratie, welke 
het antwoordbewijs heeft afgegeven. Deze 
laatste bewerkstelligt de terugbetaling van die 
kosten , door of machtiging te geven, het be
drag te haren laste te brengen door tusschen
komst van de verschillende tusschengelegen 
administraties, of door het bedrag, dat terug
betaald moet worden , rechtstreeks per post
wissel te doen toekomen aan de administratie 
van afzending. 

Artikel 92. 

Vaststellin g van de administratie, welke In 
de gevallen, bedoeld In artikel 90, de terug-

betalin g moet dragen. 
885 § 1. 1. Terugbetaling van kosten, welke 
een gevolg is van een feil van den telegraaf
dienst, komt steeds ten laste van de admini
stratie van afzending, wanneer het bedrag, 
dat terugbetaald moet worden, vijf franken 
(5 fr.) niet te boven gaat. 
886 2. In alle gevallen, dat het bedrag, dat 
terugbetaald moet worden, vijf franken (5 fr.) 
te boven gaat, geschiedt de terugbetaling ten 
laste van de administraties, welke aan de ver
zend ing van het telegram hebben deelgeno
men, waarbij elke administratie afstand doet 
van de kosten, of een gedeelte van de kosten , 
welke haar waren toegekend. 
887 3. Bij de berekening van de grens van 
5 fr anken wordt alleen rekening gehouden 
met het tarief per woord van het oorspronke-
1 ijke telegram , met uitsluiting van de kosten , 
di e betrekking hebben op bijzondere diensten ( = RPx = , = XP = , enz.) . 
888 § 2. 1. De admin istratie van afzending 
betaalt zonder voorafgaand onderzoek de kos
ten terug, indien: 
889 a. de afzender, bij niet-aflevering, een 
verk l aring · van het kantoor van besteinrnin g 
overlegt, waarin bevestigd wordt, dat het te
legram niet is aangekomen; 
890 b. de afzender, in geval van vertraging 
of ve rmink ing deze vertraging of verminking 
onwederlegbaar bewijst door het aan den ge
adresseerde afgeleverde telegram, dan wel een 
deugdelijk verklaard afschrift of een fotogra
fi e van het telegram over te leggen ; 
891 c. de a fzender, wanneer van het ant
woordbewijs geen gebruik is gemaakt, dit be
wijs overlegt, of de nota, waarbij hem offi
cieel is medegedee ld. dat zijn telegram met 
betaald antwoord niet kon worden afgeleverd 
(nummer 469). 
892 2. De besli ss ing van de admin istratie, 
welke terugbehrnlt , is bindend , wanneer de te-
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rugbetal ing overeenkomstig het Reglement 
heeft plaats gehad. 
893 § 3. Indien terugbetali ng moet geschie
den ten laste van de adm inistraties, welke 
aan de overse1mng hebben medegewerkt , 
brengt de administratie van afzending de 
klacht bij de daarbij betrokken administraties 
over, met het oog op toepassing van het be
paalde in nummer 886. Overigens heeft de 
administratie van afzending de bevoegdheid. 
elke klacht door te zenden, wanne·er zij in het 
bel ang van den dienst een onderzoek noodig 
oordeelt. 
894 § 4. Terugbetaling van neven kosten voor 
een niet uitgevoerden bijzonderen dienst komt 
ten laste van de administratie, aan welke deze 
nevenkosten zijn ten deel gevallen, behalve in 
het geval, bedoeld in nummer 885. 
895 § 5. Indien een antwoordbewijs niet of 
slechts gedeeltelijk is gebru ikt, wordt de ge
heele of gedeeltelijke terugbetaling van de 
antwoordkosten gedragen door de administra
tie van afzending, indien het bedrag, dat te
rugbetaald moet worden , vijf franken (5 fr . ) 
niet te boven gaat. 
896 § 6. Indien in de gevall en, bedoeld in 
nummer 886, een klacht is ingediend en 
doorgezonden binnen de in nummer 876 vast
gestelde termijnen en de afdoening niet heeft 
plaats gehad binnen den minimum termijn , 
welke voor de bewaring der bescheiden is 
vastgesteld , betaalt de administratie, bij we lke 
de klacht is ingediend, het gevraagde bedrag 
terug; de terugbetaling wordt gedragen door 
de administraties, di e aan de overseining van 
het telegram hebben deelgenomen. 
897 § 7. Terugbetaling van kosten van be
taalde nota's komt ten laste van de admini
stratie, welke deze kosten heeft geheven. 

Artikel 93. 
VaststellJug vau de administratie, we lli e 
de teru gbetallng moet dragen bij stuitin g 

v an telegrammen. 
898 1. Terugbetaling der kosten van elk te
legram, dat op grond van de artikelen 26 en 
27 van het Verdrag in zijn loop is gestuit, 
komt ten laste van de adm inistratie , welke het 
telegram heeft gestuit. 
899 2. Wanneer deze administratie echter, 
overeenkomstig artikel 27 van het Verdrag, 
de schorsing van somm ige soorten telegram
men heeft ter kennis gebracht, wordt de te
rugbetaling der kosten van telegrammen van 
deze soort doo,· de administratie van afzend ing 
gedragen, te rekenen van den dag volgende 
op dien, waarop de mededeeling doo ,· haar is 
ontvangen. 

HOOFDSTUK XXIX. 
Afrekening·. 
Art ikel 94. 

Administraties welke de rekenln g·c n 
samenstellen. 

900 § 1. Bij de samenstelling der inte rna
tionale reken ingen dient de gouden frank, 
zooal s deze bij arti kel 32 van het Verdrag is 
omschreven, als munteenheid. 
901 § 2. 1. Tenzij anders is overeengeko
men, brengt elke a dministratie voor all e te
legrammen, welke zij heeft ontvangen van de 
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adm inistratie, waa1·mede zij rechtstreeks ver
keer onderhoudt, het haal' toekomende aan
deel in de kosten en eventueel het aandeel 
in de kosten betreffende den voorbij haar 
grondgebied a f te leggen weg, ten laste van 
deze administratie, zonder rekening te hou
den met de voor regeeringstelegrammen op 
sommige lijnen toegestane kortingen; deze 
kortingen m aken het onderwerp ui t van een 
bijwndere regeling tusschen de betrokken a d
ministraties. 
902 2. W at de verbi ndingen langs recht
streeksche draden tusschen twee niet-aangren
zende landen betreft, maakt de administratie, 
welke •de telegrammen heeft ontvangen , de • 
reken ing .der verschuldigde kosten op, voor 
den geheelen weg tot aan de bestemming toe , 
waa,·bij aiwnderlijk wordt aangegeven, welk 
aandeel aan elke betrokken adm inistratie toe
komt. Nadat de admin istratie , welke de tele
grammen heeft overgeseind, de rekening defi
nitief accoord heeft bevonden , zendt deze er 
een afschrift van toe aan elk van de tusschen-
1 iggende administraties. 
903 3. Elke administratie bren gt het aan 
haar zei f toekomende aandeel en het aandeel 
der kosten, dat betrekking heeft op den voor
bij haar grondgebied afgelegden weg, ten 
laste van de voorafgaande administratie. 
904 § 3. De e indtaksen kunnen, na overeen
komst tusschen de eind- en t usschenli ggende 
administraties, rechtstreeks tusschen -de eind
administraties worden afgerekend. 
905 § 4. Voor het geval artikel 106 toepas
sing vindt, is de verdragsluitende administra
t ie, welke in rechtstreeks verkeer met de niet
toegetreden administratie is, belast met de 
a fwikkeling der rekeningen tusschen laatst
genoemde en de andere verdragsluitende a d
ministraties, voor welke zij bij de overseining 
hare tusschenkomst heeft verleend. 

Art ikel 95. 
Samenstellin g van rekenin gen. 

906 § 1. 1. De rekeningen worden samen
gesteld naar het aanta l woorden, dat geduren
de een maand is overgeseind, waarbij onder
sche id wordt gemaakt tusschen de verschil
lende soorten telegrammen en rekening wordt 
gehouden met: 
907 a. even tueel sommi ge neven kosten ; 
908 b. de minimum heffing, toegepast op 
CDE- en LO-telegrammen ; 
909 c. de minimum heffing , toegepast , op 
brieftelegrammen en op Kerst- en Nieuw
jaarstelegrammen in het Europeesche en bui 
ten-Europeesche verkeer. 
910 2. Bij de ODE-telegrammen wo rdt de in 
nummer 38 vastgestelde coëffi cient toegepast 
op de taksen van het volle tarief, nadat deze 
zijn verm en igvuldi gd met het tota le aan tal 
der woorden. 
911 § 2. De kosten . welke tot grondslag die
nen voor de ve rdee ling tusschen de a dmini 
straties , zijn di e, welke verkregen worden door 
de regelmatige toepassing van de tusschen de 
betrokken administrati es vastgestelde tarieven, 
zonder dat rekening word t gehouden met on
juiste tariefsberekeningen , welke zich hebben 
kunnen voordoen. 
912 § 3. H et aantal woorden , dat door het 
kantoor van a fzending is opgegeven, d ient tot 
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grondslag voor de berekening der kosten, be
houdens in het geval , dat het, tengevolge 
van een onjuiste overseining, in gemeen over
leg tusschen het kantoor van afzending en 
het daarmede in verbinding staande kantoor 
mocht zijn verbeterd . 
913 § 4. Nevenkosten, met ui tzonderi ng van 
die, welke in de nummers 914 tot 916 zijn 
genoemd, a lsmede de kosten , welke n iet door 
het kantoor van bestemming, doch door een 
ander kantoor zijn geïnd , worden niet in de 
reken ingen opgenomen. E venmin worden in 
de rekeningen opgenomen de kosten betreffen
de betaalde nota's en die betreffende tele
grammen, waarvan de kosten, overeenkomstig 
de bepalingen van het Reglement, niet door 
het kantoor van afzending of dat van nazen
ding zijn geïnd. Op dezen regel bestaan in het 
Europeesche en het bui ten-Europeesche ver
keer de volgende u itzonder-i ngen: 
914 a. de bijzondere kosten wegens coll ation
neering van telegrnmmen worden in de reke
ningen opgenomen en tusschen de betrokken 
administraties naar verhouding van ieders 
normale aandeel verdeel cl: 
915 b. de vooruitbetaalde kosten voor een 
antwoord worden in de rekeningen opgenomen 
en komen geheel ten goede aan de administra
t ie van bestemming van het telegram met be
taald antwoord ; de kosten van een telegram, 
welke geheel of gèdeel telijk door middel van 
een antwoordbewijs ·betaal d zijn , worden in de 
rekeningen opgenomen en tusschen de betrok
ken administratiss verdeeld , a lsof deze kosten 
in gereed geld waren betaald . De kosten van 
de betaalde antwoorden worden echtèr, als 
deze a ntwoorden zijn gevraagd bij betaalde 
nota (= ST =) , niet in de in ternational e re
keningen opgenomen ; zij komen, zooals in 
het algemeen met de kosten van nota's het 
geval is, geheel ten goede aan de adm ini stra
tie, .di e ze heeft geheven ; 
916 c. de kosten wegens bezorg ing per bode 
en per luchtpost worden in de rekeningen op
genomen en komen geheel ten goede aan de 
a dministratie, waartoe het telegraafkantoor 
van bestemming behoort. 
917 § 5. 1. Wanneer de overseining plaats 
heeft langs een anderen weg dan dien, welke 
tot grondsl ag heeft gediend voor de vaststel
ling van het tarief, worden de overblijvende 
kosten, te rekenen van het punt, waar deze 
laatste weg is verlaten , verdeeld tusschen de 
adm inistraties, welke aan de overseining van 
het telegram hebben medegewerkt, zulks met 
inbegrip van de adm inistratie, welke de a f
wijking in de verzending heeft u itgevoe rd, en 
de betrokken particuli ere ondernemingen. Deze 
verdeeling moet op de volgende wijze ge
sch ieden: 
9 18 a. de e ind taksen hl ijve n zooa. ls ze zij n: 
919 b. de t ransittaksen der administraties en 
der particuli ere ondernemingen, d ie niet van 
de a fwijking op de hoogte zijn , bl ij ven even
eens onveranderd; 
920 c. de transittaksen der administraties en 
der particul iere ondernemingen, die van de 
afwijking op de hoogte zijn, worden naa r even
redigheid verminderd , zoodat het totaal dier 
verm inderde taksen gelijk is aan het totaal 
de r transittaksen voo r d it gedeelte van den 
noi-m alen weg. 
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921 2. De telegrammen, welke bij u itzonde
ring langs telefonischen weg zijn overge
bracht, worden in de telegraafafrekening op
genomen. 
922 3. De voorafgaande bepalingen zijn e ven
eens van toepassing op telegrammen, welke 
langs een duurderen weg worden ve rzonden, 
overeenkomstig het bepaalde in nummer 399 . 
923 4. In dit laatste geva l kan geen enkele 
administratie op grond van de ve rzending 
langs een omweg, een hooge re taks ontvangen 
dan die, welke zij ontvangen wu hebben, in
dien het telegram langs den gestoo rden weg 
was overgeseind. Indien de taks voor den 
werkelijk gevolgden weg hooger is, moet de 
taks, welke normaal geheven wu zijn , opge
nomen worden in het totaal der taksen, welke 
evenredig moeten worden verdeeld, zooa ls 
hierboven is aangegeven. 
924 § 6. Wanneer telegrammen, welke tus
schen aangrenzende landen worden gewisse ld, 
langs een omweg verzonden wo,·den, brengt de 
administratie , welke de te legrammen ontvangt, 
behoudens bijzondere overeenkomsten, het be
drag van de normale taksen, overeen komsti g 
het bepaalde in artikel 94 ten laste van de 
administratie, welke deze teleg rnmmen aan 
haai· heeft overgebracht. 

Art ikel 96. 
Samenstelling der rekeningen naar gem ld• 

1lelden In het Europeesche verkeer. 
925 § 1. In het Europeesche verkeer kunnen 
de administraties in gemeen ove1'leg a freke
nen volgens het aantal telegrnmm en, dat over 
de grenzen is verzonden, waa rbij e lk te le~ram 
geacht wordt een aantal woorden te bevatten. 
dat overeenkomt met een uit wederzijds opge
maa kte statistieken volgend gemiddel<le. 
926 § 2. In het in nummer 925 bedoelde ge
val wordt alleen rekening gehouden niet ge
wone en dringende telegrammen (waa1·bij elk 
dringend te legram voor twee te legrammen 
wordt geteld) , benevens met betaalde ant
woorden. 
927 § 3. De statistieken, welke bestemd zijn 
om het gemiddelde aantal woorden per te le
gram vast te stellen, hebben betrekking op 
een tijdvak van tweemaal achtentwinti g da
gen, te weten : de eerste achtentwint ig dagen 
van de maand Februa ri en de ee rste achten
twintig dagen van de maa nd Augustus. \,Van
neer zich in een der beide bovengenoemde 
tijdvakken een buitengewone gebeurtenis voo r
doet, kunnen de betrokken administraties met 
e lkaa r in overleg treden on1tt·ent het houde n 
van een nieuwe telling op een a nder tij dst ip . 
928 § 4. 1. T en einde het gemiddelde aan
ta l woorden per te legram vast te ste ll en, wordt 
het totaa l aantal woorden, dat in elk ve1·kee r 
gewisse ld is, gedeeld door het aanta l te le
g rammen, dat gedurende bovengenoemd t ijd
vak in dat verkeer gewisseld is . Op deze lfde 
wij ze wordt te werk gegaan om de gemiddelde 
waarde van de betaal de antwoorden vast te 
stell en. 
929 2. Deze gemiddelden worden tot twee 
dec imal en afgerond. Zij kunnen voor de in 
beide richtingen gewisselde telegrammen of 
voor die in elke r ichting a fwnderlijk worden 
vastgesteld. 
930 § 5. De aldus ve rkregen gemiddelden 
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dienen, totdat herz iening plaats heeft, voor de 
samenste lling de r reken ingen ; deze he rzie
ning mag niet ee1·der dan na een tijdsverloop 
van ten minste hvee jaa r geschieden·. 
931 § 6. De kantoren, welke in rechtstreek
sche verbinding met elkaa1· staan, brengen 
e iken dag het aantal gewisse lde telegrammen 
in rekening, waarbij het ve rkee r volgens de 
verschill ende landen ges pi itst wordt. 
932 § 7. M en verkl'Îjgt het totale aantal 
woorden voor een bepaalde maand, door het 
aantal telegrammen te vermenigvuldigen met 
het cijfer van het gemiddelde woordental ; di t 
totaa l moet worden vermenigvuld igd met het 
cijfer van de betrekkelijke e ind- of transittaks. 
Insgelijks wordt gehandeld voor de vaststel
ling van het bedrag, dat wegens vooruitbe
taalde a ntwoord kosten moet worden tegoed 
geschreven. 
933 § 8. De kantoren, welke met elkaar te
legrammen wisselen, doen elkaar even tuee l 
el ken dag opgaaf van het aantal telegrammen 
van elke soort, dat den vorigen dag is ver 
zonden, terwijl eveneens het aantal telegram
men, dat de betaa lde dienstaanwijz ing = RPx = draagt, wordt opgegeven. 
934 § 9. Alleen ve1·schil len, boven een tus
schen de beide betrokken adm ini straties vast
gesteld maximum, worden onderzocht. Di t 
maximum wordt bepaald naar het aantal te
legrammen, dat gewoonlijk gedu rende een 
maand wordt gewisseld. 

Artikel 97. 
Uitwisseling en onderzoek ,·an rekeningen; 

betaling· van saldi. 
935 § 1. De wederzijdsche reken ingen wor
den maandelij ks opgemaakt en de · maand
rekeningen moeten worden uitgewisseld vóór 
het ve rstrijken va n de derde maand , volgende 
op die, waarop deze reke ningen betrekking 
hebben. 
936 § 2. De mededee l ing van accoordbevin
ding van een rekening of van de daarmede 
verband houdende opmerkingen moet vóór het 
ve rstrijken van de zesde maand, welke volgt 
op de maa nd, waa rop deze rekening betrek
king heeft, plaats hebben. De administratie, 
welke in dit t ijdsverloop geen enkele opmer
king omtrent verbeter ingen heeft ontvangen, 
beschouwt de maandrekening a ls rechtens 
goedgekeurd. 
937 § 3. 1. De maandreken ingen worden 
zonder he rziening goedgekeurd , wanneer het 
ve rschil tusschen de door de beide betrokken 
administl'aties opgemaakte 1·e k eningen niet 
hooger is da n vijfentw intig franken (25 fr. ) 
of niet meer bedraagt dan 1 ten 100 van de 
rekening, welke is opgemaakt door de ad
ministratie, welke te vorde,·en heeft , mits het 
bedrag dezer reken ing niet hooger is dan 
honderdduizend franken (100 000 fr.) ; wan
neer het bedrag van de l'0 kening, welke is 
opgemaakt door de administrat ie, welke te 
vorderen heeft, hooger dan honderdduizend 
franken (100 000 fr.) is, mag het verschil een 
totaal bedrag van: 
1 ° 1 ten 100 voo r de eerste honderdduizend 
franken (100 000 fr.) : 
2° 0,5 ten 100 van het overschietende bedrag 
de r rekening niet te boven gaan. 
938 2. Een aangevangen he rzien ing wordt 
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gestaakt, zoodra ten gevolge van de tusschen 
beide betrokken administraties gewisselde op
merkingen het verschil is ternggebracht tot 
een bedrag, dat niet hooger is dan het in 
nummer 937 vastgestelde maximum. 
939 § 4. 1. Onmiddellijk na aocoordbevin
ding van de rekeningen, betre kking hebbende 
op de laatste maa nd van een kwartaal , wordt, 
tenzij tusschen de beide betl'Okken administra
ties anders is overeengekomen, door de admi
nistratie , welke te vorderen heeft, een drie
maandelijksche rekening opgemaakt, waarin 
het saldo voor de gezamenlij ke drie maanden 
van het kwartaal tot uiting komt ; deze reke
ning wordt in twee exemplaren toegewnden 
aan de aclmin istrat ie , welke te betalen heeft 
en welke na onde rzoek een dezer exemplaren, 
voorzien van haar accoordbev inding, terng
zendt. 
940 2. Wanneer de accoordbevinding van een 
of andere maa ndrekening van een zelfde 
kwartaal vóór het verstrijken van de zesde 
maand, wel ke op het kwartaa l volgt, waa rop 
deze reken ingen befrekking hebben, niet is 
ontvangen, kan de d riemaandelijksche reke
ning niettemin door de administratie, welke 
te vorderen heeft, worden opgemaa kt ten be
hoeve van een voorloopige af rekening, welke 
op de voorwaarden, vastgesteld in nummer 
942, voor de administratie, welke te betalen 
heeft, verplichtend wordt. 
941 3. Verbete ,·ingen, welke later noodzake
lijk zijn gebleken, worden in ·een volgende 
driemaandelijksche afrekeni ng opgenomen. 
942 § 5. 1 De driemaandelijksche rekening 
moet binnen een termijn van zes weken, te 
rekenen van den dag , waarnp de adm inistra
tie, welke te betalen heeft, haar heeft ont
vangen, onderzocht en betaald zijn. Na het 
rnrstrijken van d ien termijn is wegens de door 
de eene adm inistrati e aan de andere te be
talen sommen een rente verschuldi gd van 6 
ten 100 per jaa r, te rekenen van den dag, 
vo lgende op d ien, waarop bovengenoemde ter-
1n ijn verstreken is. 
943 § 6. 1 1. H et sa ldo der d riemaandelij k
sche rekening, uitgedrukt in gouden franken, 
wordt door de adm inistratie, welke te beta len 
heeft, aan de adm inistratie. welke te vorderen 
heeft, betaald tot een bedrag, dat daarmede 
in waa rde overeenkomt; deze betaling kan 
worden bewerkstel I igd : 
944 a. ter keuze va n de adm inistrntie, welke 
te betalen heeft, in goud of door middel van 
chèques of wissels, welke beantwoorden aan 
de voorwaarden, genoemd in de nummers 947 
en 948, betaalbaar op vertoon en getrokken op 
de hoofdstad of op een ha ndelsstad van het 
land , dat te vorderen heeft; 
945 b . volgens getroffen overnen komst tus
sche n de twee admin istraties, door tusschen
komst van een bankinste lling, welke de clea
ring van de B ank voor Internat ionale Beta
lingen te Bazel benut; 
946 ,. ·c. op e lke andere tusschen de betrokke
nen overeengekomen wijze. 
947 2. Ingeval betaling door mirfdel van 
chèques of wissels plaats heeft wordè'n deze 
-opgemaakt in de munt van een land , waar de 
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centrale emiss ie-bank of een ande1·e officieele 
emiss ie- instelli ng goud of goud-deviezen koopt 
en ve rkoopt tegen nationale munt, tegen vaste 
bij de wet of krachtens een overeenkomst met 
de regeering bepaalde koersen. 
948 3. Indien de munten van verschill ende 
la nden aan deze voorwaarden voldoen, komt 
aan de administratie, welke te vorderen heeft. 
het recht toe de munt aan te wijzen . welke zij 
geschikt acht. De he rl e idi ng geschiedt vo lgens 
de pari te it der gouden munten. 
949 4. Ingeval de munt van een land, dat 
te vo rderen heeft, niet vol doet aan de voor
waarden genoemd in nummer 947, kunnen de 
chèques of wissels ook worden u itgedrukt in 
de munt van het land , dat te vorderen heeft , 
indien beide la nden zulks zijn overeengeko
men. In dit geva l wordt het saldo, volgens de 
pariteit der gouden munten, he rl e id in de 
munt van een land, welke aan bovenbedoelde 
voorwaarden voldoet. H et verkregen bedrng 
wordt vervolgens he rl e id in de munt van het 
la nd , dat te betalen heeft en van deze munt 
in d ie van het la nd , dat te vorderen heeft, 
naar den beurskoers van de hoofdstad of van 
een ha ndelsstad van het la nd, dat te betalen 
heeft, op den dag van aankoop van de chèque 
of den wissel. 
950 5. Wanneer het bedrag· van het sa ldo 
v ij fduizend gouden franken (5000 fr.) te bo
ven gaat, moeten, indien de administratie, 
welke te vorderen heeft , zu lks verwekt , de 
datum van verzend ing, de datum van aan
koop en het bedrag van een chèque of een 
wissel, doo r de administratie, welke te be
ta len heeft, door middel van een diensttele
gram worden medegedeeld. 
951 § 7. 1 De op de betaling va ll ende kosten 
worden gedragen dooi· de aclministratie, we lke 
te betalen heeft. 

HOOFDSTUK XXX. 
Bewarin g van bescheiden. 

Artikel 98 . 

Termijnen voor bewaring van bescheiden. 
952 De minu ten de r telee:rammen en de daar
op betrekking hebbende bescheiden, welke bij 
de administraties aanwezig zijn , worden, tot
dat de vereffening van de daarop betrekking 
hebbende reke ningen heeft plaats gehad en in 
e lk geval , ten minste t ien maanden, te re ke
nen van de maa nd, welke volgt op die, waar
in het telegrnm is aangeboden, met a ll e 1100-

dige voorwrgen ter verzekering van de ge
heimhouding, bewaard. 

Artike l 99. 

Inzageverleenlng ,·an minuten van tele
g ram m e n. U itre iking van afsc hriften van 

telegrammen. 
953 § 1. 1. Behoudens de uitzonder ingen . 
voorzien bij artikel 24, § 2 van het Verd rag, 
kan a l leen aan den afzende,· of aan den ge
adresseerde , nadat hun identite it is vastge
steld , of wel aan den gemacht igde van een 
van beiden, inzage worden gegeven van de 
minuten of de afschriften van telegrammen. 

1 Gelijkluidende bepalingen in het Tele
g raa freglem ent en in het Telefoonreglement. 
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954 2. Een maximum bedrag van een frank 
(1 fr.) kan voor deze inzageverleening w01·dcn 
geheven. 
955 § 2. Gedurende den miuimum termij n 
voor de bewaring van bescheiden vastgesteld , 
hebben de afzender en de geadresseerde van 
een telegram, of hun gemachtigden, het recht 
zich de ugdelijk verklaarde afschriften o f foto
grafi eën te doen verstrekken: 
a. van het aangeboden telegram; 
b. van het afgeleverde telegram, indien dat, 
of een a fschrift daarvan, door de admini stra
tie van bestemming bewaard is. 
956 § 3. 1. Voor elk overeenkomstig dit ar
t ikel verstrekt a fschrift wordt een recht van 
ten hoogste een frank vijftig centiemen (1 fr. 
50) per telegram van niet meer clan 100 woor
den geheven. Boven 100 woorden wordt dit 
rncht met vijftig centiemen (0 fr. 50) ver
hoogd voor elke reeks of gedeelte eener reeks 
van 50 woorde n. 
957 2. De prijs van de fotografieën der mi
nuten. of van de afschriften, wordt bepaald 
door de administratie, welke deze fotografi eën 
verstrekt. 
958 § 4. De administraties zijn slech ts ge
houden inzage te verleenen, afschriften of fo. 
tografieën te ver t rekken van de hierboven be
cloel cle bescheiden, indie n de afzenders, ge
ad resseerden of hun gemachtigden de noodige 
aanwijzingen verstrekken om de telegrammen, 
waarop hun verzoeken betrekking hebben , te 
vinden . 

HOOFDSTUK XXXI. 
Bureel van de Vereenlglng. Wederkeerlge 

lnllchtln gen. 
Artikel 100. 1 

Kosten van het Bureel van de Vereenl gln g. 
959 1. De gemeenschappelijke kosten van het 
Bureel va n de Vereeni g ing voor de n telegraaf
en den te l e fooncl ienst mogen per jaar het be
drag van tweehonclerclduizencl gouden fr a nke n 
(200 000 fr .) niet te bove n gaan. 
960 2. Indien ech ter in den loop van een 
jaar bui tengewoon hooge uitgaven moeten 
worden gedaan voor drukwerken of besche i
den, te rwijl de claa,rop betrekking hebbende 
ontvangsten niet gedurende hetze] fde jaa r 
worden geïnd, is he t Buree l, u itsluitend in di t 
geval, gemach tigd het vastgestelde maximum 
crecl iet te overschrijden , met het voo rbehoud , 
dat het maximum cred iet voo r het volgende 
jaar wordt verminderd met een bedrag, ge lijk 
aan dat van de bedoe lde ove1·sch1·ijding-. 
961 3. H et bedrag van tweehonderdduizend 
gouden f ranken (200 000 fr.) kan t11sschen 
twee conferen ti es met toestemming va n a ll e 
verclragsl uitende partij en gewij zigd " ·orden. 

Art ikel 101. 

Betrekkin gen tusschen 1le admlnlstratl.es 
0111ler!Jn g door tnsschenkom st van het 

Bureel van de ·vereenlglng. 
962 § 1. D e administraties van de Vereen i
g ing verstrekke n elkande r wederkeerig de 
voornaamste besche iden omtrent haar binnen
landschen di e nst en houden elkaar op de hoog-

1 Gelijkluidend a rtikel in het Te legra a f
reglement en in het· Te hifoonreg lement. 
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te van de ingevoerde belangr ijke ve rbeter ingen . 
963 § 2. In het a lgemeen worden deze rne
dedeelingen gedaan door tusschenkomst van 
het Bureel van de Vereeniging. 
964 § 3. De genoemde a dministraties doen , 
pe r post, a ls gefrankeerden brief, of in drin
gende gevall en per telegra m, aan het Bu reel 
van de Vereeniging medecleel ing van al le 
maatregelen, betreffende de samenste lling en 
verandering in de binnen- en buitenla nclsche 
tarieven , de instelling van nieuwe en het ver
vall en van bestaande verkeerswegen, voor zoo
veel de internationale dienst daarbij betrokken 
is. alsmede betreffende opening, slu iting en 
di enstwijzi g ing der kanto ren. De te dezer zake 
door de adm inistratie gedrukte o f geautogra
feercle besche iden worde n aan het Buree l van 
de Vereeniging gezonden op den dag hunner 
verschijning , of niterl ijk op den eersten dag 
der maand, volgende op dezen datum . 
965 § 4. De genoemde admin istraties geven 
bovendien per telegraaf kennis aan het Bu
reel van de Veteeniging van alle storingen of 
herstel van verb indingen, waarbij het inter
nationale verkeer betrokken is. 
966 § 5. Bij het begin van elk jaa r doen zij 
aan het Bmeel van de Vereenig ing statistische 
overzichten toekomen . di e zoo voll ed ig moge
lijk worden opgemaakt volgens de aanwij zin
gen van het Bmeel van de Vereeni ging, dat 
hiertoe geheel gereed gemaa kte taten ver
~reU , 
967 § 6. Zij doen aan het Bm·eel va n de 
V ereeniging eveneens twee exemplaren toe
komen van de verschill ende uitgave n, welke 
zij laten verschijnen en di e zij van _belang 
ach ten voor de andere adm inistraties va ll de 
V ereeniging. 

Artikel 102. 

Werkzaamheden van h e.t Bureel van 1le 
Vereenlg ln g. 

968 § 1. H et Bureel van de Vereeniging or
dent de tariefsopgaven e n b rengt deze ter 
a lgerneene kennis. Het deelt aan de admini 
straties tijdig a ll e daarop betrekk ing hebben
de inlichtingen mede, in het bijwnder die, 
welke in nummer 964 genoemd zij n. In spoecl
e ischencle gevall en en in het bij zonder in di e , 
voorz ien in nummer 965, worden deze mede
deelingen per telegraaf overgebrach t. De me
deelingen betreffende tar ie fswijzig ingen w01·clen 
zooclanig inge rich t , da t deze wij zig ingen ter
stond kunnen worden opgenomen in de 
tar iefstabel 1 en. 
969 § 2. Het Bu,·eel van de Ve 1·een iging stelt 
een algemeene statistie k samen. 
970 § 3. H et maakt off ic ieele kaarten van 
de verkeerswegen der in ternat iona le vene
be ri chtgev ing en zo rgt voo r de uitgaaf. a ls
mede voor rle he rziening op ge regelde t ijd 
stippen. 
971 § 4. 1. H et ste lt een naam l ijst de r voo r 
den internationalen dienst openge telde tele
graa fkantoren , daaronder begrepen de radio
telegrafische la ndstations, samen en zorgt voor 
de uitgaaf daarvan, al smede voor de geregeld 
versch ijnende aanvullingsbladen op dit boek
werk, waarin de daarin aan te bre ngen aan
vullingen en wijzigingen worden medegedeeld. 
972 2. T en e inde de nauwke uri g he id der ge
gevens van deze naaml.ijst te verze keren . zijn 
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de admin istraties verp licht, tegelij k met de 
namen van haar kantoren, aan het Bureel van 
de Vereeniging den naam van het onderdeel 
va n het land ( departement, comitaat, bonds
staat, kanton , enz.) mede te deel en om te 
worden opgenomen in de tweede kolom van 
de naamlijst, achter den naam van het land. 
Alleen de adm inistraties van kleine landen 
zijn van deze verpl ichting vrijgesteld. 
973 § 5. H et Bureel van de Vereeniging 
geeft eveneens een naamlijst van de wegen 
voor radioberichtgeving tusschen vaste punten 
uit. 
974 § 6. De gedrukte bescheiden van het 
Bureel van de Vereeniging worden aan de 
administraties der Vereeniging verstrekt in 
verhouding van het in artikel 17 van het 
Verdrag bepaalde aantal eenheden. De be
scheiden, welke de admin istrat ies daarboven 
verlangen, worden afzonderlijk betaald tegen 
den kostenden prijs. Dit laatste geldt ook voor 
bescheiden , welke door administraties va_n lan
den, welke geen deel uitmaken van de Ver
eeniging, a lsmede door particuliere onderne
mingen worden verlangd. 
975 § 7. De vorenbedoelde aanvragen blijven 
geldi g, tot het tegendeel bericht wordt; zij 
moeten zóó tijdig worden ingediend, dat het 
Bureel van de Vereeniging de gelegenheid 
heeft, de oplaag dienovereenkomstig te re
gelen. 

HOOFDSTUK XXXII. 
Internationaal raadgeventl 'Teleg·raaî

comlté (C.C.I.T.) . . 
Artikel 103. 

Internationaal raatlgevend Telegraal-
comlté (C.C.I.T.). 

976 § 1. Een internationaal raadgevend te
legraafcomité (C.C.I.T.) is belast met de be
studeering van de tech nische en exploi tatieve 
vraagstukken, die het worden voorgelegd door 
admin istraties en particuliere· ondernemingen. 
Dit comité is eveneens belast met de bestu
deering van vraagstukken, de tai; ieven betref
fende, die het worden voorgelegd door een 
conferentie van gevolmachtigden, door een 
admin istratieve conferentie of door ten minste 
twaalf deelnemende administraties. 
977 § 2. 1. Het wordt samengesteld uit des
kundigen van adm inistraties, die dit reglement 
hebben onderteekend of tot dit reglement zijn 
toegetreden en van particuliere· ondernemin
gen of groepen van particuliere ondernemin
gen, ·die door haar onderscheidene, tot dit 
reglement toegetreden, regeeringen zijn er
kend, welke verklaren aan zijn werkzaamhe
den te willen deel nemen en zich er toe ver
binden in de gemeenschappelijke kosten van 
zijn bijeenkomsten bij te dragen. 
978 2. Bedoelde verk laring wordt gericht áan 
het Bureel der Vereeniging, hetwelk daat'van 
aan a ll e administraties kenn is geeft. ' 
979 3. Iedere admi nistratie en particuliere 
ondernem ing heeft het recht haar verbintenis, 
die zij aanging on, _aan het C.C.I.T. deel te 
nemen, te beëindi gen, door van deze beslis
s ing mededeeling te doen aan het Bureel va n 
de Vereen ig ing , die alle administrat ies daar
van in kennis stelt. Deze mededeeling wordt 
van kracht bij de eë fätvo lgende vergadering 
van het C.C.I.T. 
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980 § 3. De admin istraties en particuliere 
ondernemingen, die niet tot het Reglement 
zijn toegetreden, a lsmede de administraties en 
de door haar onderscheidene regeeringen er
kende internationale organisaties, die, omdat 
ze n iet geregeld deelnemen aan het C.C.I.T., 
geen verklar ing hebben ingezonden, als in de 
nummers 977 en 978 bedoeld, kunnen worden 
toegelaten op de voorwaarden, aangegeven in 
het huishoudelijk reglement van het C.C.I.T., 
waarvan sprake is in nummer 984 . 
981 § 4. De persoonlijke uitgaven der des
kundigen van iedere administratie , particu
liere onderneming of organ isatie, worden door 
deze betaald. 
982 § 5. De bepalingen van het huishoude
lijk reglement van de voorafgaande conferen
tie van gevolmachtigden óf van de vooraf
gaande adm inistratieve conferentie zijn, voor 
wat den telegraaf- en telefoonvrijdom betreft, 
van toepassing op de bijeenkomsten van het 
C.C.I.T. 
983 § 6. In beginsel hebben de bijeenkom
sten van het C.C.I.T. om de drie jaar plaats. 
Een vastgestelde bijeenkomst kan evenwel op 
verzoek van ten minste vijft ien deelnemende 
administraties door de met de regeling be
laste administratie , worden vervroegd of uit
gesteld; indien het aantal en de aard der te 
behandelen vraagstukken het rechtvaard igen. 
984 § 7. De voorafgaande bepalingen be
treffende de inrichting van het C.C.I.T. wor
den aangevuld door het huishoudelijk regle
ment, hetwelk als bijlage aan dit Reglement 
is toegevoegd. 

HOOFDSTUK XXXIII . 
Toetredin g·. Betrekklng·en met niet toeg·e 

treden administraties. 
Artikel 104. 

)Velg·erlng· om tie overeeng·ekomen tarieven 
toe te passen. 

9~5 Bij toetred ing. als bedoeld in artike l 4 
van het Verdrag, kan door de adm inistraties 
der verd ragsluitende regeeringen het voordèel 
der door deze adm inistraties overeengekomen 
tar ieven geweigerd worden aan adrn in istrat ies , 
welke zouden willen toetreden, zonder zei f 
haa~- tarieven in overeenstemming te brengen 
met die der betrokken landen. 

Artikel 105. 
Bepalingen betreffende particuliere 

ondernemingen; 
986 § 1. De particuliere ondernemingen, wel 
ke binnen de grenzen van één of meer ver
dragsluitende landen deelnemen aan den in
ten,ationa len telegraafdienst, worden uit het 
oogpunt van dezen dienst beschouwd a ls we
zen! ijk deel uit te maken van het te legraaf
net dezer landen. 
987 § 2. Na kennisgeving _, door het land, 
dat de vergunning verleend heeft, of machti
ging tot de explo itat ie gegeven heeft, worden 
de overige particuliere ondernemingen toege
laten tot de in het Verdrag en dit Reglement 
aangegeven voordeelen, ind ieµ zij zich verbin
den om zich te voegen naar alle daarin ver
vatte verplichte bepalingen. Deze kennisge
ving gesch iedt op de wijze a ls bepaa ld in de 
artike l en 3 en 4 van het Verdrag. 
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988 § 3. De verplichting, bedoeld in num
mer 987, moet worden opgelegd aan onderne
mingen, welke twee of meer verdragsluitende 
landen met elkander verbinden, voor zooveel 
die ondernemingen volgens haar verbintenis, 
waarbij de vergunning is verleend, ver pi icht 
zijn, zich in dit opzicht .te onderwerpen aan de 
voorschriften, uitgevaardigd door het land, 
dat de vergunning verleend heeft. 
989 § 4. Particuliere ondernemingen, welke 
aan een of ander verdragsluitend land mach
tiging verzoeken, haar verkeerswegen voor 
verreberichtgeving aan het net van dat land 
te mogen aansluiten, ontvangen deze mach
tiging slechts als zij er zich stellig toe ver
binden, dat zij haar tarieven zullen onder
werpen aan de goedkeuring van het land, dat 
de vergunning verleent en dat zij geen wij
ziging van het tarief zullen invoeren, dan na 
een kennisgeving van het Bureel van de Ver
eeniging, waarop eerst inwerkingtreding volgt 
na het verstrijken van den in artikel 29 be
paalden termijn. 
990 § 5. Particuliere ondernemingen kunnen 
rechtstreeks mededeel ingen verstrekken aan 
het Bureel van de Vereeniging betreffende 
openstellingen, storingen, enz., bedoeld in de 
nummers 964 en 965. Zij zijn niet bevoegd 
mededeelingen te doen, die betrekking hebben 
op de toepassing van de bepalingen van arti
kel 27 van de Conventie. 
991 § 6. Het voorbehoud, gemaakt in num
mer 985, is ook van toepassing op bovenge
noemde ondernemingen. 

Artikel 106. 

Betrekkingen met niet toegetreden landen. 
992 § 1. In het telegrafische verkeer met 
niet toegetreden landen, of met particu liere 
ondernemingen, welke zich niet hebben ver
bonden om zich te voegen naar alle verplichte 
bepalingen van dit Reglement, worden die be
pal in gen toch onveranderd toegepast op tele
grammen voor dat gedeelte van hun af te 
leggen weg, dat over het grondgebied van 
verdragsluitende of toegetreden landen loopt. 
993 § 2. De betrokken administraties stellen 
het tarief vast, dat voor dit gedeelte van den 
weg verschuldigd is. Dit tarief, dat binnen 
de grenzen van artikel 28 wordt vastgesteld, 
wordt bij dat van de niet toegetreden a dmini 
straties gevoegd. 

HOOFDSTUK XXXIV. 
Con teren ties. 
Artikel 107. 1 

Ultnoodlglng ,·oor de conferenties. 
994 § 1. 1. De regeering, belast met de bij
eenroeping der conferenties (beheerende 1·e
geering) stelt den definitieven datum der 
bijeen komsten vast. 
995 2. Achttien maanden vóór dezen datum 
r icht zij de uitnoodigingen tot de verdrag
si uitende regeer ingen, die daarvan mededee
ling doen aan de particuliere ondernemingen, 
welke door haar onderscheidene, tot d it 

1 Gelijkluidend artikel in het Telegraaf
reglement en in het Telefoonreglement. 
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Reglement toegetreden regeeringen zijn er
kend en aan de internationale organisaties, 
die er belang bij kunnen hebben. 
996 3. De beheerende regeering is bevoegd 
regeeringen uit te noodigen , die het Verdrag 
hebben onderteekend of daartoe zijn toege
treden, doch nog niet tot dit Reglement zijn 
toegetreden. 
997 § 2. 1. De uitgenoodigde regeeringen 
leggen bij haar antwoord aan de beheerende 
regeering de lijst van de door haar erkende 
particulie re ondernemingen over, die verzocht 
hebben tot de conferentie te worden toege
laten. 
998 2. De verzoeken tot toelating van inter
nationale organisaties moeten binnen den tijd 
van vijf maanden , gerekend van den datum 
van uitnoodiging af, aan de beheerende re
geering worden gezonden {door tusschenkomst 
van de bevoegde regeeringen) . 
999 § 3. 1. Zes maanden vóór de bijeen
komst van de conferentie deelt de beheerende 
regeering aan de verdragsluitende regeeringen 
de verzoeken mede, bedoeld in nummer 998 
en noodigt zij deze uit haar meening inzake de 
inwilliging dezer verzoeken kenbaar te maken. 
1000 2. De verdragsluitende regeeringen moe
ten haar antwoord vier maanden vóór den 
datmn van aanvang der bijeenkomst inzenden. 
1001 § 4. Tot de conferenties worden toege
laten: 
1002 a. de delegaties van de verdragsluiten
de of tot dit Reglement toegetreden regee
ringen, de delegaties van de regeeringen, be
doeld in nummer 996 en de vertegenwoordi
gers van de particuliere ondernemingen, die 
erkend zijn door de verdragslui tende regee
ringen; 
1003 b. de internationa le organisaties, be
doeld in nummer 998, ten gu nste van welke 
ten minste de helft van de verdragslui tende 
regeeringen, die binnen den termijn, bedoeld 
in nummer 1000, hebben geantwoord, zich 
hebben uitgesproken. 
1004 § 5. Ten aanzien van de andere inter
nationale organisaties, wordt een beslissing 
omtrent toelating genomen in de eerste ple
naire vergadering. 

HOOFDSTUK XXXV . 
Slotbepaling·. 
Artikel 108. 

Inwerkingtreding van het Reglement. 
1005 Di t Reglement treedt den eersten Ja
nuari negentienhonderd negenendertig in wer
king. 

1006 Ter oorkonde waarvan de onderschei
dene afgevaardigden d it Reglement hebben 
onderteekend in een enkel exemplaar, hetwelk 
bewaard zal blijven in de arch ieven van de 
Regeering van Egypte, die daarvan een deug
delijk verkl aard afschrift aan elke verdrag
sluitende regeering za l doen toekomen. 

Gedaan te Caïro, den 4den April 1938. 

{Volgen de onderteeken ingen .) 
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BIJLAGE N°. 1. 
(Zie nummers 299, 454 en 803.) 

Lijst van cotlewoord en, te gebruiken In 
nota's en van verkortlng·en, te gebruiken 

bij de dienstuitvoerin g. 
I. Nota's van onbestelbaarheid. 

N r Verkorting Vertaling 

l RAFIS Onbeste lbaar, niet opgevraagd. 
2 RAFUJ Onbestelbaar, geadresseerde af

wezig. 
3 RAFYZ Onbestelbaar, geadresseerde ver

trokken. 
4 RA HOT On bestel ba-ar, geadre seerde ver

trokken, per post nagezonden 

5 RAJAJ 

6 RAJEV 

7 RAJl!'ll 

8 RAJGO 

9 RAJH' 

10 REGAD 

Il REJAB 

12 REKEG 
13 RESIN 

14 RICOD 

15 RIHU B 
l6 RIJAG 

17 RIKEN 
18 RISOB 

19 ROCOG 

20 ROFER 

21 ROFJO 

22 RUCMü 

23 RUCOS 

24 RUCXO 

25 RUCYD 

26 RUCZA 

27 RUFAJ 

28 RUFKU 

2!! RUFMO 

30 RACYB 
31 OPWIG 

na.ar . . ............. . 
Onbestelbaar, geadresseerde on
bekend. 
Onbestelbaar,geadresseerde ver-
trokken naar ... . .. . ...... . 
Onbestelba-ar , geadresseerde ver
trokken zonder adres achter te 
laten. 
Onbestelbaar, geadresseerde niet 
aangekomen. 
Onbestelbaar, geadresseerde niet 
in het hotel. 
Onbestelbaar, meer personen 
van denzelfden naam. 
Onbestelbaar, schip buiten be
reik . 
Onbestelbaar, onvolledig adres. 
Onbestelbaar, adres onvolledig 
zonder aanduiding van huis
nummer. 
Onbestelbaar, geen telegram
adres meer. 
Onbestelbaar, hotel onbekend. 
Onbestelbaar, geen telegram
adres. 
Onbestelbaar, plaats onbekend. 
Onbestelbaar, huisnummer be
staat niet. 
Onbestelbaar, straat (plein) 
onbekend. 
Onbestelbaa.r, schip reeds ver
trokken. 
Onbestelbaar, schip heeft zich 
niet gemeld. 
Onbestelbaar, in het adres aan
gegeven telefoonnummer komt 
niet overeen met naam geadres
seerde. 
Onbestelbaar, hotel, huis, firma, 
enz. bestaat niet meer. 
Qnbeste\baar, geweigerd, tele
gram met voor geadresseerde 
bestemd. 
Onbestelbaar, afroep langs trein 
zonder gevolg. 
Onbestelbaar, trein reeds ver- 1 

trokken. 
Onbestelbaar, schip reeds ver
trokken ; te bereiken per radio
telegram. 
Onbestelbaar, schip nog niet 
aangekomen. 
Onbestelba.ar, geadresseerde 
reeds ontscheept. 
Blijft onbestelba-ar. 
Onbestelbaar, geweigerd door 
den geadresseerde. 
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IL Nota's betreffende de dien.it
uitvoering. 

Nr Verkorting Vertaling 
32 DADRO Op draad (of 

sector ................................ ) antwoor-
den ; hier ophooping. 

33 TIBOH Kunnen wij brengen voor " 

34 ATHAS 

35 JOKID 

36 NACBA 

37 NEDIB 

38 NEKLO 

39 NEMYD 

40 IGYC 

41 OHBIN 

42 PASCA 

43 PITUG 

44 POHCO 

45 POMDU 

46 POSAG 
47 PYHOP 

48 PYSAT 

49 WAPUC 
50 WEJYV 

51 WEFXU 
52 WEJOD 

53 XESCU 

54 XE LA' 

55 RQ 
56 BQ 
57 AL 

58 LR 

UI. Nota's van verschillenden 
aard. 

Geef na-am en adres van den 
afzender op. 
Deel datum en uur van afleve
ring merle. 

. . . ... .. ....... in onderzoek, zul
len zoo spoedig mogelijk ant
woorden. 
P laats van bestemming onvol
ledig, meer van dien naam ; 
verzoeke inlichtingen. 
Plaats van afzending niet in 
naamlijst; verzoeke inlichtingen. 
Plaats van bestemming onbe
kend ; wij zenden het telegram 
naar .................................. ; verzoeke 
zoo noodig verbetering. 
Tweemaal ontvangen; hebben 
één o:verse_ining geannuleerd. 
Kenmsgevmg van ontvangst per 
telegraaf (CR) ontbreekt. 
Tweemaal geseind ; annuleer 
tweede overseining. 
Bevestiging door den afzender 
gegeven. 
Verbetering door den afzender 
gemaakt. 
S_chrap CTF in de dienstaanwij 
zmgen. . 

~:d6l~g ~~°. ~f~~°.~~r. Indien 
in overeenstemming met de 
minuut van het telegram, raad
pleeg afzender. 
Alsnog afgeleverd of afgeha-ald . 
Annuleer nota van onbestelbaar
heid. 
Wil ten spoedigste antwoorden. 
Verwijzing onjuist; geef num
mer, datum, tijd van aanneming 
en vermeld langs welken draad 
overgeseind. 
Wachten antwoord op onze nota. 
P laats __ van bestemming niet in 
naamliJst ; verzoeke inlich
tingen. 
Wanneer en langs welken draad 
hebt U bedoeld telegram ont
vangen? 
Wanneer en langs welken draad 
hebt U bedoeld telegram ge
seind ? 

IV. Ver kortingen te gebruiken 
bij de dienstuitvoering. 

Aanduiding van een vraag. 
Antwoord op RQ. 
Herhaal alles wat U geseind 
hebt. 
Tot welk punt (woord of tele
gram) hebt ontvangen Y Wij 
hebben ontvangen tot ............ . 
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Nr Verkorting 

59 OK 
60 sx 
61 DX 
62 DF 
63 ANH 

Vertaling 

Accoord ; alles is in orde. 
Simplex. 
Duplex. 
Ik breng verbinding tot stand. 
Ophooping. 

BIJLAGE N°. 2. 
(Zie artikel 103 van het R eglement. ) 

Hulshoullelljk reg·Iement van het Interna
tionale raallg·e,·enlle telegraafcomlté 

(C.C.I.T.) 

Al'tikel 1. 

Organlseerenlle administratie. Definitie 
en taak. 

Men verstaat onder "organiseerende admi
nistratie" de admin istl'atie, die belast is met 
de regeling van een bijeenkomst van het 
C.C.I .T . H aar taak eindigt vijf maande n na 
sluiting van de bijeenkomst, die zij geo rgani
seerd heeft. 

Al'tikel 2. 

Ultnoolllg'iug· tot lle bijeenkomst. 
§ 1. De organiseerende administrat ie be

paa lt de plaats en den juisten datum van de 
bijeenkomst en maa kt deze dool' tusschenkomst 
van het Bureel van de Vereen iging ten minste 
een jaar van te voren aan de andere admini 
straties bekend. 

§ 2. 1. Ten minste zes m aanderr vóór dezen 
datum zendt de organiseerende adm inistratie 
door tusschenkomst van het Bureel van de 
Vereeniging de uitnoodig ing voor deze bijeen
komst aan alle admini straties van de inter
nationale Vereeni g ing voor verreberichtgeving. 

2. Deze administraties doen van de uitnoo
d iging mededeeling aan de door haar erkende 
particuliere ondernemingen en aan de inter
nationale organisaties, waarvoor zij het van 
belang achten, dat ze aan de bijeenkomst deel
nemen. . 

3. Ten minste vier maanden vóór de bijeen
komst brengen zij bij het-:Bul'eel van de Ver
eenigipg _haar antwoord over, dat van de par
t icul ièré · ·ondernemingen, welke door haat· on
derscheidene tot het Telegraafreglement toe
gÉ)freden regeeringen zijn erkend, a lsmede dat 
vàn de internationale organisaties, bedoeld in 
de vorige alinea. 

4. Voor wat de landen betreft, waar de 
telegraafdienst door particuliere ondernemin
gen wordt ve rw rgd, ontvangen deze particu-
1 iere ondernemingen en internationa le organi
saties de uitnoodiging van de organiseerende 
administratie door tusschenkomst van de bei de 
onderscheidene regeeringen . 

§ 3. Tot de bijeenkomst worden toegelaten: 
a. rechtens, de deskundigen van de admi

nistraties , welke a l dan niet zijn toegetreden 
tot het Telegtaafreglement (afgevaardigden) 
en van de _door de onderscheidene regeeri ngen 
erkendè particuliere ondernemingen ( verte gen, 
woordigers) mits zij de verklaring , bedoeld in 
nummer 978 van genoemd Reglement, hebben 
ingezonden; 
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b. rechtens, de Dirncteur van het Bureel 
van de V ereeniging of zijn vertegenwoordiger 
en de vertegenwoordigers van de andere in
ternationale raadgevende comité's; 

c. na besliss ing van de plenaire vergade
ring in de openingszitting, de door de ad
ministraties aangewezen deskundigen van de 
internationa le organisaties (toehoorders). 

§ 4. Onmiddellijk vóór den datum van ope
ning van de bijeenkomst ve rgaderen de hoof
den der delegaties met de hoofdrapporteurs , 
ten einde een voorstel inzake de samenstelling 
der commissies te ontwerpen, hetwelk ter on
derzoek aan de plenaire vergadering op de 
openingszitting wordt voorgelegd. 

Artikel 3. 

011enlngszlttlng van lle plenaire verg·alle 
rlng. Taak van llen voorzitter van lle 

bijeenkomst van het C.C.I.T. 
§ 1. De openingszitting van de plenaire 

vergadering wordt geleid door een vertegen
wool'diger van de organiseerende administra
tie. Deze . vergader ing stelt de nood ige com
missies samen en verdeelt onder haar de te 
behandelen, in soorten ge rangschikte, vraag 
stukken. Zij wijst den voo rzitte r en den on
dervoorzitter van de bijeenkomst van het 
C,C,I.T. aan , a lsme<le den voorzitter, den 
ondervoorzitter of de ondervoorzitters en den 
r appo1·teur of de rapporte urs van iedere com
missie ; ze beslist eveneens over de toelating 
van de organisaties, bedoeld in § 3 van art. 2. 

§ 2. De voorzi tt01: van de bijeenkomst van 
het C.C.I.T. le idt de plenaire vel'gaderingen; 
hij heeft bovendien de al gemeene leiding der 
werkzaamheden van de bijeenkomst. De onder
voorzitters staan den voorzitter ter zijde en 
vervangen hem bij afwez igheid. 

Artikel 4. 

Secretariaat. 
Het secretariaat van de bijeenkomst van het 

C.C.I.T. wordt verzorgd door het Bureel van 
de Veree niging. 

Artikel 5. 

Processe11-verbaal van de 11Ienalré 
verg·allerlngen. 

In beginsel maken de processen-verbaal van 
de plenaire vergaderingen slechts mel3ing van 
de voornaamste punten van de uiteenzettingen 
van de afgevaardigden. Elke afgevaardigde 
heeft echter het recht in het proces-verbaal 
opneming in uittreksel of in haar geheel te 
vragen van elke verklaring, die hij heeft af
gelegd, onder voorwaarde, dat hij den inhoud 
uiterlijk twee uur na het einde van de zitting 
verstrekt. 

Arti kel 6, 

Gebruik van talèn en wijze van stemmen 
,,ln lle plenaire verg·allerlngen. 

§ 1. De gebruikte talen in de plenaire ver
gaderingen zijn die, bedoeld in artikel 21 van 
het Verdrag. 

§ 2. 1. In de plenaire ·vergaderingen zijn 
alleen stemgerechtigd de delegaties van de 
administraties, die bijdragen in de kosten voor 
den telegraaf- en telefoondienst van het Bu
reef van de V ereeni g ing en die dit recht op 



1025 

de I aatste confe rnntie van gevolmacht igden of 
administra ti eve conferent ie hebben gehad. 1 

2. All e andere a dminist raties en de pa rt i
culi ere ondernemingen, de . Directeur van het 
Bureel van de Vereenig ing en de ve rtegen
woordi gel's va n de andere internationale raad
gevende comité' s hebben een raadgevende 
stem . Indien echte r een land niet door een 
stemgerechtigde a dministratie is vertegen
woordi g- cl , beschikken de deskundige_n van de 
pa r t iculi e re ondernemingen van dat land ge
zamenlijk , ongeach t hu n aanta l , ove r één 
enkele stem . 

3. Voor de inte rnationale organisaties gel
den de bepalingen van § 3 c van art ikel 2. 

§ 3. Een delegatie, di e, ui t hoofde va n een 
e rnstige reden, ve rhinderd mocht zijn de ve r
gaderingen b ij te wonen, heeft de bevoegdheid 
haar stem of stemm en aan een a ndere delega
tie over te dragen. Onder deze omstandigheden 
kan een zelfde delegatie evenwel niet beschik
ken over de stemmen van meer dan twee dele
gaties, haar e igen stem (men ) inbeg repen . 

§ 4. Geen enkel voorstel wordt aangeno
men, ind ien het niet de volst rekte meerde r
he id der uitgebrach te stemmen op zich ver
eenigt ; bij staking van stemmen wordt het als 
ve rworpen beschouwd. 

§ 5. De stemmingen hebben pl aats, hetzij 
bij ha ndopsteken, hetzij , op vei-zoek van een 
delegatie , bij hoofdelijke stemming, in a lpha
bet ische vol gorde van de Fransche benamingen 
der deel nemende la nden. In het eerste geval 
vermei den de processen-verbaal het aanta l 
delegaties, dat vóór en het aanta l , dat tegen 
het voorstel heeft gestemd; in het laatste ge
va l vermelden ze de delega t ies, die vóór en 
d ie tegen het voo rstel waren. 

Art ikel 7. 
W erkin g van de commissies, s ub-commis 

sies en su b- sub -commissies. 
§ 1. De commiss ies, die door de plena ire 

ve rgadering zij n ingesteld, kunnen onderver
deeld worden in sub-commiss ies en de sub
commissies in sub-sub-commissies. 

§ 2. De voorzitte rs van de commiss ies ste l
len aan hun bet rekkelijke commiss ies bekrach
t ig ing voor van de keuze va n den voorzitter 
e n van den ra pporteu r o[ de ra pporteurs van 
iedere sub-commissie en sub-sub-commiss ie . 

§ 3. De voorzit te rs kunnen deskundigen ui t 
de particul ie re nijverhe id ui tnoodigen om deel 
te nem en aan bepaalde zittingen van commis
s ies, indi en blijkt, dat hun medewerking van 
nut ka n zijn . 

§ 4. De a dviezen, die door de commiss ies 
worden uitgebracht, moeten al naar het geval 
is, de formul e "à l'unanimité" (met a lge
meene stemmen) of " à la m ajori té" (met 
meerderheid van stemmen ) bevatten. 

§ 5. De bepalingen van de a rt ikelen 5 en 6 
zijn van toepassing op de werkzaamheden va n 

1 In het ui tzonderlij ke geval va n een sou
vere inen, n iet tot het Reglement toegetreden 
Staat, di e in den t ij d tusschen twee confe ren
t ies (conferen t ies van gevolmachtigden of ad
ministrat ieve confe rent ies ) toetreedt, za l deze 
stemrech t kunnen krijgen, rekening houdende 
met de beginselen van het stemrecht , vastge
s te ld door de confe rentie van Caïro . 

L. &. S. 1938. 
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de comm1ss1es, sub-commissies en sub-sub
commissies. Alleen de delegaties en ver tegen
woordig ingen, die voldoen aan de bepalingen 
van § 2 van art ikel 6 en die aangewezen zijn 
om deel ui t te ma ken van deze commiss ies, 
sub-commiss ies en sub-sub-commiss ies, hebben 
ech te r stemrech t. 

Art ike l 8. 

Ultg·eveu 1ler bescheiden. 
H et B ureel va11 de Vereenig ing neemt aan 

de ve rschill ende werkzaamheden van het C.C. 
I. T . deel met het oog op het bijeenbrengen en 
het ui tgeven va n de adviezen en van a lge
meene besche iden ten gebruike van de admi 
nist raties. 

Art ike l 9. 

Slotzittin g van de plenaire vergadering. 
§ 1. Op de plena ire slotzitt ing deelt de 

voorzitte r de lij st mede van de adviezen, de 
lijst va n onderwerpen , di e in behandeling blij 
ven en de lijst van nieuwe vraagstukken, die 
door de commiss ies zijn voorgelegd. 

§ 2. De voorzit te r stelt in voorkomende ge
vall en de def ini t ieve aanneming va n de ui t
gebrachte adviezen vast . Indien er een stem
ming nood ig is, zijn de formul es "à l'unani 
mi té" en " à la ma jorité" op deze stemming 
van toepassing. 

§ 3. 1. De pl ena ire ve rgade ring stelt ve ,-. 
vol gens de lijst va n niet-opgeloste vraagstuk
ken vast , a lsmede d ie van nieuwe vraagstuk
ken, waarva n de studie moet worden te r hand 
genomen ; zij gaat ov-er tot de samenstelling 
van "rapporteurscommissies" , die belast wor
den met de bestudeering van bovengenoemde 
onderwerpen tusschen twee bijeenkomsten in 
en met het gereedmaken van de adviezen, 
die aan het oordeel van het C.C.I.T. zull en 
worden onderwe rpen. 

2. Voor iedere rapporte urscommiss ie wijst 
de vergadering de admin istratie aan , di e den 
hoofdrapporteur moet benoemen en de ad
ministraties, particuliere ondernemingen en 
internationa le organisaties , die de rapporteurs 
moeten benoemen. 

§ 4. In dezelfde pl ena ire ve rgadering wijst 
het C.C.I.T., op voo rstel o f met toestemming 
van de bela nghebbende delegatie, de a dmini
stra tie aan, di e de vol gende bijeenkomst zal 
regelen en stel t het bij benadering den da tum 
va n deze bijeenkomst vast. 

§ 5. H et Bureel va n de Vereenig ing raad
pleegt de administraties inzake de aanwij zing 
van rapporteurs en hoofdrapporteurs en deelt 
de lijst daa rvan aan de leden mede. 

Artikel 10 . 

Verdeelln g en hetallu g der kosten. 
1. D e kosten voo r een bijeenkomst van het 

C.C. I.T. worden onder de deelnemende admi
nistrati es, particulie re ondem emi11gen en in
terna tionale organisaties ve rdeeld . Voor de 
ve rdeel i ng de r kosten worden de dee l nemers 
in vier kl assen verdeeld, welke ieder bijdra
gen naa r reden van een zeker aanta l eenhe
den, te weten : 

l e kl asse: 25 eenheden, 
2e kl asse: 20 eenheden , 
3e klasse: 15 eenheden, 
4e kl asse : 10 eenheden. 
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2. De eerste drie kl assen omvatten de ad
ministra ties, waa rvan de regeer ingen zijn ge
rangschikt in de eerste dr ie klassen, bedoeld 
in artikel 17 van het Verd rag. 

3. De 4e kl asse omvat de administraties, 
waarvan de regeeringen zijn gerangschikt in 
de l aa tste dri e kl assen van a r t ikel 17 van het 
Verdrag en bovendien de deelnemende parti
culiere ondernemingen en internationale or
ganisaties. 

4. De aandeelen moeten worden betaald 
ove reenkomsti g a r t ikel 17, § 3 (5 ) van het 
Verdrag. 

A rtikel ll. 

Verdeellng en behandelJng van zaken. 

§ 1. 1. N a de slu iting van een bijeenkomst 
worden a lle nieuwe vraagstukken, di e de a d
min istraties , de pa r t iculi ere ondernemingen 
en de internationale organisaties aan het co
mité wenschen voor te leggen, aan het Bu reel 
van de Vereenig ing gezonden, ve rgeze ld van 
een ui teenzett ing, di e ten doel heeft de strek
king van ieder vraagstuk nauwkeuri g te om
schrij ven. 

2. E en nieuw vraagstuk word t ech ter a ll een 
dan in studie genomen, wanneer het ve rzoek 
daartoe door ten minste vijf aan het C.C.I.T. 
deelnemende adrrt inistraties word t gesteund ; 
dit aanta l bedraagt twaa lf, wa nneer het een 
nieuw vraagstuk in za ke ta ri even betreft. 

§ 2. W aneer een nieuwe vraag binnen de 
bevoegdheid van een bestaande rap porteurs
commiss ie valt, wendt het Bureel van de Ver
eeni g ing zich tot den hoofdrapporteur van die 
commiss ie om te weten, o f deze het ni euwe 
v raa gstuk in studie wil nemen. Ingeval deze 
weigert, handelt het Bureel van de Vereeni 
g ing vol gens de in § 3 aa ngegeven voor
schriften . 

§ 3. In de a ndere gevall en raadpl eegt het 
Bureel van de V ereenig ing sch r iftelijk all e 
hoofdrapporteurs over de toewijzing va n het 
nieuwe vraagstuk aan een bestaande rappor
teurscommiss ie of eventueel over de samen
stelling van een nieuwe rapporteurscommissie, 
di e met de bestudeeri ng zou kunnen worden 
belast en over de keuze van de administratie, 
aan wie zou kunnen worden verzocht den 
hoofdrapporteur aan te wij zen. 

§ 4. 1. Ingeval de hoofdrapporteurs in
stemmen met de samenstell ing van een nieuwe 
rapporteurscommissie, door aanwijzing van de 
administratie, di e daarvan deel zouden kunnen 
uitm aken en van die, w elke zo u kunnen wor
den uitgenoodi gd een hoofdrapporteur te be
noemen , deel t het Bureel va n de Vereeni g ing 
zulks mede aan de bel anghebbende administra
ti es met het oog op de samenstelling va n deze 
rapporteurscommiss ie. 

2. I s de meening van de hoofd rap porte urs 
niet eenstemmi g, da n h andelt het Bu reel van 
de Vereeni g ing volgens de opvatting van de 
meerderhe id. 

Art ikel 12. 

Voorbereidin g van een bijeenkomst. 

§ 1. All e bescheiden betreffende een bijeen
komst worden gedrukt en rondgewnden door 

, t, Bureel van de Vereeni g ing. 
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§ 2. 1. W a nneer de bestudeering van een 
vraagstuk is toever t rouwd aan een rappor
teurscommiss ie, behoort de hoofdrapporteu r 
van deze commissie het noodi ge te ve rrichten 
om tot de bestudeering van het vraagstuk over 
te gaan. De hoofdrapporteur neemt daartoe 
de leiding der werkzaamheden en heeft de 
bevoegdheid om de ra pporteurs van zijn com
miss ie - en eventueel de overige hoofdrap
porteurs - met m achti g ing van zijn adm ini
strat ie bijeen te roepen. 

2. De vraagstukken moeten zoovee l moge
lijk schriftelijk worden opgelost; de hoofdrap
porteur kan <l aartoe rechtstreeks briefwi sseling 
voeren met de andere leden van zijn commis
sie en even tueel met de a ndere hoofdrappor
teurs. Doch , ind ien voll edige oploss ing va n een 
vraagstuk n iet langs dezen weg kan worden 
verkregen , heeft hij , volgens de bepalingen 
van a linea 1 de bevoegdheid bijeenkomsten op 
geschikte pl aatsen voor te stell en, opdat over 
het te bestudeeren v raagstu k mondel ing kan 
worden beraadslaagd. 

3. De ra pporteurscommiss ies kunnen des
kundigen van de pa rti culi e re nijve rhe id ui t
noodigen aan sommi ge studies en besprekingen 
deel te nemen , indien blijkt, da t hun mede
werking van nut kan zijn . 

§ 3. De hoofdrap porteur moet zijn e ind
rapport u iterlijk vijf maanden vóór den datum 
van de bijeenkomst van het C.C.I.T. aan het 
Bureel van de Vereeni g ing doen toekomen. 

§ 4. De adm in istraties , de particulie re on
dernem ingen en de inte rna tional e organisa
t ies, die, na slui't ing van een bijeenkomst , a an 
de bestudeering van een vraagstuk wenschen 
mede tè werken , moeten hun ve rzoek richten 
tot den hoofd rapporteur va n de bevoegde com
miss ie. Deze lich t all e administraties, door 
tusschenkomst van het Bureel van de Ver
eeni g ing , in . 

Artikel 13. 

Vertegenwoord igin g van het C.C.I.T. -01> 
bijeenkomsten van and ere Internationale 

organisaties. 

§ 1. Ind ien a ndere interna tionale organi 
saties den wensch te kennen geven . <la t het 
C. C.I.T. op haar bijeenkomsten za l zijn ve r
tegenwoordigd, moeten ze haa r verwek daa r
toe r ich ten aan het Bureel va n de Vereeni g ing. 

§ 2. H et Bureel van de Vereenig ing raad
pl eegt de hoofd rapporteurs, overeenkomsti g 
het bepaalde bij a rtikel 11 , § 3 in zake het ge
vol g, dat aan de uitnoodiging moet worden 
gegeven. De kosten van de vertegenwoordi 
ging komen ten laste van de administraties , 
waa rtoe de deskundigen . di e het C.C.I.T. zul 
len vertegenwoordi gen, behooren. 

§ 3. I n a ll e gevall en deelt het BUl'eel van 
de Vereenig ing aan de bela nghebbende in ter
nationale organi saties de bes] iss ingen mede, 
di e op haar ve rzoek zijn genomen en I ich t de 
leden van het C.C. I .T. in . 
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SLOTPROTOCOL VAN HET 
TELEGRAAFREGLEMENT 

(H erziening van Caïro, 1938) 

behoorende bij het Internationale Verdrag 
betreffende tle Verreberlchtgevlng 

(M adr id, 1932) 

Bij het onderteekenen van het Telegraaf
reglement , behoorende bij het internationale 
Verdrag betreffende de verreberich tgeving, 
nemen de onderteekenende a fgevaardigden 
kennis van de volgende verkl ar ingen : 

1. 

De afgevaardi gden van het Vereeni gde K o
ninkrijk G root-Bri tannië en Noord-I erl and 
verklaren ui tdrukkelijk, dat het Vereeni gde Ko
ninkrijk G root-B r itannië en Noord-I erl and door 
hun onderteekening van het T elegraafregle
ment , behoorende bij het interna tionale Ver
drag betreffende de verreberi ch tgeving, geen 
enkele ve rpli ch t ing aanvaardt met betrekking 
tot nummer 170 van art . 26 (samenstelling van 
het ta ri ef ) en art . 31 (vaststelling van munt
aequi valen ten) van genoemd R eglement . 

2. 

De a fgevaardi gden van den Australi schen 
Sta tenbond verkl aren uitdrukkelijk , dat de 
Australische Statenbond door hun ondertee
kening van het T elegraafreglement , behooren
de bij het interna tionale Verdrag betreffende 
de ve rreberichtgeving , geen enkele verplich
t ing aanvaardt met betrekking tot nummer 
170 van art. 26 (samenstelling van het tarief) 
en a rt. 31 (vaststelling van muntaequivalen
ten ) van genoemd R egl ement. 

3. 

De a fgevaardi gde van Nieuw-Zeeland ver
kl aar t ui tdrukkelijk, da t Nieuw-Zeeland door 
zijn onderteekening van het T elegraafregle
ment, behoorende bij' het internationale Ver
drag betreffende de verreberichtgeving, geen 
enkele verplich t ing aanvaardt met betrekking 
tot nummer 170 van a rt. 26 (samenstelling 
van het ta ri e f) en art. 31 (vaststelling van 
muntaequival enten) van genoemd R eglement. 

4. 

De afgevaardi gden van de hieronder aange
geven landen ve rkl aren ui tdrukkelijk , dat hun 
administraties door hun onder teekening van 
het Telegraafreglement, behoorende bij het 
international e Verd rag betre ffende de verre
ber ichtgeving, geen enkele ve rpli ch t ing aan
vaarden met betrekking tot nummer 170 van 
art. 26 (samenstelling van het tari ef) en a rt . 
31 (vaststell ing van muntaequivalen ten) van 
genoemd R eglement. 

Zuid-Afrikaansche Un ie en Mandaatgebied 
Zuid-West-Afrika 

Albani ë 
Duitschl and 
Argentijnsche R epubliek 

Belg ië 
Birma 
Braz ilië 
Bul garij e 
Chili 
China 
Vat icaansche Staat 
R epubliek Columbia 
F ransche koloniën 
Portugeesche koloniën 
R epubliek Costa-Rica 
Cuba 
Denemarken 
Vrije Stad D anzig 
E gypte 
R epubliek Salvador 
Spanj e 
E stl and 
Finland 
Frankrijk 
Guatemala 
R epubliek H ondu ras 
Hongarij e 
Bri tsch-Indië 
N ederl andsch-Indi ë 
I rak 
Ie rl and 
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Italië, Ita li aansche kol oniën en Italiaansche 
e il anden in de E geïsche Zee 

J a pan, Chosen, T a iwa n, K arafuto, het pacht
gebied Kwantung en de Zuidzee-Eil anden 
onder J apansch M andaat 

Libanon 
Li tauen 
Marokko 
Nicaragua 
Noorwegen 
R epubliek P anama 
Paraguay . 
N ederl and 
P eru 
Polen 
Portugal 
Zuid-Rhodes ia 
Rumenië . 
Zweden 
Zwi tserl and 
Syr ië 
Tsjechoslowakije 
Tunis 
Turkije 
Venezuela 
Jugoslavië 
Spaansche zóne van het protectoraat Marokko 

Ter oorkonde waarvan de hieronder ver
melde a fgevaardigden di t Protocol hebben op
gesteld , dat zij hebben onderteekend in een 
enkel exemplaar , hetwelk bewaard zal blijven 
in de a rchieven van de Regeering van E gypte , 
dewelke daar van een deugdelijk verkl aard af
schrift aan elke verdragsluitende regeering zal 
doen toekomen. 

Gedaan te Caïro den 4den Apri l 1938. 

( Vol gen d e ond erteekenin gen.) 
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KLAPP.ER 

Onderwerp 

Aanneming van telegrammen . . . . . . . . 
Aanvullend telegram . . . . . . . . . . . . 
Aanvulling van een niet afgewerkt telegram . 
Adres: 

bij bezorging per post . 
bij naseining . . . . . 
beeldtelegrammen . . 
brieftelegrammen . . 
diensttelegrammen . . . . 
gewone telegrammen . . . . . . . 
Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen. 
kustseintelegrammen . . . 
mededeeling aan kantoren 
meervoudige t elegrammen 
opstellen van het adres . 
overseining . . . . . . . 
perstelegrammen . . . . . . . . 
poste restante of telegraaf restant 
radioberichten voor meervoudige bestem-

mingen .... . . ... .. . 
telegramadres . . . . . . . . . . . . . . 
telegramadres in telegrammen in verstaanbare 

taal .......... . . . : 
uitgestelde telegrammen . . . . . . 
verkort adres te gebruiken door de admi

nistraties . . . . . . . . . · 
woordentelling in · het adres . 

Aequivalenten betreffende de verschillende 
munten .... 

Aflevering : 
beeldtelegrammen . . 
brieftelegrammen . . . . . . . . 
Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen . 
telegrammen . . . . . . 
uitgestelde telegrammen . 
(vertraagde) telegrammen 

Afrekening . . . . . . . . 
Afronding ........ .. . 
Afschriften (deugdelijk verklaarde) 
Alphabet (internationaal) n°. 1 . 

Ambtelijke herhaling. 
Ambtelijke inleiding . 

Ampliation . . . . 
Anten ..... . 
Antwoord betaald . 

afrekening . . . 
_ naseining . . . . 

Antwoordbewijzen . . . . 

no. 2 . 

na.geseinde telegrammen . 
terug betaling . . . . · . . . . . . . . . 
telegrammen betaald met - (afrekening) 

Antwoord op regeeringstelegrammen . 

Bank voor internationale betalingen . 
Beeldtelegraafinrichting . . . . . . . . . 
Beeldtelegrammen . . . . . . . . . . . . . 
Bericht van ontvangst bij verzending per post 
Betaalde nota's . . . . . . . 

afrekening . . . . . . . . 
intrekking van telegrammen 
kustseintelegrammen . . . 
terug betaling . . . . . . 
verzoek naseining . . . . 
volgorde van overseining . 

Beurskoersen . . . . . . . 
Beurtorde . . ..... . 

Nummers 

21- 98 
819 
380 

546 
493, 494, 496, 501, 512 
590 
745 
799, 800 
58, 60 
757 
68---93, 645-648 
87 
526-535 
68---93 
284 
671- 673 
79 

712 
86, 87 

26 
725 

800 
123-130, 160 

201-203 

602, 624 
749-751 
773 
152, 155, 206, 423-454 
734 
.436-454 
576, 611, 612, 630, 631, 754, 775, 776, 900, 951 
199, 200 
955, 956, 958 
213-226 
227- 236 
364--369 
39, 143-149, 338-355, 481, 495-497, 535, 
591, 651-653, 786, 799, 804, 805 
382, 383, 402, 408-410, 574 
390 
62, 456, 462-469, 661 
915, 926, 928-933 
492, 518, 519, 746, 769, 861 
463-469 
518, 519 
859- 862, 884, 891, 895 
915 
779 

945 
581 
580-642 
404 
341, 344, 812----!!40 
913--915 
413 
659-661 
850, 852, 856, 858, 871, 8n, 897 
510 
271 
28, 690, 691 
311- 315, 319, 320, 365, 475. 
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Bewaring van bescheiden 
Bodebezorging . . . . 

bode betaald . . . . 
kosten .. .. . . . 
kustseintelegrammen . 

Boordtaks ..... . 
Borgstelling . . . . . . 
Brieftelegrammen . . . . . . . . . . 
Buiten-Europeesch verkeer (bijzondere bepa-

lingen voor het - ) . . . . . . . 
Bureel van de Vereeniging . . . . . . 

Bijzondere aanwijzingc,n (telegrammen met-) 
Bijzondere verdragen, overeenkomsten, be

S<'hikkingen, regelingen. . . . . . .. 

Centrale Emissiebank . . . . . . . . 
China: 

t elegrammen bestemd voor - . . . . . . 
inhoud van telegrammen afkomstig van of 

bestemd voor - . . . . . . . . . . . 
Code ( overleggen van - ) . . . . . . . 
Collationneering . . . . . . . . . . . 

ambtelijke herhaling (collationnement) . 
ambtelijke diensttelegrammen. . . . . . . 
ambtelijke~ regeeringstelegrammen . . . . . 

Comité Corufoltatif international télégraphique 
(C. C. I. T.) . . . . . . . . . . . . . . 

huishoudelijk reglement . . . . . . . . . 
Conferenties (uitnoodiging voor de -) . . . 
Consulaire vertegenwoordigers . . . . . . . 
Contrólewoord of -getal in banktelegrammen . 
CTA . . .. . ... . .. .. . . .. . . 
Cijfers . . . . . . . . . 

overbrenging . . . . . 
perstelegrammen . . . 
Romeinsche . . . . . . 
uitgestelde telegrammen 
woordentelling 

Cijferschrift . . . 

Dagbestelling . . 
Dienstaanwijzingen 

betaalde idem . . 

Diensttelegrammen . . 
dringende . . ... . 
draad .. .. . . . 

Dringende telegrammen 
Duplicaat ... ... . 
Duur van den dienst 

E criture douteuse . . . 
Eigenhandig (MP) .... 
Eindtaksen (zie Taksen). 
Esperanto . . . . . . . . . . . . . . 
Europeesch verkeer (bijzondere bepalingen 

voor het -) . . . . . ... . 

.Exploitatie van de verkeersmiddelen 

F il . .. .. . ... .... .. . 
F ransch (gebruik van het - ) .. . 

952 
537- 544 
62, 540, 541 
539-544, 916 
661 
867, 868 
208 

Nummers 

63, 157, 661, 738-754 

1938 

161, 163, 165, 189-194, 717, 739; 761 
16, 84, 151, 165, 175, 186-189, 195, 199, 202, 
203, 209, 347, 540, 672, 777, 959- 975, 978, 
979, 989, 990, 
455- 577 

4, 207, 270, 287, 288, 385, 576, 579, 663, 668, 
699, 700, 713, 766, 776, 901, 924 

947 

73 

33, 728 
44, 789 
62,364--366,368,456,470-475,854,913- 916 
364--369, 379 
801 
788 

976-984 
bijlage nr 2 
994-1004 
780 
31, 43, 135 
62, 533, 534 
25, 42, 47, 52 
212- 270 
690, 691 
54, 55 
726 
111, 116, 160 
21, 42, 46-50, 138, 139, 788, 801 

62, 425 
39, 104, 105, 338- 355, 362, 377, 379, 382, 
409,410,505,786,787,794,820,830,833--835 
60-67, 107, 109, 160, 284, 289, 457, 462, 471, 
477,478, 490,509, 526,528,533,534, 541-546, 
549-552, 554-------557, 564, 568--570, 572-577, 
632-642,644,665; 669,674,702,720,732,733; 
738, 739, 746, 756, 770, 782, 820, 821, 855, 933 
143, 271, 272, 341, 364, 417, 473, 790--801 
271 ~ 

390--395 
62, 271, 341, 456-461, 523, 524, 661, 850, 926 
382, 383, 401, 402, 408-410, 574 
11- 15 

832, 851 
427, 428, 430 

32 

161, 162, 164, 165, 172, 175-188, 717, 738, 
739, 760, 925 
4 

390--395 
883 . 
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Geheimschrift . . . . . . . 
Gemachtigde van den afzender of van den 

geadresseerde . . . . . 
Gemengde telegrammen . . 
Gemiddeld woordental . . . 
Getallen . . . . . . . . . 
Goedkeuring der rekeningen 
Gouden frank . . . . . . . . . . . . . 
Gratis gebruik van den telefoondienst voor het 

overbrengen van diensttelegrammen en 
nota's .. .. .. ... .. . . 

Grenslanden (telegrammen ·tusschen --:) 

Handelsmerken . . . . . 
Heffing van kosten van den afzender . 

Heffing van kosten van den geadresseerde . 

Heffing van kosten in geval van verzoek om 
naseining ....... ... . . . . . 

H erst el van de gemeenschap . . . . . . . . 
H erziening van de rekeningen en de gemiddelden 
Huisnummers . . . . . . . . . 

Identiteit van den afzender. . . 
Identiteit van den geadresseerde 
Inhoud van t elegrammen 

telegrammen zonder inhoud . . . . 
Internationaal raadgevend telegraafcomité 

(O. C. LT.) .... . .. . 
huishoudelijk reglement . . . 

Internationaal telegraafnet . . . 
Internationaal telegraafreglement 

in werkingtreding . . . . . . 
toepassing . . . . . . . . . 

Internationale organisaties . . . 
Intrekking van telegrammen . . 

van beeldtelegrammen . . . . . 
Inzage verleenen van telegrammen 

Kaarten . ... . .. .... . 
Kabels (onderzeesche - ) . . . . . 

taksen .. ..... ... ...... . 
Kantoor ·van afzending (overseining v/d naam 

v /h - ) ........ .. ..... . 
Kennisgeving van ontvangst . . . 

voor een nageseind telegram . . . . . . 
Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen . . . . . 
Ko_rtingen (verbod van toekenning van -) 
Kost en van het Bureel van de Vereeniging 
Kunstmatig gevormde woorden . . . . . . 
Kustseintelegrammen 

Landstation . . . . . 
Landstationstaksen . 
Latijn . . ........ . 
Leesteekens en andere teekens 
Letters . . . . . . . . . . . 

groepen van letters . . . . 
Luchtpost ......... . . 
Luxe-formulier (telegrammen op -) 

Mededeelingen (wederkeerige - tusschen de 
Administraties) . . . . . . . . . . . 

Meervoudige telegrammen . . . . . . . . 
Minimum opbrengst telegraafverbindingen . 
Minimum tarief . . . . . . . . . . . . 

:. 

Nummers 

21, 22, 34- 50, 130, 473, 784, 801 

411, 510, 812 
130, 139, 140, 150 
925- 934 
25, 116, 120, 121 
726, 753, 936, 937, 939, 940 · 
200, 201, 203, 943, 944 

796 
846, 924 

27, 132, 160, 726, 753 

1030 

.!. 

152, 154, 204, -208, 413, 436, 457, 458, 462; 
471, 472, 477, 478, 491, 498, 499, 501- 503, 
529-532, 539- 544, 547-557, 653, 714, 814, 
816-818, 820, 821, 839 
150, 156, 204, 206, 208, 433, 465, 501- 505, 
542, 568, 573, 653 

510, 514, 516, 517 
404, 406, 965 . 
930, 935- 951. 
58, 117, 118, 129, 160 

20 
20 . . 
60, 94, 95, 105, 131- 139, 160, 284- 296, ~98 
95 

976- 984 
bijlage nr 2 
2- 10 
1- 1006 
1005 
992 
995, 998, 1003, 1004 • 
381, 411-415, 607, 819, 826, 830, .8.(14 
607, 626 
953, 954, 958 . 

970 
169 
169, 187 

345- 348 
62, 271, 341, 456, 476-489 
491, 492, 521 
63, 157, 661, 755- 777, 909 
209 
959- 961 
34, 35 
63, 484, 643-661, 719, 771 

90, 124, 125, 484 
867, 868 
32 
52,100- 103,111- 114, 118,129, 160,212- 270 
52, 212--270 
116, 118, 649 
62, 545, 551, 552, 556, 557, 570, 572, 916 
62, 575- 577, 746, 769 

962- 967 
62, 65, 456, 526-535, 870 
174 
172, 173, 467, 679, 748, 753, 768, -817, 856, 
908, 909 
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Minuut der telegrammen . 

Mobiele radiostations . . 
Munteenheid . . . . . . 

Naamgever bij arythmische toestellen . . . 
Naamlijst ( Officieele-) der telegraafkantoren 

der radioverbindingen tusschen vaste punten 
Nachtbestelling . . . . . . . . . . . . . 
Naseining: 

op verzoek van den afzender . . . 
op verzoek van den geadresseerde 

N evenkosten . . . . . . . . . . . 
Nota's .......... . .. . 

Onbestelbaarheid . . . . . . . . . . . . . 
bodetelegrammen . . . . . . . . . . . . 
nageseinde telegrammen . . . . . . . . . 
telegrammen met kennisgeving van ontvangst 

Onderhoud van verkeerswegen . . . . . . . 
Onderteekening . . . · . . . . . . . . . . . 

verklaring van echtheid . . . . . . . . . 
Onderzoek ingevolge verzoek van de Admi-

nistraties . . . . . . . . . . . . . . . 
Ontheffingen en terugbetalingen . . . . . . . 
Ontvangbewijs voor aangeboden telegrammen 
Ontvangst (Bericht van -) van postzending 

bij storing . . . . . . . . . . . . . . 
Ontvangst (kennisgeving van -) zie Kennis-

geving van ontvangst. 
Ontvangst van telegrammen 
Open bestelling . . . . . 
Openstelling der kantoren . 
Oproep der kantoren . . . 
Overeengekomen taal . . . 

Overneming van een radiotelegram door boord-
stations . . . . . . . . . . . . . . . 

Overseining (Bepalingen betreffende de - ) 

Particuliere telegraafondernemingen . 
Particuliere telegrammen . . . . . . 

niet-dringende . . . . . 
Perstelegrammen . . . . 

dringende ...... . 
Post (Gebruik van de - ) 

betaalde nota per post . 
intrekking . . . . . . . . . .. 
kennisgeving van ontvangst (PCP) 
nazending .. . .. .. .... .. . . 
nazending van een nota van onbestelbaarheid 
post-aangeteekend (PR) . . 
postbus (postbox) . . . . . 
poste restante (GP, GPR) . 

Proefnemingen . . . . . . . 
Prijsberekening (Vergissing bij de -) 

Raadpleging van den afzender op verzoek van 
den geadresseerde . . . . . . . 

Radioberichten voor meervoudige bestem-
mingen ..... . 

Radiotelegraafstations : 
landstations . . . . 
mobiele stations . . 

Radio-omroepstations 

1938 

N ummers 

51-59, 64--67, 99 - 103, 287,. 288, 386, 390, 
952--958 
122, 124, 142, 195, 297, 463, 484, 849, 867, 868 
900 

277 
17, 74, 88-90, 124-127, 345, 358, 540, 648, 
971, 972 
973 
62, 425 

62, 456, 490- 508, 661 
62, 456, 509- 525, 746 
907, 913- 916 
143, 152, 271, 297, 298, 330, 341, 362, 376--378, 
380, 381, 383, 402-404, 408, 436--450, 454, 
486, 498, 499, 503- 505, 514, 515, 517, 658, 
790- 797, 802--811 

436--454, 889 
554 
514-517 
486 
8-10 
60, 96--98, 140-142, 284, 764 
97, 98, 106, 284 

893 
841-899 
205 

404 

359- 383 
62, 429, 430 
11- 19 
220, 256, 276--283 
21, 34-45, 137, 144-149, 173, 341, 343, 458, 
472, 477, 506, 787 

62 
271- 383, 595-801, 615-824 

986--991 
21- 98 
271, 338 
63, 158, 669- 700 
674, 677, 680, 681, 698 
62,396,403--410, 431, 432,536-538, 545- 574, 
661, 751, 964 
821, 838, 839 
413 
476, 478, 479, 482, 483, 485, 489 
512 
444--446 
62, 513-520, 545, 550, 552, 555, 569 
77, 431 
62, 79, 423, 431--433, 438, 568, 569 
962, 963 
210, 211, 911 

836 

706- 716 

17, 484 
297, 463, 484 
672 
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Radiotelegrammen . . . . . 
Ranggetallen . . . . . . . 
Reçu .... ....... . 

(voor postzending bij storing) 
Regeerin~stelegrammen . . . . . 

ambtelijke herhaling . 
korting op taksen . . 
kustseintelegrammen . 
nachtbestelling . . . . . . 
overseining van rechtswege . 
zonder voorrang . . . . . . 

Rekeningen (internationale -) 
afronding van tariefsprijzen 
duplicaat-telegram . ... · . 
onderzoek . . . . . .. . . . . . 

· radioberichten voor meervoudige bestem-
. mingen . .... ... . . 

telegrammen op luxe-formulier 
Rente van afrekeningssaldo . . 

Samengestelde woorden . . . . 
Samenstelling van telegrammen . . . . . . 
Samenvoeging van woorden in strijd met het 

taalgebruik ..... . ..... . 
Scheepspassagiers (Telegrammen voor - ) 
Schip (Naam van het -) . · 
Schorsing van het verkeer . 
Seinboek (Internationaal -) 
Seinteekens . . . . . . . . 
Serienummers . . . . . . . 
Series (Overseining in -) ..... . . 
Slotprotocol van het Telegraafreglement . 
Sluiting van den dienst . . . . . . . . 
Spelling (Wijze van-) .. .. ... . 
Sportuitslagen . . . . . . . . . . . . . 
Statistiek : 

telegraafstatistiek . . . . . . . . : . . . 
ter bepaling van het gemiddelde woordental 

Storingen : 
kennisgeving aan het bureel van de Ver-

eeniging . ... . .. .. . . 
maatregelen van technischen aard 
storingsnota's . . . . . . . 
telegrammen . . . . . . . 
terug betalingen . . . . . . 
verzending van telegrammen per post . 

Strafmaatregelen . . . . 
Stuiting van telegrammen 

Tabel A . . 
Tabel B . ". 
Taksen: 

Eind - ... . 
grond- . . . . 
radio-electrische . 
tijdelijke . . . . 
transit - ... 

Talen (Gebruik van - ) 
in kustseintelegrammen . . . 
in perstelegrammen . . . . . 
in uitgestelde telegrammen . . 

Tarieven (Samenstelling van -) 
wijziging der - . . . . . . . 

Telefoon (Aanbieding per -) .. 
Telefoon (Aflevering per -) .. 
Telefoon (Overbrenging per -) .... .. . 
Telefoongeleidingen voor het gebruik van den 

beeldtelegraafdienst . . . . . . . . . . 
Telefoonreglement (Toepassing van het -) ·. 
Telegraafagentschap voor nazending. . . . ·. 

103~ 

Nummers , 

90, 197, 484, 662, 719, 744, 771, 867- 869 
59 
333- 337, 370-375, 379, 401 
404 
271, 272, 341, 392, 393, 778- 789, 850 
364, 473 . 
901 . 
650 
426 
417 
271, 341, 783 
900-951 
200 
383 
935- 951 

716 
576 
942 

119-121 
21- 98 

119, 150 
435 
647 
22, 899 
647, 654 
51-59, 212-270 
322-337, 340, 806 
275, 316-321 
Blz. 175 
13-15, 337 
269 
690, 691 

966, 969 
9~927 

965, 990 
7, 10 
271, 341 . 
380, 381, 387, 394-410 
844, 860 
403-410 
209 
416-422, 863, 898, 899 

175, 186, 187 
189 .. 

166-194, 676; 904 
175- 194 , 
169, 181- 183, 187 
180, 190 
166-194, 461, 676, 681 
23, 32, 883 
649 
682-688 
721 

' 1 

jl. t ,n ,, 

161,203, 603-006, 625,968,985,989 
184-186, 192, 195-198, 200, 968, 989 
833, 835 
62, . 75, 76, 423, 751 
269_, 270, 397, 796, 921 

595, 596, 598-:-600, 627- 630 
Il 
418 



1033 

Onderwerp 

Telegraafnet . . . . . . . . . . . . . . . 
telegrammen voor daar buiten gelegen 

plaatsen . . . . . . . . . , . . 
Telegraafreglement (Toepassing op radio-ver

bindingen) . . . . 
Telegraaf restant . . . 
Telegrafische gireeringen 

ambtelijke herhaling . 
reçu .... . .. . 
woordentelling 

Telegrafische postwissels 

ambtelijke herhaling . 
kustseintelegrammen . 
reçu .... ... . 
woordentelling . , . .. . . . . . . 

Telegrammen bestemd voor reizigers in treinen 
Telegrammen betreffende de beveiliging van 

menschenlevens . . . . . . . . . . . . 
Telegrammen op luxe-formulier . . . . . . . 
Telegrammen voor buiten het telegraafnet 

gelegen plaatsen . 
Telegramzegels . 
Telexdienst . . . _ . 
Termijnen: 

voor aanvragen om terugbetaling . 
voor antwoordbewijs . . . . . . . 
voor betaling van saldi . . . . . 
voor bewaring van bescheiden . . 
voor bewaring van telegrammen . 
voor herziening van gemiddelden . 
voor toepassing van wijzigingen 
voor uitwisseling van rekeningen 

Terugbetalingen . . 
aanvragen . ..... . . 
antwoordkosten . . · . . . . 
beeldtelegrammen . . . . . 
betaalde nota's . . . . . . 
intrekking van telegrammen . . . 
kemiisgeving van ontvangst . . . 
Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen . . . . . 
recht wegens aanvragen om terugbetalingen 
telegramzegels . . . . . . . . . . . . 
te veel geheven kosten . . . . . . . 

Toestellen (Multipel , Arythmische -, 
Morse -, Hughes · -, Siemens - ) 

Toetreding: ·· 
particuliere telegraafondernemingen 
niet-toegetreden Administraties . 

Transittaksen zie Taksen . 
Twijfelachtig schrift . . . 
Twijfelachtige woorden . . 
Tijd (Wettelijke -) . . . 
Tijd van aanneming .. . 

Uitgestelde t elegrammen . . . . . 
Uitnoodiging voor de conferenties . 

Verandering van woorden in strijd met het 
taalgebruik . . . . . . . . . . 

Verbetering van telegrammen . . . . 
Verbetering (Telegrammen tot -) . 

rechtstreeks tusschen afzender en geadres
qeerde gewisseld . . . 

V erdeeling van taksen . . 
Verkeerswegen . . . . . . . 

dienstuitvoering op - . . . 
onderhoud - . . . . . . . . . . . . . . 

Verklaring van e~hthei<l der on<lerteekening 

2'-<-10 

70, 536-574 

1 

1938 

Nummers 

62, 79, 423, 433, 434, 438, 746, 769, 770 
69, 341, 358, 382, 402, 663-668, 718, 723, 
727, 731, 744, 771 
364 
335, 336, 372, 374 
110 
69, 341 , 358, 382, 402, 661, 663-668, 718, 
723, 727, 731, 744, 771 
364 
661 
335, 336, 372, 374 
110 
80-85 

271, 272, 341, 344, 417, 426 
62, 575-577, 746, 769 

536-574 . 
211 
578, 579 

845-850, 876 
464, 469 
942 
952 
453, 656-660. 
930 
195-198 
935- 942 
841- 899 
876-884 
465, 466, 468, 469 
60S-610, 629 
840 
412, 415 
488, 489 
774 
443, 879 
211 
211 

212-270, 284, 300-310, 316, 319, 365 

987, 988 
874, 905, 992, 993 

832, 851 
364, 832 
16 
351, 352 

63, 156, 271, 661, 717- 737 
994---1004 

119, 150 
362 
377, 378, 447, 819 

872 
154, 182, 183, 200, 735 
2--10 
4 
8--10 
97, 98, 106, 284 
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Verkorting van den naam van het kantoor van 
bestemming . . . . . . . . . . . . . . 

Verkortingen . . . . . . . . . . . . . . . 
Verkortingen te gebruiken bij d e dienst-

uitvoering . . . . . . . . . . . . . . 
Verkortingen (Gebruik; der - van bijlage nr .1) 
Verkorti+igen (Verbod tot gebruik van -) 
Verlaging der t a ksen . . . . . . 

voor r egeeringstelegrammen 
Verminking van woorden . . 
Verstaanbare taal . . . . . . 

Verstrekking va n d e door het bureel van de 
Vereeniging uitgegeven bescheiden 

Verzending van t elegrammen . 
Verzendingsweg . . . . . . . 

luchtpost . . . . . . . . 
minst kostbare . . . . . 
omweg . ... . .. . . 
voorgeschreven weg . . . 

Volgorde van t elegrammen . 
Volkenbond . . . . .. . . 
Voorrang .. . 
Vrij stelling van kost en . 

Weerberichten . . . . . . . . . . . 
Weerkundige waarnemingen en weersverwach-

tingen . .. .. 
Weigering en stuiting 
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TELEFO O N R EOLEMENT 
hehoorend e bij 

het In ternationaal Verdrag betr.efrende de 
verreberlchtgevln g, Madrid 1932, Herzie 

ning van Cairo 1938. 

HOOFDSTUK I. 

Toepassin g· van het reg·lement. 
Art ike l 1. 

Toepass in g van het reg·Iement. Verk11er. 
1 § 1. 1. D e bepal ingen va n d it R eglemen t 
zijn a ll een van toepass ing op de internat iona le 
te lefoondiensten in het Europeesche verkeer. 
2 2. H et Europeesche verkeersgebied omvat 
a ll e la nden van Eurnpa en die la nden gelegen 
buiten Eurnpa, welke volgens verk la r ing van 
hun onderscheidene admin istraties tot di t ge
bied behooren. 
3 § 2. Voor een te lefoonve rbinding geleien de 
voorschriften van het Europeesche verkeer, 
wa nnee r hiervoo r ui ts l uite nd gebruik gemaakt 
word t van geleidingen van tot dit ve rkee r be
hoorende landen . 
4 § 3. De voorsch r iften, welke in iederen 
bui ten-Eurnpeesche n telefoond ienst van kracht 
zull e n zij n , worden in onde rli ng ove 1:leg ttr
sche n de betrokken administrat ies en/of part i
cu l ie re o ndernemingen vastgesteld. 

HOOFDSTUK II. 

Om schrij vingen. 
Artikel 2. 

OmschrijYln ;;-en. 
5 De volgende omschrijvingen vullen di e. 
we lke in het Verdrag opgenomen zijn , aan: 
6 T el efooncentraalbureel : Inrich t ing door 
midde l waa rva n te le foon verbindingen tot stand 
kunnen worden gebrach t. 
7 T el efoongel eiding: El ectrische verb inding, 
met welke een telefoonverb inding in beide 
rich t ingen t usschen twee te lefooncent rnalbu
ree le n tot stand gebracht ka n worden . 
8 I nternationale tel efoongeleiding: Telefoo n
geleiding, di e twee in twee verschillende lan
den ge legen telefooncentrnalbureelen ve rbindt. 
9 E-indkantoren: Door een inte rnationa le ge
le iding rechtstreeks ve rbonden kantoren. 
10 R ech tstreeksche transi tv erbinding: Inter
nat iona le telefoongele iding, die door een of 
meer trans itl anden loopt en waarbij geen 
trnnsittele foonkantoor tusschenkomst verleent. 
11 R eehtstreeksche verbinding : Tele foonver 
binding tot sta nd gebracht door middel van 
één internat iona le telefoongele iding. 
12 Transi tve1·binding : Te lefoonverbinding tot 
stand gebracht door m idd e l van n1eer dan éé n 
in ternational e telefoongeleid ing. 
13 Gespreksaanvn,ag: E e rste doo r den ge
brnike 1· inged iend verzoek tot het verkrijgen 
van een internationa le te le foonverb inding. 
14 Gesprek: Gevolg, dat aan een gesp re ks
aa nvraag gegeven wordt, wanneer de verb in
ding tot stand gebracht is tusschen het t-0estel 
van den aanvrager en dat va n de n o pge
roepene. 
15 W eigering van een gesprek : Gespre k. dat 
geweige rd wordt, wanneer op het oogenbl ik 
dat het aangeboden wordt, een of a nde re per-
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soon aan het toestel van den aanvrager of aan 
dat van den opgeroepene onmiddellijk ver
klaart, dat men het gesprek niet kan of wil 
voeren. 
16 Nor-mal e weg: W eg, die in de eerste pl aats 
gekozen moet worden voor de afwikkeling van 
het telefoonverkeer in een bepaalde gemeen 
sch ap. 
17 H ulpweg: Andere weg- dan de norm ale 
weg, m aar via dezelfde landen als de normale 
weg. 
18 Noodweg: ,veg, welke v ia a ndere landen 
loopt dan die, welke door den normal en weg 
doorloopen worden. 
19 Gespre ksduur voor de prijsberekening: 
Tijdsduur, welke tot grondslag dient voor de 
berekening van den prijs van di t gesprek. 
20 Tariefseenheid in een bepaalde internatio
nale gem.eenschap: Prijs voor een gewoon ge
sprek van drie minuten gevoerd in de drukke 
11ren. 

HOOFDSTU K III. 

Internationaal net. 
Artikel 3. 

Samenstelling en gebruik ,•au het net. 
21 · ~ 1. 1. De betrokken admin istraties en/of 
oarticnliere ondernemingen leggen, na onder
ling overleg, de _geleidingen aan. welke noodi g 
zijn om de a fwi kkeli ng van het internationale 
telefoonverkeer te verzekeren. 
22 2. Elke a dministratie of particuliere on
derneming, welke haar tusschenkomst verleent, 
wrgt voor de gedeelten van de internationa le 
geleidingen. welke loopen over het grondge
bied. waa r zij den telefoondi enst verwrgt. 
23 3. Elk gedeelte, dat aangelegd moet wor
den op het grondgebied, waar de haar tus
schenkomst verl eenende administratie of parti
cnliere onderneming den telefoondienst ver
zorgt, wordt zooveel mogelijk , en rekenin_g 
houdende met moeilijkheden van a ll erl ei aard , 
tot stand gebrach t langs den kortsten weg tus
schen het punt, waar de internationale gelei
ding het gebied binnenkomt, en dat, waar zij 
het verlaat. 
24 § 2. 1. De voor de afwikkeling v.an het 
internationale. telefoonverkeer bestemde ge
le idingen en de daarbij benoodigde technische 
irn·ich t ingen worden zoodanig aangelegd en 
onderhouden , dat _ een goede geluidsoverkomst, 
a lsmede een zekere en vlugge dienst verzekerd 
zijn. 
25 2. Te di en aanz ien houden de adm ini
straties en particnliere ondernemingen zich 
zooveel mogelijk aan de door het C.C.I.F. uit
gebrach te principiëele -adviezen · voor zooveel 
betreft de samenstelling en het onderhouden 
van de lij nen en inrichtingen. 
26 § 3. 1. De betrokken administraties en/of 
particuliere ondernem ingen bepalen in gemeen 
overl eg welk verkeer geopend wordt, waarbij 
gestreefd moet worden dit verkeer uit te brei
den tot g roote aardrijkskundige gebieden en 
niet slechts tot bepaalde netten. 
27 2. De betrokken a dmi nistratie, en/of par
ticuliere ondernemingen stellen in gemeen 
overl eg voor elk verkeer vast: 
28 a. een of meer normale wegen ; 
29 b. eventueel hnlpwegen , waarvan gebrui k 
gemaakt moet worden iederen keer, dat zulks 
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voor een snell e verkeersafwikkeling van be
lang is ; 
30 c. in voorkomende gevallen, noodwegen, 
waarvan gebruik gemaakt moet worden bij al 
geheele of belangrijke storing van de norm ale 
wegen en van de hul pwegen. 
31 3. Bij de vaststelling van de normale 
wegen wordt rekening gehouden met de hoe
danigheid van de geluidsoverkomst, het aan
tal tusschenkantoren. de lengte en het verkeer 
der geleidingen, welke gebruikt moeten wo1·
den ; vóór alles moet echter worden gelet op 
de hoedanigheid van de geluidsoverkomst. 
32 § 4. De bestemming van een in te rnatio
nale geleiding kan slech ts gewijzigd worden in 
gemeen overleg tusschen de betrokken admini 
straties en/of particuliere ondernemingen. 
33 § 5. In geval van stor ing, moet elke ge
stoorde internationale gelei ding (of gedeelte 
van een internationale g-ele iding ) met bekwa
men spoed hersteld worden, en , in a fwachting 
van die herstelling, zooveel mogelijk en bin
nen den kortsten t ijd vervangen worden. 
34 § 6. 1. De betrokken administraties en/of 
particuliere ondernemingen verstrekken el kan
der een opgaaf van de samenstelling van de 
internationale lijngedeelten, welke op haar 
onderscheidene grondgebieden zijn aangelegd, 
en geven elkander kennis van elke belang
rijke wijziging daarin. 
35 2. Het Bureel van de Vereeniging houdt 
een naamlijst bij van de internationale tele
foongeleidingen. 

Artikel 4. 

Onderhoud der geleidin gen. 
36 § 1. Dagelijks, op een in gemeen overl eg 
vastgesteld tijdstip, . overtuigen zich de eind
kantoren door proefoproepen en -gesprekken 
van den toestand der internationale gele idin
gen. Van storingen wordt aanteekening ge
houden . 
37 § 2. De betrokken administraties en/of 
particuliere ondernemingen stell en in gemeen 
overleg een programma op, vol gens hetwelk 
de periodieke onderhoudsmetingen op de in
ternationale lijnen door de e indka ntoren en 
versterkerstations verr icht moeten worden . 
Deze metingen moeten worden uitgevoerd op 
zoodanige tijdstippen, dat zij de a fwikkeling 
van het telefoonverkeer niet hinderen. 

HOOFDSTUK IV. 

Openstellln gsuren. Wettelijke t iJ<l. 

Artikel 5. 

Openstelllngsu ren. 
38 § 1. 1. Elke administratie of particu liere 
onderneming bepaalt de uren van openste l! ing 
van haar kantoren. 
39 2. De betrokken administraties en parti
cu liere ondernem ingen zorgen, dat de uren 
van openstel! ing van de ka ntoren , welke aan 
weerskanten van de grens gelegen zijn en 
welke geregeld verkeer met elkander hebben, 
zooveel mogelijk samenvall en . 
40 3. De e indkantoren moeten, zoovee l mo
gelij k, een onafgebroken dienst verzekeren. 
41 § 2. De kantoren, we\ke niet onafgebro
ken geopend zijn, moeten den dienst met 
twaalf m inuten 11a de vastgestelde uren ver-
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lengen ten behoeve van aan den gang zij nde 
en va n reeds voorbere ide gesprekken. 

Artikel 6. 

Wettelijke tij d. 
42 1. De t ijd de r kantoren moet a l t ijd de 
wettelijke t ijd va n hun land zijn . 
43 2. E lke wij zig ing va n den wettelij ken tijd 
van een la nd wo rdt voora f door de administra
t ie of par t iculiere onderneming va n dat la nd 
aan de a ndere betrokken administraties en 
particuliere ondernemingen medegedeeld. 

H OOFDSTUK V. 
J,lj s ten ,I er aang·es lotenen. 

A rt ikel 7. 
Samenstellin g 1ler lijsten. 

44 § 1. E lke a<lm inistratie of pa rticu liere 
ondernem ing geeft netsgewijze de officiëele 
lij sten van de aangeslotenen uit . 
45 § 2. Indien de netten niet in a lphabeti
sche vo lgorde gerangschikt zijn , bevat e lke 
lijst een overzich t der netten in a lph abet ische 
volgorde, ten e inde het raadplegen te ve ,·ge
ma kkelijken. 
46 § 3. De uren van openstelling worden in 
deze lijsten, ten m inste voor de centraalburee
len, wel ke niet door loopend geopend zijn, in 
Arabische cij fe rs aangegeven. 

Art ikel 8. 
Leve,:ln g der lijsten. 

47 § 1. E lke administratie of particulie re 
onderneming zendt kosteloos aan de admini
straties of part iculie re ondernemingen der 
landen, waarmede telefoongemeenschap ge
o pend is, een voldoend aantal exempla ren van 
haar o ffi c iëele l ijsten. Zoodra een nieuwe lij st 
ontvangen is, wo rdt de vervallen lijst ver 
n ietigd. 
48 § 2. De adm inistraties en particul iere 
ondernem ingen nemen de noodige maatregelen 
voor den verkoop van de buitenl andsche of
fi c iëele lijsten aan het publiek van haa r on
derscheidene la nden. 

HOOFDSTUK VI. 
Onderscheiding der gesprekken. 

Artikel 9. 
Gewone particuliere gesprekken. 

49 Men verstaat onder gewone par ticuliere 
gesprekken de gesp rekken, waarvoor kosten 
ve rschuld igd zijn en welke geen voor rang ge
nieten. 

Art ikel 10. 
Drln g·ende particuUere g·esprek ken. 

50 D ringende particul ie re gesprekke n, welke 
voorrang hebben boven gewone part iculiere, 
ku nnen in gemeen over leg tusschen de be
t rokken adm inistraties en/of particu liere onder
nem ingen toegelaten worden. 

Artikel ll. 
N oodlandln gsgesprekken. 

51 § 1. N ood land ingsgesprekken zijn gesprek
ken, d ie in geva l van noodla nding ku nnen 
worden gevoerd tusschen de piloten va n ver
keersvl iegtuigen of h nn vertegenwoordige rs, 
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eenerzij ds, en de I uchthaven waar zij thuis 
behooren of een a ndere I uch thaven, o f wel 
met een luch tvaartmaatschappij , a nde rzijds. 
52 § 2. Deze gesprekken hebben voo r ra ng 
boven dringende particu l ie re gesprekken en 
d ienstgespre kken en , in ve rkeer waar in drin 
gende regeeringsgesprekken zijn toegela ten, 
eveneens boven gewone regeeringsgesprekken. 

Art ikel 12 . 

IJ!ges1ire kken. 
53 IJ l gesprekken , we lke voorrang hebben bo
ven a lle a ndere gespre kken, beha! ve d r ingen
de regeer ingsgesp rekken, kun nen in gemeen 
overl eg tusschen de betrokken administraties 
en/of pa rt icu liere ondernemi ngen worden toe
gelaten. 

Art ikel 13 . 

Ahom1 e 111e ntsg·es prekken. 
54 § 1. 1. A bonnementsgesp rekken zijn ge
sprekken, welke iederen dag tusschen rleze l fde 
aanges lotenen, op hetze! fde voora f overeenge
komen t ij dstip , voor denzelfden duur, gevoerd 
moeten worden, en welke ten minste voor een 
gehee le maand aangevraagd zijn, of voo r een 
of mee t· ondeelbare tijdvakken va n zeven ach
te reenvolgende dagen . 
55 2. Aan den houder van een abonnement 
kan echter bij uitzondering worden toegestaan 
zijn gesprek te voeren met o f in een ander 
perceel dan in de abonnementsovereenkomst is 
vermeld, m its het aan hetzelfde net aange
sloten is. 
56 § 2. Abónnementsgesprekken worden bij 
afzonderlijke overeenkomst tusschen de betrok
ken a dministraties en/o f pa rticuli ere onderne
mingen toegela ten. 
57 § 3. Abonnementsgespre kken, mogen ui t
slu itend betrekking hebben op de pe rsoonlij ke 
aangelegenheden de r correspondenten o f op 
die hunner instell ingen. 
58 § 4. 1. Voor abonnementsgesprekken moet 
de aanvrager een abonnementsovereenkomst 
onderteekenen . H et abonnement kan worden 
aangegaan met ingang van een wi llekeurigen 
datum , maar het maandel ijksche t ijdvak be
gint ee rst te loopen den eersten van elke 
maand. H et bedrag van het abonnement, ver 
schuld igd voor het ee rste maandelijkschc t ijd
vak wordt, zoo noodig, ve rhoogd met het be
drag, dat verschuldigd is over het tijdvak be
g innende met den dag, waarop het abonne
ment ingegaan is, tot aan het e inde de ,· 
maand. 
59 2. H et maandabonnement wordt van 
maa nd tot maand verlengd , tenzij het door 
een van be ide pa rtijen, ten m inste ach t dagen 
vóó r het einde va n het loopende maandeiij k
sche t ij dvak opgezegd is. Bij a fzonderlij ke 
overeenkom st tussche n de betl'o k ken adrnini 
straties en/of pa r t icu lie re ondernemi ngen kan 
ech ter een vervroegde opzegg ing toegestaan 
worden nà het ee rste maancle lijksche t ijdva k 
en vóór het e inde van een n ieuw maandelij ksch 
tijdva k, mi ts de opzegging acht dagen te vo ren 
geschiedt. 
60 3. H et abonnement, da t is aangegaan voor 
een of meer ondeelbare tij dvakken van zeven 
ach te reen volgende dagen, kan niet st il zwij 
gend worden ver lengd. 
61 § 5. H et tijdstip van aanvang en de duur 
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van abonnementsgesprekken worden vastgesteld 
door de betrokken kantoren , daarbij rekening 
houdende met het ve rzoek van den gebruiker 
en de mogelijkheden van den dienst. De be
trokken kantoren bevestigen elka nder schrif
telijk het tijdstip van aanvang en den duur 
der gesprekken vermeld in de abonnements
overeen komst. 
62 § 6. Indien op het t ijdstip vermeld in de 
abonnementsovereenkomst een geleid ing tus
schen de betrokken e indkantoren vrij is en 
voor die gele iding geen aanvraag va n een 
dringend regeeringsgesprek of van een ij]. 
gesprek (of, in het verkeer, waar in geen drin
gende regeeringsgesprekken toegelaten zijn, 
geen aanvraag van een gewoon regeerings
gesp rek) voorhanden is, wordt de verb inding 
tot stand gebracht op het aangegeven tijd
stip . In het tegengestelde geval wordt zij zoo
dra mogelijk tot sta nd gebracht op de eerste 
gele iding, welke na het aangegeven tijdstip 
aan deze voorwaarden voldoet. 
63 § 7. E en abonnementsverbinding wordt 
voor goed verbroken . als de aanvrager het 
teeken van beëindiging van het gesprek geeft 
vóór het e inde va n den t ijd , welke voor elk 
abo nnementsgesprek is toegestaan. Indien bij 
het verstrijken van dien t ijd, de aanvrager 
nog niet het teeken van beëindiging van het 
gesprek gegeven heeft, wordt de verb inding 
ambtshalve verbroken , tenzij de aanvrager ver
kl aa rt het gesprek te will en voortzetten; in 
dat geval kan hem worden toegestaan het 
gesprek voort te zetten onder het voorbehoud 
gemaakt met betrekking tot de beperking van 
rl en duur van gesprekken. 

Artikel 14. 
Gesprekken op vastg·esteld tijdstip. 

64 § 1. E en gesprek op een vastgesteld t ijd
stip is een gesp rek, waarvoor de aanvraag de 
aanwijzing inhoudt van een bepaald tijdstip, 
waarop het moet worden tot stand gebracht. 
65 § 2. Gesprekken op vastgesteld tijdstip 
worden in gemeen overleg tusschen de betrok
ken administraties en/of particul iere onder
nem ingen toegelaten. 
66 § 3. Indien op het oogenbl ik , waarop het 
gesprek op een vastgesteld t ijdstip tot stand 
gebracht moet worden, tusschen de betrokken 
e indkantoren een geleiding vrij is, waarvoor 
geen aanvraag voor een dringend regeerings
gesprek of van een ijlgesprek (of, in het ver
kee r, waarin geen dringende regeeringsge
sprekken toegelaten zijn, geen aanvraag voor 
een gewoon r egeel' Îngsgespre k ) voorhanden is, 
wordt de verbinding tot stand gebracht op het 
door den aanvrager aangegeven t ijdstip. In 
het tegengestelde geval, wordt zij zood ra mo
gelijk tot stand gebracht op de ee rste gelei 
ding, welke na het aangegeven t ijdstip aan 
deze voorwaarden voldoet. 

Artikel 15. 
Reg·eerlngsgesprekken. 

67 § 1. 1. R egeer ingsgesprekken zijn ge
sprekken , welke al s wodanig aangevraagd 
worden door: 
68 a. Staatshoofden; 
69 b. Ministe rs, leden van een R egeering; 
70 c. Hoofden van koloni ën, protectoraten, 
overzeesche gebieden of geb ieden onder sou-
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verein ite it, gezag of mandaat van de R egee
ringen, die tot het Verdrag toegetreden zijn ; 
71 d. Opperbevelhebbers van land-, zee- of 
1 uchtmacht ; 
72 e. diplomatieke of beroepsconsulaire ve r
tegenwoordi gers van de Regeeringen , di e tot 
het Verdrag toegetreden zijn; 
73 /. den secretaris-generaa l van den Vol
kenbond. 
74 2. Gesprekken, aangevraagd door a ndere 
consul a ire vertegenwoordi gers dan die bedoeld 
in nummer 72 worden a ls regeeringsgesprek
ken beschouwd, a ls zij worden gewisseld met 
de in de nummers 68 tot 73 opgegeven a utori 
teiten. 
75 § 2. De aanvrager van een regeeringsge
sprek is verplicht, indien hij daa rtoe uitge
noodigd wordt, zijn naam en zijn hoeda ni g
heid op te geven en, in het geval bedoeld in 
nummer 74 den naam en de hoedanigheid van 
den opgeroepene. 
76 § 3. R egeer ingsgesprekken omvatten drin
gende regeerings- en gewone regeeringsge
sprekken. 
77 § 4. In het verkeer, waarin dringende 
particuli e re gesprekken niet toegela ten zijn , 
kunnen dringende regeeringsgesprekken voor
komen . 

Artikel 16 . 

Dlenstg·esprekl,en. 
78 § 1. 1. Dienstgesprekken zijn gesprekken, 
welke betrekking hebben op de uitvoering van 
den internationalen telefoondi enst (met inbe
gr ip van den aanleg en het onderhoud van 
geleidingen voor andere verreverbindingen, 
welke door tusschenkomst van den internatio
na len telefoondi enst zijn tot stand gebracht) ; 
deze gesprekken mogen kosteloos gevoerd wor
den tusschen de bij den in ternationalen tele
foondienst betrokken a dministra ties en/of pa r
ticuliere ondernem ingen. 
79 2. In het verkeer tusschen Europeesche 
rijksadministraties wordt evenwel het koste
loos gebru ik van den door deze administraties 
totstandgebrachten telefoondienst, in geval 
van volstrekte noodzakelijkhei d , toegestaan 
voor de overbrenging van diensttelegrammen 
en dienstberichten , evenals voor de wisseling 
van gesprekken betreffende de uitvoering van 
den inte rnationalen telegraafdienst, welke ge
sprekken da n worden beschouwd als di enst
gesprekken. 
80 3. Omgekeerd mag, in hetzelfde verkeer 
en onder dezelfde voorwaarde van volstrekte 
noodzakelijkhe id , de telefoondienst kosteloos 
gebruik maken van den door deze Europeesche 
rijksadministraties totstandgebrachten tele
graafd ienst, voor de verzending van telegram
men betreffende de uitvoering van den inter
nationalen telefoondi enst, welke telegrammen 
dan worden beschouwd als di ensttelegrammen. 
81 § 2. Bij aanvang van een dienstgesprek, 
zijn de daartoe door hun ondersche idene ad
ministraties of particuliere ondernemingen ge
machtigde ambtenaren verplicht hun naam en 
hun hoedanigheid op te geven. 
82 § 3. De directeur van het Bureel van de 
Vereen ig ing en de secretaris-generaal va n het 
C.C.I.F. worden ge lijkgesteld met de ambte
naren , die gemachtigd zijn tot het aanvragen 
van diensttelefoongesprekken. 
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83 § 4. Dienstgesprekken moeten zooveel 
mogelijk worden aangevraagd buiten de druk
ste uren ; zij worden gerangschi kt onder de 
gewone particuli ere gesprekken. In belang
rij ke en dringende gevall en evenwel mogen zij 
op elk tijdstip aangevraagd en als dringende 
dienstgesprekken beschouwd worden, welke 
voorrang hebben boven dringende par t iculiere 
gesprekken. 

Artikel 17. 

Beur~g·espreliken. 
84 § 1. 1. Beursgesprekken zij n gesprekken, 
aangevraagd op of bestemd voor een beurs, 
waar zich spreekcell en bevinden, welke voor 
a ll e beursbezoekers toegankelijk zijn en be
diend worden door de adm inistratie of de par
t icul iere ondernem ing van het betrokken la nd. 
85 2. Deze spreekcell en en, in voorkomende 
gevallen, de telefoonposten van waa ruit zij 
bedi e nd worde n, vormen te zamen het beurs
kantoor. 
86 § 2. Op beursgesprekken zij n, tenzij in 
di t R eglement anders bepaald is, de a lge
meene bepalingen van toepass ing, welke gel
cl en voor internationale telefoongesprekken . 

Artikel 18. 

Gesprekken met voorbericht. 
87 § 1. 1. Elke gespreksaanvraag kan ver
gezeld gaan van een voorbericht, dat ten doel 
heeft den betrokken aangeslotene mede te dee
l en , dat de aanvrager van de verbindi ng zijn 
gesprek wenscht te voeren, hetzij met een met 
name of op een ige andere wij ze aangeduiden 
correspondent, hetzij met een bepaald toestel. 
88 2. Oproe pber ichten worden toegelaten in 
gemeen overleg tusschen de betrokken adm ini 
straties en/of particuliere ondernem ingen. 
89 § 2. Voor gesprekken, welke op voorbe
ri ch ten volgen en "gesprekken met voorbe
rich t" worden genoemd, gelden , tenzij in di t 
R eglement anders is bepaald, de a lgemeene 
bepalingen , welke van toepass ing zijn op in
ternationale telefoongesprekken. 
90 § 3. 1. D e geldigheid va n gespreksaan
vragen met voorberich t ei ndi gt bij a fl oop van 
de in arti kei 23 voor gespreksaanvragen in het 
algemeen aangegeven t ijden; ,de ge ldighe id 
va n een gespreksaanvraag met voorbericht kan 
ech ter op verwek van den aanvrager met 24 
uur verlengd worden. 
91 2. De geldi ghe idsverl enging van .een ge
spreksaanvraag met voorber ich t vangt aan op 
het oogenblik, waarop de geldigheid volgens 
de bepalingen van a r t ikel 23 wu moeten ein
digen. 

Artikel 19. 

Gesiirekken met oproepberlcht. 
92 § 1. 1. Elke gespreksaan vraag kan ver
geze ld gaan van een oproepbericht, dat ten 
doel heeft een correspondent of di ens vervan
ge r, die hetzelfde perceel bewoont, u it te noo
digen tot het voeren van een gesprek in een 
openbare sp reekgelegenheid . 
93 2. Oproepberichten worden toegelaten in 
gemeen overleg tusschen de betrokken admini
straties en/of particu liere ondernemingen. 
94 § 2. Voor gesprekken , welke op oproep
berichten volgen en "gesprekken met oproep
her icht" worden genoemd gelden, tenzij in dit 

1938 

R eglement anders is bepaald, de algemeene 
bepalingen welke van toepass ing zijn op in
ternationale telefoongesprekken . 
95 § 3. Een gespre ksaanvraag met oproep
bericht blijft geldi g gedurende den geheelen 
dag volgende op d ien, waarop de aanvraag 
ingediend is. 
96 § 4. Indi en om een of andere reden de 
bestelling van een oproepbericht niet heeft 
kunnen plaats vinden, wordt de aanvrager 
daarmee in kennis gesteld en vervalt de ge
spreksaanvraag. 

Artikel 20. 

Gesprekken voor rekening van den 
01igeroel)cne. 

97 § 1. 1. De aanvrager va n een gesprek 
kan opgeven, dat de prijs van het gesp rek 
door den opgeroepene zal worden betaald. 
98 2. Deze bevoegdhe id is a fhankelijk van de 
voorafgaande toestemm ing van dezen l aatste. 
99 § 2. Gesprekken voor reken ing van den 
opgeroepene worden toegelaten in gemeen 
overleg tusschen de betrokken adm inistraties 
e n/o f particuliere ondernemingen. 
100 § 3. Op gesprekken voor rekening van 
den opgeroepene zij n, tenzij in dit Reglement 
anders is bepaald, van toepass ing de alge
meene bepalingen , welke gelden voor interna
t ionale telefoongesprekken. 

Artikel 21. 

Verz.oeken om lnllchtlngen. 
101 § 1. Een verzoek om inlich t ing is een 
ve rzoe k, dat niet vergezeld is van een ge
spreksaanvraag en dat door een gebru iker ge
daan wordt om te weten: 
102 a. of een met naam en voll edig a dres 
aangeduide persoon een telefoonaansluiting 
heeft, en, wo ja, onder welk nummer; 
103 b. wie onder een gegeven tele foonnum 
mer aan een bepaald telefoonnet aanges loten 
is. 
104 § 2. Verweken om inlichtingen worden 
in gemeen overleg tusschen de betrokken ad
ministraties en/of particu liere ondernemingen 
toe gel aten . 

HOOFDSTUK VII. 

Gespreksaan vrag·en. 
Artikel 22. 

Vorm van de aanvraag, 
105 § 1. In een gespreksaanvraag wordt de 
opgeroepen aangeslotene kenbaar gemaakt 
door den naam van het net van bestemming en 
door zijn telefoonaanduiding zooals die voor
komt in de officiëele lij st der aanges lotenen 
van zijn l and. Aanvragen, welke slechts den 
naam van den opgeroepene bevatten en de in
li chtingen, welke verder noodig zijn om diens 
identiteit vast te stell en, zijn evenwe l toege
laten . 
106 § 2. In een gespreksaanvraag afkomstig 
van of bestemd voor een beurska ntoor geeft 
men aan de(n) na(a)m(en) van de betrokken 
beu rs (beurzen) , de(n) na(a)m(en) van de(n) 
gevraagde(n) beursbezoeker(s), en, in voorko
mende geva.ll en, den naam of den t itel van 
den gevolm achtigde van den gevraagden 
beursbezoeker. 
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Artikel 23. 

Geldigheid van aanvragen. 
107 Behoudens de bijwndere bepalingen ten 
aanzien van gesprnkken met voorbericht (num
mers 90 en 91 ) en van gesprekken met op
roepbericht (nummer 95 ). eindigt de geldig
he id van voor één dag ingeschreven gespreks
aanvragen, aan welke geen gevolg gegeven is: 
108 a. op het oogenblik van slui ting van ' 
den d ienst aan het einde van den dag op de 
k_~ntore n, welke niet onafgebroken geopend 
Zij n; 

108 b. te middernacht op de kantoren, we lke 
onafgebroken geopend zij n, indien de verbin
ding gevraagd is vóór twee en twintig uur van 
denze l fden dag; 
110 c. om acht uur op de kantoren, welke 
onafgebroken geopend zijn, ind ien de ve1·bi11-
ding gevraagd is den vorigen dag tusschen 
twee en tw in tig en vier en twintig uur. 

Artikel 24. 

Beperking van aanvrag-en. 
111 Het aantal gespreksaanvragen van den
ze i fden aanvrager met hetze lfde net kan, in 
gemeen overleg tusschen de betrnkken admi
nistraties en/of particuliern ondernemingen , 
worden beperkt. 

Artikel 25. 

Be1>allng van het tljdst111 van totstand-
brenging. 

112 Op het oogenblik, waarop hij zijn ge
spreksaanvraag indient, heeft de aanvrager de 
bevoegdheid te bepalen, dat de verbinding 
eerst na een door hem aangegeven tijdstip tot 
stand gebracht wordt, of wel, dat de ve rbin
ding gedurende een bepaald door hem aan
gegeven tijdvak niet tot stand gebracht wordt, 
onder voorbehoud van de hierbove n vermelde 
be pal ing betreffende de geldighe id van ge
spreksaanvragen (art. 23). 

Artikel 26. 

Wijziging van aanvragen. 
113 § 1. Voor elke gespreksaanvraag en on
der voorbehoud van het bepaalde in artikel 
23 betreffende de geldigheid van gesp re ksaan
vragen is de aanvrager, zoolang hij niet door 
zijn kantoor opgeroepen is voor het voere n 
van het gesprek, bevoegd: 
114 a. op te geven, dat de verbinding ge
durende een bepaald tijdvak niet tot stand 
gebracht wordt ; 
115 b. op te geven, dat de verbinding ee rst 
na een bepaald tijdstip tot stand gebracht 
word t; 
116 c. het nummer te wijzigen, hetzij van 
het toe te l van den aanvrager, hetzij van dat 
van den opgernepene, binnen de grenzen van 
de onderscheidene netten , waa rtoe deze toe
stell en behooren; 
117 d. een aanvraag voor een gewoon ge
sprek te wijzigen in een aanvraag voor oen 
dr ingend gesprek en omgekeerd; 
118 e. een aanvraag voor een gewoon ge
sprek te wijzigen in een aanvraag voor een 
ge prek met voorbericht of met oproepbericht; 
119 /. een aanvraag voor een gesprek met 
voorbericht te wijzigen in een aanvraag ,·ooi-
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een gesprek met oprnepberich t of omgekeerd : 
120 g. de aanduiding te wijzigen van den 
opgeroepene van een aanvraag voor een ge
sprek met voorbericht of met oprnepbericht of 
van een aanvraag voor een beursgesprek, bin
nen de grenzen van hetze! fde net. 
121 § 2. 1. Wijzigingen in gespreksaanvra
geti worden kosteloos toegestaan; de admini 
stratie of particuliere ondernemi ng van aan
vraag is echter bevoegd een bijzonder recht te 
heffen als vergoeding voor den extra arbei d 
van inschrijving, welk recht niet in de inter
nationale rekeningen opgenomen wordt. 
122 2. Wat betreft de wijziging van een 
aanvraag voor een gesprek met voorbericht 
in een aanvraag voo1· een gesprek met 
oprnepbericht, en omgekeerd, of de wijziging 
van een gespreksaanvraag in een aanvraag 
voor een gesprek met oproepbericht, of wel 
de verandering van de aanduiding van den 
opgeroepene van een aanvraag voor een ge
sprek met oproepbericht of van een aanvraag 
voor een beursgesprek, ontvangt de admini 
stratie of par t icu liere ondernem ing van be
stemming de ko ten wegens bodebezorging, 
indien deze door de gevraagde ,vijziging noo
dig geworden is. 

HOOFDSTUK VIII. 

Yoorrang van gesprekken. Totstandbreu • 
g in g en verbrekin g van verbindingen; 

beperking van hun duur. 
Artikel 27. 

Voorrang van gesprekken. 
123 § 1. Internationale ge pre kken (met uit
zondering van die, we lke u its lui tend afge
wikkeld worden over een internationale ge
leid ing, di e nahij de g1·ens ge legen netten 
verbindt) hebben voorrang boven binnenland
sche gespl'0kken van dezelfde klasse . 
124 § 2. Gewone internationale gesprekken 
hebben voorrang boven dringende partieu l iere 
binnenlandsche gesprekken der e indlanden; 
de betrokken admin istraties en/of particuliere 
ondernemingen kunnen evenwel overeenkomen 
dezen voorrang te beperken tot international e 
gesprekken, welke afgewikkeld worden over 
een internatiohale ge le iding, d ie een bepaalde 
lengte over ch,·ijdt. 
125 § 3. 1. De gesprnkken worden gewis-
se ld in onderstaande volgorde: · 
126 a. dringende regee1·ingsgesprekken; 
127 b. ijl gesprnkken; 
128 c. noodlandingsgesprekken; 
129 d. dringende dienstgesprekken; 
130 e. dringende particuliere gesp rekken: 
131 /. gewone regee ringsgesprekken ; 
132 g. gewone pa rt icul ie l'0 gesp re kken en 
gewone dienstgespre kk n . 
133 2. In het verkee r e ven we l, waarin drin
gende rngeeringsge,prekken niet toegelaLcn 
zijn, hebben gewone regeeringsgesprekken 
voorrang bove n dringende dienstgesprekken . 
134 § 4. 1. In een verkeer, waarin de ver
bindingen tot stand gebracht worden over één 
en kele internationale geleiding, worden op 
deze geleiding de gespreksaanvragen gerang
sch ikt op het eindkantoor, aanvraagzijde. 
135 2. In een verkeer, waarin de verbindin
gen over 1neer dan één internationale ge lei -
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ding tot stand gebracht worden, bepalen de 
betrokken administraties en/of particuliere 
ondernemingen in gemeen overleg op welke 
geleiding de gespreksaanvragen gerangschikt 
worden en welk eindkanfoor belast is deze 
aanvragen te rangschikken; in beginsel wor
den de gespreksaanvragen gerangschikt op de 
geleiding, welke wat betreft lengte en be
lasting de belangrijkste -is .. 
136 3. Op het internationale eindkantoor be
last met de rangschikking van de gespreks
aanvragen, worden deze aanvragen gerang
schikt naar de klasse, waartoe zij behooren en 
naar het tijdstip waarop zij door dit kantoor 
ontvangen zijn. 

Artikel 28. 

Totstandbrenging en verbreking· van 
verbindingen. 

137 § 1. Alle gespreksaanvragen, wijzigin
gen vän aanvragen en berichten, dat een aan
vraag vervalt, worden zoo spoedig mogelijk 
overgebracht naar het eindkantoor, dat belast 
is met de rangschikking van de gespreksaan
vragen. 
138 § 2. Gesprekken van dezelfde klasse 
worden in beurtorde tot stand gebi·acht; de 
betrokken e indkantoren kunnen, in gemeen 
overleg, tijdelijk de voorwaarden van de beurt
orde wijzigen, indien zulks in het belang is 
van de afwikkeling van het verkeer. Met het
zelfde doel kunnen eindkantoren, welke onder' 
ling door verscheidene internationale gelei
dingen verbonden zijn, in gemeen overleg, 
eenige van 'deze geleidingen aanwijzen voor 
het tot stand brengen van transitverbindingen 
QI voor de afwikkeling van het verkeer in 
ééne richting, 
139 § 3. 1. Ten minste één verbinding moet 
worden voorbereid vóór het einde van het 
aan den gang zijnde gesprek. 
140 2. De voorbereiding bestaat in de uit
voering van alle handelingen, welke noodig 
zijn om de beide toestellen (van den aanvra
ger en van den opgeroepene) ronder eenig 
tijdverlies met elkander in verbinding te 
brengen. 
141 § 4. Reeds voorbereide gesprekken mag 
men niet laten vertragen ten voordeele van 
gesprekken van hoogeren rang. 
142 § 5. Op de internationale ge leidingen 
moeten de oproepen onmiddellijk worden be
antwoord. Indien na een behoorlijken tijd van 
oproepen, het opgeroepen kantoor niet ant
woordt, wordt het over een andere tel-efoon
geleiding, of, eventueel , per telegraaf uitge
noodigd den dienst op de desbetreffende ge
leiding te hervatten. 
143 § 6. 1. De eindkantoren gaan na, of de 
geluidsoverkomst tusschen de belanghebben
den voldoende is! zij teekenen het tijdstip aan, 
waarop de verb inding tot stand gebracht is, 
alsmede het tijdstip, waarop het gesprek ge
eindigd is of den duur van dit gesprek. In 
voorkomende gevallen teekenen zij bovendien 
den tijd aan , gedurende welken de geluids
overkomst onvoldoende is geweest . 
144 2. Wanneer van den aanvang van een 
verbinding af de betrokken eindkantor'en vast
stellen, dat de geluidsoverkomst nïet vol
doende zal kunnen zijn, wordt de verbinding 
verbroken, ten einde elke vertraging bij het 
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tot stand brengen van andere verbindingen te 
vermijden. 
145 § 7. De eindkantoren van de internatio
nale geleiding houden a ánteekening van alle 
afwijkingen van den gewonen gang van zaken 
en van de gegevens, welke noodig zijn voor 
het opmaken van de internationale rekenin
gen: 
146 § 8. Tusschen administraties en/of par
ticuliere ondernemingen met verschillende ta
len wordt voor de voorbereiding, de totstand
brenging en de verbreking van verbindingen 
gebruik gemaakt van de Fransche taal, tenzij 
bijzondere schikkingen tusschen haar getroffen 
zijn voor het gebru ik van andere talen. 

Artikel 29. 
Beperking van den gespreksduur. 

14 7 § 1. 1. Iri het al gemeen is de duur van 
narticuliere gesprekken niet beperkt. 
148 2. De betrokken adm inistraties en/of 
particulien, ondernemingen kunnen evenwel 
overeenkomen den dtiur van een particulier 
gesprek in een bepaald aangewezen verkeer 
tot twaalf of zelfs tot zes minuten te be
perken. 
149 3. Anderzijds kunnen de betrokken e ind
kantoren overeenkomen, in geval van ophoo
pirig of van storing , den duur van een parti
culier gesprek, in elk verkeer tijdelijk te be
perken tot twaalf of zelfs tot zes minuten. 
150 4. In elk verkeer kan de duur · van een 
particulier gesprek tot twaalf minuten be
perkt worden, indien dat noodig is om aan 
een voorhanden zijnde aanvraag voor een ge
sprek van een hoogere klasse te kunnen vol 
doen. 
151 § 2. 1. De duur van regeeringsgesprek
ken is niet beperkt. 
152 2. Evenwel hebben de administraties of 
pàrticuliere ondernemingen, die tusschenkomst 
vérleenen, het recht den duur van regeerings
gesprekken tot twaalf minuten te beperken, 
wanneer deze gesprekken met medewerking 
van een van haar kantoren afgewi kke ld wor
den. 
153 § 3. Ingeval van beperking van den ge
spreksduur wordt de aanvrager gewaarschuwd, 
zoo mogelijk op het oogenblik, waarop de ver
binding tot stand gebracht zal worden; boven
dien worden de correspondenten gewaarschuwd 
eenige seconden voordat de verbinding ambts
halve verbroken wordt. 

HOOFDSTUK IX. 
Tarieven en prijsberekening. Ontheffingen 

en terugbetalingen. 
Artikel 30_ 

Vaststelling van den gespreksd11ur voor 
de prijsberekening. 

154 § 1. Voor de prijsberekening gaat de 
duur van een gesprek tusschen aangeslotenen 
in op het oogenblik, waarop de verbinding 
tusschen het toestel van den aanvrager en 
dat van den opgeroepene tot stand gebracht is, 
nadat op beide toestellen de oproep beant
woord is_ 
155 § 2. Indien de verbinding van een open
bare spreekgelegenheid uit met een aange
slotene aangevraagd is, gaat ·voor de prij sbe
-rekening de duur van het gesprek in op het 
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oogenblik, waarop de verbinding tusschen den 
aanvrager en het toestel van den opgeroepene 
tot stand gebracht is, nadat op dat toestel de 
oproep beantwoord is. 
156 § 3. Indien de verbinding is aange
vraagd met een openbare spreekgelegenheid, 
gaat voor de prijsberekening de duur van het 
gesprek in op het oogenbl ik, waarop hetzij de 
aanvrager in de openbare spreekgelegenhe id , 
hetzij het toestel van den aangesloten aanvra
ger, in verbinding met den opgeroepene of 
di ens gevolmachtigde is gebrach t, nadat op 
de be ide betrokken toestellen de oproep be
ant.woord is. 
157 § 4. In a lle gevall en gaat, nadat de 
verbinding behoorlijk tot stand gebracht is, 
voor de prijsbe rekening de duur van het ge
sprek in op het oogenblik waarop de oproep 
uit het aangesloten perceel of u it de aange
sloten perceel en beantwoord is onversch illi g 
welke pe rsoon den oproep beantwoordt. 
158 § 5. Voor de prijsberekening e indi gt het 
gesprek op het oogenblik, waarop de aanvra
ger het uieken geeft, dat het gesprek geëin
digd is. 
159 § 6. 1. Na elk gesprek bepalen de te
le fonisten van de betrokken e indka ntoren in 
gemeen overleg, voor de prijsbereken ing, den 
duu r van dat gesprek, en bevestigen, behalve 
in geval van een gewoon particulier gesprek, 
tot welke ki asse dat gesprek behoort. . 
160 2. Wanneer zich tijdens het voeren van 
een gesprek moeilijkheden in de geluidsover
komst ofj afwijkingen van den gewonen gang 
van zaken hebben voorgedaan, bepalen de te
lefonisten van de betrokken eindka nto ren in 
gemeen overleg, voor de prijsbereken ing, den 
d uur van dat gesprek . 
161 3. In geval van verschil van meening 
tusschen de e indkantoren over de vastste l I ing 
van den duur van een gesprek voor de prij s
berekening ervan, geldt de meening van he t 
eindkantoor aanvraagzijde. 

Artikel 31. 
Tarlefseenheld. 

162 § 1. De tariefseenheid is de prijs voor 
een gewoon gesprek van 3 minuten, gevoerd 
in de drukke uren. 
163 § 2. H et bedrag van de tariefseenheid 
wordt, op den grondslag van den gouden 
frank, in gemeen overleg tusschen de betrok
ken administraties en/of particuliere onderne
mingen bepaald. 
164 § 3. De tariefseenheid in een bepaal d 
verkeer is steeds in beide ri cht ingen deze lfde, 
onverschi ll ig van welken weg (normale weg, 
hu lpweg, noodweg) voor de totstandbre nging 
van een - verbinding in dat verkeer gebruik 
gemaakt wordt. 
165 § 4. 1. Elk gesprek, dat drie minuten 
of minder duurt, wordt berekend voor dri e 
minu ten. 
166 2. Wanneer een gesprek langer duurt 
dan dri e minuten, heeft de berekening voor 
den tijd boven de eerste drie minuten per mi
nuut plaats. Een gedeel te van een m inuu t 
wordt voor een minuut berekend. Het tari ef 
per m inuut is het derde deel van dat, gehe
ven voor dri e minuten. 
167 3. In het verkee1· tusschen nabij de grens 
gelegen netten, vastgesteld in gemeen over-
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leg tusschen de betrokken administ raties en/of 
particuliere ondernemingen, wordt de prijs der 
gesprekken berekend per eenheid van dri e 
minuten; evenwel mogen de betrokken admi
nistraties en/of pai-ticuliere ondernemingen, in 
onderling overleg, in dat verkeer eveneens de 
bepalingen van de nummers 165 en 166 toe
passen. 

Artikel 32. 

Sam·enstellln g van het tarief. 
168 § 1. De tarieven der gesprekken zijn sa
mengesteld uit e indtaksen en, in voorkomende 
gevall en, transittaks(en) . 
169 § 2. 1. Voor de bepaling van de e ind
taksen kan het grondgebied van de admini 
straties en particuliere ondernemingen in 
zonen verdeeld worden. 
170 2. Elke adm inistratie of particuliere 
onderneming stelt het aantal en den omvang 
der zonen vast voor haar verkeer met elke der 
andere administraties en part icul iere onder
nemingen. 
171 3. Voor een zei fde wne geldt een zelfde 
eindtaks. · 
172 § 3. Elke admin ist ratie of particuliere 
ondernem ing, welke haar tusschenkomst ver 
leent, stelt haar transittaks vast. Onder de
zelfde transitvoorwaarden past een admini 
stratie of particuliere onderneming dezelfde 
transittaksen toe. 
173 § 4. Een adm inistratie of particuliere 
onderneming, die een eerste rechtstreeksche 
transitgeleiding ter beschikking stelt, is be
voegd voor een bepaald verkeer h aar transit
taks te verhoogen met de exploitatiekosten 
van een trans itkantoor, zoolang het gemiddel 
de aantal minuten, voor welke betaald wordt, 
van de over deze rechtstreeksche geleiding per 
werkdag gew isselde gesprekken een bepaald 
minimum aantal n iet overschrijdt; dit min i
mum aanta l wordt in gemeen over leg tusschen 
de betrokken admin istraties en/of particul iere 
ondernemingen vastgesteld. 

Artikel 33. 
Prljsberekenln g ln de drukke en 

sla1ipe uren. 
174 § 1. 1. Het tar ief in de slappe uren is 
voor elk gesprek gel ijk aan ten hoogste drie 
vijfden (3/5) van het tarief, dat voor d it ge
sprek in de drukke uren geheven zou zijn. 
175 2. De slappe uren worden vastgesteld in 
gemeen overleg tusschen de betrokken admi
nistraties en/of part iculiere ondernemingen. 
176 § 2. Voor gesp rekken, welke gedeelte
lijk in de drukke en gedeel telijk in de slappe 
uren worden gewisseld , is de prijsberekening 
a ls volgt : 
177 a. het gesprek duurt ten hoogste dri e 
minuten: 
geheven wordt het bij de administrati e of par
ticuliere onderneming van oorsprong geldende 
tarief voo r de drukke of voor de slappe uren, 
naar gelang het gesprek is aangevangen in de 
drukke, dan wel in de slappe uren; 
178 b. het gesp rek duurt langer dan dr ie 
drie minuten: 
de eerste drie minuten worden berekend naar 
het tarief, dat bij de admin istratie of particu
l iere onderneming van oorsprong geldt op het 
oogenblik, waarop het gesprek begint; 
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179 in ander verkeer dan tusschen nabij de 
grens gelegen netten, worden de overige mi
nuten berekend naar het tarief, dat bij die 
administratie of particul iere onderneming 
geldt op het tijdstip, waarop elk van die mi
nuten begint i 
180 in het verkeer tusschtm nabij de grens 
gelegen netten , waarin het tarief wordt ge
heven per eenheid van drie minuten, wordt 
elk tijdvak van drie minuten berekend naar 
het tarief, dat bij de administratie of particu
liere onderneming van oorsprong geldt op het 
tijdstip, waarop dit tijdvak van drie minuten 
begint. 
181 § 3. Elke bedienster van een eindkan
roor deelt, voor wat betreft haar uitgaand 
verkeer, aan haar correspondente mede, wan
neer van de drukke naar de slappe uren wordt 
overgegaan, of omgekeerd. 

Artikel 34 . 
Heffing van gesprekkosten. 

182 1. De gesprekkosten worden geheven óf 
van den aangeslotene, uit wiens perseel het 
gesprek aangevraagd is, óf van den persoon, 
die het gesprek in een openbare spreekgele
genheid aangevraagd heeft. 
183 2. Wat betreft de gesprekken voor re
kening van den opgeroepene, worden de ge
sprekkosten geheven van den opgeroepen aan
geslotene. 

Artikel 35. 
Prijsberekening van dringende gesprekken. 
184 De prijs van een dringend gesprek be
draagt het tweevoud van dien van een ge
woon gesprek van denzelfden duur, gevoerd 
in dezelfde tariefsuren . 

Artikel 36. 
Prijsberekening van noodlandlngs-

gesprekken. 
185 De prijs ,·an een noodlandingsgesprek 
bedraagt het tweevoud van dien van een ge
woon particulier gesprek van denzelfden duur, 
gevoerd in dezelfde tariefsuren. In het inter
nationale telefoonverkeer, waarin dringende 
particuliere gesprekken niet zijn toegelaten, 
wordt slechts de prijs van een gewoon gesprek 
geheven. 

Artikel 37. 

Prijsberekening van ljlgesprekken. 
186 De prijs van een ijl gesprek bedraagt het 
vijfvoud van d ien van een gewoon gesprek van 
denzelfden duur, gevoerd in dezelfde tariefs-
uren. 

Artikel 38. 

Prijsberekening van reg·eerlngsgesprekken. 
187 · Voor regeeringsgesprekken gelden de
zelfde tarieven als voor particuliere gesprek
ken van dezelfde klasse. 

Artikel 39. 
Prijsberekenin g· van abonnements-

gesprekken. 
188 § 1. Voor abonnementsgesprekken gelden 
de volgende tarieven: 
189 a. in de slappe uren: ten hoogste de 
helft van den prijs van een gewoon gesprek 
van denzelfden duur, gevoerd in de drukke 
uren ; 
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190 b. in de drukke uren: de prijs van een 
gewoon gesprek van denzelfden duur, gevoerd 
in bedoelde drukke uren; evenwel kunnen de 
_betrokken adm i11istraties en/of particuliere on
dernemingen overeenkomen voor abonnements
gesprekken in bepaalde drukste . uren, voor elk 
verkeer eventueel vastgesteld door de betrok
ken eindkantoren te berekenen het tweevoud 
van den prijs van een gewoon gesprek van 
denzelfden duur, gevoerd in de drukke uren. 
191 § 2. Het aanvullingsgesprek volgend op 
een abonnementsgesprek wordt per minuut be
rekend, tegen het tarief geldend voor abonne
mentsgesprekken .gedurende de tariefsuren, 
waarin dit aanvullingsgesprek gevoerd wordt. 
192 § 3. 1. Het maandbedrag van het abon
nement wordt berekend op den grondslag van 
dertig dagen. 
193 2. Het maandbedrag van het abonne
ment kan evenwel worden berekend op den 
grondslag van vijf en twintig dagen, indien 
de houder afziet van het gebruik van zijn 
abonnement op een willekeurigen dag van de 
week, mits deze dag iedere week dezelfde is 
en te voren in de verbintenis is aangeduid. 
1'94 3. Het bedrag van het abonnement aan
gegaan voor een of meer t ijdvakken van zeven 
achtereenvolgende dagen wordt berekend op 
den grondslag van zeven dagen, maar geen 
vermindering wordt toegestaan, indien de hou
der afziet van het gebruik op eèn of meer 
dagen. 

Artikel 40. 

Prijsberekening van gesprekken op een 
vastgesteld tijdstip. 

195 § 1. De prijs van een gesprek op een 
vastgesteld tijdstip, gevoerd in de drukke 
uren, bedraagt het tweevoud van dien van een 
gewoon gesprek van gelijken duur, gewisseld 
in dezelfde tariefsuren, met een toeslag gelijk 
aan den prijs voor een minuut van een ge
woon gesprek in de drukke uren. 
196 § 2. 1. De prijs van een gesprek op een 
vastgesteld tijdstip gevoerd in de slappe uren 
is gelijk aan dien voor een gewoon gesprek 
van denzelfden duur, gevoerd in de slappe 
uren , met een toeslag gelijk aan den prijs 
voor een minuut van een gewoon gesprek in 
de slappe uren. 
197 2. De pri)s van een gesprek op een vast
gesteld tijdstip, gevoerd in de slappe uren en 
aangevraagd voor den duur van ten minste 
één uur, is de helft van dien van een gewoon 
particulier gesprek van denzelfden duur in de 
drukke uren ; in dit geval wordt geen toeslag 
geheven. 

Artikel 41. 

PriJsber,ekenlng van gesprekken met 
voorbericht. 

198 1. De prijs van een gesprek met voor
bericht is gelijk aan dien van een gesprek 
van dezelfde klasse en van denzelfden duur, 
gevoerd in dezelfde tariefsuren, met een toe
slag gelijk aan den prijs voor een minuut van 
een gewoon gesprek, gevoerd in dezelfde ta
riefsuren als het begin van het door dit voor
bericht bedoelde gesprek. 
199 2. Tenzij in dit Reglement met betrek
king tot zekere bijzondere omstandigheden 
anders is bepaald, wordt, indien op een voor-
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bericht geen · gespre k vol gt, een rech t geheven 
ten bed rage van een de rde (1/3 ) van den prijs 
van een gewoon gesprek van d r ie minuten ge
voe rd in de ta riefsuren, waarin het voorbe
r ich t door · het e indkantoor, aanvraagzijde 
overgebrach t is. 
200 3. Indien het voorbericht wordt overge
brach t naa r een geabonneerde van een a nder 
locaal net va n hetzelfde I and , wordt de ge
heven prijs van het voo rberich t a ls vol gt be
rekend: 
201 a. indien op het voorbericht een gesprek 
volgt wordt de verschuldi gde prijs van het 
voorberi ch t be rekend op den grondslag van 
'den prijs van het werkelijk gevoerde gesprek. 
202 b. ind ien op het voorberi cht een gesprek 
volgt, wordt de prij s van het voorberich t be
rekend op den g rondslag van het tarief gel 
dende voor die der beide betrokken bestem
mingen waarvoor het hoogste tari ef geldt. 

Artikel 42. 
Prijsberekenin g van gesprekken met 

oproepbericht. 
203 1. De prijs van een gesprek met oproep
berich t is gelij k aan dien van een gesprek va r;, 
dezelfde kl asse en van denzelfden duu r , ge
voerd in dezelfde tar ie fsuren , verhoogd met 
een bedrag gel ijk aan den pr ijs voor een mi
nuut van een gewoon gesp rek, gevoerd in de
zelfde tari efsu ren a ls het begin van het door 
het oproepberich t bedoelde gesprek. 
204 2. T enzij in dit Reglement met betrek
ki ng tot zekere bijw nde re omstandigheden an
de rs is bepaald , wordt, indien op een oproep
bericht geen gesprek volgt, een rech t geheven 
ten bedr age van een derde (1/3) van den prijs 
van een gewoon gesprek van d r ie minuten, 
gevoerd in de tariefsuren, waarin het oproep
berich t door het e indkantoor, aanvraagzijde, 
overgebrach t is . 
205 3. Indien het oproe pberich t afge leve rd 
werd aan een geadresseerde wonende buiten 
den kosteloozen bestelkr ing van telegrammen, 
is verschuld igd een extra toeslag, bode)rnsten 
genaamd, gelij k a,an het recht voor bodever 
zorgi ng in den telegraafdienst. Deze bode
kosten worden in de internationale re keningen 
geheel tegoed geschreven aan de adm inistratie 
_of particuliere ondernem ing va n bestemm ing. 

Artikel 43. 
Prijsberekenin g van beurs,resprekken. 

206 De p rijs va n een beursgesprek is gelij k 
a an dien van een gesprek van dezelfde klasse 
en van <lenze! fden duu r. Deze prijs is ver
schuld igd van het oogenbli k a f waa rop de 
verb ind ing ter beschi kking is van den o pge
roe pen beursbezoeker. 

Artikel 44. 
Prijsberekening· van g·esprekken voor 

rekening van den opg·eroepene. 
207 § 1. De prijs van een gesprek voor reke
n ing van den opgeroepene is gelijk aan d ie,;, 
van een gesprek van dezelfde klasse en van 
_denzelfden duur , gevoerd in dezelfde tariefs
uren , met een toeslag gel ijk aa n den prij s 
voor een mi nuut van een gewoon gesp rek, 
gevoerd in deze! fde tar iefsure n a ls het begin 
van het gesprek. Deze p rij s wordt door den 
opgeroepene betaald. 
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208 § 2. Indien de verb inding niet tot sta nd 
komt tengevol ge van de weige ri ng van den 
opgeroepene het gesprek te beta len, wordt va n 
den aanvrager de toes lag gelijk aan den prij s 
voor een minuut van een gewoon gesp rek ge
heven. 

Artikel 45. 

Prijs berekening van verzoeken ,om 
lnlfchtingen. 

209 Voor een verwek om inlich t ing zijn in 
den internationalen dienst a lleen dan kosten 
verschuldigd, wa nneer het niet vergeze ld is 
van een gespreksaanvraag en voor zoover 
daaraan slech ts kan worden voldaan door ge
bru ikmaking van een internationale telefoon, 
gele iding , .In dat geval is de prijs van het 
verzoek om inlich t ing gelij k aan het de rde 
deel (1/3) van d ien voor een gewoon gesprek 
van dr ie minuten, dat zou zijn gewisse ld tus
schen den persoon, d ie de inlich t ing vraag t en 
dengene omtrent wien de inlicht ing gevraa gd 
is, in de tariefsuren, waarin het verzoek om 
inl icht ing door het e indkantoor, aa nvraagzijde, 
ove rgebracht werd . 

Artikel 46 : 

Dubbele toes lagen. 
210 Wa nneer een gespreksaanvraag van een 
klasse waarvoor een toeslag moet worden be
taald (bv. in geval van gesprekken op een 
vastgesteld tijdstip of van gesprekken voor 
rekening van den opgeroepene ) vergezeld gaa t 
van een voorber ich t of van een oproepbericht, 
wordt slechts een enkele toeslag geheven, te 
weten die van het voorber ich t of van het op
roepberich t . 

Art ikel 47. 

Bevoegdheid tot afronding der bedragen. 
211 § 1. De bed ragen, welke op grond va n 
<;ie tusschen administraties en/of part icul iere 
ondernem ingen gesloten overeen komsten wor
den geheven kunnen naar boven of naa r be
neden worden afgerond , volgens de eischen 
van het muntstelsel of andere eischen van het 
land van oorsprong. 
212 § 2. De wijzig ingen, welke ter uitvoe
ring va n de vor ige pa ragraaf worden aange
bracht, zij n a lleen van toepass ing op het in 
het land van oorsprong geheven bedrag en 
brengen geen wijzig ing in de verdeeli ng de r 
bedragen, welke aan de andere belanghebben
de administrati es en/of pa rticnliere onderne
mingen toekomen. Zij moeten in d ier voege 
worden vastgesteld, d at het verschil tusschen 
den voor een gesprekseenhe id te heffen p rijs 
en den nauwkeurig berekenden prij s volgens 
de doo r de betrokken a dm inistraties gekozen 
aequivalenten van den gouden frank het vijf
t iende deel van dezen laatsten pr ijs niet te 
boven gaat. 

Ar t ike l 48. 1 

Vaststellin g van mnntaequlvalenten. 
213 § 1. Ten e inde de in nummer 164 voor
geschreven eenheid va n p rijs te verzekeren, 
stellen de landen der Vereenig ing voor de 
heff ing hunner ta rieven een aequivalent in 
hunne e igen munt vast, dat de waarde va n den 

1 Gelijkluidend a rtikel in het telegraaf
reglement en in het telefoonreglement. 
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gouden frank woveel ,mogelijk nabij komt. 
214 § 2. Elk land deelt het aequivalent, dat 
het gekozen heeft, rechtstreeks aan het Bureel 
van de Vereeniging mede. Het Bureel van de 
Vereeniging maakt een lijst der aequivalenten 
op en zendt deze aan all e adm inistraties der 
:Vereeniging toe. 
215 § 3. Het aequivalent van den gouden 
frank kan in elk l and wijzigingen ondergaan, 
welke verband houden met de stijging of de 
-daling van de waarde van de munt van dit 
land. De admin istratie, welke haar aequiva
lent wijzigt, stelt den dag vaat, met ingang 
waarvan zij de tarieven volgens haar nieuwe 
aequivalent zal heffen; zij geeft daarvan ken
nis aan het Bureel van de Vereeniging, dat 
all e administraties der Vereeniging inlicht. 

Artikel 49. 
Prijsberekening In bijzondere gevallen. 

Ontheffingen en teru gbetalin gen. 
216 § 1. Wanneer uit hoofde van den tele
foondienst een gespreksaanvraag niet is ge
volgd door de totstandbrenging van de ver
binding tusschen de toestellen van den aan
vrager en van den opgeroepene, worden geen 
kosten geheven. Indien het bedrag vooruitbe
taald is, wordt het teruggegeven . 
217 § 2. Wanneer dadelijk bij het tot stand 
brengen van een verbinding vastgesteld wordt, 
dat de geluidsoverkomst niet voldoende is, 
worden geen kosten geheven. 
218 § 3. 1. Wanneer de belanghebbenden 
tijdens een gesprek uit hoofde van den tele
foondienst moeilijkheden ondervinden, wordt 
voor de prijsberekening de duur van het ge
sprek teruggebracht tot den t.otalen tijd , ge
durende welken de geluidsoverkomst voldoen
de is geweest; indien deze t.otale tijd minder 
dan drie minuten is, worden geen kosten ge
heven. 
219 2. De aanvrager van een verbinding kan 
t.oepassing van deze bepaling slechts dan vors 
deren, wanneer de betrokken kant.oren, of, in 
voorkomende gevallen, de openbare spreek
gelegenheden, tijdens het gesprek uitgenoo
digd zijn de moeilijkheden, welke zich voor
doen, vast te stell en " 
220 § 4. 1. Elke klacht, welke ingediend 
wordt, nadat de betrokken kantoren tot over
eenstemming gekomen zijn omtrent de , vast
stelling van den duur der gesprekken voor de 
prijsberekening, wordt door het kant.oor van 
aanvraag onderwcht. De eindkantoren houden 
rechtstreeks briefwissel ing met elkander, ten 
einde de inlichtingen te verzamelen, welke 
voor het onderzoek noodig kunnen zijn. 
221 2. Ontheffingen worden verleend door 
de administratie of particuliere onderneming 
van aanvraag en komen te haren laste. 
222 § 5. 1. Een gespreksaanvraag kan wor
den ingetrokken, zonder heffing van eenige 
kosten, t.ot op het oogenblik , waarop de aan
vrager t.ot het voeren van het gesprek opge
roepen wordt. 
223 2. Ingeval evenwel van intrekking van 
een gespreksaanvraag, waarvoor een toeslag 
moet worden betaald, wordt deze t.oeslag ge
heven, indien op het oogenblik van de in
trekking, de aanduidingen betreffende deze 
gespreksaanvraag i-eeds door het eindkantoor, 
a anvraagzijde, zijn overgebracht. 
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224 3. Indien, in geval v,an een aanvraag 
voor een gesprek met oproepbericht, de aan
vrager wenscht, dat de geadresseerde te zijnen 
huize ingelicht wordt omtrent de intrekking, 
heft men opnieuw den toeslag voor een op
roepbericht en , eventueel , het bodeloon . 
225 4. Indien, in geval van een aanvrajtg 
voor een gesprek met oproepbericht en bode 
betaald, de bode op het oogenblik van ont
vangst van het bericht van intrekking door 
het kantoor van bestemming nog niet vertrok
ken is, worden geen bodekosten geheven. 
226 § 6. 1. Indien door toedoen der corres
pondenten een abonnementsgesprek niet heeft 
kunnen plaats vinden of niet den toegestanen 
duur heeft gehad, wordt geen vergoeding ge
geven en geschiedt er geen terugbetaling. 
227 2. Indien uit hoofde van den telefoon
dienst een · abonnementsgesprek niet heeft kun
nen plaats vinden of niet den t.oegestanen 
duur heeft gehad, wordt dit gesprek vervan
gen door een gesprek, waarvan de duur over
eenkomt met den ongebruikten tijd en dat ge
voerd· moet worden zoo spoedig mogelijk na 
het overeengekomen tijdstip, met voorrang 
boven de andere gesprekken van dezelfde 
klasse. 
Indien het gesprek aldus niet is kunnen war, 
den vervangen of vergoed in dezelfde tariefs
uren, wordt a ll een het tarief voor den gebruik
ten tijd in de internationale rekeningen opge
nomen; indien de gebruikte tijd minder dan 
drie minuten is, worden geen kosten in reke
ning gebracht. Voor de berekening van de 
voor den gebruikten tijd verschuldigde kosten 
wordt als grondslag genomen de prijs van een 
onverkort abonnementsgesprek van den t.oege
stanen duur, welke prijs gelijk is aan het vijf 
en twintigste (1/25) of aan het dertigste (1/30) 
gedeelte van het maandbedrag van het abon
nement, onverschillig welke maand het be
treft. Wat betreft het abonnement aangegaan 
voor een tijdvak van zeven achtereenvolgende 
dagen, wordt als grondslag genomen een 
zevende (1/7) gedeel te van het bedrag van dit 
abonnement. 
228 § 7. 1. Voor elk ander gesprek dan een 
abonnementsgesprek, wordt, in geval van wei
gering door den aanvrager of den opgeroe
pene, het bedrag geheven verschuldigd voor 
een minuut van een gewoon gesprek gevoerd 
tusschen de beide betrokken t.oestellen in de 
tar iefsuren, waarin de weigering heeft plaats 
gehad. 
229 2. Indien evenwel een gesprek, waarvoor 
een t.oeslag moet worden betaald niet heeft 
kunnen plaats vinden tengevolge van weige
ring door den aanvrager of den opgeroepene 
of den geadresseerde of diens gevolmachtigde, 
wordt alleen deze t.oeslag geheven. 
230 3. De administraties en/of particuliere 
ondernemingen kunnen overeenkomen omtrent 
de heffing van een bedrag gelijk aan dat in 
geval van weigering voor elk ander gesprek 
dan een abonnementsgesprek, in geval van 
geen gehoor van den aanvrager op het oogen
bl ik, waarop hij opgeroepen wordt het gesprek 
te voeren , of in geval van geen gehoor van 
den opgeroepene, indien hij opgeroepen wordt 
een voorbericht te ontvangen, dan wel een 
gesprek met voorbericht te voeren. 
231 § 8. Voor een gesprek aangevraagd me~ 
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een verkee rd nummer en totstandgebracht met 
het onder dit nummer aangesloten perceel 
moet voor een duur va n dri e minuten betaald 
worden. Indien evenwel de foutieve aanvraag 
onmiddellijk vervangen wordt door een a ndere 
gespreksaanvraag voor hetze! fde land , wordt 
voor de foutieve aanvraag slechts de prijs ge
heven voor een minuu t van een gesprek. 

HOOFDSTUK X . 

Afrekenin g. 

Artikel 50. 

Samenstelling van rekeningen. 
232 § 1. Bij de samenste l I i ng de r i nte rna
tional e te lefoonrekeningen dient de gouden 
frank , zooals deze bij artikel 32 va n het Ver
drag is om chreven, a ls munteenhe id. 
233 § 2. 1. T enzij de betrokken administra
ti es en/o f particul iere ondernemingen beslo
ten hebben niet over te gaan tot dagelijksche 
vergelij k ing van de minu ten van gew isse lde 
gesprekken, stellen de eindkantoren van elke 
groep ge le idingen dage lijks onderling, pe r 
telefoon, het aantal minu te n vast, waarvan 
het tar ief in de internationale rekeningen 
moeft worden opgenomen. 
234 2. De dagelijksche vergelijki ng moet, 
voor elke groep geleidingen tusschen twee 
e indka ntoren, en voor elke tariefsperiode, de 
aantall en betaalde minuten van elke klasse 
doen blij ken , met afzonderl ijke vermelding 
van de gesprekken, welke over noodwegen 
afgewikke ld zijn. Voor e lke tariefsper iode 
worden de minuten samengevoegd naar de 
landen en naar de tariefszonen. Evenwel voe
gen de transite indkantoren de aanta ll en be
taalde minuten, voor elke tar iefsperiode, slechts 
samen naar de landen. 
235 3. De dagelijksche ve rgelijking van het 
aanta l m inuten moet worden uitgevoerd na 
onderzoek van de dienstbesche iden; zij moet 
uiterlij k den tweeden dag na den betrokken 
arbe idsdag zijn afgeloopen en moet zoodan ig 
worden uitgevoerd, dat de afwikkeling van het 
verkeer niet bel emmerd wordt. 
236 § 3. V an de kosten wegens telefoonge
sprekken enz. worden door de adm inistratie of 
particuliere onderneming van het la nd van 
bestemming maandrekeningen opgemaakt. 
Deze rekeningen worden zoodanig opgemaakt, 
dat duide lijk worden aangegeven, voor elke 
tariefspe riode, de aanta ll en betaalde minuten 
van elke kl asse, gerangschikt naar de zonen 
van bestemming. Indien het verkeer over ver
schil lende wegen afgewikkeld is, wordt boven
dien het over eiken weg afgewikkelde verkeer 
afzonde rlijk vermeld met aanwijzing, even
tueel, of het een noodweg betreft, waarva n het 
gebruik n iet kosteloos is geweest . 
237 § 4. 1. In de maandrekeningen worden 
a ll e tarieven en toeslagen voor in ternationale 
telefoongesprekken opgenomen, met uitzon
dering van die , waaromtrent dit R eglement 
anders bepaalt. 
238 2. De toeslagen, welke in de internatio
nale rekeningen opgenomen worden, worden 
tusschen de betrokken administraties en/of 
particuliere ondernem ingen verdee ld in de
zelfde verhouding a ls de gesprek kosten. 
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Artikel 51. 

Uitwisselin g en goedkeuring van 
rekenin gen. 

239 § 1. Tenzij tusschen de administraties 
en/of de particu liere ondernem ingen een bij
zondere overeenkomst ges loten is, zendt de 
administratie o f particuliere onderneming van 
bestemming aan de administratie of particu-
1 ie re ondernem ing van aanvraag de maand
rekeningen in even zooveel af chriften a ls er 
landen, het land van bestemm ing inbegrepen, 
bij betrokken zijn. a definiti eve goedkeuring 
van de rekening, zendt de administratie of 
particuli e re onderneming van aanvraag een 
afschri ft va n de reken ing aan de administra
t ie of particu lie re ondernem ing van bestem
ming evenals aan e lk der adm inistraties en/of 
particuliere ondernemingen van de andere be-
trokkenlanden. · 
240 § 2. Elke maandrekening moet vóó r den 
afloop van de derde maand volgende op die, 
waarop deze rekening betrekking heeft, wor
den toegezo nden. 
241 § 3. H et ber icht van de goedkeu ri ng van 
een rekening of van de opmerkingen, tot wel 
ke deze aanle iding gegeven heeft , moet wor
den toegezonden vóó r den afloop van de zesde 
maand volgende op die, waarop deze reke
ning betrekking heeft. De administratie of 
particuliere onderneming, welke in dit t ijds
verloop geen enkele opmerking omtrent ver
beteringen ontvangen heeft, beschouwt (ie 
maandrekening a ls rechtens goedgekeurd. 
242 § 4. 1. De maandrekeningen worden zon
der herziening goedgekeurd , wa nneer het ver
schil tusschen de door de be ide betrokken ad
ministraties of parti culiere ondernemingen op
gemaakte reken ingen niet hooger is dan vijf 
en twintig franken, of niet meer dan 1 ten 
100 bedraagt va n de rekening, welke opge
maakt is door de administratie of particuliere 
onderneming, welke te vorderen heeft, mits 
het bedrag deze r reken ing niet hooger is dan 
honderdduizend franken (100 000 fr.) ; wan
neer het bedrag van de rekening, welke is 
opgemaakt door de a dministratie of particu-
1 iere ondernem ing, welke te vorderen heeft, 
hooger is dan laatstgenoemd bedrag, mag het 
verschil een totaa lbedrag van: 
1 °. 1 ten 100 van de eerste honderdduizend 

franken (100 000 fr.) ; 
2° 0,5 ten 100 va n het overschietende bedrag 

der rekening, niet te boven gaan. 
243 2. Een aangevangen he rziening wordt 
gestaakt, zoodra ten gevolge van de tusschen 
de betrokken administraties en/of particu liere 
ondernemingen gewisselde opmerk ingen, het 
verschil teruggebracht is tot een bedrag, dat 
het door nummer 242 vastgestelde maximum 
niet te boven gaat. 
244 § 5. 1. Onmiddellijk na de goed keuring 
van de rekeningen betrekking hebbende op de 
laatste maa nd van een kwartaa l wordt, tenzij 
tusschen de betrok ken administraties en/of 
particuliere ondernemingen anders overeenge
komen is, door de admi nistratie of particu-
1 iere onderneming, welke te vorderen heeft, 
een driemaandelijksche rekening opgemaakt, 
waarin het sa ldo voor de gezamenl ijke dr ie 
maanden van het kwartaal tot uiting komt ; 
deze rekening wordt in twee exemplaren toe-
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gewnden aan de administratie of particul iere 
onderneming, welke te betalen heeft en welke, 
na onderzoek, een der beide exemplaren, voor
zien van haar goedkeuring, terugzendt. 
245 2. Wanneer de goedkeuring van een of 
andere maandrekening van eenzelfde kwar
taal vóór het verstrijken van de zesde maand 
volgende op het kwartaal , waarop deze reke
ningen betrekking hebben, niet is ontvangen, 
kan de driemaandelij ksche rekening n iettemin 
door de admin istratie of de particuliere on
derneming, welke te vorderen heeft, worden 
opgemaakt, ten behoeve van een voorloopige 
afrekening, welke op de voorwaarden van 
nummer 24 7 voor de administratie of parti
cul iere onderneming, welke te betalen heeft, 
bindend wordt. Verbeteringen , welke later 
noodzakel ijk zijn gebleken, worden in een vol
gende driemaandel ijksche afrekening opgeno
men. 

Artikel 52. 
Bewarin g van bescheid en. 

246 De bescheiden, welke ged iend hebben 
voor de vaststelli ng van internationale tele
foonrekeningen, worden bewaard, totdat de 
vereffening van de daa rop betrekking hebben
.de reken ingen heeft plaats gehad, en, in alle 
gevall en, gedurende ten minste t ien maanden. 

A r t i kei 53. 1 

Vereffenin g der rekeningen. 
247 § ,1. De driemaandelij ksche reken ing moet 
binnen · een termijn van zes weken te rekenen 
van den dag, waarop de admin istratie of par
t iculiere onderneming, welke te betalen heeft, 
haar heeft ontvangen, onderzocht en betaald 
zijn. Na het verstrij ken van dien termijn is 
wegens de door de eene administratie of parti 
culiere onderneming aan de andere te betalen 
sommen een rente verschuldi gd van 6 ten 100 
per jaar, te rekenen van den dag volgende op 
dien , waarop bovengenoemde termijn verstre
ken is. 
248 § 2. 1. Het saldo der driemaandelij ksche 
rekening, luidend in gouden franken , wordt 
door de administratie of de particul iere onder
neming, welke te betalen heeft, aan de admi
nistratie of de particuliere ondernem ing, welke 
te vorderen heeft, betaald tot een bedrag, dat 
daarmede in waarde overeenkomt; deze beta
ling kan worden bewerkstelligd: 
249 a. ter keuze van de administratie of de 
particuliere onderneming, welke te betalen 
heeft, in goud of door middel. van chèques of 
wissels, welke beantwoorden aan de voorwaar
den genoemd in de nummers 252 en 253, be
taa lbaar op vertoon en getrokken op de hoofd
stad of een handelsstad van het land, dat te 
vorderen heeft, 
250 b. volgens getroffen overeenkomst tus
schen de twee adm inistraties en/of particu liere 
ondernemingen door tusschenkomst van een 
bankinstelling, welke de clearing van de 
Bank voor Internationale Betalingen te Bazel 
benut, 
251 c. op elke andere tusschen de betrokke
nen overeengekomen wijze. 
252 2. In geval van betaling door middel 

1 Gelijkluidend artikel in het telegraaf
reglement en in het telefoonreglement. 
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van chèques of wissels, worden deze t irels ge
sreld in de munt van een land, waar de cen
trale em issiebank of een andere offic ieele 
em iss ie-instell ing goud of gouddeviezen koopt 
en verkoopt tegen nationale munt, tegen vaste 
bij de wet of krachtens een overeenkomst met 
de Regeer ing bepaalde koersen. 
253 3. Indien de munten van verschillende 
landen aan deze voorwaarden beantwoorden , 
komt aan de admin istratie of particuliere on
derneming, welke te vorderen heeft, het rech t 
toe, de munt aan te wijzen, welke zij gesch ikt 
acht. De herleiding geschiedt volgens de pa
riteit der gouden munten. 
254 4. Ingeval de munt van een land, dat 
te vorderen heeft, niet beantwoordt aan de in 
nummer 252 genoemde voorwaarden, en ind ien 
be ide landen zul ks overeengekomen zij n, kun
nen de chèques of wisse ls ook worden uitge
drukt in de munt van het land , dat te vorde
ren heeft. In dat geva l wordt het saldo, vol 
gens de par ite it der gouden munten, herleid 
in de munt van een land, welke aan boven
bedoelde voorwaarden beantwoordt. H et ver
kregen bedrag wo rdt vervo lgens herle id in de 
munt van het land, dat te betalen heeft en 
van deze munt in de munt van het land, dat 
te vorderen heeft, naar den beu rskoers van de 
hoofdstad of van een handelsstad van het 
land , dat re betalen heeft, op den dag van 
aankoop van de chèque of van den wissel. 
255 5. Wanneer het bedrag van het saldo 
5000 gouden fra nken te boven gaat, moeten , 
indien de administratie of de particul iere on
derneming, welke re vorderen heeft, zulks 
verzoekt, de datum van verzending, de datum 
van aankoop en het bedrag van een chèque 
of een wissel , door de administratie of de 
particuliere onderneming, welke te betalen 
heeft, door middel van een diensttelegram 
worden medegedee ld. 
256 § 3. De op de beta li ng vall ende kosten 
worden gedragen door de administratie of par
ticu l iere onderneming, welke te betalen heeft. 

HOOFDSTUK XL 

Bureel van de vereenlgln g. Internationaal 
raadg·evend telefoon comlté (C.C.I.}'.) 

Artikel 54. 1 

Kosten van het Bureel van de Vereenlglng. 
257 1. De gemeenschappelij ke kosten van het 
Bureel van de Vereeniging voor den tele
graaf- en den telefoondienst mogen per jaar 
h_et bedrag van tweehonderdduizend gouden 
franken (200 000 fr. ) niet te boven gaan. 
258 2. Indien echter in den loop van een 
jaar buitengewoon hooge u itgaven moeten 
worden gedaan voor drukwerken of beschei
den, terwij l de daarop betrekking hebbende 
ontvangsten niet gedurende hetzelfde jaar 
worden geïnd, is het Bureel , u itslu irend in d it 
geval, gemachtigd het vastgestelde maximum
crediet te overschrijden, met het voorbehoud, 
dat het maximumcrediet voor het volgende 
jaar wordt verminderd met een bedrag, ge
lijk aan dat van de bedoelde overschrij ding. 
259 3. Het bedrag van tweehonderdduizend 
gouden franken (200 000 fr.) kan tusschen 

1 Gelij kluidend art ikel in het telegraaf
reglement en in het telefoonreglement. 
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twee conferenties met toestemming van alle 
verdragsluitende partijen gewijzigd worden. 

Artikel 55. 
Ultg·aven van het Bureel van tle 

Vereenlglug. 
260 Het Bureel van de Vereeniging geeft de 
volgende documenten uit betreffende de inter
nationale telefonie, waarbij het zich laat lei
den door de ter zake uitgebrachte adviezen 
van het C.C.I.F.: 
algemeene telefoonstatistiek; 
naamlijst der internationale telefoongeleidin

gen; 
officiëele kaarten betreffende het internatio

nale net. 
Artikel 56. 

Internationaal raadgevend telefooncomlté 
(C,C.I.F.). 

261 § 1. Een internationaal raadgevend tele
fooncomit,é (C.C.I.F.) is belast met de be
studeer ing van vraagstukken betreffende tech
niek, exploitatie en tarifeering, welke van 
belang zijn voor de internationale telefonie en 
welke aan het comit,é voorgelegd worden door 
de admin istraties en particuliere ondernemin
gen . 
262 § 2. 1. Het is samengesteld uit deskun
digen van de administraties en particuliere 
ondernemingen, die verklaren aan zijn werk
zaamheden te willen deelnemen. Deze verkla
ring wordt toegewnden aan het Bureel van de 
Vereeniging, dat er kennis van geeft aan ·all e 
a dministraties en aan het C.C.I.F. 
263 2. De kosten van het C.C.I.F. worden 
geheel gedragen door de deelnemende landen 
en over hen omgeslagen volgens een stelsel 
overeen komende met dat, hetwelk aangenomen 
is voor de verdeeling der kosten van het Bu
reel van de Vereen ig ing. 
264 3. Wanneer een land niet door een ad
ministratie, maar door een of meer particuliere 
ondernemingen vertegenwoordigd wordt, komt 
het aandeel van dit land ten laste van de 
particul iere onderneming(en) , welke dit land 
vertegenwoordigt (vertegenwoordigen). De 
particuliere ondernemingen worden uitgenoo
digd zich met elkander te verstaan omtrent 
de verdeel ing tusschen hen van de bijdrage 
van dat land; bij gebrek aan overeenstem
ming, wordt deze bijdrage in gel ijke deelen 
-verdeeld, welke ten laste van deze onderne
mingen worden gebracht. 
265 4. De persoonlijke uitgaven van de des
kundigen van elke administratie of particu
liere onderneming worden door deze laatste 
gedragen. 
266 § 3. Elke administratie en particuliere 
onderneming heeft het recht een einde te ma
ken aan de verbintenis die zij op zich genomen 
heeft deel te nemen aan het C.C.I.F., door 
van haar bes! issing kennis te geven aan het 
Bureel van de Vereeniging, dat haar mede
deelt aan alle administraties en aan het 
C.C.I.F. Deze kennisgeving heeft gevolg in
gaande 1 J anuari van het volgende jaar. 
267 § 4. In beginsel hebben de bijeenkom-
ten van het C.C.I.F. om de twee jaren plaats. 

Een vastgestelde bijeenkomst kan evenwel , op 
verwek van tien deelnemende adm inistraties 
worden vervroegd of uitgesteld door de admi-
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nistratie, die haar bijeengeroepen heeft, in
dien het aantal en de aard der te onderzoeken 
vraagstukken zulks wettigen. 
268 § 5. 1. De talen, van welke men in de 
algemeene vergaderingen, commiss ies en sub
commissies gebruik maakt en de wijze van 
stemmen, welke daar gevolgd wordt, "zijn" de
zelfde als aangenomen door de laatste con
ferentie van gevolmaclitigäen of door de laat
ste administratieve conferentie. · 
269 2. Wanneer evenwel een land niet door 
eeh admin istratie vertegenwoord igd is, zijn de 
deskundigen van de particuliere ondernemin
gen van dat land stemgerechtigd en beschik
ken zij te zamen, onverschillig hun aantal , 
over één enkele stem. 
270 § 6. De directeur van het Bureel van 
de Vereeniging of zijn vertegenwoordiger en 
de vertegenwoordigers v'ah de andere inter
nationale raadgevende comit,é's , C.C.I.R. en 
C.C.I.T., hebben het recht met raadgevende 
stem deel te nemen aan de bijeen.komsten van 
het C.C.I.F. ' 
271 § 7. De voorafgaande bepalingen be
treffende de inrichting en de werkwijze va'n 
het C.C.I.F. worden aangevuld door een reglè
ment van huishoudelijken dienst, waarvan de 
voornaamste bepalingen weergegeven zijn als 
bijlage van dit Reglement. 

HOOFDSTUK XII. 

Conferenties. 
Artikel 57. ï 

Ultnoodlglng voor de conferenties. 
272 § 1. 1. De regeering, belast met de bij'. 
eenroepi ng der conferenties (beheerende i·e
geering) stelt den definitieven datum der bij
eenkomsten vast. 
273 2. Achttien maanden vóór dezen datum 
richt zij de uitnoodigingen tot de verdrag
sluitende regeeringen, di e daarvan mededee
li ng doen aan de particuliere ondernemingen, 
welke door haar onderscheidenlijke, tot dit 
Reglement toegetreden, regeeringen zijn er
kend en aan de internationale organisaties, 
die er belang bij kunneh hebben. 
274 3. De beheerende regeering is bevoegd 
regeeringen uit te noodigen, die het Verdrag 
hebben onderteekend of daartoe zijn toegetre
den, doch nog niet tot dit Reglement zijn toe
getreden. 
275 § 2. 1. De uitgenoodigde regeeringen 
leggen bij h aar antwoord aan de beheerende 
regeering de lijst van de door haar erkende 
particuliere ondernemingen ove1·, die verzocht 
hebben tot de · conferentie te worden toe ge
laten. 
276 2. De verweken tot toelating van inter
nationale organisaties moeten binnen den tijd 
van 5 maanden gerekend van den datum van 
uitnoodiging af aan de beheerende regeering 
worden gewnden (door tusschenkomst van de 
bevoegde regeeri ngen) . 
277 § 3. 1. Zes maanden vóór de bijeen
komst van de conferentie deelt de beheerende 
regeering aan de verdragsluitende regeerin
gen de verzoeken mede, bedoeld in nummer 

1 Gelijkluidend artikel in het telegraafregle
ment en in het telefoonreglement. 
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276 en noodigt ze uit h aar meening inzake de 
inwilliging dezer verzoeken kenbaar te maken. 
278 2. De verdragsluitende regeeringen moe
ten haar antwoord vier maanden vóór den da
tum van aanvang der bijeenkomst inzenden. 
279 § 4. Tot de conferenties worden toege
laten: 
280 . a. de delegaties van de verdragsluitende 
of tot dit Reglement toegetreden regeeringen, 
de delegaties van de regeeringen, bedoeld in 
nummer 274 en de vertegenwoordigers van de 
particuliere ondernemingen, die erkend zijn 
door de verdragsluitende regeeringen; 
281 b. de internationale organisaties, bedoeld 
in nummer 276; ten gunste van welke te:ri 
minste de helft van de verdragsluitende re
geeringen , die binnen den termijn, bedoeld in 
nummer 278 hebben geantwoord, zich hebben 
uitgesproken. 
282 § 5. Ten aanzien van de ándere inter
nationale organisaties, wordt een beslissing 
omtrent toelating genomen in de eerste ple
naire vergadering. 

HOOFDSTUK XIII. 

Aanvullingsbepalingen. 

Artikel 58. 

Aanvullingsbepalingen. 

283 ·De administraties en/of particuliere on
dernemingen stellen in gemeen overleg elke 
bepaling betreffende den internationalen tele
foondienst vast, -welke in d it Reglement niet 
voorkomt en laten zich daarbij leiden door de 
door het C.C.I.F. uitgebrachte adviezen. 

HOOFDSTUK XIV. 

Slotbepaling. 

Artikel 59. 

Inwerkingtreding van het Reglement. 

284 Dit Reglement treedt in werking op 1 
Januari negentienhonderd negen en d!)rtig. 
285 In oirkonde hiervan hebben de onder
scheidene gevolmachtigden di t Reglement in 
enkelvoud onderteekend, zullende dit stuk 
worden bewaard in de archieven van de 
Egyptische Regeering, die een gewaarmerkt 
afschr ift er van zal' ze"nden aan elke verdrag
si uitende regeer ing. 

Gedaan te Caïro, den 4en April 1938. 

(Vol gen de onderteekeningen.) 

BIJLAGE: 

(Zie art. 56.) 
Huishoudelijk reglement .van het Interna
tionaal raadgevend telefooncomlté (C.C.I.F.) 

Voornaamste bepalingen. 

Artikel 1. 

Inrichtin g. 
Het internationaal raadgevend telefooncomité 

(C.C.I.F.) omvat vier organen: 
a. de a lgemeene vergadering (A.P.); 
b. de commissies van rapporteurs (C.R . ); 
c. het laboratorium van het Europeesche 
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standaard ijksysteem · voor telefonische trans
missie (S.J!'.E.RT.); 

d . het al gemeen secretariaat. 

Artikel 2. 
Algemeene vergadering, 

§ 1. De t~ak van de a'lgemeene vergadering 
'is de door de commissies van rapporteurs aan
geboden rapporten en ontwerp-adviezen goed 
te keuren, te verwerpen' of te wijzigen en te 
beslissen over het in studie nemen van nieuwe 
vragen, welke haar worden v.oorgelegd door 
de tot het C.C.I.F. toegetreden administraties 
en particuliere ondernemingen. 

§ 2 . . Iedere algemeene vergadering komt 
bijeen in een stad en op een tijdstip, welke 
door de vorige a lgemeene vergadering bepaald 
zijn. 

§ 3. De eerste zitting van de algemeene 
vergadering wordt geopend door den verte
genwoordiger . van het land, waar zij plaats 
'heeft. In deze zitting worden gekozen de voor
zitter , de ondervoorzitters en de secretarissen. 

§ 4. Groepen van personen of instellingen, 
welke vraagstukken behandelen, die van be
lang kunnen zijn voor de internationale tele
fonie , kunnen worden uitgenoodigd aan zekere 
bijeenkomsten met raadgevende stem deel te 
nemen. Vertegenwoordigers van fabr ikanten 
van materialen zijn niet gemachtigd tot bij
woning van de zittingen van de a lgemeene 
vergadering. De a lgemeene vergadering be
slist over de vertegenwoordi ging van het C.C. 
i.F. in de bijeenkomsten van instellingen, 
welke vraags.tukken behandelen, die van be
lang kunnen zijn voor de internationale tele
fonie. 

§ 5. De al gemeene vergadering stelt de 
commissies van rapporteurs samen, die noo
dig zijn om de door haar in studie genomen 
vraagpunten te behandelen. Zij wijst de ad
m inistraties en particuliere ondernemingen 
aan, die in de genoemde commissies zullen 
worden vertegenwoordigd en wijst met name 
den hoofdrapporteur van elke commissie aan. 

§ 6. De algemeene vergadering wijst drie 
rekeningopnemers aan, alsmede drie vervan
gende rekeningopnemers, die belast zijn, vol
gens een bepaalde volgorde, de(n) verhinder
de(n) werkelijke (n) reken ingopnemer(s) te 
vervangen; deze rekeningopnemers zijn belast 
met het onderzoek van de door den secretaris
generaal gereedgemaakte ontwerpen der jaar
begrootingen, a lsmede van de rekeningen der 
afgeloopen jaren. Zij gaat nauwkeurig - het 
verslag na , dat de rekeningopnemers opge
steld hebben voor het sedert de laatste a lge
meene vergadering verloopen t ijdvak. 

§ 7. De door de algemeene vergadering 
aangenomen adviezen moeten de formule: ,,à 
]'unanimité" (me·t algemeene stemmen) in
houden , indien het adv ies is aangenomen met 
algemeene stemmen , of de formule: ,,à la ma
jorité" (bij meerderheid van stemmen), indien 
het advies bij . meerderheid van stemmen aan
.genomen is. 

§ 8. Het C.C.I.F. zendt de adviezen, welke 
het uitbrengt, aan het Bureel van de Ver
eenig ing, daarbij aangevende welke adv iezen 
of gedeelten van adviezen van het meeste be
lang zijn om te .worden opgenomen in het 
.door dit Bureel uitgegeven tijdschrift. 
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Artikel 3. 
Commissie van RapJ>orteurs. 

§ 1. De taak der commissies van rappor
teurs is een diepgaande studie te ma ken van 
nieuwe vraagpunten en aan de volgende al
gemeene vergadering, over elk vraagpunt, een 
omstandig rapport, aangevuld door ontwerp
adviezen, aan te bieden. 

§ 2. 1. In elke commiss ie van rapporteurs 
neemt een hoofdrapporteu r de le iding de r 
werkzaamheden van de commiss ie van rap
porteurs op zich en hij is, met macht ig ing van 
zijn a dministratie, bevoegd de rapporteurs van 
zijn commiss ie bijeen te roepen. 

2. De vragen moeten zooveel moge lijk door 
briefwisseling worden opgelost; de hoofdrap
porteur m ag te dien einde in rechtstreeksche 
briefwisseling staan met de a ndere leden van 
zijn commiss ie. M aar indien de voll edige op
loss ing van een vraag langs dezen weg niet 
kan worden verkregen, heeft hij , met machti 
ging van zijn administrati e, het recht bijeen
komsten op geschikte plaatsen voor te stell en, 
ten einde over de in studie zijnde vraag te 
kunnen beraadslagen. 

3. T en e inde herhaalde reizen en langdu
rige verblijven te voorkomen, houden de com
missies van eenzelfde groep haar bijeenkom
sten in eenzelfde stad en op eenzelfde tijdstip 
volgens een door den secretar is-generaal opge
steld en door de betrokken administrati es 
goedgekeurd gezamenl ij k plan. 

§ 3. De commissies van rapporteurs kunnen 
vertegenwoordigers van fabrika nten van ma
terialen uitnoodigen aan bepaa lde punten van 
onderwek en beraadslag ingen deel te nemen, 
indi en blijk t, dat hun medewerking nuttig 
kan zijn . 

Artike l 4. 
Laboratorium van het Europeesche stand
aard ljksysteem voor telefonische trans

missie (S.F.E.R.T.). 
§ 1. Het S.F.E.R.T. dient tot grondslag 

voor de transmiss ie metingen en voor het 
toetsen van de transmiss ie gegevens betreffen
de de in a ll e Europeesche landen gebruikte 
telefoonsystemen. 

§ 2. 1. H et laboratorium van het S .F.E.R. 
T. voert op verwek en voor rekening van de 
a dministraties en particuliere ondernemingen, 
al dan niet tot het C.C.I.F. toegetreden, 
ijkingen uit van telefoontoestell en. 

2. Op ve rzoek van de al gemeene ve rgade
ring of van de commiss ies van rapporteurs, 
neemt het proeven en stelt onderzoe ken in , 
welke bestemd zijn om de oplossing van de 
nieuwe door de a lgemeene vergadering in stu
die genomen vraagpunten te ve rgema kkelijken. 

Artikel 5. 
Algemeen secretariaat. 

§ 1. 1. De secretari s-generaal word t geko
zen door de a lgemeene vergadering. Zijn be
zoldig ing wordt op de begrooting van het 
C.C.l.F. gebracht en door de algerneene ver
gadering vastgesteld. 

2. De secretaris-generaa l voert de geheele 
briefw isse ling van het C.C.I.F. 

3. Voor het beheer der zaken beschikt hij 
over een bureel, waarva n de kosten op de be
g root ing van het C.C.I.F. gebracht worden. 
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Hij is be last met de aanneming van en het 
toezicht op het personeel van dat bureel en 
het personeel van het laboratorium. 

§ 2. 1. De secretaris-generaal neemt deel 
aan de zittingen van de algemeene vergade
ring en aan de bijeenkomsten van de commis
sies van rapporteurs, met raadgevende stem. 

2. Hij bereidt de volgende zitti ng van de 
al gemeene vergadering voor; hij stelt de agen
da van die zitt ing vast volgens den staat van 
de door de commissies van rapporteurs aan
geboden rapporten. 

3. Hij brengt aan de a lgemeene vergade
ring verslag ui t van de werkzaamheden van 
het C.C.I.F. sedert de laatste algemeene ve r
gadering. 

4. In overeenstemming met de huishoude
lijke reglementen van de conferenties belast 
met de he rziening van de bepa lingen van het 
inte rnationale telefoonreglement, neemt de 
secretaris-generaal aan deze conferenties deel. 

SLOTPROTOCOL VAN HET 
TELEFOONREGLEMENT 

(Herziening va n Cairo, 1938) 

be hoorende bij het Internationaal Verdrag 
betreffende tie verreberlchtgeving. 

(Madrid, 1932.) 

Bij het onderteekenen van het Telefoon
reglement, behoorende bij het Internationa le 
Verdrag betreffende de ve rreberichtgeving, 
nemen de ondergeteekende gevolmachtigden 
kennis van de volgende ve rkl a ringen: 

1. 
De a fgevaardi gden van Egypte en van het 

Vereen igde Koninkrijk Groot-Britanni ë en 
Noord-Ie rl and ve rkl aren uitdrukkelijk , dat 
door hun onderteekening van het Telefoon
reglement, behoorende bij het Internationale 
Verdrag betreffende de verreberichtgev ing, 
E gypte en het Vereeni gde K oninkrijk Grnot
Britannië en Noord-Ierland geen enkele ver
plich ting aanvaarden met betrekking tot hetzij 
nummer 164 van artikel 31 (tariefseenheid ). 
hetzij arti kel 48 (vaststelling van muntaequi
va lenten) van genoemcf R eglement. 

2. 
De afgevaardi gden van de hie rna genoemde 

l a nden ve rkl a re n ui tdrukke lijk , dat door hun 
onderteekening van het Telefoonregl ement, be
hoorende bij het Internationale Verdrag be
tre ffende de verreberichtgeving, hun regee
ringen geen enkele verplichting aanvaarden 
met betrekk ing tot hetzij nummer 164 van a r
t ikel 31 (tariefseenh eid) , hetzij artikel 48 
(vaststelling van muntaequi va lenten) van ge
noemd Reglement, 

Alban ië 
Dui tschl and 
Belg ië 
Bul ga rije 
Vaticaansche Staat 
Denemarken 
Danzig (Vrije Stad) 
Spanje 
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Estland 
Finland 
Frankrijk 
Hongarije 
I e rland 
Ita lië, Ita li aansche K oloniën en de I ta liaan-

sche Eil anden in de Aegaeische Zee 
Litauen 
Noorwegen 
N ederland 
Polen 
P ortuga l 
Rumeni ë 
Zweden 
Zwi tse rland 
T sjechoslowa kij e 
Turkije 
Jugoslav ië 
Spaansche Zone van het Protectoraat Marokko 
Zuid-Afrikaansche U nie en het mandaat-

gebied van Zuid-West Afrika 
Argentijnsche R epubliek 
Birmani ë 
C hili 
R epubliek Columbi a 
Portugeesche Kol oni ën 
Cuba 
13ritsch-Indië 
N ederl andsch-lndi ë 
Ira k 
J a pa n, Chosen, Taiwa n, Kara fu to, het pacht

gebied Kwantung en de Zuidzee-Eil a nden 
onder J apa nsch Ma ndaat 

Libanon 
M arokko 
Paraguay 
P eru 
Zuid-Rhodes ia 
S yri ë 
Tunis 
V enezuel·a 

Ter oirkonde waa rvan de hie rnnder vermel
de a fgevaardigden di t Protocol hebben opge
steld, dat zij hebben ondertee kend in een enkel 
exempl aar, hetwelk bewaard za l blijven in de 
a rchieven van de R egeering van Egypte , die 
een gewaarmerkt a fschrift ervan zal zenden 
aan elke verd ragslui tende regeering. 

Gedaan te Cairo, den 4en April 1938. 

( Vo l gen de onde,·t ee keningen.) 

KLAPPER 
(De cijfers achte,· het onde1·we1·p zijn de cijf ers 

1:an het T elef oon,·egl ement .) 

A a nleg van geleidingen. 21- 25 
Aanvraag (Vorm van de gespreks-). 105- 106 
Aa nvu llingsbepalingen. 283 
Abonnementsgesprekken. 54- 63 , 188- 194, 

226- 227 
Adviezen ui tgebracht door het C.C.I.F .. 25 , 

283 
Afrekening. 232- 256 
Afronding van bed ragen (Bevoegdheid tot -) . 

211- 212 
Al gemeene telefoonstatistiek. 260 
Al gemeene Vergadering van het C.C.I.F. a rt. 

2 der bijl age 
Al gemeen Secreta ri aat van het C.C.I.F. art. 5 

der bijl age 
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Bepaling t ijdsti p totsta ndbreng ing ve rbinding. 
112 

Beperking van gespreksaanvragen. 111 
Beperking van gespreksdu ur. 147- l53 
Bestemming van een inte rnationale gele iding 

(Wijzig ing- ). 32 
Beursgesprekken. 84-'-86 , 206, 228 
Beu rto rde. 138 
Bevoegdheden va n het C.C. l.F. 261 
Bewaring van besche iden. 246 
Bijeenkomsten van het C.C.I.F. 267 
Bodekosten. 122, 205, 224- 225 
Bui ten-Europeesch ve rkee r. 4 
Bureel va n de Vereenig ing (Deelneming aan 

de bijeenkomsten van het C.C.I.F.) . 271 
Bureel van de Vereenig ing (Kosten van het-). 

257-259 
Bu reel van de Vereenig ing (Uitgaven va n 

het - ). 260 

C.C.I.F. (Adviezen uitgebracht door het - ). 
283 
(Al gemeene Vergadering van het-). 
a r t. 2 de r bijl age 
(Al gemeen Secreta ri aat van het - ) . 
a r t . 5 der bijl age 
(Bevoegdheden van het - ). 261 
(Bijeenkomsten va n het - ) . 267 
(Commiss ies va n R a pporteurs van 
het - ) . a rt. 3 der bijlage 
(Deelneming van het Bureel va n de 
Vereenig ing en van de andere raad
gevende comi té's aan de bijeenkom
sten van het - ). 270 
(Huishoudelijk reg lement van het - ). 
271 , a rtt. 1- 5 de r bijlage 
(Inrichting va n hèt - ) . a rt. 1 der 
bijlage 
(Kosten van het - ). 263- 264 
(Kosten der deskundigen van het - ) . 
265 
L aborato rium van het Eu ropeesche 
standaard ijksysteem voor te le fon 1-
sche t ransmiss ie S. F .E .R.T.) . a rt. 4 
der bijl age 
(Opzegging dee lneming aan het - ) . 
266 
(Samenstelling van het - ) . 262 
(Ta len gebruikt in de bijeenkomsten 
van het - ) . 268 
(Wijze van stemmen in de bijeen
komsten va n het - ) . 268- 269 

Comi té Consultat i f inte rnational té léphonique 
(C.C.I.F.) zie C.C.I.F. 

Commiss ies va n R apporteurs van het C.C. I.F. 
a rt. 3 der · bijl age 

Conferent ies . 272- 282 

Deelneming van het Buree l de r Vereeni g ing 
aan de bijeenkomsten va n het C.C.I.F. 270 

Dienstgesprekken. 78- 83 , 129, 132 
Dringende particuliere gesprekken. 50 , 130, 184 
Dubbele toeslagen. 210 
Duur (Beperking van den gespreks- ). 147- 153 

Eindka ntoren (Bevoegdheden de r - ). 36- 37, 
40, 134- 138, 143- 145, 149, 159- 161 , 181, 
190 , 233-234 

Eind ka ntoren (omschrijving ). 9 
Eindta ksen. 169- 171 
Euro peesch verkeer. 1- 3 

Fra nsche taa l. 146 
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Geen gehoor (Tarief bij -). 230 
Geen heffing van taksen. 216-231 
Geldigheid van gespreksaanvragen. 90-91 , 95, 

107- 110 
Geleidingen (Aanleg en onderhoud van - ) . 

21-25, 36-37 
Geleidingen (Storing van -). 33 
Geluidsoverkomst. 24, 31, 143-144, 160, 217--

219 
Gesprek (omschrijving). 14 
Gesprekken (Aanvragen van-). 105-122 

(Beperking duur-). 147- 153 
(Beurs-). 84-86, 206, 228 
(Dienst-). 78-83, 129, 132 
(Dringende particuliere-). 50, 130, 
184 
(Duur- voor prijsberekening) 154 
- 161 
(Gewone particuliere-). 49, 124, 
132 
(in abonnement). 54-63, 188-
194, 226-227 
(met oproepbericht) . 92- 96, 203 
-205, 224-225, 229 
(met voorbericht). 87- 91 , 198-
202, 223, 229 
(Noodlandings-). 51- 52, 128, 185 
(Onderscheiding-) . 49-104 
(op vastgesteld tijdstip) . 64- 66, 
195-197, 223, 229 
(Regeerings-). 67-77, 126, 131 , 
133, 187 
(Vergelijking-). 233-235 
(Volgorde-). 125-133 
(Voorbereiding-). 139-141 
(Voorrang-) . 123- 136 
(voor rekening van den opgeroe
pene). 97-100, 207-208 

,, (IJl-). 53, 127, 186 
Gespreksaanvraag (omschrij ving). 13 
Gespreksaanvragen. 105- 122, 222- 225 
Gespreksduur (Beperking van den-). 147- 153 

vin'g). 19 
voor de prijsberekening (omschrij-

Gevolmachtigde van den opgeroepene. 
156, 229 

Gewone particuliere gesprekken. 49 , 124, 
Gouden frank. 163, 213- 215, 232 

106, 

132 

Heffing van gesprekkosten. 182-183 
Herziening der maandrekeningen. 242-243 
Huishoudel ijk regl_ement van het C.C.I.F .. 271 

artt. 1- 5 der ,bijlage 
Hulpweg (omschrijving). 17 
Hulpwegen. 29 
Inlichtingen (Verzoeken om-) . 101- 104. 209 
Inrichting van het C.C.I.F. art. 1 der bijl age 
Inschrijvingsrecht. 121 
Internationaal net. 21-37 

Raadgevend telefooncomité (zie 
C.C.I .F.) 

Internationale telefoongeleiding (omschrijving) . 
8 

Intrekking gespreksaanvragen. 222- 225 
Inwerkingtreding van het Reglement. 284 

K aarten (Officiëele- betreffende het interna-
t ionale net). 260 

Kosten van het Bureel van de Vereeniging. 
257- 259 

K osten van het C.C.I.F. 263-264 
Kosten der deskundigen van het C.C.I.F. 265 
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Laboratorium van het Eurnpeesche Sta.ndaard
ijksysteem voor telefonische transmissie (S. 
F.E.R.T. ). art. 4 der bijlage 

Levering naamlijsten. 47- 48 
Lijsten der aangeslotenen. 44- 48 

Metingen. 37 
Muntaequivalenten (Vaststelling van-) . 213-

215 
Munteenheid. 163, 232 

Naam lijst der internationale telefoongele idin-
gen. 34-35, 260 

Naamlijsten der aange lotenen. 44-48 
Noodlandingsgesprekken. 51- 52, 128, 185 
Noodweg (omschrijving). 18 
Noodwegen. 30, 234 , 236 
Normale weg (omschrijving). 16 

ormale wegen. 28 

Omschrijvingen. 5-20 
Onderhoud der geleidingen . 36-37 
Onderscheiding gesprekken. 49- 104 
Ontheffingen en terugbetalingen. 216-231 
Openbare spreekgelegenheid. 92, 155-156, 182, 

219 
Opening verkeer. 26 
Openstellingsuren. 38- 41 
Opgeroepene (Gesprekken voor rekening van 

den- ). 97- 100, 183, 207-208 
Oproepberichten. 92- 96, 203-205, 224- 225, 

229 
Oproepen (Beantwoording -). 142 
Opzegging deelneming aan het C.C.I.F. 266 

Prijsberekening: 154-231 
abonnementsgesprekken. 188- 194 
beursgesprekken. 206 
dringende particuliere gesprekken. 184 
gesprekken met oproepbericht. 203- 205 

" voorbericht. 198-202 
op een vastgesteld tijdst ip. 195-
197 
voor rekening van den opgeroe
pene. 207-208 

in bijzondere gevallen. 216- 231 
in de drukke en slappe uren. 174- 181 
noodlandingsgesprekken. 185 
regeeringsgesprekken. 187 
verzoeken om inlichtingen. 209 
ijl gesprekken. 186 

R echtstreeksche trans itverbind ing (omschrij
ving). 10 

Rechtstreeksche verbinding (omschrijving). 11 
R egeeringsgesprekken. 67- 77, 126, 131 , 133, 

187 
Rekeningen (Samenstell ing van - ) . 232- 238 

(Uitwisseling en goedkeuring van 
- ). 239-245 
(Vereffening van -). 247-256 

Samenstelling en gebruik van het net. 21-35 
van het C.C.I.F. 262 

" de naamlijsten. 44- 46 
" rekeningen. 232- 238 

,, ,, het tar ief. 168- 173 
Slotbepaling. 284 
Sluiting van den dienst. 108 
Storing telefoongeleiding. 33 

T aksen (Eind - ) 169-171 
(Transit - ). 172- 173 
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Talen gebruikt in de bijeenkomsten van het 
C.C.I .F. 268 

Tariefseenheid. 162- 167 
,, . in een bepaalde internationale 

. . . . geme!"nschap (omschrijving). 20 
Tariefszonen. 169- 171, 234 
Tarieven en tarifeering. 154- 231 
Telefooncentraalbureel (omschrijving) . 6 
Tele{oongeleiding (omschrijving). 7 

,, (Internationale . -) (om-
. schrijving). 8 

Telefoonreglement (Toepassing van het - ). 
1- 4 

Terugbetaling vap taksen. 216- 231 
Tijd (Wettelijke - ). 42- 43 
Tijdstip (Gesprekken op vastgesteld - ). 64-

66, 195- 197, 223 , 229 
Toepassing van het telèfoonrègiement. 1- 4 
Toes\agen (Dubbele - ). 210 

" J:; (Verdeeling der - ). 238 
Totstandbrenging en verbreking van verbin-

dingen. 63, 137- 146 
Transittaksen. 172- 173 
Transitverbinding (omschrijving). 10 , 12 

Uitgaven vàn "hêt Büreel van de Vereeniging, 
260 ' 

U itnoodiging voor de conferenties. 272-282 
U itwfaseling en goedkeuring van rekeningen. 

239- 245 . 
Uren (I>rukke - ) . 174- 181 

(Slappe - ). 174- 181 

V asi;&"telling· van 'den . gésprèks-duur voor de 
prijsberekening. 154- 161 

Verbreking van verbindingen. 63 , 137- 146 
Verdeeling der toeslagen. 238 
Vereffening van reken ingen. 247- 256 
Yergelijking der gespreksminuten. 233- 235 
Verkeer. 1- 4 · · · · · 

" in één richting. 138 
Verkeerd nummer. 231 
Verkoop van naamlijsten. 48 
Verzoeken om inlichtingen. 101- 104, 209 
Volgorde der gesprekken. 125- 133 
Voorbereiding der gesprekken. 139- 141 
Voorberichten. 87- 91, 198- 202, 223, 229 
Voorrang van gesprekken. 123- 136 
Vorm van de gespreksaa;nvraag. 105- 106 

W eigering gesprek (Tarief bij - ). 228-229 
" van een gesprek (omschrijving). 15 

Wettelijke tijd . '42- 43 
Wijze van stemmen in de bijeenkomsten van 

het C.C.I.F. 268- 269 · 
Wijziging van gespreksaanvragen: 113- 122 

bestemming van een · internationale 
geleiding. 32 

IJlgesprekken. 53 , 127, 186 

Zonen (Tariefs _ -) . 16,9- 171, 234 
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Slotprotocol op het Algemeen Reg·lement 
betreffende de Radioberichtgevlng·, behoo

rende bij het Internationaal Verdrag 
betreffende de Verreberlchtgevlng. 

Duitschland. Gebruik van bepaalde gol-
ven voor eenige per radiotelefoon uit
geoefende bijzondere persdiensten. . .1025 

Columbia. Aanvaardt niet de beperking die 
in den band 4770 tot 4900 kp/s (62,89 tot 
61,22 m) vastgesteld is voor den radio
omroep in de tropen. . . . . . . . .1025 

Fransclie Koloniën. Behouden zich het 
recht voor zekere frequenties in den 
band van 9600 tot 9700 kp/s (31,25 tot 
30,93 m) te blijven gebruiken . . . .1025 

Spanje. Behoudt zich voor om 7.ekere fre
quenties voor den radio-omroep op korte 
golven te blijven gebruiken [9490 kp/s 
(31,61 m), 9860 kp/s (30,43 m), 10365 
kp/s (28,94 m)) . . . . . . . . . . .1025 

Vereenigde Staten van Amerika. Behouden 
zich de bevoegdheid voor om den band 
van 21650 tot 21750 kp/s (13,86 tot 13,79 
m) te gebruiken voor de mobiele dien-
sten en den radio-omroep . . . . . .1025 

Finland. Behoudt zich het recht voor om 
den band van 2835 tot 2860 kp/s (105,8 
tot 104,9 m) te blijven gebruiken voor 
zijn mobiele diensten voor de zeevaart.1025 

1054 

Blz. 
Frankrijk. Behoudt zich het recht voor om 

zekere frequenties in den band van 
9600 tot 9700 kp ls (31,25 +.ot 30,93 m) 
te b~jven gebruiken. . ...... . 1025 

Hongarije. Behoudt zich het recht .voor 
om in den frequentieband van 515 tot 
550 kp/s (583 tot 545 m) een of anderen 
rlienst uit te voeren, die noodig geoor
deeld wordt voor de bescherming van de 
nationale belangen van Hongarije . .1025 

Polen . Behoudt zich het recht voor om in 
den band van 515 tot 550 kp/s (583 tot 
545 m) een of anderen dienst ui.t te voeren 
die noodig geoordeeld wordt voor de be
scherming van de nationale belangen 
van Polen . . . . . . . . . . . . . 1025 

Portugal. Behoudt 7ich het recht voor om 
een frequentie te gebruiken nabij eiken 
band, waarin het dit land niet mogelijk 
zal zijn t e werken teneinde zijn omroep
diensten voor de overzeesche Portu
geesche gewesten te verzekeren in de 
banden toegewezen aan den radio-om
roep op korte golven . . . . . . . . 1025 

Zweden. Behoudt zich het recht voor om 
de frequentie 8525 kp/s (35,19 m) voor 
zijn scheepsdienst te gebruiken. . . .1025 

Zwitserland. Behoudt ûch het recht voor 
om de frequentie 401 kp/s (748 m) te 
blijven gebruiken voor de radio-om
roepuitzendingen van het station 
Genève. . . . . . . . . . . . . . .1025 

Venezuela. Behoudt zich het recht voor om 
zijn radiotelefoniezenders, die op zekere, 
nader aangegeven frequenties werken. 
t e gebruiken om noodig geoordeelde 
radio-omroepuitzendingen te bewerk
stelligen . . . . . . . . . . . . . . 1025 

Unie van Socialistische Sowjet-Republie
ken. Behoudt zich het recht voor ge
bruik te rr,aken van zekere frequentie 
banden voor bepaalde diensten. . . . 1026 

Litauen. Behoudt zich het recht voor om de 
werkfrequentie van 7ijn nationaal radio
omroepstation in den band van 150 tot 
160 kp/a (2000 tot 1875 m) te handhaven.1026 

Groot Britannië. Voorbehoud gegrond op 
dat van Litauen . . . . . . . . . . 1026-

Roemenië. Voorbehoud gegrond op <lat 
van Litauen . . . . . . . . . . . 1026 

Algemeen Voorbehoud . . . . . . . . . 1026 

Additioneel Reglement betreffende de Radio
berichtgeving (Herziening van Caïro, 1938) 
behoorende blj het Internationaal Verdrag 

betreffende de Verreberlchtgevlng 
(Madrid, 1932). 

Art. Blz. 
1. Toepassing van het Telegraaf- en het 

'lelefoonreglement op de radiobericht
geving . . . . . . . . . . . . . .1027 

2. Taksen . . . . . . . . . . . . . . 1027 
3. Volgorde van den voorrang der be

richten in den mobielen dienst . . .1029 · 
4. Tijd van aaIL1eming van radiotele 

grammen . . . . . . . . . . . . . 1029· 
5. Adres van radiotelegrammen . . . .1029 · 
6. Twijfelachtige ontvangst. Duplicaat

overscining. Radioberichtgeving op 
langen afstand. . . . . . . . . . .1029· 
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Art. Blz. 
7. Overneming door stations van den 

mobielen dienst . . . • . . . ... 1030 
8. Nota van onbestelbaarheio ..•. . 1031 
9. Termijv gedurende welken radiotele

grammen op landstations blijven . .1031 
10. Radiobrieftelegrammen . . . . . . . 1032 
ll. Radiotelegrammen met bijzondere 

aanwijzingen. Betaalde dienstaanwij
zingen . . . . . . . . • . . . . . 1033 

12. Radioberichten voor meervoudige be
stemmingen . . . . . . . . . . .. 1033 

13. Radiotelegrammen gewisseld m et lucht
vaartuigen. . . . . . . . . . . . .1034 

14. Inwerkingtreding van het Additioneel 
Reglement . • • . . . . . . . . . 1034 

BIJLAGE. 

Artikelen 26, 34 en 36 van het Internatio
naal Verdrag betreffende de Verrebericbt
geving; definities opgenomen in de bijlage 
op dit Verdrag . . • . . • . . . 1134-1135 
Klapper . . . . . . . . . . . 1136 

ALGEMEEN REGLEMENT 

betreffende de 

Radloberlchtgevlng (Herziening· van Caïro, 
1938) behoorende bij het Internationaal 
Verdrag betr.effend e de Verreberlchtgevlng 

1 

(Madrid, 1932) 

Art ikel 1. 

Definities. 

§ 1. 

2 Verreberichtgeving: Elke telegrafische of 
telefon ische overbrenging van teekens, se inen , 
schrift, heel den en kl anken van a ll erlei aard, 
door middel van draden, radio o f a ndere stel
sels of wijzen van electrische of optische (kust
seinposten = sémaphore ) seingev ing (zie bij
l age van het Verdrag, blz. 183). 
3 Algern een net van de wegen voor verre
be1·ichtgeving. De gezamenlijke bestaande we
gen voor de verrebe richtgeving, die voor den 
openbare n di enst zijn opengesteld , met ui t
slui t ing van de wegen voor radioberi chtgeving 
van den mobielen dienst. 
4 Radioberichtgeving: Elke veneberichtge
ving door middel van H ertzsche golven (zie 
bijl age van het Verdrag, blz. 183). 
5 Radioteleg1·arn: Een telegram , dat afkom
stig is van of bestemd is voor een mobiel 
station en dat over zijn geheelen weg of over 
een deel daarvan over de verbindingen voor 
rad ioberichtgeving van den mobielen di enst 
wordt overgebracht (zie bijlage van het Ver
drag, bi z. 183) . 

6 T el eg1·afie: V erreberi chtgeving dom· mid
del, van elk w ill ekeurig systeem van telegra
f ische se ingeving . Met het woord "telegram" 
wordt ook bedoeld "radiotelegram", beha! ve 
wanneer de tekst uitdrukkelij k een zoodanige 
beteekenis uitsluit. 
7 T elefonie: V erreberi chtgeving door midde l 
van elk willekeur ig systeem van telefonische 
se ingeving. 
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8 Frequentie aan een station toegekend : De 
frequentie aan een station toegekend is de [ re
quent ie die het midden inneemt van den fre
quentieband, waar in het station gemachtigd 
is te werken. In het a lgemeen is deze frequen 
t ie di e van de draaggolf. 
9 Frequentieband van een uitzending: De 
frequentieband van een uitzending is de fre
quentieband werkelijk ingenomen door die 
uitzending, voor het type van overbrenging 
en de gebruikte snelhe id van se ingeving. 
10 T oelaatba1·e afwijking van de f1·equentie: 
De toelaatbare afwij king van de frequentie is 
het m ax imum verschil toegelaten tusschen de 
werkelijke frequenti e van een uitzending en 
de frequentie, welke di e uitzending zou moeten 
hebben [ opgegeven frequenti e of frequentie 
gekozen door den radiotelegrafist (radiotelefo 
ni st)]. 
11 V errnogen van een radiozender: H et ver
moge n van een rad iozender is het vermogen 
aan de a ntenne toegevoerd . D e volgende ge
gevens zijn van toepass ing voor hieronder aan
gegeven typen van zenders. 
12 Radio tel egmfie op ongedernpte golven .· 
Bij een zender dï e gebruikt wordt voor ui tzen
dingen van de typen Al of A2 is het ve rmo
gen dat, hetwelk aan de an tenne wordt toege
voerd bij neergedrukten sleutel. 
13 Gewone type rnet dubb elen zijband : Bij 
een zender met amplitudo-modulat ie van het 
gebruikelijke type met dubbelen zijband, wordt 
het vermogen in de antenne aangegeven door 
twee getallen , waarvan het eene de grootte 
van het vermogen van de aan de a ntenne toe
gevoerde draaggu:f en het andere de gebruik
te werkelijke max imum-waarde van de modu
latiediepte aanduidt. 1) 
14 Andere typen: Bij zenders met ampli tudo
modul atie van een ander dan het gewone type 
met dubbelen zij band, wordt a ls vermogen 
van den zender aangegeven het m ax imum
vermogen, dat aan de antenne wordt toege
voerd. 

15 § 2. 

16 Vaste dienst : E en dienst voor rad iobe
richtgeving van ei ken aard tusschen vaste 
punten, met uitsluiting van de radio-omroep
diensten en van de bijzondere diensten. 
18 Mobiel e dienst: E en dienst voor rad io
berichtgeving , uitgeoefend tusschen mobiele 
stations en I a ndstations en tusschen mobiele 
stations onderling, met uitslui t ing van de bij 
zondere diensten (zie bijlage van het V e rdrag, 
blz. 185 ). 
19 Luchtvaartdienst: E en di enst voor rad io
berichtgeving, u itgeoefend tusschen luchtvaar
tu igstations en landstations en door luchtvaar
tu igstations onderling. D eze benaming geldt 
ook voor vaste en bijzondere diensten voor 
rad ioberichtgeving, bestemd om de veil igheid 
van de luch tvaart te verzekeren. 
20 Radio-omroepdienst : E e n dienst tot ver
spre iding van uitzendingen, bestemd om door 
het publiek in het algemeen te worden ont
vangen; deze dienst omvat uitsluitend 2 ): 

17 1) Deze waàrde is uitgedrukt in percenten. 
28 2) Zie de uitzondering onder 23 en 30. 
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21 a, den radio(elefonischen dienst: dienst 
tot verspreiding van uitzendingen ten doel 
hebbend het hoorbaar maken op afstand van 
het gesproken woord en van muziek, 
22 b, den televisie-dienst: dienst tot ver
spreiding van uitzendingen ten doel hebbend 
het zichtbaar maken op afstand van in rust 
of in beweging zijnde voonverpen, 1) 
23 Fac-similé-dienst: Een dien t van uitzen
d ingen ten doel hebbend op afstand vaste beel
den bl ijvend weer te geven, 2) 
24 Bijzondere dienst: Een dienst voor verre
berichtgeving in het bijwnder werkende ten 
behoeve van een dienst van bepaald a lgemeen 
belang d ie n iet opengesteld is voor het open
baar verkeer, zooals: een dienst voor radio
bakens, voor rad iopei lingen, voor tijdse inen, 
voor ge regelde weerberichten, voor berichten 
aan zeevarenden, voor persberichten voor al
len bestemd, voor medische berichten (radio
medische consulten), voor ijkfrequenties, voor 
uitzendingen bestemd voor wetenschappelijke 
doeleinden, enz, 

25 § 3, 

26 Vast station : Een tation , dat zich niet 
kan verplaatsen en dat per ràdio verb inding 
onderhoudt met een of meer stations die op 
deze] fde wijze zijn opger icht, 
27 Landstations: Een station, dat zich niet 
kan verplaatsen en een mobielen dienst uit
oefent, 
31 Kuststation: Een la ndstation, dat een 
d ienst u itoefent met scbeepsstations, Di t kan 
een vast station zijn , dat ook bestemd is voor 
het verkeer met scheepsstations; het wordt 
clan a ll een t ijdens den duur van zijn dienst 
met scheep stations als kuststation beschouwd, 
32 Luchtvaartstation: Een I anclstation, dat 
een dienst uitoefent met luchtvaartuigstations, 
Dit kan een vast station zijn , clat ook be
stemd is voor het verkeer met luchtvaartu ig
stations; het wordt dan alleen tij dens den duur 
van zijn dienst met luchtvaartuigstations a ls 
1 uchtvaartstation beschouwd, 
33 M ob-iel station: Een stat ion, dat zich ver
pi aatsen kan en zich gewoonlijk verplaatst, 
34 Boordstation: Een station aan boord hetzij 
van een schip, dat niet bl ij vend is gemeerd of 
niet bi ijvend voor anker I igt, hetzij van een 
1 uchtvaartu ig, 
35 Scheepsstation: Een station aan boord 
van een schip, dat niet blijvend is gemeerd of 
niet blijvend voor anker ligt, 
36 Luchtvaartuigstation: Een station aan 
boord van onversch illig welk luchtvaartuig.3) 
37 Draagbaa1- station: Een station, dat be
stemd is om gemakkelijk verplaatst te kunnen 
worden, doch dat tijdens de ve rpl aats ing ge
woonlijk niet gebruikt wordt, • 
38 Radiobaken-station: Een bijzonder station, 

29 1) ,,Voorwerpen" is hier gebezigd in den 
optischen zin van het woord, 
30 2) Deze fac-similé-dienst kan worden uit
geoefend door omroepstation , vaste stations 
of door stations van den mobielen dienst, 
42 3) ,,Luchtvaartuig" is een algemeene be
nami ng waaronder worden verstaan: vlieg
tuigen, bestuurbare ballons, vrije of kabel 
ballons, enz, 

105,6 

welks uitzendingen bestemd z!j n om een 
boordstation in staat te stellen z1Jn peiling of 
een ,ri chting ten opzichte van het radiobaken
station te" bepalen èn · eventueel ook den af
stand, die het van dit laatste scheidt, 
39 Radiopeilstation: Een station voorzien van 
bijzondere toestellen, welke bestemd zijn om 
de richting der uitzend ingen van andere sta
tions te bepalen, 
40 A 1nateu1"Station: Een station, dat gebruikt 
wordt door een "amatet1r"

0

, êL w: z, door een 
behoorlijk gemachtigd persoon, die voor een 
louter persoonlijk doel en niet uit geldelijke 
overwegins-en bela_ng s_te!t in de radiotechniek, 
41 Particulier station voor proefnemingen: 
Een pa!·tif u! ier ~t3:tion , v901; proeven welke de 
ontwikkel 1ng der radiotechniek of radioweten
schap beoogen, 
43 Particulier station voor radioberichtge
ving: Een particulier station, niet openge
steld voor het openbaar verkeer, dat uitsl ui
tend gemachtigd is met andere " particuliere 
stations voor radioberichtgeving" berichten te 
wisselen betreffende- de pensoonlij ke aange
legenheden van den machtiginghouder of van 
de machtiginghouders, 

Artikel 2, 

Geheim houd in g der radioberichten. 
44 De administraties verbinden zich de noo
dige maatregelen te nemen tot het doen ver
bieden en tegengaan van: 
45 a, het opvangen, zonder machtiging, van 
radioberichten, die niet bestemd zij n voor a l
gemeen gebruik door het publiek; 
46 b, het ruchtbaar maken van den inhoud 
of eenvoudig van het bestaan, de openbaar
making of eenig ander gebruik ronder mach
tiging, van de rad ioberichten vermeld onder 
nummer 45 , 

Artikel 3, 

Vergunning. 
47 § l, l, Geen zendstation mag worden op
gericht of geëxploiteerd door een particulier 
of eenige onderneming zonder een speciale 
vergunning, afgegeven door de regeering van 
het land, waartoe bedoeld station behoort, 
48 2, De mobiele stations, di e in een haven 
van een kolonie, een geb ied onder souverei ni 
teit of mandaat, een overzeesch geb ied of een 
protectoraat thu is behooren kunnen beschouwd 
worden te behooren onder het gezag van die 
kolonie , van die gebieden of van dat protec
toraat, voo r zooveel betreft het verlecnen van 
de vergunningen, .. 
49 § 2, De ' houder van een vergunning is 
verpl icht het geheim van de verreber ichten te 
bewaren, zooals bepaald is bij art i kei 24 van 
het Verdrag, Voorts moet uit de vergunning 
blijken dat het verboden is andere radiocorres
pondentie op te vangen dan die welke het sta
tion gemachtigd is _te ontvangen en dat, inge
val zulke correspondentie onopzette lijk wordt 
ontvangen, zij nocb weergegeven, noch aan 
derden medegedeeld, noch voor eenig doel
einde gebruikt mag worden en dat zei fs aan 
het bestaan er van geen bekendheid mag 
worden gegeven, 
50 § 3, Ten e inde het nazi en de r aan mo
biele stations afgegeven vergunningen te ver-
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gema kkelijken, wordt aan den_ ~ekst in de 
landstaa l , indien daartoe aa nl_e1dlllg bf:staa t , 
een ve rta ling van dien te kst toegevoegd 111 een 
taal die in het in ternationaa l verkeer veel ge
bruik t wordt. 
51 § 4. De regeering, di e de ve rgunnin ff aan 
een mobi e l station afgee ft, ve ,·meldt daann de 
categorie, waarin di t sta tion met betre kking 
tot het internationaal openbaar ve rkee r 1s 111-

gedeeld. 
Art ike l 4. 

Keuze der toestellen. 

52 § 1. De keuze der o p . ee_n statio11 _te g~
bruiken ra diotoestellen en lllr1cht lllgen 1s vr1J, 
op voorwaa rde dat de uitgezonden go lven vol
doen aan de bepa lingen va n di t R eglement. 
53 § 2. Echter moet_ men ~!ch binnen de 
g renzen, welke ve reern gbaa r ZIJn met de eco
nomische e ischen, bij de keuze der zend- , ont
vang- en meettoestell en laten le iden door de 
jongste vo rder ingen de r techniek, met 11a1;:e 
di e welke in de adviezen va n het C.C.I.R. ZIJn 
aangegeven. 

A rtikel 5. 

Ji:lasse-lndeeUn g van uitzendin gen. 

54 § 1. De ui tzendingen worden hie ronde_~ 
gerangschik t v~lgens het gebruik waar toe ZIJ 
di enen, waa rb1J 1s aangenomen, dat a ll een 
a mplitudo-modul atie (eventueel a mpl, tudo
ma nipul atie ) word t toegepast. 
55 1 ° Ongedem pte go( ven : 
56 Type AO . Golven , w~l ke r __ opeenvolgende 
t ri ll ing n aan e lkaar gehJk z1J n, zoodra een 
blij vende toe ta nd is ingetreden. 1) 
57 '/'ype A 1 . Telegrafie met zui ve r ong~
dempte golven. E en ongedem1 te go lf geman i
pul ee rd volgens een telegrafi che code. 
58 T ype A 2. Gemoduleerde telegrafie. E en 
draaggolf gemoduleerd met een of mee_r hoo,·
bare frequenties; de hoorbare frequent ,e (s ) of 
haM combinatie met de draaggolf worden ge
ma nipul ee rd vo lgens een telegrafi sche code. 
59 Type A 3. Telefonie. Golven voortkomen
de u it de modul atie van een draaggolf met 
frequent i s di e overeenkomen met het stemge
luid met muziek of met a ndere kl a nken. 
61 'Type A 4. F ac-simil é. Golven, voortko
mende ui t de modul atie va n een draaggol_f 
met frequenties, die voortgebracht worden b1J 
de aftasting van een stil staand. beeld me_~ het 
oog op de reproductie e r va n lil een bhJven
den vorm . 
62 Type A 5. Televis ie. Golven, voo,·tkomen
de ui t de modul a tie van een draaggolf __ met 
frequent ies, di e voortgebracht _worden btJ de 
aftasting va n stilstaande of zICh bewegende 
voorwerpen. 2) 
63 (Ûpm rking : D e b a ndbree d ~en, w e lke be 
hooren bij deze uitzendingen, z1Jn aangegeven 
in bijl age 3) . 
64 2° Gedem pte golven : 
65 '/'ype ll. Golven, samengeste ld ui t opeen-

~ Deze golven worden s l_~chts gebru i_kt 
in bijzondere gevall en, zooals b1J de t11 tzendlll-
gen van ijk-frequenties. . . 
70 2) ,,Voorwe rpen" is hie r gebezigd 111 den 
opti che11 zin van het woord . 
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volgende series van trillingen, welker ampli 
tudo na een maximum bereikt te hebben, ge
le id~lijk vermindert, waarbij de golftre ine~ 
gema nipuleerd worden vol gens een telegrafi 
sche code. 
66 § 2. Bij de vorenstaande kl asse- indee li ng 
is in alle geva ll en de aanwezigheid va n een 
draaggolf aangenomen. Deze behoeft evenwel 
niet te worden ui tgezonden. 
67 Deze klasse- indee ling beoog t niet het ge
bruik, onder de bepa lingen vastgesteld door de 
belanghebbende admi nistraties, van golft:l'.p_en 
niet vall ende onder de voorafgaa nde deflll1 t1es 
ui t te slui ten. 
68 § 3. De golven zu ll en in de eerste J?l aa_ts 
worden aangeduid door haar frequentie lil 

kiloperioden pe r econde (kp/s) of lil meg~
pe rioden pe r seconde {Mp/ ) . a deze aamv1J
zi ng za l, tusschen haakjes, de benade1:de lengte 
in meters worden opgegeven. I n dit R egle
ment is de benaderde waarde va n de golf
lengte in meters het quot iënt van de deeling 
van het geta l 300 000 door de_frequentie uit
gedrukt in kil oper ioden pe r seconde. 

Artikel 6. 

Hoedanlghe((] der ultzend ln g·en. 
69 § 1. De doo,· een station ui tgezo nden g:ol 
ven moeten voor zoover de stand d r tech111 ek 
di t mogelijk maakt, nauwkeurig op de ~e~~
tane frequent ie worden gehouden en vriJ z1Jn 

van e lke ui tstraling, welke niet behoort tot 
het type van de toegepaste ui tzending. 
71 § 2. 1. De sta nd va!' d~ tech~1ek voor d_e 
ve rschil lende geva ll en die zich. b1J de ~xplo1-
tati e voordoen is omschreven lil de b1Jl agen 
1 2 en 3 betrekking hebbende o p de nauw
k~ur ighe id va n de frequentie, het niveau_ van 
de ha rmonischen en de breedte va n den lllge
nomen frequent ieba nd. 
72 2. Wat betre ft de breedte de r frequentie
ba nden, welke de uitzendingen innemen, moet 
in de praktij k met de vol gende voorwaarden 
rekening gehouden worden: 
73 1 ° B andbreedte opgegeven in bijl age 3. 
74 2° Verandering va n de frequent ie va n de 
draaggolf. . 
75 3° Aanvull ende techmsche voo rwaarden , 
1,0oals de technische mogelijkheden met be
t re kking tot den vo rm der ka rakte ri stieken 
van de zeefkri ngen, zoowel voor de zenders 
a ls voor de ontva ng toestell en . 
76 § 3. 1. De administra ties_ moeten veel
vuldig nagaan of de go_l_ven , Uitgezonden door 
de sta t ions waarover ZIJ zeggenschap hebben, 
beantwoorden aan de voorschriften van dit 
Reglement. 
77 2. M en zal trachten in dit opzicht een 
in ternationale samenwerking te ve rkrijgen. 
78 § 4. T en e i_nde de sto1·ingen in den fre 
que n t ie b a nd boven 6000 kp/s (golfl e n gten be
neden 50 m) te beperken wordt aanbevolen, 
indien de aa rd van den dienst zulks toe laat, 
van geri chte a ntenne-systemen gebruik te ma
ken. 

Artikel 7. 
VerdeeUng en gebruik van frequenties 
(golflengten) en van typen van uitzending. 
79 § 1. Onder voorbehoud van de bepa li ngen 
van de numme rs 86, 87, 88 en 89 kun nen de 

67 
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administraties van de verdragsluitende landen 
een willekeurige frequentie en een willekeurig 
golftype toekennen aan ieder radiostation on
der haar gezag, alleen onder deze voorwaarde 
dat daaruit geen storingen met eenigen dienst 
van een ander land voortvloeien. 
80 § 2. Echter verbinden de administraties 
zich aan stations die, in verband met hun 
aard a ll een reeds, ernstige storingen in de 
diensten van een ander verdragsluitend land 
kunnen veroorzaken, frequenties en golftypen 
toe te kennen, al naar de soort van hun 
dienst, overeenkomstig de regelen voor de 
verdeeling en het gebruik der golven, woals 
zij hieronder zijn aangegeven. 
81 De freqenties, die door de administraties 
aan h aar stations worden toegewezen , moeten 
zoodanig gekozen zijn, dat zooveel mogelijk 
vermeden wordt de diensten te storen, die aan 
andere verdragsluitende landen toebehooren 
en die uitgevoerd worden door bestaande sta
tions waarvan de frequenties aan het Bureau 
van de Vereeniging zijn opgegeven overeen
komstig de bepalingen van de artikelen 15 en 
16 en van bijlage 8., 
82 § 3. Voor het geval dat frequentiebanden 
toegekend zijn aan een bepaalden dienst, moe
ten de stations van dezen dienst gebruik ma
ken van frequenties vol doende verwijderd van 
de grenzen van deze banden, ten einde geen 
nadeel ige storing te veroorzaken bij het wer
ken van de stations, behoorende tot de dien
sten waaraan de onmiddellijk aangrenzende 
frequentiebanden toegekend zijn. 
83 § 4. 1. a. De belanghebbende admini 
straties plegen, zoo noodig, overleg voor de 
vaststelling van de aan de bedoelde stations 
toe te wijzen golven, alsmede voor de bepa
ling van de gebruiksvoorwaarden van de aldus 
toegewezen golven. 
84 b. De ·administraties van eenig gebied 
kunnen, overeenkomstig artikel 13 van het 
Verdrag, regionale overeenkomsten sluiten be
treffende de toekenning hetzij van frequentie
banden aan de diensten van de deelnemende 
landen, hetzij van frequenties aan de stations 
van die landen en betreffende de gebruiks
voorwaarden van de aldus toegewezen golven. 
De bepalingen van de nummers 79 , 80 en 81 
evenals die van de nummers 345 en 346 zijn 
eveneens van toepassing op elke overeenkomst 
van dezen aard. 
~5 2. De belanghebbende administraties tref
fen de noodige schi kkingen om storingen te 
voorkomen en doen te dien einde, zoo noodig, 
beroep op organen voor deskundig onderzoek 
of voor deskundig onderzoek en bemiddeling, 
op de wijze overeengekomen bij wederzijd che 
of regionale schikkingen. Indien geen over
eenkomst ter voorkoming van storingen tot 
stand kan komen, kunnen de bepalingen van 
artikel 16 van het Verdrag toegepast worden. 
86 3. a. Met betrekking tot den Europee
schen radio-omroep moeten, onder voorbehoud 
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van alle rechten welke op grond van dit 
Reglement aan buiten-Europeesche admini
straties toekomen, de volgende regelen in ach t 
genomen worden bij de toepassing van het in 
nummer 79 om chreven beginsel, welke rege
len in overleg tusschen de Europeesche ad
ministraties kunnen worden ingetrokken of 
gewijzigd en die in geen enkel opzicht de be
palingen van de nummers 345 en 346 wijzigen. 
87 b. Bij gebreke van voorafgaande over
eenstemming tusschen de administraties van 
de verdragsluitende Europeesche landen zal , 
binnen de grenzen van het Europeesch ver
keer, van de in nummer 79 bedoelde bevoegd
heid geen gebruik kunnen worden gemaakt 
voor de uitoefening van een radio-omroep
dienst buiten de banden door dit Reglement 
toegelaten op frequenties beneden 1560 kp/s 
(go] flengten boven 192.3 m). 
88 c. De administratie, die een dergelijken 
dienst wenscht in te stellen of een wijziging 
wenscht te verkrijgen van de voorwaarden 
door een vroegere overeenkomst met betrek
king tot een dergelijken dienst vastgesteld 
(frequentie, vermogen, geograf ische ligging, 
enz.), maakt deze aangelegenheid aanhangig 
bij de Europeesche administraties door tus
schenkomst van het Bureel der Vereeniging. 
Elke administratie, die niet binnen een ter
mijn van zes weken na de ontvangst van de 
bedoelde mededeel ing heeft geantwoord, zal 
beschouwd worden haar toestemming te heb
ben gegeven. 
89 d. Uiteraard is een dergelij ke vooraf
gaande overeenstemm ing eveneens noodig tel 
kens wanneer in een Europeesch radio-omroep
station, werkende buiten de toegelaten fre
quentiebanden, een wijziging aangebrach t 
wordt in de reeds eerder aan het Bureel der 
Vereeniging opgegeven kenmerkende e igen
schappen en die wijziging van invloed kan 
zijn op de internationale storingsmogelijk
heden. 
90 § 5. In beginsel mag het vermogen van 
de radio-omroepstations die werken op fre
quenties beneden 5000 kp/s (golfl engten boven 
60 m) niet grooter zijn dan noodig is om op 
economische wijze een doeltreffenden nationa
len dienst van goede hoedanigheid binnen de 
grenzen van het betrokken la nd te verzekeren. 
91 § 6. In beginsel moet de plaats van ves
t iging van de krachtige radio-omroepstations 
en meer in het bijwnder van die welke werken 
dicht bij de grenzen van de frequentiebanden 
voor den radio-omroep bestemd, zoodani g ge
kozen worden dat hinder veroorzaakt aan de 
radio-omroepdiensten van de andere landen 
of aan de andere diensten welke met aangren
zende frequenties werken, woveel mogelijk 
wordt voorkomen. 
92 § 7. De volgende tabel geeft de verdee
l ing van de frequenties (benaderde golfleng
ten) tusschen de verschillende diensten. 
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Verdeellng van de frequentiebanden tusschen 10 en 200 000 kp/s (80 000 tot 1.6 m). 

Golflengt en 
lll 

DIENSTEN 

Regionale toewijzingen F requentie 
kp/s Algemeene 1 toewijzing ---------- 

E uropeesch gebied • Andere gebieden 

10- 100 30000- 3000 Vaste diensten 

100-110 3000- 2727 a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

110- 125 2727-2400 Mobiele diensten 

125-150 
l) 

2400- 2000 Mobiele diensten voor de zeevaa.rt (geopend uitsluitend 
·- voor openbaar verkeer) 

- --- --- !------ --l-------------- - -----------
150- 160 

2) 
2000- 1875 Mobü;le diensten 

93 * Omschrijving van het Europeesch ge
bied: Het Europeesch gebied wordt in het 
Noorden en in het Westen bepaald door de 
natuurlijke grenzen van Europa, in het Oosten 
door den meridiaan 40° oostelijk van Green
wich en in het Zuiden door den breedtecirkel 
30° Noord wodanig dat ingesloten worden het 
westelijk gedeelte van de U.S.S.R. en de ge
bieden grenzende aan de Middell andsche Zee, 
met uitwndering van de gedeel ten van Arabië 

Frequenties 
kp/s 

160-285 
") ") 

285-290 
") ') 

290-315 
') ') ") 

Golflengten 
m 

1875-1053 

1053- 1034 

1034-952 

Algemeene 
toewijzing 

bakens 1 Radio-

1 

96 3) De Europeesche administraties zijn ge
macht igd met elkaar overleg te plegen om in 
den band 240-265 kp/s (1250- 1132 m) radio
omroepstations te plaatsen, die door hun geo
grafische ligging de diensten, welke niet ge
opend zijn voor openbaar verkeer, en de lucht
vaartd iensten niet hinderen. Anderzijds moe
ten deze diensten 1.00danig ingericht worden 
dat zij de ontvangst van de aldus gekozen 

en Saoedisch Arabië, die binnen dezen sector 
vallen. 
94 1) De golf van 143 kp/s (2100 m) is de 
roepgolf van de mobiele stations die lange on
gedempte golven bezigen. 
95 2) Een Europeesche of regionale Confe
rentie kan bij wijze van afwijking een of meer 
radio-omroepstations in dezen band toelaten 
op voorwaarde dat zij de mobiele diensten 
niet hinderen. 

Regionale toewijzingen 

Europeesch gebied 

160-240 (1875- 1250) 
Radio-omroep 4 ) 

240- 255 (1250- 1176) 
a. ni~t geopend voor 

openbaar verkeer 
b. Radio-omroep 8 ) 4 ) 

255-265 (1176-1132) 
a. Luchtvaart 
b. Radio-omroep 8 ) 4 ) 

265-285 (1132- 1053) 
Luchtvaart 

Luchtvaart 

Radioba kens voor de 
zeevaart 

Andere gebiedrn 

160-200 
(1875-1500) 

a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 
c. Luchtvaart 
200- 285 (1500- 1053) 

Luchtvaart en mobiele 
diensten, uitgezon
derd stations aan 
boord van koop
vaardij schepen 

Radiobakens 
Radiobakens voor de 

zeevaart hebben 
voorrang l Radiobakens voor de 
zeevaart he bben 
voorrang 

rad io-om roepstations binnen de grenzen van 
de nationale gebieden van deze stations niet 
storen. 
97 4) De diensten, welke geopend zijn voor 
openbaar verkeer, zijn niet toegelaten in de 
banden bestemd voor den radio-omroep, be
grepen tusschen 160 en 265 kp/s (1875 en 1132 
m) , zelfs niet met toepass ing van nummer 79. 

Voor de noten 5, 6, 7 en 8 zie blz. 1060 . 



1938 

98 5) De band 160- 265 kp/s (1875-1132 m) 
wordt eveneens toegewezen aan den radio
omroep in Zuid-Afrika, Australië, Britsch
Indië en Nieuw-Zeeland op voorwaarde, dat 
de stations, die deze frequenties voor den 
radio-omroep gebruiken, zoodanig geplaatst 
worden, dat storingen met de diensten van 
andere landen, die deze frequenties niet voor 
den radio-omroep gebruiken, worden verme
den. 
99 6) De band 265-365 kp/s (1132- 822 m) 
wordt in J apan gebruikt voor radiobakens 
voor de I uchtvaart en voor de zeevaart. 

1 

Frequenties Golflengten - - ---

1 

kp/s m Algemeene 

1 
toewijzing 

1 

315- 320 952- 938 

1 
•) 7) ! 

320- 325 938- 923 

1 

•) 

1 

325-345 923- 870 Luchtvaart 
•) •) 

345- 365 870- 822 
•) 

-------

1060 

100 7 ) Een band van 30 kp/s breedte, begre
pen tusschen de grenzen van 285 kp/s en 320 
kp/s (1053 en 938 m) wordt in elk gebied toe
gewezen aan den dienst der radiobakens. In 
het Europeesche gebied is deze band alleen 
gereserveerd voor radiobakens voor de zee
vaart. 
101 8) Op het geheele grondgebied van de 
U.S.S.R. wordt de band 290-315 kp/s (1034-
952 m) gebruikt voor radiobakens voor de 
1 uchtvaart en voor de zeevaart. 

DIENSTEN 

Regionale toewijzingen 

Europeesch gebied 1 Andere gebieden 
1 

Radiobakens voor de Luchtvaart 
zeevaart 

Luchtvaart a. Luchtvaart 
b. Mobiele diensten 

niet geopend voor 
open baar verkeer 

Luchtvaart a. Lucht,vaart 
b. l\fohiele rl.iensten 

niet geopend voor 
open baar verkéer 

361\-380 822- 78!> a. Ra dioEeildienst 
b. Mohie e diensten, mits zij den rad.iopPi]dienst niet storen. 

Golven van het type B zijn uitgesloten 

380- 3Sl5 789-779 
10) 

1 - ------
385- 395 779- 759 

'°) 

1 
1 

102 9) De golf van 333 kp/s (900 m) is de 
algemeene roepgolf voor de luchtvaartu igsta
t ions werkende in den band 325- 345 kp/s 
(923- 870 m) behalve daar, waar regionale 
overeenkomsten anders bepalen. 
103 10 ) Op het geheele grondgebied van de 
U.S.S.R. worden de banden 380-395 kp/s 

Niet geopend voor 
openbaar verkeer 

Ja. 
b. 

Ra<liofieild.ienst 
111obie e diensten, 
mits zij den radio-
peildienst niet sto-
ren. Golven van het 
typ!' B 
~loten 

zij n uitge-

Niet geopend voor a. Mobiele diensten 
openbaa r verkeer b. Luchtvaart. De 

dienstf'n voor de 
zeevaart zullen voor-
rang hebben met 
dien verstande dat 
de voorrang betrek-
king beeft" op de 
!)es taande diensten 

(789- 759 m) en 515- 550 kp/s (583- 545 m) 
gebruikt voor de mobiele diensten voor de 
zeevaart en voor de luchtvaart, onder voorbe
houd, dat geen enkele storing wordt veroor
zaakt van bevoegde diensten van andere lan
den. 

Voor de noten 6 en 1 zie hierboven. 
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Frequenties 
kp/s 

395-400 

400-415 

415-460 

460-485 

485-515 
13) 

1\11\- 550 
l'>)H) 

Frequenties 
kp/s 

550- 1500 
15) 

11\00- 1600 

1600-1715 1 
18) 21) 

1 

Golflengten 
m 

759- 750 

750- 723 

723-652 

652- 619 

619- 583 

583- 545 

Golflengten 
m 

545- 200 

200- 187,5 

187,/>-174,9 

1 

1938 

DIENSTEN 
1 

Regionale toewijzingen 1 
AJgemeene 

1 

toewijzing Europeescb !!'ebied 1 Anclere gebieden 
1 

Luchtvaart 11 ) a. Mobielil diensten 
b. Luchtvaart 
De diensten voor de 

zeevaart zullen voor-
rang hebben met 
dien verstande dat 
de voorrang betrek-
king heeft op de 
bestaande diensten 

Luchtvaart 11 ) Mobiele diensten 

Mobiele Behalve Luchtvaart 12) 

diensten 

Mobiele diensten, behalve Luchtvaart (alleen A l en A 2) 

Mobiele diensten (noodseinen, oproep, enz.) 

Niet geopend voor openbaar verkeer (Alleen A 1 en A 2) 

1 1 

DIENSTE~ 

Regionale toewijzingen 
AJgemeene 1 
toewijzing __ E_t_tr_o_p-ee_s_c_h_g_eb_i_e_d _ _ \ Andere gebieden 

a. Radio-omroep 
b. Golf van 1364 kp /s (219,9 m) A 1, A 2 uitsluitend voor de 

mobiele diensten 16 ) 

1500-1560 } 
(200- 192,3) 17 ) 

Radio-omroep 
1560-1600 } 
(192,3- 187,5) 
Mobiele diensten 19 ) 

behalve Lucht
vaart 

1600- 1630 
(187,5-184,0) 
a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

voor de zeevaart 
(Alleen A l en A 2) 
1630- 1670 
(184,0-179,6) l Oproep- en nood-

golf voor de mo- 20 ) 

biele diensten 
voor de zeevaart 

(Alleen A 3) 
1670-1715 
(179,6-174,9) 
Mobiele diensten be

halve Luchtvaart (al
leen A 3) 

1 a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 
c. Radio-omroep 

1 

a. Vaste diensten 
b. Mobiele dienAten 

V no,· noot 10 zie blz . 1060 en voo,· noten 11 tot en m et 21 zie blz. 1062 . 



104 11) De band 395- 415 kp/s (759- 723 m ) 
wordt a ll een gebruikt voor verbindingen tus
schen luchtvaartuigen en luchtvaartstations en 
door radiobakens. 
105 12) De Europeesche administraties zijn 
bevoegd met elkaar overleg te plegen om in 
den band 415- 460 kp/s (723- 652 m) radio
omroepstations te plaatsen die, door hun geo
graphische ligging en hun beperkt vermogen 
de mobiele diensten voor de zeevaart niet zul
len storen . 
106 13) De golf van 500 kp/s (600 m} is de 
internationale roep- en noodseingol f. Het ge
bruik van deze golf is om chreven in de arti 
kel en 21, 24 en 32. 
107 14 ~ De Elll"opeesche adm inistraties zijn 
bevoegd met elkaa r overleg te plegen om in 
den band 515- 550 kp/s (583- 545 m) de be
staande - radio-omroepstations te handhaven, 
die door hun geographische ligging noch de 
mobiele diensten in den band 485- 515 kp/s 
(619-583 m} noch de diensten welke niet ge
opend zijn voor openbaar verkeer in den band 
515-560 kp/s (583- 545 m) storen. 
108 Anderzijds moeten de diensten, welke 
niet geopend zijn voor openbaar verkeer, wo
danig inger icht worden, dat zij de ontvangst 
van aldus gekozen radio-omroepstations bin
nen de grenzen van de nationale gebieden van 
deze stations niet storen. -
109 15) De mobiele d iensten kunnen den 
band 560- 1300 kp/s (545-230.8 m) bezigen, 
op voorwaarde dat zij de d iensten van een 
la_i:id, dat deze zelfde band uitsluitend voor 
den radio-omroep bez igt, niet storen. 
ll0 1 6 ) Het gebruik van de freqenti e 1364 
kp/s (219.9 _m) met golven van het type B is 
toegelaten in J apan voor kleine schepen, waar
van het vermogen minder dan 300 watt be
draagt, op voorwaarde dat er geen stor ing 
door ontstaat voor de diensten van a ndere 
landen. Echte r zijn in het gebied van Noord-

Frequenties 
kp/s 

1715- 2000 

2000-3500 

Golflengten 
rn 

174,9- 150 

150-85,71 

Algemeene 
toewijzing 
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Amerika tusschen 18.00 en 23.00 uur pl aatse
lijken tijd, a ll een golven van het type A 1 toe
gelaten. 
lll 17 ) H et is noodzakelijk , dat voor de fre
quenties van de draaggolven van radio-omroep
stations een af tand van ten minste 5 kp/s in 
acht wordt genomen, te rekenen van de boven
ste grens van den toegewezen band. 
ll2 18) De frequentie 1650 kp/s (181.8 m) 
is zoowel een roepgolf als de noodgolf voor 
den mobielen radio-telefoondienst met scheeps
stations van zwak vermogen. De regeling van 
het gebruik van deze golf maakt het onder
werp uit van art. 31. 
113 19) In beginsel wordt deze frequentie
band gereserveerd voor den telefoondi enst met 
scheepsstations van zwak vermogen. De l.an
den welker schepen van deze wijze van be
richtgeving geen gebruik. maken, moeten het 
gebruik van de telegrafie in dezen band ver
mijden in de gebieden gelegen nabij die waar 
deze telefoondienst bestaat. 
ll4 20) In den band 1630- 1670 kp/s (184.0-
179.6 m) mag geen enkel verkeer a fgewikkeld 
worden. 
ll5 21) Binnen Europa mogen de banden 
1560- 1630 kp/s. en 1670- 1715 kp/s (192.3~ 
184.0 rn en 179.6- 174.9 m) gebezigd worden 
voor vaste diensten op korten afstand op voor-

- waarde dat de mobiele diensten niet gestoord 
worden. 

116 Opmerking. Een Europeesche Conferen
t ie, _c\ie zal plaats hebben voor het in werking 
treden van dit Reglement, zal bij wijze van 
uitzondering kunnen besluiten aan haar pro
tocol sommige van de bijzondere a fwijkingen 
toe te voegen, welke zij mogel ijk zal vaststel
len in èle regionale banden, en welke zij meent 
er in te moeten opnemen. Deze a fwijkingen 
zu ll en gevoegd worden bij die, voorzien in de 
noten, betreffende de vorenstaande tabel. 

DIE STEN 

Regionale toewijzingen 

Europeesch gebied 

1715- 1925 
(174,9- 155,8) 
a. Amateurs 
b. Vaste diensten 
c. Mobiele diensten 

voor de zeevaar t 
1925-2000 
(155,8- 150) 
a . Amateurs 
b. Mobiele diensten 

voor de zeevaart 
(Alleen A :l) 
2000-2050 
(150-146,3) 22 } 

a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

v.oor de zeevaar t 
2050-2070 
(146,3- 144,9) 

Andere gebieden 

a. Amateurs 
b. Vaste diensten 
c. Mohiele diensten 

2000- 2300 
( 150-130,4 22 ) 

a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

ll7 22 ) Op het geheele grondgebied van de I vaartdiensten, onder voorbehoud, dat geen 
U.S.S.R. wordt de band 2000-2050 kp/s (150 - enkele storing wordt veroorzaakt van toegè-
- 146.3 m) uitsluitend gebruikt door de lucht- laten diensten van andere landen. 
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·-· 
Golflengten Frequenties 

1 - kp/s. m Algemeene 

1 

toewijzing 

2000-3500 150- 85,7 
(Vervolg) 

1 

1 

----
118 23) Op het geheele grondgebied van de 
U.S.S.R. geschiedt toewijzing van de banden 
2330- 2360 kp/s (128.8-127.1 m), 2635-2660 
kp/s (113.9- 112.8 m), 3065-3095 kp/s (97.88 
-96.93 m), 3635-3685 kp/s (82.53-81.41 m) 
en 4480-4530 kp/s (66.96-66.23 m) overeen-

1 

1938 

DIENSTEN 

Regionale toewijzingen 

Europeesch gebied 
1 

Andere gebiede_n 

Radioloodingen (ballons) 
2070- 2330 
(144,9- 128,8) 
a. Vaste diensten 2300- 2500 
b. Mobiele diensten (130,4-120) 

voor de zeevaart a. Vaste diensten 
2330- 2360 b. Mobiele diensten 
(128,8- 127.1) C. Radio-omroep 24 ) 

Niet geopend voor het 
· open baar verkeer 23 ) 

2360- 2635 2500-3300 
(127.1-113,9) (120-90,91) 
a. Vaste diensten a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten b. Mobiele diensten 

voor de zeevaart 
2635-2660 
(113,9-112,8) 
Niet geopend voor het 

openbaar verkeer 23 ) 

2660- 2810 
(112,8-106,8) 
a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

behalve luchtvaart 
2810-2860 
(106,8- 104,9) 
Luchtvaart 
2860- 2900 
(104,9-103,4) 
a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

behalve luchtvaa rt i 
2900- 2925 

1 (103,4- 102,6) 1 

Radiobakens voor de 
zeevaart 

2925-2930 
(102,6-102,4) 
Metingen van de iono-

sfeer 
2930-3065 
(102,4-97,88) 

1 a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 1 
3065-3095 

1 (97,88-96,93) 
niet geopend voor het 

1 

openbaar verkeer 23 ) 

3095-3245 
(96,93- 92,45) 
a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 
3245-3305 
(92,45-90, 77) 
Lu chtvaart 
3305-3500 3300-3500 
(90,77- 85,71) (90,91-85,71) 
a. Vaste diensten a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten b. Mobiele diensten 

C. Radio-omroep 24 ) 

komstig de laatste kolom van de tabel (Andere 
gebieden) . 
119 24) Voor de voorwaarden van het ge
bruik van deze banden door den radio-omroep
dienst, zie § 8. 
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Frequenties 
kp/s 

3500-4000 

4000--5500 

Frequenties 
kp/s 

1 
Golflengten 

m 

85,71- 75 
1 

75-54,55 

Golflengten 
m 

Algemeene 
toewijzing 

1 

a. Vaste 
diensten 

b. Mobiele 
diensten 

~ I 
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DIENSTEN 

Regionale toewijzingen 

Europeesch gebied 
1 

Andere gebieden 
-

3500-3635 
1 a. Amateurs 

( 85, 71- 82,53) b. Vaste diensten 
a. Amateurs c. Mobiele diensten 
b. Vaste diensten 
c. Mobiele diensten 
3635-3685 
(82,53-81,41) 
Niet geopend voor het 

openbaar verkeer 23) 

3685-3950 
(81,41- 75,95) 
a. Amateurs 
b. Vaste diensten 
c. Mobiele diensten 
3950-4000 
(75,95- 75) 
Luchtvaart 

Met uitzondering van 4000-4770 
4480-4530 (75- 62,89) 21') 

(66,96---06,23) niet ge- a. Vaste diensten 
opend voor het open- b. Mobiele rliensten 
baar verkeer 28 ) 25 ) 4770-4965 

(62,89- 60,42) 25 ) 

a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 
c. Radio-omroer 24 ) 

4965-5500 
(60,42- 54,55) 
a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

DIENSTEN 

Algemeene toewijzing 

5500- 5640 54,55-53,19 Mobiele diensten 

5640- 5700 

1 

53,19- 52,63 Luchtvaart 

5700-6000 52,63- 50 Vaste diensten 

6000- 6200 50- 48,39 R adio-omroep 
26) 

6200- 6675 48,39-44,94 Mobiele rliensten 
27j ••) 

Voor d e noten 23 en 24 zie blz. 1063. 

120 25) Op het geheele grondgebied vau de 
U .S .S.R. worden de banden 4000- 4050 kp/s 
(75- 74.07 m) en 4750- 4820 kp/s (63.16-
62.24 m) ui tsluitend gebruikt door de lucht
vaartdiensten. 
121 26) De administraties moeten trachten 
andere stations, dan die voor den rad io-om
roep, die zich thans in de banden 6150- 6200 
kp/s (48. 78- 48.39 m); 9600- 9700 kp/s (31.25 
-30.93 m) ; 17 800-17 850 kp/s (16.85-16.81 
m); 21 550- 21 750 kp/s (13.92- 13.79 m) be-

vinden, zoo spoedig mogelijk een a ndere plaats 
te geven. 
122 Anderzijds zullen zij alle noodige sch ik
kingen moeten t1·effen om de radio-omroep
stations, die uitzenden buiten de ba nden, welke 
aan dezen dienst zijn toegewezen, terug te 
brengen in de banden voor den radio-omroep. 
123 27) Voor het gebru ik van dezen band 
door de luchtvaartdiensten zie § 9. 
124 28 ) De golf 6210 kp/s (48.31 m) is de 
a lgemeene roepgolf voor luchtvaartuigstations, 
die werken in den band tusschen 6000 en 
25 000 kp/s (50-12 m) behalve daar , waar 
regionale overeenkomsten anders bepalen. 
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Frequenties 
kp/s 

6675- 7000 

7000- 7200 

7200- 7300 
29 ) 

7300- 8200 

8200- 8550 27 ) 

8550- 8900 
27) 

8900- 9500 

9500- 9700 26 ) 

9700- 11000 

11000- 11400 
27) 

11400- 11700 

11700- 11900 

11900- 12300 

12300-12825 
"') 

12825-13350 
"') 

13350-14000 

14000-14400 

14400-15100 

15100- 15350 

15350- 16400 

16400- 17100 

17100-17750 
27) 

17750- 17850 
26) 

17850-21450 

21450- 21750 
26) 

21750- 22300 

22300-24600 
1 "') 

1 

1 
1 

1 

Golflengten 
m 

44,94- 42,86 

42,86-41 ,67 

41,67-41,10 

41,10- 36,59 

36,59- 35,09 

35,09- 33, 71 

33,71- 31,58 

31 ,58- 30,93 

30,93- 27,27 

27,27- 26,32 

26,32- 25,64 

25,64-25,21 

25,21- 24,39 

24,39- 23,39 

23,39- 22,47 

22,47- 21,43 

21,43- 20,83 

20,83- 19,87 

19,87- 19,54 

19,54-18,29 

18,29- 17,54 

17,54-16,90 

16,90-16,81 

16,81- 13,99 

13,99- 13, 79 

13,79- 13,45 

13,45-12,20 

DIENSTEN 

Algemeene toewijzing 

Vaste riiensten 

Amateurs 

a. Amateurs 
b. R adio-omroep 

-
Vaste diensten 

Mobiele diensten 

.a. Vast e diensten 
b. Mobiele dienst en 

Vaste diensten 

Radio-omroep 

Vaste diensten 

Mobiele diensten 

Vaste diensten 

Radio-omroep 

Vaste diensten -

Mobiele diensten 

a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

Vaste diensten 

Amateurs 

Vaste diensten 

Radio-omroep 

Vaste diensten 

Mobiele dienst en 

a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

R adio-omroep 

Vaste diensten 

Radio-omroep 

Mobiele diensten 

a. Vast e diensten 
b. Mobiele diensten 

24600-25000 1 12 /_ M_ o_b_ie_le_ di_·_en_s_te_ n ___ _ _ _ _ ____ _ _ 

1938 

Voor de noten 26 en 27 zie blz . 1064. 1 bieden dan het vasteland van Amerika (met 
125 29 ) Deze band mag door den radio- inbegrip van de gebieden en bezit tingen van 
omroep alleen worden gebruikt in andere ge- de staten van dit vasteland). 
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.Frequenties 
Mp/s 

25--25,6 

25,6--26,6 
-· 

26,6-27,5 

27,5--28 

28--30 

30-32 

32--32,5 

32,5--40 

40-40,5 

40,5--56 

56--58,5 

58,5-60 

1 

Golflengten 
ID 

12--11,72 

11,72-11,28 

11,28- 10,91 

10,91- 10,71 

10,71-10 

10-9,375 

9,375--!l,231 

_9,231-7,5 

7,5-7,407 
- --

7,407-5,357 

5,357-5,128 

5,128- 5 

1 

1 
; 
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DIENSTEN 

Alge~e~ne I Regionale to_e_w_ij_zm_· _g_e_n ____ _ 
toewiJzmg I __ E_,_u_r_o_p-ees_c_h_g_e-b1-.e-d- Andere gebieden 

Mobiele diensten 

Radio-omroep 

Vaste diensten 

Radioloodingen (ballons) 

Amateurs-Proefnemingen 

Stations van gering 
vermogen 30) 

1 

Radiobakens voor de 1 zeevaart 

••) Luchtvaart 

Vaste en mobii,le 
diensten 

Televisie en stations 
van gering vermogen 
30) 

Opmerking: 
landen De naburige 

zullen met elkaar 
overleg plegen om in 
den band 40,5-58,5 
(7,407-5,128) hun te-
levisie-verbindingen 
een zoodanige plaats 
te geven, dat in elk 
land een band van 6 
Mp/s vrij blijft voor 
stations van gering 
vermogen 

Televisie en stations 
van gering vermogen 
30) 

Opmerking: 
De administraties zullen 

amateurs eventueel 
kunnen machtigen den 
band 56-58,5 (5,357- 1 
5,128) te gebruilrnn 

Amateurs 
Proefnemingen 
Stations van gering 

vermogen 30) 

Vasteland van Amerika 
Radio-omroep 

Vasteland van Amerika 
26,6-27 (11 ,28-11 ,11) 
Radio-omroep 
27-27,5 (11,11- 10,91) 
Vaste en mobiele 

diensten 

Vasteland van Amerika 
Vaste diensten 
Mobiele diensten 
Radioloodingen 

(ballons) 

Regionaal 31 ) 

Regionaal 31 ) 

Regionaal 81 ) 

Regionaal 81 ) 

Regionaal 31 ) 

Amateurs-Proef-
nemingen 

Amateurs-Proef-
nemingen 

-

Voo,· d e noten 30, ·31 en 82 zie blz. 106?. 
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DIENSTEN 
Frequenties 

Mp/s 
Golflengten 

m l1Jgemeene Il R egionale toewijzingen 
toewijzing ----------

Europeesch gebied Andere gebieden 

1 

Stations van gering Regionaal 31 ) 

vermogen 80 ) 

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

60-64 5-4,688 

64--70,5 4,688-4,255 1 Televisie R egionaal 81 ) 

- - --------<------ · I StatioDs van gering Regionaal 3 1 ) 

vermogen 80 ) 

70,5-74,5 4,255-4,027 

- ---------
74,5-75,5 4,027-3,974 1 32) 1 Luchtvaart J Regionaa l 31 ) 

75,5-85 

1 

3,974--3,529 

1 

85-94 
1 

3,529- 3,191 
1 

94--94,5 3, 191- 3,175 
1 

32) 
1 

94,5-95,5 3,175- 3,141 

1 

95,5-110 3,141-2,727 

110-110,5 
1 

2,727-2,715 32) 

11015- 112 

1 

2,715-2,679 

ll2- l20 2,679-2,5 

1 

120-150 

1 

2,5-2 

1 

150-157 
1 

2-l ,9ll 
1 

157- 162 
1 

l,911-1,852 
1 

162-170 l ,852- 1,765 

170-200 l ,765-1,5 

126 30) Onder stations van gering ve rmogen 
zij n te verstaan stations waarvan het vermo
gen minder is dan 1 kW. 
127 31) Wat de toewij zing van frequenties 
boven 30 Mp/s (golflengten beneden 10 m) be
treft geeft de tabel van bijlage 4 een verdee
ling aan, die a ls grondslag dienen zal voor 
nadere onderwekingen en proefnemingen op 
het vasteland van Amerika. 

1 

Stations van 
vermogen 80) 

gering 
1 

Regionaal 31 ) 

Televisie 1 Regionaal 81 ) 

Luchtvaart 1 Regionaal 31 ) 
1 

Radioloodingen 
(ballons) 

1 

Regionaal 31 ) 

Stations van 
vermogen 30 ) 

gering 

1 

Regionaal 81 ) 

Luchtvaart 1 Regionaal 81 ) 1 

Stations van gering 1 Regionaal 31 ) 

vermogen 30 ) 1 

Stations van 
vermogen 30 ) 

Opmerking: 

gering 

De administraties zul-

Regionaal 8 1) 

Jen amateurs even-
tueel kunnen mach-
tigen den band 
ll2- l20 (2,679-2,5) 
te gebruiken 

Stations van gering 1 Regionaal 81 ) 

vermogen 30 ) 1 

Luchtvaart 
1 

R egionaal 81 ) 

Mobiele diensten 
1 

Regionaal 3 1) 

Stations van gering 
1 

Regionaal 3 1 ) 

vermogen 30 ) 
1 

Televisie- en Ra dio- 1 Regionaal 81 ) 

omroep i 
1 

128 32) De verschillende administraties ko
men overeen om in haar onderscheiden landen 
de frequenties 33.3 Mp/s, 38.0 Mp/s, 75 Mp/s , 
94.3 Mp/s en 110.3 Mp/s (9, 7.895, 4, 3. 181, 
2.720 ml, welke gebruikt worden voor de be
ve iliging van de luchtvaart op de internatio
nale luchtlij nen, te beschermen. 
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129 § 8. De radio-omroepdi ensten mogen de 
frequenties tusschen 2300 en 2500 kp/s (130.4 
en 120 m) tusschen 3300 en 3500 kp/s (90.91 
en 85. 71 m ) en tusschen 4770 en 4965 kp/s 
(62.89 en 60.42 m ) gebru iken op de volgende 
voorwaarden : 

130 I. Freq uenties tusschen 2000 en 
3500 kp/s (150 en 85,71 m) . 

131 1 ° In het gebied dat begrensd wordt 
door den meridi aan van 30° Westerlengte en 
den meridiaan van 50° Oosterlengte eenerzijds 
(Oo twaarts gaande vana f den meri d iaan van 
30° W esterl engte ), den para ll el van 30° Noor
derbreedte en dien van 30° Zuiderbreedte 
anderzijds, kunnen de be ide onderstaande ban
den : 
2300- 2500 kp/s (130.4- 120 m ) 
3300- 3500 kp/s (90.91- 85.71 m) 
voor de radio-omroepdiensten gebruikt worden 
te zamen met de vaste en mobiele diensten. 
R egionale overeenkomsten zull en het maxi 
mum vermogen vaststell en, da t des nachts ge
bru ikt mag worden benevens de verdeeling 
de r frequenties binnen deze banden tene inde 
te ve rmijden 
132 a. da t storingen voorkomen in het be
schouwde gebied, 
133 b. da t radio-omroepstations van di t ge
bied storingen veroorzaken van stations van 
de vaste en mobiele di ensten, d ie reeds in deze 
ba nden werken. 
134 2° In het gebied , dat begrensd wordt 
door den meridi aan va n 50° Ooste rl engte en 
den meridi aan van 140° Westerl engte eener
zijds (Oostwaa rts gaande vanaf den meridi aan 
van 50° Oosterl engte) den para llel van 30° 
Noorderbreedte en dien van 30° Zuiderbreed te 
anderzijds, met u itwndering van de Hawaï
eilanden, mogen de be ide hie rboven vermelde 
ba nden voor de radio-omroepdi ensten gebruikt 
worden, te zamen met de vaste en mobiele 
diensten. R egionale overeenkomsten zull en de 
verdeeli ng van de frequent ies binnen deze ban
den vaststell en teneinde te vermijden da t sto
ringen ontstaan in het onderha vige gebied. 
135 3° In het gebied, dat begrensd wordt 
door den meridiaan van 30° Westerlengte en 
den meridi aan van 140° W esterl engte (West
waa rts gaande vanaf den mer idi aan van 30° 
Weste rl engte), 
136 a. wat de wne betreft, gelegen ten zui
den va n den para llel va n 5° Zuiderbreedte , 
mag de band 2300- 2500 kp/s (130.4- 120 m) 
gebruik t worden door de radio-omroepdiensten 
te zamen met de mobiele di ensten ; 
137 b . wat betreft de landen van het vaste
land van Amerika, die gelegen zijn tusschen 
de zuidg rens van Mexico en de noordgrens 
va n Columbia, m ag de band 2300- 2350 kp/s 
(130.4- 127.7 m) bestemd worden voor den 
radio-omrnep. Deze toewijzing geschiedt u it 
hoofde va n een overeenkomst vo lgens welker 
bepalingen pe r land niet meer dan twee on
dersche iden frequenties binnen dezen band 
mogen wo rden gebru ikt, met behoorlij ke be
perkingen met betrekking tot het vermogen en 
het gebruik van gerich te antennes en op voo r
waa rde dat de radio-omroepstations geen sto-
1'i ngen veroorzaken van de stations van andere 
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di ensten, d ie th ans deze freq uen t ies gebruiken, 
ten noorden, en ten zu iden van het deel van 
het vasteland van Amer ika, waarvan in deze 
pa ragraaf sprake is ; 
138 c. bovendien mag de band 2350- 2400 
kp/s (127.7- 125 m) gebruikt worden voor den 
radio-omroep door Guatemal a, Salvador, Hon
duras, Nicaragua . Costa Rica , Panama en de 
K a naal-Zone. Di t gebruik is onderworpen aan 
een regionale overeenkomst ges loten tusschen 
de hierboven vermelde landen om elke storing 
van de bestaande vaste en mobiele di ensten te 
ve rmijden ; 
139 d. wat betreft de Engelsche, F ransche 
en N ederl andsche bezittingen, di e gelegen zijn 
ten Oosten van den meridi aan va n 80° Wes
ter! engte eenerzijds en tusschen den parallel 
van 20° N oorderbreedte en de kust va n Zuid
Amer ika anderzijds, mag de ba nd 2300- 2400 
kp/s (130.4- 125 m ) gebruikt worden door de 
ra dio-omroepd iensten, te zamen met de vaste 
en mobiele diensten, op voorwaarde da t de 
ra dio-omroepstations geen storingen opleveren 
voor de stations van de vaste en mobiele dien
sten van het vasteland van Amer ika, die reeds 
in dezen band werken. 

140 II. F req uenties tusschen 4000 en 
5500 kp/s (75 en 54,55 m). 

141 1 ° In het geb ied dat begrensd wordt 
door den meridiaan van 0° en den meridiaan 
van 140° Westerl engte eenerzijds (Oostwaarts 
gaande vana f den meridiaan van 0° ) en tus
schen den parall el van 30° Noorderbreedte en 
d ien va n 30° Zuiderbreedte anderzijds mag de 
band 4835- 4965 kp/s (62.05-60 .42 m) ge
bruikt worden door de radio-omroepdiensten 
te zamen met de vaste en mobiele di ensten op 
voorwaarde dat : 
142 a . de radio-om roepstat ions geen storin
gen opleveren voor de vaste sta tions, die reeds 
in dezen band werken. Met het oog hierop 
bestaat er aanl e iding zooveel mogelijk gebruik 
te m aken van ger ich te antennes; 
143 b. dat het max imum vermogen van be
doelde stations des nach ts 5 kW niet over
schrijdt. 
144 2°. In het gebied, dat begrensd word t 
door den meridiaan van 0° en den meridi aan 
van 30° Westerlengte eenerzijds (Westwaarts 
gaande vanaf den meridiaan van 0° ) en tus
schen den parall el van 30° Noorderbreed te 
en dien van 30° Zuiderbreedte a nderzijds, mag 
d e b a nd 4770- 4900 kp/s (62 .89- 61.22 m ) -
beschikbaar gedee lte 4775- 4895 kp/s (62.83-
61.29 m) - gebruikt worden doo r de radio
omroepdiensten te zamen met de vaste en 
mobiele d iensten, onder dezelfde voorwaarden 
a ls is aangegeven onder de nummers 142 en 
143 
145 3° In het gebied van Zuid-Amerika, dat 
ten noorden van den pa rall el van 5° Zuider
breedte is ge legen, mag de band 4770- 4900 
kp/s (62.89-61.22 m) - besch ikbaar gedeelte 
4775-4895 kp/s (62.83-61.29 m) - gebruikt 
worden door de radio-om roepdiensten te zam en 
met de vaste en mobiele diensten onder de
zelfde voorwaarden a ls is aangegeven onder 
de nummers 142 en 143. 
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146 III. Verschillende voorschri ften, 
,lle van toe1iass ln g zijn op den 

radio-omroep In tropische 
gebieden. 

147 1 ° De belanghebbende administraties 
verbinden zich samen te werken om den radio
omroep in de drie banden 2300-2500 kp/s 
(130.4- 120 m), 3300- 3500 kp/s (90.91- 85.71 
m) en 4835- 4965 kp/s (62.05-60 .42 m) zoo 
doeltreffend mogelijk te maken. 
148 2° Wat de bepalingen betreft, die be
trekking hebben op den radio-omroep in de 
tropische gebieden zullen de belanghebbende 
administraties in de wne welke wordt be
grensd door den meridiaan van 50° Ooster
lengte en den meridiaan va n 140° Wester
lengte, Oostwaarts gaande, eenerzijds en tus
schen den pa ral le l van 30° Noorderbreedte en 
dien van 30° Zuiderbreedte anderzijds (met 
uitsluiting van de Hawaï-eilanden), elkander 
raadplegen over het vermogen en de frequen
t ie te bezigen bij vestiging van nieuwe radio- t 

2 

1988 

omroepstations, die een vermogen van meer 
dan 1 kW gebruiken. 

149 § 9. Verd eeUn g van freq uenties 
voor de lu chtvaartdiensten tus 

schen 6000 en 25 000 k1i/s 
(50-12 m). 

150 a. In het Europeesch gebied, de U.S.S. 
R. , Afrika en Zuid-Ame rika, zij n de volgende 
banden uitslui tend aan de luchtvaartdiensten
sten toegekend: 
6500- 6600 kp/s (46.15-45.45 m) 
8480- 8580 kp/s (35.38-34.97 m) 

11300- 11400 kp/s (26.55- 26 .32 m) 
12770- 12830 kp/s (23.49- 23.38 m) 
17250- 17375 kp/s (17.39- 17.27 m) 
23200-23380 kp/s (12.93- 12.83 m) 
151 b. Algemeene toekenning van de fre
quenties voor de intercontinenta le luchtvaart
route . 
152 De volgende frequenties (golfl engten) 
zijn op wereldgrondslag gereserveerd voor de 
intercontinentale luchtvaartroutes. 

3 

Frequentieband 
van de luchtvaa rt 

Onderverdeeling der 
banden per route 

Frequenties aan elke 
route toegekend 

kp/s (m) 

6500- 6600 kp/s 
(46,15-45,45 m) 

6500- 6520 kp/s 
(46,15-46,01 m) 
Rout,e : Europa- Afrika 

6520-6540 kp/s 
(46,01-45,87 m) 
Route: 
( 1 ) Europa-Zuid-Amerika 

( 2 ) Europa-Noord-Amerika, 
over het Noorden 

6540-6560 kp/s 
(45,87-45,73 m) 
Hulpband 

6560- 6580 kp/s 
(45,73-45,59 m) 
R oute : 
( 1 ) Europa-Noord-Amerika 

( 2 ) Over den Stillen Oceaan 

6580-6600 kp/s 
(45,59-45,45 m) 
Route: 
( 1 ) Europa- Azië- Austra lië 

( 2 ) Intera merikaansch 

------------

6503 (46,13), 6510 (46,08), 
6517 (46,03) 

6523 (45,99), 6530 (45,94), 
6537 (45,89), 6550 (45,80) * 
6523 (45,99) , 6530 (45,94), 
6537 (45,89) 

6543 (45,85) * 
6550 (45,80) * 
6557 (45,75) * 

6563 (45,71), 6570 (45,66), 
6577 (45,61) , 6543 (45,85) * 
6563 (45,71), 6570 (45,66), 
.6577 (45,61), 6557 (45,75) * 

6583 (45,57), 6590 (45,52), 
6597 (45,48), 6557 (45,75) * 
6583 (45,57), 6590 (45,52), 

1 
6597 (45,48), 6557 (45,75) * 

153 * Aanvul! ingsfrequentie, die al leen ge
bruikt mag worden in geval van stor ing of 
wanneer de verkeersomstandigheden niet het 

gebruik van de a11dere frequenties, die aan 
deze route zij n toegekend, toelaten. 
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Frequentieband 
van de luchtvaart 

8215-8235 kp/s 
(36,52-36,43 m) 

8480-8580 kp/s 
(35,38-34,97 m) 

11300- 11400 kp/s 
(26,55-26,32 m) 

1 

1 

1 

1 

2 

Onderverdeeling der 
banden per route 

(zie nummer 154) 
8215---8235 kp/s 
(36,52-36,43 m) 
Route: 
Interamerikaansch 

1 8480-8489 kp/s 
(35,38- 35,34 m) 

1 R oute: 
Europa----Noord-Amerika , 

over het Noorden 

(zie nummer 155) 
8489--8512 kp/s 

1 
(35,34--35,24 m) 
Rout,e : 
Europa----Afrika 

(zie nummer 155) 

1 

8512-8535 kp/s 
(35,24--35,15 m) 

1 
Route : 
Europa----Azië-Australië 

1 

8535---8558 kp/s 
(35,15-35,05 m) 
Route: 
Europa-Noord-Amerika 

8558-8580 kp/s 

1 

(35,05-34,97 m) 
Route: 
( 1 ) Europa----Zuid-Amerika 

1 ( 2) Over den Stillen Ocea~n 

1 

1 11300- 11325 kp/s 
(26,55---26,49 m) 

1 R oute: 
1 Europa----Noord-Amerika 

11325-11350 kp/s 
(26,49--26,43 m) 
Route : 
( 1 ) Europa----Afrika 
( 2 ) Europa----Noord-Amerika, 

over het oorden 
1 
1 11350- 11375 kp/s 

(26,43-26,37 m) 
Route: 
( 1 ) Europa----Zuid-Amerika 

! ( 2 ) Over den Stillen Oceaan 

3 

Frequenties aan elke 
route toegekend 

kp/s (m) 

8217 (36,51), 8225 (36,47) , 
8233 (36,44) 

8485 (35,36) 

8492 (35,33), 8500 (35,29), 
8507 (35,27) 

8515 (35,23), 8523 (35,20), 
8531 (35,17) 

8538 (35,14), 8546 (35,10) , 
8554 (35,07) 

8561 (35,04), 8569 (35,01), 
8577 (34,98) 
8561 (35,04), 8569 (35,01), 
8577 (34,98) 

11306 (26,54), 11319 (26,50) 

11331 (26,48), 11344 (26,45) 

11331 (26,48), 11344 (26,45) 

11356 (26,42), 11369 (26,39) 
11356 (26,42), 11369 (26,39) 
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154 Noot a. De bestaande diensten buiten vasteland van Amerika. alsmede van de ge-
het vaste la nd van Amerika genieten de voor- bieden en bezittingen van de sta ten van di t 
rang. vasteland genieten den voorrang. 
155 Noot b . De bestaande diensten van het 
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Frequentieband 
van de luchtvaart 

12770-12830 kp/s 
(23,49- 23,38 m) 

17250-17375 kp/s 
(17,39-17,27 m) 

23200- 23380 kp/s 
(12,93- 12,83 m) 

1 

2 

Onderverdeeling der 
banden per route 

11375- 11400 kp/s 
(26,37-26,32 m) 
Route: 
( 1 ) Europa-Azië-Australië 
( 2 ) Interamerikaansch 

12770- 12782 kp/s 
(23,49-23,47 m) 
Route: 
Europa- oord-Amerika 

(zie nummer 155) 
12782- 12794 kp/s 
(23,47-23,45 m) 
Hulpband 

(zie nummer 155) 
12794-12806 kp/s 
(23,45-23,43 m) 
Route: 
Europa-Azië-Australië 

12806- 12818 kp/s 
(23,43-23,40 m) 
Route: 
Europa-Afrika 

12818- 12830 kp/s 
1 

(23,40-23,38 m) 
Route: 
( 1 ) Europa-Zuid-Amerika 
( 2 ) Over den Stillen Ocea.an 

17250-17281 kp/s 
(17,39- 17,36 m) 
Route: 
( 1 ) Europa-Azië-Australië 

( 2 ) Interamerikaansch 

17281- 17312 kp/s 
(17,36- 17,33 m) 
Route: 
( 1 ) Europa-Afrika 
( 2) Europa-Noord-Amerika, 

over het Noorden 

17312-17343 kp/s 
(17,33- 17,30 m) 
Route: 
( 1 ) Europa-Zuid-Amerika 
( 2) Over den Stillen Oceaan 

17343-17374 kp/s 
(17,30- 17,27 m) 
Route: 
Europa-Noord-Amerika 

23200- 23245 kp/s 
(12,93-12,91 m) 
Route: 
Europa-Noord-Amerika 

3 

Frequenties aan elke 
route toegekend 

kp/s (m) 

11381 (26,36), 11394 (26,33) 
11381 (26,36), 11394 (26,33) 

12776 (23,48) 

12788 (23,46) • 
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12800 (23,44), 12788 (23,46) • 

12812 (23,42), 12788 (23,46) • 

12824 (23,39) 
12824 (23,39) 

17257 (17,38), 17274 (17,37) 
17257 (17,38), 17274 (17,37) 

17288 (17,35) •, 17305 (17,34) 
17288 (17,35) 

17319 (17,32) , 17336 (17,30) 
17319 (17,32) , 17336 (17,30) 

17350 (17,29), 17367 (17,27) 
(zie nummer 155) 
17288 (17,35) • 

23211 (12,92), 23234 (12,91) 

Voor * en noot 155 zie blzn . 1069 en 1070. 
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2 3 

Frequentieband 
van de luchtvaart 

Onderverdeeling der 
banden per route 

Frequenties aan elke 
route toegekend 

kp/s (m) 

23245- 23290 kp/s 
(12,91-12,88 m) 
Route: 

23200-23380 kp/s 
(12,93-12,83 m) 
(vervolg) 

( 1 ) Europa-Zuid-Amerika 
( 2) Europa-Noord-Amerika, 

23256 (12,90), 23279 (12,89) 
23256 (12,90), 23279 (12,89) 

over het Noorden 

23290-23335 kp/s 
(12,88-12,85 m) 
Route: 
( 1 ) Europa-Afrika 
( 2) Interamerikaansch 

23301 (12,87), 23324 (12,86) 
23301 (12,87), 23324 (12,86) 

23335-23380 kp/s 
(12,85-12,83 m) 
Route: 
( 1 ) Europa-Azië-Australië 
( 2) Over den Stillen Oceaan 

23346 (1 2,85), 23369 (12,84) 
23346 (12,85), 23369 (12,84) 

156 Oprner king 1. Behoudens de uitzonde
ringen ve rmeld in de nummers 154 en 155, 
hebben de luchtvaa rt- en luch tvaa rtui gstations, 
di e de frequent ies van de routes, waa rvoo r zij 
zijn aangewezen, gebruiken, den voorrang 
bo ven a l Ie a ndere di ensten. 
157 Opnierking l! . De frequent ies, toegekend 
aan de vermelde inte rcont inentale routes, zij n 
te r beschikking van de luch tvaa rtdi ensten va n 
all e la nden, welke deze routes gebruiken. D e 
gebruike rs van deze frequen ties we rken samen 
wat de exploitatie van de statio ns betre ft, ten
e inde wederkeeri ge storingen te verm ijden. 
158 Opmerking 3. Op de inte rcontinental e 
routes mogen a lleen ui tzendingen van het ty pe 
A 1 worden bewerkstelligd. 
159 Oprner king 4, In het Europeesch gebied , 
de U.S.S.R. , Afrika en Zuid-Amerika mogen 
de banden ve rmeld in de tabel van nummer 
150 va n dit a r t ike l ui tslui tend gebruikt wor
den voor den I uchtvaartdienst onde r voorbe
houd van den in nummer 156 vermelden ,·oor
rang. Deze banden kunnen in de a ndere ge
bieden, a l of niet-ui tslui tend, gebruikt worden 
voor de luchtvaartdi ensten onder de omsta n
di gheden ve rmeld in nummer 156. 
160 Opm erking 5. In het Euro peesche ge
bied blijft het deel van de banden voor de 
mobiele di ensten tusschen 6000 en 25 000 kp/s 
(50 en 12 m), dat niet uitslui tend toegekend 
is aan de luch tvaa rtdiensten , ui t !ui tend be
stemd voor de mobie le di ensten voor de zee
vaart, u itgezonde rd de a lgemeene roe pgol f va n 
de luch tvaa rtstations 6210 k p/s ( 48.31 m ). 
Evenwel zull en de mobiele I uchtvaartsta t ions 
hun dienst voor het openbaar verkeer met de 
kuststations mogen uitvoe ren in de ba nden va n 
de mobiele di ensten voor de zeevaa r t overeen
komstig de schikkingen, die getroffen zu ll en 
worden tusschen de belanghebbende admini 
stra ties. 

161 § 10, 1. H et gebruik va n golven van 
het type B is ve rboden op a ll e r adiostations 
met d ien versta nde, da t het gebru ik door 

scheepsstations op de volgende frequenties is 
toegestaan: 
375 kp/s (800 m) a ll een radiope ildienst. 
425 kp/s (706 m) verkeer . 
500 kp/s (600 m). 
162 2. H et gebruik va n go lven van het ty pe 
B van a ll e frequent ies is ve rboden met ingang 
va n 1 Janua ri 1940, beha lve voor scheepszen
ders die, bij vol vermogen, minde r da n 300 
watt verbruiken, gemeten aa n de kl e mmen 
van de wisse lstroomdynamo. 
163 3. De administrati es zull en e r naa r stre
ven andere gol ven van het type B dan de go lf 
van 500 kp/s (600 m) zoo spoedig moge lijk 
te verl aten. ' 
164 § 11. 1. In streken met druk ve rkee r 
la ngs de kusten van Europa moeten de sche
pen di e op gol ven van he t type A 2 in den 
band van 365 tot 550 kp/s ( 822 tot 545 m) 
we rken zooveel mogelijk de frequent ies 425 
kp/s (706 m) en 480 kp/s (625 m) gebruiken. 
165 2. Geen enkel Europeesch kuststation is 
bevoegd deze frequent ies te gebruiken. 
166 § 12. Tusschen 100 en 160 kp/s (3000 en 
1875 m) is a ll een het gebruik van golven van 
het type A 1 toegelaten ; de eeni ge uitzonde
ring o p dezen regel heeft betrekking op gol
ven van het type A 2, d ie gebruikt kunnen 
worden in den ba nd 100- 125 kp/s (3000-
2400 m ) ui tsluitend voor t ijdseinen. 
167 § 13. In den band 460- 550 kp/s (652-
545 m ) is geen enke l type van uitzending toe
gelaten, da t nood-, a la rm-, ve il ig he ids- of 
spoedseine n, ui tgewnden op 500 kp/s (600 m) , 
hun ui twerking wu kunnen doen missen. 
168 § 14. 1. In den ba nd 325- 345 kp/s 
(923- 870 m ), is geen enkel type van ui tzen
ding toegela ten, dat nood-, ve il ighe ids- of 
spoedse inen hun u itwerking zou kunnen doen 
1nissen. 
169 2. Deze rege l is ni et van toepassing op 
gebieden , waar bijzondere ove reenkomsten a n
de rs bepalen . 
170 § 15. 1. In beginsel moet ieder stat ion, 
dat een dienst tusschen vaste punten met een 
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golf van een frequentie beneden 110 kp/s 
(golflengte boven 2727 m) onderhoudt, voor 
elk van de tot dat station behoorende zenders, 
rlie tegelijk kunnen werken, een enkele fre
quentie gebruiken, gekozen uit de aan dien 
di enst toegewezen banden (§ 7 hiervoren) . 
171 2. E en station mag voor een dienst tus
schen vaste punten geen andere frequentie 
bezigen dan die welke is toegewezen als hier
voren aangegeven. 
172 § 16. In beginsel gebru iken de stations 
dezelfde frequenties en dezelfde typen van 
u itzend ing voor de overseining van berichten 
in eenzijdig verkeer, als voor hun normalen 
dienst. Echter kunnen regionale regelingen 
worden getroffen, teneinde de betrokken sta
t ions van naleving van dezen regel vrij te 
stellen. 
173 § 17. Een vast station mag op zijn nor
mal e werkfrequentie, als bijkomstigen dienst, 
uitzend ingen doen bestemd voor mobiele sta
tions, op voorwaarde: 
174 a. dat de belanghebbende administraties 
deze uitzonderlijke wijze van werken noodza
kelijk oordeelen; 
175 b. dàt er geen enkele vermeerdering van 
storingen ui t voortvloeit. 
176 § 18. Ten einde de wisseling van synop
t ische weerberichten in het gebied van Europa 
te vergemakkelijken, worden de frequenties 
41.6 kp , 42.25 kp/s, 89.5 kp/s en 99.85 kp/s 
(7212 m, 7101 m, 3352 m en 3005 m) aan den 
meteorologischen dienst toegekend. 
17 7 § 19. 1. Om de snelle overseining en 
verspre iding van inlicht ingen, di e van nut 
zijn voor het ontdekken van misdrijven en de 
ve rvolging van misdadigers, te vergemakke
lijken, zal bij regionale regelingen een fre
quentie tusschen 37 .5 en 100 kp/s (tusschen 
8000 en 3000 m) voor dit doel worden open
gehouden [nl. voor Europa de golf van 83.40 
kp/s (3597 m)]. 
178 2. Bovendien worden de frequenties 3490 
kp/s (85.96 m) , 4165 kp/s (72.03 m), 6792 
kp/s (44.17 m) in de gebieden buiten het 
vasteland van Amerika toege kend aan de po
li t ied iensten. 
179 § 20. Elke administratie aan aan de 
amateurstations frequentiebanden toew ij zen 
overeenkomstig de verdeelingstabel (§ 7 hier
voren). 
180 § 21. Met het oog op de vermindering 
van storingen in de frequentiebanden boven 
4000 kp/s (golflengten beneden 75 m), gebe
zigd door den mobielen dienst, en in het bij
zonder om te voorkomen dat de telefoonver
bindingen op langen afstand van dezen dienst 
gestoord worden, zijn de administraties over
eengekomen zooveel mogelijk de volgende re
gelen toe te passen, waarbij rekening zal wor
den gehouden met de ontwikkeling van de 
practische techniek: 
181 1. a. In de frequentiebanden boven 5500 
kp/s (golflengten beneden 54.55 m), welke 
u itsluitend aan den mobielen dienst toegewe
zen zijn, moeten de frequenties (golflengten), 
di e gebruikt moeten worden door de sch eeps
stations, welke deelnemen aan den commer
cieelen dienst, aan de zijde van de lage fre
quenties (langere golven) zijn , en in het bij
zonder binnen de grenzen van de harmonische 
banden hierna opgenoemd : 

5500- 5550 kp/s (54.55-54.05 m) 
6200- 6250 kp/ (48.39-48.00 m) 
8230- 8330 kp/s (36.45-36.01 m) 

11000- 11100 kp/s (27.27- 27.03 m) 
12340- 12500 kp/s (24.31-24.00 m) 
16460- 16660 kp/s (18.23-18.01 m) 
22000-22200 kp/s (13.64-13 .51 m) 
182 Noot . De frequentieba nden 4115- 4165 
kp/s (72.90- 72.03 m) mogen eveneens door de 
bovengenoemde stations gebruikt worden (z ie 
ook nummer 188). 
183 b. Echter mag elk commercieel scheeps
station, welks uitzending blijft binnen de toe
gestane afwijk ingen van de frequentie in num
mer 71 vereischt voor landstations, u itzenden 
op deze] fde frequentie a ls het kuststation waar
mede het in verbinding staat. 
184 c. Indien een verbinding, waarvoor geen 
enkele bijzondere regeling gemaakt is, tus
schen een scheepsstation eenerzijds en een an
der scheepsstation of een kuststation ander
zijds tot stand gebracht moet worden, moet 
het mobiele station gebruik maken van een 
der navolgende frequenties welke bij benade
ring in het midden van de banden gelegen 
zijn: 
4140 kp/s (72.46 m) 
5520 kp/s (54.35 m) 
6210 kp/s (48.31 m) 
8280 kp/s (36.23 m) 

11040 kp/s (27.17 m) 
12420 kp/s (24.15 m) 
16560 kp/s (18.12 m) 
22080 kp/s (13.59 m) 
185 Noot. De a dministraties zijn overeenge
komen bij het opgeven van de frequentie van 
een kuststation te vermelden op welke van de 
in nummer 184 genoemde golven zal worden 
geluisterd . 
186 2. a. De scheepsstations , welke deelne
men aan den commercieelen dienst mogen al
leen gebruik ma ken van de gemeenschappe
lijke banden boven 4000 kp/s (golflengten be
neden 75 m) voor zoover hun uitzendingen 
blijven binnen de toegestane afwijkingen van 
de frequentie in nummer 71 opgenoemd voor 
de landstations. In die gevallen moeten de 
gebruikte frequenties gekozen worden aan de 
zijde van de hoogste frequenties (kortste gol
ven) van den gemeenschappelijken band en, 
meer in 't bijzonder, binnen de grenzen van 
de harmonische banden hierna opgenoemd: 
4400- 4450 kp/s (68.18- 67.42 m) 
8800- 8900 kp/s (34.09-33.71 m) 

13200-13350 kp/s (22.73-22 .47 m) 
17600-17750 kp/s (17.05- 16.90 m) 
22900-23000 kp/s (13.10- 13.04 m) 
187 b . Men mag eveneens gebru ik maken 
van frequenties, gekozen in het gedeelte van 
den band gereserveerd voor de mobiele dien
sten van 6600--6675 kp/s (45.45-44.94 m) in 
harmonisch verband met de vorengenoemde 
banden. 
188 c. De voorschriften van nummer 186 zijn 
niet van toepassing op het gedeelte van den 
gemeenschappelijken band tusschen 4115 en 
4165 kp/s (72 .90 en 72.03 ml, hetwelk door 
elk scheepsstation dat deelneemt aan den com
mercieelen di enst gebruikt kan worden . 
189 3. Bij het kiezen van frequenties voor 
nieuwe vaste en kuststations moeten de admi
nistraties het gebruik van de frequenties van 

68 
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de banden genoemd in de nummers 181 , 186, 
187 en 188 vermijden . 
190 § 22. 1. H et wordt als juist erkend, dat 
de frequenties tusschen 5000 en 30 000 k p/s 
(60 en 10 m) zeer geschikt zijn om zich over 
groote a fstanden voort te planten. 
191 2. Aangezien het gebruik van deze fre
quenties voor verbindingen op korten of op 
middelharen a fstand de verbindingen op groo
te a fstanden kan storen, moeten de admini
straties zooveel a ls maar een igszin mogelijk 
is trach ten de frequenties van deze banden te 
reserveeren voor verb ind ingen op grooten a f
stand. 
192 3. Voor den radio-omroep op langen af
stand wordt aanbevolen om in dezen frequen
tieband all een zenders te gebruiken met een 
vermogen van tenminste 5 kW. 
193 § 23. In Europa, Afr ika en Azië mogen 
de ger ich te radiobakens van zwak vermogen, 
welker reikwijdte ongeveer 50 km niet te 
boven gaat, gebru ik maken van elke frequen
tie in den band 1560- 3500 kp/s (192.3-85.71 
m) met uitzondering van den beschermings
band 1630- 1670 kp/s (184-179.6 m) onder 
voorbehoud van overeenstemm ing t usschen de 
landen welker diensten gestoord kunnen wor
den. 

Artikel 8. 

Amateurstations en particuliere stat ion s 
voor proefne mingen. 

194 § 1. De wisseling van be,·ichten tmschen 
amateurstations en tusschen particuliere sta
tions voor proe fnemingen van ve rsch ill ende 
landen is verboden, indien de adm inistratie 
van een der belanghebbende landen heeft be
kend gemaakt dat zij zich tegen deze be1·ich
tenwissel ing verzet. 
195 § 2. 1. W anneer deze ber ich tenwisseling 
is toegestaan, moet de berichtgeving in ver
staanbare taal worden a fgewikkeld en zich be
perken tot berichten betreffende de proefne
mingen en tot opmerkingen van een persoon
lijk karakter, waa rvoor , uit hoofde van haar 
onbelangrijkhe id, gebruikmaking van den 
openbaren telegraafdienst niet in aanmerking 
zou komen. H et is aan houders van amateur
stations strikt verboden internationale be rich
ten over te brengen die afkomstig zijn van 
derden. 
196 2. De vorenstaande bepalingen kunnen 
door bijzondere regelingen tusschen de betrok
ken landen gewijzi gd worden. 
197 § 3. Op amateurstations of op particu-
1 iere stations voor proefnem ingen, di e ge
machtigd zijn tot het doen van uitzendingen, 
moet ieder , die de toestellen hetzij voor e igen 
rekening, hetzij voor die van derden bedien t, 
bewezen hebben, dat hij teksten in morsetee
kens ka n overseinen en aldus overgese inde 
teksten op het gehoor kan nemen. Hij kan zich 
a ll een door daartoe gemachtigde personen, di e 
dezelfde bekwaamheden bezitten, laten ver
vangen. 
198 § 4. De administratie nemen zoodanige 
maatregelen als zij nood ig achten om de be
kwaamheid, uit technisch oogpunt, van ieder 
di e de toestell en bedient te onderzoeken. 
199 § 5. 1. H et maximum vermogen dat de 
amateurstations eo de particuliere stations 
voor proefnemingen mogen gebruiken wordt 
door de betrokken administraties vastgesteld , 
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rekening houdende met de technische be
kwaamheden van de gebruikers en de om
standi gheden waaronder de genoemde stations 
moeten werken. 
200 2. Alle algemeene regelen in het Ver
drag en dit R eglement vastgesteld zijn van 
toepassing op amateurstations en part icul iere 
stations voor proefnemingen. In het bijzonder 
moet de frequentie van de ui tgezonden golven 
zoo consta nt en vrij van harmonischen zijn als 
de stand van de techniek mogelijk maakt. 
201 3. Tij dens hun uitzendingen moeten deze 
stations met korte tusschenpoozen hun roep
naam geven of hun naam als het betreft sta
t ions voor proefnemingen aan welke nog geen 
roepnaam is toegekend. 

Art ikel 9. 

Voorwaarden waaraan door mobiele sta
tions moet worden volllaan. 

A. Algemeene bepalingen. 
202 § 1. De mobiele stations moeten zooda
nig inger icht worden, dat zij , wat betreft de 
frequ enties en de gol ftypen , voldoen aa n de 
bepalingen opgenomen in artikel 7. * 
203 § 2. De zendfrequentie van mobiele sta
tions moet zoo dikwijl s mogelijk door den in
spectiedien t, waartoe zij behooren, worden 
gever i fiëerd. 
204 § 3. De ontvangtoestell en moeten zooda
nig zijn, dat de stroom, dien zij in de a ntenne 
induceeren, zoo gering moge lijk is en de in de 
nabijheid zijnde stations niet hindert. 
205 § 4. Wijzig ing van de frequentie der 
zend- en ontvangtoe tellen van elk mobiel sta
t ion moet zoo vlug mogelijk kunnen gesch ie
den. All e inrichtingen moeten zoodani g zijn, 
dat, wanneer eenm aal verbinding is verkre
gen, de t ijd, noodi g voor het overgaan van 
zenden op ontvangen, en omgekeerd, zoo kort 
mogelijk is. 
207 § 5. Verspreiding van rad iotelefonische 
uitzendingen, zie nummer 473. 

B. Schee11sstatlons. 
208 § 6. 1. De zendtoestell en gebru ikt op 
scheepsstations werkende op go] ven van het 
type A 2 of B in de toegelaten banden tus
schen 365 en 515 kp/s (822 en 583 m) moeten 
voorzien zij n van iruichtingen, welke op ge
makkelijke wijze mogelijk maken dat het ver
mogen aanz ien lijk wordt verminderd. 
209 2. Deze bepaling is niet ver pi ichtend 
voo1· zenders m et gol ven van het type B , waar
van het vermogen bij vol le belasting, gemeten 
aan de kl emmen van de wisselstroomdynamo, 
300 watt n iet overschrijdt. 
210 3. Alle scheepsstations die uitzenden op 
frequenties in de banden 100- 160 kp/s (3000 
- 1875 m) en o p frequenties boven 4000 kp/s 
(golfl engten beneden 75 m) moeten van een 
golfmeter , welke een nauwkeuri ghe id heeft 
van ten minste 5/1000, voo rzi en zijn, wanneer 
de zender zelf niet met deze of een grootere 
nauwkeurigheid kan worden geregeld. 

206 * Wat de beperking betreft voor het in
r ich ten van zenders met golven van het type 
B en het gebruik van golven van het type B 
op schepen, zie nummers 161, 162 en 163 . 
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211 § 7. Elk station aan boord van een schip 
dat, ingevolge een in ternationale overeen
komst, ver pi icht met een radio- inrichting is uit
ge rust moet in staat zij n te zenden en te ont
vangen : 
212 a. op de golf van 500 kp/s (600 m) van 
het type A 2 of B en, 
213 b. bovendien, ten minste op twee a ndere 
golven van het typ€\ A 2 of B in den toege
laten band t usschen 365 en 485 kp/s (822 en 
619 m). 
214 De bepaling bedoeld onder nummer 213 
is niet van toepassing op zenders van reddings
booten noch op noodzenders van scheepssta
t ions. 
215 § 8. 1. Behalve van de hierboven be
doelde golven kunnen scheepsstations, u itge
rust voor het uitzenden va n go lven van de 
typen A 1, A 2 o f A 3, van de golven toege
staan in arti kel 7 * gebrui k maken. 
216 § 9. All e toestell en op scheepsstations, 
ingeri cht voor het uitzenden met golven van 
het type A 1 in de toegestane banden tusschen 
100 en 160 kp/s (3000 en 1875 m) moeten het 
gebru ik, behalve van de frequentie 143 kp/s 
(2100 m), van m instens twee u it deze ba nden 
gekozen frequenties toelaten. 
217 § 10. 1. All e stations aan boord van 
verplicht met radio-inrichtingen uitgeruste 
schepen moeten in staat zijn de golf van 500 
kp/s (600 m) te ontvangen en voorts all e gol
ven, die noodi g zijn voor de ui tvoering van 
den dienst , di en zij verzorgen. 
218 2. Deze stations moeten in staat zijn op 
dezelfde frequenties golven van de typen A 1 
en A 2 gemakkelijk en doeltreffend te ontvan
gen. 
219 3. H et verd ient aanbeveling de scheeps
stations van de eerste en tweede categorie van 
inricht ingen te voorzien, welke het zenden en 
ontvangen zonder overschakeling moge] ijk 
ma.ken. 

C. Luch tv aartulgstatlon s. 
220 § ll. Elk luchtvaartuigstation dat een 
zeeroute volgt en dat door nat ionale of inter
nationale reglementen gehouden is in verb in
ding te treden met stations van den mobielen 
dienst voor de zeevaart, moet in staat zijn op 
de golf va n 500 kp/s (600 m) type A 2 te 
zenden en te ontvangen . 

Arti ke l 10. 
Certificaten voor radlotele1;-raflst (radlo

telefon lst) . 
A. Algemeene be1ialln g·en. 

221 § 1. 1. De dienst van ieder mobiel ra
diotelegraaf- of radiotelefoonstation moet wor
den u itgeoefend door e n radiote legraf ist die 
houder is van een ce rt ificaat, uitge re ikt of 
e rke nd door de regeer in g, waartoe dat tation 
behoort. Echter ka n de dienst op mobiele 
stations, die voorzien zijn van een radio- inrich
t ing van zwak vermogen (met een antenne
vermogen van de draaggolf, dat 100 watt niet 
te boven gaat, behoudens in het geval van de 
regionale overeenkomsten bedoeld in nummer 
269 ), wanneer die inrichting all een gebruikt 
word t voor te lefoni e, worden uitgeoefend door 
iemand, die houder is va n een ce rt ificaat van 
radiote lefonist. 

* Zie noot bij nummer 206. 
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222 2. Al s tijdens een overtocht, vlucht of 
reis in het geheel niet over den radiotelegra
fi st (radiotelefonist) beschikt ka n worden, kan 
de gezagvoerder of de voor het mobiel e sta
t ion verantwoorde] ijke persoon een radiotele
graf ist ( radiotele fonist), di e houder is van een 
door een a ndere verdragslui tende regeer ing 
u itgere ikt cer t ificaat, machtigen, doch slechts 
tijdelijk , den radiodienst ui t te oefenen. Wan
nee r het nood ig is voor de voorloopige be
diening van de toestell en beroep te doen op 
een persoon, di e niet in het bezit is van een 
certificaat, of op een radiotelegrafist (radio
te lefoni st ) di e geen voldoend ce rtifi caat heeft, 
dan moet zijn tusschenkomst zich loute r be
perken tot nood-, spoed- en veilighe idsseinen, 
tot beri ch ten, welke er op betrekking hebben 
en tot dringende ber ichten omtren t de vaart 
van het schip of van het luchtvaartu ig. In elk 
geval moet deze radiotelegraf ist (radiotelefo
nist ) of deze persoon wo spoedig mogelijk 
worden vervangen door iemand, di e houder is 
van het ce rt ificaat, bedoeld in nummer 221. 
De · personen, van wier di enst in dit geval 
wordt gebruik gemaak t, zijn aan dezelfde ver
plichtingen gebonden inzake de geheimhou
ding der correspondentie , als bepaald in num
mer 223, als de houders van certif icaten. 
223 * 2. 1. I edere administratie treft de 
noodige m aatregelen om aan de rad iotelegra
fisten (radiotelefonisten) de verplichting tot 
gehe imhouding de r correspondentie op te leg
gen en om, w oveel doenlijk, he t bedr iegl ij k 
gebru ik van de certi f icaten te voorkomen . 
224 2. T e dien einde dragen de certificaten 
waarmerken , welke het mogelijk maken hun 
echtheid vast te stellen, zooals bijvoorbeeld 
zegels va n de a dministratie welke ze heeft 
ui tgere ikt, de handteekening van den houder. 
De administraties kunnen , indien zij het 
wensch en, a ndere middelen tot waarmerk ing 
gebrniken. 
225 3. Ten ei nde de controle der aan radio
telegraf isten (rad iotelefonisten) van den mo
bielen dienst uitgereikte certificaten te verge
makkel ij ken , wordt aan den tekst in de la nds
taal , indien daartoe aan le iding be taat, een 
vertal ing van di en tekst toegevoegd in een 
taa l di e in het inte rnationaal verkeer veel 
gebruikt wordt. 
226 § 3. 1. Er zijn twee klassen van cert i
ficaten a lsmede een bijzonder certificaat voor 
radiotel egraf ist . Er is bovendien een beperkt 
ce rt ificaat voor de luchtvaartdi ensten. 
227 Er zij n twee klassen van certif icaten voor 
radiotelefonist (algemeen en beperkt). 
228 2. De e ischen voor het behalen van deze 
ce rt ificaten zijn opgenomen in de vol gende 
paragra fen ; deze eischen zijn minima. 
229 3. I edere regeering blij ft vrij om het 
aanta l examens te bepa len, dat zij noodig 
oordeelt voor het behalen van de genoemde 
certificaten. 
230 4. De houder van een certificaat voor 
rad iote legraf ist der l ste of 2e klasse 1 ) mag 
den racliotelefoondi enst van e lk mobie l sta
tion uitoefenen. 

231 1) Bij wijze van uitwndering wordt toe
gestaan dat het certificaat der 2e klasse u it
slu itend tot den radiote legraafd ienst kan wor
den beperkt. In dit geval behoort een aantee
kening op het certificaat te worden gesteld. 
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B. Certificaat voor radiotelegrafist der 
l ste klasse. 

232 § 4. H et ce,·tificaat l ste klasse wordt 
uitgereikt aan telegraf isten die blijk gegeven 
hebben van de technische kennis en vakkennis, 
alsmede van de technische en vakkundige be
kwaamheid hierna opgenoemd: 
233 a. K ennis van de a lgemeene beginselen 
der electric ite it en van de theori~ der radio
telegrafie en radiotelefonie, alsmede kennis 
van de afregeling en van de practische wer
king van de toesteltypen in gebruik bij den 
mobielen radiotelegraaf- en radiotelefoon
dienst, met inbegrip van de toestellen gebe
zigd voor den radiopeildienst en het nemen 
van radiopeilingen. 
234 b. Theoretische en practische kennis van 
de werking van de bijbehoorende deelen, wo
als machines voor levering van electrischen 
stroom, accumulatoren, enz., die gebruikt 
worden voor het in werking stellen en regelen 
der toestellen. aangeduid onder nummer 233 . 
235 c. Practische kennis, noodig om met de 
aan boord aanwezige middelen averij , welke 
tijdens de reis aan de toestellen kan ontstaan, 
te herstellen. 
236 d. Bedrevenheid in het zu iver seinen en 
het zuiver op het gehoor ontvangen van g roe
pen codetaal (letters, cijfers en leesteekens 
door elkaar) met een snelhe id van 20 (twin
t ig) groepen per minuut, en van een tekst in 
verstaanbare taal, met een snelheid van 25 
(vijfentwintig) woorden per minuut. I edere 
groep codetaal moet vijf teekens bevatten, 
waarbij elk cijfer of lees tee ken voor twee tee
kens telt. Het gemiddelde woord van den 
tekst in verstaanbare taa l moet vijf teekens 
bevatten. De duur van elke sein- en ontvang
proef zal in het a lgemeen vijf minuten be
dragen. 
237 e. Geschiktheid voor het zuiver over
brengen en het zuiver opnemen per telefoon. 
238 /. Kennis in bijwnderheden van de 
reglementen die gelden voor de wisse ling van 
de radioberichten, kennis van de bescheiden 
betreffende de prijsberekening van rad io
berichten, kennis van dat gedeelte van het 
Verdrag voor de beveiliging van menschen-
1 evens op zee, dat op de radiotelegraf ie be
trekking hee ft, en, voor de luchtvaart, kennis 
van de bijzondere bepalingen, waaraan de 
radiodienst voor de I uchtvaart onderworpen is. 
In dit geval moet het certificaat aangeven dat 
de houder met goed gevolg het onderwek, op 
deze bepalingen betrekking hebbende, heeft 
ondergaan. 
239 g. Kennis van de algemeene aardrijks
kunde der wereld, met name van de voornaam
ste verbindingen (zeevaart- of luchtvaartver
bindingen, overeenkomstig de categorie van 
het certificaat) en van de meest belangrijke 
wegen voor verreberichtgeving. 
240 h. Indien daartoe aanleiding bestaat, 
kennis van een taal, die in de internationale 
berichtenw isseling van den mobielen dienst 
veel gebru ikt wordt. De candidaten moeten in 
staat zijn om zich op een behoorlijke wijze 
zoowel mondeling als schriftelijk uit te druk
ken. I edere regeering wijst zei f de taal of de 
talen aan welke geëischt worden. 
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C. CertUlcaat v,oor radiotelegrafist der 
2e klasse. 

241 § 5. Het certificaat 2e klas e wordt uit
gerei kt aan telegrafisten die blijk gegeven 
hebben van de technische kennis en vakkennis, 
a lsmede van de technische en vakkundige be
kwaamheid hierna opgenoemd. 
242 a. Elementaire theoretische en practische 
kennis van de electriciteit, de radiotelegraf ie 
en de radiotelefonie, alsmede kennis van de 
a fregeling en van de practische werking van 
de toesteltypen in gebruik bij den mobielen 
radiotelegraaf- en radiotelefoondienst, met in
begrip van de toestellen gebezigd voor den 
radiopeildienst en het nemen van radiopei
lingen . 
243 b. Elementaire theoretische en practische 
kennis van de werking van de bijbehoorende 
deelen, zooals machines voor levering van 
e lectrischen stroom, accumulatoren, enz., die 
gebru ikt worden voor het in werking stellen 
en regelen van de toestellen , vermeld onder 
nummer 242. 
244 c. Voldoende practische kennis om kleine 
he rstellingen te kunnen uitvoeren, in geval 
van averij aan de toestellen. 
245 d. Bedrevenheid in het zu iver se inen en 
het zuiver op het gehoor ontvangen van groe
pen codetaal (letters, cijfers en leesteekens 
door elkaar) met een snelheid van 16 (zes
tien) groepen per minuut. I edere groep code
taal moet vijf teekens bevatten, waarbij e lk 
cij fer of leesteeken voor twee teekens telt. De 
duur van elke sein- en ontvangproef zal in 
het a lgemeen vijf minuten bedragen. 
246 e. Geschiktheid voor het zuiver over
brengen en het zuiver opnemen per telefoon 1 ). 
247 /. K ennis van de Reglementen, die gel
den voor de wis eling van radioberichten , ken
nis van de bescheiden betreffende de prijsbe
rekening van rad iober ichten, kennis van dat 
gedeelte van het Verdrag voor de beve ili g ing 
van menschenlevens op zee, dat op de radio
telegrafie betrekking heeft en, voor de lucht
vaart, kennis van de bijwndere bepalingen, 
waaraan de radiodienst voor de luchtvaart 
onderworpen is. In dit geval moet het certifi
caat aangeven dat de houder met goed gevolg 
het onderzoek op deze bepalingen betrekking 
hebbende, heeft ondergaan. 
248 g. Kennis van de algemeene aardrijks
kunde der wereld, met name van de voor
naamste verbindingen (zeevaart- of luchtvaart
verbindingen, overeenkomstig de categorie van 
het certificaat) e n van de m eest bel angrij ke 
wegen voor verreberichtgeving. 
249 h. Indien daartoe aanleiding bestaat, 
elementaire kennis van een taal , die in de 
internationale berichtenwisseling van den mo
bielen dien t veel gebruikt wordt. De candi
daten moeten in staat zijn om zich op een 
behoorlijke wijze wowel mondeling als schr if
telijk uit te drukken. Iedere regeering wijst 
zelf de taal of de talen aan, welke geëischt 
zullen worden. 

251 1) Behalve in het geval bedoeld in num
mer 231. 
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D. Bijzonder certi ficaat , ·oor radio-
telegrafist. 

250 § 6. a. De radiote legraafdienst op sche
pen en op all e andere vervoermiddelen dan 
luchtvaartu igen, die niet ingevolge interna
tionale overeenkomsten ve rpli cht zijn een rn
diotelegraafinri chting te hebben, kan worden 
uitgeoefend door telegrafisten die houder zijn 
van een bijzonder cert ificaat voor radiotele
g raf ist. 
252 b. De radiotelegraafdienst op luchtvaar
tu igen welke di enst doen op geregelde interna
t ionale of intercontinentale lij nen en welker 
stations in verb inding kunnen treden met 
la ndstations of mobiele stations van andere 
diensten dan luchtvaartdiensten, maar welke 
niet zijn toegelaten tot deelneming aan den 
internationalen dienst voor het openbaar ver
keer, kan eveneens worden uitgeoefend door 
telegrafisten die houder zijn van een bijzonder 
certificaat voor radiotelegrafist. 
253 c. Dit certificaat wordt uitgereikt aan 
telegraf isten d ie in staat zijn de radiobe
r ichtgeving af te wikkelen met de sei n- en 
ontvangsnelhe id , vereischt voor het behalen 
van het certificaat der 2e klasse. 
254 d. Elke betrokken regeering behoort 
<le andere voorwaarden voor het behalen van 
dit certificaat vast te stellen. 

E. Beperkt certificaat voor ratllotelegrafl st 
voor de lu chtvaartdiensten 1. 

255 § 7. a. Bij de luchtvaartdiensten kan 
een beperkt certificaat voor radiotelegrafist 
worden ui tge reikt aan de telegrafisten van 
luchtvaartuigstations, welke niet bestemd 
zijn voor openbaar vervoer (vliegtuigen voor 
touri me) en die in het a lgemeen niet zijn 
gemacht igd om van den rndiodienst, geor
ganiseerd voor de geregelde internationale 
o f intercontinentale lij nen, gebruik te ma
ken, noch om in verbinding te treden met 
mobiele stations of landstations van andere 
diensten dan de luchtvaartdiensten, noch om 
deel te nemen aan den dienst voor het open
baar verkeer, op voonvaarde dat deze tele
grafi sten in staat zijn de radioberichtgeving 
af te wikkelen met een minimum snelheid 
van 16 woorden per minuut verstaanbare 
taal , en wel hun landstaal. 
256 b. D it beperkt certifi caat kan slecht.s 
worden uitgere ikt ingevolge regionale overeen
komsten, welke zijn gesloten tusschen belang
hebbende regeeringen, en welke in 't bijzonder 
de andere voorwaarden voor het behalen er 
van vaststellen benevens de gebieden waarvoor 
dit certificaat geldi g zal zijn. 

257 1) Bij w ij ze van uitzonde rin g wordt 
voorloopig · aan de R egeering van ieuw
Zeeland toegestaan, een beperkt ce rtificaat, 
voor het behalen waa rvan zij de e ischen 
vast.stelt, uit te reiken aan telegrafisten van 
schepen met ger inge ton nenmaat van haar na
t iona li teit, die zich niet van de kusten van 
genoemd land verwijderen en slecht.s op be
perkte wijze deelnemen aan de algemeene be
richtenwisseling der mobiele stations. 

H et is aan deze telegrafi sten verboden om 
deel te nemen aan den internationalen dienst 
voor het openbaar verkeer. 

1938 

258 c. Dit beperkt certificaat machtigt zijn 
houder alleen om: 
259 1 ° den dienst u it te oefenen op boord
stations, welke slech t.s mogen werken in de 
banden en op de frequen t ies ui t.sluitend gere
serveerd voor de luchtvaartdiensten en welke 
op zoodanige wijze werken dat geen storing 
in de a ndere diensten word t teweeggebracht. 
260 2° in verbinding te treden met luch t
vaart.stations aangewezen in de bovenbedoelde 
regionale overeen komsten. 
261 d. Op de aan de telegrafi ten uitgereikte 
certificaten wordt melding gemaakt van de 
voorafgaande voorwaarden betreffende het ge
bru ik en de geldi gheid van dit certi ficaat, a ls
mede van de landen waa rvoor het krach tens 
genoemde overeenkom ten geldig is. 

F. Certificaten Yoor radlotelefoulst. 
262 § 8. 1. H et a lgemeen certificaat voor 
radiotelefonist wordt uitgereikt aan telefonis
ten die blijk gegeven hebben van de vakkennis 
en vakkundige bekwaamheid hie rna opge
noemd (z ie ook nummer 230 ): 
263 a. Pract ische kennis van de radiotelefo
nie, voora l met het oog op het vermijden van 
storingen ; 
264 b. K ennis van de regeling en de wer
king van de bij de radiotelefonie gebruikte 
toestell en; 
265 c. Bedrevenheid in het zu iver overbren
gen en het zuiver opnemen per tel efoon; 
266 d. Kennis van de R eglementen die van 
toepassing zijn op de wisseling van radiotele
fonische berich ten en van dat gedeel te der 
R eglementen betreffende de radioberichtge
ving hetwelk betrekking heeft op de veiligheid 
van menschenlevens. 
267 2. Voor radiotelefoonstations , waarvan 
het vermogen van de draaggolf in de antenne 
50 watt niet overschrijdt, is toegestaan dat 
elke betrokken regeeri ng zei f de voorwaarden 
voor het verkrijgen van het certificaat voor 
radiotel efonist vast.stelt (beperkt cert ificaat 
voo r radiotelefonist). 
268 3. In een certificaat voor rad iotelefonist 
moet worden vermeld of het een a lgemeen dan 
wel een beperkt certificaat i . 
269 4. Ter voldoening aan bijzondere behoef
ten kunnen regionale overeenkomsten de voor
waarden vast.stell en, waaraan moet worden 
voldaan voor het verkrij gen van een cert ificaat 
voor radiotelefonist dat bestemd is om te wor
den gebrn ikt op radiotelefoonstatiom die aan 
bepaalde technische en explo itatievoorwaar
den voldoen. Op de aan deze telefonisten uit
gere ikte certificaten moet van die voorwaar
den en overeenkomsten melding gemaa kt wor
den. Deze overeenkomsten zijn toegestaan on
der voorbehoud dat de in ternat ionale di ensten 
niet gestoord worden. 

G. Practlsche leertljd en. 
270 § 9. 1. Alvorens chef van een scheeps
stat ion der eerste categorie ( nummer 629 ) te 
worden , moet een telegrafist der l ste klasse 
ten minste één jaar practijk hebben a ls tele
grafist aan boord van een schip of op een 
kuststation. 
271 2. Om chef van een scheepsstation der 
tweede categorie (nummers 630, 632 en 633) 
te worden, moet een telegrafist der l ste klasse 
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te n minste zes maanden practijk hebben a ls 
te legrafi st aa n boord van een schip o f op een 
kuststation. 
272 3. Te legrafi sten in het bez it van een 
ce rtif icaat de r l ste klasse hebben de bevoegd
he id a ls chef op te t reden o p schepen waa rva n 
het station ingedee ld is in de de rde categorie 
( nummers 631 , 634 en 635). 
273 4. a. T elegrafisten in het bezit van een 
certificaat de r 2e kl asse hebben de bevoegd
he id a ls chef op te treden o p schepen waarvan 
het station ingedeeld is in de de rde categorie 
(nummers 631 , 634 en 635 ). 
274 b. a da t zij hebben aangetoond ten min
ste zes maanden aan boord van een schi p te 
hebben gedi end , kunnen zij a ls chef o pt reden 
op schepen waa rvan het stat ion ingedee ld is in 
de tweede categori e. 
275 5. De regeering, di e een cert ificaat uit
re ikt, kan be palen dat een radiote legra fi st 
( rad iotelefoni st) a ll een da n de bevoegdheid 
hee ft den dienst ui t te oefenen aan boord van 
een luchtvaa ,-tu ig, indien die radiote legrnfi st 
(rad iote le foni st) aan andere voo rwaarde n vol
daan heeft (bij voorbee ld: een bepaa ld aantal 
uren in den mobielen luchtvaa rtdi enst heeft 
gevlogen, enz . ). 

A rtike l ll . 

Gezag van den gezagvoerder. 

276 § 1. De radiodienst van een mobie l sta
t ion is geplaatst onder het oppergezag va n den 
gezagvoerder of va n den verantwoorde! ij ken 
pe r oon van het schi p, van het luch tvaa rt ui g 
of van ieder ander mid del van vervoe r. waa i·• 
op het mob ie le stat ion zich bev ind t . 
277 § 2. Degene die di t gezag ui toe fent rnoet 
va n de rad iotelegra fi sten ( radiote lefonisten) 
de in achtnem ing van di t R eglement vorderen. 
278 § 3. De gezagvoerder o f de ve rantwoo r
delijke pe rsoon, evena ls a ll e pe rsonen, di e ken
ni s kunnen nemen van den inhoud of zelfs van 
het bestaan va n de radiote legram men, o f van 
eenig be ri ch t, dat door mi rldel van r! en radio
d ienst verkregen is, worden onderworpen aa n 
de verpli ch t ing om het gehe im rler co r re,po11-
dent ie te bewa ren en te ve rzeke ren. 

Art ike l 12. 

Ins l)ectle va n de s tation s. 

279 § 1. 1. De bevoegde regeeri ngen o f ad
min istrat ies van de la nden wel ke een mob iel 
sta t io n aandoet kunnen overl eggi ng va n de 
vergunn ing e ischen. De rad iotelegraf ist (rad io
telefon ist) va n het mobi ele station o f de ve r
a ntwoorde lij ke persoon va n het station moet 
hiertoe zij n medewerk ing ve rl eenen. De ve r
gunning moet zoodanig bewaa rd worden dat 
zij onverwijl d kan worden getoond. H et over
leggen van de ve rgunning kan ech ter worden 
ve rvangen door bet blijvend ophangen in het 
sta t ion van een afschr ift van de vergun ning , 
voor eensluidend verkl aard door de autor ite it 
d ie het heeft ui tgere ikt. 
280 2. De bevoegde inspecteurs moeten in 
he t bezi t zij n van een ident ite its kaar t of 
-ii1s ig ne da t zij op ve rzoek va n den gezagvoer
der of van zij n ve rva nger moeten toonen. 
281 3. I ndien de vergunn ing nie t kan wor
den getoond, o f indien k laa rb lij ke lijke a fwij - 1 
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kingen vastgeste ld worden, kunnen de regee
ri ngen of a drn i ni t ra ti es I aten overgaa n to t 
de ins pect ie van de radio-inrich t ingen, ten 
e inde zich e r va n te overtu igen dat deze aan 
de bepalingen va n d it Reglement voldoen. 
282 4. Bovendi en hebben de inspecteurs het 
recht overl egging va n de cert ifica ten de r ra 
d iotelegrafi sten ( radiotelefon isten) te eischen, 
ronder dat eenig blij k van vakkennis m ag 
worden gevraagd. 
283 § 2. 1. v\l a nneer een regeer i ng of een 
a dministratie zich ver plich t heeft gez ien om 
tot den in nummer 281 bedoelden maatregel 
over te gaan, of wanneer de cer t ifi ca ten voor 
radiotelegrafi st (rad iotelefon ist) niet konden 
worden overgelegd, moet daa rvan aan de re
gee r ing o f de adm inistratie waartoe het be
t rokken mobiele station behoort, onverwijl d 
mededee li ng worden gedaan. Ove rigens word t, 
in voorkomende geva ll en, gehandeld a ls in 
a rt ike l 13 is voorgeschreven. 
284 2. De gemacht igde van de regeering o f 
va n de admin istratie die het sta t ion inspec
tee rde moet, al vorens dit te verla ten, va n zijn 
bevind ingen mededeeli ng doen aan den gezag
voerder of aan den verantwoordelij ken persoon 
(artikel 11 ) of aan hun plaa tsve rvanger . 
285 § 3. Met betrekking tot de technische 
voorwaarden en d ie betre ffende de exploitatie, 
waaraan de van een vergu nning voorziene mo
bi ele stations voor den inte rnationalen dienst 
voor radiobe rich tgeving moe ten voldoen, ve r
binden de verdrags lu itende regee r ingen zich 
om aan vreemde mobiele sta t ions d ie zich t ij 
delijk in haar terr ito ri a le wateren bevinden 
of zich t ijde lij k op haa r grondgebied ophou
den geen strengere voorwaarden op te leggen 
dan die welke in d it R eglement zij n voorzien . 
Deze voo rschr if ten doen in niets a fbreuk aan 
de bepal ingen die, a ls behoorende tot het ge
bied va n inte rna t ionale overeenkomsten be
t reffende de zee- of luch tvaart, n iet in d it 
R eglement zij n vastgesteld. 

Art ikel 13. 

Rapporteercu van overtredlng·en. 
286 § 1. Over t redingen van het Verdrag en 
van de R eglementen betreffende de rad io
be rich tgev ing worden door de sta tions d ie ze 
vaststell en ter kennis gebrach t va n hun ad
mi nistratie en wel door middel van staten die 
ove reenkomen met het in bijl age 5 aangegeven 
model. 
28 7 § 2 . I n geva l va n e rns ti ge ove rtred ingen, 
door een station begaan moeten de desbe t re f
fe nde stappen worden gedaan bij de admi ni
strati e va n het la nd waartoe d it station be
hoort door de admin istraties di e ze vaststell en. 
288 § 3. Indien een admin is t rati e kenn is 
krijgt van een overtreding van het Verd rag 
of van de R eglementen, begaan op een va n 
de stations waarvoor zij mach t ig ing verleende, 
moet zij de fe iten en de verantwoordelij khe id 
vaststell en en de noodi ge maatrege len nemen. 

Art ikel 14 . 
Roe pnam en. 

289 § 1. 1. A ll e sta t ions, welke geopend zij n 
voo r den inte rnationa len di enst voor openbaar 
ve rkeer en a lle 1 uchtvaa rtu igstat ions welke 
niet geopend zijn voor den inte rnationalen 
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dienst voor openbaar verkeer, alsmede ama
teurstations, particuliere stations voor proef
nemingen en particuliere stations voor radio
berichtgeving, moeten roepnamen hebben uit 
de internationale serie, die in de hiernavol
gende tabel van verdeeling aan elk land is 
toegekend. In deze tabel wordt de national i
teit van de stations door de eerste letter of 
de twee eerste letters, bestemd voor de roep
namen, aangeduid. 
290 2. Indien een vast station in den inter
nationalen dienst meer dan een frequentie ge
brnikt, wordt elke frequentie aangeduid door 
een · afzonderl ijken roepnaam , die ui tsluitend 
voor die frequentie wordt gebezigd. 

291 Tallel van v.erdeellng der roepnamen. 
Landen Roepnamen 

Chili .. 
Canada. 
Cuba .. 
Marokko 
Cuba . . 
Bolivia .. . . ... . 
Portugeesche Koloniën . 
Portugal . . 
Uruguay .. 
Canada . .. 
Duitschland . 
Spanje .. . 
Ierland . . . 
J apan .. .. . . 
Republiek Liberia . 
Japan . 
Iran . . 
Japan . 
Estland 
Ethiopii' 
Japan ... 
Duitschland . . . . . 
Frankrijk en Koloniën en 

Protectoraten 
Groot-Britannië 
Hongarije .. 
Zwitserland . 
Ecuador .. 
Zwitserland . 
Polen 
Japan ..... 
Republiek Haïti . . . . . 
Dominicaansche Republiek 
Republiek Columbia . 
Japan . ..... . 
Irak . ...... . 
Republiek Panama . 
Republiek Honduras . 
Siam ... ... . 
Nicaragua .... . 
Republiek Salvador . 
Vaticaansche Staat . . 
Frankrijk en Koloniën en 

Protectoraten . . 
Koninkrijk Saoedish Arabië . 
Italië en Koloniën . . . . . . 
J apan .... ...... . 
Vereenigde Staten van Amerika 

oorwegen . . . . . 
Republiek Argentinië 
Luxemburg . . 
Litauen .. . . . . 
Bulgarije . . . . . . 
Groot-Britannië . . . . . . . 
Vereenigde Staten van Amerika 

CAA- CEZ 
CFA-CKZ 
CLA-CMZ 
CNA-CNZ 
COA-COZ 
CPA-CPZ 
CQA- CRZ 
CSA- CUZ 
CVA- CXZ 
CYA- CZZ 
D 
EAA- EHZ 
EIA- EJZ 
EKA-EKZ 
ELA-ELZ 
EMA- EOZ 
EPA- EQZ 
ERA- ERZ 
ESA-ESZ 
ETA- ETZ 
EUA- EYZ 
EZA- EZZ 

F 
G 
HAA- HAZ 
HBA- HBZ 
HCA- HDZ 
HEA-HEZ 
HFA- HFZ 
HGA- HGZ 
HHA- HHZ 
HIA- HIZ 
HJA- HKZ 
HLA- HM:Z 
HNA- HNZ 
HOA- HPZ 
HQA- HRZ 
HSA- HSZ 
HTA- HTZ 
HUA- HUZ 
HVA- HVZ 

HWA- HYZ 
HZA- HZZ 
I 
J 
K 
LAA- LNZ 
LOA- LWZ 
LXA- LXZ 
LYA- LYZ 
LZA- LZZ 
M 
N 

Landen 
Pern . .. 
Syrië en Libanon . 
Oostenrijk . . . . 
Finland ... . . 
Tsjechoslowakije . . 
België en Koloniën 
Denemarken 
Nederland . 
Curaçao .. 
Nederl.-Indië 
Brazilië. . . 
Suriname .. 
(Verkortingen) . . . . . . . 
Unie van Socialistische Sowjet-

Republieken 
Zweden ... 
Polen 
Egypte . . . 
Griekenland . 
Turkije .. 
Guatemala 
Costa-Rica 
IJsland . . 
Guatemala . ... 
Frankrijk en Koloniën en 

Protectoraten . . . . . 
Costa-Rica . . . . . . . 
Frankrijk en Koloniën en 

Protectoraten . . . . . 
Unie van Socialistische Sowjet-

R epublieken . . . 
Canada .......... . 
Australische Staten bond . . . 
New Foundland . . . 
Britsche Koloniën en Protec-

toraten . . . . . . . . . . 
Britsch-Indië . . . . . . . . 
Canada .... .. .... . 
Australische Statenbond . . . 
Vereenigde Staten van Amerika 
Mexico .. . ... .. . 
China . . ..... . . 
Fra nkrijk en Koloniën en 

Protectoraten . . . . 
Portugeesche Koloniën . 
Birma . . ... 
Afghanistan . . . . . . 
Nederl. -Indië . . . . . 
Irak ... ... .. . 
Nieuwe Hebriden . . . . . 
Unie van Socialistische Sowjet-

Republieken . . 
Letland ... . . 
Vrije Stad Danzig . 
Nicaragua 
Rumenië ..... 
Republiek Salvador 
Jugoslavië . . . . 
Venezuela . . . . . 
Unie van Socialistische Sowjet-

Repu blieken . . . . . . . 
Albanië . ... . . . ... . 
Britsche Koloniën en Protecto-

raten. . . . . . . . . . . 
Nieuw-Zeeland . . . . . . . 
Britsche Koloniën en Protecto-

raten. . . . . . . . . . . 
Paraguay . .... . ... . 
Britsche Koloniën en Protecto

raten. . . . . 
Zuid-Afrikaansche Unie 
Brazilië . . . . . 
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Roepnamen 
OAA- OCZ 
ODA- ODZ 
OEA- OEZ 
OFA- OJZ 
OKA- OMZ 
ONA- OTZ 
OUA- OZZ 
PAA- PIZ 
PJA- PJZ 
PKA- POZ 
PPA- PYZ 
PZA- PZZ · 
Q 

R 
SAA- SMZ 
SNA- SRZ 
SSA- SUZ 
SVA- SZZ 
TAA- TCZ 
TDA- TDZ 
TEA- TEZ 
TFA- TFZ 
TGA- TGZ 

THA- THZ 
TIA- TIZ 

TJA- TZZ 

u 
VAA-VGZ 
VHA- VNZ 
VOA- VOZ 

VPA- VSZ 
VTA- VWZ 
VXA- VYZ 
VZA- VZZ 
w 
XAA-XFZ 
XGA- XUZ 

XVA- XWZ 
XXA- XXZ 
XYA- XZZ 
YAA- YAZ 
YBA-YHZ 
YIA-YIZ 
YJA- YJZ 

YKA-YKZ 
YLA- YLZ 
YMA-YMZ 
YNA- YNZ 
YOA- YRZ 
YSA- YSZ 
YTA-YUZ 
YVA- YWZ 

YXA- YZZ 
ZAA- ZAZ 

ZBA- ZJZ 
ZKA- ZMZ 

ZNA- ZOZ 
ZPA- ZPZ 

ZQA-ZQZ 
ZRA- ZUZ 
ZVA-ZZZ 
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292 § 2. De roepnam en bestaa n uit : 
293 a. drie le tters voor de la ndstations ; 
294 b. drie let ters of dr ie letters gevol gd 
door een enkel cij fe r (een a nder da n 0 of 1) 
voor de vaste stations ; 
295 c. vier le tters voor de scheepsstations ; 
296 d. vijf le tters voor de luchtvaartuigsta
tions; 
297 e. vijf letters, voor a fgegaan en gevolgd 
door het morseteeken de "onderstrep ing" voor
stell ende ( · • -- • - ), voor de luch tvaar
t ui gsta t ions die een tra nsport ui tvoe ren op de 
wetking van den Volkenbond betr ekk ing heb
bende; bij r adiotele fonie wordt de roepna am 
dezer 1 uch tvaartu igen voorafgegaan door de 
woorden " Société d~s N ations" . 
298 /. vier l etters, gevolgd door een enkel 
cijfer (een a nder da n 0 of 1) voor de a ndere 
mobiele sta tions ; 
299 g. een of twee letters en een e nkel cijfer 
(een ander da n 0 of 1) gevol gd door een 
groep van hoogstens dr ie letters, voor ama
teursta tions, particulier e stations voor proef
nemingen, en pa r t iculiere stations voor radio
berichtgeving; het ver bod om de cij fers O en 
1 te gebruiken is ech ter niet va n toepassing op 
am ateursta tions. 
300 § 3. 1. In den I uch tvaartdi enst ka n het 
luch tvaar tui gstation, nadat de ver b inding door 
middel van den volledigen roepnaam (zie de 
numme rs 296 en 297) tot stand is gebrach t, 
een verkor ten roepnaam gebruiken, welke als 
vol gt is samengesteld: 
301 a. voor r a diotelegrafi e , u it de eerste en 
de laatste letter van den voll edigen roepnaam 
van vijf le tters; 
302 b . voor radiotele foni e, ui t den geheelen 
of gedeel telijken naam van den e igenaa r va n 
het luchtvaartuig (maatschappij of pa rti cu- , 
l ier) , gevolg d door de twee l aatste letters van 
het inschrijvingskenmerk . 
303 2. De bepa lingen van deze paragr aaf 
kunnen door regionale overeenkomsten tus
schen bel a nghebbende l a nden worden aange
vuld of gewij zig d. 
304 H et gebr uik van deze verkorte roe pna
m en zal slechts toegela ten zij n in den l uch t
vaartdienst. 
305 § 4. 1 . De 26 letters van het a lph a bet, 
alsmede de cij fers , in de gevall en, bedoeld in 
§ 2, kunnen voor de samenstelling van roep
namen gebruikt worden ; de van accenten 
voorziene letters zijn ni et toegelaten . 
306 2. N och tans mogen de hiernavo lgende 
samenstellingen van lette rs niet a ls roepnamen 
gebruikt worden: 
307 a. sam enstellingen di e beginne n met A 
of B, welke twee lette rs bes temd zijn voor het 
aardrij kskundige gedeelte van het I nternatio
naal Se inboek ; 
308 b. sam enstelli ngen die gebruikt wo rden 
in het In ternationaal Seinboek, tweede deel ; 1) 

316 1) D e samenstellingen bedoe ld onder 
nummer 308 zu ll en door de luchtvaartui gen 
gebezi gd mogen worden nadat het permanent 
comité va n het Internat ionaal Se inboek daar
toe zijn toestemmi ng zal hebben verleend en , 
wat d it se inboek betreft, de noodige m aatrege
len zal hebben getroffen om iedere verwar
r ing te voorkomen. D eze toestemming zal door 
het Bureel van de V ereenig ing wor den m ede
gedeeld . 
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309 c. samenstellingen die met noodseinen of 
a ndere seinen van denzelfden aard . zouden 
kunnen worden verward ; 
310 d. samenstellingen welke bestemd zij n 
voor in de di ensten voor radioberichtgeving te 
gebru iken verkortingen. (Bijl age 11.). 
311 § 5. 1. Elk l a nd ki est de ' roepnamen 
van zij n st a tions uit de internationale seri e 
di e aan dat l a nd is toegewezen; het deelt aan 
het Bu reel van de V ereeni g ing de roepnamen 
mede welke het aan zijn stations heeft toege
kend. D eze mededeeling betreft ni et de roep
nam en welke aan amateu rstations, particul iere 
stations voor proefnemingen en pa rti culi e re 
stations voor radioberich tgev ing zijn toege
kend. 
312 2. De ondersche idingsteekem, d ie aan de 
schepen bij h u n inschrijving in de schepen
lijst van hun l a nd zijn toegekend met het oog 
op de seingeving door zichtba re en hoorba re 
teekens, moeten , in het algem een, ove reen
stemmen met de roepnam en van de scheeps
sta tions. 
313 3. H et B ureel van de V ereeni g ing ziet 
e r op toe dat een zelfde roepnaam niet mee r 
dan één keer verleend wordt en d at · roe pna 
m en di e met noodse inen of a ndere seine n va n 
den zelfden aard wuden kunnen worden ve r
wa rd n iet worden toegekend. 

A rtikel 15. 

Dienstbescheiden. 
314 § 1. H et Bureel van de V ereeni g ing 
stel t de volgende di enstbesche iden samen en 
geeft deze ui t. 
315 a. naamlijsten van alle l a nd-, mobiele 
en vaste sta t ions, di e een roepnaam u it de 
internationale serie hebben en a l dan niet 
voor het openbaar verkeer zijn geopend; 
naamlijsten van de stations di e bijzondere 
di ensten u itoefenen en van de r ad io-omroep
stations; 
317 b. de lijst van frequenties . D eze lii st 
vermei d t all e frequenti es welke toegekend zijn 
aan stations voor de radioberi chtgeving e n aa n 
het B ureel van de V ereen ig ing krach tens de 
bepalingen van a r t ikel 16 zij n opgegeven ; 
318 c. een a lgemeene stati stiek betre ff ende 
de radioverb indingen ; 
319 d . een kaart va n de kuststations, d ie ge
opend zij n voor het openbaar verkeer ; 
320 e. een tabel e n een k aart, bestemd voo r 
opneming in de naamlijst der kust- en scheeps
statio ns en w e lke de zone n en de die nsture n 
aa n boord van de in de tweede categorie in
gedeelde scheepsstations vermelden (zie bijl age 
6 en 7 ); 
321 / . een a l pha betische lij st van roep na men 
van de stations bedoeld onder nummer 315 e n 
voorzien van een roepnaam ui t de internatio
na le serie . D eze lijst wordt opgem aakt zonder 
de national iteit in aanmerking te nemen. Zij 
wordt voorafgegaan door de tabel va n ve rdee-
1 ing der roep namen, opgenomen in a r t ikel 14. 
322 § 2. 1. D e naamlijsten van de stations 
(nummer 315 ) worde n in a fzonderlijke deelen 
ui tgegeven en wel a ls volgt: 
323 I. Naam lijst va n de kust- en scheeps
stations. 
324 II. N aamlij st van de luch tvaa rt- en 
1 uch tvaartui gstations. 
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325 III. Naamlijst van de stations voor de 
uitoefening van bijzondere diensten. 
326 IV. Naamlijst van de vaste stations 
(Klapper op de lijst van frequenties voor in 
dienst zijnde vaste stations). 
327 V. Naamlij t van de radio-omroepsta
tions. 
328 2. In de naamlijsten I , II en III wordt 
e lke categor ie van stations in een afzonder-
1 ijke afdeeling opgenomen. 
329 § 3. Het model voor de inrichting van 
de verschillende naamlijsten en van de lijst 
van frequenties is in bijlage 8 aangegeven. 
Uitvoerige inlichtingen omtrent de inrichting 
van die bescheiden worden in de voorberich
ten, in het hoofd van de kolommen en in de 
aanwijzingen in de genoemde bescheiden ge
geven. 
330 § 4. De administraties geven eens per 
maand aan het Bureel van de Vereeniging, 
door middel van modellen gelijk aan die op
genomen in bijlage 8, de aanvullingen, wijzi
gingen en doorhalingen op, welke in de 
vorenbedoelde bescheiden moeten worden aan
gebracht. 
331 § 5. 1. De naamlijst van de kust- en de 
scheepsstations wordt om de negen maanden 
zonder supplement tusschen twee uitgaven op
nieuw uitgegeven. De naamlijst van de lucht
vaart- en luchtvaartuigstations wordt om de 
zes maanden zonder supplement tusschen twee 
uitgaven opnieuw uitgegeven. Met betrekking 
tot de naamlijst van de stations voor de uit
oefening van bij zondere diensten en de naam
lijst van de radio-omroepstations beslist het 
Bureel van de Vereeniging met welke tus
schenpoozen deze opnieuw uitgegeven moeten 
worden. 
332 2. Om de 3 maanden wordt een samen
vattend supplement uitgegeven voor de naam
] ijst van de stations voor de uitoefening van 
bij zondere d iensten en om het halfjaar voor de 
naamlijst van de rad io-omroepstations. 
333 3 De lijst van frequenties en de naam
lijst van de vaste stations, welke een klapper 
vormt op de lijst van frequenties voor in dienst 
zij nde vaste stations, worden elk jaar afzon
derlijk opnieuw uitgegeven. Zij worden door 
midtlel van maandelijksche supplementen, die 
eveneens afzonderl ijk uitgegeven worden , bij 
gehouden. 
334 4. De alphabetische lijst van roepnamen 
wordt opnieuw uitgegeven wanneer het Bu
reel van de Vereeniging het nuttig oordeelt. 
Zij word t bijgehouden door middel van maan
delijksche en samenvattende supplementen. 
335 § 6. 1. De namen van de kust- en van 
de luch tvaartstations worden gevolgd onder
sche idenl ijk door de woorden RADIO en 
AERADIO. 
336 2. De namen van de rad iopeilstations en 
van de radiobakens van den mobielen dienst 
voor de zeevaart worden .gevolgd onderschei
denliJk door de woorden GONIO en PHARE. 
337 3. De namen van de rad iopeil stations en 
van de radiobakens voor den luchtvaartd ienst 
worden gevolgd onderscheidenlijk door de 
woorden AEROGONIO en AEROPHARE. 
338 § 7. Bijl age 9 bevat de aanduidingen, 
we lke in de bescheiden gebruikt worden om 
den aard en den omvang van den dienst de,· 
stations aan te geven. 
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339 § 8. De dienstbesche iden, waarvan de 
mobiele stations moeten zijn voorzien, zijn ge
noemd in bijlage 10. 

Artikel 16. 

Opgeven en bekendmaken der frequenties. 

340 § 1. 1. De administraties geven aan het 
Bureel van de Vereeniging, ter bekendmaking 
in de lijst van frequenties, de frequent ies op 
toegewezen aan de vaste stations, landstations 
en radio-omroepstations evenals de hoogste 
grens van het toe te kennen vermogen, in
d ien deze station internationale storingen 
kunnen veroorzaken. 
341 2. Bovendien worden de frequenties toe
gewezen aan mobiele en draagbare stations, 
particuliere stations voor proefnemingen, ama
teurstations en station voor de uitoefening 
van bijzondere diensten opgegeven. 
342 3. Eveneens moeten ter bekendmaking 
aan het Bureel van de Vereeniging worden 
opgegeven de frequenties waarop een kust
stat ion ontvangt voor de uitoefening van een 
bijzonderen dienst met scheepsstations, d ie ge
bru ik maken van gestabi l iseerde zenders. 
343 4. De frequenties welke in dit Regle
ment zijn aangewezen voor gemeenschappelijk 
gebruik door stations van een bepaalden dienst 
[500 kp/s (600 m), 333 kp/s (900 m) , 375 kp/s 
(800 m) enz.] worden niet aan het Bureel van 
de Vereeniging opgegeven. 
344 5. De opgave bedoeld in nummer 340 
moet geschieden vóór het in gebru ik nemen 
van de frequent ie en zoo t ijdig dat de adm ini
strat ies in staat zijn el ken maatregel te nemen, 
die haar noodig mocht voorkomen om een 
goede u itoefening van haar diensten te ver
zekeren. 
345 6. a. Indien echter de frequent ie, d ie 
een a dmin istratie voornemens i aan een vast 
station, 1 andstation of radio-omroepstation toe 
te kennen , een frequentie is gelegen buiten 
de banden door dit Reglement voor den be
treffenden d ienst toegestaan, dan doet die 
administratie de opgave bedoeld in nummer 
344 ten minste zes maanden vóór de inge
bruikneming van di e frequent ie of, in drin
gende gevall en, ten m inste d1·ie maanden vóór 
dien datum. 
346 b. De wijze van kennisgeven, hierboven 
aangegeven, wordt eveneens in acht genomen 
indi en een administratie het voornemen heeft 
het vermogen te verhoogen of een verandering 
aan te brengen in de wijze van uitstraling 
van een station dat reeds buiten de toege
stane banden werkt, zelfs ind ien de gebru ikte 
frequentie dezelfde bl ijft. 
347 § 2. 1. Indien een frequ entie wordt op
gegeven in verband met het sluiten van een 
regionale overeenkomst, moet bij het opgeven 
van de frequent ie van die overeenkomst mel
ding worden gemaakt. 
348 2. Indien een regionale overeenkomst 
bepaalt dat een frequent ie door verschi llende 
stat ions, welke een bepaalden d ienst u itoefe
nen, mag worden gebru ikt, wordt enkel de toe
kenning van deze frequentie aan dien dienst 
en eventueel het gebied dat door de regionale 
overeenkomst wordt omvat, bekend gemaakt. 
349 § 3. W at de 1Jaste stat;ons, landstations 
en radio-ornroep.~tations betreft, geven de ad-
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mïnistraties aan het Bureel van de Vereeniging 
een vol ledigen staat van kenmerkende ge
gevens op voor elke frequentie, welke aan 
deze station is toegekend. 
350 § 4. De administraties geven aan het 
Bureel van de Vereeniging alle veranderingen 
op, welke zij voornemens zijn aan te brengen 
in de wij ze van uitstraling van een station 
waarvan de staat van kenmerkende gegevens 
overeenkomstig de bepalingen van nummer 340 
is opgegeven. 
351 § 5. Wat de 1nobiele stations betreft 
wordt geen volledige staat van kenmerkende 
gegevens verstrekt. All een worden voor elk 
l and voor elke categor ie van stations (van 
schepen, luch tvaartu igen of andere ven·oer
middelen) afzonderl ijk de frequenties ve rmeld 
welke aan die stations in de ervoor gereser
veerde banden zijn toegewezen. 
Voor de scheepsstations worden de afzonder
lijke frequenties en/of de frequentiebanden 
vermeld (zie bv. nummer 181 ) . 
352 § 6. De frequenties, welke aan stations 
voor de uitoe fening van bijwndere diensten, 
aan draagbare stations en aan particuliere 
stations voor proefnemingen zijn toegekend 
worden vermeld gegroepeerd naar de landen 
gezamenlijk, indien dezelfde frequentie aan 
verschillende stations wordt toegekend . Indien 
een van deze frequ enties aan een bepaald 
stat ion wordt toegekend , kan zij door m iddel 
van een volledigen staat van kenmerkende 
gegevens worden opgegeven. De aan amateur
stations toegekende frequenties worden geza
menlijk, gegroereerd naar de landen opgege
ven [voorbeeld: 3500 tot 4000 kp/s (85.71 tot 
75 m) 1'mateurstations, Canada]. 
353 § 7. In geval van een meervoudig sys
teem worden in kolom 1 a ll e draagfrequonties 
aangegeven en worden, nevens elk der fre
quenties , in de kolom voor de opmerkingen 
a ll e andere d raagfrequenties van het systeem 
herhaald met de vermelding " meervoud ig 
systeem". 
354 § 8. In geval van een uitzending waar
bij de draagfrequentie wordt onderdrukt, wordt 
in kolom 1 een frequentie aangegeven welke, 
gecombineerd met het cijfer van kolom 9 
(modul atie- frequentie), den geb ruikten band 
aangeeft. In kolom 14 (opmerkingen) wordt 
vermeld dat de draag frequentie wordt onder
drukt en of de overbrenging plaats heeft met 
enkelen zijba nd. 
355 § 9. Ten einde het gebruik van de lijst 
van frequenties te vergemakkelijken vermeldt 
het Bureel van de Vereeniging op elke blad
zijde den frequenti eband van de tabel van 
verdeel ing die overeen komt met de frequen
t ies, welke op die bladzijde vo0t·komen [voor
beeld: 7300 tot 8200 kp/s (41.10 tot 36.59 m) 
vaste di ensten]. 
356 § 10. H et Bureel van de Vereeniging 
vermeldt een of twee datums van bekendma
king nevens iedere frequenti e, welke door een 
administratie is opgegeven. Deze datums zijn 
de volgende : 
357 a. een datum van eerste bekendmak ing 
van de frequ entie voor het betrokken land 
(kolom 3a) ; 
358 b. een datum van eerste bekendmakiug 
van de frequentie voor een bepaald station 
van het betrokken land (kolom 3b) . 
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359 Onder land wordt het geb ied verstaan 
binnen welks grenzen het stat ion is opgericht. 
Eveneens wordt als een land aangemerkt een 
kolonie, een protectoraat, een overzeesch ge
bied of een gebied onder souvere ini te it , gezag 
of mandaat. 
360 § 11. 1. De datum van bekendmaking 
van een frequentie die in kolom 3a moet wor
den opgenomen is de datum van het bericht 
waarbij het Bureel van de Vereeniging is in
gelicht omtrent de eers te toewijzing van deze 
frequentie voor het betrokken land. 
361 2. Bij de eerste bekendmaking van een 
frequenti e voor een station van een land is de 
datum welke in kolom 3b naast dit station 
moet worden ingevuld dezelfde a ls die welke 
in kolom 3a is vermeld. Indi en later dezelfde 
frequentie aan een ander station van hetzelfde 
la nd wordt toegekend wordt naast het nieuwe 
sta tion in kolom 3a de datum van de hiervoren 
bedoelde eerste bekendmaking opgenomen en 
in kolom 3b de datum van de toewijzing van 
deze frequentie aan dit nieuwe station. 
362 3. In geval van bekendmaking in be
knopten vorm van een bepaalde frequentie , 
wnder vermelding van station naam, wordt 
a ll een de datum in kolom 3a ingevuld. 
363 4. Geen datum wordt vermeld voor fre
quenties welke groepsgewijze zijn opgegeven, 
e venmin van frequenties welke aan mobiele 
stations zijn toegewezen. 
364 § 12. 1. Indi en, twee jaar na de be
kendma king van een frequentie voor een be
paald station ( datum van kolom 3b) , de op
gegeven frequentie niet door dit station in 
gebruik is genomen, worden de door het Bu
ree l van de Vereenig ing bekendgemaa kte in
schrijvingen te niet gedaan, tenzij de belang
hebbende adm inistratie, die 6 maanden voor 
den afloop van voornoemden termijn door het 
Bureel van de Vereeniging moet worden ge
raadpleegd, de handhaving e rvan heeft ver
zocht. In dat geval blijven de datums van 
bekendmaking staan. 
365 2. In geval van bekendmaking van een 
frequentie wnder dat het station waaraan 
deze frequentie is toegewezen bepaald wordt, 
zull en de bekendgemaakte inschrijvingen twee 
jaa,· na de bekendmaking wo rden te niet ge
daan tenzij de be langhebbende administratie, 
welke door het Bureel van de Vereeniging 
moet worden geraadpleegd, nader aangeeft 
dat de frequentie in gebru ik is genomen. 
366 3. De adm inistraties geven wnder uit
stel aan het Bureel van de Vereenigi ng de 
i11dienstste lling op van de frequentie waarvoor 
een volledige staat van kenmerkende gegevens 
in de lij st van de frequent ies moet zijn opge
nomen. 

Artikel 17. 

Alg·emeene wijze van racllotelegrafisch wer-
ken in den mobielen dienst. 12 

367 § 1. l. In den mobielen dienst mo~t de 
hierna om chreven werkwijze worden gevolgd, 
behalve in het geval van noodoproep of nood-

370 1 Deze wijze van werken is zooveel mo
gelijk van toepassing op korte golven. 
371 2 De bepalingen van de §§ 2 en 8 zijn 
van toepassi ng op rad iotele fonisch e overbren
g ing in den mobie len dienst. 
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verkeer, waarnp de bepalingen van artikel 24 
van toepassing zijn . 
368 2. In den dienst welke uitsluitend de 
luchtvaart betreft, is de werkwijze bedoeld in 
dit artikel van toepassing, behalve wanneer 
bij zondere werkwijzen, welke in reg ionale over
eenkomsten door de belanghebbende regee
ri ngen zijn v11stgesteld, van kracht zijn. 
369 3. Voor de wissel ing van rad iober ichten 
moeten rle stations van den mobielen di enst 
vàn de verkortingen bedoeld in bijlage 11 ge
bruik maken. 
372 Voorts mogen in den mobielen di enst 
voor de zeevaart al leen de verkortingen be
doeld in bijlage 11 worden gebru ikt. 
373 4. In streken van druk verkeer moeten 
de scheepsstations rekening houden met de 
bepalingen van nummer 4 76. 
374 § 2. 1. Alvorens uit te zenden moet elk 
station gedurende voldoenden tijd ui tluisteren 
om in staat te ·zij n zich er van te overtuigen, 
dat het geen storing zal veroorzaken die hin
derlijk is voor de overseiningen welke binnen 
zijn werkingsgebied plaats vinden; als een 
zoodanige storing waarschijnlijk is, wacht het 
station op de eerste onderbreking van de over
seini ng die het zou kunnen storen. 
375 2. Indien echter, zelfs wanneer a ldus 
wordt geh andeld, de uitzending van dit sta
tion een rad ioëlectrische overseining d ie reeds 
in gang is stoort, dan moeten de volgende 
regel en worden toegepast: 
376 a. In de werkingssfeer van een land
s tation dat geopend is voor den dienst van het 
openbaar verkeer, of van een ig luchtvaart
stat ion , moet het station , welks u itzending de 
stor ing verno rzaakt, de uitzending op het eer
ste verzoek van het genoemde land- of lucht
vaartstation staken. 
377 b. Ind ien een reeds in gang zijnde rad io
e lectrische overseining tusschen twee schepen 
door een uitzend ing van een ander sch ip ge
stoord wordt, moet di t laatste de uitzending 
op het eerste verzoek van een der be ide andere 
staken. 
378 r. Het station, dat het verzoek doet, 
moet den vermoedelijken duur van het wach
ten , opgelegd aan het station welks uitzending 
het opschort opgeven. 
379 § 3. De radiotelegrammen van e iken 
aard , welke door scheepsstations worden over
gese ind moeten in dagelijksche series genum
merd worden; het nummer 1 wordt aan het 
eerste radiotelegram gegeven dat el ken dag 
aan elk verschill end landstation wordt over
gese ind. 

380 § 4. OpI1oep van een s ta tion e n tee 
keu s ter voorbereiding van het verkeer. 

381 1. Vorm van den oproe)l. 
De oproep heeft in den volgenden vorm plaats: 
hoogstens driemaal de rnepnaam van het op te 

rnepen station; 
het woord DE; 
hoogstens dr iemaal de rnepnaam van het rne

pende station. 

382 2. Voor den oproep en de voorbe 
reMende teekens te gebruiken g·ol f. 

Voor den oproep a lsmede voor de overseining 
,·an de voorbereidende teekens moet het roe-
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pende station van de golf gebru ik maken 
waarop het op te roepen station uitluiste rt . 

383 3. Aanwijzing· van de voor het 
verkeer te gebruiken golr. 

384 De oprnep, zooa ls deze in nummer 381 
is aangegeven, moet gevolgd worden door de 
voorgeschreven verkorting, aandu idende de 
frequentie en/of het golf type welke het roe
pende station van plan is te gebruiken om 
zijn verkeer over te sei nen. 
385 I ndien , bij wijze van uitzondering op 
dezen regel , de oprnep niet gevolgd wordt 
door de aanduiding van de voor het verkeer 
te gebru iken golf dan wil dit zeggen: 
386 a. als het roepende station een land
station is: 
dat dit station van plan is om voor het ver
keer zijn normale werkgol f, aangegeven in de 
naamlij st, te geb rniken ; 
387 b. als het roepende station een mobiel 
station is: 
dat de voo r het verkeer te gebru iken golf 
door het opgeroepen station gekozen moet 
wo ,·den. 

388 4. Eventueele opg·ave van het 
aantal ra(liotelegrammen of van 

de overseln lng In series. 
389 Indi en het roepende station meer dan 
één radiotelegram naar het opgernepen sta
tion moet overseinen, dan moeten de vooraf
gaande voorbereidende teekens gevolgd wor
den door de voorgeschreven verkorting en 
door het cijfer dat het aantal van die radio
telegrammen aangeeft. 
390 Bovendien moet het roepende station , 
indi en het die rad iotelegrammen in seri es 
wensch t over te se inen, zulks aangeven door 
toevoeg ing van de voorgeschreven verkorting 
waarmede de toestemming van het opgernepen 
station gevraagd wordt. 

391 § 5. Beantwoording van <len oproep en 
teekens ter voorberel<llng· van het verkeer. 
392 1. Vorm van het antwoord op den 

oproep. 
H et antwoord op een oprnep wordt in den 
volgenden vorm gegeven: 
hoogstens d ri emaa l · de rnepnaam van het rne-

pende station; 
het woord DE; 
de roepnaam van het opgeroepen station. 

393 2. AntwoordgoH. 
394 Voor de overseining van het antwoord op 
den oprnep en op de voo rbere idende teekens 
gebruikt het opgeroepen station de golf, waar
op het rnepende station moet u it luisteren tenzij 
het roepende station een frequentie voor het 
antwoord heeft aangegeven. 
395 Wanneer een mobiel station een kust
station roept op de golf van 143 kp/s (2100 m) 
moet het kuststation , bij wij ze van ui tzonde
ring op dezen regel, het a ntwoord op den op
rnep overse inen met zijn normale werkgol f 
uit de banden 100- 160 kp/s (3000- 1875 m) , 
zooals die aangegeven is in de naaml ij st. 

396 3. Overeenstemmin g betreffend e de 
voor het verkeer te gebru iken g\Qlf. 

397 A. I ndien het ge roepen station met het 
roepende station instemt, seint het: 
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398 a. het antwoord op den oproep; 
399 b. de voorgeschreven verkorting, aan
gevende dift het van dat oogenblik af op de 
frequenti e en/of het golftype door het roepen
de station aangekondigd, luistert ; 
400 c. eventueel de aanwijzingen bedoeld in 
nummer 409 ; 
401 d. de letter K als het opgeroepen sta
t ion gereed is het verkeer van het roepende 
station te ontvangen ; 
402 e. eventueel , indien zulks nuttig is, de 
voorgeschreven verkorting en het cijfer dat de 
sterkte van de ontvangen teekens aandu idt 
(z ie bijl age 12 ). 
403 B. Indien het station er niet mede in
stemt, of indien het de voor het verkeer te 
gebruiken go! f moet kiezen, seint het: 
404 a. het antwoord op den oproep; 
405 b. de voorgeschreven verkorting welke 
de gevraagde frequentie en/of het gevraagde 
golf type aangeeft; * 
406 c. eventueel de aanwijzingen bedoeld in 
nummer 409. 
407 Indien de overeenstemming omtrent de 
golf welke het roepende station voor zijn ver
keer zal moeten gebruiken bereikt is, seint het 
opgeroepen station na de aanwijzingen die in 
zijn antwoord zijn opgenomen de letter K . 

409 4. Antwoor1l op het verzoek om 
overselnlng In series. 

H et opgeroepen station dat aan een roepend 
station, hetwelk verwcht heeft zijn radiotele
grammen in series over te seinen, antwoordt 
(nummers 389, 390 ), geeft door middel van 
de voorgeschreven verkorting aan, of het zulks 
we igert, o f er mede instemt en geeft in het 
laatste geval , indien daartoe aanleiding be
taat, het aantal radiotelegrammen op, dat 

het in één ser ie wensch t te ontvangen . 

410 5. Moeilijkheden bij de ontvan g·st. 
411 a. Indien het opgeroepen station verhin
derd is te ontvangen, beantwoord het den 
oproep, zooals aangegeven in nummer 396, 
echter vervangt het de letter K door het tee
ken • - • • • (wachtteeken), gevolgd door een 
getal dat in minuten den vermoedelijken duur 
van het wachten aangeeft. Indien deze ver
moedelijke duur meer dan 10 minuten be
draagt (5 minuten in den mobielen dienst van 
het luchtverkeer), moet de reden van het 
wachten worden opgegeven. 
412 b. Wanneer een station een oproep ont
vangt zonder zeker te zijn dat deze oproep 
voor dat station bestemd is , moet het niet ant
woorden, voordat de oproep herhaald en be
grepen is. Wanneer overigens een station een 
voor zich bestemden oproep ontvangt, doch 
niet zeker van den roepnaam van het roepen
d!l station is, moet het onmiddellijk antwoor
den en daarbij de voorgeschreven verkorting 
ter vervanging van den roepnaam van laatst
bedoeld station geven. 

408 * In het geval , dat de keuze voor de 
voor het verkeer te gebruiken golf is over
gelaten aan het opgeroepen station en indien 
dit laatste station, bij wijze van uitzondering, 
niet de overeenkomstige aanwijzing geeft, 
wordt het verkeer op de golf, welke voor den 
oproep gebruikt is, afgewikkeld. 
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413 § 6. Afwikkelin g· van het verkeer. 

414 1, Verkeersgolf. 
415 a. In beginsel seint elk station van den 
mobiel en dienst zijn verkeer met gebruikma
k ing van een van zij n werkgol ven, zooals deze 
in de naamlijst voor den band waarin de op
roep heeft plaats gevonden zij n aangegeven. 
416 b. Elk station kan , behalve van zijn 
normale werkgolf, welke in de naamlijst vet 
gedrukt is, van supplementaire golven van 
denzelfden band gebruik maken, overeenkom
stig de bepalingen van nummer 484. 
417 c. Het gebru ik van roepgolven voor het 
verkeer is geregeld in artikel 21. 
418 d. Indi en de overbrenging van een ra
diotelegram op een andere frequentie en/of 
golftype plaats heeft dan waarop de oproep 
heeft plaats gevonden, wordt de overbrenging 
van het radiotelegram voorafgegaan door: 
hoogstens driemaal den roepnaam van het op-

geroepen station; 
het woord DE; 
hoogstens driemaal den roepnaam van het 

roepende station. 
419 I ndien de overbrenging op dezelfde fre
quentie en hetzelfde golftype p laats heeft als 
de oproep, wordt de overbrenging van het 
radiotelegram, zoo noodig, voorafgegaan door: 
den roepnaam van het opgeroepen station ; 
het woord DE; 
den roepnaam van het roepende station. 

420 2. Lange radiotelegrammen. 
421 a. In beginsel wordt elk radiotelegram 
van meer dan 100 woorden gerekend een serie 
te vormen of sluit zulk een radiotelegram een 
in gang zijnde serie af. 
422 b. In het algemeen worden lange radio
telegrammen, zoowel die in verstaanbare taal 
als die in overeengekomen taal of cij ferschr ift, 
in gedeelten geseind; elk gedeelte bevat 50 
woorden voor de telegrammen in verstaan
bare taal en 20 woorden of groepen voor de 
telegrammen in overeengekomen taal of cij fer
schrift. 
423 c. Aan het einde van elk gedeelte wordt 
het teeken • • - - • · ( ?) geseind, hetwelk 
beteekent : ,,Hebt gij het radiotelegram tot 
hiertoe goed ontvangen?" 
Al s het gedeelte goed ontvangen is, antwoordt 
het ontvangende station met de I etter K en 
wordt de overseining van het rad iotelegram 
voortgezet. 

424 3. Opschorting van het verkeer. 
W anneer een .station van den mobielen dienst 
op een werkgolf van een landstation seint en 
zoodoende storing voor het I andstation ver
oorzaakt moet het zijn werken op verzoek van 
dit laatste opschorten. 

425 § 7. Einde van het ,·erkeer en 
kwijtln gsteeken. 

426 1. Slul tteeken. 
427 a. De overseining vas een radiotelegram 
wordt beëindigd door het teeken • - - - -
(sluitteeken), gevolgd door den roepnaam van 
het seinende station en de letter K. 
428 b. Bij een overseining in serie wordt het 

, einde van elk radiotel egram aangegeven door 
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het teeken • - • - • en het einde van de 
serie door den roepnaam van het seinende 
station en de letter K. 

429 2. Reçu. 
430 a. Het reçu van een radiotelegram 
wordt gegeven door het seinen van de letter 
R, gevolgd door het nummer van het radio
telegram; dit reçu wordt door de volgende 
gegevens voorafgegaan:_ . 
roepnaam van het stat10n dat ge emd heeft; 
het woord DE; 
rnepnaam van het station dat ontvangen heeft. 
431 b. Het reçu van een serie radiotelegram
men wordt gegeven door het seinen van de 
letter R , gevolgd door het nummer -:an het 
laatste ontvangen radiotelegram. D,t reçu 
wordt door de voren taande gegevens vooraf
gegaan. 
432 c. Het reçu wordt door het ontvangend 
station op deze! {de golf gegeven als die voor 
het beantwoorden van den oproep (zie num
mer 393 ). 

433 3. I wljtln gsteeken. 
434 a. A ls de correspondentie afge loopen is , 
geeft elk der beide stations het tee ken • :. • 
- • - (kwijtingsteeken), gevolgd door z1Jn 
eigen roepnaam. 
435 b. Voor deze teekens blijft het seinende 
station gebruik maken van de verkeersgolf en 
het ontvangende station van de golf waarmede 
de oproep beantwoord wordt. 
436 c. Het teeken • • • - • - (kwij tingstee
ken) wordt eveneens gebru ikt na beëindiging 
van de overseining van radiotelegrammen d ie 
t ijdingen van algemeenen aard bevatten, na 
meteorologische inlichtingen en algemeene 
veiligheidsberichten en na beëindiging van de 
overseining in den radioberichtgevingsdienst 
op grooten afstand met uitgesteld reçu of zon
der reçu. 

437 § 8. Duur van het werken. 
438 1. a. In den mobielen zeevaartdienst 
mag het werken op 500 k_f!/S (?00 m) in geen 
enkel geval langer dan v1Jf mmuten duren. 
439 b. In den mobielen luchtvaartdienst mag 
het werken op 333 kp/s (900 m) in geen enkel 
geval langer dan vijf minuten duren. 
440 2. Op andere frequenties dan die van 
500 kp/s (600 m) en 333 kp/s (900 m) wordt 
de duur van de werkperioden bepaald door: 
441 a. het landstation, bij het werken tus
schen een landstation en een mobiel station; 
442 b. het ontvangende station, bij het wer
ken tusschen mobiele stations. 

443 § 9. Be1>roevlng·en. 
Indien het nood ig is proefteekens te geven, 
hetzij voor het regel en van een zendei:. al vo
rens tot den oproep over te gaan, hetz1J voor 
het regelen van een ontvangtoestel, mogen 
die teekens niet langer dan 10 seconden du
ren en moeten zij worden samenge teld uit een 
erie van letters V gevolgd door den roep-

naam van het station dat voor proef uitzendt. 

Artikel 18. 
Algemeene oproep "aan allen". 

444 § 1. Er zijn twee soorten oproepteekens 
,, aan allen" : 
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445 1 °. de CQ-oproep gevolgd door de letter 
K (zie nummers 447 en 448 ); 
446 2°. de CQ-oproep niet gevolgd door de 
letter K (zie nummer 449). 
447 § 2. Stations die in verbinding wenschen 
te trnden met stations van den mobielen dienst 
zonder nochtans de namen van die, welke zich 
in hun werkingsgebied bevinden te kennen, 
kunnen van het zoekteeken CQ gebruik ma
ken, hetwelk den roepnaam van het geroepen 
station bij den oproep in den vastgestelden 
vorm vervangt; deze oproep moet worden ge
volgd door de letter K (algemeene oproep 
aan alle stations van den mobielen dien t met 
verzoek om te antwoorden). 
448 § 3. In streken waar een druk verkeer 
is, is het gebruik van den CQ-oproep gevolgd 
door de letter K verboden. Bij wijze van uit
zondering mag hij in verbinding met spoed
seinen worden gebezigd. 
449 § 4. De CQ-oproep niet gevolgd door de 
letter K (algemeene oproep aan alle stations 
zonder verwek om te antwoorden) wordt ge
bruikt vóór de oversein ing van inlichtingen 
van e l ken aard bestemd om te worden opge
nomen of gebruikt door een ieder d ie ze kan 
opvangen. 

Artikel 19. 

Oproep aan verschlllen1le s tation s zonder 
verzoek om te antwoorden. 

450 De CP-oproep gevolgd door 2 of meer 
1·oepnamen of door een overeengekomen woord 
(oproep aan bepaalde ontvangstations wnder 
verzoek om te antwoorden) wordt s lechts ge
bruikt voor de overseining van inlichtingen 
van el ken aard bestemd om te worden opge
nomen of gebruikt door daartoe gemachtigde 
personen. 

Artikel 20. 

Oproep. 
451 § 1. De bepalingen van d it artikel zijn 
niet op luchtvaartuigen van toepa sing wan
neer bij regionale overeenkomsten tusschen be
langhebbende landen bijwndere werkwijzen 
zijn vastge teld en deze werkwijzen van kracht 
zijn. Niettemin zull en deze bepalingen steeds 
van toepassing zijn op luchtvaartuigen, die in 
verbinding treden of wenschen te trnden met 
een station van den radiodienst voor de zee
vaart. 
452 § 2. 1. In het a lgemeen behoort het 
mobiele tation voor de totstandbrenging van 
de verb inding met het landstation te zorgen. 
Het mag het landstation te dien einde eerst 
roepen, als het binnen het werkingsgebied van 
dit station is gekomen. _ 
453 2. Echter kan een landstation, dat be
richten heeft voor een mobiel station dit mo
bi Ie station roepen, als het reden heeft te 
vewnderstellen dat dit binnen zij n bere ik is en 
uit! uistert. 
454 § 3. 1. Bovendien moeten de ku tata
tions hun oproepen woveel maar eenigszins 
mogelij k is uitzenden in den vorm van "ver
keerslijsten" , welke bestaan u it de roepnamen 
van alle mobiele stations waarvoor zij berich
ten voorhanden hebben, en wel met bepaalde 
tusschenpoozen van ten minste twee uren, 
waaromtrent de betrokken regeeringen nader 
zijn overeengekomen. De kuststations die hun 
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oproepen op de golf van 500 kp/s (600 m) 
uitzenden se inen deze in den vorin van "ver
keerslijsten" in alphabetische volgorde, waarin 
zij alleen de roepnamen van die mobiele sta
tions opnemen waarvoor zij be richten voor
handen hebben en die zich in hun werkings
gebied bevinden. Zij voegen aan hun e igen 
roepnaam de verkortingen toe ter aanduiding 
van de werkgolf waarvan zij voor de oversei
ning gebruik will en maken. Kuststations die 
ongedempte golven gebruiken buiten den band 
van 365- 515 kp/s (822-583 m) seinen de 
roepnamen in de volgorde die hun het best 
chikt. 

455 2. H et tijdstip waarop de kuststations 
hun verkeer lij st uitzenden, alsmede de fre
quenties en de golftypen die zij hiervoor be
zigen, moeten in de naamlijst worden vermeld. 
456 3. De mobiele stations die bij deze uit
zending hun roepnaam opvangen moeten wo 
spoedig mogelijk antwoorden, met inachtne
ming, zooveel mogelijk , van de volgorde waar
in zij geroepen zijn. 
457 4. Wanneer het verkeer niet onmiddel
lijk kan worden afgewikkeld , deelt het kust
station aan ieder betrokken mobiel stat ion 
mede, op welk tijdstip het verkeer waarschijn
lijk kan beginnen, alsmede, zoo noodig, de 
frequentie en het golftype waarmede gewerkt 
zal worden. 
458 § 4. Al een landstation vrijwel tege
lijkertijd opgeroepen word t door meer dan 
één mobiel station, bepaalt het de volgorde 
waar in deze stations hun berichten mogen 
overseinen, waarbij het zich a ll een laat leiden 
door de noodzakelijkhe id, om e lk der roepende 
stations in de gelegenheid te stell en , een wo 
groot mogelijk aantal radiotelegrammen met 
het landstation te wisselen. 
459 § 5. l. Als voor het eerst verbinding 
met een landstation is verkregen, kan elk 
mobiel station, indien het zulks -nuttig oor
deelt omdat verwarring te vreezen is , zij n 
naam, zooa ls die in de naam lijst voorkomt, 
vo lui t se inen. Indien het mobiel station nog 
niet in de naamlijst voorkomt, kan het zijn 
naam volui t se inen. 
460 2. H et landstation kan door middel van 
de verkorting PTR aan het mobiele stat ion 
ve rweken, het de vol gende gegevens te ver
strekken: 
461 a. bij benadering de afstand in zeemij 
len en de pe iling ten opzichte van het la nd
station, of wel de posit ie uitgedrukt in de 
breedte en de lengte ; 
462 b. de ce.-stvolgende aan loophaven. 
463 3. De gegevens bedoeld in nummer 460 
worden ve rstrekt na machti g ing van den ge
zagvoerder of de verantwoordelijke pe rsoon 
van het vervoermiddel waarop zich het mo
biele station bevindt, en a ll een in het geval 
dat ze door het landstation gevraagd worden. 
464 § 6. In het verkeer tusschen landsta
t ions en mobiele stations houdt het mobiele 
station zich, in alle aangelegenheden betref
fende de volgorde en het t ijdstip van over
se ining, de keuze van de frequent ie (golf
lengte) en/of het gol [type en de onderbreking 
de r werkzaamheden, aan de aanwijzingen die 
door het landstation gegeven worden. Deze 
bepaling geldt ·n iet voor noodgevall en. 
465 § 7. Bij de ber ichtenw isseling tusschen 
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mobiele stations heeft , behal ve in ge,al ,,111 
nood, het geroepen station de regeling der 
werkzaamheden, zooals clie in nummer 464 is 
aangegeven. 
466 § 8. l. Al s een geroepen station niet 
antwoordt nadat de oproep dri emaal , met tus
chenpoozen van twee minuten, is gese ind , 

moet het oprnepen worden gestaakt en kan 
dit eerst 15 minuten late r worden hervat. 
467 Wanneer het verkeer betreft tusschen een 
station van den mobielen di enst voor de zee
vaart en een I uchtvaartuigstation kan het op
roepen na 5 minu ten worden hervat. 
468 Alvorens opnieuw te rnepen, moet het 
rnepende station zich er van overtuigen dat 
het geroepen station op dat oogenbl ik niet 
met een ander station in verbinding is. 
469 2. De oprnep mag met kortere tusschen
poozen herhaald worden , a ls niet gevreesd 
behoeft te worden dat daardoor aan den gang 
zij nde correspondentie wordt gestoord. 
470 § 9. Al s de naam en het adres van den 
exploitant van een mobiel tation niet in de 
naamlijst zijn vermeld of niet meer in over
eenstemming zijn met de aanwijzingen daarin , 
behoort het mobiele station ambtshalve aan 
het landstation waaraan het berichten seint, 
all e te r zake noodi ge inlich t ingen te ve rstrek
ken, waarvoor het van de toe passelijke ve r
kortingen gebruik maakt. 

Artikel 21. 

Gebruik van golven in den mobielen dienst. 

A. Beperkin gen (type B en omroep). 
471 § 1. l. H et gebruik van golven van het 
type B is op a ll e rad iostations verboden. 
472 Bij wijze van ui twnder ing is het op 
scheepsstation op de vol gen de frequ enties toe
ge laten: 

375 kp/s (800 m) a lleen voor den radio
peildi enst 

425 kp/s (706 m) voor het verkeer 
500 kp/s (600 m). 

473 2.- H et is aan de mobi ele stations op zee 
verboden om de verspreiding te bewerkstelli 
gen van rad iotelefonische uitzendingen, be
stemd om rechtstreeks door het pub! iek in het 
a lgemeen te worden ontvangen. 

B. Band van 866-515 kp/s (822- 588 m). 
474 § 2. Oproep en beantwoord in g. 
475 1. De a lgemeene oproepgolf, d ie door 
ieder scheeps- en ieder kuststat ion , dat radio
te legr a fi sch in de toegelaten banden tusschen 
365 en 515 kp/s (822 en 583 m) werkt, als
mede door de luchtvaartu igen, di e in verbin
ding wenschen te treden met een kust- of 
scheepsstation, moet worden gebez igd , is de 
golf van 500 kp/s (600 m) (Al , A2 of B). 
476 2. T en e inde de storingen in streken 
van druk verkeer te beperken, behouden de 
administraties zich het recht voor om de be
palingen van nummer 475 a ls opgevolgd te 
beschouwen indi en de oprnepgolven , welke 
aan kuststations voor de afw ikkeli ng van het 
openbaa r verkee r zijn toege kend , niet meer 
clan 5 kiloperioden van de a lgemeene oproep
golf van 500 kp/s (600 m) afw ij ken. 
477 3. De golf voor beantwoord ing van een 
oproep uitgewnclen op de a lgemeene roepgol f 
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(zie nummer 475 ) is de golf van 500 kp/s 
(600 m), dezelfde als die voor den oproep. 
478 § 3. Noodgevallen. 
479 l. De golf van 500 kp/s (600 m) is de 
international e noodgolf; zij wordt voor dat 
doeleinde gebezigd door - de scheepsstations. en 
door de luchtvaartu igstations d ie hulp verzoe
ken van de zeevaartdiensten. Zij mag alleen 
gebez igd worden voor den oproep en het ant
woord, a lsmede voor het noodverkeer, voor 
spoed- en ve ili gheidsseinen en spoed- en vei
ligheidsberichten. 
480 2. Bij wijze van uitzondering mag, deze 
golf evenwel voo,· het verkeer gebru ikt wor
den onder de voorwaarden vermeld in de num
mers 485, 486 en 487. 
481 3. Buiten de golf van 500 kp/s (600 m) 
is het gebru ik van golven van alle typen , ge
legen tusscben 485 en 515 kp/s (619 en 583 
m), verboden. 

482 § 4. Verkeer. 
483 1. De kust- en de schee psstations die in 
de toegelaten banden tusschen 365 en 515 kp/s 
(822 en 583 m) werken moeten in staat zijn 
minstens één golf bui ten en behalve die van 
500 kp/s (600 m) te gebru iken; indien een 
aanvullingsgolf in de naam lijst vetgedrukt is, 
is dit de normale werkgol f van het station. 
De a ldus voor de kuststations gekozen aan
vullingsgolven kunnen dezelfde zijn ah die 
der boordstations, of zij kunnen verschillend 
zijn. In elk geval moeten de werkgolven van 
de kuststations zoodanig gekozen worden, dat 
sto ring van naburige tations vermeden wordt. 
484 2. Buiten hun normale - in de naam
lijst vetgedrukte - werkgolf kunnen de land
en de boordstations in de toegelaten banden 
van de aanvullingsgolven gebru ik maken, di e 
in de naamlijst gewoon gedrukt zijn. De fre
quentieband van 365- 385 kp/s (822- 779 m) 
is echter gereserveerd voor den radiopeildienst ; 
deze band mag door den mobielen dienst voor 
het radiotel egrafi sch verkeer alleen met in
achtneming van het bepaalde in artikel 7 ge
bru ikt worden. 
485 3. Bij uitzondering en op voorwaarde 
dat de nood-, spoed- en veiligheidsseinen, als
mede de oproep en het antwoord niet gestoo rd 
worden, mag de golf van 500 kp/s (600 m) 
ook gebezigd worden: 
486 a. in streken met druk verkeer uitslui
tend door de scheepsstations en a lleen voor de 
overseining van een enkel kort radiotele
gram 1 2 ; 
487 b. in de andere streken voor het over
brengen van 1·adiotelegrammen en voor den 
radiopei ldienst, doch met mate. 
488 4. In streken met druk verkeer langs de 
kusten van Europa moeten de scheepsstations , 

490 1 De streken met druk verkeer worden 
in de naamlijst van de kuststations vermeld; 
deze streken worden gevormd door de wer
king gebieden van de kuststations, waarvan is 
opgegeven, dat zij op 500 kp/s (600 m) geen 
verkeer opnemen (zie bijlage 9). 
491 2 In beginsel wordt het gebru ik slechts 
aan scheepsstations toegestaan welke zijn voor
zien van een inrichting waarbij tusschen de 
uitgeseinde teekens geluisterd kan worden of 
van een gel ijkwaa rdige inr ichting. 
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welke op golven van het type A2 in den band 
van 365- 550 kp/s (822- 545 m) werken zoo
veel doenlijk de frequenties van 425 kp/s (706 
m) en van 480 kp/s (625 m) bezigen . 
489 5. Aan geen enkel Europeesch kuststa
tion wordt toegestaan om deze frequenties te 
gebru iken. 

492 § 5. Luisterdienst. 

493 1. T en einde de ve iligheid van men
schenlevens op zee (schepen) en boven de zee 
(luchtvaartuigen) te verhoogen , moeten a ll e 
stations van den mobielen dienst van de zee
vaart, die normaal op de golven van de toe
gelaten banden tusschen 365 en 515 kp/s (822 
en 583 m) uitluisternn, tijdens den duur van 
hun openstelling de noodige maatregelen ne
men tot verzekering van den luiste rdi enst op 
de noodgolf [500 kp/s (600 m)] tweemaal per 
uur, gedurende dri e minuten, te beginnen om 
x uur 15 en om x uur 45 middelbare t ijd 
Greenwich (M.T.G. ). 
494 2. Gedurende de hiervoren aangedu ide 
tijdruimten geld t , behalve wat betreft de uit
zendingen bedoeld in artikel 24 (§§ 22- 28) 
het navolgende: 
495 1 ° De uitzendingen in de banden van 
480- 520 kp/s (625- 577 m) moeten worden 
gestaakt; 
496 2° Buiten die banden: 
497 a. zijn de uitzendingen op go lven van 
het type B verboden ; 
498 b. kunnen de andere uitzendingen van 
de stations van den mobielen dienst voort
gang hebben; de stations van den mobielen 
di enst voor de zeevaart mogen naa r di e uit
zendingen luisteren, onder nadrukkelijk voor
behoud , dat op die stations eerst de luiste r
d ienst op de noodgolf, zooals is voorzien in 
nummer 493, verzekerd is. 
499 3. Aangezien de oproepen in de toege-
1 aten banden tusschen 365 en 515 kp/s (822 
en 583 m) norm aal op de international e rnep
golf (nummer 475) plaats vinden, moeten de 
stations van den mobielen dienst voor de 
zeevaart, die voor den di enst van het open
baar verkeer geopend zijn en die voor hun 
verkeer van golven van die banden gebruik 
maken gedu rende hun luisteruren blijven uit
lu isteren op de roepgolf van hun dienst. De 
luisterdienst op 500 kp/s (600 m) is slechts 
verplicht op de golven van het type A2 of B. 
Deze stations mogen, met inachtneming van 
de bepalingen van de nummers 492 en 515, 
dit uitl uisteren a lleen staken, indien zij met 
een berichtenwisseling op andere golven bez ig 
zijn. 

c. Ban1l van 100-160 kp/s (3000-187ó m). 

600 § 6. OJ>roep e n beantwoordin g. 

50 1 1. De golf van 143 kp/ (2100 m) (al
leen van het type A 1) is de inte rnationale 
roepgolf, gebruikt bij verbindingen in den 
mobielen dienst op la ngen afstand in de ban
den van 100- 160 kp/s (3000- 1875 m). 
502 2. Buiten de golf van 143 kp/s (2100 m) 
is het gebruik van golven, gelegen tusschen 
140 en 146 kp/s (2143 en 2055 m) , verboden. 
503 3. De golf voor beantwoording van een 
oproep uitgezonden op de internationale roep-
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gol f van 143 kp/s (2100 m) (z ie nummer 501 ) 
is: 
voor een mobiel station de go! f van 143 kp/s 

(2100 m); 
voor een kuststation zij n normale werkgol f. 

604 § 7. Verkeer. 
505 De volgende regelen moeten worden op
gevolgd bij de exploitatie van stations van 
den mobielen dienst d ie gebruik maken van 
golven van het type A 1 van de banden 100-
160 kp/s (3000- 1875 m): 
506 1. a. I eder kuststation dat een verb in
d ing op een van die golven onderhoudt moet, 
tenzij in de naamlij t anders is aangegeven, 
op de gol f van 143 kp/s (2100 m) uitluisteren. 
507 b. H et kuststation verzendt al zijn be
rich ten op de golf of go! ven die aan dat sta
tion in het bijzonder zijn toegekend. 
508 c. Een kuststation waaraan een of meer 
golven gelegen in den band van 125- 150 kp/s 
{2400- 2000 m) toegewezen zijn heeft op d ie 
go! f of golven een recht van voorkeur. 
509 d. I eder ander station van den mobielen 
dienst, dat openbaar verkeer op d ie go lf of 
golven a fwikkelt, en zoodoende stor ing voor 
het genoemde kuststation veroorzaakt, moet 
o p verzoek van laatstbedoeld station met wer
ken ophouden. 
510 2. a. Wanneer een mobiel station op 
een van d ie golven in verbinding wensch t te 
treden met een ander station van den mobie
l en dienst, moet het, tenzij in de naamlijst 
anders is vermeld, van de golf van 143 kp/s 
(2100 m) gebru ik maken. 
511 b. Deze gol f, welke wordt aangewezen 
a ls algemeene roepgolf, mag in het noo rdel ij k 
gedeel te van den Atlantischen Oceaan u itslu i
tend gebruikt worden: 
512 1 ° voor a fwnderl ijke oproepen en be
antwoording van die oproepen; 
513 2° voo r het seinen van teekens, di e aan 
de overbrengi ng van de berichten voorafgaan. 
514 3. N adat een mobiel station de verbin
ding met een ander station van den mobielen 
dienst op de a lgemeene roepgolf van 143 kp/s 
(2100 m ) tot stand heeft gebracht, moet het 
zij n berichten, zooveel mogelij k, op eenige 
a ndere golf van de toegelaten banden oversei
nen, op voorwaarde dat het de in gang zijnde 
correspondentie van een ander station niet 
stoort. 
515 4. T en einde voor berich tenwissel ing 
met andere stations van den mobielen dienst 
gelegenheid te geven, moet in het a lgemeen 
elk mobiel station dat voor den dienst op 
golven van het type A 1 van de banden 100-
160 kp/s (3000- 1875 m) uitgerust is en niet 
bezig is met een ber ich tenwisseli ng op een 
a ndere go] f, t ijdens de uren voor de categor ie 
waar toe het bedoelde station behoort vastge
stel d, ieder uur gedurende 5 minuten, te be
g innen met x uur 35 m iddelbaren t ijd Green
wich (M.T.G.), op de gol f van 143 kp/s (2100 
m) terugkomen. 

-516 5. a . De landstations moeten de oproe
pen zooveel mogelij k in den vo rm van ver
keersl ijsten ui tzenden; in dat geval zenden 
de stations hun verkeerslijsten op bepaalde, 
in de naamlijst bekend gemaakte, uren uit op 
de golf of golven die hun in de banden van 
100-160 kp/s (3000- 1875 m) zijn toegewezen, 
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doch n iet op de golf van 143 kp/s (2100 m). 
517 Ind ien ech ter de a fw ikkeling van het 
ve rkeer er door wordt ve rgema kkelijkt kan 
aan een landstation door de autoriteiten waar
onder het ressorteert worden toegestaan de 
verkeersl ijsten te beginnen met de navolgende 
korte inleid ing, welke wordt ui tge eind op 
143 kp/s (2100 m) : 
CQ de ... ...... (roepnaam van het la ndstation) 
QSW ... .. .... gevolgd door de vermelding van 
de golflengte waarop het station voorrang 
heeft en waarop onmiddellijk hierna de ve r
keerslijst zal worden uitgezonden. In geen ge
val mag deze inleiding worden herhaa ld. 
518 b. Buiten de uren voor de uitzend ing 
van de verkeerslijsten vastgesteld mogen de 
la ndstations de mobiele stat ions ech ter op een 
will ekeurig uur afwnderl ij k oproepen, naar 
gel ang van de omstandi gheden of van de cor
respondentie die zij hebben te voeren. 
519 c. De gol f van 143 kp/s (2100 m) mag 
voor afzonderlijke oproepen gebezigd worden 
en moet voor dat doeleinde bij voorkeur t ij 
dens de periode aangegeven in nummer 515 
gebruikt worden . 

D. L uchtvaartdie nsten. 1 

520 § 8. 1. De a lgemeene oproepgolven voor 
de luchtvaartdiensten zij n de volgende, be
ha lve in streken waar regionale overeenkom
sten, d ie anders bepalen, van kracht zijn: 

333 kp/s (900 m), 
6210 kp/s ( 48.31 m) boven en beha! ve het ge
bruik vermeld in nummer 184. 
521 D aarenboven kunnen b ij overeenkomsten 
tusschen de belanghebbende regeer ingen an
dere frequenties voor oproepgolven worden ge
kozen. Deze frequenties, a lsmede de voorwaar
den voor het gebru ik er van, worden in de 
di enstbescheiden, u itgegeven door het Bureel 
van de Vereenig ing, vermeld . 
522 2. De a lgemeene antwoordgolven in de 
luch tvaartdiensten zijn de volgende, behalve 
in streken waar regionale overeenkomsten, di e 
anders bepalen, van krach t zijn : 
333 kp/s (900 m), 

6210 kp/s (48.31 m) boven en beha lve het ge
bru ik vermeld in nummer 184. 
523 Bij overeenkomsten tusschen de belang
hebbende regeeringen kun nen a ndere frequen
t ies voor antwoord go! f worden gekozen. Deze 
frequenties, alsmede de voorwaarden voor het 
gebruik er van, worden in de d ienstbesche i
den, uitgegeven door het B ureel van de Ver
eeniging, vermeld. 
524 3. De radioberichtgev iog van de lucht
vaartstations wordt door reg ionale overeen
komsten tusschen de belanghebbende regee
ri ngen geregeld, behalve hetgeen reeds in di t 
Reglement is bepaal d. 

A rtikel 22. 

torln gen. 

525 § 1. 1. De uitzending van tee kens of 
berichten welke overbodig zijn of waarvan de 
ide nt ite it niet wordt gegeven is aan a ll e sta
tions verboden. 

526 1 Zie artike l 21, §§ 1, 2, 3 voor het 
gebru ik van de golf van 500 kp/s (600 m ) 
voor oproep en noodgeval. 
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527 2. Beproevingen en proefnemingen zijn 
voor mobiele stations toegelaten, indien zij den 
dienst van andere stations niet storen. Voor 
woveel andere dan mobiele stations betreft 
overweegt elke administratie , a lvorens de voor
gestelde beproevingen of proefnemingen toe te 
staan, of deze den dienst van andere stations 
al of niet kunnen storen. 
528 § 2. Aanbevolen wordt voor de over ei
ning van de berichten van het openbaar ver
keer aan golven van het type A 1 de voorkeur 
te geven boven go! ven van het type A 2 en 
aan golven van het type A 2 boven golven 
van het type B. 
529 § 3. Alle stations van den mobielen 
dienst zijn gehouden het verkeer met het mi
nimum van uitgestraalde energie, dat noodig 
is om een goede verbinding te verzekeren, af 
te wikkelen. 
530 § 4. Behalve in noodgevallen mag de 
ber ichtenwisse ling tu schen boordstations het 
werken van de landstations niet storen. Wan
neer dit werken aldus gestoord wordt, moeten 
de boordstations die er de oorzaak van zijn op 
het eerste verzoek van het betrokken land
station hun uitzendingen staken of op een 
a ndere go! f overgaan. 
531 § 5. De teekens voor beproeving en af. 
regeling moeten zoodanig worden gekozen dat 
geen enkele verwaning kan ontstaan met een 
se in, een verkorting, enz. waaraan door dit 
Reglement of door het Internationaal Sein
boek een bijzondere beteekenis is toe~ekend. 
532 § 6. l. W anneer het noodzakelijk is tee
kens voor beproeving en afregeling uit te 
zenden en er kans bestaat, dat de dienst van 
het naburige landstation gestoord wordt, dan 
moet de toestemming van dit landstation ver
kregen worden, voordat zulke u itzendingen 
)Vorden gedaan. 
533 2. Elk station dat ten behoeve van be
proevingen, afregeli ngen of proefnemingen 
uitzendt moet daarbij , zooveel mogelijk met 
ger inge snelhe id, met tusschenpoozen herhaal
delijk zij n roepnaam of, zoo noodig, zijn naam 
geven . 
. 534 § 7. De administratie of de ouderneming 
die een ki ach t ter zake van storing opstelt, 
moet tot ondersteuning en rechtvaardiging 
daarvan: 
535 a. de bijzonderheden van de geconsta
teerde storing nauwkeurig omschrijven (fre
quentie, veranderingen in de afregel ing, roep
naam, indien bekend, van het storende station 
en a lle andere van bela ng zijnde inlichtingen, 

die men met betrekking tot de storing kan 
verkrijgen) ; 
536 b. verklaren dat het gestoorde station 
inderdaad de frequent ie gebr!! ikt die het is 
toegewezen ; 
537 c. mededeelen dat zij geregeld ontvang
toestellen gebruikt van een type ge lijkwaardig 
aan he~ beste type dat in de gewone practijk 
van den betreffenden dienst wordt gebruikt. 
538 § 8. De administraties treffen de maat
regelen die zij noodig ach ten en d ie met haar 
binnenlandsche wetgeving vereenigbaar zijn, 
opdat electriscbe toestellen die ernstige sto
r ing aan een toegelaten rad ioberichtgevings
d ienst kunnen veroorzaken, zoodanig gebruikt 
worden dat dergelijke stor ingen worden ver
meden. 

L. &. S. 1938. 
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Artikel 23. 

Noodlnrlchtlngen. 
539 § l. H et Verdrag voor de beveili g ing 
van menschenlevens op zee bepaalt, welke 
schepen van een noodinrichting * voorzien 
moeten zijn en stelt de voorwaarden vast, 
waaraan de inrichtingen van deze soort moe
ten voldoen. 
540 § 2. Bij het gebru ik van noodinrichtin
gen moeten alle voorschriften van d it Regle
ment in acht worden genomen. 
541 § 3. Schepen, voorzien van een bedrijfs
klare zendinrichting van het type A 1 of A 2, 
mogen van de noodinrichting van het type B 
slechts voor de uitzending van het noodsein 
en noodverkeer gebruik maken. 

Artikel 24. 

Noodsein en noo1h"erkeer. Alarm-, spoed
en velUgbeldsselnen. 

A. Algemeen. 
542 § 1. Geen enkele bepaling van dit Regle
ment kan een bel etsel zijn, dat een in nood 
verkeerend mobiel station van a lle middelen 
waarover het beschikt gebruikt maakt om de 
aandacht te trnkken, zijn toestand kenbaar te 
maken en hulp te verkrij gen. 
544 § 2. 1. I n nood-, spoed- of vei li ghe ids
gevallen mag de seinsnelheid in het a lgemeen 
16 woorden per minuut niet te boven gaan. 
545 2. De seinsnelheid voor het alarm ein is 
aangegeven in nummer 593. 
B. In noodgevallen te gebruiken golven. 
546 § 3. l. Schepen. 
a. In noodgevall en is de golf welke gebruikt 
moet worden de internationale noodgolf, d.w.z. 
500 kp/s (600 m) (zie nummer 479 ); zij moet 
bij voo rkeur van het type A 2 of B zijn. De 
scheepsstations die niet op de internationale 
noodgolf kunnen uitzenden, gebruiken hun 
normale roepgolf. 
547 b. Radiotelefoonstations van gering ver
mogen maken voor dit doel van de oproep- en 
noodgolf van 1650 kp/s (181.8 m) gebruik , 
zooals in artikel 31 iS" aangegeven. 
548 2. Luchtvaa,·tuigen. E lk in nood ver
keerend luchtvaartuig moet den noodoproep 
uitzenden op de luistergolf van de landsta
tions of mobiele stations die het hulp kunnen 
verleenen; wanneer de oproep voor stations 
van den zeevaartdi enst is bestemd, zijn de te 
bezigen golven de nood- of luistergolven van 
deze stations. 

C. Noodsein. 
549 § 4. 1. In de radiote legrafie bestaat het 
noodsein uit de groep • • • - - - ••• , ge
seind als een enkel teaken waarin de strepen 
in zoodanig rhythme moeten worden geseind, 
dat ze duidelij k van de punten te onderschei
den zijn. 
550 In de radiote lefonie bestaat het noodse in 

543 * Verdrag voor de beve iliging van men
schenlevens op zee: Artikel 31. (5). 

5. De imichting moet een hoofd- en een 
nood-(reserve-)inrichting omvatten. Deze laat
ste is echter niet verplicht, wanneer de hoofd
inrichting aan a lle eischen voldoet, welke aan 
eene nood- (reserve-)inrichting worden gesteld. 

69 
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uit de ge proken uitdrukking 1A YDAY (ove r
eenkomende met de Fransche u itspraak van 
rl e uitdrnkking " m'aider"). 
551 2. Deze noodseinen kondigen aan dat 
het schi p, het luchtvaartu ig o f iede r a nder 
middel van vervoer dat het noodsein ui tzendt 
in e rnst ig en dre igend gevaar verkeert en on
middellijke hulp vraagt. 

D. Noodoproe1>. 
552 § 5. 1. De noodoproep wordt, indien 
clez radiotel egrafisch op 500 kp/s (600 m) 
nitgewnden wordt, in het algemeen, onmid
dellijk door het a larmsein , woals di t in num
mer 593 omschreven is, voorafgegaan. 
553 2. W anneer de omstand igheden het toe
laten, moet de uitseining van den oproep door 
een t il te van twee minuten van het einde van 
het a larmse in ge che iden worden. 
554 3. De noodoproep bevat: 

het noodse in , driem aal geseind , 
het woord DE, en 
den roepnaam van het in nood verkeerende 

mobiele station, driemaal gese ind. 
555 4. Deze oproep heeft volstrekten voor
rang boven andere overse ini ngen. All e sta
t ions die den oproep hooren moeten onmiddel
lijk elke over e ining die het noodverkeer zou 
kunnen storen staken en op de golf waarmede 
de noodoproep wordt uitgewnden uitluisteren. 
Deze oproep mag niet tot een bepaald station 
ger icht worden, terwijl er geen reçu van ge
geven wordt. 

E . Noodberlcht. 

556 § 6. 1. De noodoproep moet zoo spoe
di g mogelij k door het noodbe richt gevolgd 
worden. Dit bericht bevat den noodoproep, ge
volgd door den naam van het in nood ver
kee rende schip, luchtvaartuig of middel van 
ve rvoer, door aanwijzingen betreffende de po
sitie daa rvan , den aard van het noodgeval en 
van de gevraagde hulp en eventueel door a ll e 
ande re inlicht ingen welke die hulpverleening 
zouden kunnen vergemakkelijken. 
557 2. W anneer een luch tvaartuig in zijn 
noodbericht zijn positie niet kan opgeven, 
moet het, na het uitzenden van het onvol le
dige bericht, trachten zij n roepnaam voldoend 
langen tijd uit te zenden om de radio peil 
tations gelegenheid te geven zijn po itie te 

bepal en. 
558 § 7. 1. E en schip, of een luchtvaartu ig 
in of boven zee moet in het a lgemeen zij n 
posïtie in lengte en breedte (Greenwich) op
geven, met gebruikmak ing van cijfe rs voor de 
graden en minuten, vergezeld van een der 
woorden NORTH of SOUTH en een de r 
woorden EAST of WEST ; een punt scheidt 
de g raden van de minuten . Eventueel kunnen 
de ware peiling en de afstand in zeem ij len 
met betrekking tot een bekend aard rijkskundig 
punt worden opgegeven. 
559 2. E en schip, uitgerust met een radio
telegraaf, zendt zooveel mogelijk, nadat het 
di t noodbericht heeft ui tgewnden, den roep
naam van het schip een voldoend langen tijd 
uit om de landstations en de scheep stations 
die met radiopeilinrichtingen zijn uitgerust, in 
staat te stell en zijn positie te bepalen. 
560 3. Een luchtvaartuig dat boven land 
vliegt moet in het a lgemeen zijn positie op-
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geven door den naam van de dichtst bijge
legen plaats, den geschatten a fstand hierva n 
naar omstandigheden vergeze ld van een de;. 
woorden ORTH, OUTH, EAST of WE T 
of eventueel van de woorden die de tusschen
liggende rich t ingen aangeven. 
561 § 8. De noodoproep en het noodbericht 
worden slech ts uitgezonden op bevel van den 
gezagvoerder of van den verantwoorde lijken 
persoon van het schip, het luchtvaartuig of 
elk ander middel van vervoer wa arop het 
mobiele station zich bev indt. 
562 § 9. 1. H et noodbericht moet met tns
schenpoozen worden herhaald totdat een ant
woord ontvangen wordt en wel in het bijzon
der ged~1rende de perioden van stilzwijgen, 
bedoeld rn nummer 492 . 
563 2. H et alarmsein kan zoo noodig even
eens herhaald worden. 
564 3. De tusschenpoozen moeten echter vol 
doende lang zijn, opdat de stations die zich 
gereed maken om te a ntwoorden t ij d hebben 
hun zendtoestel len in we rking te stellen. 
565 4. In het geval dat het in nood verkee
rend boordstation geen antwoord op een nood
berich t, ge e ind op de golf va n 500 kp/s (600 
m) ontvangt, mag het ber icht op elke a ndere 
beschikbare golf met behulp waa rvan de aan
dacht zou kunnen worden getrokken worden 
herhaald. 
566 § 10. Bovend ien kan een mobiel station, 
hetwelk bemerkt dat een a nder mobiel station 
in nood i in een van de volgende gevall en 
het noodbericht seinen : 
567 a. het in nood verkeerende station is 
niet in staat het zelf te einen; 
568 b. de gezagvoe rder (of zijn vervanger) 
van het schip, luchtvaartu ig of ander middel 
va n ve rvoer waarop het tusschenbeide komen
de station zich bevindt oordeelt dat verdere 
hulp noodig is. 
569 § ll. 1. De stations van den mobiel en 
di enst di e van een mobiel station , dat zich 
zonder een igen twijfe l in hun nabijhe id be
vindt een noodbericht ontvangen, moeten daar
van onmiddell ijk reçu geven (zie de nummers 
587, 588 en 589). Indien de noodoproep niet 
werd voorafgegaan door het automatische 
alarmsein, kunnen deze tations di t automati 
sche alarmsein uitzenden met machtiging van 
de verantwoorde! ijke gezaghebbende persoon 
van het station (zie voor de mobiele station 
nummer 276) , daarbij zorg dragend dat zij de 
oversein ing van het reçu dat door andere sta
tions van genoemd ber icht wordt gegeven niet 
storen. 
570 2. De stations van den mobielen dien t 
di e van een mobie l station, dat zich zonder 
eenigen twij fel niet in hun nabijhe id bevind t 
een nooclbericht ontvangen, moeten een korte 
t ijdruimte laten voorbijgaan voordat zij daar
va n reçu geven, tene inde stations die dichter 
bij het in nood verkeerende mobiele station 
zijn gelegenheid te geven om te antwoorden 
en ongestoord reçu te geven. 1 

t' . N oodverkeer. 
571 § 12. H et noodverkeer omvat all e be-

577 1 De bepalingen van § 11 zij n eveneens 
van toepass ing op elk station dat in de golf
banden van den mobielen dien t werkt. 
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ri chten betreffende de hulp die het in nood 
ve ,·keerende mobiel e station onm iddellijk noo
di g heeft. 
572 § 13. Elk radiotelegram van een nood
verkeer moet het noodsein bevatten vóór den 
oproep en herhaa ld aan het begin van de in
le iding. 
573 § 14. De le iding van het noodverkeer 
berust bij het in nood verkee rende mobiele 
stat ion of bij het mobiele station dat met toe
pass ing van de bepal ingen van nummer 567 
den noodoproep heeft uitgewnden. Deze sta
t ions kunnen de leiding van het noodverkeer 
aan een ander station afstaan. 
574 § 15. 1. Elk station van den mobielen 
di enst dat zi ch in de nabijhe id van het in 
nood verkeerende schip , luch tvaartu ig o f ander 
middel van ve rvoer bevindt, kan indien het 
zulks volstrekt noodzakelijk ach t, hetzij aan 
a l Ie stations van den mobielen dienst die zich 
in het gebied bev inden , hetzij aan een station 
dat het noodverkeer zou storen, het stilzwij
gen opleggen. In be ide gevall en wordt van de 
voorgeschreven verkorting (QRT) gevolgd 
door het woord DÉTRESSE, gebruik gemaakt; 
de aanwijzingen worden , naar omstandigheden, 
,,aan a llen" of slechts aan één station gericht. 
H et gebrnik van de verkorting QRT moet 
zooveel mogelijk worden voorbehouden aan 
het in noodverkeerende schip en aan het 
station, dat de le iding van het noodverkeer 
uitoefent. 
575 2. \Vanneer het in nood verkeerende sta
t ion het sti lzwij gen wi l opleggen, past het de 
hiervoren omschreven wij ze van werken toe, 
waarbij het woord DÉTRESSE door het nood
se in - - - - - - - - • vervangen wordt . 
576 § 16. 1. Elk tation, dat een noodoproep 
hoort, moet zich houden aan de bepalingen 
van nummer 555 . 
578 2. E lk station van den mobielen dienst 
dat kenn is draagt van een geval van nood
ve rkeer moet dat verkeer volgen, zelfs indien 
het daaraan niet deelneemt. 
579 3. Tijdens den geheelen duu r van een 
noodverkeer is het aan alle stations die ken
ni s dragen van dit verkeer en er niet aan deel
nemen verboden: 
580 a. de noodgol f [ 500 kp/s ( 600 m)] of de 
golf, waarop het noodverkeer pl aats v indt, te 
gebru iken: 
581 b. golven van het type B te gebru iken. 
582 4. Een .station van den mobielen dienst 
dat, bij het vol gen van het noodverkeer waar
van het kenn is draagt, in staat is zijn norma
len dienst voort te zetten, mag zu lks doen, 
wanneer het noodve rkeer goed tot stand is ge
bracht, en wel op de volgende voorwaarden: 
583 a. het gebrui k van de golven genoemd 
onder de nummers 579--581 is verboden; 
584 b. het gebruik van golven van het type 
A 1, met uitronder ing van die, welke het 
noodverkeer zouden kunnen storen, is toege
staan; 
585 c. het gebrnik van go lven van de typen 
A 2 en A 3 wordt slechts toegestaan in den 
band of de banden, toegewezen aan den mo
bielen dienst en die geen frequentie omvat
ten, welke voor het nood verkeer gebruikt 
wordt [de band om 500 kp/s (600 m) strekt 
zich uit van 385 tot 550 kp/s (779 tot 545 m)]. 
586 § 17. Als het niet langer nood ig is het 
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stilzwij gen te bewaren of als het noodverkeer 
geëindi gd is, zendt het station, dat de le id ing 
van dit verkeer heeft gehad, op de noodgolf 
en, indi en daartoe aanl e iding bestaat, op de 
golf , welke voor dit noodverkeer gebezigd is, 
een " aan allen" gerichte mededeeling uit, dat 
het noodverkeer geëindigd is. Dit be richt ver
k rijgt den volgenden vorm: 
het noodse in , 
de oproep aan allen CQ (driemaal ), 
het woord DE, 
de roepnaam van het station, dat het be
richt seint (eenmaal), 
tijd van aanneming van het bericht, 
de naam en de roepnaam van het mobiele 
stat ion, dat in nood verkeerde, 
de ve rkorting " QUM". 

G. Reçu van een noodberlcht. 
587 § 18. H et reçu van een noodbericht 
wordt in den volgenden vorm gegeven : 

de roepnaam van het in nood ve rkeerende 
mobiele station (driemaal), 

hP.t woord DE, 
de roepnaam va n het station dat reçu geeft 

(driemaal), 
cle groep RRR, 
het noodsein. 

588 § 19. 1. Elk mobiel station dat va n een 
noodbe richt reçu geeft moet, op bevel van 
de n gezagvoerder of van diens vervanger, wo 
spoedig mogelijk de navol gende inlichtingen 
in de daarbij aangegeven volgorde verstrek
ken: 

zij n naam , 
zijn pos itie in den vorn1 a ls aangegeven in 

de nummers 558, 559 en 560 . 
de maximum snelheid , waarmede het zich 

naa r het in nood verkee rende schip (lucht
vaartuig of ander middel van vervoe r ) be
geeft. 
589 2. Alvorens dit bericht te se inen moet 
het station zich e r van verzekeren, dat het de 
uitzendingen van andere stations, die gunsti
ge r li ggen om onmiddellij k hulp aan het in 
nood verkeerende station te ve rl eenen , niet 
stoort. 

H. Herh aling van een 11 oodoproe1> of 
van een 11 0011berlcht. 

590 § 20 . 1. Elk station van den mobielen 
dienst, dat niet in staat is hulp te verleenen 
en dat een noodbericht heeft gehoord waar
van niet onmiddell ij k reçu gegeven is, moet 
a ll e mogelijke maatregelen nemen om de aan
dacht te trekken van de stations van den mo
bie l en di enst die in de ge legenheid zijn hul p 
te verleenen . 
591 2. Te dien e inde kan de noodoproep o f 
het noodbericht, met machtiging van den ver
antwoorde) ijken gezaghebbcnden pe1·soon van 
het tation, worden herhaa ld. Deze herhaling 
wordt in het algemeen voorafgegaan door de 
uitzend ing van het automatische alannsein 
zooals dit laatste wordt omschreven in § 21. 
Een voldoende tijdruimte wordt in acht ge
nomen tusschen de uitzending van het auto
matische alarmsein en de herh a ling van den 
noodoproep (of van het noodbericht), opdat 
de mobiele stations, die niet voortdurend I uis
te rdiens·. hebben en die gewaarschuwd wor
den door het in werking t reden van hun a uto-
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matisch alarmtoestel , tijd hebben om te gaan 
1 uisteren. De herhaling van den noodoproep 
(of van het noodbericht) geschiedt met vol ver
mogen, hetzij op de noodgolf, hetzij op een 
van de golven, die in geval van nood gebruikt 
kunnen worden (nummem 546, 547 en 548 ); 
tegelijkertijd moeten alle noodige maatregelen 
genomen worden om de autoriteiten, wier tus
schenkomst van nut kan zijn, in te lichten. 
592 3. Een station dat een noodoproep of 
een noodbericht herhaalt, voegt daaraan het 
woord DE toe en zijn eigen roepnaam, drie
maal geseind. 

I. Sein tot het in werking stellen van 
automatische alarmtoestellen. 

593 § 21. 1. H et alarmsein bestaat uit een 
serie van twaalf in één minuut geseinde stre
pen; de duur van elke streep bedraagt vier 
seconden en de duur van de tusschenruimte 
tusschen twee . strepen één seconde. H et kan 
met de hand of met een automatisch toestel 
geseind worden. Elk scheepsstation, dat in 
den band van 365-515 kp/s (822-583 m) 
werkt en niet beschikt over een automatisch 
toestel voor het uitzenden van het automati 
sche alarmsein moet doorloopend voorzien zijn 
van een klok, die nauwkeurig de seconden 
aangeeft en bij voorkeur voorzien is van een 
secondéwijzer, die in één minuut ronddraa it. 
Deze klok moet zoodanig geplaatst zijn dat 
ze voldoende zichtbaar is vanaf de bedienings
tafel opdat de radiotelegrafist, terwijl hij er 
op kij kt, ronder moeite, aan de verschi ll ende 
teekens waaruit het alarmsein bestaat hun juis
ten duur kan geven. 
594 2. Dit bijzondere sein heeft enkel ten 
doel , de automatische toestellen voor het ge
ven van alarm in werking te stellen. H et mag 
-alleen gebruikt worden hetzij om aan te kon
d igen, dat een noodoproep of noodbericht zal 
vol gen , hetzij om de uitzending van een drin
gend bericht betreffende een cycloon aan te 
kondigen ; in het laatste geval mag het slechts 
gebruikt worden door kuststations, die door 
hun regeering behoorlijk gemachtigd zijn. 
595 3. Voor noodgevallen is het gebruik van 
het alarmsein aangegeven in nummer 552 ; in 
geval van een dringend bericht betreffende 
een cycloon mag de uitseining van dit be
richt niet eerder aanvangen dan twee mi
nute n na het einde van het alarmsein. 
596 4. De automatische toestellen bestemd 
voor de ontvangst van het alarmsein moeten 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
597 1 ° . aanslaan op het a l armse in , zelfs wan
neer tal rijke stations werken en ook als er 
luchtstor ingen zijn; 
598 2°. niet in werk ing worden gebrach t 
door luchtstoringen of door krachtige se inen 
behalve het alarmsein; 
599 3°. even gevoelig zijn als een ontvang
toestel met kristaldetector, aan deze! fde an
tenne verbonden; 
600 4° waarschuwen a ls hun werking op
houdt normaal te zijn. 
601 5. Voordat een automatisch alarm-ont
vangtoestel voor het gebru ik door schepen 
wordt goedgekeurd , moet . de administratie 
waartoe zij behooren door practische proeven, 
die onder passende omstandigheden, wat sto
ring aangaat, zijn genomen, zich er van over-
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tu igd hebben dat het toestel aan de voor
schriften van dit R eglement voldoet. 
602 6. De vastste lling van het type alarm
se in , vermeld in nwnmer 593, belet een ad
ministra tie niet machtiging voor het gebruik 
van een automatisch toestel te verleenen, dat 
aan de hierboven vastgesteld voorwaarden be
antwoordt en dat door het noodse in • • 
- • • • in werking gebracht wordt. 

J. S}}oedseln. 
603 § 22. 1. In het radiotelegrafisch ver
keer bestaat het spoedsein uit de groep XXX, 
driemaal herhaald, de letters van elke groep 
en de opeenvolgende groepen goed gescheiden 
geseind; het wordt vóór den oproep gegeven. 
604 2. In het radiotelefonisch verkeer be
staat het spoedsein uit de uitdrukking PAN 
(overeenkomende met de Fransche uitspraak 
van het woord " panne") driemaal herhaald; 
het wordt vóór den oproep gegeven. 
605 3. H et spoedse in duidt aan dat het roe
pende station een zeer dringend bericht heeft 
over te brengen betreffende de vei ligheid van 
een schip, luchtvaartuig of ander middel van 
vervoer of van een ig persoon aan boord of 
in zicht daarvan. 
606 4. In den luchtvaartdienst wordt het 
spoedse in PA gebruikt in het radiotelegra
fisch en in het radiotelefonisch verkeer om te 
melden dat het luchtvaartuig dat het uit
zendt in moeilijkheden verkeert en genood
zaakt is te landen, doch geen onmiddellijke 
hulp noodig heeft. Dit se in moet, zooveel mo
gelijk , worden gevolgd door een bericht met 
aanvullende inlichtingen. 
607 5. Het spoedse in heeft voorrang boven 
alle andere berichten, beha! ve noodberichten, 
en al Ie mobiele stations of I andstations, die 
het hooren, moeten wrgen, dat zij de 
overseining van het bericht hetwelk op het 
spoedsein volgt niet storen. 
608 6. Ingeval het spoedsein door een mo
biel station gebruikt wordt, moet dit sein in 
het algemeen en onder voorbehoud van het 
bepaalde in nummer 606 tot een bepaald sta
tion gericht worden. 
609 § 23. Wanneer het spoedsein gebru ikt 
wordt, moeten de berichten, waaraan dit sein 
voorafgaat, in het algemeen in verstaanbare 
taal gesteld zijn, behalve in geval van medi
sche berichten tusschen schepen of tusschen 
een schip en een kuststation. 
610 § 24. 1. De mobiele stations, die het 
spoedse in hooren , moeten minstens drie minu
ten blijven ui tluisteren. Na a floop hiervan 
kunnen zij , indien geen enkel spoedbericht ge
hoord is, hun normalen dienst hervatten. 
611 2. E chter kunnen land- en scheepssta
tions, die op andere golven bez ig zijn dan die, 
welke voor de overbrenging van het spoed
se in en den daaropvolgenden oproep worden 
gebruikt, zonder onderbreking met hun nor
male werkzaamheden doorgaan , tenzij het een 
bericht geadresseerd "aan a llen" (CQ) be
treft. 
612 § 25. 1. Het spoedse in mag slechts met 
goedvinden van den gezagvoerder of den ver
antwöordelijken persoon van het sch ip, het 
1 uchtvaartuig of elk ander mi ddel van ver
voer,_.-waarop zich het mobiele station bevind t, 
worden verzonden. 



1093 

613 2. Indien het een landstation betreft, 
mag het spoedsein alleen uitgezonde n worden 
met goedkeuring van de verantwoordelij ke 
autoriteit. 
614 3. Wanneer het spoedsein gebruikt is 
vóór de uitzending van een bericht d at be
stemd is voor all e stations en da t maatrege
len medebrengt welke genomen moeten wor
den door de stations, die dit bericht hebben 
ontvangen, moet het voor de uitzending ver
antwoordelijke station het a nnul eeren zoodra 
het weet dat het niet meer noodig is om er 
gevolg aan te geven. Dit bericht van annu
leering moet eveneens gericht zij n "aan all en" 
(CQ). 

K. VellJgheld sseln. 

615 § 26. 1. In de radiotelegrafie bestaat 
het veiligheidssein ui t de groep TTT, drie
maal he rhaald , de letters van elke g roep en 
de opeenvolgende groepen goed gescheiden 
geseind. D it sein wordt gevolg d door het 
woord DE en dr iem aal den roepnaam van 
het station dat het uitzendt . H et kond igt aan 
dat dit station een bericht zal se ine n hetwel k 
betrekkin g heeft op de ve il igheid van de na
vigatie of dat bel a ngrij ke m eteorologische 
waarschuwingen geeft. 
616 2. In de radiotelefonie word t het woord 
SECURITE (overeenkomende m et de Fran
sche ui ts praak van het woord "sécurité" ), dr ie
maal herhaald , a ls veiligheidssein gebruikt. 
617 § 27. H et veiligheidsse in en het bericht 
dat e r op volgt worde n op de noodgolf ge
se ind of op een van de golven die eventueel 
in noodgevallen kunnen worden gebruikt (zie 
numme rs 546, 547 en 548). 
618 § 28. 1. In den mobielen di enst voor de 
zeevaart moet het veilighei dssein, buiten de be
richten welke op een vast uur worden geseind , 
tegen het einde van de ee rstvolgende periode 
van stilzwij gen (numme r 492) worden gege
ven en wordt het bericht onm iddell ijk na de 
periode van stilzwijgen gese ind ; in de geval
len bedoeld in de nummers 741 , 744 en 747 
moeten het ve il igheidssein e n het bericht dat 
er op volgt wo spoedig mogelij k gese ind wor
den, doch bij de eerstvolgende periode van 
stil z~ijgen herh aald worden, zooals hi ervo
ren ,s aangegeven . 
619 2. Alle stations d ie het ve ilighe idssein 
opvangen moete n op de golf waarmede het 
veil ighe idsse in uitgezonden is b lijven uitlu is
teren totdat het aldus aangekondigde bericht 
geëindigd is ; zij moeten bovendi en op elke 
golf die het bericht zou kunnen sto ren het 
sti lzwijgen bewaren. 
620 3. D e vorenstaande regelen zij n op den 
luchtvaartdienst van toepassing, voor zooveel 
zij niet in strijd zijn met regionale overeen
komste n welke aan de luchtvaart een min
stens even g roote bescherming verzekere n. 

Artikel 25. 

Diensttijd en van <le stati-Ons van den 
mobielen dienst. 

621 § 1. 1. Ten e inde de toepassing va n de 
hierna volgende rege len betreffende de I uis
teruren moge lijk te m a ken, moet elk station 
van den mob ie len di enst een juist loopend 
uurwerk hebbe n e n de nood ige maatrege le n 

1938 

nemen opdat het nauwkeurig naar de n mid
delbaren tij d Greenwich (M.T.G .) is geregeld. 
622 2. De middelbare tij d Greenwich (M.T. 
G.) (ge rekend van 0000 tot 2400 uur vanaf 
middernacht) moet worden gebruikt voor alle 
insch rijvingen in het dagboek van den radio
d ienst en in alle andere overeenkomstige be
scheide n van schepen, d ie ingevolge een inter
nationa le overeenkomst, verplicht voorz ien zij n 
van radiotoestell e n ; zooveel mogelij k zal dit 
voor de a ndere • schepen evenzoo zij n . 

A. Land stations. 
623 § 2. 1. D e landstations hebben zooveel 
mogelij k onafgebroken dag- en nachtdienst. 
B epaa lde landstations kunnen echter een be
perkten d iensttij d hebben. E l ke administratie 
of behoorlijk gemachti gde particuliere onder
neming bepaalt de dien turen van de onder 
haar gezag geplaatste la ndstations. 
624 2 . . Landstations d ie n iet o na fgebroken 
die nst hebben mogen niet slu ite n, voordat zij : 
625 1 ° alle handelingen hebben verricht di e 
haar grond vi nden in een noodoproep ; 
626 2° alle rad iotelegrammen he bben ge
wisseld, die afkomstig zij n van o f bestemd 
voor mobiele stations welke zich in hun wer
kingsgebied bevinden e n wel ke zich hebben 
gemeld voordat de werkzaamheden werkelij k 
geëindigd zij n . 
627 3. D e luch tvaartstations hebben een 
doorloopenden dienst t ijdens den geheelen 
duur van het vliegen in den sector of de sec
toren van de route(s) , waarvoor het betrok
ken station den dienst der radiober ichtgeving 
onderhoudt. 

B. Scheepsstation s. 
628 § 3. 1. Voor den in ternationalen di e nst 
van het openbaar verkeer worde n de scheeps
stations, volgens de binnenlandsche regeling 
van de administra ties waartoe zij behooren, 
in dri e categorieën verdeeld :1 
629 stations van de ee rste categorie: deu, 
stat ions oefenen een onafgebroken d ienst uit ; 
630 stations van de tweede categorie: deze 
stations oefenen een d ienst uit van beperkten 
duur a ls aangegeven in de numme rs 632 en 
633 · 
631 , stations van de derde categorie: deze 
stations oefenen een d ie nst uit van korteren 
duu r dan di e van de stations van de tweede 
categori e of een dienst, waarva n de duur door 
dit R eglement niet is vastgesteld. 
632 2. a. D e in de tweede categorie inge
deelde scheepsstations moeten hu n dienst uit
oefenen minstens gedurende den tij d, die voor 
deze stations in bij lage 6 is aangegeven. In 
de vergunning wordt van dezen di ensttijd mel
ding gemaakt. 
633 b. In geval van korte overtochten oefe
nen zij hun dienst uit gedurende de uren , vast
gesteld door de administratie waartoe zij be
hooren . 
634 3. In voorkomende gevall en ku nnen de 
dien tu ren van scheepsstations va n de derde 
categorie in de naamlijst verme ld worden . 
635 4. Indien een kuststation berichten voor
handen heeft voor een scheepsstation van de 
derde categorie, dat geen vaste I ui ste ruren 
heeft e n waarvan veronde rsteld wordt, dat het 
in het wer kingsgeb ied va n het kuststation is, 
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moet dit laatste in het algemeen, het scheeps
station oproepen in het ee rste halfuur van de 
l ste en 3de lui ste rperiode van de scheeps
stations van de tweede categori e die een dienst 
van acht uur uitoefenen , overeenkomstig de 
bepalingen van bijlage 6. 
636 § 4. 1. De scheepsstations die niet on
afgebroken di enst hebben mogen niet slu iten 
clan nadat zij : 
637 1 ° a lle handelingen hebben verricht die 
haar grond v inden in een noodoproep. 
638 2° zooveel mogelijk alle rad iotelegram
men hebben gewisse ld , die afkomstig zijn va n 
of bestemd voor landstations welke zich in 
hun we ,·kingsgebiecl bevinden en van of voor 
mobiele stations, welke zich in hun werkings
gebied bevinden en zich hebben gemeld voor
dat de werkzaamheden werke lijk geë incli ;:;cl 
zijn. 
639 2. Een mobiel station hetwelk geen be
paalde diensttijden heeft moet aan het land
station, waarmede het in verbind ing is ge
treden, het tijdstip van sluiting en dat van 
heropening van zijn dienst mededeelen. 
640 3. a. I eder mobie l station dat een ha
ven binnenkomt en waarvan de dienst bijge
volg op het punt staat te eindigen, moet hier
van het dichtstbij zij nde landstation en, indi en 
zulks nuttig is, de andere 1 andstat ions waar
mede het in het a lgemeen correspondeert ver
witt igen. 
641 H et mag slechts slui ten na afwikkel ing 
van het voorhanden verkeer, tenzij de bepalin
gen van het land, waarva n het een haven 
aitndoet, het niet toelaten. 
642 b. B ij zijn ve rtrek moet het van de her
opening van zijn dienst aan het (de) belang
hebbende landstation (s ) kennisgeven zood ra 
deze heropening vo lgens de bepalingen, di e 
van kracht zijn in het la nd waar de haven 
van vertrek zich bevindt, is toegelaten. 

C. L uchtvaartulg·statlons. 
643 § 5. Wat den inte rnat ionalen dienst van 
het openbaar verkeer betreft vormen de 1 ucht
vaartuigstations een enkele categorie. Deze 
stations oefenen een dienst ui t waarvan de 
duur niet door dit R eglement wordt vastge
steld. 

D. Klasse en minimum aa ntal teleg·ra • 
risten (te le foni sten) . 

644 § 6. W at den inte rnat ionalen dienst van 
het openbaar ve rkee r der mobiele stations be
treft, moet elke verdragslu itende regeering de 
noodige maatregelen tre ffen opdat de stations 
van haar nationalite it voldoende personeel 
hebben om een doeltreffenden dienst te ver
zekeren gedurende de uren , d ie overeenkomen 
met de categorie waarin deze stations zij n in
gedeeld; het personee l van deze stations moet, 
rekening houdende met a rt ikel 10 , G, § 9, 
m instens bestaan uit: 
645 1 ° voor de scheepsstations van de ee rste 
categori e : een tel egraf ist, houder van een cer
t if icaat voor radiotelegrafist der l ste klasse ; 
646 2° voor de scheepsstations van de tweede 
categor ie: een telegrafi st, houder van een ce r
t ificaat voor rad iotelegraf ist der l ste of 2de 
klasse; 
647 3° a. voor de scheepsstations van de 
derde categorie, beha lve in de gevallen, be-
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doel d onder de numme rs 648 en 649, een 
telegrafist, houder van een certificaat voor 
radiotelegrafist der 2de klasse ; 
648 b. voor de stations aan boord van de 
schepen aan welke ingevolge internationale 
overeenkomsten, niet de verplicht ing is opge
legd een radiotelegrafische-inrichting te heb
ben, een telegraf ist, houder van een bijzonder 
certificaat dat voldoet aan de voorwaarden 
van arti kel 10, D, § 6; 
649 c. voor de stations aan boord van de 
schepen welke voorzien zijn van een rad io
telefonische inr ichting van zwak ve rmogen een 
telefonist, houder van een certificaat voor 
radiotelefon ist dat voldoet aan de voorwaar
den van artikel 10, F , § 8 ; 
650 4° a. voo1· de luchtvaartuigstations, be
ha lve in de gevallen, bedoeld onder de num
mers 651 en 652, een telegrafist, houder van 
een ce rtificaat voor radiotelegrafist der lste 
of der 2de klasse, naa r gelang van de binncn
la ndsche beschikkingen welke door de regee
ringen waartoe die stations behooren vastge
ste ld zijn; 
651 b. voor de stations aan boord van de 
luchtvaartuigen aan welke ingevolge interna
tionale overeenkomsten niet de ve rpli chting 
is opgelegd een radiotel egrafische inrichting 
te hebben, een telegraf ist, houder van een b ij
zonder certificaat dat voldoet aan de voor
waarden van artikel 10, D, § 6 ; 
652 c. voor de stations aan boord van de 
luchtvaartuigen welke voorz ien zijn van een 
radiotele foni sche inrichting van zwak vermo
gen, een telefon ist, houder van een certificaat 
voor radiotelefonist dat voldoet aan de voor
waarden van artikel 10 , F, § 8. 

Artikel 26. 

Volgor1le Yan den Yoorra ng· van berichter. 
In den mobielen dienst. 

653 De vol gorde van den voorrang van radio
ber ich ten in den mobiel en di enst is de vol 
gende: 

1 ° noodoproe pen, noodberichten en nood
verkeer; 

2° berichten, voorafgegaan door een spoed
sein ; 

3° berichten, voorafgegaan door het veilig
heidssein ; 

4° ber ichten betreffende radiope il ingen; 
5° regeeringsradiotelegrammen waarvoor 

geen afstand is gedaan van het recht 
van voorrang ; 

6 ° all e ande re be t· ich ten. 

Artikel 27. 

Aanduidin g van het station Yan oorspron g 
Yan radiotelegrammen. 

654 § L Indien, tengevolge van gelijknamig
he id, de naam van een station gevolgd wordt 
door den roepnaam van dat station , scheidt 
men dezen I aatsten door een breukstreep van 
den naam van het station. Voorbeeld: Oregon/ 
OZOC (en niet Oregonozoc); Rose/DDOR (en 
n iet Roseddor) . 
655 § 2. B ij de ve rde rse in ing over de ver
bindingswegen van het algemeen net Yan een 
radiotelegram dat van een mobiel station ont
vangen is, se int het landstation al s oorsprong 
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den naam van het mobiele station waarvan 
het radiotelegram afkomstig is, zooa ls die 
naam voorkomt in de naamlijst, gevolgd door 
den naam van het genoemde landstation. In 
voorkomende geval len past men ook de be
palingen van nummer 654 toe. 
656 § 3. Teneinde elke verwarring met een 
telegraafkantoor of een vast station met den
zeilden naam te voorkomen, kan het la nd
station , indien het zulks nuttig acht, de aan
duiding van den naam van het mobie le sta
t ion van oorsprong aanvu ll en met het woord 
,,nav ire" , of "avion" of "dirigeable", ge
plaatst vóór den naam van het genoemde sta
t ion van oorsprong. 

Artikel 28. 
Verzendln g·sweg· van radiotelegram men. 

657 § 1. 1. In het algemeen se int het mo
biele station dat gebruik maakt van golven 
van het type A2, A3 of B gelegen in den 
band rnn 365- 515 kp/s (822-583 m) zijn 
rad 1ote legrammcn aan het di chtstbijzijnde 
landsta tion . T en einde de overseining van de 
radiote legrnmmen te bespoedigen of te verge
makkelijken kan het die telegrammen echter 
aan een ander mobie l station overseinen. Dit 
laatste station behandelt de aldus ontvangen 
radiotelegrammen op gelijke wijze a ls die 
welke op dit station zelf aangeboden zijn (zie 
eveneens artikel 7 van het Addi t ioneel R egle
ment). 
658 2. \1/anneer het mobiele station evenwel 
de keus heeft tusschen verschillende landsta
tions, di e zich ongeveer op denzelfden a fstand 
bevinden, moet het de voorkeur geven aan het 
la adstation, dat op het gebied van het land 
waarvoor de radiotelegrammen bestemd zijn 
ge legen is of waarover deze normaal verzon
den worden. Als het gekozen station niet het 
dichtstbijzijnde is, moet het mobiele station op 
het eerste verzoek van het landstation van den 
betrokken dienst, dat werkelijk het di chtstbij
zijnde is met werken ophouden of het type of 
de frequent ie der uitzending wijzigen; dit ver
zoek moet op de storing die dat landstation 
van genoemd werken ondervindt zijn gegrond. 
659 § 2. De mobiele stations die gebruik ma
ken hetzij van go lven van het type Al , hetzij 
van golven van het type A2 of A3 buiten den 
band van 365- 515 kp/s (822- 583 m) moeten 
in het algemeen de voorkeur geven aan het 
la ndstation, dat gevestigd is op het geb ied van 
het land van bestemming of van het land dat 
het meest aangewezen schijnt om voor de door
zend ing der radiotelegrammen te zorgen. 
660 § 3. Indien de afzender van een radio
te legram dat op een mobiel station is aange
boden het landstation waaraan hij zijn radio
te legram wenscht te doen verzenden heeft aan
gegeven. moet het mobiele station eventueel 
met de overseining naar het aangegeven land
station wachten tot aan de voorwaarden, be
doeld in de vor ige paragrafen, is voldaan . 

Artikel 29. 
Aîrekenln g· der radloteleg·ram men. 
A. SamenstelUn g der rekenln g·cn. 

66 1 § 1. In beginsel worden de landstations
en de boordtaksen ;,iet in de internationale 
telegraafrekeningen opgenomen. 
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662 § 2. De regeeringe n behouden zich de 
bevoegdhei d voor tot het treffen van afwij
kende regelingen onde l"i ing en met de betrok
ken particuliere ondernemingen ten aanz ien 
van het aannemen van andere bepalingen be
treffende de afreken ing, met name de aan
neming, voor zoover mogelijk, van het stel 
sel waarbij de landstat ions- en de boordtaksen 
de radiotelegrammen van land tot land vol
gen do0t· middel van de telegraafrekeningen. 
Zoodanige regelingen zijn onderworpen aan 
een voorafgaande overeenkomst tusschen de be
trokken administraties. 
663 § 3. Tenzij een a fwijkende rege l ing is 
get roffen ingevolge de bepalingen van num
mer 662, worden de rekeningen betreffende 
deze ta ksen maandelijks door de administra
ties, waartoe de I andstations behooren, opge
maa kt en door deze aan de betrokken ad
ministraties overgebracht. 
664 § 4. 1. Indien de exploitant van de 
landstations niet de administratie van het 
land is, kan deze explo itant, voor zoovee l de 
reken ingen betreft, in de plaats van de ad
ministratie van dit land treden. 
665 2. De radiotelegrammen bedoeld in num
mer 470 kunnen eventueel worden opgenomen 
111 een re ken ing bestemd voor de adm inistra
tie, waa rtoe het schip behoort. 
666 § 5. Voor radiotelegrammen, a fkomstig 
van boordstations, brengt de adm inistratie, 
waartoe het landstation behoort, de landsta
tionstaksen, de taksen betreffende de verzen
ding over het algemeen net van de wegen voor 
verreberichtgeving - die hierna de telegraaf
taksen zu ll en worden genoemd - de volle 
kosten voor de betaal de antwoorden, de I and
stationstaksen en de te legraaftaksen voor col
lationneering, de ko ten van bezorging per 
bode, per post of per luchtpost en die voor 
a fschriften van meervoudige telegrammen, ten 
laste van de administratie, waartoe het boord
station van afzend ing behoort. Voor de over
brenging langs de telegrafische verkeerswegen 
worden de radiotelegrammen, uit een oogpunt 
van afrekening, overeenkomstig het Telegraaf
regl ement behandeld. 
667 § 6. Voor radiotelegrammen, bestemd 
voor een land, dat ge legen is voorbij het land, 
waartoe het landstation behoort, zijn de tele
graaftaksen welke overeenkomstig boven taan
de bepal ingen moeten worden vereffend, di e, 
welke uit de tarieftabel Jen be rteffende he t 
internationa le telegraafverkeer zijn afgele id , 
dan wel de taksen voortvloe iende uit bij zon
dere overeenkomsten, welke tusschen de ad
ministraties van aangrenzende landen zijn ge
slote n en door deze administraties zijn mede
gedeeld en niet de taksen, welke door toe
pass ing van de minima per telegram of van 
afrondi ng der prijzen per telegram, op welke 
wij ze dit ook zij , zouden kunnen worden ge
heven. 
668 Evenwel moet rekening worden gehouden 
met het vastgestelde minimum van vijf woor
den voor de CDE radiotelegrammen en de 
rad iogrammen in het Europeesche verkeer . 
669 § 7. 1. Voor rad iote legrammen, bestemd 
voor boordstations, worden de I andstations- en 
de boordtaksen, met de landstations- en boord
taksen voor de collationneering, rechtstreeks 
door de administratie, waartoe het landsta-
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tion behoort, ten laste gebracht van de ad
ministratie, waartoe het kantoor van afzen
ding behoort, doch alleen voor het geval dat 
het radiotelegram aan het boord tation is 
overgebracht. Echter wordt in het geval, be
doeld in nummer 893, dat landstationstaks 
door de administratie, waartoe het landsta tion 
behoort, ten l aste gebracht van de administra
tie, waartoe het kantoor van afzending behoort. 
670 2. De telegraaftaksen, de voll ko ten 
betreffende de betaalde antwoorden en de te
legraaftaksen voor collationneering worden 
steeds, indien hiertoe aanle iding bestaat, van 
land tot land, door middel van de telegraaf
rekeningen en door de administratie, waartoe 
het I and tation behoort, ten laste gebracht 
van de admini tratie, waartoe het kantoor van 
afzending behoort. Voor woveel de kosten 
voor af chriften wegens meervoudige tele
grammen betreft, wordt ten opzichte van de 
telegraafrekeningen overeenkomstig de nor
maal bij de telegraaf gebruikelijke wijze van 
werken gehandeld. 
671 . 3. D e administratie, waartoe het land
station behoort, brengt, wanneer het radio
telegram is overgebracht, ten voordeele van 
de adm inistratie, waartoe het boord tation 
van bestemming behoort: 
672 a. de boordtaks; 
673 b. indien hiertoe aanleiding bestaat, de 
aan overnemende boordstations toekomende 
tak en, de volle kosten voor betaal de ant
woorden, de boordtaks betreffende collation
neer ing en de maximum-taksen, welke door 
het Telegraafreglement zijn va tge teld voor 
de afschriften der meervoudige telegrammen. 
674. § 8. De antwoorden op radiotelegram
men met betaald antwoord worden in de reke
ningen van den mobielen dienst in all e op
zichten als de andere radiotelegrammen be
handeld. 
675 § 9. Voor radiotelegrammen gewisseld 
tus chen boordstations geld t het volgende: 
676 a. radiotelegrammen gewis eld zonder 
tussch·enkomst van landstations: 

Tenzij andere regelingen zijn getroffen, wor
d a n alle geheven taksen, na aftrek van die 
toekomende aan het boord tation van afzen
ding, door de onderneming, waartoe het boord
station van bestemm ing behoort, ten laste ge
hracht van die, waartoe het boordstation van 
afzending behoort. 
677 b. radiotelegrammen gewisseld door tu -
chen komst van één I andstation: 

Alle geheven taksen , na aftrek van die, 
toekomende aan het boordstation van afzen
ding, worden door de administratie, waartoe 
het l andstation behoort, ten laste gebracht van 
di e, waartoe het boordstat ion van afzend ing 
hehoort, overeenkomstig de in § 5 gegeven 
voo1·s hriften. V ervolgens wordt gehande ld 
overeenkom tig de bepalinge n van § 7. 
678 c. radiotelegrammen gewisseld door tus
schenkomst van twee landstation : 

Alle geheven taksen, na aftrek van die toe
kome nde aan het boordstation van afzending, 
worden door de administratie, waartoe het 
eerste landstation behoort, ten laste gebracht 
van die, waartoe het boordstation van afzen
ding behoort, overeenkomstig de in § 5 gege
ven voor chrif ten. Vervolgen wordt gehandeld 
overeenkomstig de bepalingen van § 7, waarbij 

10!J6 

het eerste landstation, voor zooveel de reke
ningen betreft, als kantoor van afzending 
wordt beschouwd. 
679 § 10. Voor de radiotelegrammen, die op 
ve rwek van den afzender met behulp van een 
of twee overnemende boordstations zijn over
gebracht, brengt elk dezer stations de daaraan 
voor overneming toekomende boordtaks ten 
laste van: 
680 a. het boordstation van bestemmi ng, 
wanneer het een radiotelegram betreft, be
stemd voor een boordstation en a fkomstig 
van den vasten wal , of de gevallen bedoeld 
in de nummers 667 en 678 {tweede radiotele
grafische overbrenging) ; 
681 b. het boordstation van afzending, wan
neer het een radiotelegram betre ft afkomstig 
van een boordstation en bestemd voor den 
vasten wal, of de gevallen bedoeld in de 
nummers 676, 677 en 678 (eerste radiotele
grafische overbrenging). 

B. ltwlsselln , onderzoek en vereffening 
der rekenin gen. 

682 § ll . In beginsel worden de radiotele
grammen stuksgewijs met a ll e noodige aanwij 
zingen ingeschreven in de maandrekeningen, 
welke tot grondslag dienen voor de afreke
ning der in dit artikel bedoelde radiotele
grammen. Een model van deze rekening is 
opgenomen in bijlage 13. De rekeningen wor
den verzonden binnen een termij n van drie 
maanden, te rekenen van de maand, waarop 
zij betrekking hebben. 
683 § 12. Het bericht van de goedkeuring 
van een rekening of van de opmerkingen tot 
welke deze aan le iding heeft gegeven moet 
worden venonden binnen een termijn van zes 
maanden, te rekenen van den dag waarop zij 
is to'lgezonden . 
684 § 13. De termijnen in de nummers 682 
en 683 genoemd, kunnen meer dan de vastge
stelde tijden bedragen, wanneer zich buiten
gewone moeilijkheden voordoen bij het post
vervoer van de bescheiden tusschen de I and
stations en de administraties, waartoe zij be
hooren. iettemin kunnen de afrekening en 
vereffening van rekeningen, welke meer dan 
achttie n maanden na den dag van aanbie
ding de r radiotelegrammen waarop die reke
ningen betrekking hebben worden ingediend, 
door de administratie welke te betalen heeft, 
worden geweigerd. 
685 § 14. T enzij anders is overeengekomen 
zijn de volgende bepalingen van toepassing 
op de radiotelegraafrekeningen bedoeld in 
dit artikel. 
686 § 15. 1. D e maandrekeningen worden 
zonder herziening goedgekeu rd wanneer het 
versch il tusschen de door de be ide betrokken 
administraties opgemaakte rekeningen niet 
hooger is dan vijf en twintig franken (25 fr.) 
of nie t meer bedraagt d an 1 ten 100 van de 
re kening der administratie, welke te vorderen 
hee ft, mits het bedrag dezer rekening niet 
hooger is da n honderdduizend franke n (100.000 
fr) ; wanneer het bedrag van de rekening der 
admin istratie, welke te vorderen heeft, hooger 
dan laatstgenoemd bedrag is, mag het ver
schil een totaalbedrag van: 
687 1 °. 1 ten 100 voor de eerste honde,·ddui 
zend franken (100.000 fr . ) , 
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688 2°. 0,5 ten 100 van het overschiet.ende 
bedrag der rekening niet te boven gaan. 
689 2. E en aangevangen herziening wordt 
gestaakt, zoodra tengevolge van de tusschen 
de betrokken administraties gewisselde opmer
kingen, het versch il is teruggebracht tot een 
bedrag, dat het in de nummers 686, 687 en 688 
vastgestelde maximum niet te boven gaat. 
690 § 16. 1. Onmiddellijk na de goedkeu
ring van de rekeningen op de laa tste maand 
van een kwartaal betrekking hebbend wordt, 
tenzij tusschen de betrokken adm inistraties 
a nders is overeengekomen, door de adm inistr a
tie , welke te vorderen heeft, een driemaande
lijksche rekening opgemaakt, waarin het sal
do voor de gezam enlijke drie maanden van 
het kwartaal tot uiting komt ; deze rekening 
wordt in twee exempl aren toegezonden aan 
de a dministratie, welke te beta len heeft en 
welke, na onderwek, een der be ide exempla
re n, voorz ien van haa r goedkeuring, terug
zendt. 
691 2. W a nneer de goedkeuring van een of 
andere m aandrekening van een zelfde kwartaal 
vóór het verstrijken van de zesde maa nd vol
gende op het kwartaal waarop deze r eke ningen 
betrekking hebben niet is ontvangen, kan 
de dri em aandelij ksche r ekening niettemin door 
de administratie welke te vorderen heeft, wor
den opgemaakt, ten behoeve van een voorloo
pige afrekening, welke op de voorwaarden van 
nummer 692, voor de administratie welke te 
beta len heeft, verplichtend wordt. Verbete
ringen, welke later noodzakelijk zijn geble ken, 
worden in een volgende driemaa ndelijksche 
a frekening opgenomen. 
692 § 17. D e driemaandelijksche re kening 
moet binnen een termijn van zes weken te 
re kenen van den dag, waarop de administra
t ie, welke te beta len heeft, h aar heeft ont
vangen, onderwch t en betaald zijn. N a het 
verstrijken van di en termijn is wegens de door 
de eene adm inistratie aan de andere te beta-
1 en sommen een r ente verschuldig d van 6 % 
per jaar, te rekenen van den dag volgende 
op di en, waarop bovengenoemde termijn is 
ve rstreken. 
693 § 18. 1. H et saldo der d riemaandel ij k
sche reken ing, luidend in gouden franken , 
wordt door de adm inistratie, welke te betalen 
heeft, aan de administratie, welke te vorde
ren heeft, betaald tot een bedrag, dat daar
mede in waarde overeenkomt ; deze betaling 
kan worden bewerkstel I igd: 
694 a. ter keuze van de administratie, welke 
te betalen heeft, in goud of door middel van 
chèques of wissels, welke beantwoorden aan 
de voorwaarden genoemd in de nummers 697 
en 698, betaal baar op vertoon en getrokken 
op de hoofd tad of op een ha ndelsstad van 
het I a nd , dat te vorderen heeft. 
695 b . volgens getroffen overeenkomst tus
schen de twee adm inist1·aties, door tusschen
komst van een banki nstelling welke de clearing 
van de Bank voor Internationa le Betalingen 
te Bazel benut. 
696 c. op elke andere tusschen de betrok
kenen overeengekomen wijze. 
697 2. In geval van betaling door middel 
van chèques of wissels, worden deze t itel s ge
steld in de munt van een land, waar de cen
trale em iss iebank of een andere o ffi c ieele 1 
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emissie-instelling goud of goud-deviezen koopt 
en verkoopt tegen nationale munt, tegen vaste 
bij de wet of krachtens een overeenkomst met 
de regeering bepaalde koersen. 
698 3. Iqdien de munten van verschi ll ende 
landen aan deze voorwaarden beantwoorden, 
heeft de administratie, welk te vorderen heeft, 
het recht, de munt welke zij geschikt acht 
aan te wijzen . D e herl e iding geschiedt vol
gens de pariteit der gouden munten. 
699 4. Ingeval de munt van een land, dat 
te vorderen heeft , niet aan de in nummer 697 
genoemde voorwaarden beantwoordt en indien 
be ide landen zulks zijn overeengekomen, kun
nen de chèques of wi seis ook worden u itge
drukt in de munt van het land, dat te vor
deren heeft. In dat geval wordt het saldo, 
volgens de pariteit der gouden munten, her
le id in de munt van een la nd, dat aan boven
bedoelde voorwaarden beantwoordt. H et ver
kregen bedrag wordt vervolgens he rl e id in de 
munt van het land, dat te betalen heeft en 
va n deze munt in de munt van het land, dat 
te vorderen heeft, naar den beurskoers van 
de hoofdstad of van een handelsstad van het 
l and, dat te betalen heeft , op den dag van 
aankoop van de chèque of van den wissel. 
700 5. Wanneer het bedrag van het saldo 
5000 gouden franken te boven gaat, moeten, 
indien de administratie, welke te vorderen 
heeft, zu lks verwekt, de datum van verzen
ding, de datum van aankoop en het bedrag 
van een chèque of een wissel door de admi
nistratie, welke te betalen heeft, door middel 
van een di ensttelegram worden medegedeeld . 
701 § 19. D e op de betaling vall e nde kosten 
worden gedragen door de admin istratie, welke 
te be tal en heeft . 

C. Termijnen voor de bewaring der 
bescheiden. 

702 § 20. De minuten der r adiotelegrammen 
en de daarop betrekking hebbe nde besche ide n, 
wel ke door de administraties behouden zijn , 
worden bewaard , totdat de vereffen ing van 
de desbetreffende rekening heef t pl aats gehad 
en in elk geval ten minste t ien maanden, te 
rekenen van de maand, welke volgt op die, 
waarin het rad iotelegram is aangeboden , met 
a lle noodige voorwrgen ter verzeker ing van 
de gehe imhouding. 

Artikel 30. 

Lnchhaartdienst voor OJJ enbaar verkeer. 
703 B ehoudens bij zondere overeenkomsten 
(artikel 13 van het V erdrag) zij n de bepa-
1 ingen van di t R eglem ent, welke de wijze 
van wisseli ng en afrekening der radioberich 
ten beoogen, op algemeene wijze, op den 
luchtvaartd ienst voor openbaar verkeer van 
toepassing. 

Artikel 31. 

Dienst der mobiele radlotelefoonstatlons 
van gerin g vermogen. 1 

704 § 1. De dienst van deze stations moet 
door een telefoni t houder van een certificaat 

712 1 In voorkomende gevall e n kunnen deze 
bepal ingen op de luohtvaa rtu igstations wor
den toegepast. 
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voor radiotele foni st (art. 10, § 8) worden uit
geoefend. 
705 § 2. 1. De frequentie van 1650 kp/s 
(181.8 m) is tegelijk een oproepgolf en de 
noodgolf voor den mobielen raqiotelefoon
dienst voor de zeevaart met scheepsstations 
van gering ve rmogen, welke in de gedeelten 
van den band van 1560 tot 3635 kp/s (192.3 
tot 82.53 m) werken, waarin de radiotele
foondien ten zijn toegelaten (art. 7, § 7). 
706 2. a. In het Europeesch gebied mag zij, 
beha! ve voor den noodoproep en het nood
verkeer, voor spoed- en veiligheidsseinen en 
-beri chten waarvoor zij verplicht is, a lleen 
voor den oproep en de beantwoording worden 
gebezigd. 
707 b. Deze bepaling sluit het gebruik van 
de andere frequenties, welke door de admi
nistraties mogen worden vastgesteld voor den 
radiotelefoondienst met door haar aangewezen 
kust- of cheepsstations, niet uit. 
708 3. In de andere geb ieden is het gebruik 
er van niet verplicht. 
709 § 3. D e volgende bepalingen betreffen 
slechts den dienst der mobiele radiotelefoon
stations, welke van de frequentie van 1650 
kp/s (181.8 m) als oproep- en noodgolf ge
bruik maken en waarvan het vermogen van 
d e draaggolf in de antenne 100 watt niet te 
boven gaat (behoudens regionale overeenkom
sten bedoeld in nummer 269 ) binnen den 
band. 
710 § 4. 1. Voor het oproepen van de kust
tations kan, a ls radiotelefonische roepnaam, 

de roepnaam of de aardrijkskundige naam 
va n de plaats worden gebruikt, zooals deze 
voorkomt in de naamlijst van de kust- en 
scheepsstations of in de naamlijst van de sta
tions voor de uitoefening van bijzondere 
diensten. 
711 2. Voor het oproepen van de scheeps
stations kan als radiotelefonische roepmv\m 
hetzij de naam van het schip, hetzij een roep
naam samen ge teld overeenkomstig artike l 14 
gebrnikt ' worden. 
713 3. In de gevallen waarin de naam e n de 
nationa l ite it van het schip niet met zekerheid 
kunnen worden vastgesteld , moet de roep
naam of de naam door den naam van den 
e igenaar worden voorafgegaan. 
714 4. De voorafgaande bepalingen van deze 
paragraaf zijn n iet van toepass ing in geval 
van automatische inrichtingen voor het geven 
van oproepteekens gebruik wordt gem aakt. 
715 § 5. 1. Elk kuststation , dat aan den 
openbaren radiotelefoondienst in dezen band 
deelneemt, moet gedurende zijn openstellings
uren, zooveel mogelijk een luisterdienst onder
houden op 1650 kp/s (181.8 m). 
716 2. T en e inde de veil ighe id van men
schenl evens op zee te verhoogen, nemen a lle 
tations van den mobiel e n dienst in het Euro

peesch gebied, die den telefoondi enst met 
schepen van ger ingen tonnen inhoud uitoefe
nen , zooveel mogelijk, de noodige maatrege
len tot ve rzeker ing van den luisterd ienst op 
de noodgolf van 1650 kp/s (181.8 m) eenmaal 
per uur, gedurende drie minuten, te beginnen 
om X uur 00, middelbare t ijd van Greenwich 
(M. T .G.) van O tot 24 uur (van middernacht 
af). 
717 3. Gedurende de hierboven aangeduide 
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tijdruimten moet elke uitzending in de ban
den van 1630 tot 1670 kp/s (184.0 tot 179.6 
m), buiten de nood-, spoed- e n veilighe idsuit
zendingen, worden gestaakt. 
718 § 6. 1. D e kust- en scheepsstations die 
de oproepgolf van 1650 kp/s (181.8 m) ge
bruiken zullen over minstens één andere golf 
in de gedeelten van den band van 1560-
3635 kp/s (192.3- 82.53 m), waarin de radio
te lefoond iensten zijn toege laten, moeten be
sch ikken. 
719 Deze tweede golf zal in de naaml ijst der 
stations vetgedrukt worden om aan te duiden , 
dat zij de normale werkgolf van het station 
is. De werkgolven van deze stations zull en 
zoodanig moeten worden gekozen dat storing 
met de andere stations voor radioberichtge
ving vermeden wordt. 
720 2. Buiten hun normale werkgolf mogen 
de kust- en scheepsstations, in den genoemden 
band, aanvullingsgolven gebruiken. Deze gol
ven worden in de naamlijst met gewonen druk 
aangegeven . 
721 § 7. 1. Indien het, in geval van nood , 
niet mogelijk is, voor de radiotelefonie de 
a lgemeene noodgolf van 500 kp/s (600 m) of 
de oproep- en noodgolf van 1650 kp/s (181.8 
m) te gebruiken, mag het station elke a ndere 
gol [ gebruiken om de aandach t te trekken, 
zijn toestand kenbaar te maken en hulp te 
verkrijgen. 
722 2. Het radiotelefonische noodsein be
staat uit de gesproken uitdrukking MAYDAY 
(overeenkomende met de Fransche uitspraak 
van de uitdrukking "m'aide r") . 
723 § 8. Voor zoover dat practisch en re
delijk is, past men de bepalingen omtrent den 
radiotelegrafischen dienst betreffende stor in
gen, nood-, spoed- en ve ilighe idsdi ensten, slui 
ting van den dienst en oproepe n (artikele n 
17, 20, 22, 24 en 25) op den mobielen radio
telefoondienst toe. 
724 § 9. In den dienst der mobie le radiote
lefoonstations van gering vermogen kan de in 
bij lage 14 aangegeven wijze van werken wor
den toegcpa t. 

Artikel 32. 

Bijzonllere diensten. 

A. l\Ieteorolog·le. 

1 
725 § 1. De meteorologi che berichten om
vatten: 
726 a. De berichten bestemd voo r de mete
oro logi sche dien ten, offic ieel be last met het 
samenstell en van de weersvenvachtinge n en 
de bescherming van de zee- e n luchtvaa rt; 
727 b. berichten van deze meteorologische 
d ie nsten inzonde rhe id bestemd voor: 
728 1 °. de mobiele stations van den zee
vaartdienst; 
729 2°. de bescherming van den luchtvaart
d ie nst; 
730 3°. het pub! iek. 
731 De inlichtingen welke deze berichten be
vatten kunnen zijn: 
732 1 °. waarnemingen op een bepaald uur; 
733 2°. mededeel i nge n over gevaa rlij ke ve r
schijnse len; 
734 3°. verwachtingen en waarschuw ingen ; 
735 4°. overzichten van den a lgemeenen 
weerstoestand. 
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736 § 2. 1. De verschi llende nationa le me
teorologi sche diensten plegen overleg omtrent 
de samenstelling van gemeensch appelij ke pro
gramma's van uitzendingen te n einde de gun
stigst gelegen zenders te gebruiken ten be
hoeve van uitgestrekte gebiede n di e zij kun
nen bestrijken. 
737 2. De in de nummers 726, 727, 728 en 
729 opgenome n meteorologische waarnemingen 
worden, hetzij zij door mobiele stations wor
den ove rgebrach t of wel voor deze stations 
bestemd zijn , in beginse l in een internationa
len meteorologischen code opgesteld. 
738 § 3. Waa rnemingsbe ri chten bestemd voor 
een officieelen meteorologischen dienst gen ie
ten van de voordeelen voortvloe iende uit de 
toekenn ing van uitslui tend voor de synopti sche 
meteorologie en de meteorologie voor de lucht
vaart bestemde golven, overeenkomstig de door 
de betrokken di ensten omtrent het gebru ik van 
die golve n getrnffen reg ionale ove reenkomsten. 
739 § 4. 1. De inzonderhe id voor a lle mo
biele stations van den zeevaartdienst bestemde 
weerberi ch ten worden , in beginsel , volgens een 
vastgestelden rooster uitgezonden en zooveel 
mogelijk op uren , waarnp zij door die mo
biele stations welke slechts één radiotelegrafist 
hebbe n kunnen worden ontvangen ; de se in
snelhe id wordt wodanig gekozen, dat het 
opnemen der teekens m ogelij k is voor een tele
grafi st, die slech ts het cer t ificaat der 2e klas
se bezit. 
740 2. Gedurende de overse ining "aan a ll en" 
van de weerberichten, voor stations van den 
mobielen dienst bestemd, moeten a lle stations 
va n di en di enst, waarvan het werken de ont
va ngst de r bedoel de be richten w u storen, het 
stil zwijgen bewaren, ten e inde aan a lle sta
tions d ie dit wensche n, gelegenhe id te geven, 
genoemde ber ichten te ontvangen. 
741 3. Meteorologische waarschuwingsberich
ten worden terstond over gese ind en moeten 
na het e inde van de eerstvolgende per iode 
van stilzwijgen (z ie nummer 492) worden her
haald. Deze ber ichten moeten met de aan den 
mobi elen scheepvaa rtdi enst toegewezen golven 
worden overgesei nd . De overse ining er van 
wordt door het veiligheidssein voorafgegaan. 
742 4. Beha lve de geregelde, in de vorige 
alinea's bedoelde inlichtingsdiensten , nemen 
de administraties de noodige m aatregelen, op
dat bepaalde stations met de mededeeling van 
weerbe richten op verzoek aan de stations van 
den mobielen di enst worden belast. 
743 5. D e voorafgaande regelen zijn op den 
luchtvaartdi enst van toepassing, voor zoover 
zij niet in strij d zijn met nadere regionale 
overeenkomsten, welke aan de n luchtvaart
dienst een minstens even groote bescherming 
waarborgen. 
744 § 5. 1. Berichten , welke van mobiele 
stations a fkomstig zijn en inl icht ingen om
trent de aanwezigheid van tropische cyclonen 
bevatten, moeten, met wo weinig mogelijk 
vertraging, worden gese ind aan de andere mo
biele stations in de buurt en aan de bevoegde 
a utorite iten op het ee rste punt van de kust 
waarmede verbinding kan worden verkregen. 
De overse in in g van deze ber ichte n wordt door 
het veil igheidssein voorafgegaan . 
745 2. Elk mobiel stat ion mag voo1· e igen ge-

1938 

brnik, naar de door andere mobiele stations 
uitgewnden meteorologische waarnemingen 
luisteren , zelfs wa nneer zij aan een nationalen 
meteorologischen dienst gericht zijn. D e sta
tions va n den mobielen di enst, welke mete
orologische waarnemingen , gerich t aan een 
nat ionalen meteorolog ischen dienst overbren
gen, zij n niet ve rpl icht deze waarnemingen te 
herhal en; maar de w issel ing, op ve rzoek , tus
schen mobiele stations van inl ichtingen be
treffende den weerstoestand is toegelaten . 

B. Tijd sein en. Berichten aan zeevarenden. 

746 § 6. De voorsch riften van § 4 hiervore n 
zijn van toepass ing o p t ijdseine n en berichten 
aan zeevarenden, met uitzondering, wat betreft 
de tijdseinen, van de voorschriften van num
me r 741. 
747 § 7. Berichten welke inlichtingen om
trent de aanwezighe id va n gevaar! ij k ijs, ge
vaarlijke wrakke n of van elk a nder dreigend 
gevaar voor de scheepvaa rt bevatten moeten, 
met zoo we inig mogelijk vertraging, worden 
gese ind aan de andere mobiele stations in de 
buurt en aan de bevoegde autorite ite n van 
het ee rste punt van de kust waarmede ver
binding ka n worden verkregen . Deze oversei 
ningen moeten door het veiligheidssein worden 
voorafgegaan . 
748 § 8. D e adm inistraties kunnen, wanneer 
zij het nutt ig oordeelen en mi ts de afzender 
er in toestemt, haar l a ndstations machtigen 
be rich te n betreffende averij en scheeps ram
pen of berich ten welke van a lgemeen belang 
voor de scheepvaart zij n, op door haar zelf 
vastgestelde voorwaa rden aan de door haar 
toegelaten inlichtingsagentschappen voor de 
zeevaart mede te deele n. 

C. Dienst 1ler radlopellstatlons. 

749 § 9. De administraties, onder welker 
gezag de radiopeilstations zijn ge plaatst, ne
me n geen enkel e verantwoorde lijkhe id op zich 
te n aanzie n van de gevolgen voortvloeiende 
ui t een onjuiste peiling of u it de omstandig
he id dat, door een of ande re oorzaak, een pei
ling niet is kunnen worden gegeven. 
750 § 10. Ter opneming in de naamlijst van 
de stations voor de u itoefening van bijzondere 
di ensten m a ken deze administraties de ken
merkende gegevens van elk radiopeilstat ion 
bekend, met opgaaf , voor elk peilstation, van 
de secto ren binnen wel ke de pe ilingen in nor
male omstandi ghede n betrouwbaar zij n . Elke 
wij zig ing betreffende deze gegevens moet on
verwijld be kend worden gem aakt ; indien de 
wijziging van blij ve nden aard is, moet zij aan 
het Buree l van de V e reen iging wo rden mede
gedeeld . 
75 1 § ll. De werkwijze in dit artike l bedoeld, 
is in den dienst, welke uitsluitend de lucht
vaart betre ft van toepass ing, behalve wanneer 
bij zondere werkwij zen, welke bij reg iona le 
overeenkomsten door de bel a nghebbende re
geeringen zijn vastgesteld , van toepassing zijn. 
752 § 12. 1. De normale ra diope il golf voor 
de zeevaartdiensten is de golf van 375 kp/s 
(800 m). 

All e kustradiopeilstations moeten, in begin-
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el, deze golf kunnen gebruiken. 1) Zij moe
ten bovendien in staat zijn peilingen te ne
men van uitzendingen, welke op 500 kp/s 
(600 m) worden gedaan, in het bijwncler om 
nood-, alarm- en spoeclseinen te peilen. 
753 2. Een luchtvaartuigstation, dat zich in 
de nabijheid van een kuststation bevindt en 
zich tot dit station wendt om een peiling te 
verkrijgen , moet van de frequenti e waarop 
dit kuststation uitluistert gebruik maken. 
754 § 13. De wijz-e van werken die in den 
radiopeildienst gevolgd moet worden is in bij
lage 15 aangegeven. 

D. Dienst der radiobakens. 
755 § 14. 1. Wanneer een administratie het 
in het belang van de zee- en de luchtvaart 
nuttig oordeelt, een radiobakendienst in te 
r ichten, kan zij voor dit doel gebruik maken 
van: 
756 a. e igenlijke radiobakens, opgericht aan 
den vasten wal of op chepen, die blijvend 
zijn gemeerd of blijvend voor anker liggen; 
de uitzend ingen van deze radiobakens kunnen 
ongericht of ger icht zijn; 
757 b. vaste stations, kuststations of lucht
vaartstations welke zijn aangewezen om op 
aanvraag van de mobiele stations ook als 
radiobaken di enst te doen. 
759 2. De eigenlijke radiobakens gebruiken 
de volgende golven: 
760 a. In het gebied van Europa, voor de 
radiobakens voor de zeevaart, de golven van 
den band van 290- 320 kp/s (1034- 938 m) 
en, voor de radiobakens voor de luchtvaart, 
de go! ven van den band van 350- 365 kp/s 
(857- 822 m), a lsmede bepaalde door inter
na tionale luchtvaartorganisaties gekozen gol
ven van de banden van 255- 290 kp/s (1176-
1034 m) en 395- 415 kp/s (759- 723 m). 
761 b. In de overige gebieden, voor de radio
bakens voor de zeevaart, de golven van den 
band van 285-315 kp/s (1053- 952 m) en , 
voor de racliol,akens voor de luchtvaart, in 
den band van 194- 365 kp/ (1546-822 m) 
gekozen golven. 
762 c. Bovendien mogen, in Europa, Afrika 
en Azi ë, de ger ichte radiobakens (voor de 
zee- en luchtvaart) de golven van de banden 
van 1560- 1630 kp/s (192.3- 184.0 m) en van 
1670- 3500 kp/s (179,6- 85,71 m) gebruiken 
op de bij nummer 193 vastgestelde voorwaar
den. 
763 cl. Voor de e igenlijke radioba kens is het 
gebruik van de golven van het type B ver
boden. 
764 3. De over ige a ls ra diobakens bekend 
gemaakte stations gebru iken hun normale fre
quentie en hun normale type van uitzending. 
765 § 15. De door de radiobakens uitgezon
den teekens moeten nauwkeurige en juiste me
ting mogelijk ma ken; zij moeten zooclanig ge
kozen worden dat alle tw ij fel vermeden wordt, 
a ls het er op aankomt om twee of meer 
rad iobakens van el kan der te ondersche iden. 
766 § 16. De administraties die een radio-

758 1) Erkend wordt dat bepaalde bestaan
de station niet ir, staat zijn deze golf te ge
brui ken, maar e lk nieuw station moet op 
375 kp/s (800 m) en op 500 kp/s (600 m) 
peilingen kunnen nemen. 
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bakenclienst hebben inger icht zullen alle noo
clige maatregelen treffen om de doel treffend
he id en de regelmaat van dezen dienst te ver
zekeren, cl. w. z. , dat de uitzendingen nauw
keurig op de vastgestelde tijdstippen en op 
de aangegeven golflengten zullen plaats heb
ben, maar de administraties nemen geen en
ke le verantwoordel ijkheid op zich ten aanzien 
van de gevolgen van onjuiste peilingen, welke 
door middel van de radiobakens van dien 
d ienst verhegen zijn, van de gebrekkige wer
king of van het niet werken van een radio
ba ken. 
767 § 17. 1. Ter opneming in de naamlijst 
van de stations voor de uitoefening van bij
zondere diensten maken de administraties de 
kenmerkende gegevens van elk eigenlijk radio
baken en van elk station, dat aangewezen is 
om als radiobaken dienst te doen, bekend, 
met inbegrip, indien nooclig, van een opgaaf 
der sectoren binnen welke de pei lingen in 
normal e omstandigheden betrouwbaar zijn . 
768 2. Elke wijziging of elke onregelmatig
he id in de werking welke zich in den dienst 
de r radiobakens voordoet moet onverwijld be
kend worden gemaakt; als de wijziging of 
de onregelmatigheid in de werking van blij
venclen aard is, moet zij aan het Bureel van 
de Vereen ig ing worden opgegeven. 
769 3. a . De kuststations van de landen 
waar rad iobaken in dienst zijn, zenden, zoo 
nooclig, dagelij ks berichten uit over verande
ringen of onregelmati gheden in de werking 
totdat het werken van het radiobaken of van 
de radiobakens weder normaal is of, indien 
een blijvende verandering is aangebracht, tot
dat redelijkerwijze kan worden aangenomen 
dat alle bel anghebbende zeevarenden zijn in
gelich t . 
770 b. Indien het blijvende wijzig ingen of 
onregelmatigheden van langen duur betreft, 
moet vorenbedoelde inlichting zoo spoedi g mo
gelijk in de berichten aan zeevarenden worden 
bekend gemaa kt. 

Art ikel 33. 

Intern ationaal raadg·evend co mité voor de 
radloberlchtgevln g (C.C.I.R.) . 

77 1 § 1. Een internationaal raadgevend co
mi té voor de radioberichtgeving (C.C.l.R.) 
is belast met de bestucleering van radiotechni 
sche vraagstukken en van vraagstukken de 
exploita t ie betreffend, waarvan de oploss ing 
voornamelijk van overwegingen van techni
scben aard a fh angt. 
772 § 2. 1. H et comité word t samengesteld 
uit deskundi gen van de contracteerende ad
m inistrat ies en van de particuliere onderne
mingen of groepen van particul ie1·e onderne
mingen die door de onderscheidene verdrag
sluitende regeeringen zijn erkend, die Yerkl a
ren aan de werkzaamheden er van te willen 
deel nemen en die zich er toe verbinden in de 
gemeenschappelijke ko ten van zijn bijeenkom
sten bij te dragen. 
773 2. In radioëlectr ische studies belangstel
lende in te rnationale organisaties welke door 
de laatste conferentie van gevolmachtigden of 
administraties zijn aangewezen en welke ver
kl aren aan de werkzaamheden van het comi 
té te willen deelnemen en zich er toe ver-
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bi nden in de gemeenschappelijke kosten van de 
bijeenkomsten bij te dragen, worden eveneens 
toe gel aten. 1) 
774 3. De ve rkl a ring wordt gericht aan het 
Bureel van de Vereenig ing, da t a ll e admi
nistratie er van kennis geeft. 
775 4. E lke administra t ie, p a rti culi ere on
dernem ing en internationale organisatie hee~~ 
het recht om aan de verpl ichting, welke ZIJ 
op zich genomen heeft om deel te nemen a an 
de werkza amheden van het C.C.I.R. , een e inde 
le maken , door haar besluit aan het ~ureel 
van de Vereenig ing mede te deelen, die alle 
adm inistraties er kennis va n geeft. 

Deze opzegging wordt van krach t bij de 
eerstvolgende bijeenkomst va n het C.(?.I.R. 
776 § 3. De adm inistraties en particuliere <?!1· 
dernemingen, welke niet tot het Reglement z1Jn 
toegetreden evenals de administraties en de 
door haar onderscheiden regeeringen erkende 
internationale o rganisaties d ie, daar ze ni et 
blij vend aan de werkzaamheden van het C.C. 
I.R. deelnemen, de verklaring bedoeld in de 
nummers 772 en 773 niet hebben a fgelegd, 
kunnen op de voorwaarden genoemd in het hu is
houdelijk reglement van het C.C.I.R. , waarvan 
sprake is in nummer 781 worden toegelaten. 
777 § 4. 1. De per oonlijk_e. ui tgaven de_r 
desku ndigen van elke adm1mstrat1e, pa rt1 -
cul iere onderneming of internationale orgam
satie worden door deze laatsten betaald. 
778 2. Gedurende de bijeenkomsten van het 
C.C. I .R. hebben de deskundigen van de re
gee ringen, van de par t iculiere ~md~rnemingen 
en van de inte rnationale orgamsat ,es, evenals 
de vertegenwoordigers van het Bureel va n . de 
Vereenig ing rech t op kostelooze overbreng mg 
van ver rebe richten op de voorwaarden door 
de administratie d ie belast is met de o rgan i
satie van de bij;enkomst, va tge teld in o_v~r
eenstemming met de belanghebbende a dm,ms
t raties en part icu l iere ondernemingen. 
780 § 5. De bijeenkomsten van het C.C. l.R. 
hebben in beginsel om de dri e Jaa r plaats. 
Evenwel kan een vastgestelde bijeenkomst op 
verzoek van twaa lf deelnemende administra
t ies door de adm inistratie , die met de orga
nisat ie e r va n be last is, ve rvroegd of u itge
steld worden, ind ien het aantal en de aard 
van de te bestudeeren vraagstukken het wet
t igen. 
781 § 6. De voora fgaande bepalingen betref
fende de organisatie van het C.C.I.R. worden 
door het huishoudelijk R eglement behoorende 
bij d it reglement aangevuld (zie bijl age 16) . 

779 1) De inte rna tionale organisat ies aange
wezen door de Conferent ie van Caï ro zijn de 
volgende: 

1. As ocia tion inte rnationale des intérêts 
rad iomarit imes (A.I.I.R.M. ); 

2. Comm iss i0n internationale de N avigat ion 
Aérienne (C.I.N.A.) ; 

3. Comi té inte rnational radio-mai·it ime (C. 
I.R.M. ) ; 

4. Inte rnationa l Amateur R a dio U nion (I. 
A .R.U.) ; 

5. Union inte rnationale de radiodiffusion 
(U.I.R. ) . 
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A rti kel 34. 
Kosten van het Bureel van de Vereenl gfo g·. 
782 § 1. De gemeenschappelijke kosten . van 
het Bureel van de Vereenig ing voo r den dienst 
va n de rad iober ich tgev ing mogen pe r jaar het 
bedrag va n 200.000 gouden fra nken niet te 
&oven gaan. 
783 § 2. I nd ien evenwel een bu itengewoon 
hooge u itgave voor ver chill ende cl~ukwerken 
o f besche iden in den loop van een Jaar voor
komt zonder dat de hie rop betrekk ing heb
bend~ ontvangsten gedu rende hetzel fde jaar 
worden geïnd, is u its lu itend in di t geval ' t B~
reel gemacht igd het max im~)ID van het m t
getrokken crediet te overschnJden, onder voor
waarde dat het maximum-crediet voor het 
volgende jaa r met een bedrag gelij k aan bo
venbedoelde oversch r ijding wordt vermiuderd. 
7 4 § 3. H et bedrag van 200.000 gouden 
franken kan tusschen twee conferenties met 
toestemming van a ll e verd ragslui tende par 
tij en worden gewijzigd. 

Artikel 35 . 
U ltnoodlg-ln g tot de administratieve 

conferentles. 
785 § 1. 1. De regeering belast met de bij 
eenroeping van de confe rent ies (,,beheerende 
regeering") bepaal t den definitieven da tum 
van de bijeenkomsten. 
786 2. Achttien maanden vóór dezen datum 
zendt zij de ui tnoodi g ingen aan de verdragslui
tende regeeri ngen, d ie ze mededeelen aan de 
pa rt icul ie re ondernemingen welke door haar 
betrekkelijke, tot di t R eglement toeg:et reden 
regeering zijn e rkend , benevens aan d~ inte rna
t ionale organisaties , die e r be la ng b1J kunnen 
hebben. 
787 3. De " beheerende regeering" heeft de 
bevoegdheid om de regeer ingen uit te noodigen, 
di e het Verdrag hebben onderteekend of er 
toe zijn toegetreden, maar d ie nog niet tot d it 
R eglement zijn toegetreden. 
788 § 2. 1. De uitgenoodigde regeeringen 
zenden bij haa r antwoord aan de " beheeren
de regeering" de lijst in van d~ particulie re 
ondernemingen, die door haa r z1J n erken? en 
die ve rzocht hebben om tot de conferentie te 
worden toegelaten. 
789 2. De verweken om toelating van de 
internat ionale organisat ies moeten aan de "be
heerende regeering" worden gewnden (door 
tus chenkomst van de bevoegde regeeringen) 
binnen een t ijdvak van vijf m aanden te re
kenen van den da tum der u itnoodi g ing. 
790 § 3. 1. Zes m aanden vóór de bijeen
komst van de conferentie, deel t de " behee
rende regeering" aan de ve rdragsh.1i~nde re
geer ingen de verweken bedoeld in nummer 
789 m ede e n noodi g t ze uit, z ich o ve r de in
willig ing van de ve rzoeken u it te spreken. 
791 2. De verdragslu itende regeeringen moe
ten haa r antwoord vier maanden vóór den 
da tum van de bijeenkomst inzenden. 
792 § 4. Tot de conferenties worden toege-
1 aten : 
793 a. de delegaties van de verdragsluitende 
o f tot d it R eglement toegetreden regeeringen, 
de de legaties van de regeeringen bedoeld in 
num mer 787 en de ve rtegenwoordi gers van de 
pa rticuliere ondernemingen, d ie erkend zijn 
door de verdragslui tende regeeringen ; 
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794 b. de in te rnationale organisaties bedoeld 
in nummer 789 waarover ten minste de helft 
der ve rck agsl u itende regeeringen, die b innen 
het tijdvak bepaald in nummer 791 hebben 
geantwoord, zich in gunstigen zin. hebben u it
gesproken. 
795 § 5. Voor ande re internationale organi
saties wordt over de toelating besl ist in de 
eerste plenaire vergader ing. 

Artikel 36. 
Inwerkingtreding· van het Algemeen 

Reglement. 
796 Di t Al gemeen Reglement treedt den l sten 
Januar i 1939 in werking, behalve artikel 7 
dat met ingang van 1 September 1939 van 
toepass ing zal zij n. 
797 Ter oorkonde waarvan de onderscheidene 
gedelegeerden dit Algemeen Reglement heb
ben onderteekend in een enkel exempl aar, 
hetwelk bewaard zal bl ijven in de a rchieven 
van de Regeering van Egypte en waarvan 
een deugdel ijk verklaard afschrift aan elke 
regeering zal worden toegezonden. 

Gedaa n te Caïro, den 8sten April 1938. 
(Volgen de onderteekeningen). 

BIJ LAGE 1. 

Tabel van de toelaatbare afwijkin gen 
~•an de frequentie. 

(Zie arti kel 6). 
1°. De toelaatbare afwijk ing van de fre

quen ti e is het maximum toelaatbare verschil 
tusschen de werkelij ke frequentie van een uit-

Frequentiebanden 
(Golflengten ). 

A. Van 10 t ot 550 kp/s (30000 tot 545 m) : 
a}. Vaste st ations 
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zending en de frequentie d ie deze u itze nd ing 
zou moeten hebben (opgegeven frequent ie of 
frequentie, welke gekozen is door den tele
grafist of telefonist). 

2°. Dit verschi l ontstaat door de volgende 
fouten: 

a . de fout, b ij het ij ken van den zender 
gemaakt; deze fout heeft een sem i-permanent 
karakter; 

b. de fout, gemaakt t ij dens het gebrui k van 
den zender [fout, die van de eene ui tzending 
op de andere varieert een die ontstaat ui t de 
omstandigheden waaronder het gebru ik plaats 
vindt: temperatuur van de omgeving, voe
dingsspanning, antenne, bedrevenheid van den 
telegrafist (telefon ist)]; deze fout, d ie dom
gaans van wei ni g beteekenis is voo r andere 
diensten, is bijwnder belangrijk bij mobiele 
stations. 

c. fout , die te wij ten is aan de langzame 
frequent ie-verander ingen van den zender ge
durende een u itzend ing. 

Noot . Bij uitzendingen ronder draaggolf is 
de voren taande def initie van toepass ing op de 
frequent ie van de draaggolf vóó r haar• onder
drukking. 

3° . In geval van scheepsstations is de fre
quentie waarnaar verwezen wordt de frequen
t ie, waarop de u itzend ing begint en de cij 
fers welke in deze tabel met een sten etje ge
merkt zijn hebben a lleen betrekking op de 
verschi ll en in frequentie, waargenomen gedu
rende een u itzend ing van t ien mi nuten. 

4°. B ij de toelaatbare afwijking va n de 
frequentie wordt geen rekening met de modu
latie gehouden. 

T oelaatbare afwijkingen. 

Zenders die t hans 
in dienst zija, 
en tot 1 J anuari 
1944, waarna zij Nieuwe zenders 

zich moeten hou- opgeri cht na 
den aan de af- 1 Januari 1940. 

wijkingen die in 
k olom 2 zijn 
aangegeven . 

Kolom 1. Kolom 2. 

± ± 
0,1 % 0,1 % 
0,1 0,1 b) . L andst ations % % 

c). Mobiele stations, welke andere frequenties 
i ebruiken dan d ie van de onder d) aangegeven 

anden 0.5 % 0,1 % 
d). Mobiele stations, welke frequenties gebruiken 

van de banden 110-160 kp/s (2727-1875 m ), 
365-515 kp/s (822-583 m ) 1 ) 0,5 ~- 0,3 % * 

e). Luchtvaartuigst ations 0,5 ¾, 0,3 % 
f). R adio-omroep 50 p /s 20 p /s 

B . Van 550 tot 1500 kp/s (545 tot 200 m ): 
a ). R adio-omroepstations 50 p/s 20 p /s 
b). Landst ations 0,1 % 0,05% 
c). Mobiele stations, welke de frequentie 1364 

kp/s (219,9 m) gebruiken 0,5 % 0,1 % 

1 Erkend wordt, dat er in dezen dienst een 
groot aantal vonkzenders of eenvoudige niet-

gestuurde zenders bestaan, di e niet in staat 
zijn aan deze voorwaarde te vol doen. 

* Zie inleid ing sub 3°. 
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Frequentiebanden 
{Golflengten). 

C. Van 1500 tot 6000 kp/s (200 tot 50 m) : 
a). Vaste stations 
b). Landstations 
c). Mobiele stations, welke andere frequenties 

gebruiken dan die van de onder d) aangegeven 
banden : 
156~000 kp/s (192,3-75 m) 
4000-6000 kp/s (75-50 m) 

d). Mobiele stations, welke frequenties gebruiken 
in de banden : 
4115-4165 kp/s (72,90- 72,03 m) 
5500-5550 kp/s (54,55-54,05 m) 

e. ) Lu chtvaartuigstations 
/) . Radio-omroep. 

tusschen 1500 en 1600 kp/s (200 en 187,5 m) 
tusschen 1600 en 6000 kp/s (187,5 en 50 m) 

D. Van 6000 tot 30000 kp/s (50 t ot 10 m): 
a). Vaste stations 
b). Landstations 
c) . Mobiele stations, welke andere frequenties 

gebruiken dan die van de onder d) aangegeven 
banden 

d). Mobiele stations, welke frequenties gebruiken 
in de banden : 
6200-6250 kp/s (48,39-48 m) 
8230-8330 kp/s (36,45- 36,01 m) 

11000- 11100 kp /s (27,27-27,03 m) 
12340- 12500 kp/s (24,31-24 m) 
16460-16660 kp/s (18,23-18,01 m) 
22000-22200 kp/s (13,64-13,51 m) 

e). Luchtvaartuigstat-ions 
/). Radio-omroepstations 

l 
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Toelaatbare afwijkingen. 

Zenders die thans 
in dienst zijn, 

en tot l Januari 
1944, waarna zij 

zich moeten hou-
den aan de af
wijkingen die in 

kolom 2 z~jn 
aangegeven. 
Kolom 1. 

0,03 % 
0,04 % 

0,1 % * 
0,04 % 

0,1 %* 
0,1 % * 
0,05 % 

50 p /s 
0,01 % 

± 
0,02& 
0,04 ¾, 

0,04% 

0,1 o;, * , 0 

0,05% 
0,01 % 

Nieuwe zenders 
opgericht na 

1 J anuari 1940. 

Kolom 2. 

0,01 % 
0,02 % 

0,05 % * 
0,02 % 

0,05 & * 
0,05 ¾, * 
0,025 % 

20 p/s 
0,005 % 

± 
0,01 & 
0,02 ¾, 

0,02% 

0,05 %* 

0,025 6{, 
0,005 ¾, 

* Zie inle iding sub 3°. 
Noot 1. De adm inistraties zullen trachten 

zich de vo rderingen van de techn iek te nutte 
te maken ten einde de toelaatbare afwijkin
gen van de frequentie gele idelijk te ver
minderen. 

Noot 2. Uiteraard moeten de scheepsstations 
welke In gemeen.schappelijke ba nden werken, 
de toelaatbare afwijkingen, toepasse lijk op 
landstations, in acht nemen en zich voegen 

mogen van minder dan 25 watt, die gebruikt 
worden door de diensten van de bakens voor 
de zeevaart voor de verb indingen met geïso
leerde bakens in zee worden, wat de constant
heid der frequentie betreft, gel ij kgesteld met 
de mob iele diensten hierboven onder C ver
meld. 

naar num1ne r 186. _ 
Noot 3. Radiotele foonstations met een ver-

Noot 4- De booten voorzien van een zender 
met een vermogen van minder da n 100 watt, 
die in den band 1560- 4000 kp/s (192,3-75 
m) werken zijn niet onderworpen aan de be
palingen van kolom 1. 
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BIJLAGE 2. 
'l'abel van toelaatbare afwijkingen voor de sterkte van de harmonischen van va~w 

stations, landstations en radio-omroepstations 1 ) . 

(Zie artikel 6.) 

Frequentiebanden 

Frequentie beneden 3000 kp/s (golflengte 
boven 100 m) 

Frequentie boven 3000 kp/s (golflengte 
beneden 100 m) 

1 Wat de toelaatbare afwijki ngen van mo
biele stations betreft moet zooveel mogelijk 
getracht worden de cijfers te bereiken welke 
zijn vastgesteld voor vaste stations. 

Toelaatbare afwijkingen 

De veldsterkte veroorzaakt door eenige har
monische moet minder dan 300 microvolt/m 
zijn op 5 km van de zend-antenne. 

Het antenne-vermogen van een harmonische 
moet 40 db beneden het vermogen van de 
eigenlijke golf zijn, doch mag in îeen geval 
meer dan 200 milliwatt bedragen. ) 

2) Op een zender, waarvan de sterkte der 
harmonischen niet grooter zou zij n dan de 
vastgestelde cijfers, maar die toch storingen 
zou veroorzaken, moeten bijzonqere maatre
gelen worden toegepast, die tot strekking heb
ben ze op te heffen. 

BIJLAGE 3. 

Tabel van 1le breedte der îreq11entleban1len welke de ultzendlng·en Innemen. 
(Zie de artikelen 5 en 6.) 

De frequentiebanden welke bij den tegen
woordigen stand van de vorderingen der tech
niek noodig zijn voor de verschillende typen 
uitzendingen zijn hieronder aangegeven. Deze 

Typen van uitzending. 

1 

tabel berust aTi een op amplitudo-modul atie. 
Voor frequentie- of phase-modulatie zijn de 
banden noodig voor de verschi llende uitzen
dingen versche iden malen grooter. 

Totale bandbreedte in perioden :r,er seconde. 
Voor uitzending met twee z,jbanden. 

A0. Ongedempte golven geen seingeving 

Al. Telegrafie, zuivere ongedempte golf 
Morse-code 

_I ____________ _ 

Baudot-code 
Arythmisch druktoestel 

Druktoestel van het type met aftasting 

De geta1swaarde is gelijk aan de deinsnelheid in 
bauds voor de grondfrequentie, 3 maal deze 
breedte voor de 3e harmonische, enz. 
[Voor een code van 8 tijdelementen (punten 
of tusschenr.uimten) per letter en 48 tijd
elementen per woord, is de snelheid in bauds 
gelijk aan 0,8 maal de snelheid in woorden per 
minuut.] 300-1000 voor snelheden van 
50 woorden per minuut, naar gelang van de 
werkingswijze en het aantal afgetaste lijnen 
(bv. 7 of 12). (Er is bij bovenstaànde waarden 
geen rekening met harmonischen gehouden). 

----------:,------------ .---
A2. Telegrafie gem~duleerd met een toon- Waarden, welke onder Al voorkomen, vermeer-

frequentie derd met tweemaal de hoogste modulatie-fre-
quentie. . 

A3. Co=ercieele radiotelefonie 

Radio-omroep 

A4. Beeldtelegrafie (fac-similé) 

A5. Televisie. 

1) Erkend wordt, dat bij meervoudige radio
telefon ie en geheim-radiotelefonie de band
breedte grooter kan zijn. 

Tweemaal het getal, aangegeven door de adv:iezen 
van het C.C.I.F. (ongeveer 6000-8000). 1) 

15000-20000. 

Nagenoeg de verhouding van het aantal over te 
brengen beeldpunten 2 ) tot het aantal seconden, 
dat de uitzending duurt,. 

---------
0 n geve er het product van het aantal beeldpunten 

2
) met het aantal per seconde overgebrachte 

" ~-"lden. 

2 ) 'l'wee beeldpunten, een zwart en een wit, 
vormen een periode ; de modulatie-frequenti e 
is dus gelijk aan de helft van het aantal per 
seconde uitgezonden beeldpunten. 
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BIJLAGE 4. 

Tabel, welke een verdeellng aangeeft van de frequenties (g·olflengten) om als grond
slag· te dienen bij verdere onderzoeking·en en proefnemingen 011 het vasteland 

van Amerika. 

Frequenties Golflengten 
Mp/s m 

30-41 10-7,317 
41-44 7,317- 6,818 
44- 56 6,818- 5,357 
56=60 5,357-5 
60-66 5-4,545 
66- 72 4,545-4,167 
72-78 4,167- 3,846 

78- 90 3,846- 3,333 
90-96 3,333- 3,125 

96- 108 3,125- 2,778 
108- 112 2, 778- 2,679 

112- 118 2,679,---2,542 
118- 123 2,542- 2,439 
123- 126 2,439- 2,381 
126- 132 · 2,381- 2,273 
132- 156 2,273-1,923 
156---168 1,923- 1,786 
168- 180 1,786- 1,667 
180- 192 1,667- 1,562 
192- 204 1,562- 1,471 
204-:---216 1,471- 1,389 
216- 224 1,389- 1,339 
224-:---230 1,339- 1,304 
230- 234 1,304-:---1,282 
234-:---246 1,282-1,220 
246- 258 1,220- 1,163 
258-270 1,163-1,1 l l 
270- 282 l,lll-l,064 
282- 294 1,064- 1,020 
294-:---300 1,020-1 

(Zie nummer 127.) 

30 000- 300 000 kp/s (10-----,1 m)'. 

DIENSTEN 

Vaste en mobiele diensten. 
Radio-omroep. 
Televisie. 
Amateurs. 
Vaste en mohiele diensten. 
Televisie. 
Vaste en mobiele diensten. (Radiobakens, Luchtvaartdiensten, 

merk bakens). 
Televisie. 
Vaste en mobiele diensten (met inbegrip van de systemen 

van de luchtvaart om blind te kunnen landen). • 
Televisie. 
Vaste en mobiele diensten (met inbegrip van de radiobakens 

van de luchtvaart voor blindlanding en voor plaatsbepaling). 
Amateurs. 
Vaste en mobiele diensten. 
Radiobakens voor de luchtvaart voor plaatsbepaling. 
Luchtvaartdiensten (luchtverkeersregeling op vliegvelden). 
Vaste en mobiele diensten. 
Radio-omroep (Televisie) . 
Vaste en mobiele diensten. 
Radio-omroep (Televisie). 
Vaste en mobiele diensten. 
Radio-omroep (Televisie). 
Vaste en mobiele diensten. 
Amateurs. 
Vaste en mobiele diensten. 
Radio-omroep (Televisie). 
Vaste en mobiele diensten. 
Radio-omroep (Televisie). 
Vaste en mobiele diensten. 
Radio-omroep (Televisie). 
Vaste en mobiele diensten. 

BIJLAGE 5. 

Rapport van een overtreding van het Verdrag· betreffende de verrebei:lchts·evlng· oi 
van de Reglementen betreffende de radioberlchtgevJng. 

(Zie artikel 1.3 . ) 

Gegevens betreffende het station dat de 
. Reglementen overtreedt. 

1. Naam, indien deze bekend is (in drukletters) [noota)] 
2. Roepnaam (in drukletters) 
3. Nationaliteit, indien deze bekend is 
4. Gebezigde golf (kp/s of m) 
5. Systeem [noot b)] 

Gegevens betreffende het .~tation dat de onregel-
matigheid rapporteert. 

6. Naam (in drukletters) 
7. Roepnaam (in drukletters) 
~- Nationaliteit 
9. Benaderde positie [noot c)] 

L. &. S. 1938. 70 
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10. 

11. 

12. 
13. 

Gegevens betreffende de onregelmatigheid. 

Naam [noot d)] van het station in verbinding met 
dat, hetwelk de overtreding begaat 
Roepnaàm van het station in verbinding met dat, 
hetwelk de overtreding begaat 
Tijdstip [noot e)] en dagteekening 
Aard der onregelmatigheid [ noot /)] 
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14. Uittreksels uit het scheepsdagboek en andere bescheiden tot staving van het rapport 
(te vervolgen op de keerzijde, indien noodig) . Tijdstip. 

15. Verklaring. 
Ik verklaar, dat bovenstaand rapport, voor zoover mij bekend is, een volledig en nauwkeurig 

verslag van het gebeurde geeft. 

Datum : den (*) 

•· Di t rapport moet door den radiotelegra- 1 
fis t ( rad iotelefonist) , die de overtreding heeft 
gerapporteerd, geteekend en door den gezag-

voerder van het schip of ·van het luchtvaar
tuig, of door den chef van het landstation 
mede-onderteekend worden. 

Aanwijzlng·en voor de Invulling van dit formulier. 
Noot a) Ieder rapport mag slechts op één 

schip of op één station betrekk ing hebben, zie 
noot d). 

Noot b) Type Al, A2, A3 of B. 
Noot c) All een van toepassing op schepen 

en I uchtvaa r tu igen ; moet worden aangegeven 
in breedte en lengte (Greenwich) of door een 
ware peiling met den afstand, in zeemij len of 
kilometers, van een of ander wel bekend 
punt. 

groep van vier cij fers (0000 tot 2400 ), middel 
bare tijd Greenwich (M.T.G.) . Indien de over
treding over een belangrijk t ijdsbestek loopt, 
moeten de tijdstippen in de open ruimte van 
n°. 14 worden vermeld. 

Noot d) Indien de beide stations in verbin
ding inbreuk op de Reglementen m aken, moet 
een afzonderlijk rapport voor elk dezer sta
tions worden opgemaakt. 

Noot /) Een afzonderlijk rapport wordt 
voor elke · onregelmatigheid vereischt, tenzij 
de tekortkomingen klaarblijkel ijk door den
zelfden persoon zijn begaan- en slechts in een 
kort tijdsbestek hebben plaats gevonden. All e 
rapporten moeten in tweevoud worden verzon
den en zooveel mogelijk met de schrijfmach ine 
worden geschreven. 

(Het gebruik van inktpotlood en van carbon
papier is toegelaten.) Noot e) Moet worden uitgedrukt door een 

Voor uitsluitend g·ebrulk der administratie. 

1. Maatschappij , welke de inrichting van het station 
waarover geklaagd is, exploiteert 

2. Naam van den radiotelegrafist (radiotelefonist) van 
het sta tion, die voor de overtreding van de Regle
menten aansprakelijk wordt gest eld 

3. Genomen maatregel 

BIJLAGE 6. 

Diensturen van de In de tweede cate·g·orle gerang·schlkte scheepsstations. 
(Zie de grafi eken en kaart van bijl age 7, alsmede de artikelen 15 en 25.) 

Duur der diensturen (middelbare 

Zonen . 
Westelijke Oostelijke tijd Greenwich) (M.T.G). 

grenzen. grenzen . 

1 
8 uur (H 8). 16 uur (H 16). 

A 
Atlantische Oce- Meridia1tn van 30° Meridiaan van 30° van 8 ll. tot 10 U . van 0 ll . tot 6 ll. 
aan (oostelijk W.L. ku st van O.L. bezuiden de van 12 u. tot 14 u . van 8 ll. tot 14 U. 

deel). Middel- Groenland. Afrikaansche van 16 u. tot 18 u . van 16 u. tot 18 u. 
landsche Zee, kust, oostelijke van 20 u . tot 22 u. van 20 u. tot 22 u . 
Noordzee, Oost- kustlijnen van de 
zee. Middellandsche 

Zee, Zwarte Zee 
en Oostzee, meri-
<liaan van 30° 1 
O.L. benoorden 
Noorwegen . 

1 --
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Zonen. 
Westelijke 
grenzen. 

Oostelijke 
grenzen. 

------ --'---- -----1----- --- -
B 

Indische Oceaan Oostelijke grens 1 Meridiaan van 80° 
(westelijk deel), van Zone A. O.L., W.-kust 
Noordelijke IJs- van Cevlon tot de 
zee ( oostelijk Adamsbrug, van . 
deel) . daar naar het 

Westen, langs de 
kust van Indië. 

C 
Indische Oceaan Oostelijke grens Meridiaan van 

(oostelijk deel), van Zone B. 160° O.L. 
Chineesche Zee, 
Groote Oceaan 
(westelijk deel). 

D 
Groote Oceaan Oostelijke grens Meridiaan van 

(middendeel) van Zone C. 140° W.L. 

E. 
Groote Oceaan Oostelijke grens Meridiaan van 90° 

(oostelijk deel) . van Zone D. W .L. tot aan de 
' kust van Midden-

Amerika, vervol-
gens de Westkust 
van Midden- en 
Noord-Amerika 

F 
Atlantische Oce- Meridiaan van 90° Meridiaan van 30° 
aan (westelijk W.L., Golf van W.L. kust van 
deel) en Golf van Mexico, Oostkust Groenland. 
Mexico. van Noord-

Amerika. 

BIJLAGE 7. 

1938 

Duur der diensturen (middelbare 
tijd Greenwich) (M.T.G.). 

8 uur (H 8). 116 uur (H 16). 

van 4 u. tot 6 u. van 0 u. tot 2 u. 
van 8 u. tot 10 u. van 4 u. tot 10 u. 
van 12 u. tot 14 u. van 12 u. tot 14 u. 
van 16 u. tot 18 u. van 16 u. tot 18 u. 

van 20 u. tot 24 u. 

van 0 u. tot 2 u. van 0 u. tot 6 u. 
van 4 u. tot 6 u. van 8 u. tot 10 u. 
van 8 u. tot 10 u. van 12 u. tot 14 u. 
van 12 u. tot 14 u. van 16 u. tot 22 u. 

van 0 u. tot 2 u. van 0 u. tot 2 u .. 
van 4 u . tot 6 u. van 4 u. tot 6 u: 
van 8 u. tot 10 u. van 8 u. tot 10 u. 
van 20 u. tot 22 u. van 12 u. tot 18 u. 

van 20 u. tot 24 u . . 

van 0 u. tot 2u. van 0 u. tot 2 u. 
van 4 u . tot 6 u. van 4 u. tot 6 u. 
van 16 u. tot 18 u. van 8 u. tot 14 u·, 
van 20 u. tot 22 u. van 16 u. tot 22 u. 

-

van 0 u. tot 2 u. van 0 u. tot 2 u. 
van 12 u. tot 14 u. van 4 u. tot 10 u'. 
van 16 u. tot 18 u. van 12 u. tot 18 u. 
van 20 u. tot 22 u. van 20 u. tot 22 u. 

----

Diensturen van <le In de tweede categorie gerangschikte scheepsstations. 
(Zie de tabel van bijlage 6, alsmede de artikelen ' 15 en 25.) 
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BIJLAGE 8. 

Dienstbescheiden. 

(Zie artikelen 15 en 16. ) 

Deel I. -Naamlijst van ·de ku st- en 
scheepsstations. 

Afdeel ing A: Klappe,· der kuststations. 

Naam van het 
station 

Roepnaam Zie afdeeling 
B bladzijde 

2 3 

Afdeel ing B: Staat van de kemn erkr,nde ge
gev ens der kuststations. 

(Naam van het land } in alphabet ische 
Naam van de stations volgorde.) 

Golven ;;-- Dienst 
00 '" A _gj"' q . 

" 0 ;:;-- ::::;>i:: bil bil .; ,tl:;;-- 0 A 
o:! 

-~~ § ;:3 .., 
~ bil~ 

., .s it " ;;--.., o:! q A > ., 
" ~-So.s q A .J:I pq 

" " " 8 i~# ·J::22 q p. ;;;- bil q 
A 0 ;;-- A o:! ... p '1:1 

> ~ [à;( 
"" A 

.s A :..; o:! A A .-"I bllo, .;j > ... 
8 ~;a" " " p. 

kp/s " '1:1 A 
., 

8 o:! " p. p q ... .-"I 
o:! 0 t '°P o:! " o:! p. 

(m) kW ... z ~ Z.-"I .,: ;:, E-1 0 

1 1 2 1 3 j 4 1 5 1 6 17 8 1 9 110 

1) De normale werkgolf is vet gedrukt. 
2) Mer idiaan van Greenwich in graden, mi

nuten en seconden. 
3) Bij gerichte antennes verdient het aanbe

vel ing de richtwerking en het azimut te ver
melden. 

4) Middelbare tijd Greenwich (M.T.G.). 
5) De binnenlandsche telegraaftaks van het 

la nd waartoe het kuststation behoort en de 
taks, die d it land voor telegrammen bestemd 
voor aangrenzende landen heft, zijn in een 
bijlage van deze naamlijst vermeld. 

0) W anneer de reken ingen van de taksen 
door een particuliere onderneming worden ver
e ffend, verdient het aanbeveling, in voorko
mende gevallen, den naam en het adres van 
die particuliere onderneming te vermelden. 

7) Bijwnde re gegevens betreffende de tijd
stippen waarop voor de overbrenging van de 
verkeerslijsten geroepen wordt en, zoo moge
lijk , de tijden gedure nde welke de kuststa
t ions op de verschillende golfl engten uitlu iste
ren, enz. 

8) Vûor elk land moet aangegeven worden 
aan welk kuststation of welke kuststations, de 
radiotelegrammen moeten worden gericht di e 
bestemd zijn om per korte golf aan scheeps
stations te worden overgebracht. 

Afdeeling C: Staat van de kemnerkende ge
gevens der scheepsstations. 

De gegevens betreffende deze stations wor
den in twee of drie rege ls op de volgende 
wij ze bekend gemaakt: 
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l e regel. 
Roepnaam onder welken de scheepstaks zal 

worden opgenomen, gevolgd door een verwij 
zing ten e inde aan te geven aan welke ad
ministratie of particulie re onderneming de re
keningen van de taksen moeten worden toege
zonden. Bij adreswijziging van den exploitant 
zal een tweede verwijzing, achter de taks, het 
nieuwe adres aangeven en de datum waarop 
de wijziging ingaat; 

naam van het schip in a lphabetische volg
orde gerangschikt zonder de nationaliteit in 
aanmerking te nemen, in geval van gelijkna
migheid gevolgd door den roepnaam; in dit 
laatste geval wordèn de· naam en de roep
naam door een breukstreep gescheiden; ver
volgens de aanduidingen ;x; , /1, enz. Wan
neer twee of meer scheepsstations van dezelfde 
nationalite it denzelfden naam dragen, alsme
de in de gevallen, waarin de rekeningen der 
taksen rechts_treeks aan den e igena!'r va,n het 
sch ip moeten worden toegezonden, wordt de 
naam van de scheepvaartmaatschappij of van 
den reede,·, waaraan het schip behoort, in een 
noot vermeid ; · 

a ntennevermogen in kilowatts; 
mete r-ampères, tusschen haakjes , voor 500 

kp/s (600 m). 
Ten e inde het product " meter-ampères" te 

bepalen, vermenigvuldigt men de werkelijke 
hoogte in meters van de antenne van de 1 ast-
1 ijn af met de middelbare stroomsterkte in 
ampères aan den voet van de antenne ; 

aard van den dienst ; 
uren van openstelling in den vorm van een 

1 d ienstaanduiding of verwijzing. De uren, wel
ke op andere wijze dan in den vorm van 
dienstaanduiding zijn vermeld, moeten in mid
delbaren tijd Greenwich (M. T . G.) worden 
aangeduid. 

2e en Se regel . 
(zie voor de taks den len rege l ) 
Land waartoe het station behoort (verkorte 

aandui ding); 
typen en aanduid ingen va·n · de frequentie

banden van uitzending. De frequentiebanden 
worden aangedu id door de volgende verkor
tingen , welke vetgedrukt zijn: 

w = 100- 160 kp/s (3 000- 1 875 m) 
x = 375- 500 kp/s ( 800- 600 m) 
y = l 500- 3 500 kp/s ( 200- 85, 71 m) 
z = 4 000- 22 000 kp/s ( 75- 13,64 m) 

De beteekenis van de ve rkort ingen word t 
aan den voet van elke tweede bi adzijde van 
de naamlijst aangegeven. 

Deze verkortingen worden zoo noodig, ge
volgd door verwijzingen naar het e inde van 
de naamlijst voor beknopte opmerkingen en 
voor aanduiding van de frequent ies (golfl eng
ten) van uitzending waarop de zend,r ;,, af
geregeld waarbij de normal e werk15ol f vet 
wordt gedru kt. 

Deel II. Naamlijst van de luchtvaart- en 
Iuchtvaartulgstatlons. 

Afdeeling A: Klappe,· de,· luchtvaartstations . 

Naam van het 1 
station 1 

Roepnaam 

2 

Zie afdeeling 
B bladzijde 

3 
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Afdeeling B: Staat van de kenmerkende gegevens der luchtvaartstations. 

(Naam van het l~nd } in alphabetisch e volgorde. ) 
Naam van de stat10ns 

Golven 

Voor Voor 
· zenden ontvangen 

i:: -----
C ·.z 
'" "'- " ..., "~ "' +'- :.z ..., i:: i:: §~ " "" .<:I ;:l+' 

" 
::,..., 

" Cl" 00 p.. Cl" 00 
~ i:: "i:: "i:: 

'" s k 0, I>, k o, 
I> '" f"<C, E-, P"-<C E-, 

'" s c:: p.. 

'" " kp/s kp/s '" C z ~ (m) (m) 

I 2 3 

14 
5 6 

l) De normale werkgolf is vet gedrukt. 
2 ) Meridiaan van Greenwich in graden, mi

nuten en seconden. 
3) Bij gerichte antennes verdient het aan

beveling de richtwerking en het azimut te ver
melden. 

4) Middelbare tijd Greenwich (M . .T.G.). 
5 ) De binnenlandsche ta ks van het land 

waartoe het 1 uchtvaartstation behoort en de 

Dienst 
o,- - --00~ 

;e" ;;--
§ ê i:: ;--..e1.S " "'i:: 00 00 

.!<I'" C i:: 
:~'1:1 s ;.:::I 
,B i:: k .i 
~ ~ " ..., 

I> "' 
'"" " i:: 

""' 
i:: " i:: p.. i:: ·g§ " C 

~ " ..., 
00 i:: i:: :;;-- .!3 

"I> < '" .!<I 00 I> c:: ~ 
~-!3 " " .,, c:: "' s 

~ " .!<I z1 k '" p.. 
kW < p E-, 0 

7 8 9 l'T 12 

taks , welke door dit land wordt geheven voor 
telegrammen bestemd voor aangrenzende lan
den, worden in een bijlage van deze naamlijst 
vermeld. 

6) Wanneer de rekeningen van de taksen 
door een particuliere onderneming worden ver
effend, verdient het aanbeveling, in voorko
mende gevallen, de naam en het adres van 
die particuliere onderneming te vermelden. 

Afdeeling C: Staat van de kenmer kende geg evens dei· lucht·vaartuigstations. 

De stations worden in alphabetische volgorde van de roepnamen gerangschikt zonder 
de nationalite it in aanmerking te nemen. 

Naam Golven 
..., 

Naam en "' c:: Gebrui-van het " adres van de .Type 
station of ;;·-! ~ 

;e 
administratie kelijke van het c:: 

nationali- oo-2!.. 4i.!<I c:: of onder- route lucht- " Roe.p- " (haven, .S teitsletter ]~ ê c:: 
.,, 

neming waar- vaartuig c:: waar het naam en in- ê'i:i' .25 ~ '" aan de reke- en fa- .!<I 
[il c:: vliegtuig k 

schrij- ::, " .ê s .,, I> " ningen moe- brieks- " .,, "' s c:r..., p.. § .!<I thuis vings- "00 k k ten worden merk p.. 
k c:i I>, " '" '" behoort) kenmerk ~~ E-, I> ~ < E-, gezonden 0 

2 3 5 9 10 11 12 

1) De normale werkgolf wordt vet gedrukt. 

Deel JU. Naamlijst van de station s Yoor de uitoefening· van bijzondere diensten. 

Afdeeling A : Klapper de,· stationB. 

Naam van het sta tion Roepnaam Zie afdeeling B bladzijde 

1 2 3 
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Afdeel ing B: Staat van cle k e. 11111 erke11cle gegevens de,· stations. 
1 °. Radiopeilstations. 

(Naam van het land } in alphabetische volg01·de.) 
Naam van het station 

Nauwkeurige 
aardrijkskundige 

ligging 1 ) 

Golven typen 1::1 
-=-· ---,-~-'c-é~-c--c- 1 ~ Opmerkingen 

Frequenties (lengten) u a) sectoren, binnen 

Q 
0 

j 
"' 
~ 
..<:l 

Q 
<il 
I> 

J 

a) van de ont
vangantenne van 
het peilstation 

b) van de 
zendantenne van 
het peilstation 

c) van de S 
antenne van ~ 

den zender van .: 
het in kolom 8 ~ 
bedoelde station ~ 

Ql::i 
" 0 ,:,.~ 
~i 
k UJ 
P-1-:;::1 
0 " .., p.. 

""" ,.<:l o, 

.. -== 
0 Q 
0 <il 
;>;, 
kp/s 
(m) 

2 1 3-1 4 

kp/s (m) 

5 

1) Meridi aan van Greenwich in graden, mi
nuten en seconden. 

2° . Radiobaken.stations . 

6 

~ 
§ 
bO 
0 

s 
~ 
" ê ~ 
.S] 
~~ 
kW 

7 1 8 

welke de peilingen in 
normale omstandig
heden betrouwbaar 
zijn en verwijzingen 

naar nationale of 
internationale 

bekendmakingen 
betreffende de 
bebakening en 

betonning 
b) uren van open

stelling 2) enz. 

10 

2) Middelbare t ij d G I'eenwich (M. T. G.). 

De radiobakens worden in twee afdeelingen ge ra ngschikt: 
ei . voor de zeevaart 
b. voor de luchtvaa rt 

(Naam van het land } 
Naam van het station ,n a l phabetische volgorde.) 

.., 

1 

Q Golf . " " <il 
Q _gi-o -== t> 
0 :~~] Q 8 " :;; <il 
<il "E I> t> <il "8 .~ .., <il 
"' <il Q ·5 Q 

<il bO <il 
""'-= 8"" ..., 

Q I> Q 

" "' "'" " "" ..<:l ~-ggQ);:;' -0 81 ·.;; -= 
" O' 

1::1 ·;::;:i ê § Q Q ~..o i=- "" ""' "'" E~ <il g".s~ ~1 " 0 :,.., 
I> .r~ O' bO " Q• 

~ bl)Q <il s.g "Q ~ ~1 s ~ ;.a <i!.g o:I k k QJ 

<il = o:i-0;.a §~ ~~ 
ç,,:::, H Çi1 $ 

<il <il = § til kp/s z z~ N k ~ k Ç;,;1..o 
(m) 

p /s 

2 3 4 

1) Meridi aan van Greenwich in graden, mi
nuten en seconden. 

2 ) De reikwijdte wordt voor de stations van 

3°. Stations, die tijdseinen uitzenden. 
(Naam van het la nd } 
Naam van het station 

Opmerkingen : 
Q Q bO' 
"3 Q;) ç: Q) " a) sectoren binnen 

;;-- t> a, ;,a bO :;; welke de waarnemin-s Q Q Q = .s " gen in normale om-
o:! ~ ~JJ C: :, -0 o:! ~..:i o:! Q) er standigheden be-::;::? s..~·a.g-g " ~ ,.!:: trouwbaar zij n en ver-

~ " ~ ;.a 0 .... wijzingen naar na tio-8 · s <il :1: " ë- nale of internationale k Co 1-1 i:; 
bO" i::.9 a1 bekendmakingen be-"' Q;)~,.!:(~~ ~to ~ 0 1::1 treffende de bebake-s s~ ~-==-o ~~ k ~ ~ ~ ;.s ning en de betonning ; 

0 kp/s b) uren van openstel-z Z..<:l 1> I> & 
(m) 1 ling 3); c) taksen, enz 

1 8 1 9 10 11 

1 

den zeevaartdienst in zeemijlen en voor sta
t ions van den luchtvaartdienst in kilometers 
aangegeven. 

3) Middel bare tijd Greenwich (M.T.G. ). 

in alphabetische volgorde. ) 

Golven 

Naam van Frequenties 
Tijdstippen 

het station Roepnaam van Methode 2) 
(lengten) 

kp/s Type uitzending 1 ) 

(m) 

1 2 3 4 5 6 
2) Al gemeene aanwijzingen hetreffeude de 

1) Middelbare tijd Greenw ich (M.T.G.) . tijdse inen. 
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4°. Stations, die weerberichten uitzenden. 

(Naam van het la_nd } in alphabetische 
Naam van het station · volgorde.) 

:::1 Golven 0 
:z 
al _., 
00 

"' :::1 ;;--_., .2l al 

" ~? p- ~ :::1 ..0 
Cl~OO " ::1 E: "" 00 

al "'""' &.s :::1 
al O' 00 :;;i > al "::1 ~ :::1 ... " ... 

s ~:::.. " "'-< " "'" s al " kp/s "'-< "O "' al 0 >. h1 "'-< z i:i:. (m) H 0 

2 3 4 5 6 

1) Middelbare t ijd Greenwich (M.T.G.). 
2 ) Algemeene aanwijzingen betreffende de 

weerberichten. 

5°. Stations, die berichten aan zee- en 
luchtva,·enden uitzenden. 

(Namen van de stations, gegroepeerd naar 
de landen, met de noodige aanwijzingen.) 

a. R ad iodienst voor de zeevaart. 
b. R adiodienst voor de luchtvaar t. 
6°. Stations, di e aan all en (CQ) gerichte 

persberichten uitzenden. 
(Naam van het land.) 
(Naam van het station met de noodige aa n

wijzi ngen.) 
7°. Stations, die medische be,·ichten ·uitzen

d en . 
8°. Stations, die ijkgolven uitzenden. 
9°. (in voorkom ende gevallen, andere ca

tegori eën van stations). 
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Deel IV. Naamlijst van de Yaste stations. 

(Klapper op de lijst van de frequenties voor 
de in dienst zijnde vaste stations. ) 

KI upper van de stations ge rangschikt: 
a . naar de stat ions 

·1 

Roep-
Golf 

Station naam 1 ) Frequentie! (Lengte) 
kp/s (m) 

1 
2 1 . 3 

1) De kenmerkende roepnaam van elke fre 
quent ie moet vóór die frequentie worden ver
meld . 

b. naar de la nden 

Station Roep- · 1 . Golf . 1 ~ ; 
naam 1 ) Frequentie1 (Lengte) ,:,...;:: 

kp/s i (m) 0-'< 

1) De kenmerkende roepnaam van elke fre
quentie moet vóór die frequentie worden ver
meld. 

Deel V. Naamlijst. van de rad io- . 
omroepstation s. 

Afdee ling A: Klapper der stations. 

Naam van 
het station Roepnaam 

2 

Zie afdeeling 
B bladzijde 

3 

Afdeel ing B: Staat van de kenm erkende gegevens der statiqns . 

Naam van 
het station 

' 

l 

(Naam van het la_nd } in a lphabetische volgorde.) 
Naam van het stat10n 

Nauwkeurige Naam en 
adres van de 

Frequenties aardrijks' Antenne- administra tie 
Roepnaam (lengten) kundige vermogen of van de 

kp/s ligging van kW onderneming (m) de zend- die de uit-antenne 1 ) zending doet 

2 3 4 5 6 

1) Meridiaan van Greenwich in graden, minuten en seconden. 

0pmer-
kingen 

7 

1. 
' 

l 
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Lijst van de fre11uentles. 
Aan dit boekwerk wordt de volgende vorm gegeven: 

,,, Datum ~] ..; Antenne-
.... < vermogen ., bllo:! .., ., 'c:: c::-

«Ö •) 
-!!è. 

., 
"O "ol -~.., 

8 ~ t>~ jll < P< = .-"i d ~~~ .s p 
~~~ 

<>i' 
.s ~il:~ <tl bi) g/'"d ..... t> 0 ., ·ê c:: i:: 0 "O 9..c:1 ....;--~ = ·.;; .-"Id d .~ p § ol" ~ c:: " o:1- p ~>.O .-"i d.O 

" "O 9.., ol "'= c:: 
bi) :, gf~ E! O" c:: "O " ~5.9 = ., c::..c:I ï3 ., 

.0 
~~ 

..... ~ 0 ,_ .., 
<l:: ..s: ., _ 

'B §~ ·;; d..c:I O =~ "0 8 ,_..-"i -~~ " .0 .0 p d.~ 
bi) "O O c:: ol.., .., ::, ., ·;:: =~;.g ., ., ., c:: o-~ 8 "O 
::, .., 

"tÈ ·~ J.l:s c:: c:: 

" bi) ol .,.., ., ol 0 ..s: = .... c:: ol 
t>:~ ~~ ~~~ c:: sll~ ~ il: " 9 c:: ~ c:: 

P< ~i:i:. ::, = O" 
., 

: c::: 
.-"i 

ol 0 ol" ol::,., 0 >, • z c., p<l:; p O""O P:. z ~ il: HP:. .s 
a 

1 
b 

1 

a 
1 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

1 

' 
1 l 

1) Me1·idiaan van Greenwich in graden, 
minuten en seconden. 

2 ) Door het cijfer, dat in kolom 9 moet 
worden ingevuld, moet de breedte van den 
frequentie-band, welke door de uitseining 
wordt ingenomen, kunnen worden bepaald. 

H et cij fer wordt niet voorafgegaan door een 
teeken, wa nneer voor de overbrenging gebruik 
gemaakt wordt van beide zijbanden. Indien 
voor de overbrenging slechts de draaggolf en 

BIJLAGE 9. 
Dienstaanduidin gen. 

(Zie artikel 15 en nummer 486. ) 

station aan boord van een oorl ogsschip 
X of een militair luchtvaartuig. 
0 automatisch alarmtoestel. 

/1 richtingzoeker aan boord van een mo
biel station. 

■ station waarvan is opgegeven dat het 
gelegen is in een streek met druk ver
keer, waarvoo1· het verkeer op 500 kp/s 
(600 m) , overeenkomstig nummer 486 
beperkt is. 

D 30° gerichte antenne met maximum uitstra
ling in de richting van 30° (uitgedrukt 
in graden gerekend vanaf het ware 
Noorden, van 0 tot 360 , in de richting 
van de wijzers van een uurwerk). 

DR gerichte antenne voorzien van een sp ie
gel. 

FA landstation, dat een di enst uitoefent met 
1 uchtvaartuigstations. 

FC landstation dat een dienst u itoefent met 
scheepsstations. 

FR station dat all een ontvangt en aan het 
algemeen net van de wegen voor verre
berichtgev ing is aangesloten. 
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één zijband wordt gebruikt, geeft men di t 
aan, door vóór het cijfer het teeken + te 
plaatsen (zijband van frequenties hooger dan 
de d raagfrequentie) of - (zijband van fre
quenties lager dan de draagfrequentie). 

3) De snelheid in bauds is voor het inter
nationale Morse-alphabet bij benadering gelijk 
aan 0,8 X het aantal woorden per mi nuut. 

4) Zie de definitie gegeven in de nummers 
11 (12, 13, 14) . 

FS 

FX 

H24 

H16 

H8 

HJ 

HX 
co 
CP 

CR 

cv 

RC 
RD 
RG 
RT 
RV 

landstation dat a lleen ten dienste van 
de veiligheid van menschenlevens is op
gericht. 
station dat een dienst voor radiobericht
gevi ng tusschen vaste punten uitoefent. 
station met onafgebroken dag- en nacht
dienst. 
scheepsstation van de 2e categorie met 
16 uren dienst. 
scheepsstation van de 2e categorie met 
8 uren dienst. 
station geopend van zonsopgang tot zons
ondergang (dagdienst). 
station dat geén vaste diensturen heeft. 
station uitsluitend geopend voor den of
fi ciëelen d ienst. 
station geopend voor den openbaren 
dienst. 
sta tion geopend voor den beperkten open
baren dienst. 
station uitsluitend geopend voor den 
dienst van een particuliere onderne
ming. 
ongericht rad iobaken. 
ge richt radiobaken. 
radiopeilstation . 
drnaiend radiobaken . 
vernnderl ij k gericht rad iobaken. 
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BIJLAGE 10. 
BescheMen waarvan de mobiele stations 

moeten zijn voorzien. 
(Zie de artikelen 3, 10, 12, 15 en bijlage 8. ) 

A. de "scheepsstations" aan boord van sche
pen welke verplicht met een radiotelegraaf
inrichting zijn uitgerust : 

1 °. de radio-vergunning; 
2°. het certificaat van den radiotelegrafist 

( radiotelefonist) of van de radiotelegrafisten 
(radiotelefonisten); 

3 °. het register ( dagboek van den radio
dienst) waarin, op het oogenblik dat zij plaat, 
hebben, a llerlei voorvallen wdrden vermeld 
die op den dienst betrekking hebben, alsmede 
de met de landstations of mobiele stations ge
wisselde berichten betreffende mededeelingen 
over rampen. Indi en het scheepsreglement het 
toestaat, wordti in genoemd dagboek eenmaal 
per dag de positie van het vaartuig aange
teekend; 

4 °. de al phabetische I ijst van roepnamen ; 
5°. de naamlijst van de kust- en scheeps

stations; 
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6°. de naamlijst van de stations die bijzon
dere diensten uitoefenen ; 

7°. het Algemeen Reglement en het Addi
t ioneel Reglement betreffende de Radiober icht
geving, evenals de bepalingen van het Verdrag 
die noodig zijn voor de uitvoering van den 
dienst der radiober ichtgev ing aan boord van 
schepen; 

8°. de telegramtarieven van de landen met 
bestemming waarvoor het station het meest 
radiotelegrammen aanneemt. 

B. de overige "scheepsstations" : 
de bescheiden bedoeld in de punten 1 ° tot 

en met 5°. onder het hoofd A. 
C. de " luchtvaa,·tuigstations" : 
1 °. de bescheiden bedoeld in de punten 1 °, 

2°. en 3°. onder het hoofd A ; 
2°. de naam! ijst van de I uchtvaart- en I ucht

vaartuigstations of andere bescheiden, welke 
de officiëele gegevens bevatten met betrek
king tot de luchtvaartstations en de lucht
vaartuigstations en welke het luchtvaa rtuig-

- station noodig heeft voor de uitoefening van 
zijn di enst. 

BIJLAGE ll. 

Ver
korting 

QRA 
QRB 

QRC 

QRD 

QRG 

QRH 
QRI 
QR,T 

QRK 

QRL 

QRM 
QRN 
QRO 
QRP 
QRQ 
QRS 
QRT 
QRU 
QRV 
QRW 

Bij de radJober lchtgevlng· te gebru iken ver kortin gen. 
(Zie artikel 17. ) 

1. Q - CODE. 
In alle diensten bruikbare verkortlng-en. 1 2 

A .. Lijst van ve,·kortingen in alfab etische volgorde. 

Vraa.g 

Hoe heet uw station ? 
Hoe ver zijt gij bij benadering van mijn 

station verwijderd? 

Door welke particuliere onderneming (o/ 
Rijksadministratie) worden voor uw 
station de rekeningen der takse.n ver
effend? · 

Waar gaat gij heen en waar komt gij 
vandaan? 

Wilt gij mij mijn Juiste frequentie (golf-
lengte) in kp/s (of m) opgeven ? 

Verandert mijn frequentie (golflengte) ? 
I s de toon van mijn uitzending constant ? 
Ontvangt g~j mij slecht ? Zijn mijn teekens 

zwak? 
Hoe is de neembaarheid van mijn teekens 

(1 tot 5) ? 
Zijt gij bezig ? 

Wordt gij gestoord? 
Wordt · gij door hiéhtstoringen gestoord ? 
Zal ik mijn energie vergrooten ? 
Zal ik mijn energie verminderen? 
Zal ik vlugger seinen ? 
Zal ik langzamer seinen ? 
Zal ik ophouden met seinen ? 
H ebt gij iets voor mij ? 
Zijt gij klaar ? 
Zal ik ... waarschuwen, dat gij hem roept 

op ... kp/s (of ... m) ? 

Antwoord of mededeeling 

Mijn station heet ... 
De afstand tusschen qnze stations bedraagt 

bij benadering . .. zeemijlen (of .•. kilo
meter). 

De rekeningen der t aksen worden voor mijn 
station vereffend door de particuliere 
onderneming.. . (of door de Rijks
administratie van ... ). 

Ik ga naar . . . en ik kom van ... 

Uw juiste frequentie (golflengte) is 
... kp/s (of ... m) 

Uw frequentie (golflengte) verandert. 
De toon van uw uitzending verandert. 
Ik kan u niet ontvangen . Uw teekens zijn 

te zwak. 
De neembaarheid van uw teekens is ... 

(1 tot 5) 
Ik ben bezig (of Ik ben bezig met ... ) 

Wil niet storen. 
Ik word gèstoord. 
Ik word door luchtstoringen gestoord. 
Geef meer energie. 
Verminder uw energie . 
Sein vlugger ( ... woorden per minuut). 
Sein langzamer ( ... woorden per minuut). 
Houdt op met seinen. 
Ik heb niets voor u. 
Ik ben klaar. 
Wil . . . waarschuwen dat ik hem roep 

op ... kp/s (of ... m). 

1) De verkortingen nemen den vragenden 
vorm aan, als zij door een vraagteeken ge
volgd worden. 

2) de series se inen QA- QD en QF- -QN 
worden voor de bijzondere Code van de I ucht
vaart gereserveerd. 
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Ver
korting 

QRX 

QRY 

QRZ 
QSA 
QSB 
QSD 

QSG 

QSJ 

QSK 

QSL 
QSM 

QSO 

QSP 
QSR 

QSU 

QSV 
QSW 

QSX 

QSY 

QSZ 

QTA 

QTB 

QTC 

QTE 1 

QTF 

QTG 

QTH 

QTI 

Vraag 

Moet ik wachten ? Op welk tijdstip zult gij 
mij weer roepen ? 

Wat is mijn beurt? 

Door wien word ik geroepen ? 
Wat is de sterkte van mijn teekens (J tot 5) ? 
Verandert de sterkte van mijn teekens? 
Is mijn seinschrift goed ; zijn mijn teekens 

duidelijk? 
Zal ik ... telegrammen (of één telegram) 

achter elkaar overbrengen ? 
Wat is de per woord te heffen taks voor ... 

met inbegrip van uw binnenlandsche 
telegraaftaks ? 

Zal ik mijn geheele verkeer achter elkaar 
afwikkelen, ik kan u tusschen mijn 
teekens hooren ? 

Kunt gij m~j reçu o-even ? 
Zal ik het laatste telegram dat ik u geseind 

heb herhalen ? 
Kunt gij rechtstreeks (of door tusschen

komst van ... ) met ... werken? 
Wilt gij kosteloos voor . . . overnemen ? 
Is de van .. . ontvangen noodoproep afge

wikkeld? 
Zal ik op ... kp/s (of ... m) en/of op 

golven van het type Al, A2, A3 of B 
seinen (of antwoorden) ? 

Zal ik een erie V's seinen ? 
Wilt gij op .. . kp/s (of ... m) en/of op 

golven van het type Al, A2, A3 of B 
· seinen? 
Wilt gij naar . . . (roepnaam) op ... kp/s 

(o_l ••• m) luisteren ? 
Zal ik op ... kp/s (of .. . m) gaan seinen, 

zonder van goiftype te veranderen ? of 
Zal ik op een andere golf gaan seinen ? 

Zal ik ieder woord of iedere groep twee keer 
seinen ? 

Zal ik telegram nr ... annuleeren, als ware 
het niet geseind ? 

Stemt gij met mijn woordentelling in ? 

H oeveel telegrammen hebt gij over te 
seinen? 

Wat is mijn ware peiling ten opzichte van 
Il? of 

Wat is mijn ware peiling ten opzichte van 
... (roepnaam) ? of 

Wat is de ware peiling van ... (roepnaam) 
ten opzichte van . .. (roepnaam) ? 
t en opzichte van ... (roepnaam) ? 

Wilt gij mij de positie van mijn station 
opgeven op grond van de peilingen, 
door de onder u werkende radiopeilposten 
genomen? 

Wilt gij gedurende 50 seconden op ... kp/s 
(of . .. m) uw roepnaam geven en met een 
streep van 10 seconden eindigen, opdat ik 
u kan peilen. 

Wat is uw positie in breedte en in lengte (of 
volgens elke andere aanwijzing) ? 

Wat is uw ware koers? 
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Antwoord of mededeeling 

Wacht (of wacht tot ik klaar ben met 
werken met . . . ). Ik zal u om ... uur 
(of dadelijk) weer roepen. 

Uw beurt is nummer ... (of volgens elke 
andere aanwijzing). 

Gij wordt geroepen door ... 
De sterkte van uw teekens is (1 tot ,5) . 
De sterkte van uw teekens verandert. 
Uw seinschrift is niet goed; uw teekens 

zijn slecht. 
Breng . .. telegrammen (of één telegram) 

achter elkaar over. 
De per woord te heffen taks voor . . . 

bedraagt . .. franken, met inbegrip van 
mijn binnenlandsche telegraaftaks. 

Wikkel uw geheele verke(lr achter elkaar af, 
ik zal u, zoo noodig, onderbreken. 

Ik geef u reçu. 
Herhaal het laatste telegram, dat gij mij 

geseind hebt. 
Ik kan rechtstreeks ( of door tusschenkoms t 

van ... ) met .. . werken. 
Ik zal kosteloos voor ... overnemen. 
De van . . . ontvangen noodoproep is 

afgewikkeld door .. . 
Sein (of Antwoord) op ... kp/s (of ... m) 

en/of op golven van het type Al, A2, 
A3 of B. 

Sein een serie V's. 
Ik ga (o{ ik zal) op . . . kp/s (of . . . m) en/of 

op go ven van het type Al, A2, A3 of B 
seinen. 

Ik luister naar ... (roepnaam) op . .. kp/s 
(of ... m). 

Ga op ... kp/s (of . . . m) seinen, zonder 
van golftype te veranderen of Ga op een 
andere golf seinen. 

Sein ieder woord of iedere groep twee keer. 

Annuleer telegram nr .. . , als ware het niet 
gesemd. _ . 

Ik stem niet met uw woordentelling m ; 
ik herhaal de eerste letter van elk woord 

- en het eerste cijfer van elk getal. 
Ik heb_. .. telegrammen voor u (of voor .. . ). 

Uw ware peiling ten opzichte van mij is 
... graden of 

Uw ware peiling ten opzichte van :: . 
(roepnaam) is ... graden om ... (tvd
stip) of 

De ware peiling van ... (roepnaam) ten 
opzichte van . . . (roepnaam) is ... 
graden om ... (tijdstip). 

De positie van uw station op grond van 
de peilingen, door de onder mij werkende 
radiopeilposten genomen, is .. . breedte 
... lengte. 

Ik zal gedurende 50 seconden op .. . kp /s 
(of . . . m) mijn roepnaam geven en 
eindigen met een streep van 10 seconden, 
opdat gij mij kunt peilen. 

Mijn positie is ... breedte ... lengte (of 
volgens elke andere aanwijzing) 

Mijn ware koer~ is . .. graden. 

1) In som mige luchtvaartdiensten worden sche koers" en " geogrnphische pei l ing" ge-
,, ware koers'' en ,,ware pei ling' ' , ,,geographi- noemd. 
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Ver
korting 

QTJ 

QTM 

QTO 
QTP 
QTQ 

QTR 
QTU 

QUA 

QUB 

QUO 

QUD 

QUF 

QUG 

QUH 

QUJ') 

QUK 

QUL 

QUM 

Vraag 

Wat is uw snelheid ? 

Geef rapioteekens en onderwatergeluid
seinen om m\j gelegenheid te geven mijn 
peilin~ en mijn 1tfstand te bepalen ? 

H ebt giJ de haven verlaten ? 
Loopt gij dadelijk de haven binnen ? 
Kunt gij met mijn station werken met 

behulp van het Internationaal Seinboek ? 
Wat is de jniste t ijd ? 
Wat zijn de uren van openstelling van uw 

station ? 
Hebt gij bericht van ... (roepnaam van het 

mobiele station ) ? 
Kunt gij mij achtereenvolgens inlichtingen 

geven betreffende : het zicht, de hoogte 
van de wolken, den · benedenwind voor 
. . . (plaats van waarneming) ? 

Wat is het laatste door u van ... (roepnaam 
van het m-0biele station) ontvangen bericht? 

H ebt gij het door . . . (roepnaam van he/. 
mobiele station ) gegeven spoedsein ont
vangen ? 

Hebt gij het door . .. (roepnaam van het 
m-0biele station) gegeven noodsein ont
vangen? 

Zult gij genoodzaakt zijn op zee te dalen 
(of t e landen) ? 

Wilt gij mij den momenteel aan de zee
oppervlakte heerschenden barometrischen 
druk op~even ? 

Wilt gij mij , om op u aan te houden, den 
te volgen waren koers opgeven bij wind
kracht nul? 

Kunt gij mij de gesteldheid van de zee 
opgeven waargenomen te ... (plaats dan 
wel lengte en breedte) ? 

Kunt gij mij de deining opgeven waar
genomen te . . . (plaats dan wel lengte 
en breedte) ? 

I s het noodverkeer geëindigd ? 
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Antwoord of mededeeling 

Mijn snelheid is . .. knoopen (of ... kilo
meter) per uur. 

Ik geef ràdioteekens en onderwatergeluid
seinen om u gelegenheid te geven uw 
peiling en uw afstand te be.palen. 

Ik heb juist de haven verlaten . 
Ik loop dadelijk de haven binnen. 
Ik zal met uw station werken met behulp 

van het Internationaal Seinboek. 
De juiste t ijd is ... 
De uren van openstelling van mijn atation 

zijn van . . . tot .. . 
Hier ic bericht van ... (roepnaam van het 

mobiele station). 
Hier zijn de gevraagde inlicht ingen : 

Het laatste door mij van (roepnaam 
van het m-0biele station) ontvangen 
bericht is 

Ik heb het door . .. (roepnaam van het 
mobiele station) om . .. (tijdstip) gegeven 
spoedsein ontvangen. 

Ik heb het door .. . (roepnaam van het 
mobiele station) om ... (tijdstip) gegeven 
noodsein ontvangen. 

Ik ben genoodzaakt op zee te dalen (of te 
landen) te . .. . (plaats). 

De momenteel aan de zeeoppervlakte 
heerschende barometrische druk is ... 
(eenheden). 

Om op mij aan te houden , is, bij wind
kracht nul, de te volgen ware koers 
. .. graden om ... (tijdstip). 

De zee te . . . (plaats dan wel lengte en 
breedte ) is . . . 

De deining te . . . (plaats dan wel lengte en 
breedte) is .. . 

Het noodverkeer is geëindigd. 

B. Lijst de,· ve,·kortingen naar den aard der vragen, antwoo,·den of ,nededeetingen. 
Ver

korting 

QRA 

QRD 

QRB 

QTH 

QRI 
QRK 

Vraitg 

NAAM 

Hoe heet uw station ? 

ROUTE 

Waar gaat gij heen en waar komt gij 
vandaan? 

POSITIE 

Hoe ver zijt gij bij benadering van mijn 
station verwijderd ? 

Wat is uw positie in breedte en in lengte ( of 
volgens elke andere aanwijzing) ? 

HOEDANIGHEID DER TEEKENS 

I s de toon van mijn uitzendin·g constant ? 
Hoe is de neembaarheid van mijn teekens 

(1 tot 5)? 

Antwoord of mededeeling 

Mijn station heet . . . 

Ik ga naar . . . en ik kom van . . . 

De afstand tusschen onze stations bedraagt 
bij benadering .. . zeemijle n (of ... kilo
meters). 

Mijn positie is . .. breedte ... lengte (of 
volgens elke andere aanwijzing). 

De toon van uw uitzending verandert. 
De neembaarheid van uw teekens is ... 

(1 tot 5). 

1) I n somm ige luchtvaartdi ensten worden sche koers" en "geographische peiling" ge-
,.ware koers" en "ware peiling" , ,,geographi - noemd. 
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Ver
korting 

QRJ 

QRO 
QRP 
QSA 
QSB 

QRQ 
QRS 
QSD 

QRM 
QRN 

QRG 

QRH 

QSU 

QSV 
QSW 

QSX 

QSY 

QRL 

QRV 
QRX 

QRY 

QRZ 
QTQ 

QTR 
QTU 

QRC 

QSJ 

Vraag 

STERKTE DER TEEKENS 

Ontvangt gij mij slecht ? Zijn mijn teekens 
zwak? 

Zal ik mijn energie vergrooten ? 
Zal ik mijn energie verminderen ? 
Wat is de sterkte van mijn t eekens (J tot 5) ? 
Verandert de sterkte van mijn teekens? 

SEINSCHRIFT 

Zal ik vlugger seinen ? 
Zal ik langzamer seinen ? 
Is mijn seinschrift goed ; zijn mijn teekens 

duidelijk ? 

STORING 

Wordt gij gestoord? 
Wordt gij door luchtstoringen gestoord? 

MREGELING VAN DE GOLFLENGTE 
Wilt gij mij mijn juiste frequentie (golf

lengte) in kp/s (of m) opgeven ? 
Verandert miJn frequentie (golflengte) ? 

KEUZE VAN GOLFLENGTE 
EN/ OF GOLFTYPE 

Zal ik op ... kp/s (of . .. m) en/of op golven 
van het type Al, A2, A3 of B seinen 
(of antwoorden) ? 

Zal ik een serie V's seinen ? 
Wilt gij op ... kp/s (of ... ni) en/of op 

golven van het type Al, A2, A3 of B 
seinen ? 

Wilt gij naar ... (roepnaam) op .. . kp/s 
(of ... m) luisteren? 

VERANDERING VAN GOLFLENGTE 

Zal ik op ... kp/s (of ... m) gaan seinen, 
zonder van golftype te veranderen ? of 

Zal ik op een andere golf gaan seinen ? 

TOTSTANDBRENGING VAN DE VERBINDING 

Zijt gij bezig ? 

Zijt gij klaar ? 
Moet ik wachten ? Op welk tijdstip zult gij 

mij weer roepen ? 

Wat is mijn heurt? 

Door wien word ik geroepen ? 
Kunt gij met mijn station werken met

behulp van het Internationaal Seinboek ? 

TIJD 

Wat is de juiste tijd ? 
W at zijn de uren van openstelling van uw 

station ? 

TAKSEN 

Door welke particuliere onderneming (of 
Rijksadministratie) worden voor· u,v 
station de rekéningeri · der taksen ver
effend ? 

Wat is de per woord te heffen taks voor . .. 
met inbegrip van uw binnenlandsche 
telegraaftaks ? 
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Antwoord of mededeeling 

Ik kan u niet ontvangen. Uw teekens zijn 
te zwak. 

Geef meer energie. 
Verminder uw energie. 
De sterkte van uw t eekens is ... (J tot 5). 
De sterkte van uw teekens verandert. 

Sein vlugger ( ... woorden per minuut). 
Sein langzamer ( . .. woorden per minuut) . 
Uw seinschrift is niet goed ; uw teekens 

zijn slecht. 

Ik word gestoord. 
Ik word door luchtstoringen gestoord. 

Uw juiste frequentie (golflengte) is 
... kp/s (of ... m). 

Uw frequentie (golflengte) verandert. 

Sein (of Antwoord) op ... kp/s (of .•• m) 
en/of op golven van het type Al, A2, 
A3 of B. 

Sein een serie V's. 
Ik ga (of ik zal) op ... kp/s (of .•. m) 

en/of op golven van het type Al, A2, 
A3 of B seinen. 

Ik luister naar ... (roepnaam) op . . . kp/s 
(of .. . m). 

Ga op ... kp/s (of ... m) seinen zonder 
van golftype te veranderen of 

Ga op een andere golf seinen. 

Ik ben bezig (of Ik ben bezig met ... ) 
Wil niet storen. 

Ik ben klaar. 
W acht (of wacht tot ik klaar ben met 

werken met ... ). 
Ik zal U om ... uur (of d adelijk) weer 

roepen. 
Uw beurt is nr ... ( of v<>lgens Plke andere 

aanwijzing). 
Gij wordt geroepen door ... 
Ik zal met uw station werken met behul p 

van het Internationaal Seinboek. 

De juiste tjjd is . . . • .. . 
De uren van openstelling van m1Jn station 

zij n van ... tot . . . · 

De rekeningen der taksen worden voor 
mijn station vereffend door de particu-

'1iere• onderneming ... (of door de Rijks-
administratie van . . . ). 

De per woord te heffen taks voor . . . 
bedraagt ... franken, met inbegrip van 
mijn b;nnenlandsche telegraaftaks. 
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korting 

QRW 

QSO 

QSP 
QUA 

QUC 

QRU 
QSG 

QSK 

QSL 
QSM 

QSZ 

QTA 

QTB 

QTC 

QTI 
QTJ 

QTO 
QTP 
QUG 

QUK 

QUL 

QUB 

QUH 

QTE 1 

Vraag 

ÛVERNEEMDIENST 

Zal ik . .. waarschuwen, dat gij hem roept 
op . . . kp/s (of ... m) ? 

Kunt gij rechtstreeks (of door tusschenko~st 
van ... ) met . . . werken ? 

Wilt gij kosteloos voor . . . . overnemen ? 
Hebt gij bericht van .. . (roepnaam van het 

mobiele station) ? 
Wat is het laatst e door U van . . . (roep

naam van het mobiele station) ontvangen 
bericht? 

WISSELING VAN BERICHTEN 

H ebt gij iets voor mij ? 
Zal ik ... telegrammen (of één telegram) 

achter elkaar overbrengen ? 
Zal ik mijn geheele verkeer achter elkaar 

afwikkelen, ik kan u tusschen mijn 
teekens hooren ? 

Kunt gij mij reçu geven? · 
Zal ik het laatste telegram, dat ik u geseind 

heb herhalen? 
Zal ik ieder woord of iedere groep twee keer 

seinen ? 
Zal ik t elegram nr ... annuleeren, als ware 

het niet geseind ? 
Stemt ,gij met mijn woordentelling in ? 

Hoeveel t elegrammen hebt gij •over t e 
seinen? 

BEWEGING 

Wat is uw ware koers? 
Wat is uwe snelheid? 

Hebt gij de haven verlaten? 
Loopt gij dadelijk de haven binnen ? 
Zult gij genoodzaakt 'zijn op zee te dalen 

( of te landen) ? 
Kunt gij mij de gesteldheid van de zee 

opgeven waargenomen te ... (plaats dan 
wel lengte en breedte). · 

Kunt gij mij de deining opgeven waar
genomen te ... (plaats dan wel lengte en 
breedte). 

METEOROLOGIE 

Kunt gij mij achtereenvolgens inlichtingen 
geven betreffende : het zicht, de hoogte 
van de wolken, den beneden wind voor ... 
(plaats van waarneming) ? 

Wilt gij mij den momenteel aan d e zee
oppervlakte heerschenden barometrischen 
druk opgeven ? 

RADIOPEILINGEN. 

Wat is mijn ware peiling ·t en opzichte van 
u ? of wat is mijn ware peiling ten opzichte 
van ... (roepnaam) ? of 

· Wat is de ware peiling van ... (roepnaam ) 
ten opzichte van ... (roepnaam) ? 
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Antwoord of mededeeling 

Wil . . . waarschuwen dat ik hem roep 
op .. . kp./s (of ... m). 

Ik kan rechtstreeks (of door tusschenkomst 
van ... ) met ... werken. 

Ik zal kosteloos voor ... · overnemen. 
Hier is bericht van .... (roepnaam van het 

mobiele station). 
Het laatste door mij van . . . ( roepnaam 

van het mobiele station) ontvangen bericht 
is ... 

Ik heb niets voor U. 
Breng .. . telegrammen (of één telegram) 

achter elkaar over. 
Wikkel uw geheele verkeer achter elkaar af, 

ik zal u, zoo noodig, onderbreken. 

Ik geef u reçu. .. .. 
Herhaal het laatste telegram, dat gtJ ID\) 

geseind hebt. 
Sein ,ieder w_oord of iedere groep twee keer. 

Annuleer telegram nr .. . , als ware het 
niet geseind. 

Ik stem niet met uw woordentelling in ·; 
ik herhaal de eerste letter van elk woord 
en het eerste c\jfer van elk getal. 

Ik heb ... telegrammen voor u (of voor . . . ). 

Mijn ware koers is .. . graden. 
Mijn snelheid is .. . knoopen (of . . , kilo-

meters) per uur. · 
Ik heb juist de haven verlaten. 
Ik loop dadelijk de haven binnen. 
Ik ben genoodzaakt op zee te dalen (of te 

landen) te ... (plaats). 
De zee te .. . (plaats dan wel lengte en 

breedte) is . . . 

De deining te . . . (plaats dan wel lengte en 
breedte) is . . . 

Hier zijn de gevraagde inlichtingen : . ... 

De momenteel aan de zeeoppervlakte 
heerschende barometrische druk is . .. 
(eenheden). 

Uw ware peiling t en opzichte van mij is 
.. .. graden of uw ware peiling ten op
zichte van ... (roepnaam) is ... graden 
om ... (tijdstip) of 

De ware peiling van . . . (roepnaam) 
ten opzichte van . . . (roepnaam) is 
... graden om ... (tijdstip). 

1) In sommige · luch'tvaartdiensten worden , 1 · sclie koers" en "geographische peiling" ge-
,,ware koers" en "ware peiling", ,,geographi - noemd. 
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QTF 

QTG 

QTM 

QU,T' 

QRT 

QUD 

QSR 

QUF 

QUM 

Ver-

Vraag 

Wilt gij mij de positie van mijn station 
opgeven op grond van de peilingen, door 
de onder u werkende radiopeilposten 
genomen? 

Wilt gij gedurende 50 seconden op .. . kp/s 
( of ... m) uw roepnaam geven en met een 
streep van 10 seconden eindigen, opdat ik 
u kan peilen ? 

Geef radioteekens en onderwatergeluid
seinen om mij gelegenheid te geven mijn 
peiling en mijn afstand te bepalen. 

Wilt gij mij, om op u aan te houden, den te 
volgen koers opgeven bij windkracht nul ? 

OPSCHORTING VAN HET VERKEER 

Zal ik ophouden met seinen ? 

SPOEDVERKEER 

Hebt gij het door . . (roepnaam van het 
,nobie/.e station) gegeven spoedsein ont
vangen? 

N OODVERKEER 

Is de van . . . ontvangen noodoproep 
afgewikkeld ? 

Hebt g~i het door ... (roepnaam van het 
mobie/.e station) gegeven noodsein ont
vangen? 

Is het noodverkeer geëindigd ? 
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Antwoord of mededeeling 

De positie van uw station op grond van 
de peilingen, door de onder mij werkende 
radiopeilposten genomen, is ... breedte 
... lengte. 

Tk zal gedurende 50 seconden op ... kp/s 
(of . . . m) mijn roepnaam · geven en 
eindigen met een streep van 10 seconden, 
opdat gij mij kunt peilen. 

Ik geef radioteekens en onderwatergeluid
seinen om u gelegenheid te geven, uw 
peiling en uw afstand te be.J?alen. 

Om op mij aan te houden, is, btj windkracht 
nul, de te volgen ware koers ... graden 
om . . . (tijdstip). 

Houdt op met seinen. 

Ik heb het door ... (roepnaam van het 
mobiele station) om . .. (tijdstip) gegeven 
spoedsein ontvangen. 

De van . . . ontvangen noodoproep is 
afgewikkeld door .. . 

Ik heb het door ... (roepnaam van het 
mobie/.e station) om ... (tijdstip) gegeven 
noodsein ontvangen. 

Het noodverkeer is geëindigd . 

2. Verlrnrtingen ,•an verschillend en aard. 

korting Beteekenis 

C 
N 
p 

w 
AA 
AB 
AL 
AS 
BN 
BQ 
CL 
es 
DB 

DC 
DF 

DG 
Dl 
DJ 
DL 
DO 
DP 
DS 
DT 
DY 

DZ 

ER 

Ja. 
Neen . 
Aankondiging van een particulier telegram in den mobiele1 dienst (te gebruiken aan 

het begin van de inleiding) . 
Woord of woorden. 
Alles na ... (te gebruiken na een vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Alles vóór ... (te gebruiken na een vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Alles wat zooeven geseind is (te gebruiken na een vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Wachten. 
Alles tusschen ... (te gebruiken na een vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Antwoord op RQ. 
Ik sluit mijn station. 
Roepnaam (te geb,uiken om een roepnaam te vragen of te doen herhalen). 
Ik kan U ge!'n pe' ling verschaffen, gij zijt niet in den betrouwbaren sector van dit 

station. 
Het minimum van uw teekens voldoet voor de peiling. 
Uw peiling om ... (tijdstip) wa.s ... graden in den twijfelachtigen sector van dit station, 

met een mogelijke fout van twee graden. 
Wil mij waarschuwen, indien gij een fout in de gegeven peiling vaststelt. 
Twijfelachtige peiling ten gevolge van de slechte hoedanigheid van uw teekens. 
Twijfelachtige peiling ten gevolge van storing. 
Uw peiling om ... (tijdstip) was .. . graden in den onzekeren sector van dit station. 
Twijfelachtige peiling. Vraag later of om ... (tijdstip) een andere peiling. 
Boven 50 mij len kan de mogelijke peilfout twee graden bP,reiken. 
Regel uw zender, het minimum van uw teekens is te onscherp. 
Ik kan U geen peiling verstrekken, het minimum van uw teekens is te onscherp. 
Dit station geeft de richting naar twee zijden ; wat is bij benadering uw richting in 

graden ten opzichte van dit station ? 
Uw peiling is in omgekeerden zin (alleen door het hoofdstation van een groep radio

peilstations te gebruiken, wanneer het ûch tot andere stations van dezelfde groep richt). 
Hier ... (vóór den naam van het mobiele station bij de overseining van de opgaaf van den 

~oers Ie gebruiken). 
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GA 
JM 

MN 
NW 
OK 
RQ 
SA 

SF 
SN 
ss 
TR 
TU 
UA 
WA 
WB 
xs 
YS 
ABV 
ADR 
CFM 
COL 
ITP 
MSG 

NIL 

PBL 
REF 
RPT 

SIG 
svc 
TFC 
TXT 
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Beteekenis 

Hervat de overseining (meer in het bijzonder in den vasten dienst te gebruiken) 
Wil, als ik mag seinen, een serie strepen geven. Geef een serie punten om mij met 

seinen te doen ophouden [mag niet gebruikt worden op 500 kp/s (600 m)]. 
Minuut of minuten (te gebruiken om den duur van het wachten aan te geven) . 
Ik hervat de overseining (meer in het bijzonder in den vasten diens' te gebruiken) . 
Wij zijn het eens. 
Aa nduiding van een vraag. 
Aankondiging van den naam van een luchtvaartuigstation (te gebruiken bij de over-

seining van meldingen). 
Aankondiging van den naam va,1 een luchtvaartstation. 
Aankondiging van den naam van een kuststation. 
Aankondiging van den naam van een scheepsstation (te gebruiken bij de overseining van 

meldingen). 
Verstrekking van melclingen betreffende een mobiel station. 
Ik dank U voor de verleende meclewerking. 
Zijn wij het eens ? 
Woord na ... (te gebruiken na em vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Woord vóór ... (te gebruiken na een vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Luchtstoringen. 
Zie uw clienstnota. 
Herhaal (of Ik herhaal) cle cijfers verkort. 
Adres (te gebruiken na een vraagteeken, om •en herhaling te vragen). 
l3evestig of Ik bevestig. 
Collationneer of Ik collationneer. 
De leesteekens tellen mee. 
Aankondiging van een telegram, betreffende den scheepsdienst (te gebruiken aan het 

begin van de inleiding). 
Ik heb u niets te seinen (te gel-ruiken na een verkorting van de Q-code ten einde aan te 

geven. dat het antwoord op de gestelde vraag ontkennend is ). 
Inleiding (te gebrui ken na een vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Met verwijzing naar ... of Verwijs naar ... 
Herhaal o/ Ik herhaal (t e gebruiken om herhaling van al het geseinde of van een gedeelte 

daarvan te vragen of te geven, door na de verkorting de betreffende aanwijzingen te 
laten volgen). 

ûnderteekening (te gebruiken na een vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Aanduiding van een diensttelegram betreffende het particulier verkeer (te gebruiken 

aan het begin van de inleiding). 
Verkeer. 
Inhoud (te gebruiken na een vraagteeken, om een herhaling te vragen) . 

BIJLAGE 12. 

Schaal In g·ebrulk om de sterkte ot 1le neembaarheld der teek en s uit te drukk en. 
(Zie artikel 17.) 

Ste,·kte . N ee1nbaarheid. 
QRK 1 = onneembaar QSA 1 = nauwelijks hoorbaa r 

QSA 2 = zwak 
QSA 3 = vrij goed 
QSA 4 = goed 

QRK 2 = nu en dan neembaar 
QRK 3 = neembaar , maa r moeilijk 
QRK 4 = neembaar 

QSA 5 = zeer goed QRK 5 = ui tstekend neembaar. 

BIJLAGE 13. 

Model -staat voor de afrekenin g· van radloteleg-rammen. 
(Zie artikel 29.) 

Compte des radioté légrammes échangés entre ,

1 

{ de la station cótière de ... . 
..... ... . et (noms des pays) par ]' in ter- ou des stations cótières .. . 
rnédi ai re pendant Ie mois de ... ........ . 

Dates 
Bureau 

d 'origine 
Bureau de 
destination 

Nombre 
de mots 

L' Administration 
....................... porte au 

Crédit Débit 

Fr. cts. Fr. cts. 

(nationalité) 

ûbser
vations 



1938 

BIJLAGE 14. 

Wijze van werken In den dienst der mo 
hiele radlotele foon statlon s van gering· 

vermogen. 

(Zie a rt ikel 31.) 

§ l. De navol gende wij ze va n we rken wordt 
a ls voorbee ld gegeven. 

1°. A roept : 
All o B , a llo B , A appel le, A appelle, radio

télégramme pou r vous, radioté légramme pour 
vous, commutez. 

(Ha llo B , hal lo B , A roept, A roept, radio
telegram voor u, radiote legram voor u, over ). 

2° . B a ntwoordt : 
All o A, a llo A, B répo nd , B répond, en

voyez votre radiotélégramme, envoyez votre 
rad iotélégramme, com mutez. 

(H a ll o A , ha llo A, B a ntwoord t, B a nt
woord t, zend uw radiotelegram, zend uw radio
te legram, over). 

3° . A antwoordt: 
Allo B , A répond, radiotélégramme com-

mence, de .. .... n° .. ... .. nombre de mots 
jour . . .. he u re ..... . ad resse .. . .. . tex te .. . 
signature ...... , 

t ransmiss ion du radiotélégramme termi née, 
je ré pète, rad iotélégramme, commence, de 

n° ....... nombre de mots ...... jour ..... . 
he ure . . ... . ad resse tex te s ignature 
... ... , radiotélégramme te rminé, commutez. 

(H allo B , A a ntwoo,·dt, radiotelegram be-
g in t, van nr . aantal woorden 
da tum tij dst ip ad res .. .... inhoud 

Over te Over te 
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onde rtee ken ing ...... , (ove rbreng ing m u het 
radiotelegram geëind igd , ik herhaa l, r adiote
legram begint, van nr. aa ntal woor-
den ..... . datum .. .. .. tijdst ip ...... a d res 
inhoud ... ... ondertee kening ...... , 

radiote legram geëindi gd , over) . 
4 ° . B a ntwoordt : 
Allo A , B répond , votre rad ioté légrarn me 

commence, de 11 °. . ... nombre de :" ')ts 
jour ...... heu re ...... adresse lc:.- e 

...... rs ignatu re ... ... , 
votre radiotélégramme te rmi né, comm utez. 
(Hallo A, B antwoordt, uw radiotelegram 

begint, va n ...... nr ...... aanta l woorden 
datum .... .. t ij dstip .... a dres ... inhoud 
onder teekening ..... . , 

uw radiotelegram geëindi gd , over). 
5°. A a ntwoordt : 
Al lo B , A répo nd , exact, exact, coupons. 
(Ha ll o B , A a ntwoordt, juist j u ist, laten wij 

ve rbreken). 
6°. A verbreekt vervolgens de ve rbinding 

en de twee stations gaan weer tot hun nor
ma len lu iste rdi enst over. 

Op1nerking: Bij het begin van een be r ich
te nwisse l ing wo rd t de voorgeschreven aa nroep 
zoowel door het roepende station' a ls door het 
o pge roepen station tweemaal uitges proken. 
Wa nneer de ve rbinding tot sta nd is gekomen. 
word t h ij slech ts één keer ui tgesproken. 

§ 2. Wa nneer het noodi g is roepnamen, 
d ienstverkort ingen en woorden te spe l !en, moet 
de h iernavolgende tabel worden gebrnikt : 

Over te 
brengen brengen 

let ter 
T e gebruiken woord brengen 

let ter 
T e gebruiken woord 

cij fer 1 ) 

1 A Amst erdam 1 0 Oslo 
2 B Baltimore p P aris 
3 C Casablanca Q Québec 
4 D Danemark R R oma 
5 E Edison s Santiago 
6 F F lorida T Tripolis 
7 G Ga llipoli Upsala 
8 H H avana V Valencia 
9 I Ita lia w Washington 
0 J J érusalem X X a ntb ippe 

komma K K.ilogramme y Yokoba ma 
breuk- L Liverpool z Zürir h 
s treep 1 
schei- M Madagascar 

1 

t eeken 
punt N New York 

l) Elke overbreng ing va n cij fe rs word t aangekondi gd door en e ind igt met de woorden "en 
nombre" tweemaal he ,·haa ld . 

§ 3. Wa nneer het station dat ontvangt de 
zekerhe id heeft, dat het rad iotelegram ju ist 
ontva ngen is, is de he rha l ing bedoeld in 4° 
van § 1 niet nood ig behoudens voor een rad io
telegram met colla t ionneering. I nd ien men 
van de he rh a ling a fz iet , deelt het station B de 

goede ontvangst va n het overgebrachte tele
gram in den volgenden vo rm mede: 

Al lo A, B répond, bien reç u votre rad io
té légramme, commutez. 

(Ha llo A , B antwoord t, uw rad iotelegram 
goed ontvangen, ove l') . 
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BIJLAGE 15. 
Verkrijging van radiopeilingen. 

(Zie artikel 32). 
I. Algemeene voorschriften. 

A. Alvorens een of m eer radiopeilstations 
op te roepen, om zijn pei ling te vragen, moet 
het mobiele station in de naamlijst opzoeken: 

1 °. De roepnamen van de stations, die moe
ten worden opgeroepen om de radiopeilingen, 
die het wenscht, te verkrijgen. 

2° . De golf, waarop de radiopeilstations 
uitluisteren e n de golf of de golven waarop 
zij de peilingen nemen. 

3°. De radiopeilstations die door middel van 
speciale lijnverbindingen met het te roepen 
radiopeilstation een groep kunnen vormen. 

B. De wij ze, waa rop het mobiele station 
moet te werk gaan, hangt van verschillende 
omstandigheden af. In het a lgemeen gezegd, 
moet het rekening houden met het volgende: 

1 °. Indien de radiopeilstations niet op de
zelfde golf uitluiste ren, moeten de peilingen, 
onverschillig of het luisteren op de golf voor 
het verrichten der peilingen of op een andere 
golf geschiedt, a.a. n elk station of aan elke 
groep va.n stations, welke een be pa.al de golf 
bezigen, afzonder lijk gev raagd worden. 

2°. Indien alle betrokken radiope il stations 
op een zel,fde · go][ 1 uiste ren , en ind ien zij in 
sta.at zijn pe ilingen te nemen op een ge
meenschappelijke go lf - die een andere golf 
kan zijn dan de luistergolf - is er aanleiding 
hen gezamenlijk op te roepen, opdat de pei
lingen door a l deze stations tegelijk, op één 
e n dezelfde uitzending worden genomen. 

3°. Indien verscheidene radiopeilstations 
met behulp van s pec ia le lijnen een groep vor
men , moet één hunner geroepen worden, zelfs 
indien alle van zendinrichtingen zijn voor
zien. Indien noodig moet evenwel het mobiele 
station in dit geval de radiopeilstations, waar
van het pe ilingen we nscht te verkrijgen, door 
middel va.n de roepnamen, in den oproep ver
melden. 

C. D e aanwij zingen betreffende : a. het tee
ken dat gebezigd moet worde n om de peiling 
te verkrijgen; b. den duur van de door het 
mobiele station te venich ten uitzendingen en 
r. den door het betrokken radiopeilstation ge
bruikten tijd, worden in de naamlijst ver
meld. 

II. Voorschriften voor de wijze van 
werken. 

A. Om. een peiling te verkrijgen. 
1. H et mobiele station roept het radiopeil

station op de golf, di e in de naamlijst als 
zijn luistergolf is aangegeven. Het roepende 
station seint de verkorting QTE ? (gevolgd, 
indien het radiopei lstation een mobiel sta
tion is, door de verko rting QTH ?) en geeft, 
zoo noodig, de golf aan, welke het zal ge
bruiken om zijn pe iling te doen nemen. Ver
volgens wacht het roepende station op instruc
tie. 

2. H et geroepen radiopeilstation , noodigt 
het roe pende station uit om te se inen. 

3. a, zoo noodig, zijn ni euwe se ingolf te 
hebben ingesteld , antwoordt het roepende sta
tion door zijn roepnaam te se inen , die , eventu
eel verbonden met een ander teeken, geduren-

L. &. S. 1938. 

1938 

de een voldoend langen t ijd wordt gegeven om 
het pe ilen mogel ijk te maken. 

4. Het radiopeilstation bepaalt de richting 
en zoo mogelijk den zin van de rich t ing der 
peiling en brengt het berfoht aan het roe
pende station in deze volgorde over: 

a. verkorting QTE; 
b. ware peiling in graden ten opzichte van 

het rad io peilstat ion; 
c. tijd van waarneming; 
d. indie n het radiopeilstation een mobiel 

station is, zijn e igen positie in breedte en 
lengte, voorafgegaan door de verkorting QTH. 

Indie n het radiopeilstation niet voldaan is 
over de ha ndeling, vraagt het aan het roepen
de station de uitzending, bedoeld onder 3 te 
herhalen. 

5. Zoodra het roepende station het resul 
taat der waarneming heeft ontvangen, moet 
dit station het bericht herhalen aan het radio
pei lstation, hetwelk dan bevestigt, dat de her
haling juist is oi e ventueel verbetering geeft 
door het bericht te he rhalen. Wanneer het 
radiopeilstation de zekerheid heeft, dat het 
mobiele station het bericht zonder fouten heeft 
ontvange n, geeft het het kwijtingsteeken. Dit 
teeken wordt dan door het roepende station 
herhaald om aan te duiden dat he t werken 
is geëindigd. 

B . Om een positie van twee of ,neer radio
peilstations te verkrijgen, welke een groep 
vo1·1nen. 

Indien het roepende station omtrent zijn po
sit ie wenscht te worden ingelicht door het 
controlestation van een groep radiopeilstations, 
roept het dit controlestation zooals boven is 
aangegeven en vraagt een positie door gebruik 
te ma ken van de verkorting QTF? 1) 

Het controlestation beantwoordt den oproep 
e~ noodigt, als de radiopeilstations gereed 
z1Jn, het roepende station uit om te seine n; 
wanneer de pos it ie is vastgesteld, brengt het 
deze aan het roepende station over zooals 
boven is aangegeven en maakt daarbij ge
bruik van de verkorting QTF. 

C. Om gelijktijdige peilingen te verkrijgen 
van twee of meer radiopeilstations, welke een 
groep v01·1nen. 

Op een verzoek om peilingen, gaat het con
trolestat ion van een groep radiopeilstations te 
werk a ls hierboven onder B is aangegeven en 
seint vervolgens de peilingen over, die door 
el k station van de groep zijn waargenomen, 
waarb ij elke peiling wordt voorafgegaan door 
den roepnaam van het station, dat ze heeft 
genomen. 

BIJLAGE 16. 
Huishoudelijk reg·Iement van het Interna

tionaal raadg·evend comité voor radio• 
berichtgeving (C.C,I.R.). 

(Zie artikel, 33 van het Reglement.) 

Artikel 1. 

Organlseerendc Administratie. Definitie 
en taak. 

Onder "organiseerende adm inistratie" wordt 
de administratie verstaan, die belast is met 

1) Kuststations geven in het algemeen geen 
posities op. 

71 
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de orga nisatie van een bijeenkomst van het 
C.C.I.R. 

Haar taak loopt vijf maanden na de slui
ting van de bijeenkomst, welke zij heeft ge
organiseerd, ten einde. 

Artikel 2. 
Uitnoodlg·ing tot de bijeenkomst. 

§ 1. De organiseerende administratie be
paalt de plaats en den juisten datum van de 
bijeenkomst en deelt ze tenminste een jaar te 
voren door tusschenkomst van het Bureel 
van de Vereenig ing m ede aan de andere ad-
ministraties . · 

§ 2. Minstens zes maanden vóór dezen da-
tum zendt de organiseerende administrat ie 
door tusschenkomst van het Bureel van de 
Vereeniging de uitnoodi g ing voor deze bijeen
komst aan alle administraties van de interna
tionale vereenig ing voor verreberichtgev ing en 
aan de internationale organisaties bedoeld in 
nummer 773. 

De administraties deel en de uitnoodiging 
mede aan de particuliere ondernemingen, wel
ke door haar erkend zij n en aan de andere 
international e organisaties , waarvan zij de 
deelneming aan de bijeenkomst nuttig oor
deelen. 

Minstens 4 maanden vóór de bijeenkomst 
zenden zij haar antwoord , die van de· ·parti
oul iere ondernemingen , welke erkend zijn door 
haar onderscheidene tot het Regl ement be
treffende de radioberichtgeving toegetreden 
regeeringen , alsmede die van de internationale 
organisaties, bedoeld in het vorig I id , aan het 
Bureel van de Vereepiging toe . 

De · "internationale o"rganisaties bedoeld in 
numrrier 773 zenden binnen den vastgestelden 
termijn haar antwoord rechtstreeks aan het 
B,ureel van de Vereeniging toe. 

Wat de landen betreft, waar de radio-d ien
sten door particuliere ondernem ingen worden 
uitgeoefend, ontvangen deze particuliere on
dernèqiingen en de andere internationale or
ganisaties de uitnoodiging van de organisee
rende administratie door tusschenkomst van 
de · beide betrokken regèeririgen. 

§ 3. ' Tot de bijeenkomst worden toegelaten: 
a . van rechtswege, de deskundigen van de 

administraties, welke al of niet tot het Regle
ment betreffende de radioberichtgeving zijn 
toegetreden (gedelegeerden) , van de particu
liere ondernemingen welke erkend zijn door 
de onderscheidene regeeringen (vertegenwoor
digers) en van de internationa le organisaties 
(toehoorders) bedoeld in nummer 773; 

b. van rechtswege, de directeur van het 
Bureel van de Vereeniging of zijn vertegen
woordiger ,en de vertegenwoordigers .van de 
andere internationale raadgevende comité's; 

c. na een beslissing van de plenaire ope
ningsvergadering, de deskundigen van de an
dere internationale organisaties (toehoorders) 
die door de adm inistraties zijn opgegeven. 

§ 4. De organiseer<;)nde administratie deelt 
vijf maanden vóór de bijeenkomst aan a lle ad
ministraties de commissies mede, welker in
stelling zij voornemens is voor te stellen, waar
bij zij zich laat leiden door de indeeling van 
de adviezen en de verdeel ing van de vraag
punten over die commissies. Onmiddellijk vóór 
den openingsdatum van de bijeenkomst komen 
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de hoofden van de delegaties bijeen om dit 
ontwerp te onderzoeken. 

Artikel 3. 
De 1ilenalre openingsvergadering·. 

Taak van den voorzitter van de bij.een
komst van het C.C.I.R. 

§ 1. H et voorzitterschap van de plenaire 
openingsvergadering wordt bekleed door een 
vertegenwoordiger van de organiseerende ad
ministratie. D eze vergader ing stelt de noodige 
commissies in en verdeelt onder deze groeps
gewijze de te behandelen vraagstukken. 

Zij wijst den voorzitter en den' of de onder
voorzi tter( s) van de bijeenkomst van het C. C. 
I. R ., den voorzitter, den of de ondervoorzit
ter(s) en den of de rapporteur(s) van elke 
commissie aan en zij bes] ist ook over de toe-
1 atii1g van de internationale organisaties waar
van in § 3, c, van het vorig artikel sprake is. 

§ 2. D e voorzitter van de bijeenkomst · van 
het C. C. I. R. leidt de plenaire vergaderin
gen; hij heeft bovendien de a lgemeene leiding 
van de werkzaamheden van de bijeenkomst. De 
ondervoorzitters verleenen den voorz itter bij 
stand en vervangen hem bij afwezigheid. 

Artikel 4. 
Secretariaat. 

Het secretariaat van de bijeenkomst van het 
C. C. I. R. wordt door het Bureel van de 
Vereeniging waargenomen. 

Artikel 5. 
Processen-verbaal van de plenaire ver

gaderingen. 
In beginsel worden in de processen-verbaal 

va n de plenaire vergader ingen slechts de 
voornaamste punten van de uiteenzettingen 
van de gedelegeerden weergegeven. Op voor
waarde , dat hij uiterlijk binnen twee uren 
volgende op het eind van de zitti ng den tekst 
er v·an verschaft, heeft echter elke gede le
geerde het recht om te verzoeken , dat e lke 
verklaring, die hij. heeft afgelegd, beknopt of 
in extenso in het proces-verbaal wordt opge
nomen. 

Artikel 6. 
Talen en wijze van stemmen In 1le 

plenaire vergaderingen, 
§ 1. D e talen, welke in de plenaire ver

gaderingen worden gebru ikt, zijn vermeld in 
artikel 21 van het Verdrag. 

§ 2. In de plenaire vergaderingen zijn uit
slui tend stemger echtigd de delegati es van de 
administraties, welke in de kosten van den 
dienst der radioberichtgeving van het Bu
reel van de Vereeniging bijdragen en die dit 
recht op de laatste conferentie van gevol
machtigden of op de laatste a dministratieve 
conferentie hebben uitgeoefend .* 

* Een souvereine Staat, die niet was toege
treden tot het Algemeen Reglement betreffen
de de radiober ich tgeving en die in het t ijd
vak tusschen twee conferenties, hetzij van ge
volmachtigden, hetzij administratieve, is toe
getreden, kan stemgerechtigd zijn, r ekening 
houdende met de op de Conferentie van Caïro 
vastgestelde beginselen betreffende het stem
recht. 



112~ 

Alle andere administratie§, particuliere on
dernemingen en in te rnationale organisaties be
doeld in nummer 773, de directeur · van het 
Bureel van de Vereen ig ing en de Yertegen
woordigers van de andere raadgevende comi
t.é' s hebben slechts een advi seerende · stem. 
Wanneer ·echter een land niet door een stem
gerechtigde adm inistratie wordt vertegen
woordigd, zijn de vertegenwoordigers van de 
particu l iere ondernemingen stemgerechtigd en 
hebben zij, ongeacht hun aanta l , te zamen 
recht op één stem . 
· Voor·· de ·-a·ndere internatiónale organisaties 

worden de bepalingen va n § 3, c) van artikel 
2 toegepast. 

§ 3. E en delegatie , die wegens een gewich
tige reden verhinderd is aan zitt ingen deel 
te nemen, heeft de bevoegdheid het uitbrengen 
van haar stem of stemmen aan een andere 
delegat ie over te dragen. E ch ter kau een
zelfde del egati e onder deze omstandigheden 
over de stemmen van niet meer da n twee de
legaties , daa ronder haar stem of stemmen be
grepen, beschikken. 

§ 4. Geen voorste l is aangenomen , indien 
het n iet de volstrekte meerderheid van de uit
gebrachte stemmen verkrijgt; bij staking van 
stemmen wordt het terzijde gelegd . 

§ 5. De stemmingen hebben p laats hetzij 
met hand opsteken, hetzij , op verzoek van 
een delegatie, met a fl ez ing der namen in al
phabetische volgorde van de Fransche namen 
der deelnemende I anden. In het eerste geval 
ve rmei den de processen-verbaal . het aantal de
legaties , d ie vóór het voorstel hebben ge
stemd en het aanta l van die, welke er tegen 
hebben gestemd ; in het laatste, geval vermel
den, zij de delegaties , die vóór en die, welke 
tegen het voo rstel hebben gestemd. 

Art ikel 7. 

Werkin g van de commissies, s ub-commis 
sies en sub-s ub- commissies. 

§ L De door de plenaire vergadering inge
stelde commiss ies kunnen onderverdeeld wor
den in sub-commissies en de sub-commissiE)s 
in sub-sub-commissies. 

§ 2. De voorzitte rs van de commiss ies on
derwerpen de keuze van den voorzitter en 
van den of de rapporteur{s) van elke sub
commissie en sub-sub-commiss ie aan de goed
keuring van hun onderscheiden commissies. 

§ 3. De voorzitters kunnen deskundigen van 
de particuliere nijve rheid uitnoodi gen om aan 
bepaalde zittingen van de. commiss ies deel te 
nemen indien het blijkt, dat hun medewerking 
van nut kan zijn. 
· § 4. De door de commiss ies uitgebrach te 

adviezen moeten een van de formules "à 
1'unan imité" (met a. l gem eene stemme n) of "à 
la m ajorité" (bij meerderhe id van stemmen) 
bevatten naar gelang zij met a lgemeene stem
men of bij meerderhe id van stemmen zijn aan
genomen. 

§ 5. De bepal ingen van de artikelen 5 en 6 
zijn van toepass ing op de werkzaamheden van 
de commiss ies, sub-commiss ies en sub-sub-com
m issies. Echter zij n alleen de delegaties en de 
vertegenwoord igingen, di e· voldoen aan de in 
§ 2 van artikel 6 vastgestelde voorwaarden 
en aangewezen zijn om deel uit te maken van 
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deze comm1ss1es, sub-commissies en sub-sub
comm iss ies, stemgerechtigd. 

Art ikel 8. 

P u bllcatle van tie bescheltlen. 
Met het oog op de centra] isatie en publ ica

tie van de adv iezen en van een a l gemeene 
documentati e ten dienste van de adm inistra
ti es neemt het Bureel van de Vereeniging deel 
aan de verschillende werkzaamheden van het 
C.C.I.R. 

Artikel 9. 

P lenalre sluitin gsvergaderin g. 
§ 1. Op de plenaire sluitin_gsvergader ing 

deelt de voorzitter de lijst van de adviezen, 
de lijst va n de vraagpunten, welke nog moe
ten worden opgelost en de lijst van de nieuwe 
vraagpunten, wel ke door de commissies zijn 
voorgelegd , mede. 

§ 2. De voorzi tter stelt, in voorkomende ge
vall en, de definiti eve aanneming van de u it
gebrachte adv iezen vast. I nd ien er een sLem
ming noodig is, zijn de foimu les " à l'unani 
mité" (met al gemeene stemmen) of "à la 
majorité" (bij meerderhe id van stemmen) op 
deze stemming va n toepassing. 

§ 3. De plenaîre vergadering stel t vervol
gens de lijst van de niet opgeloste en van de 
nieuwe vraagpunten vast welke in studie moe
ten worden genomen ; zij gaat over tot de 
vorming van "groepen van · Administraties", 
welke zijn be last met de studie van de boven
genoemde vraagpunten tusschen de bijeenkom
sten en met de voorbere id ing van de advie
zen , welke aan het C.C.I.R. :ïullen worden 
voorgelegd. 

Voor iedere groep van Administraties wijst 
de vergadering de v09rbereidendè administra
t ie en de medewerkende administra t ies, .par
ticuliere ondernem ingen en internationa le or
gan isaties aan. 

§ 4. Op de,,elfde plenaire vergadering wijst 
het C.C.I.R. op voorstel of. met toestemmiog' 
van de betrokken delegatie, de adm inistratie 
aan , die de volgende bijeenkomst zal organi
seeren en stelt den vermóedelijken datum 
van deze bijeen komst vast. 

Artikel 10. 

Verdeelln g en betalin g der kosten. 
De kosten, welke betrekking hebben op een 

bijeenkomst van het C.C.I.R., worden onder 
de deelnemende a dministraties, part icul-iere on
dernemingen en internationale organisaties 
omgeslagen. Voor den omslag der kosten wor
den de deelnemers in vier klassen verdeeld, 
die e lk in verhoud ing van een zeker aantal 
eenheden bijdragen, nl.: 

l e klasse: 25 eenhede n , 
2e klasse: 20 eenheden, 
3e klasse : 15 eenheden, 
4e klasse : 10 eenheden. 
In de eerste dri e klassen zijn de administra

ties opgenomen, waarvan de regeeri ngen in de 
eerste dri e klassen genoemd in artike l 17 van 
het Verdrag zij n gerangsch ikt. 

De 4e klasse bevat de admin istraties , waar
van de regeer ingen in de laatste dri e kl assen 
van artikel 17 van het Verdrag zijn gerang
schikt en bovendien de deelnemende pa rticu -
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liere ondernem ingen en inte rnationa le orga
ni a ti es . 

De aancleelen moeten volgens de bepa lingen 
va n a rtikel 17, § 3 (5 ) van het Verdrag wor
den betaa l cl . 

Art ikel ll . 
Verdeelln g en be hande lin g Yan ,te 

werkzaam hede n. 
§ 1. N a de slu it ing van een bijeenkomst 

worden a lle nieuwe vraagpunten, welke de 
a clmini traties, de particu lie re ond rnemingen 
en de in ternat iona le organisaties aan het co
mi té wenschen voor te leggen, aan het Bu
ree l van de Vereen iging ger icht, ve rgezeld 
va n een ui teenzetting om de trekki ng van e lk 
vraagpunt nader aan te geven. 

E en nieuw vraagpunt za l ech ter slechts in 
studie worden genomen indien het ve ,·zoek 
door ten minste vij f deelnemende adm inist ra
t ie word t ondersteund. 

§ 2. Indien een nieuw vraagpu nt dee l ui t
maakt van onderwerpen, welke aan een be
staande g roep va n administratie zijn toe ver
trouwd, wend t het Bureel van de Ve reeni 
ging zich tot de voo rbere idende adm in istra t ie 
van bedoelde g roep om te vernemen of deze 
het n ieuwe vraagpunt in studie wensch t te 
nemen. Bij we igering gaat het B ureel van 
de Vereenig ing te we rk volgens de bepa lingen 
van ' de §§ 3 en 4. 

§ 3. In andere gevall en raad pleegt het Bu
reel van de Vereeni g ing schriftel ij k a ll e groe
pen van aclmin istraties over de toewijzing van 
het nieuwe vraagpu nt aan een be taande groep 
van admi nistrat ies of eventueel over de vo rn,ing 
van een nieuwe g roep van a dministraties, die 
met d it v raagstuk zal worden belast en over de 
keuze van de administratie, d ie ui tgenood igd 
zal worden om de voorbere idende aclrni ni tratie 
te zijn. 

§ 4. I ngeval de g roepen van adm inistraties 
het eens zijn over de vo rming van een nieuwe 
g roep van a dmin istraties, moeten zij de ad
minisfra ti es a anw ijzen , die e r deel van zo uden 
kun nen u itmaken en die, welke zou ku nnen 
worden u itgenoodigd om voorbere idende ad
m inistrat ie te zij n. H et B ureel van de Ver
eeni g ing deelt deze zienswijze aan de be lang
hebbende admi ni traties mede met het oog op 
de vo rming va ,i deze groep van administra
ties. 

Indien de zien wijze van de groepen van ad
mini t raties niet eensluidend is, za l het Bu
ree l va n de Vereeniging te we ,·k gaa n vol
g ns de z ie ns ,vijze va n de rneerdel'he id. 

Artikel 12. 
Voorbereidin g Yan een b(J!'e11kom st. 

§ 1. All e bescheiden betrekking hebbende 
op een bijeenkomst worden door het Buree l 
van de Vereeniging gedrukt en rondgewn
den. 

§ 2. 1. W anneer de studie va n een vraag
punt aan een "groep van administraties" is 
toevertrnuwd, behoort de voorbereidende ad
ministrat ie het noodi ge te doen om met de 
studie van he t vraagpunt aan te vangen. Te 
dien e inde neemt de voo rbere idende admini 
strati e de le id ing der werkzaamheden o p zich 
en heeft zij de bevoegdheid om de medewer
kende adm inistraties, particuli ere onderne-
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mingen en inte rrlationa le organisaties bijeen 
te rne pen. Deze bijeenkomsten zull en slech ts 
pl aats hebben, indien de meerderhe id van de 
medewerkenrle administraties e r mede in
stemt. 

2. De vraagpunten moeten zooveel mogelij k 
schr iftelij k worden opgelost ; de voorbereiden
de adm inistratie ka n daa rtoe rechtst reeks 
brie fw isseling voe ren met de medewerkende 
adminis traties, pa rt iculiere ondernemingen en 
internationale organisaties. M aar indien de 
voll edi ge oploss ing van een vraagpunt n iet 
1 a ngs dezen weg _kan worden verkregen, heeft 
de voo rberei dende adm inistratie het rech t bij 
eenkomsten op geschik te pi aatsen voor te 
stellen, opdat over het te be tudee ren vraag
stuk mondeling ka n worden be ra ad laag-cl . 

3. De groepen van admi nistraties kunnen 
deskundigen van de pa rt icu l iere nijve rhe id 
ni tnoodigen aan sommige van haa r stud ies en 
bespre kingen deel te nemen, indien het bl ij kt, 
dat hun medewerking van nut kan zijn. 

§ 3. De voorbere idende admin istratie moet 
haar a lgemeen ra ppor t u ite rl ij k vijf maanden 
vóór den datum van de bijeenkomst van het 
C.C.I.R. aan het Bureel va n de Vereeni g ing 
doen toekomen. 

§ 4. De administ rat ies, pa rticulie re onder 
nemingen en inte rnationale o rganisaties, die, 
na de slu it ing van een bijeenkomst , aa n de 
studie van een vraagpu nt wenschen mede te 
werken, moeten haa r verwek aan de be
voegde voorberei dende administratie rich ten. 
Deze I icht door tusschenkomst va n het Bureel 
van de Vereen ig ing a ll e administrat ies e r 
over in. 

Art ikel 13 . 
Vertegenwoordl •ln g van he t c .c .I.R. OJl 
b(Je'enkom sten van andere In ternationale 

organisaties. 
§ 1. I ndien andere internationale o rga ni

sa t ies wenschen da t het C.C.I.R. aa n haar 
bijeenkomsten deelneemt, moeten zij haa r ve r
zoek aan het B ureel van de Vereeni g ing 
rich ten. 

§ 2. H et B ureel van de Vereen ig ing raad
pleegt sch riftelijk a ll e deelnemende admi ni
straties over het gevolg dat a an de u itnood i
g ing moet worden gegeven. 

De ko ten van de ve rtegenwoordi g ing ko
men ten laste van de adm inistraties, waar toe 
de deskundigen, welke belast worden om het 
C.C.I.R. te ve rtegenwoord igen, behooren. 

§ 3. In iede r geval , deelt het Bu reel van de 
Ve reenig ing aan de betrokken in te rna tionale 
o rganisaties de bes! iss ingen mede welke ten 
aanz ien van haa t· verwek zijn genomen en 
l ich t de deelnemers aan het C.C.I. R. e r 
over in. 

SLOTPROTOCOL Y AN H WI' Al ,G EllfEE JS" 
REGLE MENT BE'l'REFFEN])E DE 

R A])JOBE lUCHT GE VING 
(Herziening van Caïro, 1938 ) 

behoorende bij he t Intern ationaal Ver1lrag· 
betre rre ,ule de Verreberlchtge,·Jn g 

(Ma drid, 1932 ) 
Ove rgaancle tot de onde rtee kening van het 

Al gemeen R eglement betreffende de R adio-
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berichtgeving behoorende bij het Internatio
naal Verd rag betreffende de Verreberichtge
ving nemen de gedelegeerden, van wie de on
derteekeningen volgen, ak te van de volgende 
verklaringen: 

1. 
De Duitsche delegatie verklaart uitdrukke

lijk dat Duitschland zich het recht voorbe
houdt het gebrui'k van de golven 105 kp/s 
(2857 m) en 117.5 kp/s (2553 m) voor eenige 
per rad iotelefoon uitgeoefende bijzondere 
persdiensten te handhaven. 

2. 
De R epubliek Columbia, gezien de ongun

stige omstandigheden in haar geb ied, aan
vaardt niet de beperking die in den band van 
4770- 4900 kp/s (62.89- 61.22 m) vastgesteld 
is voor den radio-omroep in de t ropen en zal 
de in dezen band begrepen frequenties ge
bruiken, waarbij de verkregen rechten van 
reeds bestaande diensten zullen worden geëer
biedigd, mits deze van te voren bij het Bureel 
van de Internationale Vereenig ing voor Verre
berichtgeving te Bern zijn ingeschreven . 

3. 
De Fra nsche Kol oni ën behouden zich het 

recht voor om in den band van 9600- 9700 
kp/s (31.25- 30.93 m) de frequenties te blij
ven gebru iken waarvan zij thans gebruik ma
ken , tenzij zij gelijkwaardige frequenties kun
nen verkrijgen in de voor de vaste diensten 
toegelaten banden. 

4. 

De Spaansche administratie behoudt zich 
het recht voor om voor den radio-omroep op 
korte golven bepaalde frequenties, [9490 kp/s 
(31.61 m), 9860 kp/s (30.43 m) , 10365 kp/s 
(28.94 m)] gelegen in de banden van de 
vaste diensten, te blijven gebruiken, totdat 
het haar mogelijk zal zijn gelijkwaardige fre
quenties in de toegestane banden te verkrij
gen. 

5. 
De Vereenigde Staten van Amerika behou

den zich de bevoegdheid voor om den ba nd 
van 21650- 21750 kp/s (13.86- 13.79 m) zoo
wel voor de mobiele di ensten a ls voor den 
dienst van den radio-omroep te gebruiken. 

6. 
Finland behoudt zich het recht voor om 

den band van 2835- 2860 kp/s (105.8- 104.9 
m) voor zijn mobiele diensten voor de zee
vaart te blijven gebruiken, zoolang a ls een 
nieuwe regionale overeenkomst het niet de 
mogel ijkheid zal hebben gegeven om anders te 
handelen . 

7 . 
Frankrijk behoudt zich het recht voor om 

in den ba nd van 9600- 9700 kp/s (31.25- 30.93 
m) de frequent ies te blijven gebruiken waar
van zij thans gebruik maakt, tenzij het ge
lijkwaardige frequenties kan verkrijgen in de 
voor de va te di ensten toegelaten banden . 

8. 
De regeering van Hongarije behoudt zich 

het rech t voor om in den frequentieband van 
515-550 kp/s (583-545 m), binnen de gren-
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zen van het Al gemeen R eglement betreffende 
de radio-ber ichtgeving, een of anderen di enst 
uit te oefenen, di en zij noodig zal achten om 
de na tional e belangen van Hongarije te be
schermen. 

9. 
De regeering van Polen behoudt zich , bin

nen de grenzen van het Algemeen R eglement 
betreffende de rad iober ichtgeving, het recht 
voor om in den frequentieba nd van 515-
550 kp/s (583- 545 m) een o f anderen di enst 
uit te oefenen dien zij noodig zal achten om 
de nationale bela ngen van Pol en te bescher
men . 

10. 
De Portugeesche adm inistratie verk laart 

uitdrukkel ij k dat ingeval zij de onmogelijk
he id zou vaststell en om haar ra dio-omroep
diensten voor de overzeesche gewesten van 
Portugal uit te oefenen in de banden toege
wezen aan den radio-omroep op korte golven, 
in verband met hun ontoereikendheid , zij zich 
het recht voorbehoudt om een frequentie te 
gebruiken , nabij eiken band, waarin het haar 
niet mogelijk zal zijn te werken. De frequ en
t ie (s) welke in di t uitzonderingsgeva l ge
bruikt zal (zull en) worden, zal (zul len) zoo
da ni g gekozen worden, dat zij de be taande 
di ensten niet stoort (storen). 

ll. 
De gedelegeerden van Zweden verklaren 

uitdrukkelijk, dat hun administratie zich het 
rech t voorbehoudt om de frequentie van 8525 
kp/s (35.19 m) voor haar scheepsdienst te ge
bruiken, totdat het mogelijk za l zijn een ge
lijkwaardige frequentie te verkrijgen om ze 
te vervangen. 

12. 
De Zwitsersche adm inistrati e behoudt zich 

he t recht voor om de frequentie van 401 kp/s 
(748 m) te blijven gebruiken voor de rad io
omroepuitzend ingen van het station te Genève, 
tenzij haar door de aanstaande Europeesche 
Conferentie een a ndere, uit het oogpunt van 
propagatie gelijkwaardi ge frequentie zal wor
den aangewezen . Zij is overigens bereid te 
trachten een bij zondere overeenkomst met den 
di enst voor radiobakens van haar land te 
sluiten. 

13. 
De delegatie van de Vereenigde Staten van 

Venezuela verklaart dat haar regeering zich 
het recht voorbehoudt om haar zenders voor 
radiotelefon ie , welke thans werken op de fre
quenties van: 

8 173 kp/s en 5220 kp/s (36.70 en 57.47 m) 
zender YVA 

7 920 kp/s en 5215 kp/s (37.88 en 57.53 m) 
zender YVB 

7 842 kp/s en 5035 kp/s (38.26 en 59 .58 m) . 
zender YVO 

13 345 kp/s en 6672 kp/s (22. 48 en 44.96 m) 
zende r YVQ 

18 295 kp/s en 9147 kp/s (16.40 en 32.80 m) 
zender YVR 
te gebruiken voor de verzorging van den 
radio-omroep telkens wanneer zij dit nooclig 
zal achten. 

Zij deelt clan ook mede, dat zij de beper
kingen nader aangegeven in de ba nden, we lke 
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voor de 11 radio -omroep in de tropen zijn ge
reserveerd [frequenties t usschen 2000 en 3500 
kp/s (150 en 85,71 m) en frequenties tusschen 
3500 en 5200 kp/s (85 ,71 en 'fi7 ,69 m)] niet 
aanvaardt. 

Zij aanvaardt evenmin de vastgeste lde be
perk ing va n he t vermogen. 

Bijgevol g zal de a dministratie va n V e ne
zuel a a ll e mogel ijke pogingen in het werk 
stellen om de verdeeling, welke door de ta
bel van het A . R . is voorgeschreven, in acht 
te nemen, maar indien zij voor het geval zou 
komen te staan dat haar diensten bepe rkt of 
be na dee ld zouden worden , zal de a dministra
tie a ll e noodige m aatregelen nemen om ze te 
besche rmen, waarbij ech ter de voorrang va n 
de in andere la nden gevestigde di ensten, welke 
reeds aan het Bureel van de Internationale 
V e reeniging voor Verrebe richtgeving te Bern 
zijn ingeschreven, zal worden :seëerbied;g,i. 

14. 
D e delegatie van de Unie van Socialistische 

Sowjet R epubli eken verklaart uitdrukkelij k 
d a t h aar administratie zich het recht voorbe
houdt om op haar grondgebied va n J e , -ol
gende frequentiebanden gebru ik te rrm ke ,: · 

I. Voor den radio-omroep. 
Van 150- 160 kp/s (2000- 1875 m) 

o p het g rondgeb ied van de U.S .S.R., 
dat zich ten Oosten van den meridiaan 
van 40 ° O.L. bevindt. 

Van 265- 285 kp/s (1132- 1053 m) e n van 
-340- 415 kp/s (882- 723 m) -

op h et grondgeb ied van de U.S.S.R. , 
dat zich ten Oosten van deu merid iaan 
van 40° O.L. bevind t, met handhav ing 
op het grondgebied van h et Europee
sche gedeelte va n de U.S.S .R. van de 
reeds bestaande rad io-omroepstations. 
H et gebruik van den band va n 340- 1 

415 kp/s (882- 723 m) voor den rnd io
omroèp wordt door de administratie van 
d e U.S.S.R. a ls b ijkomstig beschouwd e n 
a ls een aan vuil i ng van de fundam e ntee
le toewijzing van dezen band, door het 
Al gemeen R eglement, aan de luchtvaart
diensten op het gehee le grondgebied van 
de U .S.S.R. 

V an 5100- 5200 kp/s (58.82- 57.69 m ) 

op het g rondgebied van de IT ,:',.S.R. , 
dat zich ten Oosten van den mcrirE a:rn 
van 40° O.L. bevindt. 

V a n 15 350- 15 450 kp/,s (19.54- 19.42 m) 
op h et geheel e grondgebied van d ,, U.S. 
S.R. 

II. Voor de luchtvaarttlleus ten op he t 
geheele 1rrondgeblet1 van de u.s.s.R. 

Van 6 600- 6 675 kp/s (45.45- 44 .94 m) 
Van 8 430- 8 480 kp/s (35.59- 35,38 m) 
V an 11 200- 11 300 kp/s (26.79- 26.55 m) 
Van 12 630- 12 770 kp/s (23 .75- 23.49 m) 
Van 17120- 17 250 kp/s (17 .52- 17.39 m) 
Van 23 100- 23 200 kp/s (12.99- 12.93 m ) 

16. 
De delegatie van Li tauen ve rklaart ui tdruk

kelij k , dat h aar adm inistrati e zioh lw( r.<ec li t 
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voorbehoudt om de werkfreque nti e van haat 
nationaa l radio-omroe pstatio n in den band 
van 150- 160 kp/s (2000-1875 m) te hand
h aven, totdat het mogelijk za l zijn om een 
andere geschik te frequentie voor haar ,;l:l.iion 
te vinden. 

16. 

D e delegatie van Groot-Britann ië, gez ien de 
verkl ar ing van de delegatie van Litaue n, ve r
klaart uitdrukke lijk dat in geva l van een op
voer ing van het vermogen of va n een vera nde
ring van de frequentie van het radio-omroep 
statio n Kaunas d ie tot gevo lg wu hebben dat de 
stor ing wu toe nemen, welke dit station 1·eeds 
veroorzaakt in de mobiele di ensten voor de zee
vaart van Groot-Bri tannië, welke in den mobie
len band van 150- 160 . kp/s (2000- 1875 m) 
werken, de administratie van Groot-Britannië 
zich het recht voorbehoudt o m haar di ensten 
voor de zeevaart te beschermen door opvoer ing 
van het vermogen va n haar zenders of door wij 
ziging van de frequenties welke door haar 
di ensten in dezen band worden gebruikt. D e 
delegatie van Groot-Britannië verklaart dat 
de ve r antwoordelijkheid voor elke storing, di e 
als gevol g van de toe.passing van dit voorbe
houd, in de radio-omroepdiensten , werkende 
i n den band van 150- 160 kp/s (2000- 1875 
m) , wu worden veroorzaakt, op de adm inistra
tie van Litauen zotf r usten. 

17. 

Al s gevo lg van het voo rbehoud van de de
legat ie van Litauen, 'verk laart de de legatie 
van Roemenië uitdrukkelijk, dat de Roemeen
sche adm in istratie alle noodige m aatregelen 
zal nemen om haar radio-omroepdi enst tegen 
de st-0ringen te be, chermen, die er uit zouden 
voortvloeien . 

18. 

In geval d at door maatrege le n, voor t
vloe iende u it een o f a nde re van de h iervoren 
ve rmelde verklar ingen, de rad io-diensten van 
de la nden, di e partij zij n bij he t Algemeen 
Reglement betreffende de rad ioberichtgeving, 
zouden worden geh inderd , behouden deze lan
den zich het recht voor, om, zonder daarbij 
derden te benadeelen, a lle m aatregelen te 
nemen noodig om een goede uitoefen ing van 
hu n d iensten van welken aa rd ook te ver
zekeren. 

In het b ij zonder behouden deze landen zich 
het recht voor om den termijn be doeld in de 
nummers 345 en 346 van het A lgemeen Regle
m e nt betre ffende de radioberi chtgeving in za
ke de opgave van frequenties niet af te wach
ten . 

T er oorkonde waarvan de onderstaande ge
delegeerden dit Protocol hebben opgem aakt 
en onderteeke nd in een enkel exemplaar, dat 
in de a rchieven van de regeering van Egypte 
bewaard za l b l ij ven, d ie een gewaarmerkt af
sch ri ft er van aan e l ke verdrags lui tende re
geering zal toezenden. 

Gedaan te Caïro, den 8sten April 1938. 

( Volg en de onderteeieningen.) 



J127 

ADDITIONEEL" REGLEMENT BETREF
FENDE DE RADIOBE RICHTGE VING 

(Herziening van Caïro 1938) 
behoorende bij het InteruatJouaal Verdrag 

betreffend e de Verreberlchtg·evlu g· 
(Madr id, 1932) 

Artikel 1. 

'l'oepasslng van de Teleg·raaf- en Telefoon -
reglementen op de radloberlchtgevln g·. 

800 § ·l. De bepalingen van het Telegraaf
en T elefoo nreglement en van de bij behooren
de protocoll en zijn op de radioberichtgev ing 
van toepass ing, voor zoover de R eglementen 
betreffende de radioberichtgeving niet anders 
bepalen. 
801 § 2. l. De radiotelegrammen worden, 
overnenkomst ig de bepalingen in het Tele
graafreglement vastgesteld voor de telegram
men, samengesteld en behandeld , behal ve de 
u itzo nder ingen voorzien in de volgende a r t i
kelen. 
802 2. H et gebruik van groepen van lette rs 
va n het Inte rna tionale Se inboek is in de ra
diotelegrammen gewisseld met sche.pen toe
gestaan. 
803 3. A angez ien het woord RADIO of, on
derschei denlijk AERADIO in de naaml ijst 
steeds aan den naam van het la ndstation, ve r
meld in het adres der radiotelegram men wordt 
toegevoegd, behoort d it woord bij de over
seining van een radiotelegram niet a ls dienst
aanwijzing aan het begin van de ambtelijke 
inleidi ng te wo rden gegeven. 

Artikel 2. 
Taksen. 

804 § l. H et tari ef van een rad iotelegram, 
a fkomstig van o f bestemd voor een mobiel sta
t ion of gewisseld tU3schen mobie le sta t ions, 
om vat naar omstand igheden : 
805 a. de boordtaks, toekomende aa.n het 
mobiele stat ion va n afzending of van bestem
ming, of aan deze beide stations; 
806 b. de landstationstaks (en) (z ie num
mer 816) toekomende aan het la ndstation of 
aan de landstations die aar de overb renging 
deelnemen; 
807 c. de taks voor de verzending la ngs het 
a lgemeen net van wegen voor de verreber ich t
geving, berekend naar de gewone regelen; 
808 d. de ta ks voor de bij zondere diensten 
welke door den afzender worden verl ang'cl . 
809 § 2. l. De landstationstaks en de boord
taks worden ui tsluitend per woord vastgesteld , 
zonder heff.ing van een minim um, ui tgezon
derd in het geval voorzien in artikel 10 van 
di t R eglement. 
810 2. H et maximum va n de landstationstaks 
is zestig centiemen (0 fr. 60) pe r woord. H et 
maximum van de boordta ks is veertig cent ie
men (0 fr . 40) pe r woord, de boordtaks voor 
1 uchtvaa rtui gen (h ieronder n iet begrepen de 
bestuurbare ba ll ons) is, in het a lgemeen, twin
t ig centiemen (0 fr. 20) per woord. 
811 De administra t ies kunnen de normale 
taksen die zij h effen aan het Bureel van de 
Vereenig ing opgeven. 
812 3. De landstations- of boordtaksen be
t reffende de rad ioteleg rammen waarbij sta
t ions zij n betrokken welke nog niet in de 
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naaml ijst zijn ingesch reve n, worden a mbtsha l
ve door het aannemende ka ntoor vastgesteld. 
Zij zijn gelijk aan de taksen, di e door de be
tro kken administratie a ls norm aal zijn aange
geven, of; bij gebrn ke van een de rgelijke 
aa nwijzing, aa n de maxima bedoeld in num
mer 810. 
813 4. E lke adm inistratie behoudt zich ech
te r de bevoegdheid voor om landstations- oi 
boordtaksen, hooger dan de h iervo ren aange
geven inax ima, vast te stellen en goed te 
keuren voor d ie landstations oi luchtvaa rtui g
stations, welker inrichting of ex pl oitatie bui
tengewoon kostbaar zij n . 
814 5. De minimum-heff ing gelijk aa n het 
ta r ief van vij f woo rden, bedoeld in de num
mers 172 en 173 va n het Telegraa freglement 
is n iet van toepass ing op den radiote]egrafisch 
te doorloopen afsta nd van de rad iote legram
men. 
815 § 3. 1. W'annee r voor de telegrammen
wisseling tusschen mobiele stations van de 
tusschenkomst van .een landstation word t ge
bruik gemaakt , wordt de landstationstak., 
slechts éénmaal geheven. Indien de landsta
t ionsta ks in het verkeer met het mobie le sta
t ion van a fzending niet dezelfde is a ls in het 
verkeer met het mobiele station van bestem
m ing, wordt de hoogste van deze twee taksen 
geheven. E r kan bovend ien een la ndtelegraaf
taks worden geheven, gelijk aan die, welke 
in de nummers 818 en 819 van toepass ing is 
verk laa rd op de verzend ing langs oe wegen 
voo r de verreber ichtgeving. 
816 2. Wa nneer , op verzoek va n den afzen
der, voor de te legrammenwisseli ng tusschen 
twee mobiele stations van de tusschen komst 
van twee landstations wordt gebruik gemaakt , 
word t de landstationstaks van el k station ge
heven, a lsmede de telegraaftaks op het t ra ject 
tusschen de twee stations betrekking hebbende. 
817 § 4. De d ienst en de tarieven der over
nem ingen zijn ge regeld in artikel 7 van dit 
R eglement. 
818 § 5. 1. Indien radiotelegrammen, af
komstig van of bestemd voor een land, recht
streeks door of met de I andsta tions van dat 
land gewisseld wo rden, wordt de telegraaf
taks, van toepass ing op de verzending langs 
de b innenlandsche wegen voor de verreber ich t
gev ing va n dat la nd , in beg insel , ui tslui tend 
pe r woord en zonder heffing van een min i
m um berekend. Deze taks wordt door de ad
ministrat ie waar toe ae landsta tions behoo ren 
in gouden franke n aan het B ureel van de 
Vereenig ing opgegeven . 
819 2. W anneer een la nd in ve rba nd met de 
omstandi gheid , dat zij n binnenlandsch net van 
wegen voor de verreber ich tgeving n iet door 
de regeering wordt geëxploiteerd, genoodzaakt 
is een minimum te hef fen , moet het h ie rvan 
aan het Bureel van de Vereenig'ing kennis 
geven, hetwelk het bedrag va n dit m in imum 
in de naamlijst , achte r de opgaaf van de taks 
per woord, vermeld t . Bij gebreke va n een 
zooda nige vermeldi ng, wordt de ta ks u itslu i
tend pe r woord en ronder heff ing va n een 
m inim um berekend. 
820 § 6. De aanvullende taksen, welke door 
de mobiele stations worden geheven voor 
meervoudige rad iotelegrammen en voor rad io
te legrammen in de r ichting sch ip-la nd (lucht-
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vaartui g-grond), welke pe r post moeten wor
den afgeleverd (a rt. 11 van dit R eglement) 
zijn de maximumta ksen- welke door het Te
legraafreglement zijn vastgesteld . 
821 § 7. H et land op welks grondgebied een 
1 andstat ion is gevestigd dat zij n tusschen
komst ve rl eent voor de w issel ing van rad io
telegrammen tusschen een mobiel sta t ion en 
een a nder I and, wordt, voor wat betreft de 
toepass ing de r telegraa ftaksen, a ls land van 
oor prong of van bestemming van d ie rad io
telegrammen en niet a ls tr ansitl and be
schouwd. 
822 § 8. De tota le p r ijs der radiotelegram
men word t van den a fzender geheven, met ui t
zondering van: 
823 1 °. de bodekosten bij aa nkomst te in
nen (nummer 542 van het Tel egraafregle
ment); 
824 2° . de kosten betrekk ing hebbende op on
geoorloofde samenvoegingen o f w1J z1 g mgen 
van woorden welks door het ka ntoor of mo
biel station van bestemming worden o pge
merkt (nummer 150 van het Telegraafregle
ment) ; deze koste n wo rden van den geadres
seerde geheven. 
82.5 § 9. De woordentell ing va n he t ka ntoo r 
va n a fzending is beslissend ten aanzien va n de 
radiote legrammen voor mobiele stations be
stemd, en d ie van het mobiele station van 
afzending is beslissend ten aanzien va n de 
radiotelegrammen van mobiele sta t ions a f
komst ig, zoowel voor de overseining a ls voor 
de inte rna tionale rekeningen. W anneer ech
ter het rad iotelegram geheel of gedeel telijk 
is gesteld , hetzij in een der talen van het 
land van bestemm ing, bij r adiotelegrammen 
a fkomstig van mobiele stations , hetzij in een 
der talen van het land waartoe het mobiele 
station behoort, ind ien het betreft radiotele
g rammen bestemd voor mobiele stations, en 
het radiotelegram samenvoegingen of wijzi
g inge n va n woorden bevat str ijd ig met het 
gebruil< van die taal , heeft het kantoor of, 
naar omstand igheden, het mobiele sta tion van 
bestemming de bevoegdheid om het bedrag 
der niet geheven kosten op den geadressee r
de te verha len . I n geva l van weige ring van be
tal ing ka n het radiotelegram worden opge
houden. 
826 § 10. 1. a. Onder " meteorolog isch ra
d iotelegram" wordt een radiote legram ve r
staa n doo r een offi ciee len meteorologischen 
d ienst ve rzonden of door een station in off i
c ieele betrekking met een dergelij ken dienst 
en bestemd voor (:)en derge lij ken di enst o f een 
derge lij k stat ion ën dat u itslui tend meteoro
log ische waarnemi ngen of meteorolog ische ve r
wacht ingen bevat . 
827 b. Deze rad iotelegrammen moeten bo
ven het adres de betaa lde d ienstaanwijzi ng = 
OBS = dragen. 
828 Deze betaalde di enstaanw ijzing is de eeni
ge welke toegelaten is. 
829 2. Op verwek moet de afzender verkl a- · 
ren dat de tekst va n zij n radiotelegram met 
de hie rvo ren vastgestelde bepalingen overeen
stemt. 
830 § ll. De mobie le stations moeten de ta
ri even die nood ig zij n voor de prijsbereke
n ing van rad iotelegrammen kennen . Zij zijn 
e venwe l gemachtigd om in voo rkomende ge-
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val len inlich t ingen bij de la ndstations in te 
winnen ; deze geven de bed ragen de r ta rieven 
in gouden fra nken op. 
831 § 12. 1. E lke nieuwe ta ks en iedere wij
zig ing van het geheel of van een gedee lte der 
tarieven worden niet eerder van k racht da n 15 
dagen na h un bekendmaking door het Bureel 
van de Vereeni g ing (dag der bekendm aking 
n iet medegerekend) en wo rden niet ee rde r toe
gepast dan te beginnen met den l sten o f den 
16den die volg t op den dag waarop deze ter
m ij n is verstreken. 
832 2. Echte r worden, voo r de radiotelegram
men a fkomstig va n mobiele stat ions, de wij 
zigingen in de tari even niet eerder van kracht 
dan een maand na de termij nen in nummer 
831 vastgesteld. 
833 3. Op de bepalingen van vore nstaande 
a linea's is geen enkele ui twndering toegela
ten. 

Taksverlagln gen. 
Radiotelegramm en van onmiddellijk 

algemeen belang. 
834 § 13. Br wordt in den mobielen dienst 
voor den rad io-electrisch doo rloopen a fstand 
geen taks geheven voor de in de volgende 
categorieën vall ende rad iotelegrammen van 
onmi ddell ijk a lgemeen belang : 
835 a. noodber ich ten en a ntwoorden daarop ; 
836 b. berich ten, a fkomstig van de mobiele 
sta tions, over de aanwezigheid van ijs, wra k
ken en mijnen, o f ter aankond iging van cy
clonen en tormen ; 
837 c. ber ich ten ter aankondi g ing van plot
selinge verschijnselen, welke de luch tvaart be
dre igen, of va n het p lotseling ontstaan va n 
hinderni ssen o p de I uch tvaa rtterreinen ; 
838 d. berich ten, a fkomsti g van de mobiele 
stations, ter mededeel ing van plotse! i nge ver
anderingen in de ligging van boe ien, de wer
king van v uurt.orens, bakens, enz. ; 
839 e. nota's op de mobiele di ensten betrek
king hebbende. 

CD E -Radlotelegram men. 
840 § 14. 1. R adiotelegrammen in overeen
gekomen taal, waarvoor gebruik gemaa kt 
wordt van de wegen voor verreberichtgeving 
van I ancien welke behooren tot het bui ten 
Europeesch ve rkeer, worden CDE-radiote le
g rammen genoemd. 
841 2. De radiotelegraafta ks va n CDE-radio
telegrammen wordt in dezelfde mate verlaagd 
a ls de telegraa ftaks van diezelfde rad iotele
g r amme n . 
842 3. In het ve rkee r tusschen boordsta tions, 
rech tstreeks o f door tusschenkomst va n een 
enkel kuststat ion van een I and behoorende 
tot het buiten-Europeesch verkee r, wo rden 
radiotelegrammen in overeengekomen taa l be
schouwd als CDE-radiotelegrammen en is de 
toe te passen taks gelijk aa n zes t iende (6/10) 
va n het volle tarie f. 
843 4. De toegesta ne verl aging is a ltijd van 
toepass ing op de eventueele kosten van ra dio
telegra fi sche overneming. 

Meteorologische Radiotelegramm en. 
844 § 15. 1. De I a ndstat ions- en boordtaksen 
op meteorolog ische rad iotelegrammen van toe
passing worden in a ll e verkee r met minstens 
50 % verl aagd. 
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845 2. V oor de landstations wordt de datum 
wa arop deze bepaling in werk ing t reedt in 
overleg tusschen de administra ti es en explo i
teerende maatschappijen eenerzijds en de be
langhebbende, officieele meteorolog ische dien
sten anderzijds vastgesteld. 

Persradlotelegrammen. 
846 § 16. 1. De landstations- en boordtak
sen worden voor de persradiotelegrammen a f
-komstig van een boordstation en bestemd voo r 
den vasten wal met 50 % verl aagd. Deze 
radiotelegrammen zijn onderworpen aan de 
voorwaarden voor toela ting ve rmeld in de ar
tikel en 77 en 78 van het Inte rnationaal •re
legraa freglement. Voor die welke ger icht zijn 
aan een bestemming in het land waarin het 
landstation is gelegen, is de te heffen tele
graaftaks ge lijk aan de helft van de teleg raaf
taks voor een gewoon radiotelegram. 
847 2. Op de pe rsradiotelegram men voor een 
ander la nd dan dat van het la ndsta tion be
stemd, is het persta ri ef, dat geld t tusschen 
het land waa rin het landsta t ion is gelegen en 
het land van bestemming, va n toepassing. 

Artikel 3. 

Volgorde Yan den Yoorran g der berichten 
In d·en mobielen <!l enst. 

848 De vol gorde van den voorrang van de 
radioberich ten bedoeld onder het cijfer 6° van 
nummer 653 van het Al gemeen R eglement is, 
in beginsel, de volgende : 

1 °. regee ringsradioteleg rammen ; 
2°. radiotelegrammen die de navigatie, de 

bewegingen en behoeften van schepen, de ve i
ligheid en regelmatighe id van luch tvaartdien
sten betreffen, en berich ten die weerkundi ge 
waarnemingen bevatten, bestemd voor een o f
fi cieelen meteorolog isch en di enst; 

3° . di enst radiotelegrammen, betrekking heb
bende op de werking van den dienst der 
ra dioberichtgeving of op reeds gewisselde ra
diotelegrammen ; 

4°. radiotelegrammen va n het openbaa,· 
verkeer. 

Ar tikel 4. 

Tijd Yan aanneming Yan radiotelegramm en. 
849 § 1. Bij de overbreng ing van r adiotele
g rammen van een mobiel stat ion a fkomstig, 
worden de datum en het tijdst ip van aanne
ming op dat station in de ambtelijke inl e iding 
vermeld. 
850 § 2. Di t t ijdsti p van aannem ing wordt 
ui tgedruk t in den middelbaren t ijd Greenwich 
(M.T.G. ) van O tot 24 uur (te rekenen van 
middernach t a f) . 
851 H et word t steeds door middel van vier 
c ijfe rs (0000 tot 2400) ui tgedrukt e n gese in d . 
852 § 3. De a dministra ties van de la nden, 
di e bu iten de zone " A" (bij lage 7) li ggen, 
mogen echte r de sta tions van de schepen, di e 
op de ku ten van hun la nd varen, macht igen 
om voor de aandu id ing in een g roep va n vier 
cij fers , van den tijd van aannem ing, den zone
t ijd te gebruiken, in welk geval de g roep door 
de lette r F gevol gd moet worden. 

Art ikel 5. 

A<lres Yan ra,Uotelegrammen. 
853 § 1. 1. H et adres va n. radiotelegram-
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men die voor mobiele stations zijn bestemd 
moet w o voll edig mogelijk zijn ; het moet 
a ls vol gt zijn samengesteld: 
854 a. naam of hoedani gheid van den ge
adresseerde met de aanwij zingen, welke ve r
de r noodig mochte n zijn ; 
855 b. naam van he t scheepssta t ion of, in 
geva l van een ander mobiel station, de roep
naam , zooals deze in de betrekkelijke na am
lijst voorkomen ; 
856 c. naam van het la ndstation dat met 
de overbreng ing is belast, zooals die in de 
naamlijst voorkomt. 
857 2. De naam en de roepnaam bedoeld in 
nummer 855 kunnen echter, op verantwoorde
] ij kh e id van den a fzender , vervangen worden 
door de aanduiding van den door het mo
bi el station gevolgden weg, aangegeven door 
den naam van de havens van vertrek en aan
komst o f door iedere andere daaraan gelijk
waardige aanwijzing. 
858 3. In het adres worden de naam va n 
he t mobiel ·station en die van het I andstation, 
geschreven zooals zij voorkomen in de betrnk
kelijke naamlijsten, in all e geval len en on
afhankelijk van hun lengte , elk voor een 
woord geteld . 
859 § 2. 1. De mobiele tations, welke geen 
offi cieele naamlij t der telegraafk anto ren be
zi tten, mogen op den naam van· het telegraa f
ka ntoo r va n bestemmi ng hetzij den naam va n 
het onderdeel va n het land, hetzij den naam 
van het land van bestemming, hetzij deze 
be ide aanwijzingen la ten vol gen, indien zij er 
aan twijfelen , of , zonder deze toevoeging, een 
vlotte verzending verzekerd is. 
860 2. De naam van het telegraa fka ntoor 
en de nadere aanduid ingen worden, in dit ge
va l, slech ts voor één woord geteld en be re
kend. De ambtenaar van het land tation, die 
het ra diotelegram ontva ngt, handhaa ft of 
sch rapt deze aanwijzingen, of wel wij zigt den 
naam van het ka ntoor van bestemm ing, al 
naar het noodig of voldoende is om het radio
telegram naa r zijn wa re bestemming te ve r
zenden. 

Artikel 6. 
Twijfelachtige onhangst. Dnpllcaat

OY.erseluin g. 
RadloberlchtgeYlng op lan gen afstand. 

861 § 1. 1. W a nneer in den mobielen di enst 
het ve rkeer moeilijk wordt, doen be ide in ve r
binding zijnde stations moeite om de overkomst 
van het rad iotelegram, waarva n de overse i
n ing is begonnen, te verzekeren. H et ontva n
gend station ka n slech ts tweemaal om herha-
1 ing vragen van een radiotelegram, waarvan 
de ontvangst twijfelachtig is. Indien deze 
d rievoudige overbreng ing zonder resul taat 
blijft, w ord t h et ra diotelegran1 a a ngehouden, 
met het oog op de mogel ij khe id , dat zich een 
g unstige gel egenheid voo rdoet, om de oversei 
n ing tot een goed e inde te brengen. 
862 2. Indien het aeinend station oordeel t , 
dat lwt niet mogelijk zal zijn , de verb inding 
met het ontvangende station binnen 24 uur te 
herstell en, gaat het a ls volgt te werk : 
863 a. I ndien het seinende station een mo
biel station is deelt het onmiddellijk aan den 
afzender mede, waarom zijn radiote legram 
niet ka n worden overgebrach t. De afzender 
ka II dan verzoeken : 
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864 1 °. dat het radiotelegram wordt overge
bracht door tusschenkom t van een ander land
station of door tusschen komst van andere mo
biel e stations; 
865 2°. dat het radiotelegram wordt aange
houden, totdat het zonder verhoogi.ng van kos
ten kan worden overgebracht; 
866 3°. dat het radiotelegram geannu leerd 
wordt. 
867 b. Tndien het seinende station een land
station is past het op het radiotelegram de 
bepalingen vlln arti kel 9 toe. 
868 § 2. Wanneer een mobiel station nader
hand een rad iotelegram dat op vorenbedoelde 
wij ze is aangehouden overseint naar het I and
station dat het onvolled ig ontving, moet deze 
11ieuwe overseining de dienstaanwijzing "am
pl iation" {duplicaat) in de ambtelijke inlei
ding van het radiotelegram bevatten, of, in
dien dit radiotelegram wordt overgeseind naar 
een ander landstation dat tot dezelfde admini
stratie of tot dezelfde particuliere ondernem ing 
behoort moet die nieuwe oversein ing het dienst
bijvoegsel "ampliation via .. . " {duplicaat via ... ) 
{hier den roepnaam invoegen v. h. la ndstat ion 
waarnan het radiotelegram de eerste maal is 
overgeseind ) bevatten en kan genoemde adm ini
stratie of particuliere onderneming slechts de 
kosten voor een enkele overbrenging in reken ing 
hrengen. De extra-kosten voortvloeiende uit 
de verzending van het radiotelegram over de 
verkeerswegen van het algemeen net tusschen 
dit "andere landstation", door welks bemidde
ling het radiotelegram is verwnden, en het 
kantoor van bestemming, kunnen door dit an
dere I anclstation aan Fiet mobiele station van 
afzending in rekening worden gebracht. 
869 § 3. Wanneer het land tation, dat vol
gens de aanwijzing in het adre van het radio
telegram met de overbrnnging daarvan belast 
is, het mobiele station van bestemming n iet 
ka n bere iken en redenen heeft voor de veron
de rstel I ing dat dit mobiel e station zich be
.vindt in het werkingsgebied van een a nder 
l andstation van de admini tratie of van de 
particuli ere ondernem ing waartoe ee rstge
noemd landstation zelf behoort, kan dit het 
rncliotelegram naar dat ander landstation ve r
zenden, indien daarnit geen heffing van extra
kosten voortvloeit. 
870 § 4. 1. Een station van den mob ielen 
dien t dat een radiotelegram heeft ontvangen 
en daarvan op normale wij ze geen reçu heeft 
kunnen geven moet, om dit alsnog te doen, 
de eerste gelegenheid , die daarvoor gunstig 
is, aangrijpen. 
871 2. W anneer van een tusschen een mobiel 
station en een lan·dstation gewisseld rad iote
legram niet rechtstreeks reçu kan worden ge
geven. wordt dit reçu door tusschenkomst van 
een ander mobie l- of landstation gegeven, in
di en di t laatste in staat is met het station 
dat het bewuste radiotelegra m heeft overge
se ind , te werken. I n geen geva l mogen hier
uit extra kosten voortv loe ien. 
872 § 5. 1. De admin istraties behouden zich 
de bevoegdheid voor om een dienst vo.:>r rad io
berichtgeving op langen a fstand in te richten 
tusschen la ndstations en mobie le stations, met 
uitgesteld reçu of zonder reçu. 
873 2. Iedere a dministratie wijst het of de 
landstation {s ) aan voor verkeer op langen af-
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stand, waarnaar haar mobiele stations I uiste
ren. 
874 3. Wanneer er omtrent de juisthe id van 
eenig gedeelte va n een rad iotelegram, dat op 
een van beide wijzen is overgebracht, twij fel 
bestaat, wordt de aanwijzing " réception dou
te use" (twijfelachtige ontvangst) op het ont
vangblacl dat aan den geadresseerde wordt af
geleverd vermeld , terwijl de twijfe lachtige 
woorden of groepen van woorden onderstreept 
worden. Indien er woorden ontbreken, worden 
de plaatsen waar die woorden zich moesten 
bev inden opengelaten. 
875 4. Wanneer , in den dienst voor rad iobe
richtgeving op langen afstand met uitgesteld 
i-eçu, het se inend landstation binnen een ter
mijn van 5 dagen van een radiote legram, dat 
het heeft verwnden geen reçu heeft ontvan
gen, geeft het hiervan aan het kantoor van 
a fzending van genoemd telegram kennis. De 
terugbetaling der landstations- en boordtaks 
moet worden uitgesteld , totdat het kantoor 
van aanbieding zich bij het betrokken land
station overtuigd heeft dat nade rhand binnen 
een termijn van een maand geen reçu is ont-
vangen. 

Artikel 7. 

Overnemin g door stations van deu 
mobielen dienst. · 

A. Overneming op verwek van den afzender. 
876 § 1. De stations van den mobielen dienst 
moeten , indien de afzender zu lks verzocht 
heeft, hun tusschenkomst ve rl eenen voor de 
wisseling van rad iotelegrammen, a fkomstig 
van of bestemd voo r a ndere stations van den 
mobielen dienst; echter is het aantal tusschen
komst verleenende stations van den mobiel en 
dienst tot twee beperkt. 
877 § 2. De taks voor het overnemen wordt, 
zoowel wanneer twee stations tusschen komst 
verleenen, als wanneer een enkel station over
neemt, zonder he lfing van een minimum en 
uitslui tend per woord op een un iform bedrag 
van veertig centiemen (0 fr. 40) vastgesteld. 
\Vanneer twee stations van den mobielen 
di enst tusschenkomst hebben ve rl eend , komt 
aan elk de helft van deze taks toe. 
878 § 3. De radiotelegrammen, verzonden 
woals hiervoren is aangegeven, moeten boven 
het adres de betaalde dienstaanwijzing = RM = {overneming) dragen. 

B. Ambtshalve overne ming. 
879 § 4. 1. Indien een landstation het mo
biel station van bestemming van een radiote
legram waarvoor door den afzender geen taks 
voor overneming is betaald niet ka n berei ken , 
kan dit landstation, ten einde het radiotele
gram op zijn bestemming te doen aankomen, 
zijn toevlucht tot de tusschenkomst van een 
ander mob iel station nemen, mits d it laatste 
hierin toestemt. H e t radiotelegram wordt clan 
naar d it andere mobie le station overgebrach t 
en de tus chenkomst van di t laatste vindt kos
teloos plaat . 
880 2. Dezelfde bepaling is in geval van 
noodzakelijkheid, ook van toepassing in de 
ri chting mobiel station naa r la ndstation. 
88 1 3. H et station , dat bij de kostelooze 
nverneming overeenkomstig de bepalingen van 
de nummers 879 en 880 tusschenkomst verleent, 
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'moet in de inl e iding van de radiotelegram
men de d ienstaanwijzing QSP ... (naam van 
het mobiele station) vermelden. 
882 4. Opdat geacht zal kunnen worden dat 
een aldus overgebracht radiotelegram zijn be
s temming heeft be reikt, is het noodig dat het 
station hetwelk tot de indirecte verzending 
zijn toev luch t heeft genomen van het mobiele 
station waarvoor het radiotelegram bestemd 
was of, naar omstandigheden, van het land
station waaraan het verzonden moest worden 
het voorgeschreven reçu, a l of niet recht
s treeks, heeft ontvangen. 

Artikel 8. 
Nota van onbestelbaarheid. 

883 § 1. W anneer een radiotelegram , van 
een mobie l station afkomst ig en voor den 
vasten wal (den beganen grond) bestemd, om 
een of andere reden niet aan den geadresseer
de kan worden afgeleve rd , wordt een nota van 
onbestelbaarheid opgemaakt, welke aan het 
landstat ion dat dit radiotelegram ontvangen 
heeft gericht wordt. Di t landstation brengt de 
nota , na het adres nauwkeuri g te hebben ver
geleken, zoo mogelij k aan het mobiele station 
over, zoo noodig door tusschenkomst van een 
landstation van hetzelfde land of van een na
burig land , voor zoover de bestaande toestand 
of eventueel de bijzondere schikkingen zulks 
toelaten. 
884 § 2. ,vanneer een radiotelegram, dat op 
een mobiel station is ontvangen, n iet kan wor
den afgeleverd, deel t d it station zulks aan 
i1et kantoor of mob iele station van afzending 
per nota mede. Betreft het een radiotelegram 
·dat van den vasten wal (den beganen grond) 
a fkomstig is dan wordt deze nota, zooveel 
mo,i•c; ijk , overgebracht naa r het landsta! i,,n 
dat het rad iotelegram heeft overgenomen of 
eventueel naar een ander landstation van 
hetzelfde la nd of van een nabur ig land, voor 
-zoover de bestaande toestand of eventueel de 
bijzondere schikkingen zu lks toelaten . 

Artikel 9. 
Termijn gedurende welken radloteleg'ram • 

men op landstation s blijven. 
885 § 1. 1. De afzender van een radiotele
gram voo r een sch ip op zee bestemd kan het 
·aantal dagen aangeven gedurende welke dat 
radiotelegram door het kuststation ter be
chikking van het schip moet worden gehou

den. 
886 2. In d it geval stelt h ij voor het adres 
de betaalde dienstaanwijzing "x jours" (x da
gen) of = Jx = welke d it aantal dagen (ten 
hoogste tien), niet inbegrepen den dag van 
aanbieding van het rad iotelegram, aangeeft. 
887 § 2. 1. Wanneer het mobie le station 
waarvoor een rad iotelegram bestemd is, dat 
niet voorz ien is van de betaalde dienstaan
wijzing = Jx = , zich niet gemeld heeft vóór 
of op den morgen van den vierden dag vol
gende op dei, dag van aanbied ing, geeft het 
landstation hiervan kennis aan het kantoor 
van afzending dat den afzender inlicht. Deze 
kan per betaalde nota, per telegraaf of per 
post, aan het landstation ger ich t, verzoeken 
dat zij n rad iotelegram, voor zooveel den tus
schen la nd- en boordstation af te leggen weg 
betreft, zal worden geannuleerd of tot na af-
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loop van den tienden dag, te rekenen van den 
dag van aanbieding (dag van aanbieding niet 
inbegrepen) besch ikbaar zal worden gehouden. 
Bij gebreke van een dergelijk verzoek, wordt 
het radiotelegram aan het e inde van den ze
venden dag, te rekenen van den dag van aan
bieding (dag van aanbieding niet inbegrepen) 
als onbestelbaar ter zijde gelegd . H et kantoor 
van afzending wordt onmiddellij k inge licht, 
indien het I andstation het radiotelegram over
brengt tusschen: den 4den en den 7den dag te 
rekenen van den dag van aanbied ing (dag 
van aanbieding niet inbegrepen). Di t ge
schiedt eveneens wanneer het landstation het 
radiotelegram overbrengt gedurende den ter
mijn , welke eventueel door den afzender is 
verzocht. . 
888 2. W anneer een radiote legrnm , dat dé 
betaalde dienstaanwijzing = Jx = draagt, niet 
b innen den voorgeschreven termijn is overge
bracht kunnen worden, geeft het landstation 
hie rvan kennis aan het kantoor van afzend ing, 
dat den afzender inlich t. Deze kan per be
taal de nota, per telegraaf of per post, aan 
het landstation ger ich t, verzoeken dat zijn 
rad iotelegram , voor zooveel den tusschen land
en boordstation af te leggen weg betreft, zal 
worden geannuleerd of gedurende een nieuwe 
periode van ten hoogste zeven dagen beschik
baar zal worden gehouden om aan het mo
biele station te worden overgebracht. Bij ge
breke van een dergelijk verwek, wordt het 
rad iotelegram dr ie dagen na het verzenden 
van de nota betreffende de niet-overbrenging, 
a ls onbestelbaar te r zijde gelegd. H et kantoor 
van afzending wordt onmiddell ij k ingelich t 
indien het landstation het rad iotelegram over
brengt gedurende de 3 vorenbedoelde dagen. 
Dit geschiedt eveneens wanneer het la ndsta
tion het rad iotelegram overbrengt gedurende 
den nieuwen termijn, welke eventueel door 
den afzender is verzocht. 
889 § 3. Op den morgen van den dag, vol
gende op dien waarop de 1·adiotelegrammen 
a ls onbestelbaar ter zijde zijn gelegd, lich t 
het landstation het kantoor van afzending in, 
opdat de terugbetaling van de la ndstations
en boordtaksen ten bate van de afzenders kan 
worden bewerkstell igd. 
890 § 4. Er wordt geen rekening gehouden 
met het verstrijken van een der termijnen be
doeld in de nummers 887 en 888 a ls het land
station de zekerheid heeft dat het mobiele 
station binnenkort in zijn werkingsgeb ied zal 
komen. 
891 § 5. 1. Omgekeerd wordt het verstrijken 
der termijnen niet afgewacht, a ls het land
station de zekerheid heeft dat het mobiele 
station dat een aangevangen overtocht vol
brengt reede voorgoed zijn we rkingsgeb ied 
heeft verlaten of daar n iet binnen zal komen. 
Indi en het veronderstelt dat geen ander land
station van de admin istratie of van de parti
culiere onderneming waartoe het behoort met 
het mobiele station in verbinding is, of daar
mede in verbinding zal treden, annuleert het 
1 andstation het rad iotel egram , voor zooveel 
den tusschen dit station en het mobiele station 
af te leggen weg betreft en geeft het hiervan 
kennis aan het kantoor van afzending, dat 
·den afzender inlicht. In het tegengestelde ge
val zendt het I andstation het radiotelegram 
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naar het landstation, waarvan het veronder
stelt dat het met het mobiele station in ver
binding is, op voorwaarde evenwel, dat hier
uit geen extra-kosten voortvloeien. 
892 2. H et landstation dat de naseining pe r 
draad bewerkstelligt verandert het a dres van 
het radiotelegram door ach ter den naam va n 
het mobiele station dien van het nieuwe la nd
station bel ast met de overbrenging toe te 
voegen en door aan het e ind van de ambte-
1 ijke inle iding op te nemen het dienstbijvoeg
sel " réexpedié de x R ad io" (nageseind uit 
x Radio) , waarvan de overbrenging over den 
geheelen weg van het radiotelegram verpl icht 
is. 
893 § 6. W anneer een radiotelegram niet 
naar een mobiel station kan worden overge
seind, doordat dit in een nabij het la ndsta
tion gelegen h aven is aangekomen, kan dit 
1 aatste station eventueel het radiotelegram 
door andere verkeersmiddelen aan het mobiele 
station doen toekomen , te rwijl het van deze 
a fl evering per nota aan het kantoor van af
zending kennis geeft. In dit geval wordt de 
l andsta tionstaks behouden door de administra
tie waartoe het landstation behoort en wordt 
de boordta ks terugbetaald aan den afzender 
door de administratie waartoe het kantoor 
van afzending behoort. 

Art ikel 10 . 
Radio brieftelegram men. 

894 § 1. Elke administratie kan tusschen 
schepen op zee en haar kuststations een dienst 
van radiobrieftelegramrnen organiseeren. De 
radiobrie ftelegrammen worden tusschen de 
schepe n en de kuststations per radio overge
bracht. 

De overbrenging op het landtraject ka n ge• 
schieden : 
895 a. geheel of gedeeltelijk per post (ge
wone o f I uchtpost) ; 
896 b. bij ui tzondering per telegraaf, in welk 
geval de aflevering onderworpen is aan de 
termijnen vastgesteld voor de brieftelegram
men in het Europeesch- of buiten-Europeesch 
verkee r. 
897 § 2. Voor radiobrieftelegrammen is in 
den mobielen dienst geen enkele overneming 
per rndio toegelaten. 
898 § 3. R ad iobriefte legrammen moeten ge
wisse ld worden met pl aatsen van het land 
waarin het kuststation is gelegen tenzij over
eenkomsten met de belanghebbende administra
t ies zij n gesloten. In dit geval kan, na over
eensteinmi ng tussche n di e admin istraties, een 
aanvull ende taks geheven worden. 
899 § 4. R adiobriefte legrammen dragen bo
ven het adres de betaalde di enstaanwij zing 
= SLT =. 
900 § 6. D e andere betaal de dienstaanwij 
zingen di e toegelaten kunnen worden zijn : 
= RPx = = PR = = OP = = GPR = = PAV = 
901 Wanneer de overbreng ing op het landtra
ject bij uitzondering per te legrnaf gesch ied t , 
kunnen a ls betaalde dienstaanwijzingen alleen 
worden toege laten : 
= RPx = = GP = = TR = = LX = 
= Réexpéd ié de x = (= Nagese ind uit x =) 
902 § 6. H et adres moet de aflever ing zon
der naspor ingen of verzoeken om inlichtingen 
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mogelijk maken. Ove reengekomen of verkorte 
adressen kunnen worden toegelaten, wanneer 
de radiobrieftelegrammen bij wij ze van uit
zondering op het landtraject per telegraaf 
worden verzonden. 
903 § 7. In het a lgemeen is de inhoud on
derworpen aan de reglementaire be pal ingen, 
di e van toepass ing zijn op brief telegrammen 
nl.: 
904 a. wanneer hij daa rtoe door het kantoor 
van aanbieding wordt uitgenoodi gd is de a f
zender gehouden een verklaring te onde rtee
kenen, waarin wordt verklaard, dat de in
houd is gesteld in verstaanbare taal, in één 
en dezelfde taa l en geen andere beteekenis 
heeft dan die, we lke uit de r edactie er van is 
op te maken. De verk la ring moet de geb rnik
te taal aangeven; 
905 b. bij wijze van uitwndering zij n e igen
namen, firmanamen en uitdrukk ingen die 
koopwaar of een soort koopwaar aanduiden, 
toegelaten in een andere taal dan di e, waarin 
het radiobrieftelegram is gesteld ; 
906 c. de gebruikelijke leesteekens zijn toe
ge laten ; 
907 d. indien in cij fers geschreven geta llen, 
handelsmerken en verkorte uitdrukki ngen in 
den inhoud worden gebruikt, mag het aantal 
van deze woorden of g roepen, geteld volgens 
de gewone regelen van de prijsberekening, 
niet meer bedragen dan het derde gedeelte 
van het gezamenlijk aantal woorden van den 
inhoud en de onderteekening, dat in de prijs
berekening is begrepen. De bepalingen van 
de nummers 726 en 753 van het Telegraaf
reglement zijn hierop van toepassing. 
908 § 8. D e boordtaks van radiobrieftele
grammen is vastgesteld op 2.50 gouden frank 
tot en met 20 woorden. Boven 20 woorden 
per woord 0.125 gouden frank m eer. 
909 De kusttaks tot en met 20 wo0t·den en 
di e per woord boven 20 woorden worden vast
gesteld door de belanghebbende administra
ties . In de kusttaks moet het briefport (voor 
een gewonen brief), verschuld igd voor de ver
zending in het land waartoe het kuststation 
behoort, begrepen zijn. 

Aan deze tak en kunnen eventueel worden 
toegevoegd: 
910-de taksen versch uldi gd voor toegelaten 
bijkomstige diensten en , eventueel , de aanvul
lende taks bedoeld in nummer 898, 
!111- de telegraafta ks wanneer de verze11ding 
op het landtraject bij uitzondering per tele
graaf geschiedt. 
912 § 9. De radiobr iefte legrammen wordeu, 
wat de overbrenging per rad io betreft, na de 
gewone voorhanden radiotelegrammen behan
deld ; die, welke niet binnen 24 uur na het 
t ijdstip van aanb ieding verzonden zij n , wor
den tusschen de gewone rad iotelegrammen 
door ove rgebracht. 
913 § 10. D e gewone regelen voo r de afre
kening der rad iobe richten zij n op rndiobri ef
telegrammen van toepass ing, waa rbij re kening 
is te houden me t de minima vastgeste ld in de 
nummers 908 en 909 . 
914 § 11. Wanneer een radiobrieftelegram 
door de sch uld van den postd ienst niet terecht 
is gekomen, worden a ll een de taksen voor dien
sten di e nog niet zijn uitgevoerd, terugbetaald. 
915 Terugbetali ng van taksen is toegestaan 
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in de geva ll en voorzien in de nummers 842, 
859 , 862 van het Telegraafreglement. 

Artikel 11. 

Radloteleg·rammen met bijzondere aanwij-
zingen. Betaalde dienstaanwijzingen. 

916 § 1. Toegelaten zijn , onder voorbehoud 
dat de bela nghebbende adm inistraties ze aan
nem en: 
917 1 °. pers radiotel egrammen afkomstig van 
mobiele stations en bestemd voor den vasten 
wal (den beganen grond ); 
918 2°. meteorologische radiotelegrammen 
(=OBS=); 
919 3° . K erst- en Nieuwjaars-rad iote legram 
men (op de voorwaarden vastgeste ld bij a rt ike l 
86 van het Telegraafreglement) ; 
920 4°. betaalde nota's, met uitwndering van 
die, waarb ij antwoord per post gevraagd wordt. 
Zij worden, zooveel mogelijk, langs denzelfden 
weg verzonden a ls het oorspronkelijke tele
gram heeft gevolgd . In geval van om le idingen 
(bijv. in geval van storingen of wanneer het 
mobiele station het werkingsgebied ve rl aat van 
het kuststation dat zijn tusschenkomst heeft 
verleend voor het oorspronkelijk radiotele
g ram) : aanwijzing " dévié" en vermelding van 
den weg di en het oorspronkelijk telegram 
heeft gevolgd. Alle betaalde nota's zijn toe
gelaten over het algemeen net van wegen voor 
de verreberichtgeving; 
921 5°. dringende radiotelegrammen, doch 
u itsluitend op het a lgemeen net van de wegen 
voor verreberichtgeving ; 
922 6°. radiotelegrammen met a ntwoo rd be
taald *); 
923 7°. rad iotelegrammen met coll ationnee
ri ng: 
924 8°. radiotelegrammen met kennisgev ing 
van ontvang, doch uitsluitend voor zooveel 
betrnft de mededeel ing aan heü telegraafkan
toor van afzending van de dagteekening en 
den tijd waarop het landsta tion het voo,· het 
mobie le station bestemde rad iote legram naar 
dit station heeft overgebracht ; 
925 9°. meervoudige radiotelegrammen; 
926 10°. radiotelegrammen met bezorging 
per bode of per post [richting schip-wal 
(vliegtu ig-grond)] ; 
927 11°. rad iotelegrammen op I uxe fo rmu-
1 ier (op de voorwaarden vastgesteld bij a rt i
kel- 63 va11 het Telegraafreglement ) ; 
928 12°. radiotelegrammen welke op ver
zoek van den afzender door een mobiel sta
t ion moeten worden overgenomen (=RM=); 
929 13°. radiobrieftelegrarnmen (zie a r tikel 
10 van het Additioneel R eglement); 
930 14°. eigenh andig a f te leveren rad io
te legrammen; 
931 15° . open af te leve ren radiotelegram-
1nen . 
932 16°. Bovendien zijn in radiotelegram
men de volgende betaalde dienstaanwijzingen 
toegelaten: = GP =, = GPR = , = TR = , 

934 * Het antwoordbewijs, aan boord van een 
sch ip afgegeven, geeft binnen de g renzen van 
zijn waarde de bevoegdheid een radiotelegram 
naar een willekeurige bestemming te verzen
den , doch uitsluitend van het scheepsstat ion 
ui t, dat di t a ntwoordbewijs heeft a fgegeven. 
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TFx [richting schip-wal {vliegtuig-
grond) ], J x = (richting wal-schip), = 
N agese ind uit x = (alleen in het geval dat 
de nase iningskosten werkelijk kunnen inge
vorderd worden), = J our = , = uit = . 
933 § 2. R a diote legram men zijn niet toege
laten als uitgesteld en a ls brieftel egram. Ra
diote legrammen , welke op ve t·zoek van den 
a fzender moeten worden nagese ind , zijn even
min toegelaten. 

Artikel 12. 

Radioberichten voor meervoudige be -
stemmingen. 

935 § 1. 1. De administraties behouden zich 
de bevoegdhe id voor, di ensten te o rganiseeren 
voor de uitseining van radioberichten voor 
meervoudige bestemmingen, per d raad looze 
telegra fi e of per draadlooze telefon ie. 
936 2. Sl echts afzenders en geadrnsseerden 
die vol doen aan de voo rschri [ten en voor
waarden hiervoor vastgesteld door de betrok
ken adm inistraties worden tot deel neming aan 
genoemde diensten toegelaten. 
937 3. Deze rad ioberi ch ten moeten bes taan 
u it inlichtingen en nieuwstijdingen van staat
kundi gen aard , of den handel betreffende, 
enz. en mogen geen enkele zinsnede, aankon
d ig ing of mededeel i ng bevatten welke een 
particulie r karakter dragen. 
938 § 2. 1. a. De afzender is gehouden de 
adressen van de gead resseerden aan de admi
nistratie van het la nd van u itse ining mede te 
dee len. Deze maakt aan de ande re admini
strati es het ad res van de geadressee rden die 
op haa r grondgeb ied zijn gevestigd bekend. 
939 b. Zij deelt bovendien voor iede ren ge
ad resseerde den datum mede, welke voor de 
eerste ontvangst is bepaald, a lsmede den 
naam van het stat ion van uitseining en het 
adres van den afzender. De administraties 
geven elkaar wederkeeri g kennis van de ver
anderingen welke in het aantal afzenders en 
geadresseerden en in hunne ad res. en hebben 
plaats gevonden. 
940 2. A an de administratie van het land 
van ontvangst wordt overgelaten, om de door 
den afzender aangewezen geadresseerden al of 
niet te mach t igen de rad ioberichten te ont
vangen. Zij doet h iervan aan de administratie 
van het land van uitseining de noodige mede
deelingen. 
941 3. Elke administratie neemt, zooveel 
mogelijk , de passende maatregelen, ten e inde 
zich er van te ve rzekeren, dat a ll een de tot 
dezen bijzonderen dienst van berichtgeving ge
machtigde stations van de bedoelde radiobe
richten en uitslu itend van die welke voor hen 
bestemd zijn gebruik ma ken. De bepalingen 
van artikel 24 van het Verdrag , op het ge
heim der verreberichten betrnkking hebbende, 
zijn op deze radioberich ten van toepass ing. 
942 § 3. 1. Deze rad iober ich ten worden op 
vaste tijdstippen overgese ind en hebben als 
adres een overeengekomen woord dat onm id
del I ij k vóór den inhoud staat. 
943 2. Zij mogen è>f in verstaanbare taal 
è>f in geheimschrift gesteld zijn volgens de 
beslissing van de administraties van de landen 
van ui tse ining en van ontvangst. Behoudens 
bij zondere rege lingen tusschen de betrok ken 



1938 

administraties, zijn de eenige talen welke voor 
verstaanbare taal zijn toegelaten het Fransch, 
een der talen door het land van uitseining 
aangewezen, of een der talen van een der 
landen van ontvangst. De administraties van 
de landen van uitseining en van ontvangst 
behouden zich het recht voor, de overlegging 
van de gebruikte codes te vragen. 
944 § 4. 1. Het van den afzender te heffen 
bedrag wordt door de administratie van het 
land van uitseining vastge teld. 
945 2. De geadresseerden van deze radiobe
richten kunnen door de administraties van 
hun land, behalve met de heffingen voor 
eventueele oprichting en exploitatie van. par
ticuliere ontvangstations, met een telegraaf
of telefoontaks worden belast, waarvan het 
bedrag en de verdere bijzonderheden door 
deze administratie worden bepaald. 
946 3. De taksen voor deze radioberichten 
worden niet in de internationale rekeningen 
opgenomen. 

Artikel 13. 

Radiotelegrammen gew lsselll met lucht• 
vaartnlgstatlou s. 

947 § 1. Behoudens bijwnde.-e overeenkom
sten worden de bepalingen van het Additio
neel Reglement betreffende de radiobericht
gev ing, behalve die bedoeld in de artikelen 
9 en 10 , in het a lgemeen toegepast op de 
radiotelegrammen van bet openbaar verkeer 
die met luchtvaartuigen gewis eld worden door 
tusschenkomst van I uchtvaartstations. 
948 § 2. Radiotel egrammen bestemd voor 
luchtvaartuigen moeten door de luchtvaartsta
tions met de minst mogelijke vertraging wor
den overgebracht. Wannee r het luchtvaa rtsta
tion de zekerheid heeft, dat het luchtvaartuig
station niet kan worden bereikt, deelt het dit 
onmiddellijk per nota aan het kantoor van 
afzending mede, opdat de terugbetaling van 
de landstations- en boordtaksen en eventueel 
van de taksen voor de niet uitgevoerde bij zon
dere diensten, ten voordeel e van den afzender 
kan plaatsvinden. 
949 § 3. 1. Wanneer evenwel een radiotele
gram niet aan een luchtvaartuigstation kan 
worden overgebracht, doordat dit in een lucht
haven is aangekomen (een andere dan waar 
het luchtvaartstation i gelegen} en indi en 
het verblijf van het luchtvaartuig een zekeren 
t ij dsdu ur overschrijdt, kan het luchtvaartsta
tion in voorkomende gevall en het rad iotele
gram door andere verkeersmiddelen aan het 
luchtvaartuigstation doen toekomen; het stelt 
van deze overbrenging het kantoor van afzen
ding per nota in kennis. In dit geval wordt 
de landstationstaks behouden door de admini 
stratie waartoe het I uchtvaartstation behoort 
en wordt de boordtaks door de administratie 
waartoe het kantoor van afzending behoort, 
aan den afzender terugbetaa ld. 
950 2. Het radiotelegram kan aan het lucht
vaartuigstation worden afgeleverd in de lucht
haven waar het luchtvaartstation, dat voor 
de overbrenging moest zorgdragen, is gelegen. 
951 In dit geval stelt het luchtvaartstation 
het kantoor van afzending per nota van deze 
overbrenging in kennis en d it laatste betaalt 
de I andstations- en boordta ksen aan den af
zender terug. 
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Artikel 14. 

Inwerkin gtred in g van het Acldltloneel 
Reglement. 

952 Dit Additioneel Reglement treedt op den 
eersten Januar i 1939 in werking. 
953 Ter oorkonde waarvan de ondersche idene 
gedelegeerden dit Reglement hebben onder
teekend in een enkel exemplaar, hetwelk be
waard zal blijven in de archieven van de Re
geering van Egypte en waarvan een deugde
lijk verklaard afschrift aan elke verdragslui
tende regeeri ng zal worden toegezonden. 

Gedaan te Caïro, den 8sten April 1938. 

( Volgen de onderteekeningen) 

BIJLAGE 
OP DE REGLEMENTEN BETREFFENDE 

DE RADIOBERICHTGEVING. 

Internationaal Verdrag betretren1l e de 
Verreberlchtgevlng. 

Artikel 26. 

Stuitin g van verreberlchten. 
§ 1. De verdragslui tende regeer ingen be

houden zich het recht voor om de overse in ing 
te stuiten van elk particulier te legram of 
rad iotelegram, dat gevaarl ijk mocht sch ijnen 
voor de veiligheid van den Staat of in strijd 
mocht zijn met de wetten van het land, de 
openbare orde of de goede zeden, onder ver
pl ichting, dadelijk aan het kantoor van af
zending mededeeling te doen van de stuiting 
van het bericht of een gedeelte daarvan, be
houdens in het geval, dat de verzending van 
d it bericht gevaarlijk mocht schijnen voor de 
veiligheid van den Staat. 

§ 2. De verdragsluitende regeeringen be
houden zich ook het recht voor elk particu
lier telefoongesprek te verbreken , dat gevaar
lijk mocht schijnen voor de veiligheid van den 
Staat of in strijd mocht zijn met de wetten 
van het land, de openbare orde of de goede 
zeden. 

Artikel 34. 

Onderling verkeer. 
§ 1. De stations, die de radioberichtgeving 

in den mobielen dienst onderhouden, zijn ver
plicht, binnen de grenzen van hun normale 
bestemming, onderling radioberichten te wis
selen, ongeacht het radio-electrisch systeem, 
dat zij hebben aangenomen. 

§ 2. Ten e inde echter de vorderingen der 
wetenschap n iet te belemmeren, beletten de 
bepalingen van de vorige paragraaf niet het 
gebruik van een radio-electr isch systeem, dat 
ongeschikt is met andere systemen verbinding 
te onderhouden, mits deze ongeschiktheid aan 
den aard van dit systeem e igen is en niet 
wordt teweeg gebracht door inrichtingen, toe
gepast met het uitsluitend doe l onder! ing ver
keer te verhinderen. 
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Artikel 36 . 

Noodoproepen en noodberlchten. 

De stations, die aan den mobielen dienst 
deelnemen, zijn verplicht noodoproepen en 
noodberichten, welke ook de herkomst daar
van zij, met volstrekten voorrang op te ne
men, deze berichten evenzoo te beantwoorden 
en daaraan onm iddellijk het noodige gevolg 
te geven. 

BIJLAGE 
OP HET INTERNATIONAAL VERDRAG 

BETREFFENDE DE VERREBERlCHT
G EVING 

(Zie a,·tikel 1, § 2 van het V erdrag) . 

Omschrij vin g· van de In het Internationale 
verdrag betreffende de verreberlchtgevln g· 

gebruikte uitdrukkin gen. 

V erre berichtgeving 1) : Elke telegrafische of 
telefonische overbrenging van teekens, seinen, 
schrift, beelden en klanken van allerlei aard, 
door middel van draden, radio of andere stel
sels of wijzen van electrische of optische (kust
se inpost = semaphore) se ingeving. (Noot van 
het Internationaal Bureel. Zie nummer 2.) 

Radiob erichtge·ving 1) : Elke verreberichtge
ving door middel van Hertzsche golven. (Noot 
van het Internationaal Bureel. Zie nurrimer 
4.) 

Radiotelegram: Een telegram, dat afkomstig 
is van of bestemd i~ voor een mobiel station 
en dat over zijn geheelen weg of over een 
deel daarvan over de verbindingen voor ra
dioberichtgeving van den mobielen dienst 
wordt overgebracht. (Noot van het Interna
t ionaal Buree l. Zie nummer 5.) 

R egeeringstelegra,nmen en r egeeringsradio-
telegramm en : Die welke uitgaan: 

a. van een staatshoofd; 
b. van een minister, lid van een regeering; 
c. van een hoofd van een kolonie, pmtec

toraat, overzeesch gebied of een gebied onder 
souverein ite it, autoriteit of mandaat der ver
dragsl ui ten de regeeringen; 

1) Noot va n het H oofdbestuur der P.'l'.T .: 
De in den Franschen tekst voorkomende uit
drukkingen "télécommunication" en "radio
communicat ion" kunnen ook beteekenen "ver
rebericht" of "verreverbinding" en " radio
bericht" of "radioverbinding". In de Neder
! andsche uitgave is uiteraard de in het ver
band passende vertaling gebez igd. 

1938 

d. van de opperbevelhebbers der land-, zee
en luchtmachten; 

e. van de diplomati eke of consulaire ambte
naren der verdragsluitende regeeringen; 

/. van den secretaris-generaal van den Vol
kenbond, 

a lsmede de antwoorden op deze berichten. 

Diensttelegra,nm en en di enstradiotelegram
men: D ie welke uitgaan van de verrebericht
gev ingsadministraties der verdragsluitende re
geeri ngen of van elke door een van deze · re
geeringen erkende particuliere onderneming 
en welke betrekking hebben op de internatio
nale verreberichtgeving of op onderwerpen 
van a lgemeen belang door de genoemde admi
nistraties in gemeen overleg overeengekomen. 

Particuliere tel egrammen en pa,·ticuliel'e ra
diotelegra,nmen : Andere telegrammen en ra

. diotelegrammen dan di enst- of regeeringstele
grammen en dienst- of regeeringsradiotele
grammen. 

Openbaar verkeer: Elke overbrenging van 
berichten, die de kantoren en stations, uit hoof
de van hun beschikbaa1·stell ing voor het pu
b! iek, moeten aannemen voor overbrenging. 

Pa,·ticuliere onderneming: Elke particulier 
of elke door de betrokken regeering erkende 
maatschappij die, of elk zoodanig erkend li
ch aam dat geen rijksinstelling of -kantoor is 
en, voor openbaar verkeer, im·ichtingen voor 
verreberichtgeving exploiteert. 

Administratie: Een rijksadministratie. 

Openbare dienst : Een dieI11St ten behoeve 
van het publiek in het algemeen. 

Internationale dienst: Een dienst voor ver
reberichtgeving tusschen kantoren of stations, 
welke tot verschillende la nden behooren of 
tusschen stations van den mobielen dienst, be
halve wanneer deze van dezelfde nationaliteit 
zijn en zich bevinden binnen de grenzen van 
het I and, waartoe zij behooren. 

Een dienst voor binnenlandsche of nationale 
verreberichtgeving, die storing kan veroorza
ken men andere diensten buiten de grenzen 
van het land waar hij wordt uitgeoefend, 
wordt, uit een oogpunt van storing, a ls een 
internat,ionale dienst beschouwd. 

B eperkte dienst: Een dienst, die slechts door 
bepaalde personen of voor bijwndere doelein
den kan worden gebruikt. 

Mobiele dienst: Een dienst voor radiobe
richtgeving, uitgeoefend tusschen mobiele sta
tions en landstations en tusschen mobiele sta
tions onderling, met uitsluiting van de bijwn
dere diensten. (Noot van het Internationaal 
Bureel. Zie nummer 18.) 
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Aanduiding van de golflengte . . . . . . . . . . . . . . . 

,, ,, het aantal over te brengen radiotelegrammen . 
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radiotelegrammen (Opgave van het - in den mobielen dienst) 
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vaartstations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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radiopeilstations van den luchtvaartdienst) . . . . . . . . . . . 
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radiobakenstations van den luchtvaartdienst) . . . . . . . . . . 
Afregeling ........ . ....... ... .. . 
Afrekening der radiotelegrammen . . . . . . . . . . . . 

,, ,, (Model staat voor de -) 1119 
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Afwikkeling van het verkeer in den mobielen dienst . . . 
Alarmsein ... . ... . ....... . ... .. . 
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stellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Amateurstation (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amateurstations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vereeniging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(B:~b!:{e:Î~ ~et_ ~ a~ ir~rn_m_ v~r~o~e~ ~~t ~ -~o~e~ 
(Bijzondere regelingen betreffende de -) . . . . . . 
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(Onderzoek van de bekwaamheid van de personen die 

de toestellen van - bedienen) . . . . . . 
(Toekenning van frequenties) . . . , . . . . 
(Toepassing van de algemeene regelen op -) . 

,, (Uitzending van de roepnaam door de -) . . 
Antennes (Gebruik van gerichte antennesystemen) . . . . . . 
Antwoord betaald (Radiotelegrammen met - ) . . . ... .... . 

" op het verzoek om overseining in series in den mobielen dienst 
Antwoordgolf in den mobielen dienst . . . . . . . . . . . . . . . 
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Beperking voor het gebruik van golven in den mobielen dienst . 
Beperkte dienst (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . 1136 
Beproevingen in den mobielen dienst . . . . . . . . 

,, en proefnemingen door mobiele stations . 
Berichten aan zeevarenden . . . . . . . . . . . . . . 
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Comité (Internationaal raadgevend - voor de radioberichtgeving) 

(C. C.I. R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Internationaal raadgevend- voor de radio berichtgeving) (Huis

houdelijk reglement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conferenties (Uitnoodiging voor administratieve -) 
CQ (Algemeene oproep "aan allen") . . . . . . . 

,, (Verbod van het gebruik van den CQ-oproep) 

Datums van bekendmaking van frequenties . . . 
Definities ... . .. . ....... . ....... . . 
Deskundig onderzoek (Organen voor - in geval van storingen) 
Dienst (Beperkte - ) (Definitie) . . . . . . . . . . ... 

(Bijzondere - ) (Definitie) .. . .. . 
der mob·ele radiotelefoonstations van gering vermogen 
der radiobakens . . . . . . . . . . . . . . . 

,, radiopeilstations . . . . . . . . . . . . . 
(Luchtvaart-) (Definitie) . . . . . . . .... . . . 
(Luchtvaartradio-) (Toepa sing van de bepalingen, welke de wijze 

van wisseling en afrekening der radioberichten beoogen) .. 
(Meteorologische -) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Mobiele -) (Afwikkeling van het verkeer met het minimum van 

uitgestraalde energie) . . . . . . . . . . . . 
(Algemeene wijze van radioteleg~afisch werken in 

den-) .. . ......... ..... . 
(Beproevingen in den -) ...... . ... . 
(Diensttijden van de stations van den -) . . . 
(Einde van het verkeer en kwijtingsteeken in den-) 
(Gebruik van golven in den -) . . . . . ... 
(Opschorting van het verkeer in den - ) . . . . 
(Volgorde van den voorrang van berichten in 

den - ) .... . .. . ...... . . . . 
(Wijze van werken in geval van moeilijkheden bij de 

ontvangsten in den -) . . . . . . . . . . . 
(Radio-omroep -voor televisie) (Definitie) . . . . . . . . . 
(Radiotelegram-) (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . 
(Regeling van den - van overneming door stations van den 

mobielen dienst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Telefonische radio-omroep-) (Definitie) . . . . . . . . . . 

,, (Vaste -) (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dienstaanduidingen . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
Dienstbescheiden (Opgave van aanvullingen, wijzigingen en doorhalingen 

welke in - zijn aan te brengen) . . . . . . . . 
(Publicatie van -) . . . 
(Te gebruiken modellen) . 

,, (Uitgave van de -) .. 
Diensten (Bijzondere -) ........ . 
Diensttijden van de landstations . . . . . 

,, luchtvaartuigstations . 
,, scheepsstations . . . . . . . . . 

,, ,, ,, stations van den mobielen dienst . . . . . . . 
Diensturen van de in de tweede categorie gerangschikte scheepsstations 
Draa~baar station (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Duphcaat-overseining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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72-75 
313 

314- 339 
782-784 

628-635 
840-843 
262- 269 
232-240 
241- 249 
255--261 
250- 254 
221- 269 

282 
923 

771- 781 

1121 
785- 795 
~9 

448 

356-366 
1-43 

85 
1135 

24 
704-724 
755-770 
749- 754 

19 

703 
725-745 

529 

367-379 
443 

621-652 
425-436 
471-524 

424 

653, 848 

410--412 
22 

1135 

876-882 
21 
16 

1112 

330 
314-339 

1108- 1112 
314-339 
725-770 
623----627 

643 
6~2 
621-652 

1106-1107 
37 

861-875 
72 
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Duur van het werken in den mobielen dienst . . . . . . . . . . . 
luchtvaartdienst . . . . . . 

,, ,, ,, zeevaartdienst . . . . . . . 
tusschen een landstation en een mobiel station 

mobiele stations . . . . . . . 

Eingenhandig af te leveren radiotelegrammen . . . . . . . . 
Einde van het verkeer en kwijtingsteeken in den mobielen dienst 
Europeesch gebied (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . 

Facsimilé-dienst (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frequentie aan een station toegekend (Definitie) . . . . . . . 

(Verificatie van de zend- van mobiele stations) . . . . 
(Wijziging van de - der zend- en ontvangtoestellen van 

mobiele stations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frequentieband van een uitzending (Defin it ie) . . . . . 
Frequentiebanden (Tabel van de verdeeling van de - ) 
Frequenties (Annuleering van inschrijving van -) . . 

(Datums van bekendmaking van -) 
(Keuze der -) .... . . 
(Lijst van -) . . . . . . . . . . . . . . . 
(Opgave aan het Bureel van de Vereeniging). 
(Publicatie van -) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Regionale overeenkomsten betreffende de toekenning van 

frequentiebanden a.an de diensten en stations en de ge
bruiksvoorwaarden van de toegewezen golven) . 

(Tabel van de verdeeling van de frequentiebanden) 
(Toekenning aan de stations) . . . . . . . . . . 
(Verdeeling en gebruik van - ) . . . . . . . . . 
(Voor het ontdekken van misdrijven en vervolging van 

misdadigers). . . . . . . . . . . 

Gebied van Europa (Definitie) . . . . . . . . . 
Gebruik van den CQ-oproep (Verbod van het -) 

,, gerichte antenne-systemen . . . 
,, golven in den mobielen dienst . . . 

van het type A 1 . . . . . 
,, ,, ,, ,, ,, B ..... . 
en verdeeling van frequenties . . . . . 

,, ,, ,, ,, typen van uitzending 
Geheimhouding der correspondentie . . . . . . . 

,, radioberichten . . . . . . . 
,, ,, verreberichten . . . . . . . . . . 

Gerichte antenne (Gebruik van gerich te antennesyst emen) 
Gezag van den gezagvoerder ............ . 
Gezagvoerder (Gezag van den -) ...... . 
Golf (Antwoord-) in den mobielen dienst 

,, (Internationale roep - en noodsein-) . . . 
,, (Luister-) voor de kuststations (Vermelding van de -) . 

(Roep-) voor de mobiele stations . . . . . 
,, ,, den mobielen radiotelefoondienst . 

,, (Verkeers-) in den mohielen dienst . . . . . . . . . 
" te gebruiken voor den oproep en de voorbereidende t eekens in den 

mobielen dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" te gebruiken voor h et verkeer in den mobielen dienst (Aanwijzing 

van de-) ....... . . ...... .. .. . . . . 
,, t e gebruiken voor het verkeer in den mobielen dienst (Overeen

stemming betreffende de - ) . . . . . . . . . . . . . . . 
,, van 500 kp/s (Uitzonderlijk gebruik van de -) . . .. 

Golfflengte (Aanduiding van de -) . . . . . . . . . . .. 
,, (Benaderde -) ............ . .. . 

Golfmeter waarvan de sche 1,sstations voorzien moeten zijn . 
Golftypen .. ... . . .... ..... ...... . 
Golven (Gebruik van - in den mobielen dienst) . . . . . . . . . 

te gebruiken in noodgevallen . . . . . . . . . . . . . . . 
(Nagaan of de - door de st ations uitgezonden, aan de voorschrif

ten beantwoorden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GONIO (Toevoeging van het woord - aan den naam van peilstation) 
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437-442 
439 
438 
441 
442 

930 
425-436 

93 

23 
8 

203 

205 
9 

92- 128 
365 

356- 363 
81 

317, 329 
340-366 
340-366 

84 
92-128 
79-84 

79- 193 

• 177- 178 

93 
448 
78 

471- 524 
166 

161- 163 
79- 193 
79- 193 
223, 278 
44-46 

49 
78 

276-278 
276-278 
393- 395 
106, 479 

185 
94 
112 

414-419 

382 

383- 387 

396-408 
485--487 

68 
68 
210 

5~5 
471- 524 
546- 548 

76 
336 



1139 

ONDERWERP 

Harmonischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Heffing van een minimum . . ., . . . . . . . . . . . 

,, ,, taksen voor radiotelegra=en • . . . . . 
H erhaling van een noodoproep of van een noodbericht . 

,, van een rawotelegram . . . . . . . . . . . 
Hoedanigheid der uitzenwngen . . . . . . . . . . . . 

Inspectie van de stations . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Internationaal Seinboek (Gebruik van het - voor rawotelegrammen) 
Internationale roep- en noodgolf . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

roepgolf in den mobielen dienst voor het verkeer op 
grooten afstand . . . . . . . . . . . . . . . 

Inwerkingtreding van het Adwtioneel R eglement 
" Algemeen Reglement 

Jx (Betaalde dienstaanwijzing) . . . . . . . . . 

Kaart van de kuststations, die geopend zijn voor het openbaar verkeer 
K erst- en Nieuwjaarsradiotelegrammen . . . . . . . . . . . . . . 
Keuze der frequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,, teekens voor afregeling en beproeving . . . . . . . . . 
,, toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
van de plaats van vestiging van de krachtige radio-omroep-

stations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . 
Kiloperioden (Aanduiding van de golven in - ) . . . . 
Klacht ter zake van storting .(Rechtvaardiging van een -) .. 
K lapper der kuststa tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,, luchtvaartstations . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, rad io-omroepstations . . . . . . . . . . . . . . . 
" stations voor de uitoefening v.an bijzondere diensten 

,, ,, vaste stations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Klasse en minimum aantal van de radiotelegrafisten (-telefonisten) op 

mobiele stations . . . . . . . . . . . . . · . . 
Klasse-indeeling van uitzendingen 
Kosten (Inning van bode-- bij aankomst) 

" van het Bureel v.an de Vereeniging 
Kuststation (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kustsstations (Aanvullingsgolven) . . . . . . . . . . . . 

(Klapper der -) . .. ... . ... . . . 
(Staat van de kenmerkende gegevens der -) 
(Toevoeging van het woord RADIO achter den naam 

van-) . .... . ... . . . 
,, (Verkeerslijsten) . . . . . . . . . 

(Vermelding van de luistergolf van -) 
Kwijtingsteeken (- - - - - - ) ........ . 

Landstation (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Aanvullende golven van -) . . . . . . . . . . . . . 
(Bekendmaking van den staat der kenmerkende gegevens 

voor elke frequentie) . . . . . . . . . . . . . . . 
,, (Diensttijden van de - ) . . . . . . . . . . . . . . . 
,, (Termij ':1 ged?rende ~velken radiotelegrammen op- blijven) 

Lange afstand (Rad1oberichtgevmg op -) . . . . . . . . . . . . . 
Lange radiotelegrammen (Overseining van - in den mobielen dienst) 
Leertijden (Practische -) van de rawotelegrafisten (radiotelefonisten) 
Lengte (Benaderde golf-) . . . . . .. .. .... .. .... . 
Lijst van de bij de radioberichtgeving te gebruiken verkortingen 

,, frequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, ,, roepnamen (Alphabetische - ) .. .... . 

Luchtvaartdienst (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . 
(Algemeene antwoordgolven voor den - ) . 
(Algemeene roepgolven voor den -) . . . . . . . 
(Algemeene wijze van radiotelegrafisch werken in 

den-) . ... .. ...... .. .... . 
(Frequenties) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Veiligheidssein) . . . . . . . . . . . . . . . . 

,, voor open baar verkeer . . . . . . . . . . . . . 
Luchtvaartradiodienst (Toepassing van de bepalingen, welke de wijze 

van wisseling en afrekening der radioberichten beoogen) . . . . . . 
Luchtvaartstation (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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200 
819 

823- 824 
590--592 
861--868 

69- 78 

279- 285 
802 

106, 479 

501 
952 

796--797 

886 

319 
919 
81 

531--532 
52--53 

91 
68 

534- 538 
1108 
1108 
1111 349 
ll09 
1111 

644--652 
54--68 

823 
782- 784 

31 
483 

1108 
1108 

803 
454 
185 

433--436 

27 
484 

349 
623--827 
885---893 
872--873 
420--423 
270--275 

68 
1113-1119 

317, 329 
321 
19 

522--523 
520--521 

368 
149-160 

620 
703 

703 
32 
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Luchtvaartstations (Klapper der -) . . . . . . . . . 
(Oproep van de -) .. .. . .. . 
(Regionale overeenkomsten) 
(Staat van de kenmerkende gegevens der -) . . 

,, (Toevoeging van het woord AERADIO achter den 
naam van-) . . . . . . . . . . . .. 

Luchtvaartuigstation (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luchtvaartuigstations (Algemeene roepgolf voor -) . . . . . . . . 

(B_escheiden waarvan - moeten zijn voorzien) 
(Diensttijden van de -) . . . . .. . .. . 
(Radiotelegrammen gewisseld met -) . . . . 
(Staat van de kenmerkende gegevens der -) . 
(Voorwaarden, waaraan door - moet worden 

voldaan) ..... . ... . . 
Luisterdienst in den mobielen dienst . . . . . . . . . 
Luistergolf van een kuststation (Vermelding van de -) 
Luxe radiotelegrammen . . . . . . . . . . . . . . . 

MAYDAY (Noodsein in het radiotelefonisch verkeer). 
Meervoudige bestemmingen (Radioberichten voor -) . 
Meteorologische berichten . . . . . . . . . . . . . 

dienst (Frequenties) . . . . 
radiotelegrammen (Definitie). 

,, (Taksen) . 
,, waarschuwingsberichten . . . 

Minimum (Heffing van een -) ................. . 
Misdrijven (Frequenties voor het ontdekken van - en de vervolging van 

misdadigers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mobiele dienst (Afwikkeling van het verkeer ) . . . . . . . . . 

,, ,, (Afwikkeling van het verkeer met het minimum van 
uitgestraalde energie) . . . . . . . . . . . . . . 

(Algemeene aanroep voor allen) . . . . . . . . .. 
(Algemeene wijze van radiotelegrafisch werken in den-) 
(Antwoord op het verzoek om overseining in serie in 

in den -) . .... .. .. .. . . . . .. . . 
(Beantwoording van den oproep en teekens ter voorbe-

bereiding van het verkeer in den - ) . . . . . . . 
(Beproevingen in den-) . . . ..... . 
(Deelneming aan het noodverkeer in den -) 
(Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Diensttijden van de stations van den -) . . 
(Duur van het werken in den -) . . . . . . . . 
(Duur van het werken in den - voor de luchtvaart) . 
(Einde van het verkeer en kwijtingsteeken in den - ) 
(Gebruik van golven in den -) . . . . . . . . . . 
(Klasse en minimum aantal telegrafisten) 
(Luisterdienst in den -) . . . . . . . 
(Oproep van een station in den - ) 
(Opschorting van het verkeer in den -) . . . . . 
( Overneming van radiotelegrammen in den - ) . . 
(Regelen welke moeten worden opgevolgd in den -) 
(Reçu van een noodbericht in den -) . . . . . . 
(Sluitteek en in d e n -) . . . . . . . . . . . . . . 
(Teekens ter voorbereiding van het verkeer in den -) 
(Verlaging van taksen in den - ) . . . . . . . . . . 
(Volgorde van den voorrang van berichten in den -) 
(Vorm van het antwoord op den oproep in den-) .. 
(Vorm van den oproep in den - ) . .. ... .. . 
(Wijze van werken in geval van moeilijkheden bij de ont-

vangst in den - ) . . . . . . . . . . . . . . . . 
voor de zeevaart (Duur van het werken in den -) . . 
voor de zeevaart (Luisterdienst in den -) . . . . . 
voor de zeevaart (Overseining van het veiligheidssein en 

-bericht in den - ) . . . . . . . . . . . . . . . 
,, voor de zeevaart (Verkortingen te gebruiken in den-) 

Mobiel station (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mobiele stations (Beantwoording van den oproep der kuststations) . 

(Bescheiden waarvan de - moeten zijn voorzien) . 
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1108 
451-470 

524 
1109 

803 
36 

102----124 
1113 

643 
947- 951 

1109 

220 
492-499 

185 
927 

550, 722 
935-946 
725-745 

176 
826 
918 

844-----845 
741 
819 

177- 178 
413--424 

529 
444-449 
367--443 

409 

391-412 
443 

578- 582 
18 

621---652 
437-442 

439 
425-436 
471-524 
644---652 
492-499 
380-390 

424 
876-882 
504-519 
569- 570 
426-428 
380-390 
834--839 

653 
392 
381 

410-412 
438 

493-499 

618 
372 
33 

456 
1113 
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Mobiele stations (Dienst uit te voeren door een radiotelegmfist, houder 
van een certificaat) . . . . . . . . . . . . . . 

(Geïnduceerde stroom in de antenne) . . . . . . . 
(Gezag van den gezagvoerder) . . . . . . . . . . 
(Inlichtingen te verstrekken aan het Bureel van de 

Vereeniging) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inspectie der -) . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Nazien van aan de - afgegeven vergunningen) .. 
(Overseining van het noodbericht) . . . . . . . . 
(Reçcu van een noodbericht) . . . . . . . . . . . 
(Roepgolf van de -) ...... . ...... . 
(Technische en exploitatieve voorwaarden waaraan de 

- moeten voldoen) . . . . . . . . . . . . . . 
(Toegelaten beproevingen en proefnemingen voor de-) 
(Verbod voor de - om radio-omroep uitzendingen te 

bewerkstelligen) . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Vergunningen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Verificatie van de zendfrequentie van -) . . . . . 
(Voorwaarden waaraan door - moet worden voldaan) 
(Wijziging van de frequentie der zend- en ontvangtoe-

stellen van de - ) . . . . . . . . . . . . . . . 
Model-staat voor de afrekening van radiotelegrammen . . . . . . . 
Moeilijkheden bij de ontvangst (Wijze van werken in geval van - in den 

mobielen dienst) . . . . . . . 

Naamlij st van de landstations . . 
Naamlijsten van de radiostations . 

Naseining per draad van radiotelegra=en . . . .... . 
Nazien van de aan mobiele stations afgegeven vergunningen . 
Neembaarheid der teekens (Schaal om de - uit te drukken) .... 
Nood (In geval van - te gebruiken golf) . . . . . . . . . . . . . 

,, (Sein tot het in werking stellen van automatische alarmtoestellen) 
,, (Seinsnelheid) . . . . . . . . 

Noodbericht . . . . . . . . . . . 
(Herhaling van een -) 
(Reçu van een - ) . . 

Noordinrichtingen . . . 
Noodoproep . . . . . 

,, (Herhaling van een -) 
Noodsein. . . . . . . . ...... . 

,, in het radiotelefonisch verkeer (MAYDAY) . . . . . 
,, in het radiotelegrafisch verkeer (- - - - - - - - - ) . 

Noodverkeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nota van onbestelbaarheid. . . . . . . . . . . . . . 
Nummering van radiotelegra=en in dagelijksche series 

OBS (Betaalde dienstaanwijzing) . 
Onbestelbaarheid (Nota van -) . 
Onderling verkeer . . . . . . . . 
Onderneming (Particuliere -) (Definitie) .. .......... . 
Onderzoek van bekwa-amheid van de personen die de toestellen van 

amateurstations bedienen . . . . . . . . . . . . 
de bekwaamheid van de personen die de toestellen van 

particuliere stations voor proefnemingen bedienen . 
,, ,, de rekeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ontvangst (Twijfelachtige - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ontvangstmoeilijkheden (Wijze van werken in geval van - in den mo
bielen dienst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Open af te leveren radiotelegrammen . . . . . . . . . . . . . . : 
Openbaar verkeer (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,, ,, (Aanbevolen golftypen voor het -) .... . . 
Openbare dienst (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Opgave van de aanvullingen, wijzigingen en doorhalingen welke in 

dienstbescheiden zijn aan te brengen . . . . . . . . 
,, de frequenties aan het Bureel van de Vereeniging . . . 
,, de taksen aan het Bureel van de Vereeniging . . . . . 

7 
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221 
204 

276-278 

351 
279-285 

50 
566-568 
569-570 

94 

285 
527 

473 
48, 50-51 

203 
202-220 

205 
lll9 

410-412 

315 
315, 

322- 329 
892 
50 

1119 
546--548 
593-602 

593 
556--570 
590-592 
569-570, 
587-589 
539- 541 
552-555 
590-592 
549- 551 
550, 722 

549 
571-586 
883-884 

379 

827 
883- 884 

1134 
1135 

198 

198 
682- 701 
861-867, 

874 

410-412 
931 

1135 
528 

1135 

330 
340-366 

811 
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Opgave van het aantal radiotelegrammen of van de overseining in series 
in den mo hielen dienst . . . . . . . . . . . . . . 

Oproep aan verschillende stations zonder verzoek om te antwoorden (CP) 
Oproep (Algemeene - ,,aan allen") . . . . . . . . . . . . . . 

(B eantwoording van den - in den mobielen dienst) . . . 
der sta tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,, van een station in den mobielen dienst . . . . . . . . . 
,, (Vorm van het antwoord op den - in den mobielen dienst) 

Opschorting van het verkeer in den mobielen dienst . . . . . . . . 
Organen voor deskundig onderzoek en bemiddeling in geval van storingen 
Overbodige berichten (Verbod van wisseling van -) . . . . . . . . 
Overeenstemming, betreffende de voor het verkeer in den mobielen dienst 

te gebruiken golf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Overneemdienst (Taksen voor den -) . .. ...... . .. . . 
Overneming (radiotelegrammen met -) . . . .. .. ...... . 

,, door stations van den mobielen dienst (Regeling voor de-) 
Overseining (Duplicaat -) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,, in series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, in series (Antwoord op het verzoek om -) . . . . . . 

Overtredingen van het Verdrag of van de R eglementen (Rapporteeren 
van-) . .. . .. .. . . . • • • • · · · 

PaN (Spoedsein in het radiotelefonisch verkeer) . . 
Particuliere onderneming (Definitie) . . . . . . . . 
Particulier radiotelegram . . . . . . . . . . . . . 
Particulier station voor proefnemingen (Definitie) . 

,, ,, radioberichtgeving (Definitie) 
Partl'culiere stations voor proefnemingen . . . . . . . . . . 
P articuliere stations voor proefnemingen (Bijzondere regelingen be

treffende - ) . . . . . . . . . . . . . 
voor proefnemingen (Onderzoek van de bekwaam

heid van de personen die de toestellen van -
bedienen) ................ . 

voor proefnemingen (uitzending van den roepnaam 
door-) .. ... .. . . ... .. . . . 

,, voor proefnemingen (Vaststelling van het maxi-
mum vermogen dat - mogen gebruiken) . 

Peilingen (Onjuiste -). Verantwoordelijkheid van de administraties . 
,, (Verkrijging van radio-) .... . . . . . . ..... . 

Persradiotelegrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, (Verlaging van de taksen voor -) . . . . . 

PHARE (Toevoeging van het woord - aan den naam van radiobakens) 
Politiedienst (frefqnenties) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Post (per - af te leveren radiotelegrammen) . . . . . . . . . 
Practische leertijden van de radiotelegrafisten (radiotelefonisten) 
Proefnemingen en beproevingen door mobiele stations 
Proefteekens in den mobielen dienst 
PTR (Verkorting) ..... . 

QRT (Voorgeschreven verkorting) 

RADIO (Toevoeging van het woord - aan den naam van kuststations) 
R a clioba k e n -station (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R adiobakens (Bekendmaking van kenmerkende gegevens omtrent -

aan het Bureel der Vereeniging) . . . . . . . . 
(Dienst der -) ........... . ... ... . 

,, (Door - te gebruiken golven) . . . . . . . . . . . . 
Radiobakenstations (S taat van de kenmerkende gegevens der -) . . 

(Toevoeging van het woord PHARE aan den naam 
der-) . . . . . . .. . .. .. . 

R adioberichten (Geheimhouding der -) . . . . . . . . . . . . . . 
,, voor meervoudige bestemmingen . . . . . . . . . . 

R adioberichtgeving (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Lijst van de bij de - te gebruiken verkortingen) 
op langen afstand . . . . . . . . . . . . . . . 

(T~:Ea~;incÎe v~) de_ T~l~gr~a~- ~n- T~l~fo~n_re~l~m~n: 

R adiobrieftelegrnmmen . .. . ... . .. . . 
Radio-omroep in tropische gebieden (Frequenties) 

1142 

Bladzijde Nummer 

388- 390, 
409 
450 

444-449 
391-412 
451-470 
380-390 

392 
424 
85 
525 

396--408 
877 
928 

876- 882 
861- 875 

390 
409 

286-288 

604 
1135 
1135 

41 
43 

194- 201 

196 

198 

201 

199 
766 

1121 
917 

846-847 
336 

177- 178 
926 

270-275 
527 
531 
460 

574 

335, 803 
38 

767- 768 
755- 770 
759- 764 

lllO 

336 
44-46 

935- 946 
1135 4 

ll l 3-1119 
872- 873 

800- 803 
894-915 
147, 148 
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ONDER WERP Bladzijde 

Radio-omroep op langen afstand (Freqnenties) . . . . . . . . . . 
,, ,, (Regelen met betrekking tot den Europeeschen -) . 

Radio-omroepdienst (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Frequenties) . . . . . . . . . . . . . . . . 

,, ,, (Telefonische -) (Defin itie) . . . . . . . . . 
,, ,, voor televisie (Definitie). . . . . . . . . . . . 

Radio-omroepstations (Keuze van de plaats van vestiging van de krach-
tige-) ... . .. . ......... . 

(Klapper der -) .. . . . . . . . . . . . llll 
,, ,, (Staat van kenmerkende gegevens der -) 
,, ,, (Vermogen van de -) ........ . 

Radiopeildienst (Normale golf voor den - ) . . . . . . . . . . 
,, (Wijze van werken bij den - ) . . . . . . . . . . 1121 

Radiopeilingen (Verantwoordelijkheid van de administraties voor on-
juiste-) . . ... . , . • • • • 

,, (Verkrijgen van -) . . . . . . . . . . . . . 1121 
Radiopei ·ta tion (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Radiopeilstations (Dienst der -) . . . . . . . . . . . . . . 

(Staat van de kenmerkende gegevens der-) 
(Toevoeging van het woord GONIO aan den naam 

van-) ... . . . 
Radiotelefonist (Certificaten voor -) . . . . . . . 
Radiotelefoondienst (Definitie) . . . . . . . . . . 

,, (Nood- en roepgolf). . . . . . 
Radiotelefoonstations (Dienst der - van gering vermogen) . . . . . 1120 

,, (Wijze van werken in den dienst der mobiele -
van gering vermogen) . . . . . . . . . . . 1120 

Radiotelegrafist (Certificaten voor -) . . . . . . . . . . . . . . . 
Radiotelegrafisten (Klasse en minimum-aantal -op de mobiele stations) 

(Practische leertijden voor -) . . . . . . . . . . 
(Radiotelefonisten) (Practische leertijden van de-) 

,, (Voorwaarden waaraan - moeten voldoen) . . . 
Radiotelegram (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 

,, (meteorologisch) (Definitie) . . . . . . . . . . . . . 
Radiotelegrammen (Aanduiding van het aantal over te brengen -) . . 

(Aanduiding van het station van oorsprong van -) 
(Adres van -) . . . . . . . . . . . . . 
( Afrekening der -) . . . . . . . . . . . 
(Dienst - ) (Definitie) . . . . . . . . . 1135 
(Dringende-) . . . . ..... ... . ... . 
(Eigenhandig af te leveren -) . . . . . . . . . 
(Gebruik van het Internationaal Seinboek voor -) 
(Gewisseld met vliegtuigen) .. .... . 
(Heffing van taksen van den gead.re eerde) 
(Kerst- en Nieuwjaars-) . 
(Lange-) . ... .. . 
(Luxe -) ...... . 
(Meervoudige -) . .. . 
(Meteorologische - ) . . . 
(Meteorologi che -, Taksen) 
(Met antwoord betaald) . . . 
(Met bericht van ontvang) . 
(Met bijzondere aanwijzingen) 
(Met collationneering) . . . . . . . . . . . . 

( fot overneming door een tation van den mobielen 
dienst) . . . . . . . . . . . . . . . 

(Model staat voor de afrekening van - ) . 1110 
(Naseining per draad van -) . . 
(Nummering in dagelijksche series van -) 
(Open af te leveren -) . . . . . 
(Overbrenging per serie van -) . 
(Particulier -) (Definitie) . . . . 1135 
(Per bode of per post af te leveren -) 
(Pers-) .. . ........ . . 
(Reçu van -) . . . . . . . . . . . 
(Regeerings- ) Definitie) . . . . . . 1135 
(Samenstelling en behandeling van -) . . 
(Taksen van -) . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Termijn gedurende welken - op landstations blijven) 
(Tijd van aanneming van-) . ..... . .. . 

1938 

Iummer 

192 
86- 89 

20 
129- 148 

21 
22 

91 

349 
90 
752 

766 

39 
749- 754 

750 

336 
221- 269 

21 
112 

704-724 

221- 269 
644-652 
270- 275 
270-275 
228-275 

5 
826 

388- 389 
654-656 
853-860 
661- 702 

921 
930 
802 

947- 951 
823-824 

919 
420-423 

927 
925 
918 

844-845 
922, 934 

924 
916- 934 

923 

928 

892 
379 
931 
390 

926 
917 

429- 432 

801 
804-848 
885-893 
849- 852 
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Radiotelegrammen (Van onmiddellijk algemeen belang) . . . 
,, (Verzendingsweg van -) .... 

Radioverbindingen (Algemeene statistiek betreffende de -) . 
Rapporteeren van overtredingen . . . . . . . . 
Reçu in den mobielen dienst 

(Uitgesteld -) .... . 
van een noodbericht .. . 
(Verzendingsweg) . . . . 

,, van radiotelegra=en . . . . 
Regeerings-radiotelegram (Definitie) . 
Regionale overeenkomsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

betreffende de toekenning van frequentieban
den aan diensten en stations en de gebruiks
voorwaarden van de toegewezen golven 

,, ,, (Radioverbindingen van luchtvaartstations) 
Reglement (Additioneel - betreffende de radioberichtgeving) . . . . 

(Al!lemeen - betreffende de radioberichtgeving) . . . . . 
(BiJlagen van het Algemeen - betreffende de radiobericht-

geving) ..................... . 
(Huishoudelijk - van het internationaal raadgevend comité 

voor de radioberichtgeving) . . . . . . . . . . . . . 
(Inwerkingtreding van het Additioneel - betreffende de 

radioberichtgeving) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inwerkingtreding van het Algemeen - betreffende de radio-

berichtgeving) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reglementen. (Toepassing van de Telegraaf- en Telefoon - op de radio

berichtgeving) . . . . . . . . . . . . . . 
Rekeningen (Samenstellen der -) . . . . . . . . . . .. 

,, (Uitwisseling, onderzoek en vereffening der -) . 
RM (Betaalde dienstaanwijzing) . . . . . . . . . . . . . 
Roep- en noodseingolf (Internationale -) . . . . . 
Roepgolf (Algemeene - voor luchtvaartuigstations) 

(van de mobiele stations) . . . . . . . . 
,, voor den mobielen radiotelefoondienst . . . . . . . . . . 

Roepnaam (Seinen van den - door de amateur-stations en de particu
liere stations voor proefnemingen) . . . . . . . . . . 

(Seinen van den - door de stations, die uitzenden ten be
hoeve van beproevingen, afregelingen of proefnemingen 

Roepnamen 
(Alphabetische lijst van -) . . . . . . . . .. 
(Bekendmaking van het Bureel van de Vereeniging) 
(Overbrenging van de -) .......... . 
(Samenstelling van de -) .......... . 

(Spelling van de -) . 
(Tabel van verdeeling der -) 
(Verkorte -) ... 

Samenstelling van de roepnamen . 

,, ,, radiotelegrammen . . . . . . . . . . . . . . . 
Samenvoegingen of wijzigingen van woorden (Heffing van kosten voor 

ongeoorloofde - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schaal in gebruik om de sterkte of de neem baar heid der teekens uit te 

drukken ... . ...... . ....... . ..... . . . 
Scheepsstation (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scheepsstations (Aanvullende golven) . . . . . . . . . . . . 

,, (Bescheiden waarvan de - moeten zijn voorzien) 
(Diensttijden van de -) ....... . . . 
(Frequenties der -) . . . . . . . . . . .. 
(Golfmeter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inrichting aan de zendtoestellen van - waardoor het 

vermogen verminderd kan worden). . . . . . . . 
(Staat van kenmerkende gegevens der -) . . . . . 

,, (Voorwaarden, wa-araan door - moet worden voldaan 
Schikkingen om storingen te voorkomen 
Sein (Alarm-) ..... . ..... . 

,, ( ,, ) (Seinsnelheid voor het -) 
,, (Nood-) . . ................. . 
,, ( ) in het radiotelefonisch verkeer (MAYDAY) 

Bladzijde 

1135 

ll35 

1102--1124 

ll2l-ll24 

ll20 

lll9 

ll08 

1144 

Nummer 

834-839 
657-660 

318 
286--288 
429--432 
872, 875 
587- 589 

871 
429--432 

84- 85 

84 
524 

800-953 
1- 797 

952 

796-707 

800-803 
661-681 
682--701 

878 
106, 479 

102 
94 
112 

201 

533 
289-313 

321 
311 
533 

292--299, 
305-310 

291 
300---304 

292--299, 
305-310 

801 

824 

35 
483 

628--642 
183- 188 

210 

208 

208-219 
85 

593-602 
593 

549-551 
550, 722 
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Sein (Nood- ) in het radiotelegrafisch verkeer (- - - - - - - - - ) 
,, (Spoed-) . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
,, tot het in werking stellen van automatische alarmtoestellen . . 
,, (Veiligheids-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seinboek (Gebruik van het Internationaal - voor radiotelegrammen) 
Series (Overseining in - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,, (Antwoord op het verzoek om overseining in - ) . . . . . . 
Slotprotocol van het Algemeen R eglement betreffende de radiobericht-

geving ... ..... .. . .. . .. . .. .... . 
SLT (Betaalde dienstaanwijzing) . . . . . . . . . . . . . 
Sluitteeken in den mobielen dienst (- - - - - ) . . . . . . 
Snelheid (Sein-) voor het alarmsein . . . . . . . . . . . 
Spelling van de roepnamen, dienstverkortingen en woorden . 
Spoedsein . . ......... . . .. . . . .. . . . 
Staa t van kenmerkende gegevens der kuststations . . . . . 

,, van de kenmerkende gegevens der luchtvaartstations . 
" van de kenmerkende gegevens der luchtvaartuigstations 

van de kenmerkende gegevens der radiobakenstations . 
van de kenmerkende gegevens der radio-omroepstations . 
van de kenmerkende gegevens der radiopeilstations . . . . . . 
van de kenmerkende gegevens der scheepsstations . . . . . . 
van de kenmerkende gegevens der stations, die aan allen (CQ) ge-

richte persberichten uitzenden . . . . . . . . . . . . . . 
van de kenmerkende gegevens der stations, die berichten aan zee

en luchtvarenden uitzenden . . . . . . . . . . . . . . . 
van de kenmerkende gegevens der stations, die medische adviezen 

uitzenden . . . . . .. . .... .. .... .. .. . . 
van de kenmerkende gegevens "der stations voor de uitoefening 

van bijzondere diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" van de kenmerkende gegevens der stations, die tijdseinen uitzenden 

Staat van de kenmerkende gegevens der stations, die weerberichten 
uitzenden . . ... . . . .. . ..... . . . . . . ... . 

Station (Amateur-) (Definitie) . 
(Boord- ) (Definit ie) 
( Draagbaar -) (Definitie) 
(Kust) (Definitie) . . . 
(Land-) (Definitie) . .. 
(Luchtvaart-) (Definitie) .. 
(Luchtvaartuig-) (Definitie) . 
(Mobiel-) (Definitie) . . . . . . . . . . . . 
(Oproep van een - in den mobielen dienst) . 
(Particulier - voor proefnemingen) (Definitie) . 
(Particulier - voor radioberichtgeving) (Definitie) 
(Radiobaken -) (Definitie) .. . .. . . ... . . 
(Radiopeil-) (Definitie) . . .. .. .. . . ..... . . . 
(Scheeps- ) (Definitie) .. . .. . . . . . . . .. . . . . . 

" van oorsprong (Aanduiding van het - van radiotelegrammen 
., (Vast - ) (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stations, die aan allen (CQ) gerichte persberichten uitzenden (Staat van 
de kenmerkende gegevens der - ) . . . . . . . . . . 

die berichten aan zee- en luchtvarenden uitzenden (Staat van 
de kenmerkende gegevens der -) . . . . . . . . . . . 

die ijkgolven uitzenden (Staat van de kenmerkende gegevens 
der - ) . .. . .. ... ...... . .. . .. . . 

die medische berichten uitzenden (Sta-at van de kenmerkende 
ge~evens der - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

die tijdseinen uitzenden (Staat van de kenmerkende gegevens 
der -) ... . .... . . . . . .. . . . . .. . . 

die weerberichten uitzenden (Staat van de kenmerkende ge-
gegevens der - ) . . . . . . . . ...... .. .. . 

(Inspectie van de - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Land-) (Diensttijden van de - ) . . .... . . ... . 

( ., ) (Te~tÎij;::re~d~ ~ ~lk~n-r~di_ot~l~gr_a~~e~ ~p -d~ 
( ., ) (Toevoeging van het woord RADIO aan den naam 

van - ) ...... . . . ..... . ... . 
(Luchtvaart-) (Toevoeging van het woord AERADIO aan den 

naam van - ) ... .. .. . . . ... .. . . . . . 
(Mobiele - ) (Bescheiden, waarvan de - moeten zijn voorzien) 

) (Nazien van de vergunningen ) . . . . . . . . 

19as 
Bladzijde Nummer 

549 
603-614 
593-602 
615-620 

802 
390, 409 

409 

1124-1126 
899 

426-428 
593 

1120 
603-614 

ll08 
1109 
1109 
lll0 

349 
750 

ll08 

llll 

1111 

ll ll 

1109-llll 
1110 

llll 
40 
34 
37 
31 
27 
32 
36 
33 

380--390 
41 
43 
38 
39 
35 

654--656 
26 

1111 

11 11 

1111 

1111 

1110 

1111 
279-285 
623-627 

885-893 

335, 803 

335, 803 
1113 

50 
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tationt (Mobiele -) (Technische voorwaarden en die betreffende de 
exploitatie, waaraan de - moeten voldoen) 

) (Toegelaten beproevingen en proefnemingen) . 
) (Veri ficatie van de zendfrequentie van de-) . 
) (Voorwaarden , waaraan door - moet worden 

voldaan) . ... . ... ..... . .. . 
(Wijziging van de frequentie der zend- en ont

vangtoestellen van de - ) . . . . . . . . . 
(Mobiele radiotelefoon- van gering vermogen) (Dienst der-) l.l 20 
(Mobiele radiotelefoon- van gering vermogen) (Wijze van wer-

ken in den dienst der -) . . . . . . . . . . . . . . . 1120 
(Oproep van de -) . . ............... . 
(Particuliere - voor p roefnemingen ) . . . . . . . . . . 
(Particuliere - voor proefnemingen) (Bijzondere regelingen 

betreffende de - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Particuliere - voor proefnemingen) (Onderzoek van de be

kwaamheid van de personen, die de toestellen van - be-
dienen) . ..... . ...... .. . . .. .. . . 

(Particuliere- voor proefnemingen) (Uitzending van den roep• 
naam door de - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Particuliere - voor proefnemingen) (Vaststelling van het 
maximum vermogen, dat - mogen gebruiken) . . . . . 

(Radiobaken -) (Staat van de kenmerkende gegevens der -) 1110 
(Radiopeil-) (Dienst der -) .............. . 
(Radiopeil-), (Staat van de kenmerkende gegevens der-) . 1110 
van den mobielen dienst (Dien ttijden van de -) . . . . . 
van den mobielen dient (Overneming door-) .. ... . 
(Vaste -) (Klapper der -) .. ... . ...... . . . 
voor de uitoefening van bijzondere diensten (Staat van de ken-

merkende gegevens der-) .. . . . ... . .. .. . 
,, voor de uitoefening van bijzondere diensten (Klapper der -) 

Statistiek (Algemeene -) betreffende de radioverbindingen . . . . . 
Sterkte der teekens (Schaal in gebruik om de - uit te drukken) . 

to ringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Klachten terzake van -) . . . . . . . . . . . . 
(Organen voor deskundig onderzoek en bemiddeling) 

,, (Schikkingen ter voorkoming van -) . . . . . . . 
Stuiting van verreberichten . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel van de breedte der freq uentiebanden, welke de uitzendingen in-
nemen . ... . .... ..... .. .. . 

van de toelaatbare afwijkingen van de frequentie . . . . . . 
,, van de verdeeling van de frequentiebanden . . . . . . . . . 
,, van de verdeeling der roepnamen . . . . . . . . . . . . . 

, welke een verdeeling aangeeft van de frequenties (golflengten) 
om a ls grondslag te dienen bij verdere onderzoekingen en proef. 
nemingen op het vaste land van Amerika . 

Taks voor den overneemdienst . . . . . . 
Ta k en .. . . .. .. ... . . .. . 

(Heffing van een minimum) . . . . . . . . 
(Heffing van - voor ongeoorloofd e samenvoegingen of wijzi. 

gingen van woorden). . . . . . . . . . . . . . 
(Heffing van - van den geadre seerde) . . . . . . 
(Opgave van de - aan het Bureel van de Vereeniging) 
(Van kracht worden van de -) . . .... . 
(Vaststelling van land- en boord- ) . . . . . . . 

,, (Verlaging van -) ... . . .. .. . . .. . 
,, (zie ook Afrekening der radiotelegrammen) . . . 

Teekens (Overbodige -) (Verbod van wisseling van -) . . . . 
( chaal in gebruik om de sterkte der - uit te drukken) . . . 
ter voorbereiding van het verkeer (Beantwoording van de -

in den mobielen dienst) . . . . . . . . . . . . . . 
ter voorbereiding van het verkeer in den mobielen dienst 

,, uitgezonden door radiobakens . . . . . . . . . 
,, voor beproeving en afregeling (Keuze van de -) 

Telefonie (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefonische radio-omroepdien t (Definitie) . . . . 
Telegrafie (Definitie). . . . . . . . . . . . . . 
Televisie (Radio-omroepdienst voor -) (Definitie) 
Telling van woorden ..... . .. . . . . . 

1111 

1110--1111 
1109-1111 

1119 

1134 

1104 
1102-ll03 

1105 

1119 

1146 

ummer 

285 
527 
203 

202---220 

205 
704- 724 

451-470 
194- 201 

196 

198 

201 

199 

749- 754 
750 

621--652 
876-882 

318 

525- 538 
534-538 

85 
85 

92---128 
291 

877 
804---847 

819 

824 
822-824 

811 
831- 833 

809 
834-839 
804-847 

525 

391-412 
380--390 

765 
531- 532 

7 
21 
6 
22 

825 
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Termijn gedurende welken radiotelegrammen op landsta tions blijven 
Termijnen voor de bewaring der bescheiden . . . . . . . . . . . . 
Tijd van aanneming van radiotelegrammen (Vermelding van den -) 
Tijdseinen ... . .. . .... . ..... .. ... . 
Toekenning van frequenties aan radiostations . . . . . . . 
Toelaatbare afwijking van de frequentie (Definitie) . . . . . 

,, afwijkingen van de frequentie (Tabel van de-) . 
Toepassing van de Telegraaf- en Telefoonreglementen op de radiobe

rich tgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T oestellen (Electrische -) (Maatregelen t er vermijding van storingen) 

,, (Keuze der - ) . . . . . . . . . . . . . 
TTT (Veiligheidssein in het radiotelegra fisch verkeer). 
Twij felach t ige ontvangst . . . . . . . . . . . . . . 

Typen van golven (Aanduiding) ... . .. . . 
,, van uitzending (Verdeeling en gebruik van - ) 

Uitgave van de dienstbescheiden . . . . . . . . 
Uitnoodiging tot de administra tieve conferent ies . 
Uitwisseling, onderzoek en vereffening der rekeningen 
Uitzenclingen (Hoedanigheid der - ) . . . . . . . 

(Klasse-indeeling van - ) 

Vaste dienst (Definitie) . . . . . . . 
Vast station (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vaste stations (Bekendmaking van den staat van de kenmerkende ge-

gevens voor elke frequentie) . . . . . . . . . . . 
,, ,, Inspectie der -) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, ,, (Klapper der -) ......... . . . . ... . 

Vaststelling van het maximum-vermogen dat amateursta tions en part i-
culiere sta tions voor proefnemingen mogen gebruiken . 

Veiligheidssein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verbindingen over grooten afstand (Frequenties voor - ) . . .. 
Ver bod om, zonder machtiging, radiocorrespondentie op te vangen of 

ontvangen radiocorrespondentie weer te geven, bekend te 
mak,m of er gebruik van te maken . . . . . . . . . . . 

" om golven van het t ype B in den mobielen dienst te gebruiken 
Verdeeling en gebrui_k van frequenties (golfleng~en) . . . . . . . . . 

,, en gebrmk van typen van mtzendmg . . . . . . . 
Vergunning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergunning (Overlegging van de - ) .. . . ... . .... . 

,, (Vertaling van dQ. - van mobiele sta ti_ons) .. _ . . 
Vergunningen ( azien van de aan mobiele stations afgegeven - ) 
Veri ficatie van de zendfrequentie van de mobiele sta tions . .. . 

van de door de sta tions uitgezonden golven . . 
Verk';er (Afwikkeling van het - in den mobielen dienst) 

(Nood-) . . ... . . .. ....... • • 
( Onderling - ) . . . . . . . . . . . . . . . 
(Opschort ing van het - in den mobielen dienst) 

,, (Regelen voor het - in den mobielen dienst) . 
Verkeersgolf in den mobielen dienst . . .. . . 
Verkeerslijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verkla ringen betreffende de toepassing van zekere bepalingen van het 

Algemeen R eglement (Slotprotocol) . . . . . . . . . . . 
Verkortingen (Lijst van de bij de radioberichtgeving te gebruiken - ) 

,, (Spelling der -) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, (Voorgeschreven - ) ... . . 

Verkrijging van radiopeilingen . . . . . . . 
Verlaging van taksen . . . . . . . . . . . 
Vermogen van een radiozender (Definitie) .. 

van de radio-omroepstations . . . . . . . . . . . . . . 
,, (Vaststelling van het maximum - dat amateursta tions en 

particuliere sta tions voor proefnemingen mogen gebruiken) 
Verreberichten (Geheimhouding van de -) . . . . . . . 

,, (Stuiting van - ) . . . . . . . . . . . . . 
Verreberichtgeving (Definitie) . . . . . . . . . . . . . . 

,, (Geheim der -) . . . . . . . . . . . 
Vertaling van de aan mobiele sta tions afgegeven vergunningen 
Verzendingsweg van radiotelegrammen . . . . . . . . . . .. 
Volgorde van den voorrang van berichten in den mobielen dienst 

Bladzijde 

1102-1103 

1111 

1134 

1124--1126 
1113-1119 

1120 

1121 

1134 
1135 

1938 

Nummer 

885--893 
702 

849- 852 
746 

79- 84 
10 

800--803 
538 

52- 53 
615--620 
861- 867, 

874 
55---65 

79- 193 

314-339 
785- 795 
682- 701 
69- 78 
54--68 

16 
26 

349 
279- 285 

199 
615--620 
190- 192 

49 
471 

79- 193 
79- 193 
47- 51 

279 
50 

47- 51 
203 
76 

413-424 
571-586 

424 
504--519 
414--419 

454 

369, 372 

834--839 
11 
90 

199 
49 

2 
49 
50 

657---660 
653. 848 
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Voorbehoud met betrekking tot de toepassing van sommige bepalingen 
van het Algemeen Reglement (Slotprotocol van het Algemeen Regle-
ment) ... ....... . . . . . ........ .... . 

Voorrang van noodoproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, (Volgorde van den - van berichten in den mobielen dienst) 

Voorwaarden waaraan door luchtvaartuigstations moet worden voldaan 
waaraan door mobiele stations moet worden voldaan 

" waaraan door noodinrichtingen moet worden voldaan 
" waaraan door scheepsstations moet worden voldaan 

Vorm van den oproep in den mobielen dienst ... . .... . 
,, van het antwoord op den oproep in den mobielen dienst . . 

Vrijdom van taksen in den mobielen dienst . . . . . . . . . . 

Waarschuwingsberichten (Meteorologische -) 
W achtteeken (- - - - -) ... ... ............ .. . 
Wijze van werken (Algemeene wijze van radiotelegrafisch werken in den 

mobielen dienst). . . . . . . . . . . . . . . 
in den dienst der mobiele radiotelefoonstations van 

gering vermogen . . . . . . . . . . . . . . 
in geval van moeilijkheden bij de ontvangst in den 

mobielen dienst . . . . . . . . . . . . . . . 

wgf!feinft:if~n~~ ~e'.u~n~ie_ d~r ~e~d-- ~n _o~t~a~gt_oe~~ll~n _v~n -d~ ~ o: 
Woorden (Spelling van de -) . 

Zeemeldingen . . . . . 
Zeevarenden (Berichten aan -) 
Zoekteeken (CQ) .. . 

Bladzode 

1124-1126 

1120 

11 20 

VERBETERINGEN STAATSBLAD 

S. 940 (blz. 24). S. ó7 1 (blz. 847) . 

1148 

Nummer 

555 
653, 848 · 

220 
202-220 
539-541 
208- 219 

381 
392 

834-849 

741 
411 

367- 379 

410-412 

205 

748 
746-748 

447 

Op bladzijde 27, 2e kolom , artikel 16, tweede 
lid , tweeden regel 

Op bladzijde 348, l e kolom, Artikel 3, 1 id 2, 
2den regel 

staat: anderen persoon 
lees : anderen rechtspersoon 

S. 86ó (blz. 219) . 

In artikel 4, bladzijde 220, 2e kolom , onder 
2b, 21e regel van boven 
staat · de zinsdeelen: werkwoordelijk en naam

woordelijk gezegde, 
l ees: de zi nsdeel en : werkwoordelijk en naam

woordelijk gezegde, onderwerp, 

staat: diploma 
l ees : getu igschrift 

Op bladzijde 348, l e kol om, Artikel 4. lid 1 , 
5den regel 
staat: 1938 
l ees : 1939 

S. 44 (blz. 962). 

Op blz. 980 (tabel Internationaal telegraaf
alphabet n°. 2) staat in de 3e kolom (cijfers) 
achter n°. 22 : - , moet zijn: 
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INHOUD STAATSBLAD 

No. Datum I Bladz. ,- ;~. j Datum î ~ladzl N°. Datum I Bladz. 

1 18 II 3 244 25 II 58 383 Vervallen 
10 l II 3 245 16 IIl 216 384 17 XI 530 
Il 2 II 10 246 23III 217 385 24XI 530 
12 9 Il 34 247 2VII 331 386 13 XII 775 
13 14 II 36 248 25 VII 503 387 22 XII 775 
14 16 II 46 249 25VII 506 390 51 31 
15 2 m 48 250 20 VIII 449 391 lOV 456 
16 llIII 202 251 24 VIII 449 400 14 Il 109 
17 12III 203 252 l4X 521 401 14 Il 109 
18 16III 204 253 22 XII 731 402 14 Il 109 
19 18III 205 280 2511 80 403 31 III 110 
20 24 III 205 281 16 III 217 404 19V 225 
21 5V 206 282 25V 218 405 19V 230 
22 11 V 207 283 27V 218 406 25V 231 
23 28 VI 317 284 24 VIII 449 407 23 VIII 457 
24 28 VI 319 285 23 IX 507 408 25XI 530 
25 2 VII 320 286 22X 507 409 25XI 531 
26 2 VII 323 287 2XII 732 410 8 XII 935 
27 2 VII 325 300 2511 80 411 27 XII 776 
28 16 VII 481 301 19V 218 412 27 XII 776 
29 25 VII 328 302 8 XII 732 413 27 XII 776 
30 25 VII 330 303 l5XII 734 414 27 XII 937 
31 4 VIII 444 304 15 XII 738 415 29 XII 777 
32 4. VIII 444 305 30XII 739 416 30 XII 938 
33 4 VIII 482 306 30 XII 740 417 30 XII 778 
34 4 VIII 484 340 26 I 20 440 8 III 110 
35 6 VIII 446 341 16 II 94 441 17 m 231 
36 20 VIII 447 342 21 Il 94 442 13 V 232 
37 4X 484 343 28 II 100 443 13 V 232 
38 15 X 485 344 23 m 218 444 27 V 232 
39 15 X 486 345 7 IV 101 445 4 VI 338 
40 17 X 487 346 5V 219 446 27 VI 338 
41 22X 513 347 30VI 333 447 4 VIII 343 
42 22X 490 348 2 VIII 336 448 6 VIII 464 
43 lOXI 496 349 lOVIII 450 449 2IX 467 
44 19 XI 962 350 25 VIII 455 450 19 XI 531 
45 8XII 714 351 lIX 455 451 24XI 531 
46 15 XII 717 352 27X 521 452 8XII 778 
47 17 XII 842 353 27X 522 480 16 Il 111 
48 28 XII 721 354 27X 522 481 7TV 233 

100 19 I 49 355 8XI 523 482 3IX 475 
101 19 I 49 356 19 XI 524 500 21 II 111 
102 19 I 50 357 8XII 744 501 l III 113 
103 19 I 51 358 17 XII 746 502 24 III 125 
104 19 I 51 359 22 XII 931 503 24III 125 
105 19 I 52 359A 22 XII 932 504 22 XII 780 
140 4V 211 360 41 31 505 22 XII 781 
141 15 XII 62.2 361 2 III J02 506 22 XII 782 
160 41 19 362 9 III 102 507 22 XII 782 
180 llll 53 363 9 III 102 520 28 IV 475 
181 27 IX 502 364 17 III 107 521 20VI 344 
182 27IX 502 365 19 III 219 522 4 VIII 476 ' 183 26 X 503 366 22 III 108 523 22X 507 
184 26X 503 367 23 III 223 540 21 II 126 
185 l XI 122 368 28III 224 541 28 IX 476 
186 lOXII 730 369 5 IV 108 560 25 II 126 
200 28 IV 213 370 3V 456 561 3 III 127 
201 27 V 214 371 25 VII 337 562 15 III 127 
202 27V 215 372 25 VII 338 563 21 III 128 
203 15 XII 730 373 19IX 525 564 13 V 476 
204 15 XII 730 374 24X 525 565 3 VI 233 
205 .30 XII 731 375 31 X 527 566 lOVI 535 
240 12 I 20 376 7 XI 527 567 23 VI 345 
241 14 II 54 380 14 Il JOS 568 30VI 346 
242 25 II 54 381 23 V 225 569 16 VII 535 
243 25 IJ 55 382 l6IX 529 570 25VII 347 
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Datum i Bladz. , No. Datum I Bladz. 1 N°. Datum I Bladz. 

571 9 VIII 347 636 30IX 559 665 23 VI 356 
572 11 VIII 511 637 30 IX 561 666 23 VI 357 
573 11 VIII 478 638 30IX 562 667 24 VI 357 
574 11 VIII 478 639 30IX 563 668 2 VII 358 
575 29 VIII 511 639A 30IX 564 669 2VII 368 
576 1 IX 512 639B 30IX 565 670 7 VII 369 
577 13 IX 823 6390 30IX 566 671 7 VII 370 
578 26IX 479 639D 25XI 566 672 lfi VII 371 
579 26 IX 480 639E 25 XI 567 673 lp VII 569 
579A 4X 480 639F 8XII 782 674 16 VII 569 
579B 5X 542 6390 8XII 783 675 16 VII 793 
5790 7X 542 639H 8XII 783 676 25 VII 371 
579D 7X 543 639r 8XII 783 677 25 VII 372 
579E 26X 543 639J 8XII 783 618 3 VIII 373 
579F 26X 544 639K 8XII 784 679 4 VIII 373 
5790 28X 544 639L 8XII 784 6'l9A .4 VIII 374 
579H 29X 547 639M 8'XII ,784 679n .4 VIII 374 
579r 12 XI 550 639N 8XII 785 6790 5 VIII 375 
579J 26XI 550 6390 8XII 785 679D . 375 
579K 2XII 782 639P 8XII 785 679E 11 VIII 570 
579L 6 XII 939 639Q 8XII 785 679F 12 VIII 570 
579M 22 XII 939 639R 15 XII 786 6790 3 I X 571 
579N 31 XII 940 639s 15 XII 786 679H 13IX 573 
580 22 II 128 639T 15 XII 786 679r 26 IX 573 
581 1 lll 129 639u 15 XII 786 ·679J 7X 573 
582 7IIT 129 639v 15 XII 787 679K 14X 574 
583 14 III 130 639w 15 XII 787 679L 24X 574 
584 25 VII 349 639x 15 XII 787 679M 27 X 575 
585 3IX 551 639Y 15 XII 788 679N 17 XI 575 
586 28IX 551 639z 15 XII 788 6790 24XI 576 
587 28IX 551 639AA 15 XII 788 679P 7 XII 793 
588 21 X 552 639BB 15 XII 788 679Q 7XII 

1 

793 
589 1 XI 552 63900 15 XII 789 679R 7 XII 794 
589A 5XII 552 639DD 15 XII 789 679s 7 XII 794 
590 11 VIII 552 639EE 15 XII 789 679T 14 XII 795 
600 4 II 130 639FF 15 XII 790 679u 22 XII 795 
601 4 Il 133 63900 15 XII 790 679v 22 XII 795 
602 4IJ 134 639HH 15XII 790 680 28 I 23 
603 4 II 135 639n 15 XII 790 681 in 155 
604 24 III 135 639JJ 30XII 791 682 3 III .155 
605 24 III 136 639KK 30 XII 791 683 1 IV 155 
606 24 III 136 639LL 30XII 791 684 27 IV 375 
607 24 III 137 639MM 30 XII 791 685 16 V 255 
008 24 Jll 137 639NN 30 XII 792 686 3 VI 255 
609 24 IJl 138 63900 30 XII 792 687 7 VII 796 
6IO 24 III 138 639PP 30 XII 792 800 24 III 156 
611 24 III 139 640 41 144 801 4 VIII 376 
612 24 III 139 641 17 I 144 802 5 VIII 580 
613 24 III 140 642 21 I 21 803 5 1VIIT 580 
614 24 III 140 643 24 I 22 804 15 XII 940 
615 24 III 141 644 24 I 22 805 15 XII 941 
616 24 III 142 645 l Il 147 806 15 XII 796 
617 24 III 142 646 16 II 147 840 4I 157 
618 20V 235 647 21 II 149 841 81 158 
619 20V 243 648 28 II 150 842 11 I 159 
620 1 VII 349 649 3 III 150 843 26 I 23 
621 1 VII 349 650 29 III 151 844 1 II 24 
622 1 VII 350 651 l IV 151 845 7 II 160 
623 4 VIII 552 652 11 1V 152 846 llJI 160 
624 4 VIII 553 653 26 IV 152 847 l III 160 
625 4 VIII 553 654 26 IV 154 848 14III 161 
626 4 VIII 553 655 26 IV 246 849 22III 161 
627 4 VIII 554 656 10 V 246 850 4V 376 
628 4 VIII 554 657 11 V 567 851 4V 376 
629 4 VIII 554 658 13 V 568 852 16 V 377 
630 4 VIII 554 659 25V 251 853 16 V 255 
631 4 VIII 555 660 2VI 252 854 31 V 256 
632 4 VIII 555 661 3VI 254 855 1 VI 378 
633 6 VIII 555 662 lOVI 351 856 13 VI 378 
634 30IX 555 663 11 VI 352 857 13 VI 379 
635 30IX 557 664 20VI 356 858 18 VI 379 

1 

j 
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859 21 VI 381 1215 20V 26::1 1301 4 VIII 390 
' 860 21 VI 381 1216 20V 264. 1302 22XIJ 646 

861 30VI 382 1217 20V 265 1360 41 29 
862 30 VI 580 1218 20V 266 1361 llII 188 
863 16 VII 382 1219 20V 267 1362 25 V 390 
864 13 VIII 383 1220 20V 268 1363 25 V 390 
865 22 VIII 58i 1221 20V 269 1364 27 V 391 
866 lOX 585 1222 20V 270 1365 1 VI 391 
867 31 X 586 1223 20V 271 1366 16 VII 646 
868 3 XI 586 1224 20V 272 1367 22 VIII 646 
869 12 XI 587 1225 20V 272 1368 23 VIII 647 
870 12 XI 623 1226 20V 273 1369 13 X 647 
871 14 XI 623 1227 20V 274 1370 13X 647 
872 19 XI 587 1228 20V 275 1371 9 XI 648 
873 19 XI 609 1229 20V 276 1380 3 III 189 
874 19 XI 620 1230 20V 277 1381 19 III 189 
875 19 :X:I 622 1231 20V 277 1382 13 V . 391 
876 24XI 624 1232 20V 278 1383 14 V 392 
877 24XI 796 1233 20V 279 1384 14 V 393 
878 5 XII 797 1234 20V 280 1385 13 VI Jil 879 5XII 806 1235 20V 281 1386 25 VII 
879A 14 XII 942 1236 20V 282 1387 3 VIII 648 
879B 17 XII 943 1237 20V 283 1388 12 VIII 649 
880 23III 173 1238 20V 283 1389 13 VIII 395 
881 9IV 175 1239 20V 284 1389A 19X 649 
882 20 IV 389 1239A 20V ' 285 1389B 25 XI 649 
883 25 V 389 1239B 27 V 286 1389c 25XI 650 
884 12 VIII 390 1239c 27 V 287 '1389D 29 XII 818 
885 16 XI 806 1239D 27 V 287 1390 22 II 189 
886 19 XI 625 1239E 27 V 288 1391 llIV 190 
887 28 XI S06 1239F 2'7 V 289 1400 14 II 190 
900 4 VIII 625 12390 27V 290 1401 24III 192 
901 

1 
4 VIII 625 1239H 27 V 291 1402 24III 193 

902 25 XI 626 1239r . 27V 292 1403 19 V 395 
903 25 XI 626 1239J 27 V 293 1404 1 VII 396 
904 25XI 626 1239K 27V 293 1405 4 VIII 397 
905 15 XII 627 1239L 27V ' 294 1406 4 VIII · 399 
906 22 XII 807 1239M 27 V 295 1407 25XI 650 
907 30 XII 807 1239N 27V 296 1408 25 XI 651 
908 30 XII 814 12390 27V- 297 1409 25XI 654 
940 17 I 24 1239P 27V- 298 1410 8XII 656 
941 7 III 178 1239Q 27 V 298 1411 8XII 657 
942 llIV 179 1239& 27V 299 1412 15 XII 818 
943 21 VI 257 1239s 27 V 300 1413 22 XII 819 
944 21 VI 2ii7 1239T 1 VII 301 1414 22 XII 821 
945 1 VII 634 1239u 1 VII 302 1500 19 V 401 
946 1 VII 636 1239v 1 VII 303 1520 8 XII 659 
947 25 VII 638 1239w 1 VII 304 1600 25XI 661 
948 390 1239x 1 VII 305 1601 25 XI 662 
949 22 VIII 638 123!lrJ 1 VII 306 1602 30 XII 822 
950 16 XI 639 12397. 1 VII 307 1640 3 VIII 402 
951 16 XII 815 1239AA 1 VII 307 2300 24 I 30 
980 41 28 1239BB 1 VII 308 2301 26 l 30 
!)81 19V 260 1239cc 1 VII 309 2302 28 II 195 
982 26 VIII 640 1239DD 1 VII 310 2303 5 III 195 
983 29X 640 1239EE 1 VII 311 2304 19III 195 

1200 4 II 28 1239FF 1 VII 312 2305 22III 195 
1201 28 IV 180 123900 1 VII 313 2306 22 III 195 
1202 28IV 181 1239HH 1 VII 314 2307 24 III 195 
1203 28 IV 181 1239n 1 VH 314 2308 9IV 196 
1204 28IV 182 1239JJ 1 VII 315 2309 9IV 196 
1205 28IV 183 1239KK 1 VII 316 2310 28 IV 402 
1206 28 IV 184 1239LL 15 XII 641 2311 5V 402 
1207 28 IV 185 1239MM 15 XII 642 2312 27 V 402 
1208 28 IV 186 1239NN 15 XII 642 2313 4 VI 402 
1209 28 IV 187 123{100 15 XII 643 2314 4 VI 402 
1210 28IV 187 1239PP 22 XII 644 2315 23 VI 402 
1211 20V 260 1239QQ 30 XII 816 2316 28 VI 402 
1212 20V 261 1239RR 30 XII 645 2317 30 VI 402 
1213 20V 262 1239ss 30 XII 817 2318 16 VII 663 
1214 20V 263 1300 7 II 188 2319 25 VII 403 
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2319A 3VIII 403 3280 3 XII 709 3900 14II 200 
2319B 4 VIII 403 3300 7 II 199 3901 31 III 200 
23190 4 VIII 403 3301 7 II 199 3902 31 III 200 
2319D 30 VIII 663 3302 24III 199 3903 31 III 200 
2319E 13 IX 663 3303 27 V 438 3904 31 III 200 
2319F 21 IX 663 3304 27 V 438 3905 31 III 201 
23190 5X 663 3305 4 VIII 438 3906 31 III 201 
2319H 20X 663 3306 15 XII 709 3907 31 III 201 
23191 3 XI 663 3307 30 XII 709 3908 31 III 201 
2319J 7 XII 663 3308 30 XII 710 3909 31 III 201 
2319K 15 XII 663 3309 30XII 710 3910 31 III 201 
2319L 15 XII 663 3340 3V 438 3911 31 III 201 
2319M 22 XII 664 3341 22 XII 710 3912 31 III 201 
2319N 23 XII 664 3342 30 XII 710 3913 31III 201 
2320 16 VII 664 3380 15 X 710 3914 31 III 201 
2340 41 30 3381 24X 710 3915 31 III 202 
2341 28 I 30 3390 12X 710 3916 31 III 202 
2342 llII 196 3400 14 II 199 3917 31 III 202 
2343 21 II 196 34-01 14 II 199 3918 31 III 202 
2344 25 II 197 3402 19 V 439 3919 23 V 440 
2345 4III 197 3403 lVII 710 3920 23 V 440 
2346 4 III 198 3404 6 VIII 439 3921 23 V 440 
2347 30V 403 3405 30IX 710 3922 23 V 440 
2348 13 VI 403 3406 8 XII 710 3923 23 V 440 
2349 15 VI 405 3407 15 XII 710 3924 23V 440 
2350 18 VI 406 3408 15 XII 710 3925 23 V 440 
2351 18 VI 406 3409 15 XII 711 3926 23 V 440 
2352 25 VII 406 3410 15 XII 711 3927 23 V 440 
2353 25 VII 407 3411 15 XII 711 3928 23 V 441 
2354 25 VII 407 3412 15 XII 711 3929 23 V 441 
2355 25 VII 408 3413 15 XII 711 3930 23 V 441 
2356 2 VIII 408 3414 30XU 711 3931 23 V 441 
2357 5 VIII 664 3415 30 XII 711 3932 23 V 441 
2358 30 VIII 664 3416 30 XII 711 3933 23 V 441 
2359 22 X 665 3480 lX 711 3934 23 V 441 
2359A 22X 665 3481 22 XII 711 3935 23 V 441 
2359B 12 XI 666 3500 21 II 199 ' 3936 23 V 441 
23590 12 XI 666 3501 21 II 199 3937 23 V 442 
2359D 12 XI 667 3502 21 II 199 3938 23 V 442 
2359E 24XI 667 3503 21 II 200 3939 23 V 442 
2359F 16 XII 668 3504 24III 200 3940 23 V 442 
2360 28 V 409 3505 4 VIII 439 3941 23 V 442 
2361 2 VII 410 3506 30IX 711 3942 23 V 442 
2362 12 X 668 3507 8XII 711 3943 23 V 442 
2363 12 XI 669 3508 22 XII 712 3944 23 V 442 
2380 7 VII 669 3509 30 XII 712 3945 23 V 442 
2381 14 X 691 3540 3V 439 3946 23 V 443 
2390 27 V 410 3541 3V 439 3947 4 VIII 443 
2391 22 VIII 695 3542 3V 439 3948 4 VIII 443 
2520 16 VII 701 3543 3V 439 3949 4 VIII 443 
2590 25VII 416 3544 15 XII 712 3950 4 VIII 443 
2591 19 XI 701 3545 22 XII 712 3951 4 VIII 443 
2800 26 I 31 3546 22 XII 71 2 3952 4 VIII 443 
2801 26IV 198 3547 22 XII 712 3953 4 VIII 443 
2802 15 XI 708 ?548 30 XII 712 3954 4 VIII 443 
2840 16 VIT 437 3580 16 VII 439 3955 4 VIII 443 
2841 lIX 708 3581 22 X 712 3956 4 VIII 444 
3100 17 I 198 3582 19 XII 712 3957 4 VIII 444 
3101 1 VII 438 3590 31 XII 712 3958 6 VIII 444 
3102 1 VII 43 3600 4IV 200 3959 6 VIII 444 
3103 15 XII 709 3601 4IV 200 3960 22 XII 713 
3104 15 XII 709 3602 8XII 712 3961 22 XII 713 
3105 15 XII 709 3603 30 XII 712 3962 22 XII '113 
3106 22 XII 709 3604 30 XII 7I2 3963 22 XII 713 
3140 4 III 198 3680 31 XII 712 3964 22 XII 713 
3141 24III 198 3800 24 III 200 3965 22 XII 713 
3142 22 XII 709 3801 1 VII 439 3966 22 XII 713 
3200 18 II 198 3802 30 XII 713 3967 30 XII 713 
3201 19 V 438 3803 30XII 713 3968 30 XII 713 
3202 15 XII 709 3880 31 XII 713 3980 28III 202 
3203 30 XII 709 
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3 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Luchtbescherming art. 12; 
A. B. art. 11 ; Sr. art. 1.) 

Art. 12 der Wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvallen geeft den Burgemees
ter, die ingevolge art. 3 der Wet in zijne 
gemeente is belast met de uitvoering der 
in art. 1 bedoelde maatregelen, de be
voegdheid de mf;ldewerking te vorderen, 
die vereischt is om die maatregelen te 
doen slagen; _ook bij de overeenkomstig 
art. 10 géhouden oefeningen. · 

Hoewel de wet niet uitdrukkelijk ant
woord geeft op de vraag, of onder die me
dewerking pok is begrepen daadwerkelijke 
deelnerning aan een oefening, ·en ook in de 
gescliiedenis der wet een afdoend antwoord 
op die vraag niet is te vinden, is - gelet 
op de ruime bewoordingen, waarin voor
meld voorschrift is vervat - i.v. m. aard 
en stichting van de wet, een beperkte op
vatting, als waarop het middel berust, niet 
te aanvaarden, weshalve het· Hof terecht 
heeft geoorde!)ld , dat voor req. de ver
plichting bestond de van hem gevorderde 
medewerking te verleenen . 

Op het beroep van T . B., meubelmaker, te 
Nijkerk, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 23 
Sept. 1937, waarbij in hooger beroep, met 
vernieti&'.,ing van een vonnis van den Politie
rechter !lij de Arr.-Rechtbank te Zwolle van 
11 Mei 1937, bij hetwelk requirant van het 
hem telaste gelegde werd vrijgesproken, re
quirant ter. zake van: .,opzettel ijk niet vol
doen aan eene verplichting bedoeld in art. 12 
der Wet betreffende bescherming tegen lucht
aanvallen" , met aanhaling van de artt. 13 
juncto 12 van genoemde wet, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van tien gulden 
en een vervangende hechtenis van twee dagen. 
(Gepleit door Mr. L. Stadig). 

Conclusie van den Adv. -Gen. van Lier. 

Met vernietiging van de in eersten aanleg 
gegeven uitspraak, waarbij requirant werd 
vrijgesproken, heeft het Gerechtshof te Arn
hem bewezen verklaard, dat requirant, toen 
met goedkeuring van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken op 11 Maart 1937 in de 
gemeente ijkerk oefeningen betreffende be
scherming tegen luchtaanvall en plaats had
den, toen aldaar opzettelijk niet heeft voldaan 
aan de verplichting om de, door den Burge
meester van die gemeente bij schrijven van 
Maart 1937 van verdachte gevorderde mede
werking aan die oefening, en daartoe op dien 
dag des namiddags om 2.45 aanwezig te zijn 
bij het Brandweerkastje aan de Kolkstraat, te 
verleenen. 

Met aanhaling van de artt. 12 en 13 van 
de Wet van 23 April 1936 S. 302, betreffende 
bescherming tegen luchtaanvallen, werd requi
rant ter zake van "opzettelijk niet voldoen 
aan eene verplichting bedoeld in art. 12 der 
Wet betreffende bescherming tegen luchtaan
vallen", veroordeeld tot een geldboete van 
f 10 te vervangen door hechtenis van 2 dagen. 

In het arrest is overwogen: dat naar 's Hofs 
001·deel verdachte verplicht was aan de vor-

dering van den burg·emeester; al werden zoo-
doende van hem persoonlijke diensten ver
! angd, gehoor te geven; 

dat immers art. 12 der Wet, de verplichting 
opleggende, de door den burgemeester schrif
telijk gevorderde ·medewerking tot uitvoering 
der Wet , tot welke uitvoering ook behooren 
de oefeningen in art. 10 bedoeld, te verleenen 
algemeen lui•dt en taalkundig het verrichten 
van persoonlijke dîensten bij" oefening-en is een 
vorm van medewerking aan die oefeningen; 

dat die vorm van medewerking ook niet 
blijkens een andere bepaling der Wet" is uit
gezonderd, noch ook persoonlijke dienstver
leening bij oefeningen s_trijdigîs met · de Rtrek
king dier Wet; 

dat veeleer art. 11, 6 der Wet, onder meer 
bepal ende dat ·niemand Óp grond van di,rving 
van inkomsten aanspraak zal kunnen maken 
op vergoeding van schade wegens deelneming 
aan bedoelde oefeningen, het boven dóor het 
Hof ingenomen standpunt versterkt; 

dat voorts uit de parlement!!ire ·geschiedenis 
der Wet, waarop door verdachte's raadsman 
een beroep is gedaan, . naar 's Hofs oordeel 
hoogstens blijkt, dat de vraag, welke medewer
king de burgemeesters, ingevolge art. 12 _der 
Wet, van hunne ingezetenen ku·nnen vorderen; 
slechts zeer summierlijk is behandeld, doch 
niet, gelijk door den raadsman 'is betoogd, dat 
het de bedoeling van den wetgever is geweest, 
dat deze medewerking niet zou mogen bestaan 
in het verleenen van persoonlijke diensten. 

Tegen het arrest is als middel van cassatie 
voorgesteld: · 
· ,,S . of v. t. van artt. 12 en 13 van de Wet 
betreffende bescherming tegen luchtaanvallen ; 
door te bes! issen, dat hetgeen dóor den Bur
gemeester van Nijkerk volgens het arrest van 
requirant is gevorderd valt onder de mede
werking tot uitvoering der wet, wel\<e ieder 
volgens art. 12 der bedoelde wet verplicht is 
te verleenen." 

Uit de parlementaire stukken betrekkelijk de 
totstandkom ing der wet blijkt, dat de wet deze 
strekking heeft, dat in alle gemeenten een
voudige maatregelen - in hoofdzaak van or
ganisator ischen aard - worden genomen, 
waardoor de bevolking de noodige voorschrif
ten zal verkrijgen, hoe in voorkomend geval 
moet worden gehandeld en waardoor tevens 
aanwezige gemeentelijke of in te stellen hulp
diensten op de hoogte zullen zijn hoe zij , naar 
hun vermogen, zoo nuttig mogelijk werkzaam 
kunnen zijn en dat naast deze overal noodige 
maatregelen, in de gemeenten, welke door 
verschillende oorzaken meer aan het gevaar 
van luchtaanvallen zijn blootgesteld, maat
regelen op uitgebreider schaal zullen worden 
genomen, wat zal moeten gepaard gaan met 
het voorzien in de materieele uitrusting van 
de dien ten , welke metterdaad zullen optre
den, wanneer een dergelijke gemeente door een 
1 uchtaanval wordt getroffen. In het verband 
met het karakter der te treffen voorzieningen 
werd het 't doelmatigst geacht de uitvoering 
der vereischte maatregelen in handen van de 
burgemeesters te leggen. (Mem. v. Toelich
ting; Bijl. H and. 2e K amer 1934/5 N° . 476, 
2.) De R egeering gaf te kennen, dat van te 
voren niet kon worden aangegeven, welke 
voorzieningen wel, •wel ke niet zullen worden 
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getroffen, en verklaarde, dat zij zich niet 
gaarne gebonden wu voelen aan beperkingen, 
die in den weg wuden staan aan het nemen 
van maatregelen, en dit ook geldt met be
trekking tot bepalingen omtrent persoonlijke 
praestaties, die van de burgers kunnen worden 
geëischt (Mem. van Antw. Bijl. Handel. 2e 
Kamer 1935/6 n°. 87, 2 bi. 6) . 

Volgens art. 3 der Wet is de burgemeester 
belast met de uitvoering van de in a rt. 1 be
doelde maatregelen, waartoe o. m. behooren 
de organisatie van hulpdiensten en ook de 
opleiding van het personeel, dat metterdaad 
moet optreden. Krachtens art. 10 kunnen na 
verkregen goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken in gemeenten oefenin
gen gehouden worden, terwij l art. 12 ieder de 
verplichting oplegt, de van hem door den 
burgemeester schriftelijk gevorderde medewer
king tot uitvoering der wet te verleenen, en 
indien bij openbare bekendmaking door den 
burgemeester algemeene of bijwndere gedrags
regels zijn voorgeschreven, zich daarnaar te 
gedragen 

Ingevolge het K. B . van 22 September 1936 
S,., 386 en art. 2 van het K . B. van 15 Augus
tus 1936 S. 347 was de burgemeester van 
Nijkerk o. m . bevoegd de inrichting van hulp
diensten voor te bereiden, instructies vast te 
stellen voor het personeel van de diensten, en 
fegisters aan te leggen en bij te houden bevat
tende de namen van het personeel van de on
derscheidene diensten. Dat onder " diensten" 
niet slechts de diensten der gemeenten zijn te 
verstaan, blijkt uit art. 1 lid 2 der wet, waar 
naast deze diensten ook " hulpdiensten" zijn 
genoemd. Nu art. 12 der wet aan ieder de 
verplichting oplegt de van hem door den bur
gemeester schri ftelijk gevorderde medewerking 
te verleenen komt mij de opvatting in het mid
del aangehangen, niet juist voor. 't Is toch 
duidelijk, dat het organiseeren der hulpdien
sten slechts mogelijk zal zijn, indien degenen , 
van wie medewerking gevorderd wordt, ook 
bestaande in persoonlijke diensten, daaraan 
gevolg geven. 

Uit het aangevallen arrest blijkt, dat met 
goedkeuring van den Minister van Binnen
l andsche Zaken op 11 Maart 1937 in de ge
meente Nijkerk oefeningen betreffende be
scherming tegen luchtaanvall en hebben plaats 
gehad en de burgemeester bij schrijven d.d. 
Maart 1937, aan die oefeningen voorafgaande, 
aan verdachte heeft medegedeeld, dat hij w u 
deelnemen aan gemelde oefeningen en dat hij 
daartoe aanwezig behoorde te zijn op 11 Maart 
1937 des namiddags om 2.45 uur bij het 
Brandweerkastje aan de Kol kstraat te ijker k. 

Terecht heeft naar mijne opvatting het Hof 
geoordeeld, dat requirant krachtens art. 12 
der wet verplicht was, de van hem gevorderde 
medewerking te verleenen, en nu hij opzette
lijk daaraan niet voldeed, zich schuldig heeft 
gemaakt aan het strafbare feit omschreven in 
art. 13 der Wet. 

Ik concludeer mi tsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

d en requirant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende : zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden arrest, met quali-

6 

fi catie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van requirant is bewezen verklaard, zie 
alsvoren; 

dat het Hof daarbij heeft overwogen: zie 
als voren; 

0 . omtrent het middel: 
dat art. 12 der Wet betreffende bescherming 

tegen luchtaa nvallen, bepalende dat ieder ver
plicht is de door den Burgemeester schriftelijk 
van hem gevorderde medewerking tot uitvoe
ring dier wet te verleenen, den Burgemeester, 
die ingevolge art. 3 der Wet in zijn gemeente 
is belast met de ui tvoering der in art. 1 be
doelde maatregelen, de bevoegdheid geeft de 
medewerking te vorderen, die vereischt is om 
die maatregelen te doen slagen, ook bij .de 
overeenkomstig art. 10 gehouden oefeningen ; 

dat de wet niet uitdrukkelijk antwoord geeft 
op de vraag, of onder die a ldus te vorderen 
medewerking ook is begrepen daadwerkelijke 
deelneming aan een oefening, zooals in deze 
van requirant gevorderd, en ook in de ge
schiedenis van de totstandkoming der wet een 
afdoend antwoord op die vraag niet is te 
vinden; 

dat evenwel , gelet op de ruime bewoordin
gen, waarin voormeld voorschrift is vervat, in 
verband met aard en strekking van genoemde 
Wet, een beperkte opvatting, a ls waarop het 
middel berust, niet is te aanvaarden, en het 
H of dan ook terecht heeft geoordeeld, dat 
voor requirant de verplichting bestond de van 
hem gevorderde medewerking, bij dagvaarding 
vermeld, te verleenen; 

dat dus het middel niet juist is ; 
Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

3 Januari 1938. ARREST van den H oogen 
Raad. (Crisispachtwet 1932 art. 2.) 

Verniet iging van eene beschikking van 
de K amer voor Crisispachtzaken van het 
K antongerecht te Bergen op Zoom, dat 
van de op 1 December 1936 vervallen 
pacht van f 1786 algeheele ontheffing 
wordt verleend voor het geval de verpach
ter niet bereid is aan requestrant nog drie 
jaar pacht te geven tegen een pachtprij s 
van f 550, terwijl in het .andere geval voor
melde termijn wordt gesteld op f 550. 

Ik ben te rade geworden de cassatie in het 
belang der wet te vorderen van een uitspraak 
van de Kamer voor Crisispachtzaken van het 
K antongerecht te Bergen op Zoom van 29 
Januari 1937, op het verwekschrift van de 
Wed. W. de Bruijn-Boogaart, van welke be
schikking hierbij a fschrift wordt overgelegd, 
en waartegen volgens art. 8 der Cris ispachtwet 
1932 geen ander rechtsmiddel is toegelaten. 

De verwekster had bl ijkens dit afschrift de 
gedeeltelijke ontheffing gevraagd van de ver
pl ichting tot betaling van den op 1 December 
1936 vervallen termijn van den pachtprijs van 
het door haar van M. la Fonteijn gepachte 
land met opstal en toebehooren, gelegen in de 
gemeente Bergen op Zoom. 

De Kamer voor Crisispachtzaken heeft op 
dit verwek, overwegende, da t een pacht va n 
f 1786 voor de 18 ha 35 ca hoeve met land 
veel te hoog is, waar toch het land slecht is en 
aan den pachter bij een dergelijke hooge pacht 
geen behoorlijk bestaan kan geven, beslist: 

"dat voor het geval de gerequestreerde, met 
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intrekking van de door hem aan requestrante 
gedane sommatie tot ontruiming van het ge
pachte met betaling van boete, aan de reques
trante na afloop van het laatste pachtjaar nog 
drie jaren ·pacht geeft tegen een pachtprijs 
van f 550, de op 1 December 1936 vervallen 
pacht wordt gesteld op f 550. Voor het geval 
echter de gerequestreerde daartoe niet bereid 
is, wo1·dt voor de op 1 December 1936 verval
len pacht aan requestrante algeheele onthef
fing verleend". 

Afgezien van de omstandigheid, dat bij deze 
beslissing, zij het slechts voorwaardelijk , aan 
de verzoekster meer is toegestaan dan zij had 
verzocht, wat - indien het niet een ui tspraak 
van een Kantongerecht betrof (zie art. 397 
Rv.) - niet èen grond voor cassatie doch voor 
request civiel zou zijn - aangenomen althans, 
dat dit rechtsmiddel ook tegen beslissingen op 
verzoekschrift openstaat - wodat het mij in 
verschillende opzichten twijfelachtig toeschijnt, 
of deze omstandigheid een voldoenden grond 
wu opleveren zelfs voor beroep in cassatie 
in het belang der wet, een vraag, welke ik 
thans liever zal laten rusten, komt het mij 
voor, dat het bij de bestreden uitspraak geven 
van een alternatieve beslissing, welke van het 
al of niet vervuld worden van een voorwaarde 
afhankelijk wordt gesteld, in strijd is met de 
Crisispachtwet 1932. 

Als middel tot cassatie stel ik dan ook: 
,S. of v. t. van artt. 2, 5 en 6 Crisispachtwet 

1932 door voor het geval , dat de verpachter 
met intrekking van de door hem aan de pacht
ster gedane sommatie tot ontruiming van het 
gepachte met betaling van boete, aan deze na 
afloop van het laatste pachtjaar nog drie jaren 
pacht geeft tegen een pachtprijs van f 550 de 
op 1 December 1936 vervallen pacht te stellen 
op f 550 en voor het geval, dat de verpachter 
daartoe niet bereid is, aan de pachtster alge
heele ontheffing te verleenen van de op 1 
December 1936 vervallen pacht. 

Bij art. 2 der Wet wordt den pachter de 
gelegenheid gegeven, telkens wanneer een 
termijn van den pachtprijs verval t of binnen 
14 dagen zal vervallen, zich tot het K anton
gerecht te wenden teneinde een geheele of ge
deeltelijke ontheffing daarvan te bekomen. Op 
dit verwek moet de bevoegde Kamer voor 
Crisis-pachtzaken dan beslissen en indien zij 
hiertoe niet dadelijk in staat is, kan zij de 
verplichting tot betaling opschorten en die 
opschorting krachtens a rt. 5 ook beperken tot 
een door haar te bepalen deel van den pacht
termijn. Nergens wordt haar echter de be
voegdheid gegeven hare beslissing afhankelijk 
te stellen van een door den verpachter alsnog 
te vervullen voorwaarde, welke bestemd is in 
de toekomst te werken. Daarmede zou zij zich 
ook de gelegenheid afsnijden om overeenkom
stig het tweede lid van art. 6 te beoordeelen, 
of door de ontheffing wellicht de verpachter 
in zijn belangen meer wu worden benadeeld 
dan de pachter bij het niet verleenen der ont
heffing, een beoordeeling, welke voor iederen 
te vervallen pachttermijn afzonderlijk moet ge
schieden naar de dan bestaande omstandig
heden, wodat die toekomstige en dus nog on
bekende omstandigheden niet bij voorbaat in 
aanmerking mogen worden genomen als fac
toren voor de besliss ing op een ten aanzien 
van een vervallen of binnen 14 dagen te ver
vallen termijn gedaan verwek. 

Ik vorder derhalve, dat de bestreden uit-

spraak in het belang der wet zal worden ver
nietigd zonder dat het door den Hoogen Raad 
te wijzen arrest nadeel zal toebrengen aan de 
i-echten door partijen verkregen. 

De Hooge Raa d, enz. ; 
0. ten aanzien van het middel van cMsatie: 
dat in aansluiting aan art. 2 Crisispachtwet 

1932 de kamer voor crisispachtzaken telkens 
slechts geheele of gedeeltelijke ontheffing van 
de betaling van één termijn kan verleenen -
zulks met inachtneming van het in art. 6 der 
wet bepaalde - op grond dat betaling of vol
ledige betaling in verband met de heerschende 
buitengewone tijdsomstandigheden in redelijk
heid niet kan worden gevorderd; 

dat hiermede zich niet verdraagt eene be
slissing, als in de bestreden beschikking is ge
geven, zoodat het middel gegrond is; 

Vernietigt in het belang der wet de bestre
den beschikking; 

Verstaat dat dit arrest geen nadeel kan toe
brengen aan de door partijen verkregen rechten. 

(N. J . ) 

3 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Algemeen visscherijreglement voor 
de binnenwateren artt. 1 en 11.) 

Nu in de t.1.1. en bewezenverklaring is 
uitgedrukt, dat het feit [in een boot ver
voeren van een schrobnet zonder bevoegd 
te zijn tot visschen en niet kunnende aan
toonen op weg te zijn naar of op weg 
naar huis te zijn van een vischwater, 
waarvoor wel bevoegdheid tot visschen 
bestond] is gepleegd op "het Groot 
N.Holl. kanaal, zijnde een vischwater 
waar de binnenvisscherij wordt uitgeoe
fend", is daarmede tevens, overeenkom
stig het Alg. Visscherijregl. S. 1932 n°. 
315, gezegd, dat dit kanaal niet valt on
der de uitzonderingen genoemd in art. 1, 
lid 2 van dat Reglement. 

Nu gesteld en bewezen is, dat genoemd 
kanaal is een water, waarin binnenvissche
rij wordt uitgeoefend, staat daarmede 
tevens vast, dat dit kanaal is een binnen
water in den zin van het Reglement. 

[Adv.-Gen. van Lier: ofschoon de dagv. 
voldoende stelt, kan toch het 0. M. niet 
worden toegegeven, dat een verd. zich als 
fait d'excuse er op zal hebben te beroe
pen, dat het water tot de uitzonderingen 
van art. 1, sub 2 behoort.] 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Arr.
Rechtbank te Amsterdam, requirant van cas
satie tegen een vonnis van gemelde Rechtbank 
van 28 -Sept. 1937, waarbij in hooger beroep, 
met vern ietiging van eene door het Kanton
gerecht aldaar op 3 April 1937 gedane uit
spraak, de gerequireerde S. B., visscher, te 
Ilpendam, ter zake van het te zijnen laste 
bewezen verklaarde van alle rechtsvervolging 
is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van de in eersten aanleg 
gewezen uitspraak verklaarde de Rechtbank 
te Amsterdam ten laste van gerequireerde be
wezen, dat hij in den nacht van 8 op 9 Febr. 
1937 omstreeks 12¾ uur onder de gemeente 
Landsmeer op het Groot Noordholl andsch ka
naal zijnde een vischwater waar de binnen-
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visscherij wordt uitgeoefend en H : Wals uit 
den Ilp de rechthebbende op het vischrecht 
was een geoorloofd vischtuig namelijk een 
schrobnet heeft vervoerd in een geroeid wor
dend vaartuig dat geen openbaar middel van 
vervoer was, terwijl hij verdachte aldaar niet 
bevoegd was tot het visschen noch kon aantoo
nen dat hij op_ de·n : weg was naar of zich OP. 
weg naar huis bevond van een vischwater 
waar hij met gemeld vischtuig tot visscheh 
bevoegd was. 

De Rechtbank overwoog : dat het aldus be
wezene niet oplevert het strafbaar feit, om
schreven in art. 11 van het Algemeen Vis
scherijreglement voor de Binnenwateren; 

dat toch de dagvaarding niet stelt, dat het 
Groot Noordhollandsch kanaal niet behoort 
tot de in art. 1 sub ·2 van genoemd reglement 
genoemde uitzonderingen. 

Gerequireerde werd derhalve van alle rechts
vervolging ter zake ontslagen. 

De, Officier van Justi~ie heeft zich tegen 
deze beslissing voorzien in cassatie en stelt als 
middel voor: 

S., althans v. t. van de artt. 1 en 11 van het 
Algemeen Visscherijreglement voor de binnen
_:,vateren 1932 S. 315 en van_ d·e artt. 261 , 348'; 
350, 351 en 398 Sv., door te verstaan dat het 
terilaste geleg'de en bewezen . verklaard~ feit, te 
_weten dat verd. op tijd en plaats als bij dag
vaarding vermeld : op het Groot Noord-Hol
lar;idschkanaal . zijnpe een vischwater waar de 
.binnenvisscherij wordt uitgeoefend en H . Wals 
1.1it ' den Ilp qe rechthebbende op het vischrecht 
was, een geoorloofd viscbtu ig, namel ijk een 
schrobnet heeft vervoerd in een geroeid wor
dend vaartu ig, dat geen openbaar middel van 
vervoer ,vas., terwij l hij - verdachte - aldaar 
niet bevoegd was tot het visschen, noch . kon 
aantoonen .dat hij .. op. weg was naar, of. zich 
op' weg naar huis bevond · van een vischwater 
waar hij . met gemeld vischtuig tot visschen 
bevoegd was, niet een strafbaar feit opl evert, 
omdat in .die dagvaarding niet is gesteld, dat 
het Groot Noord-Hollandschkanaal niet be
hoort tot de in art. 1 lid 2 van het Algemeen 
Visscherijreglement voor . de binnenwateren 
genoemde uitzonderingen. 

In zijn schriftuur voert de Officier aan, dat 
de omschrijving van het strafbare feit in de 
dagvaarding volkomen gedekt wordt door den 
tekst van het bedoelde artikel, immers be
hoefde in de dagvaarding niet te worden op
genomen een opsomming van de plaatsen 
waarop het overtreden reglement niet van toe
passing is, waar t0ch de in art. 1 lid 2 van 
het. Algemeen Visscherij R eglement voor de 
binnenwateren 1932 S. 315 genoemde uitzon
deringen niet • vormen een element van het 
strafbaar feit dat in de dagvaarding moet 
worden vermeld maar een fait d'excuse. Voor 
het toepasselijk zijn van meergemeld reglement 
is het voldoende dat vast staat in welk binnen
}vater het feit werd gepleegd, hetgeen in casu 
duidelijk in de dagvaarding is vastgelegd door 
de woorden: ,,op het Groot _ oord-Hollandsch. 
kanaal , zijnde een vischwater waar de binnen
visscherij wordt uitgeoefend" . 

In het krachtens art. 19 der Visscherijwet 
S . 1931 n°. 410 bij K. B. van 23 Juni 1932 
S. 315 vastgesteld Algemeen Visscherijregle
ment voor de binnenwateren is bij art. 1 sub 2 
bepaald op welke wateren dit reglement van 
toepassing is, n.l. op alle ~ateren, waarin 
binnenvisscherij wordt uitgeoefend met uit-
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zonderin'g van: a. de binnen een erf gelegen 
afgesloten visèhwateren; 

b. de wateren, welke geen voor het door
laten_ van visch geschikte verbinding met 
andere wat.eren bezitt.en, mits er niet meer 
dan één rechthebbende op het vischrecht van 
een zoodanig wat.er is; 

c. de rivieren (waaronder verstaan worden 
de opgegeven wat.eren; het Groot Noord Hol
landsch Kanaal komt hieronder niet voor)_ 

Art. 1 houdt alzoo niet een verbodsbepaling 
in, noch uitzonderingen daarop, maar het arti
kel bepaalt, waar het reglement toepasselijk is: 
Ik kan niet toestemmen, dat een verdacht,e . zich 
als fait d'excuse er op -zal hebben t,e beroepen 
dat het water behoort tot de wateren, waarop 
ingevolge art. 1 sub 2 van het Algemeen Re
glement, dit reglement niet toepasselijk is, 
integendeel het telastegelegde zal zoodanigen 
inhoud dienen t,e hiibben, dat daarin opgeslo
ten ligt, dat het bedoelde feit plaats vond op 
een water, waarop de bepalingen van het Alge. 
meen Reglement wel gelden. 

Iu het onderhavige geval is ten last.e gelf'gd 
het vervoeren van het schrobnet op het Groot 
N.-Holl. Kanaal, zijnde een vischwater waar 
de binnenvisscl-ierij wordt uitgeoefend. H et 
kpmt mij voor, dat hierdoor voldoende gesteld 
is, om den rechter in de gelegenheid te stellen 
op den grondslag der telastlegging te onder
zoeken en te beslissen of het feit gepleegd 
werd op een water, waarop de bepalingen van 
het Algemeen Visscherijreglement voor de bin
nenwat!'ren gelden. Indien de Rechtbank nog 
voor! ichting noodig had om te beoordeel en of 
het Groot Noord Hollandsch Kanaal een bin
nen een erf gi:Jegen a fgesloten vischwater is, 
of een water dat voor het doorlaten van visch 
geen geschikte verbinding met andere wateren 
bezit, had de Réchtbank daaromtrent getnigen 
of deskundigen kunnen hooren. . 

Hoewel dus naar mijn inzicht het in het 
middel geuite bezwaar niet gegrond is, heeft 
m. e. de Rechtbank toch ten onrechte geoor
deeld, dat in de dagvaarding het water, waar
op het fei,t werd gepleegd, niet voldoende zou 
zijn omschreven, om te kunnen beslissen of het 
Algemeen Visscherij-reglement daarop van 
toepassing is en is ten onrechte op dezen grond 
een ontslag van rechtsvervolging uitgesproken. 
Door die gegeven uitspraak acht ik de artt. 
261, 350, 415 en 425 Sv. i. v. m. artt. 1 en 11 
van het Algemeen Visscherijreglement voor de 
binnenwateren verkeerd toegepast. 

Ik concludeer mit.sdi e n tot vernietiging van 
het aangevall en vonnis en verwijzing van het 
geding naar het Gerechtshof te Amsterdam, 
ten einde op het bestaande hooger beroep op
nieuw te worden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, ten laste ;an den gere
quireerde is bewezenverklaard, dat hij enz. 
(zie conclusie) ; 

0. dat de Rechtbank dit bewezene niet straf
baar heeft verklaard, met ontslag van rechts
vervolging als voormeld, zulks op grond enz. 
(zie conclusie); ' 

0 . nu betreffende het middel van cassatie: 
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dat de Rechtbank ten onrechte het bewezene 
niet strafbaar heeft geoordeeld en de daarvoor 
aangevoerde grond dan oók onjuist is ; dat 
immers, nu in de telastlegging en bewezenver
kl a ring is uitgedrukt, dat het feit is gepleegd 
op " het Groot Noordhollandsch kanaal, zijnde 
een vischwater waar de binnenvisscherij wordt 
uitgeoefend", daarmede tevens, overeenkom
stig na te noemen Reglement, is gezegd, dat 
dit kanaal niet valt onder de uitwnderingen 
genoemd in art. 1 lid 2 van genoemd Alge
meen Visscherijreglement, S. 1932 N°. 315; 
dat derhalve, nu gesteld en bewezen is, dat 
genoemd kanaal is een water, waarin binnen
visscherij wordt uitgeoefend, daarmede tevens 
vaststaat, dat dit kanaal is een binnenwater 
in den zin van genoem.d Reglement, wodat 
het bewezene door het verbod van art. · 11 van 
dat Reglement wordt getroffen; 

0. mitsdien, dat het cassatiemiddel, daa r
gelaten wat tot toelichting daarvarr is aange
voerd, gegrond is, zoodat het bestreden vonnis 
niet in stand kan blijven; · 

Vernietigt dat vonnis, doch alleen ·voorzoover 
daarbij het bewezene niet- 'strafbaar is ver
klaard en de gerequireerde van all'e rechtsver-
volging is ontslagen, en ' 

R echtdoende krachtens · art. 105 der Wet 
R. 0 .: 

Verkl aart het bewezene strafbaar als opleve
rende na _ toe noemen strafbaar feit; 

Qualificeert het bewezene als: Over een bin
nenwater eenig geoorloofd vischtuig; anders 
dan in een openbaar middel van vervoer, ve·r
voere_n geple·egd tusschen één uur na wnson
dergang en .één uur voor wr.sopgang·; · 
· Verklaart den verdachte deswege strafbaar 
zijnde van eenigen strafuitsluitingsgrond te 
zijnen aanzien niet gebleken; 

0. dat na te noemen straffen in overeenstem
ming zijn met aard en ernst van het feit-

Gezien äe artt. 11, 12 van het Alg~meen 
Visscherijreglement voor · de binnenwateren 
S. 1932 N°. 315, 23 Sr., 32, 39 van de Vis
scherijwet 1931 N°. 410; 

Veroordeelt den verdachte tot eene geld
boete van vijf gulden en vijf dagen vervan
gende hechtenis; 

Verklaart verbeurd het in beslaggenomen 
vischtuig. (N. J.) 

4 Januwri 1938. KOl\TINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet a rt. 39bis .) 

De bewoordingen van het eerste lid bie
deri geen genoegzamen grond voor een uit
legging van dat voorschrift, krachtens 
welke het op zich nemen van de kosten 
van ve rpl eging door het bestuur der ge
meente, waar het incident plaats vond, en 
het verzoek van dat bestuur aan Ged. Sta
ten tot het nemen van een bes! issing ter
zake nog tijdens het verbl ijf van den zieke 
in de ziekeninr ichting wuden moeten heb
ben plaats gevonden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van H ellevoetsluis tegen de beslis
sing van Ged. Staten van Zuid-Holl and van 
30 Augustus 1937, n°. 188, waarbij met toe
passing van art. 39bis der Armenwet is be
paald, dat de kosten van vervoer van J. Ling
beek naar het Diaconessenhuis te Rotterdam 

en van diens verpleging, inclnsief operatieve 
behandeling in dat ziekenhuis komen ten laste 
van de gemeente H ellevoetsluis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 December 1937, n° . 510; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 December 1937, 
n° . 13428, Afd. Armwezen; 
- 0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland naar 
aanle iding van een daartoe strekkend verwek 
van B. en W. van Rockanje bij hun bovenge
noemd besluit hebben beslist, dat de kosten 
van ve voer van J . Lingbeek naar het Diaco
nessenhuis te Rotterdam en · van diens verple
ging, inclusief operatieve behandeling, in dat 
ziekenhuis komen ten 1 aste van de gemeente 
H ellevoetsluis, daarbij overwegende, dat een 
jonge man, genaamd J . Lingbeek, een der 
deelnemers aan het werkkamp "de Schaa ps
kooi", te .Rockanje, op 28 Augustus 1936, 
plotseling ongesteld werd en op verklaring 
van den arts J. H. van Soest te Rockanje, dat 
levensgevaar aanwezig was, met spoed naar 
het ziekenhuis Diaconessenhuis te Rotterdam 
is vervoerd, alwaar hij .een blindedarmopera
tie heeft ondergaan; dat J. Lingbeek werk
loos was en zijne moeder, àe weduwe Ling
beek, te Hellevoetsluis ondersteund werd ; dat 
J. Lingbeek derhalve te beschouwen is als een 
arme; dat door B. en W. van Hellevoetsluis 
niet ontkend wordt, en derhalve als vaststaan
de m ag aangenomen worden, dat J . Lingheek 
ten tijde van de opneming in het ziekenhuis 
hoofdverblijf h ad in de gemeente H ellevoet
sluis; dat B. en · W. van Hellevoetsluis ge
weigerd hebben de kosten van vervoer en ver
pleging ten laste van hun gemeente te nemen, 
op grond dat de opneming in het ziekenhuis 
reeds een jaar geleden heeft plaats gehad en 
d_at zij daarin niet tevoren zijn gekend; dat 
hun college hieromtrent meent te moeten 
overwegen, dat art. 39bis der Armenwet geen 
termijn inhoudt, binnen wel ken een verwek, 
als daar bedoeld, zou moeten worden inge
diend; dat B . en W. van Rockanje derhalve 
ontvankelijk zijn in hun verwek; · dat trou
wens B. en W. van Rockanje zelven eerst op 4 
Juli 1937 kennis van deze aangelegenheid 
verkregen hebben ; dat daarna de kosten in 
eerste instantie door Rockanj e, a ls zijnde de 
gemeente, waarin het incident pla11ts vond, 
zijn betaald en dat eerst toen de voorwaarden 
voor de toepassing van art. 39bis der Armen
wet waren vervuld; dat derhalve vaststaat, 
dat de gemeente Rockanje niet eerder dan in 
de maand Juli 1937 het verwek om toepassing 
van art. 39bis der Armenwet had kunnen in
dienen en dat zij dit ook gedaan heeft ; dat 
daarmede aan de eischen van art. 39 bis was 
voldaan en het onjuist wu zijn de kosten der 
verpleging ten laste van Rockanje te laten; 
dat tenslotte het gemeentebestuur van Helle
voetsluis nu wel opwerpt, dat het tevoren niet 
in het geval is gekend , ten onrechte echter, 
daar art. 39bis der Armenwet niet den e isch 
stelt, dat het bestuur der gemeente van het 
hoofdverblijf van den verpleegde tevoren van 
het geval moet hebben kennis gekregen• 

dat van di t besluit van Ged. Staten B . ~n W. 
van H ellevoet.sluis bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat door hen nimmer 
opdracht tot vervoer van J. Lingbeek naar de 
ziekeninrichting te Rotterdam is gegeven; 
dat zij evenmin eene garantie voor de beta-
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ling van de verpleeggelden hebben verstrekt; 
dat n iet is gehandeld overeenkomstig de aan
wijzingen, vervat in de desbetreffende aan
schrijving · va n den Minister van Binnenland
sche Zaken van 18 Juli 1935 ; dat het niet 
aangaat, dat een jaar na de opneming van 
den pati ënt de gemeente wordt aangesproken 
voor betaling van de kosten; dat de gemeente 
Rockanje of het burgerl ijk armbestuur dier 
gemeente · geen invloed heeft kunnen uitoefe
nen op de verpleging en de kosten daarvan, 
terwijl zij, appell anten, in het geheel geen 
medezeggenschap hebben gehad; dat de ge
meente Rockanje huns inziens niet tot beta
ling van de kosten had moeten overgaan; 

0. dat Ged. Staten op goede gronden heb
ben beslist, dat art. 39 bis der Armenwet in 
het onderhavige geval toepassing behoort te 
vinden; 

dat hetgeen van de zijde van het gemeente
bestuur van Hellevoetsluis in zijn beroep
sch ri ft en ter openbare vergadering van de 
Afdeeling van den R aad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, is aangevoerd , de on
juisthe id daarvan niet in het I icht vermag te 
ste ll en ; 

dat met name de bewoordingen van het eer
ste lid der evenbedoelde bepaling geen ge
noegzamen grond bieden voor een uitlegging 
van dat voorschrift, k rachtens welke het op 
zich nemen van de kosten van verpleging 
door het bestuur der gemeente, waar het inci
dent plaats vond, en het verwek van dat be
stuur aan Ged. Staten tot het nemen van een 
beslissing ter zake nog t ijdens het ve rblijf van 
den zieke in de ziekeninrichting wuden moe
ten hebben plaats gevonden; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz . (A. B.) 

4 J anuari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 20.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
wijziging van het regl ement van het bur
gerl ijk armbestuur, strekkend tot verhoo
g ing van de belooning van den adm inistra
teur dier instel I ing, nu de s inds de op
dracht der functie van administrateur aan 
den betrokkene verloopen spanne tijds 
vooralsnog te kort moet worden geacht om 
te beoordeel en, of voor verhoogi ng van de 
tegemoetkoming redelijke grond aanwe
zig is . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

het burgerlijk armbestuur der gemeente Sas
senheim tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 7/9 September 1937, B. 
n °. 11673/45 (3e Afd.), G. S. n°. 106/1, waar
bij goedkeuring is onthouden aan het bes luit 
van den raad der gemeente Sassenheim va11 
28 Juni 1937, waarbij , met wijzig ing van 
a rt. 5 van het R eglement van het burgerlijk 
armbestuur, de belooning van den adm ini 
strateur dier instel ling wordt bepaald op f ,200 
per jaar; 

Den R aad van State Afdeeling voor de Ge-

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
December 1937, n°. 503; 

Op de voordracht van Onzen Minister val) 
Binnenlandsche Zaken van 30 December 1937, 
n°. 13288, Afdeeling Armwezen; 

0 . dat de Raad van Sassenheim in zijn ver
gadering van 28 Juni 1937 art. 5 van het 
Reglement van het burgerlijk · armbestuur 
te Sassenheim, vastgesteld bij raadsbesluit 
van 26 Maart/26 Juni 1936, goedgekeurd bij 
besluit van Ged. Staten van 14 Juli 1936, 
n•. 157, in dier voege heeft · gewijzigd, dat, 
gerekend van 1 J anuari 1937, de tegemoe~
koming van den adm inistrateur van f 150 
per jaar tot f 200 per jaar wordt verhoogd; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland , bij hun 
besluit van 7 September 1937, B . n°. '11673/45 
{3e Afd.) G. S . n°. 106/1, aan het voormelde 
raadsbesluit hun goedkeuring hebben onthou
den , uit overweging, dat het burgerlijk arm
bestuur in de gemeente Sassenheim eerst in 
1936 werd opgericht en daarom het tijdstip 
voor de beoordeeling van de vraag, of een 
verhooging van de belooning van den admini
strateur bepaaldelijk noodzakelijk is, nog niet 
gekomen kan worden geacht ; dat hun college 
van oordeel is, dat de financi eele positie van 
de gemeente Sassenheim - die bijzonderen 
steun uit het werkloosheidssubsidiefonds noo
dig heeft - geen toekenning toelaat van 
weddeverhoogingen, waarvan niet is aange
toond, dat zij op zichzelf en in verband met 
de totale bezoldiging van de betrokken 
functionarissen stri kt noodzakelijk zijn; dat 
hun coll ege in verband daarmede bij de be
h andeling van de begrooting voor 1937 van 
Sassenheim bezwaar heeft gemaakt tegen de 
raming van den post wegens uit de gemeente
kas aan de genoemde inste lling te verleenen 
subsidie op grond van het feit, dat bij die 
raming was rekening gehouden met de ver
hooging van de vorenbedoelde belooning; dat 
de raad van Sassenheim de raming van den 
vorengenoemden subsidiepo t daarna met f 50 
heeft verm inde.rd, dat naar het oordeel van 
hun college voor een terugkomen op dezen 
maatregel, gelijk met het onderhavige raads
be luit wordt beoogd, geen aanleiding be
staat; 

dat van deze beslissing het burgerlijk arm
bestuur der gemeente Sassenheim bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat terstond 
na zijn optreden, het burge rlijk a rmbestuu r, 
op voorstel van zijn voorzitter, besloot maat
regelen te nemen om - w nder de verwrging 
der behoeftigen te schaden - de uitgaven der 
gemeente zooveel moge lijk te beperken; da t 
daartoe noodig is een in tensief onderwek van 
elk geval, dat bij het burger lijk armbestuur 
wordt aangebracht, in het bijzonder of zich 
ter pl_aatse en elders onderhoudsplichtige 
famili eleden bev inden ; dat dientengevolge de 
correspondentie wodanig is toegenomen, dat 
van den adm inistrateur moet worden verlangd 
de avonduren te benutten voor de bel a ngen 
van het burgerlijk armbestuur; dat het ge
volg van de genoemde maatregelen is ge
weest het verminderen van vele uitkeeringen 
terwijl enkele geheel konden vervallen; dat 
nevens een wekelijksche zitting voor de uit
betalingen door den voorzitter is voorgeschre
ven, dat de admin istrateur een wekelijksch 
spreekuur moet houden, welk spreekuur door 
den voorzitter wordt bijgewoond; dat behalve 
de bovengenoemde werkzaamheden, herhaal-
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<lelijk door den voorzitter heslag wordt ge.legd 
· op den tijd van den administrateur, ten einde 

spoedgevallen te bespreken; dat al deze werk
zaamheden met ijver en toewijding worden 
uitgevoerd, naar de meening van het bestuur 
zeer in het belang vai1 de gemeentelijke finan
ciën; dat een vergelijking met .de nitgaven 
der andere gemeenten irt de bloembollen-
streek dit moge bewijzen; · 

0. dat vóó1· de · oprichting van het . burger
lijk arm.bestuur te Sassenheim in 1936 de 
financieele admin istratie der armenverzorging 
bij " den gemeente;ontvanger berustte, welke 
ambtenaar daarna tevens met de funotie van 
administrateur dier i,.;stelling is belast; 

dat tegenover de daaruit voortvloeiende ver
meerdering van werkzaamheden voor den 
belanghebbendè stond de toekenning van éen 
tegemoetkom ing van f 150 ·per jaar; 

dat de, . sindsdien verloopen, spanne tijds 
vooralsnog te kort moet worden geacht om te 
beoordeelen, of voor verhooging van de voor
melde tegemoetkoming redelijke grond aan
wezig is; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hun goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden . en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

4 Januari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 14.) 

Voorwaarden, die geen verband houden 
met de uitbreiding, doch dienen om het 
gevaar, dat uit de aanwezighe id der inrich
ting reeds vóór de uitbreiding kan voort
vloeien, tegen te gaan, kunnen niet worden 
gehandhaafd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. J. de Bruijn, te 's-Gravenhage, tegen het 
besluit van B. en W. dier gemeente van 18 
Dec. 1936, n°. 170316, afdeeling S. en B., 
waarbij hem voorwaardelijk vergunning is 
verleend tot het uitbreiden van de inrichting, 
bestemd tot bewaring van petroleum met af
tapinrichting in het perceel Kalkoenstraat n°. 
10, kadastraal bekend als gemeente 's-Graven
hage, sectie C, nummers 394 en 395; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 December 1937, n°. 519; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 29 December 1937, n°. 
766 H, afdeeling Arbeid; 

0. dat B. en W . van 's-Gravenhage de vo
rengenoemde vergunning hebben verleend on
der de volgende voorwaarden : 

a. om de vulapparaten moet op den vloer 
een waterdichte opstand van wodanige hoogte 
zijn aangebracht, dat de daardoor gevormde 
ruimte ten minste evenveel petroleum kan be
vatten, als in het reservoir van de vulappa
raten aanwezig kan zijn; 

b. de electrische pomp en de electromotor 
moeten zijn opgesteld op een betonblok, het
welk door een band isolatiemateriaal, dik ten 
minste 6 cm en afgedekt met een laagje iso
latieasfalt van den omringenden vloer en de 
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muren en hun. fundeeringen is vrijgehouden; 
c. behalve de petroleum, welke z_ich in . de 

vulapparaten en het bijbehoorende reservoir 
bevindt, mag de voorraad petroleum, welke 
bovengronds aanwezig is, niet meer bedragen 
dan 80 liter; deze voorraad moet zijn gebor
gen in gesloten metalen bussen van ten hoog-. 
ste 40 li ter inhoud en/of in vaten, gemonteerd 
op· venterswagentjes; bovengronds mogen ove
r igens, noch in het vullokàal , noch in de 
daarmede in verbinding staande _ruimten, noch 
op het bij de inrichting behoorende open ter
rein vloeistoffen aanwezig zijn, waarvan het 
ontvlammingspunt lager dan 55° C .. is ge
legen; 

d. .in de inrichting mogen uitsluitend wor
den gevuld bussen of vaátwerk met een in
houd ·van ten hoogste 40 liter en vaten ge
monteerd op venterswagentjes; de slang voor 
het vullen van deze vaten mag geen grootere 
lengte hebben dan 3 m en moet zoodanig zijn 
ingericht, cl.at slechts gedurende een daartoe 
strekkende, opzettelijke handeling van den 
met de bediening belasten persoon, vloeistof 
uit de slang kan stroomen; . 

e. in de i-nrichting en in de daarmede in 
verbinding staande ruimten mag geen vuur 
aanwezig· zijn en niet worden gerookt; a ls 
kunstlicht mag uitsluitend electrisch gloei
licht worden gebezigd; tot verwarming mag 
uitsluitend gebruik worden gemaakt van in
stallaties, waarvan de stookinrichting geenerlei 
gemeenschap heeft met genoemde ruimten; 

/. in de inrichting moet op duidelijk lees
bare wijze, met letters van ten minste 10 cm 
hoogte het opschrift "Rooken, Vuur en Open 
Licht Verboden", zijn aangebracht; 

g. in de inrichting moeten voor het blus
schen van vloeistofbranden, voor onmiddellijk 
gebruik gereed, op een voor een ieder gemak
kelijk en te allen tijde bereikbare plaats aan
wezig zijn twee doeltreffende schuimblusch
apparaten, elk met een inhoud van ten minste 
9 liter en een kist, bevattende ten minste 250 
li ter droog zand, benevens twee doelmatige 
zandschoppen; 

h. de installaties moeten in goeden staat 
van onderhoud verkeeren; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat volgens de voorwaarde onder c 
een bovengrondsche voorraad van slechts 800 
liter (bij besluit van B. en W. van 31 Dec. 
1936 is de abusievelijke vermelding in het 
besluit van 18 Dec. 1936 van 80 liter .aldus 
verbeterd) is toegestaan, terwijl de oude ver
gunning een bovengrondschen voorraa'd van 
1000 li ter toelaat; dat de in de voorwaarde 
onder c toegestane voorraad niet mag aanwe
zig zijn in vaten, terwijl dit volgens de oude 
vergunning wel geoorloofd is; dat de voor
waarde onder d verbiedt, vaten te vullen, 
terwijl dit tot nu toe bl ijkbaar was toegela
ten; dat de aard der inrichting meebrengt, 
dat er geen doellooze opslag van vaten pe
troleum plaats vindt; dat opslag van vaten 
altijd in bescheiden mate heeft plaats· gehad, 
doch dat dit, sedert de aanvrage is gedaan, 
als ongeoorloofd is aangemerkt; dat het niet 
mogen tappen en afleveren van vaten schade 
aan het bedrijf zal toebrengen; dat eene 
voorwaarde, verbonden aan eene vergunning 
tot uitbreiding van eene inrichting, welke 
geen betrekking heeft op de voorgenomen uit
breiding, ten onrechte is gesteld; dat zijns 
inziens een nieu,ye vergunninge niet noodig 
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is, omdat door de uitbreiding de aard der 
inrichting niet verandert; dat moeilijk is aan 
te nemen, dat een 1-pk-motor meer schade, 
hinder of gevaar zal opleveren dan een hand
pomp; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
beide bestreden voorwaarden onder c en d, 
womede de voorwaarden onder e, f en g geen 
verband houden met de uitbreiding, doch die
nen om het gevaar, dat uit de aanwezigheid 
der inrichting reeds vóór de uitbreiding _kon 
voprtvloeien, tegen te gaan; 

dat mitsdien die voorwaarden in de ver
gunning niet kunnen worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van B . en W. van 's-Gra
venhage, de ondér c, d, e, f en g aan de ver
gunning verbonden voorwaarden te doen ver
vallen. 

Met bepaling wfjders, dat de uitbreiding der 
inrichting moet zijn voltooid en in werking 
gebracht binnen 3 maanden na de dagteeke-
ning _ van dit besluit. _ 

Onze Mi'nister van Sociale Zaken is belast 
enz. · (A.B.) 

5 Januari 1938. ARREST _van den Hoogen 
Raa d. (Gemeentewet art.' 280.) 

Al·s bij gebouwde eigendommen behoo
rende erven kunnen slechts worden be
schouwd die gronden, welke naar hun aard 
en in · verband met hun nabijheid tot de 
gebouwde eigendommen bestemd zijn om 
gezamenlijk voor hetzelfde doel te worden 
gebruikt. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Ambtenaar ter Secretarie der gem. Bergen op 
Zoom, belast met de afd. belastingen, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Br"'da van 2 Nov. 
1936, betreffende een aan de N . V. A . c.s. 
opgelegden aanslag in de straatbelasting der 
gem. Bergen op Zoom, belastingjaar 1934 ; 

Gehoord enz. ; 
0. dat art. 7 van de Verordening op de 

heffing eener belasting als bedoeld in art. 280 
der Gemeentewet in de gem. Bergen op Zoom, 
luidt: 

De belasting bedraagt per jaar: 
I. voor de gebouwde e igendommen en hunne 

erven, welke geheel of gedeeltelijk voor be
woning worden gebruikt: twee procent van de 
huurwaarde a ls bedoeld in art. 8; 

II. voor alle andere gebouwde eigendom
men en hunne erven, voor iedere 100 m2 op
pervlakte of gedeelte daarvan: f 2.50; 

III. voor ongebouwde eigendommen: voor 
een oppervlakte van 10000 m2 of gedeelte 
daarvan: f 1 ; 

.dat de N. V. A. te B. , de vennootschap 
onder firma C" te D. en de Coöp ... . fabriek 
E . te F., a ls te zamen eigenaren van de ge
bouwen en terreinen, voormaals behoorende 
aan de sinds opgeheven suikerfabriek Zeeland, 
te dier zake zijn aanges lagen in de Straat
belasting 1934 van de gem. Bergen op Zoom, 
en wel terzake van 108731 M2 gebouwd eigen
dom met erf voor 1088 maal f 2.50, en terz11ke 
van 100699 m2 ongebouwd eigendom voor 11 

maal f 1, tezamen alwo voor f 2731; 
dat belanghebbenden tegen dezen aanslag 

eerst bij den Raad der gemeente en, nadat 
deze den aanslag had gehandhaafd, bij den 
Raad van Beroep bezwaar hebben gemaakt 
voor wat betreft de omstandigheid, dat bij 
den aanslag het geheele kadastrale perceel 
sectie H n°. 1836 ter grootte van 98875 m2 
als gebouwd eigendom met erf is aangemerkt, 
zulks terwijl alleen het daarop staand fabrieks
gebouw, destijds als suikerfabriek gebezigd, 
doch thans buiten gebruik, ter oppervlakte 
van 4900 m2 als gebouwd eigendom kan gel
den, of ten hoogste nog als bijbehoorend erf 
een gedeelte van het aangrenzende terrein ter 
grootte van 8210 m2 ; 

dat de Raad van Beroep in laatstvermelden 
zin heeft geoordeeld, zulks op de navolgende 
gronden: 

dat het kad. perceel sectie H. n°. 1836 te 
Bergen op Zoom bestaat uit een oud en ver
vallen fabrieksgebouw en een bergplaats tot 
een gezamenlijke grootte van 4900 m2; dat 
dit gebouw tot het jaar 1930 onder meer met 
het overige deel van voormeld kad. perceel_ 
werd gebruikt als suikerfabriek; dat voren; 
bedoeld overig deel van meergenoemd kad. 
perceel bestaat uit een haven met los- en 
laadpl aatsen voor bieten, pnlp, suiker en 
steenkolen, uit een stortplaats voor . suiker
bieten; uit een kolenopslagplaats, uit een in
stallatie voor bieten-aanvoer en uit sterfputten 
voor afval; 

dat als bij gebouwde eigendommen behoo
rend!l erven naar 's Raads oordeel slechts kun
nen worden beschouwd die gronden, welke 
naar hun aard en in verband met hun nabij
heid tot de gebouwde eigendommen bestemd 
zijn om gezamentlijk voor hetzelfde doel te 
worden gebruikt; 

dat nu - waar tusschen partijen in confesso 
is, dat het onderwerpelijk gebouwd eigendom 
sinds 1930 noch bestemd noch zelfs geschikt is 
om a ls suikerfabriek dienst te doen en zonder 
a lgeheele amoveering en vernieuwing evenmin 
tot eenig ander _doel bruikbaar is - het onder
werpelijk kad . pe rceel , voor wover ongebouwd, 
niet in zijn geheel a ls een bij het gebouwd 
eigendotn behoorend erf kan worden aange
merkt, doch slechts voor een zoodanig ge
deelte als in verband met de ligging en den 
vorm van- alsmede met den toegang tot het 
gebouwd gedeelte voor eene normale exploi
tatie van een op dezelfde plaats op te richten 
willekeurig nieuw gebouw in redelijkheid noo
dig is te achten; 

dat met het vorenstaande tevens zijn weer
legd wowel de stelling der belanghebbenden, 
dat het onderwerpelijk fabrieksgebouw in het 
geheel geen bijbehoorend erf wude bezitten, 
als de opvatting der gemeente dat de kooper 
van dat fabrieksgebouw noodwendig ook de 
vóór 1930 daarbij behoord hebbende erven 
wude willen verkrijgen; 

dat nu op grond van 's Raads hoogerver
melde opvatting als bij het gebouwd eigen
dom behoorend erf ten deze moeten worden 
aangemerkt het door de belanghebbenden in 
hun subsidiair betoog bedoeld perceelsgedeelte 
ter grootte van 8210 m2; · 

dat de Raad van Beroep, vaststellende, dat 
de belasting voor wat betreft het kad. perceel 
H 1836 moet worden berekend naar een ge
bouwd eigendom van 13110 m2 en naar een 
ongebouwd eigendom van 85765 m2, heeft be-



sli)lt, dat _de . a11nslag t.ot een beq.rag. van 
f 2135.54 te . boog is . berekend, en, met ver
nietiging van· den be.streden aanslag, den aan-
slag heeft vastgestel,d ·op f 595.46; ·· · 

dat tegen deze uitspraak in cassatie als mid-
delen worden gesteld: . . . 

1. s. of V. t. van art. 1·. van de "Veror
dening op de heffing 13ener belas·ting als be
doèld in art. 280 der Gëmeentewet in de gem .. 
Bérgen àp Zoom", door het vaststellen van 
~en. willekeurige oppervlakte als erf van . ge-
bouwd eigérîdom; . · 
, 2. S. of v. t. van. hetzEllfde · artikel, door 
ntet in aanmerking te nemen, dat volgens dit 
arti\<el de ·belasting naar oppervlakten van 
100 resp. 10000 m2 of gedeelten daarvan moet 
worden . berekend; ' . 

0. dienaangaande: . 
_ dat het eerste middel faalt; dat immers, ge
lijk uit de vorenvermelde overwegingen van 
den Raaèl .blijkt, de Raad - wel verre van 
een willekeurige oppervlakte als erf,. van het 
gebouwde eigendom te beschouwen - ·uitvoerig 
en op gronden, welke de beslissing alleszins 
kunnen dragen, lieeft uitgemaakt, welk g~ 
deelte ·van het kad. perceel H. 1836 ah er( 
van gebouwd .eigendom moet worden aange-
merkt; . _ · .· 

dat het ·tweedè middel echter is gegro11d; 
dat° t.och, ;nadat was beslist, ~at , van . de 

98.875 m2, welke: geheel als geboûwd eigendom 
i_n den aanslag waren begrepen, 13V0 m2 als 
gebouwd én dus 85765 m2 · als ongebouwd 
moesten gelden, de aanslag moest worden 
berekend · naar 108731 · minus 85765 of 
22966 m2 gebou\vd en 100699 plus 85765 o( 
186464 m2 ongebouwd, zoodat deze uitkomt 
op. 230 maal f 2.50 en 19. maal f 1, of in totaal 
f 594; ' 
'. dat dus inzobverre 's Raads uitspraal\: niet in 
stand kan blijven; . 
· Verni!ltigt de •uitspräak, doch 'alleen voor

zoov_er daarbij de . aanslag nader is bepaald op 
f 595.46, en . 

Rechtdoende ten principale: , 
Stelt dien aanslag vast op f 594 ;· 
Verwerpt het beroep ·•voor ·al het overige. 

(N . . J . ) 

5 Janun,ri 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. , 205ter jis. 
artt. 205 en 83.) , 

Het stellen van voorwaarden voor het 
verleenen van een uitkeèring ineens ex 
art. 205ter is ook daarom niet geoorloofd, 
daar de ·gevolgen van den afkoop bij de 
wet zijn geregeld. Immers gelden de waar
borgen, in art. 83 1e--3e lid vermeld, 
krachtens art. 205 derde 1 id mede ten aan
zien van de schoolgebouwen, bedoeld in 
art. 205 eerste lid, welk derde lid, naar 
art. 205ter derde lid kennelijk veronder
stelt, mede ten aanzien van schoolgepou
,ven, waarvoor de uitkeering ineens is be
paald, van toepassing is, terwijl voorts het 
bepaalde in den 2en, 3en en 4en volzin 
van art. 83 vijfde lid bij art. 205ter, in 
het daar vermeld geval, uitdrukkelijk van 
toepassing is verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting 
en instandhouding van scholen met den Bijbel, 

1938 

gevestigd te Barneveld, tegen h_e,t .Pesluit . .Val\ 
Ged. Staten van Ge!'derlarid van· 28' Juli :i937,' 
n°. 104, voor zoover dáárbij i~· ongegrond ' ver: 
klaard het beroép van · den _appellant.°tegen 
het besluit• van den raad der gemeente Barne
veld v~h . 28/30 September 1936, n°. 9941, 
strekkende tot inwilliging, · onder _voorwaàr; 
den, van het . verwek q_m voor zijn school ge·: 
bouw, Schoutenstraat, te Barneveld, eene .uit, 
k;eering ineens, bedoeld in art. 205tèr der 
Lager-Onderwijswet 1920, te · ontvangen tel' 
vervanging van de · tot dusver genoten ver
goedin_g ex art. 205; eerste lid,. dier w_et; : 
· Den Raad ·van Sta~, Afdooling voor . dé 
Geschillen van Bestuur; gehoord, advies van 
10 November 1937, n°. 450; · 
·. Op de voordracht van Onzen Minister . va.n 
Onderwijs, Kunsten· en Wetenschappen van 4' 
J anuari 1938. n°. 11910, Afd. L.O.; . , 

0. dat de raad der ·gemeente Ba,r11eveld bij 
besluit van 28/30 .September 1936, beschikken
de op_ een door bov-engenoei:nd schoolbestuur te 
dezér zake ingediend verzoek, he-eft besloten, 
óp 2 Januari 1937 _aan de Vereeniging tot 
stichting en instandhouding van scholen met 
den Bijbel te Barneveld- voor haar school a,an 
de Schoutenstraat uit te k1>eren · een · bedrag 
van twintig ' duizend gulden (f 20,000), zijnd!l 
80% van de blijkens taxatie-rapport dd. 19 
April .1921 geschatte waarc:le van het school, 
gebouw met bijj:,ehoorenden grond, zulks ter 
vervanging van ,de jaarlijksche vergoeding; 
a)s bedoeld · in ar.t. 205 der Lager-Onderwijs
,vet 1920, en ondér : de navolgende voorwaar' 
den: • 

.1 °. op het schoolgebouw en bijbehoorenden 
grond mag geert hypothéek worden gehouden 
of gevestigd worden; . · 

2°·. · bij verniétigirig Yan het schoolgebouw 
door brand .of- anderszins moeten de verzeke
ringspenningen ter . beschikking van ' de ge
meente worden gesteld, welke penningen in 
mindering komen van de kosten va n herbouw 
óf herstel ; · · 

3°. de Vereeniging· is ve~plicht het school
gebouw tegen brand .' te verzekeren vopr een 
bedrag, ten genoegen vàn burgemeester en 
wethol\ders ; · . ' 

4°. zonder goedkeuring 'van burgemeester 
en wethouders mag het schoolgebouw met 
bijbehoorenden grond niet worden vervreemd; 

dat, nadat van dit raadsbesluit het school
bestuur bij Ged. Staten van Gelderland in 
beroep was gegaan, dit college bij besluit 
van 28 Juli 1937, n°. 104, ·het beroep onge
grond heeft verklaard, daarbij o.a. overwe
gende, dat de wet eene onvoorwaardelijke uit
keering niet voorschrijft en dat de gestelde 
voorwaarden niet onbillijk moeten worden 
geacht, zoodat het bestreden besluit van het 
gemeentebestuur dient te worden gehand
haafd; 

-dat van dit besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de wet blijkens art. 205ter 
aan den gemeenteraad niet de bevoegdheid 
verleent aan den daar bedoelden afkoop der 
gebruiksvergoeding voorwaarden te verbin
den; dat deze opvatting steun vindt in Ons 
besluit van 28 October 1936, n° . 18; dat Ged. 
Staten dus ten onrechte het bestreden raads
besluit hebben gehandhaafd; dat het hieraan 
ten overvloede toevoegt, dat naar het oordeel 
van Ged. Staten, zoowel als naar dat van den 
gemeenteraad en van den Inspecteur van het 
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bouwkundig schooltoezicht de afkoop der ge
bruiksvergoeding op zichzelf in verband met 
den resteerenden gebruiksduur van het school
gebouw naar redelijke verwachting in het 
voordeel van de gemeente zal zijn ; dat zijns 
inziens de uitkeering onvoorwaardelijk be
hoort" te geschieden; 

0. dat in art. 205tl'r der Lager-Onderwijswet 
1920 niet is bepaald, dat het gemeentebestuur 
bevoegd is bij zijne beschikking op een ver
zoek, als bedoeld in het eerste lid, voorwaar
den aan de toekenning van de uitkeering te 
verbinden, terwijl evenmin zoodanige bevoegd
heid uit algemeene beginselen van administra
tief recht valt af te leiden ; 

dat het stellen van voorwaarden ook daar
om niet geoorloofd moet worden geacht, ver
mits de gevolgen van den afkoop, anders dan 
Ged. Staten meenen, bij de wet wel degelijk 
zijn geregeld ; 

dat toch de waarborgen, in art. 83, eerste 
tot en met derde lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 vermeld, krachtens het 3e lid van art. 
205 mede ten aanzien van de schoolgebouwen, 
in het eerste lid van het laatstgenoemde arti
kel bedoeld, gelden, welk derde lid, naar 
art. 205ter, 3e lid, kennelijk veronderstelt, 
mede ten aanzien van schoolgebouwen, waar
voor de in het artikel vermelde uitkeering 
ineens is betaald, van toepa ing is, terwijl 
voorts het bepaalde in den tweeden, derden 
en vierden volzin van art. 83, vijfde lid, bij 
art. 205ter in het daar vermelde geval, uit
drukkelijk van toepassing is verklaard; 

dat het onderwerpelijke verzoek mitsdien 
onvoorwaardelijk had behooren te zijn mge
willigd; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
derhalve niet kan blijven gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Gelderland van 28 Juli 1937, n°. 
104, het besluit van den raad der gemeente 
Barneveld van 28/30 September 1936, n°. 
9941, te handhaven, met dien verstande, dat 
de uitkeering onvoorwaardelijk geschiedt. 

Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

5 Januari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40). 

D e omstandigheid , dat de aan den arm 
lastige uitgekearde steun te gering was 
om in het noodzakel ijk levensonderhoud 
van zijn gezin te voorzien, kan op zich,,elf 
geen grond zijn om te bes! issen dat hier 
a fschuiving in het spel is . 

Wel heeft de dienst van maatschappelijk 
hulpbetoon den terugkeer van den arm
] astige naar zijn vroegere woon pi aats door 
het verleenen van ondersteuning mogelijk 
gemaakt, doch deze dienst heeft op de 
wilsvorming van den armlastige geen in
vloed uitgeoefend, daar het de armlastige 
zei f i geweest, die er alles op heeft gezet 
om naar zijn vroegeren woonplaats terug 
te keeren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Bes! issende het geschil over de betal ing van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
F. va n Rosmalen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
December 1937, n°. 517; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Januari 1938, 
n°. 13535, Afd. Armwezen; 

0. dat F. van Rosmalen op t Juli 1937 
met zijn gezin uit Naarden, waarheen hij 
tevoren, komende uit Venlo, vertrokken was, 
terugkeerde naar de gemeente Venlo, alwaar 
hij zich onmiddellijk om ondersteuning bij den 
Armenraad aanmeldde; 

dat burgemeester en wethouders van Venlo 
van oordeel zijn, dat tot de komst van het 
gezin van Rosmalen in de gemeente Venlo 
invloed van den Dienst van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Naarden heeft medegewerkt, 
zulks in verband met een rapport van den 
Secretaris van den Armenraad, o.m. inhou
dende, dat volgens verklaringen van Van 
Rosmalen deze naar Venlo is teruggekeerd, 
omdat hij geen middelen van bestaan had en 
de steun (ongeveer f 4 in bons) te gering 
was om in het noodzakelijk levensonderhoud 
van zijn gezin te voorzien; . dat ook zijne 
vrouw aldaar steeds ziek was· dat aan Maat
schappelijk Hulpbetoon te Na'arden door Van 
Rosmalen kostelooze overtocht naar Venlo 
was gevraagd, hetgeen hem geweigerd zou 
zijn; dat hem toen wel f 60 voor handelsgeld 
is verstrekt, hetgeen hij naar eigen verkiezing 
kon besteden ; dat Van Rosmalen eerst mede
deelde, dat de genoemde instelling niet be
kend was, dat het zijne bedoeling was om van 
het geld naar Venlo te verhuizen; dat, daar 
deze verklaring echter niet geloofwaardig 
voorkwam, men ten slotte na vele vragen en 
opmerkingen te weten kwam, dat de genoem
de instelling wel degelijk met de bedoelingen 
van Van Rosmalen op de hoogt.e was ; dat hij 
ook mededeelde, dat hem ongeveer 14 dagen 
vóór zijn vertrek op het genoemde handelsgeld 
een voorschot gegeven is van f 15 om naar 
Venlo te kunnen reizen om een woning te 
huren ; dat hij de rest, zijnde f 45 eerst op 
den dag van vertrek heeft ontvangen• dat hij 
aan verhuiskosten f 18 zou betaald ' hebben, 
tenvijl de rest gebruikt is voor levensonder
houd en kleeding; 

dat burgemeester en wethouders van Naar
den ter bestrijding van het standpunt van het 
gemeentebestuur van Venlo een rapport over
leggen van den Dienst van Maatschappelijk 
Hulpbetoon in hun gemeente, o.m. inhouden
de, dat van Rosmal en naar Naarden was ver
trokken, omdat hij van meening was, dat hij 
in het Gooi met venten geheel in zijn eigen 
onderhoud zou kunnen voorz ien en omdat 
zijne schoonouders te Naarden woonden en 
zijne vrouw hare ouders in eenige jaren niet 
gezien had; dat hij de verhuiskosten voldaan 
zou hebben door verkoop van een paar gei
~_n; da~ Van _;R,o malen in Februari werkelijk 
ZIJD · !>ezrn sch1Jnt te hebben verzorgd uit zijne 
verdiensten, verkregen met venten· dat hij 
door ziekte van zijne vrouw niet zoo 'vaak van 
huis kon en zijn handelsvoorraad geleidelijk 
was verminderd; dat door den genoemden 
Dienst toen het gez in gesteund is geworden in 
natura tot een bedrag van f 7 per week, welk 
bedrag door de Sint Vincentiusvereeniging 
werd verhoogd met f 1.50 per week in bonnen 
en door de Vereeniging Een in Christus met 
1 ½ brood per dag; dat Van Rosmalen op 2 
Juni 1937 mededeelde, dat hij met zijn gezin 
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naar Venlo vertrekken wilde, mits de dienst 
van Maatschappelijk Hulpbetoon den over
tocht betaalde en hem f 50 verstrekte voor 
handelsgeld, zoodat hij in Venlo niemand las
tig behoefde te vallen; dat Van Rosmalen 
beweerde, dat hij in Limburg beter iets ver
dienen kon , omdat hij Limburger van geboorte 
was ; dat hij vervolgens meer steun van fami
lie kon verwachten met het oog op de gezins
vermeerdering, die zou plaats vinden; dat 
namelijk zijn schoonvader ziek was en hij op 
hulp van zijne schoonmoeder te Naarden niet 
kon rekenen; dat zijn verzoek echter in de 
vergadering van 10 Juni 1937 werd a fgewe
zen en Van Rosmalen werd medegedeeld, dat 
hij, nu hij in Naarden was, maar in N aarden 
moest blijven en dat voor aanschaffing van 
handelswaren f 50 beschikbaar gesteld zou 
worden; dat Van Rosmalen hiermede niet 
accoord ging; dat hij f 75 wenschte, daar hij 
huurschuld had en schoenen en eenige andere 
kleedingstukken moest koopen ; dat Van Ros
malen aan den genoemden Dienst op 15 Juni 
1937 schreef: ,,Wanneer ik 75 ~Id. krijg, zal 
en f 15 verzocht ; dat hij namelijk naar Lim
ik U niet meer voor een cent lastig vallen 
dan zal ik mijn eigen brood verdienen voor 
mijn gezin"; dat Van Rosmalen op 21 Juni 
1937 bij den secretaris-penningmeester kwam 
burg wilde; dat, aangezien het den genoem
den Dienst bekend was, dat hij reeds eerder 
een geruimen tijd naar Limburg was geweest 
en op de kermissen aldaar goede zaken had 
gedaan, hem f 15 we,rd gegeven; dat de Com
missie van Maatschappelijk Hulpbetoon op 24 
Juni besloot in totaal f 60 beschikbaar te 
stellen voor van Rosmalen; dat Van Rosma
len op 1 Juli op het bureau kwam en mede
deelde, dat hij in Venlo een woning gehuurd 
had en nu met een auto was om zijne meubels 
en zijn gezin mede te nemen; dat, aangezien 
Van Rosmalen met alle geweld naar Limburg 
terug wilde en reeds zijne maatregelen geno
men had door een huis te huren enz. de ge
noemde Dienst de hem reeds toegezegde gel
den, zijnde f 60 - f 15 = f 45 heeft verstrekt, 
om hierdoor tevens te voorkomen, dat hij 
steun te Venlo noodig zou hebben ; 

0. dat Van Rosmalen te Venlo heeft ver
klaard daarheen te zijn teruggekeerd, omdat 
de hem in Naarden uitgekeerde steun te ge
ring was om in het noodzakelijk levensonder
houd van zijn gezin te voorzien, doch dat, al 
ware zulks juist - door den Dienst van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Naarden wordt dit 
ontkend - uit deze omstandigheid op zich 
zelve niet mag worden afgeleid, dat de even
genoemde Dienst te N aarden zich aan af
schuiving van het armlastige gezin heeft 
schuldig gemaakt; 

dat er ook overigens geen grond bestaat om 
aan te nemen, dat zich hier een geval, is als 
bedoeld in art. 40 der Armenwet, zou voor-
doen; · 

dat immers de dienst van Maat.schappelijk 
Hulpbetoon te Naarden weliswaar den terug
keer van het gezin Van Rosmal en naar Venlo 
door het verleenen van ondersteuning heeft 
mogelijk gemaakt - in het midden gelaten, 
of deze Dienst, zooals het gemeentebestuur 
van Venlo van meening schijnt, bij het ver
leenen van de gevraagde ondersteuning reeds 
dadelijk heeft geweten, dat het de bedoeling 
van Van Rosmalen was om zich weer defini-

tief in Venlo te vestigen -, doch dat tevens 
uit de stukken blijkt, dat door dezen Dienst 
op de wilsvorming van Van Rosmalen in deze 
geenerlei invloed is uitgeoefend, daar het toch 
deze laatste zelf is geweest, die er alles op, 
heeft gezet om weer naar Limburg terug te 
keeren; 

dat er onder deze omstandigheid geen aan, 
leiding kan bestaan om in het onderwerpe
lijke geval toepassing te geven aan art. 40, 
2e lid, der Armenwet; 

Gezien deze wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet, 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschi l geene toepass ing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B . ) 

5 Januari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205ter.) 

Het voorschrift van den eersten zin van 
het tweede li d heeft niet het karakter van 
een fatalen termijn. De Raa d blijft dus 
ook na 1 Nov. 1936 bevoegd op een ver
zoek om een uitkeering ineens te beschik
ken. - Nu de oorspronkelijke aanvrage, 
waarop, zij , het ten onrechte, door B" en 
W. was beschikt, gedaan is vóór 1 Aug. 
1936, heeft de Raad terecht het schoolbe
stuur in zijn verzoek ontvangen en op de 
hoofdzaak een beslissing gegeven. Ten on
rechte echter heeft de Raad het verzoek 
afgewezen, nu de gebruiksduur van het' 
schoolgebouw wordt geschat op 30 à 35 
jaren, terwijl voorts opheffing der school 
geenszins waarschijnlijk is te achten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs, te Schoonoord, ge
meente Sleen, tegen het bes lui t van Ged. Sta
ten van Drenthe van 15 September 1937, n°. 
19, waarbij met vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Sleen van 3 
Augustus 1937, n° . 5, dit college onbevoegd 
is verklaard om te beschikken op het verzoek 
van den adressant om voor zijn schoolgebouw, 
D 197, te Schoonoord, gemeente Sleen, een 
uitkeering ineens, bedoeld in art. 205ter der 
Lager-Onderwijswet 1920, te ontvangen ter 
vervanging van de tot dusver genoten ver
goeding ex art. 205, eerste lid dier wet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a dvies van 
15 December 1937, n°. 504; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 
4 J an. 1938, n°. 13289, Afd. L.O.; 

0. dat het bovengenoemde schoolbestuur bij 
schrijven van 19 Juli 1937 aan het gemeente, 
bestuur van Sleen heeft te kennen gegeven, 
dat het het zeer op prijs zou stell en, indien, 
nu bij Ons besluit van 26 Juni 1937, n° . 33, is 
bes! ist, dat niet het college van burgemeester 
en wethouders van sleen, maar de gemeente
raad zelf op het verzoek van dat schoolbestuur 
om toepassing van art. 205tm· der Lager
Onderwijswet 1920 had behooren te beschik
ken, een spoedige onvoorwaardelijke beschik
king door den gemeenteraad van Sleen op dat 
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verzoek . werd gern,,.1en ; 
dat de gemeenteraad op _dit verzoek bij be,. 

sluit van 3 Augustus 19.37 afwijzend· heeft 
beschikt, uit overweging, ~at ingekomen is
een brief van het bestuur der Veteenigi.ng 
voor Christelijk Nationaal -Schoolonderwijs, te 
Schoonoord, dd. 19 Juli 1937, houdende ver
zoek, om alsnog- een ui tkeering ex art. 205ter 
der Lager-Onderwijswet 1920 te mogen ont
vangen en wel zonder da.t aan die uitkeering 
voorwaarden worden verbonden, nu bij Ons 
besluit van 26 Juni 1937, n° . 33, js beslist, 
dat de afdoening der aanvraag van 29 Mei 
1936 ten onrechte door burgemee ter en wet
houders is verricht; dat bij andere van Onze 
Beslissingen is bepaald, dat bij 'besluiten tot 
toekenn ing van uitkeeringen ex art. 205ter 
der Lageronderwijswet 1920 ,geen voorwaarden 
mogen. ·1vorden opgelegd, zoodat slechts ge
kozen kan worden _tJJsschen een inwilligende 
en een afwijzende beschikking; dat weglating 
van alle voorwaarden voor de gemeente toch 
stellig eenig risico JDeebrengt, terwijl toeken
ning der uitkeering ook de 'toch reeèls geringe 
leeningscapaciteit der gemeente weer opnieuw 
vermindert; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Drenthe in be
roep was gekomen, deze bij besluit van 15 
September 1937, n°. 19, met vernietiging van 
het raadsbesluit den gemeenteraad onbevoegd 
hebben verklaard om op de onderwerpel ijke 
aanvrage te beschikken, uit overweging, dat 
het tweede lid van art. 205ter bepaalt, dat 
het gemeentebestuur vóór 1 1 ovember 1936 
op een aanvrage, als in• het eerste l id bedoeld, 
moet beschikken en dat de aanvràge van· het 
schoolbestuur op 19 Juli 1937 bij het gemeen
tebestuur _is ingediend., zoodat de raad daarop 
geen rechtsgeldige beschikking meer ko? ne
men; 

dat van het genoemde besluit van Ged. 
Staten het schoolbestuur bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat Ged. Staten van 
oordeel zijn, dat op 19 Juli 1937 een nieuwe 
aanvrage tot afkoop der gebruiksvergoeding 
door het schoolbestuur werd ingediend, het
geen uit den brief van 19 Juli 1937 ten 
duidelijkste blijkt onjuist te zijn, nog afge
dacht van het feit, dat zûlk een nieuwe aan
vrage volstrekt onnoodig · was, vermits nog 
steeds op de te juister tijd ingediende aan
vrage van 29 Mei 1936 niet door het daartoe 
bevoegde orgaan was beslist; dat in de twee
de plaats Ged. Staten oordeelen, dat in ver
band met het bepaal de in het tweede lid van 
art. 205ter der Lager-Onderwijswet 1920 na 
1 November 1936 de gemeenteraad op een 
aanvrage, als bovenbedoeld, geen rechtsgel
dige beslissing vermocht te nemen; dat echter 
deze opvatting niet juist kan zijn ; dat de 
datum van 1 November 1936 in art. 205ter 
geenszins een zoogenaamde fatale datUJD is in 
dien zin, dat de gemeenteraad na dien datum 
geen rechtsgeldige beslissing meer zou kunnen 
nemen; dat immers de Lager-Onderwijswet 
1920 nergens het systeem kent, dat het laten 
verstrijken van een termijn, waarbinnen een 
door de wet aangewezen overheidsinstantie 
een besluit behoorde te nemen, automatische 
gevolgen heeft, tenzij in de gevallen, waarin 
de wet het intreden van zoodanig gevolg uit
drukkelijk bepaalt (c.f. de artt. 75 en 76); 
dat bovendien het laten verstrijken van den 

termijn van 1 November 1936 oooit ten ge
volge zou kunnen hebben, dat het schoolbe
stuur in zijn recht, op de tijdig ingediende 
aanvrage een beschikking ten grond - te ont
vangen, zou worden verkort; dat qp al. -deze 
gronde.n h,et, .besluit van Ged. Staten niet in 
stand zal k~!'nen . worden gehouden; __ 

0. dat W1J Ons met de meening van Ged. 
Staten, volgens welke de gemeenteraad slechts 
vóór f November 1936 een rechtsgeldige be
schikking ter z11ke had kunnen nemen, niet 
kunnen vereenigen; . 

dat het desbetreffende in den. eersten zin van 
het- tweede lid van art. 205ter der Lager
Onderwijswet 1920 vervatte voorschrift in
houcjt, dat het gemeentebestuur vóór 1 No
vember 1936 op het verzoek beschikt; 

dat slechts dan aan dit voorschrift het ka-. 
rakter van een fatalen termijn zo~ mogen 
worden toegekend, indien dit uit zijne strek
king bepaaldelijk zou volgen dan wel indien 
de geschiedenis van zijne totstandkoming 
daartoe aanleiding zou geven; 
· dat noch het een, noch het ander het geval 
is, terwijl het integendeel geenszins aanneme
lijk is te achten, dat de wet door het voor
schrijven van een fatalen termijn · hier aan 
het gemeentebestuur de gelegenheid zou heb
ben gelaten, door het achterwege laten van 
een tijdige beschikking op het verzoek van 
het schoolbestuur •het in den tweeden zin van 
het genoemde tweede I id van · art. 205ter der 
Lager-Onderwijswet 1920 aan het schoolbe
stuur verleende -recht van beroep tegen een 
afwijzende beschikking illusoir te maken; 

dat dus Ged. Staten ten onrechte den ge
meenteraad onbevoegd hebben verklaard om 
op de aanvrage te beschikken; • 

0 ... voorts, dat als de aanvrage, waarop de 
gemeenj;eraad bij zijn besluit van 3 Augustus 
1937 heeft beschikt, is te beschouwen die van 
29 Mei 1936 , waarop ,pet schoolbestuur bij 
schrijven van 19 Juli 1937 alsnog eene be
schikking vroeg; ' · 

dat, nu derhalve die aanvrage overeenkom
stig het bepaalde ·in het eerste lid van art. 
205ter der Lager-Onderwijswet 1920 vóór 1 
Augustus 1936 is gedaan, de gemeenteraad 
terecht het school bestuur in zijn verzoek heeft 
ontvangen en op de hoofdzaak eene beslissing 
heeft gegeven; 

dat echter naar Ons oordeel geen gegronde 
redenen aanwezig zijn om, zooals de gemeente. 
raad heeft gedaan, de aanvrage af te wijzen; 

dat toch blijkens de overgelegde stukken de 
gebruiksduur van het . onderhavige schoolge
bouw, dat nog in goeden staat verkeert, wordt 
geschat op 30 à 35 jarén, terwijl voorts op
heffing van de school geenszins · waarschijnlijk 
is te achten ; 

dat ook overigens geen reden bestaat om 
aan te nen:ien, dat het inwilligen van de aan
vrage voor de gemeente nadeel zal opleveren· 

dat mitsdien de aanvrage van het schooi'
bestuur alsnog voor inwilliging in aanmerking 
behoort te komen ; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Drenthe en van het 
vorengenoemde besluit van den raad der ge
meente Sleen van 3 Augustus. 193.7, . te be,. 
palen, dat overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 205ter der Lager-Onderwijswet 1920 aan 
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het bestuur· der Vereeniging voor Christel ijk 
Nationaal Schoolonderwijs, te . Schoonoord, 
gemeente ·Sleen, voor zijn schoolgebouw D 197 
aldaar ter vervanging ·van de jaarlijksche ver
goeding, bedoeld in het eerste lid van art. 
2Ó5 "dier wet, onvoorwaardelijk wordt uitge
keerd een som ineens, ten bedrage van 
f 19,200. 
· ·onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschàpperi is belast enz. 

(A.B.) 

6 Januari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Vleeschkeuringswet art. 21 j O • art. 22.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een wijziging van de in
structie van den keuringsveearts, inhou
dend een verlag ing zijner wedde. H et door 
den R aad aangevoerd motief, dat het aan
tal keur ingen is verminderd, behoort bu i
ten beschouwing te worden gelaten, nu ten 
tijde, dat de R aad tot de verlaging der 
wedde besloot, van een zoodanige vermin
dering in het geheel geen sprake was. 
De omstandigheid, dat de in de gemeente 
geheven keurloonen in vergel ij king met de 
tarieven in de omliggende gemeenten te 
hoog zijn, mag geen motief zijn voor de 
verlaging der wedde. Om tot verlaging 
dier keurloonen te geraken, kan de Raad 
een gemeenschappelijken keuringsdienst 
met een nabur ige gemeente vormen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Herwijnen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
11 Augustus 1937, n°. 204, houdende weige
ring van de goedkeuring aan het raadsbesluit 
van 15 October 1934, n°. 5, strekkende tot 
wijziging van de instructie voor den keurings
veearts; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 December 1937, n°. 512 ; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Sociale Zaken van 31 December 1937, n°. 
1289 E. , Afd. Volksgezondheid; 

0. dat de raad van Herwijnen in zij ne ver
gadering van 15 October 1934 de instructie 
voor den keuringsveearts dezer gemeente met 
ingang van 1 J anuari 1935 in dier voege 
heeft gewijzigd dat in art. 16 het salaris van 
den keuringsveearts wordt bepaald op f 500 
in plaats van op f 600 ; 

dat Geel. Staten van Gelderland bij hun be
sluit van 11 Augustus 1937, n°. 204, aan dit 
raadsbeslu it hunne goedkeur ing hebben ont
houden, uit overweging, dat de werkzaam
heden van den genoemden keuringsveearts 
niet zij n verminderd, althans niet in die mate, 
dat het gerechtvaardigd is te achten, dat op 
zijn sa! aris f 100 wordt gekort; 

dat van dit beslui t de raad van Herwijnen 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat naar zijn oordeel de jaarwedde van den 
keuringsveearts, in verband met den omvang 
zijner werkzaamheden, t,e hoog is, zoodat deze 
jaarwedde met f 100 werd verlaagd en vastge-
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steld op f 500 per jaar; · dat deze verlaging 
te meer noodzakelijk is, ten einde de keur
loonen _eenigszins te kunnen verlagen;. dat , de 
keurloonen, welke in zijne geme(lnte geheven 
moeten worden, om de' uitgaven van den 
vleeschkeuringsdienst te kunnen bestrijden, . in 
vergelijking met de tarieven in de omliggende 
gemeenten te hooi!' zijn, tengevolge waarvan 
de slagers in ziJne gemeente met hunne 
vleeschprii.zen niet behoorlijk kunnen concur
reeren met de slagers uit de naburige gemeen
ten, die in H erwijnen hun vleesch invoeren ; 
dat ook naar het oordeel van den toenmalil!'en 
Minister van Binnenlandsche Zaken, blijkens 
een in afschrift overgelegden brief van Geel. 
Staten -van Gelderland, gericht aan burge
meester en wethouders van Vuren van 22 
October 1935, n°. 179, de keurloonen abnor
maal hoog zijn; dat ook naar het oordeel van 
den genoemden Bewindsman de keurloonen 
alleen dan · eenigszins verlaagd kunnen wor
den, indien de jaarwedde van den keurii:igs
veearts met f 100 wordt vermjnderd; dat hier
uit afgeleid mag worden, dat eene belooning 
van f 500 's jaars ook door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken alleszins voldoende 
wordt geacht; dat voorts uit den overgeleg
den staat van verrichte keuringen over de 
jaren 1929 tot en met het le halfjaar 1937 
blij kt, dat het aantal keuringen zich in da
lende lijn beweegt; dat Gedeputeerde Staten 
weliswaar hebben opgemerkt, dat een kor
ting, gelijk aan die, welke wordt toegepast 
op de salarissen van de overige gemeente
ambtenaren, bij hun college geen bezwaar zal 
ontmoeten; dat deze korting evenwel buiten 
beschouwing kan worden gelaten, omdat deze 
in aard verschilt van de vermindering van de 
belooning van den keuringsveearts, daar deze 
toch voortspruit uit verminderde werkzaam
heden, hetgeen bij de korting van de jaar
wedden der overige gemeenteambtenaren 
geenszins het geval is; dat zonder verlaging 
van de jaar.veelde van den keuringsveearts 
het niet mogelijk is, de abnormale hooge 
keurloonen te verl agen; dat een belooning van 
f 500 voor den keuringsveearts ruimschoots vol
doende wordt geach t; dat verlaging .van de 
keurloonen een gebiedende noodzakelijkheid 
is· 

b. dat, blij kens de overgelegde stukken, ten 
tijde, dat de raad van Herwijnen tot verlaging 
van het salari s van den keuringsveearts in 
zijne gemeente 'besloot, van een vermindering 
van het aantal keuringen in het geheel geen 
sprake was, zoodat dit voor de verlaging door 
den raad in beroep aangevoerde motief buiten 
beschouwing behoort te worden ge laten; 

dat voorts het door den keuringsveearts 
genoten salaris van f 600 naar Ons oordeel 
geensz ins als een te ru ime belooning voor de 
door dezen ambtenaar te verrichten werk
zaamheden kan worden beschouwd, terwijl de 
omstandigheid, dat de in de gemeente H er
wijnen geheven keurloonen in vergelijking 
met de tarieven in de omliggende gemeenten 
te hoog zijn, geen reden mag zijn om tot de 
voormelde verlaging van de jaarwedde van 
den keuringsveearts over te gaan, vermits de 
derving van inkomsten als gevolg van een 
verlaging van de bedoelde loonen niet op den 

2 
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bij deze zaak betrokken function!1ris behoort 
te worden afgewenteld ; 

dat, wanneer het het gemeentebestuur van 
Herwijnen te doen is, om tot verlaging van de 
meerbedoelde keurloonen te geraken, het op 
zijn weg ligt, stappen te doen, ten einde tot 
de vorming van een gemeenschappelijken 
vleeschkeuringsdienst met de gemeente Vuren 
te geraken, waardoor de keurloonen in de ge
meente Herwijnen gel ijkgesteld zouden kun
nen worden aan die, in de laatstgenoemde ge
meente geheven, waarbij dan tevens de bijdra
gen voor de beide gemeenten in het salaris 
van den keuringsveearts op bevredigende wijze 
zouden kunnen worden geregeld ; 

Gezien de Vleeschkeuringswet S. 1919, n°. 
524· 

' Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

6 Januari 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtena renwet 
1929 art. 45 . Art. 58 le lid.) 

Niet alleen in het dictum, ook in de 
overwegingen van een uitspraak kan een 
besl issing voorkomen; daaruit is hier een 
gewijsde ontstaan. 

Het beroep baat den ambtenaar hier 
niet, daar het besluit, waartegen het is 
gericht, is een besluit om niet terug te 
komen op een vroeger besluit; zulks strijdt 
niet met eenig algemeen verbindend voor
schrift. 

Uitspraak in zake : 
H et College van Burgemeester en Wethou

ders van Posterholt, eischer in hooger beroep, 
vertegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting a ls gemach
tigde is opgetreden: Mr. R. Hoppener, advocaat 
te Roermond, 

tegen: 
Mw. M. B. Geerlings-Ummels, wonende te St. 
Odiliënberg, gedaagde in hooger beroep, voor 
wie ter openbare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden: Jhr. Mr. M. van der Goes van 
Naters, wonende te Wassenaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding 
0 . dat gedaagde bij brief van 22 Februari 

1937 aan Burgemeester en Wethouders van 
P osterholt heeft doen verzoeken, haar een aan
stelling als ambtenares te verstrekken, een 
exemplaar van het Ambtenaren-reglement uit 
te raiken en de jaarwedde ad f 322 over het jaar 
1936 t e voldoen; 

0. dat eischer op dien brief bij schrijven van 
1 Maart 1937 heeft doen antwoorden, dat hij 
meent t e mogen verwijzen naar zijn immer in
genomen standpunt en naar de ten aanzien van 
haar verzoeken vroeger bereids door hem ge
nomen beslissingen ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roermond 
bij uitspraak van 18 October 1937 - naar 

welker inhond hierbij wordt verwezen 1 - heeft 
nietig verklaard de weigeringen van Burge
meester en Wethouders van Posterholt tot 
uitreiking van klaagster (thans gedaagde) van 
een bewijs van aanstelling als ambtenaar en 
van een exemplaar van het Ambtenaren-regle
ment dier gemeente, alsmede tot het doen uit
betalen van haar salaris als vroedvrouw over 
het jaar 1936 en heeft verstaan, dat Burge
meester en Wethouders van Posterholt haar 
moeten uitreiken een bewijs van aanstelling en 
een exemplaar van het Ambtenaren-reglement, 
als vorenbedoeld, alsmede haar salaris als vroed
vrouw der gemeente Posterholt over het jaar 
1936 aan haar moeten doen uitbetalen; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden verzoekt, 

1 De rechtsoverwegingen van deze uitspraak 
luiden: 

in Reûue: 
0. dat de in kracht van gewijsde gegane uit

spraak van dit Gerech t van 15 Februari 1937 
- gewezen tusschen dezelfde partijen en naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - mede 
berust op de beslissing, dat klaagster "door de 
Gemeente Posterholt in openbaren dienst is 
aangesteld, om. als vroedvrouw aldaar werk
zaam te zijn, althans geacht moet worden als 
zoodanig te zijn aangesteld" ; 

0 . dat derhalve moet geacht worden vast te 
staan, dat klaagster als vroedvrouw der Ge
meente Posterholt was ambtenaar in den zin 
der Ambtenarenwet-1929 in dienst dier ge
meente; 

0. voorts, dat Burgemeester en Wethouders 
van Posterholt op het namens klaagster op 
22 Februari 1937 tot hen gerichte schrijven 
hun besluit van 1 Maart 1937 hebben genomen; 

0 . dat dit Gerecht, afgezien van de vraag, of 
niet in overeenstemming met de rechtspraak 
van den Centralen Raad van Beroep in soort
gelijke aangelegenheden, ook in dit geval een 
beroep tegen een besluit, als dat van 1 Maart 
1937, ongegrond zou moeten worden verklaard, 
wijl niet zou zijn gebleken van strijd met eenig 
algemeen verbindend voorschrift of van détour
nement de pouvoir, van oordeel is, dat in dit 
geval, gezien ook den inhoud van den tot, Bur
gemeester en Wethouders van Posterholt ge
richten brief van 22 Februari 1937, moet worden 
aangenomen, dat Burgemeester en Wethouders 
moeten geacht worden daarnaast t evens t e 
hebben geweigerd te voldoen aan de namens 
klaagster bij meergenoemden brief van 22 Fe
bruari 1937 gedane verzoeken; 

0 . dat het beroep moet geacht worden tegen 
deze weigeringen te zijn gericht ; 

0 . nu, dat Burgemeester en Wethouders 
krachtens algemeen verbindend voorschrift, te 
weten de artikelen 2, 7 en 17 van het Ambte
narenreglement voor de Gemeente Posterholt, 
verplicht waren aan k laagster een bewij s van 
aanstelling als ambtenaar uit te reiken, haar 
een exemplaar van het Ambtenarenreglement 
te verstrekken, alsmede aan haar het salaris 
over het jaar 1936 te doen uitbetalen; 

0 . dat derhalve de aangevallen weigeringen, 
als strijdende met in deze toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften, moeten worden 
nietig verklaard. 
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dat het dezen Raad behage de uitspraak, waar
van hooger beroep, te vernietigen en opnieuw 
rechtdoende oorspronkelijk klaagster niet
ontvankelijk, althans ongegrond, te verklaren 
in de door haar ingestelde vordering ; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft ver
zocht de bestreden uitspraak te willen beves

. tigen; 
In rechte: 
0. dat eischer bij beroepschrift heeft betoogd, 

dat het Ambtenarengerecht te Roermond bij 
zijn voormelde uitspraak thans gedaagde niet
ontvankelijk had moeten verklaren in haar 
beroep op dezen grond, dat zij niet is ambte
naar; 

0. dat hij tot staving van die bewering o. a. 
aanvoert, dat in de overwegingen van het 
vonnis van dat gerecht van 15 Februari 1937 
wel voorkomt "dat klaagster door de gemeente 
Posterholt in openbaren dienst is aangesteld 
om als vroedvrouw aldaar werkzaam te zijn, 
althans geacht moet worden als zooda.nig te 
zijn aangesteld", doch de overwegingen in een 
vonnis geen beslissingen zijn en zulks dus niet 
bij een in kracht van gewijsde gegane uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te Roermond was 
beslist en voorts, dat de Centrale Raad van 
Beroep bij kracht van gewijsde hebbende uit
spraak van 3 November 1936 uitvoerig gemoti
veerd heeft beslist, dat klaagster (thans ge
daagde) niet diende te worden beschouwd als 
ambtenaar in den dienst der gemeente Poster
holt; 

0 . t e dezer zake dat de bewering van eischer, 
dat de overwegingen in een vonnis geen be
slissingen zijn, in haar algemeenheid niet juist 
i~ en zeker in casu, waar zonder twijfel moet 
worden aangenomen, dat het Ambtenarenge
recht te Roermond, door de opneming in zijn 
uitspraak van 15 Februari 1937 van de boven
vermelde rechtsoverweging, heeft beslist, dat 
thans gedaagde is ambtenaar der gemeente 
Posterholt, wijl toch, ha.dde dat ~erecht zulks 
niet beslist, het niet, gelijk geschied is bij die 
uitspraak, het beroep van thans gedaagde ge
deeltelijk ongegrond had kunnen, doch geheel 
n iet-ontvankelijk had moeten verklaren; 

0 . met betrekking tot de verw~jzing naar de 
uitspraak van den Centra.Jen Raad van Beroep 
van 3 November 1936 (kennelijk is bedoeld 
13 October 1936), dat die verwijzin~ ten deze 
beteekenis mist, omdat die be,lissmg betrof 
een door den P ensioenraad ingevolga artikel 29, 
lid 2, der Pensioenwet 1922 gedaan verzoek om 
te oordeelen over het tusschen dien Raad en 
de gemeentebesturen van Melick-Herkenbosch 
en Posterholt gerezen geschi l omt rent de vraag, 
of aan M. B. Geerlings-Ummels te St. Odiliën
berg met ingang van 1. Juli 1922 door elk der 
beide eerstgenoemde gemeenten een aamtelling 
a ls ambtenaar in den zin dier wet behoorde te 
worden uitgereikt, zijnde bij die bes lis~ing dus 
niet sprake geweest van een nitspraak tusschen 
dezeUde partijen, die in het onderhavige geding 
optreden; 

O. dat derhalve. nu vaststaat, dat bij in kracht 
van gewijsde gegane uitspraak van het Ambte
narengerecht van Roermond van 15 Februari 
1937 is beslist, dat thans gedaagde is ambtenaar 
der gemeente Posterholt in den zin der Ambte
narenwet 1929, zij niet door dat gerecht bij de 
thans bestreden uitspraak niet-ontvankelijk 

kon worden verklaard, in ha.ar beroep, op dezen 
grond, dat zij niet zoude zijn ambtenaar in den 
zin dier wet ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat op grond 
van den inhoud der gedingstukken moet geacht 
worden vast te staan : 

1°. dat de Raad der gemeente Posterholt 
dd. 12 Juli 1935 heeft besloten aan de gemeente 
St. Odiliënberg, ten behoeve van M. B. Geer
lings-IJmmels, vroedvrouw, de tot dusverre 
genoten subsidie onverminderd t e blijven toe
kennen, zoolang niet op andere wijze in de be
hoeft e aan verloskundige hulp in de gemeente 
Posterholt zal zijn voorzien ; 

2°. dat de Burgemeester van Posterholt eind 
Februari of begin Maart 1936 aan thans ge
daagde mondeling heeft medegedeeld, dat de ge
meente ha.ar als vroedvrouw niet meer recht
streeks zou uitbetalen, maar dat dit de gemeente 
St. Odiliënberg zou doen en dat zulks geschiedde 
krachtens raadsbesluit van 12 Juli 1935; 

3°. dat eischer dd. 2 Mei 1936 aan den toen
maligen raadsman van thans gedaagde in ant
woord op diens schrijven van 30 April 1936 
betreffende niet uitbetaling van het salaris aan 
ha.ar als gemeente-vroedvrouw, heeft bericht, 
dat door den Voorzitter van het College van 
Burgemeester en Wethouders van Posterholt 
indertijd aan haar was medegedeeld, waarom 
uitbetaling van het subsidie aan haar persoon
lijk niet kon plaats vinden ; 

0. dat op grond van dit alles, mede in ver
band met den overigen inhoud der geding
stukken, moet worden aangenomen, dat de ge
meenteraad van Posterholt thans gedaagde niet 
(langer) a ls ambtenaar dier gemeente erkende, 
althans sinds 12 Juli 1935, en dat eischer zich 
met dat standpunt . heeft vereenigd, waaruit 
voortvloeide, dat hij zich noch bevoegd, noch 
verplicht achtte aan thans gedaagde een aan
stelling als ambtenaar en een Ambtenaren
reglement te doen uitreiken en salaris aan haar 
te doen betalen, zijnde althans reeds begin Maart 
1936 zulks ter kennis van thans gedaagde ge
bracht; 

0. dat hieruit vol~t - mede gelet op de onge
grondverklaring, biJ opgemelde uitspraak van 
15 Februari 1937, van het beroep van gedaagde, 
toenmaals klaagster, voorzoover betreft het 
door haar gedane verzoek tot het doen uitbe
talen van het aldaar bedoelde salaris - dat de 
bovenvermelde brief van l Maart 1937 moet 
worden beschouwd als de mededeeling van een 
besluit van eischer, dat hij niet terugkwam 
op een eerder door hem genomen besluit, om 
aan gedaagde een aanstelling als ambtenaar en 
een Ambtenaren-reglement niet te doen uit
reiken en salaris aan haar niet meer te doen 
betalen; 

0. dat een besluit van een administratief 
orgaan om niet terug te komen op een genomen 
besluit niet feitelijk of rechtens strijdt met de 
toepasselijke algemeen verbindende voorschrif
ten en dat ten deze ook niet is gebleken, dat 
eischer bij het nemen van het bestreden besluit 
van_ zijn bevoegdheid kennelijk een ander ge
bru ik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat dus met verniet.iging van de uitspraak. 
waarvan hooger beroep, het door thans ge
daagde ingestelde beroep alsnog ongegrond moet 
worden verklaard ; 
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Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep; 
' Verklaart het -beroep van Mw. M. B. Geer
lings-Ummels ontvankelijk, maar alsnog onge
grond. 

(A.B.) 

8 Janua1-i 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 15 December 1917 S. 703 art. 7.) 

De bepalingen van art. 7 2° en 3° lid 
geven slechts regelen betreffend de ver
goeding van schade, welke uit aanleg en 
instandhouding van spoorwegen met in
achtneming van eene vergunning voor de 
beheerders der wegen en voor andere recht
hebbenden daarop mochten voortvloeien. 
Zij staan dus niet in den weg aan het 
stellen van een voorwaarde, die juist be
oogt te voorkomen, dat wodanige schade 
zou worden geleden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Amsterdam 
tegen de beschikking van Ged. Staten van 
Noord-Holland van 18 Augustus 1937, 2e Afd. 
A n°. 9, opgenomen in het Provinciaal Blad 
van Noord-Holland 1937, n°. 40, houdende 
vergunning aan de N. V. Noord-Zuid-Hol
landsche Tramweg-Maatschappij tot het ver
leggen van tramsporen in den weg langs de 
Leidsche Vaart te Haarlem; 

Deo Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 December 1937, n°. 516; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 Januari 1938, n°. 487, 
Afdeeling Vervoer- en Mij nwezen; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun evengenoemd besluit, op verzoek van de 
N . V. oord-Zuid-Hollandsche Tramweg
Maatschappij , te Haarlem, namens de . V. 
Eerste Nederlandsche Electrische Trammaat
schappij, om vergunning tot het verleggen van 
tramsporen in den weg langs de Leidsche 
Vaart te Haarlem, de gevraagde vergunning 
onder een vijftal voorwaarden hebben ver
leend; 

dat Ged. Staten daarbij o.m. hebben over
wogen, dat door burgemeester en wethouders 
van Amsterdam bij brief van 29 Juli 1937, 
Afdeeling Gemeentebedrijven, n°. 685/19 37, 
bezwaar tegen de ontwerp-beschikking is in
gebracht door er op te wijzen, dat in den weg 
langs de Leidsche Vaart reeds gedurende ruim 
80 jaren eene transport le iding van hunne ge
meente voor Du.inwater l igt; dat de in 1904 
in dezen weg gelegde tramsporen wel deze 
buisleiding op drie punten kruisen1_ doch ~at 
zij daarvan overigens Z<?<J ver. verw11 derd z1Jn, 
dat herstellingen aan d ie le1dmg o!"!gehmderd 
kunnen geschieden; dat evenwel b1J de thans 
voorgenomen verlegging van de tramsporen 
eene 4 cm dikke betonlaag met asphaltafdek
king zal worden aangebracht, ten gevolge 
waarvan de leiding voor het verr ichten van 
herstell ingen niet anders bere ikbaar wordt 
dan na de verbreking van het betondek en 
eene zeer kostbare ondervanging van de tram-
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sporen; dat volgens art. 5' der voorwaarden, 
opgenomen in de ontwerp-beschikking, de 
kosten dezer· voorzieningen ten laste van hun
ne gemeente kunnen worden gebracht, terwij l 
zij in de · omstàndigheid, dat ' deze kosten een 
gevolg zijn van het verleggen van de tram
sporen, veeleer aanleiding ,vinden te verzoe
ken in de betreffende voorwaarden eene be
paling op te nemen, krachtens welke de ge
noemde kosten ten laste van ·de vergunning
houdster zullen komen; dat echter árt. 5 van 
de ontwerp-beschikking slechts bepaalt, dat 
de vergunninghoudster verplicht .is het ver
richten van werkzaamheden aan · de in den 
weg liggende waterle idingbuizen van de ge
meentelijke waterleiding van Amsterdam en 
het in verband daarmede treffen van voor
zieningen aan de trambaan te gedoogeo, ter
wij l zij tevens verplicht is, het gebruik van 
de trambaan hiernaar te regelen; dat het 
genoemde artikel dus geenerlei regeling in
houdt omtrent de schade, welke voor de ge
meente Amsterdam als rechthebbende op den 
betreffenden weg, uit den aanleg en de in
standhouding van eene trambaan op dien weg 
mocht voortvloeien; dat wijders eene regeling, 
als hiervoren bedoeld, ook niet behoort te 
worden opgenomen, in eene, krachtens de wet 
van 15 December 1917 S. n° . 703, te ver
leenen vergunning, daar eene zoodanige rege
ling immer , ingevolge art. 7 dier wet - bij 
gebreke van overeenstemm ing tusschen par
tijen - tot de competentie van den Kanton
rechter behoort; dat mitsdien thans buiten 
beschouwing moet blijven de vraag, te wiens 
laste mogelijke, uit het verleggen van de 
tramsporen voortvloeiende kosten dienen te 
komen, zoodat niet aan het voormelde verzoek 
van burgemeester en wethouders van Amster
dam kan worden voldaan; 

dat van deze besch ikking burgemeester en 
wethouders van Amsterdam bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat zij de over
wegingen van Ged. Staten niet juist achten; 

dat toch de kosten van het verbreken en we
der aanbrengen vari demeerbedoelde betonlaag, 
alsmede van de ondervanging van de tramspo
ren bij noodzaak om de transportleiding voor 
ciuinwater van hunne gemeente te ontgraven, 
uiteraard niet vallen onder het begrip "scha
de" , als bedoeld in het 2e lid van art. 7 van 
de wet van 15 December 1917, mede blij kens 
Voorloopig Verslag en Memorie van Ant
woord; weshalve zij hebben verzocht, alsnog 
in art. 6 der vergunning te doen opnemen: 
,,Zij zal, bij nood ige ontgraving van genoem
de buizen, voor haar rekening nemen de kos
ten van het verbreken en weder aanbrengen 
van de wegverharding, alsmede de kosten van 
tijdelijke voorzieningen aan de tramsporen, 
gedurende den tijd van de aan de buizen te 
verrichten werkzaamheden"; 

0. dat naar de meening van Ged. Staten 
eene bepaling, als door burgemeester en wet
houders van Amsterdam bepleit, niet als 
voorwaarde in eene krachtens de wet van 15 
December 1917 S. n°. 703 te verleenen ver
gunning behoort te worden opgenomen, aan
gezien de regeling omtrent de vergoeding van 
de schade, welke voor de gemeente Amster
dam uit den aanleg en de instandhouding van 
de onderwerpel ijke trambaan op den meerge-
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noemden weg mocht voortvloeien, ingevolge 
art. 7 der genoemde wet tot de competentie 
van den K antonrech ter behoort ; 

dat echter, daargelaten of de gemeente A.m. 
sterdam als rechthebbende in den zin dezer 
wetsbepaling op dien weg zou kunnen worden 
beschouwd en of in verband daarmede de be
pali ngen van art. 7, 2e en 3e l id, der wet in 
deze toepassing zouden kunnen vinden, de
ze! ve toch niet aan het stellen van een voor• 
waarde, in den geest, als door burgemeester 
en wethouders van Amst~rdam aangegeven, 
in den weg zouden staan, aangezien deze 
wetsbepalingen slechts regelen geven betref. 
fende de vergoeding van schade, welke uit 
aanleg en in tandhouding van spoorwegen 
met inachtn ming van eene vergunning voor 
de beheerders der wegen en voor andere 
rechthebbenden daarop mocht voortvloeien, 
terwijl een voorwaarde, als hierbedoeld, juist 
beoogt te voorkomen, dat zoodanige schade 
zou worden geleden; 

dat niettemin Onzes inziens in het voorl ig
gende geval een dergelijke voorwaarde niet 
behoort te worden gesteld, vermits de kosten 
van het eventueel opbreken en weder herstel
len van het betondek en het ondervangen van 
de spoorstaven ten behoeve van de waterlei• 
ding van Amsterdam, bezwaarlijk ten laste 
van de t ramweg-maatschappij kunnen worden 
gebracht, aangezien, blijkens de stukken, deze 
de wijziging van de tramsporen niet te haren 
behoeve heeft verlangd, doch op aandrang 
van de gemeente Haarlem; 

dat het nu ook wel niet billijk zou zijn , 
wanneer de bedoelde kosten geheel ten laste 
van de gemeente Amsterdam zouden moeten 
bl ijven, doch dat, nu tusschen deze gemeente 
en de gemeente H aarlem eene overeenkomst 
is gesloten inzake het hebben en onderhouden 
van waterl eidingbu izen in den weg langs de 
Leidsche Vaart, de besturen va n deze gemeen. 
t.en betreffende de betaling van deze kosten 
zich met elkander zul Jen hebben te verstaan; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ged. 
Staten. zij het ook op andere gronden, be• 
hoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A. B.) 

10 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Sr. art. 74 ; Winkelsluitingswet 
art 1.) 

Vaststaat, dat als voorwaarde ter voor• 
korn ing van strafvervolging ten deze ge• 
steld was betaling vóór of op 13 Juli 1937, 
zoodat req. ten dage der behandeling dezer 
zaak op de terechtzitting van het Kanton• 
gerecht, zijnde 13 Juli 1937, daaraan nog 
had kunnen voldoen. 

Nu echter uit niets blijkt, dat die vol• 
doening ook inderdaad heeft plaats gehad, 
was het recht tot stra fvordering niet ver• 
vall en. [Aldus ook Adv.-Gen. Berger, die 
echter de overwegingen aan dit punt door 
den K antonr. gewijd onjuist acht en voorts 
opmerkt, dat - al had de Kantonr. op 

13 Juli 1937 het onderzoek niet mogen 
luiten - toch van een verval van straf. 

vervolging en in verband daarmede niet-
ontvankel ijkheid van het 0 . M . geen spra• 
ke meer kon zijn op 27 Juli 1937, den dag 
van de uitspraak]. 

R eq. doet twee middelen steunen op de 
opvatting, dat de ruimte, waarin de door 
req. telastegelegde verkoop en a fl evering 
van consumptieijs hebben plaats gehad, is 
een afzonderlijke ij swinkel , d. w. z. een 
winkel die niet verband houdt met den in 
hetzelfde gebouw gelegen winkel van req. 
waar hij banket, chocolade en su ikerwerk 
verkoopt. Met de bewezenverklaring, dat 
de verkoop van consumptieijs geschiedde 
van het winkelhuis uit van req.'s choco
la dewinkel , is echter de stelling, dat ten 
deze sprake is van een a fwnderlijke ijs
winkel in strijd. 

Op het beroep van A. F . V., banketbakker 
te 's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een schriftelijk vonnis van het Kantongerecht 
te 's-Gravenhage van 27 J ul i 1937, waarbij 
requirant ten aanzien van "als hoofd en be• 
stuurder va n een winkel gedurende den tijd, 
dat die winkel voor het publ iek gesloten moet 
zijn, van het daarbij behoorende winkelhuis 
uit iemand bedienen" met aanhaling van de 
artt. 1, 2, 3, 7 en 10 W inkelsluitingswet S. 
1930 n°. 460 en 23 en 91 Sr. is veroordeeld 
tot eene geldboete van één gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door één 
dag hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden schriftelijk vonnis van den 
Kantonrechter te 's-Gravenhage is requi rant 
wegens het enz ... .. .. veroordeeld ter zake va,n 
het te zijnen laste bewezenverklaarde: .,dat hij 
te 's-Gravenhage op Zondag 6 Juni 1937 om• 
streeks 22.10 uur, zijnde een tijdst ip, waarop 
na te noemen winkel voor het publiek geslo
ten moest zijn, aan het pub! iek consumptieijs 
heeft verkocht en a fgeleverd van het winkel• 
huis u it behoorende tot een aan de P aul Kru
gerl aan gelegen winkel, waarvan verdachte 
toen hoofd en bestuurder was, zijnde die win• 
kei een besloten ruimte, waar of van waaruit 
uitsluitend banket, chocolade en suikerwerk 
aan het publiek in het kl ein pl achten te wor
den verkocht en a fgeleverd en ten verkoop in 
voorraad waren, en waar niet uitslu itend noch 
in hoofdzaak consumptieij s en voor den ver• 
koop daarvan benoodi gde hul pmiddelen ten 
verkoop in voorraad waren" . 

Tegen deze beslissing heeft requirant bij 
schriftuur aangevoerd de drie navolgende mid. 
delen van cassatie: 

I . .,S., al thans v. t . van art. 1, eerste en 
tweede lid der Winkelsluitingswet 1930 S. 460, 
woals deze nader i gewijzigd, door niet aan 
te nemen, dat de ruimte, waarin de verkoop 
van consumptieijs geschiedde, woals in de 
dagvaarding omschreven, een afzonderlijke 
winkel was (is), waarop het bepaalde in de 
artt. 2, 5, 6 en 7 dier wet niet (op di en ver• 
koop) van toepassing was;" 

II. .,S., althans v. t. van a rt. 3, tweede lid 
onder letter d, door niet te bes! issen, dat de 
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verkoop ten tijde en ter plaatse a ls in de dag
vaarding omschreven, buiten de toepass ing der 
Winkelsluitingswet viel , zijnde immers ui t
drukkelijk de verkoop van consumptieijs (in 
hoofdzaak) van de toepassing der bepalingen 
dier wet, voor wover deze artikelen in a rt. 3 
genoemd zijn, uitgesloten"; 

III. ,,S., a l thans v. t. van art. 74 Sr., wijl 
verdachte ten tijde van de mondelinge behan
deling ter terech tzitting van het Kantonge
recht nog het recht had de strafvervolg ing te 
voorkomen tot en met 13 Juli 1937. Ten on
rechte heeft de Kantonrechter het standpunt 
ingenomen, dat uit de houding van verdachte 
tot aan de terechtzitting is gebleken , dat hij 
in elk geval een uitspraak van den rechter 
heeft willen uitlokken, omdat immers de door 
het Openbaar Ministerie gestelde datum " een 
bedenktijd geeft" en verdach te b.v. nog op 
13 Juli in den namiddag het wogenaamde 
schikkingsbedrag had kunnen gireeren." 

Als toelichting op deze cassatiemiddelen 
wijst requirant naar de Memorie van Verdedi 
ging, namens hem ter terechtzitting van het 
Kantongerecht overgelegd, met verzoek, dat 
Uw Raad het daarin geschrevene van overeen
komstige toepassing gelieve te achten op deze 
cassatiemiddelen, in het bijzonder de daari n 
aangehaalde jurisprudentie. Requirant is van 
oordeel, dat het vernietigen van het onderwer
pelijke vonnis is in het belang van vele ande
ren , dan verdachte en zij n vakgenooten. Im
mers, wo betoogt requirant, wanneer dit von
nis in stand blijft, zou deze beslissing bij 
analoge toepassing b.v. van het bepaalde in 
art. 3, tweede I id onder letter e met zich mede 
brengen, dat op tijden, waarop krachtens de 
Winkel luitingswet het verboden is winkels 
voor het publiek geopend te hebben, op erven, 
behoorende bij winkels, waar brandstoffen of 
smeermiddelen voor voertu igen (benzine en 
oliën) voor automobielen) ten verkoop in voor
raad plegen te zijn (deze woorden zijn ver
moedel ijk bij vergissing in de schriftuur uit
gevallen) ook verboden zou zijn op erven, bij 
zulke winkels behoorende en gelegen aan, of 
grenzende aan openbare wegen, op bedoelde 
tijdstippen benzine of olie door middel van 
pompen aan automobilisten af te leveren. Dit 
wu, vol gens requirant, practisch er op neer
komen, dat op werkdagen na 8 uur des avonds 
en voor 5 uur des morgens en op Zaterdagen 
na 10 uur des avonds en op Zondagen den 
geheelen dag niet afgeleverd kan worden, 
indien in zulke winkels ook nog andere pro
ducten plegen te worden verkocht, woals rij 
wielen, fietsbanden, rijwielonderdeelen, baga
geri emen, beenkappen, fi etskl eedingstukken 
e. a., hetgeen immers de bedoeling van den 
wetgever is geweest. 

Middel III, hetwelk ik a ls betreffende de 
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, 
het eerst moge bespreken, sohij nt mij onge
grond. Blijkens het bestreden vonnis werd 
namens verdachte betoogd, dat het 0. M. niet
ontvankelijk behoorde te worden verklaard, 
omdat verdachte eene machtiging had ont
vangen ter voorkoming van strafvervolging, 
waarbij als voorwaarde werd gesteld betaling 
van f 2 vóór of op 13 Juli 1937 (dag van 
behandeling der zaak ter terechtzitting na 

schorsing van het onderzoek op 8 Juli 1937. 
Dienaangaande wordt nu in het bestreden 
vonnis overwogen : ,,dat krachtens art. 74 Sr. 
het recht van strafvordering wegens de a ldaar 
genoemde overtredingen vervalt door vrijwil
lige voldoening aan de voorwaarde door het 
Openbaar Ministerie gesteld; dat toegegeven 
moet worden , dat ten tijde van het ui tbrengen 
van de dagvaarding, a lsook op den dag, waar
op de zaak het eerst diende, de mogelijkheid 
bestond, dat di t recht zoude vervallen; dat 
echter uit het verweer, namens verdachte ge
voerd, ten duidelijkste blijkt, dat verdachte de 
voo rwaarde niet wenscht te vervull en, waar
door hij toch te kennen wude geven, dat hij 

in overtreding zou zijn geweest, terwijl zijn 
verdediging strekt om aan te toonen, dat hij 
de wet niet zou hebben overtreden; dat het 
schikkingsvoorstel derhalve als geweigerd moet 
worden beschouwd en het recht van strafvor
dering niet is vervallen. 

Met requirant wil het mij voorkomen, dat 
deze overwegingen van het bestreden vonnis 
niet juist zijn. Voldoening aan eene voor
waarde, als door het Openbaar Ministerie ter 
voorkoming van strafve rvolging gesteld, sluit 
toch m . i. niet noodwendig in de erkenning 
van den verdachte, dat hij zich aan de hem 
telaste gelegde overtreding heeft schuldig ge
maakt. H et is daarom ook zeer goed denkbaar , 
dat een verdachte zich ter ternchtzitting ver
weert met het betoog, dat hij het hem te laste 
gelegde niet heeft begaan, en niettemin binnen 
den gestelden termijn, voorzoover deze ten tijde 
der terechtzitting nog niet is verstreken, als
nog aan de hem gestelde voorwaarde voldoet. 
Toch meen ik, dat het middel niet tot cassatie 
zal kunnen le iden, waar niet is gebleken en 
zelfs niet wordt beweerd, dat requirant a lsnog 
op 13 Juli 1937 - laatste dag van den daartoe 
verleenden te rmijn - aan de hem gestelde 
voorwaarde heeft voldaan, door welke vol
doening immers a lleen het recht tot strafvor
dering zoude kunnen zijn vervallen. Al wude 
dus m. i. - overeenkomstig het arrest van 
Uwen Raad van 27 Juni 1932 N . J. 1933 27 
- aan requirant zijn toe te geven, dat de Kan
tonrechter het onderwek op 13 Juli 1937 -
gedurende welken datum, naar vaststaat, de 
termijn voor voldoening aan de gestelde voor
waarde voor den requirant nog loopende was 
- niet had mogen sluiten, omdat toen nog 
geen zekerheid bestond, of a l dan n iet het 
recht tot strafvordering krachtens art. 74 Sr. 
was vervall en. Zoo kon echter, naar het mij 
voorkomt, van wodanig verval en daa rop ge
gronde niet-ontvankelijkverklaring van het 
0. M. geen sprake meer zijn op 27 Jul i 1937 
toen de uitspraak plaats vond, zonder dat 
gebleken was, dat requirant a lsnog op 13 Juli 
1937 aan de hem gestelde voorwaarde had 
voldaan. 

Ter beoordeeling van de beide overige mid
delen moet in aanmerking genomen worden, 
dat de ruimte, van waaruit requirant het con
sumpt ieijs verkocht en afl everde, was een ver
trek, voorheen een gewone kamer, doch ver
bouwd tot e~n aparten winkel, die a ls ijssalon 
wordt gebruikt, echter binnenshuis in verbin
ding staat met requirants chocol adewinkel. 
R equirant meende nu in verband hiermede te 
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kunnen betoogen, dat, waar voormelde kamer 
is verbouwd tot eenen aparten ijswinkel , deze 
winkel niet geacht kan worden te zijn eene 
ruimte van het winkelhuis, behoorende tot 
den chocoladewinkel, doch afwnderlijk daar
van moet worden beschouwd, en dat op dezen 
ijswinkel, waar uitsluitend consumptieijs wordt 
verkocht, de bepaling van art. 2 der Winkel
sluitingswet 1930 S. 460 niet toepasselijk is . 
Dit betoog wordt in het bestreden vonnis ver
worpen op de navol gende gronden: 

,,dat art. 1 sub 2 van die wet onder winkel
huis verstaat elke met een winkel in eenige 
verbinding staaude open of besloten ruimte 
in hetzelfde gebouw of op het bijbehoorend 
terrein; dat geen uitzondering is gemaakt voor 

_ het geval, dat die open of bes loten ruimte ook 
zelve een winkel genoemd moet worden; da t 
dus in het onderhavige geval de ijswinkel deel 

, is van het winkelhuis , tot den chocoladewinkel 
behoorend, zooals ook omgekeerd de chocolade
winkel genoemd ka n worden een ruimte in het 
winkelhuis, tot den ijswinkel behoorend ; da t 
nu de vraag is, of de vrijheid van ijsverkoop 
praevaleert boven de verplichting van sluiting 
van den chocoladewinkel ; dat deze vraag bij 
a rrest van den H . R. van 13 Februari 1933 
N . J. 1933 blz. 408 (W. 12605) bevestigend is 
beantwoord; dat echter art. 3 van de Winkel
sluitingswet 1930 S . 460 toen nog luidde : ,,De 
bepalingen dezer wet zijn niet van toepassing 
op: ...... / den verkoop en de a flevering van 
ijs" ; dat echter daarna op 28 September 1934 
(? lees: 15 October 1934) is in werking ge
treden de Wet van den 27sten J uli 1934 S. 
450, waarbij bedoeld art. 3 is vervangen door 
een nieuw artikel, lu idende : 

1. De bepalingen dezer wet zijn niet van 
toepassing op verkoopautomaten. 

2. Het bepaalde in de artt. 2, 5, 6, 7 en 9 
is niet van toepassing op: ...... d. winkels, 
waar uitsluitend of in hoofdzaak consumptie-ijs 
en voor den verkoop daarvan benoodigde hulp
middelen ten verkoop in voorraad zijn, voor
wover betreft den verkoop en de a flevering 
van consumptie-ijs en voor den verkoop daar
.van benoodigde hulpmiddelen ; " 

" dat door deze wetswijziging thans derhalve 
de toestand zoo is, dat men indien men als in 
casu naast een ij swinkel ook een chocolade
winkel heeft, welke niet gezegd kan worden 
een onbeduidend onderdeel van de ij szaak te 
zijn, en welke winkels binnendoor verbinding 
met elkaar hebben, men ook voor de ijszaak 
gehouden is aan de sluitingsuren, voor de 
chocoladezaak geldende". 

Ik acht voormelde overwegingen van den 
K antonrechter juist en de Middelen I en II 
zull en dan ook m. i. moeten falen, omdat, al 
wordt de ruimte, waarin de verkoop van con
sumptie-ijs geschiedde, als een afzondedijke 
winkel aangemerkt, hetgeen trouwens in bo
venstaande overwegingen geschiedt, zulks niet 
wegneemt, dat die winkel dan toch, nu hij in 
verb inding staat met den in hetzelfde gebouw 
gevestigden chocoladewinkel , met dezen laat
sten één winkelhuis vormt en dus bediening 
van uit den ij swinkel noodwendig medebrengt 
bediening vanuit het winkelhuis, tot den cho
coladewinkel behoorende. 

Ik concludeer mi tsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer de 

M enthon B a ke; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
enz. (zie conclusie) ; 

0 . dat in het bestreden vonnis - met qual i
ficatie en strafoplegging als voormeld -
overeenkomstig het te laste gelegde is bewezen 
verkl aard, dat enz. (zie conclusie) ; 

0 . dat in dit vonnis onder meer is over
wogen: 

A . dat namens verdachte is betoogd, dat het 
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk behoort 
te worden verklaard, omdat verdachte een 
machti ging heeft ontvangen ter voorkoming 
van strafvervolg ing, waarbij als voorwaarde is 
gesteld betal ing van f 2 voor of op 13 Juli 
1937 ; 

dat krachtens art. 74 Sr. het recht van straf
vordering wegens de a ldaar genoemde over
tred ingen vervalt door vrijwilli ge voldoening 
aan de voorwaarde door het Openbaar Mi
nisterie gesteld ; 

dat toegegeven moet worden, dat ten tijde 
van het uitbrengen van de dagvaarding, alsook 
op den dag waarop de zaak het eerst diende, 
de mogelijkheid bestond dat dit recht wude 
vervallen; 

dat echter uit het verweer, namens verdachte 
gevoerd, ten duidelijkste blijkt, dat verdachte 
de voorwaarde n iet wenscht te vervullen, waa r
door hij toch te kennen zoude geven, dat hij 
in overtreding wu zijn geweest , terwijl zijn 
verdediging strekt om aan te toonen, dat hij 
de wet n iet zou hebben overtreden ; 

dat het schikkingsvoorstel derhalve a ls ge
weigerd moet worden beschouwd en het recht 
van strafvordering niet is vervallen ; 

en B . dat namens verdachte is betoogd, dat, 
nu de kamer is verbouwd tot een a parten ijs
winkel , deze winkel n iet geacht kan worden 
te zijn een ruimte van het winkelhuis behoo
rende tot den chocoladewinkel , doch a fwnder
lijk daarvan moet worden beschouwd, en dat 
op dezen ij swinkel , waar uitsluitend consump
tie-ijs wordt verkocht, de bepaling van art. 2 
der Winkelsluitingswet 1930 S. 460 niet toe
pas el ijk is; 

dat art. 1 sub 2 van die wet onder winkel
huis verstaat elke met een winkel in een ige 
verbinding staande open of besloten ruimte in 
hetzelfde gebouw of op het bijbehoorend ter
rein; 

dat geen ui tzondering is gemaakt voor het 
geval , dat die open of besloten ruimte ook 
zei ve een winkel genoemd moet worden; 

dat dus in het onderhavige geval de ijswin
kel deel is van het winkelhuis tot den choco
ladewinkel behoorend, woals ook omgekeerd 
de chocoladewinkel genoemd kan worden een 
ruimte in het winkelhuis, tot den ijswinkel 
behoorend; 

dat nu de vraag is, of de vrijheid van ijs
verkoop praevaleert boven rle verplichting van 
sluiting van den chocoladewinkel ; 

dat sedert de wet van 27 Juli 1934 S. 450 
de toestand wo is, dat men, indien men als in 
casu naast een ijswinkel ook een chocolade
winkel heeft, welke niet gezegd kan worden 
een onbeduidend onderdeel van de ijszaak te 
zijn, en welke winkels binnendoor verbinding 
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met el kaar hebben, men ook voor de ijszaak 
gehouden is aan de sluitingsuren voor de cho
co! adezaak geldende; 

0. dat bij het 3de middel het recht van den 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie tot 
strafvordering in deze op grond van art. 74 
Sr. betwist wordt; 

dat vast staat, dat als voorwaarde t.er voor
koming van strafvervolging ten deze gesteld 
is betaling vóór of op 13 Juli 1937, wodat 
requirant ten dage der behandeling dezer zaak 
op de t.erechtzitting van het Kantongerecht, 
zijnde 13 Juli 1937, daaraan nog had kunnen 
voldoen; 

dat echter uit niets blijkt, dat die voldoening 
ook inderdaad heeft plaats gehad; 

dat dus - wat er ook moge zijn van de onder 
A. hiervoor aangehaalde overwegingen in het 
bestreden vonnis - het recht tot strafvorde
ring niet is vervallen, zoodat het middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

0 . dat het lst.e en 2de middel beide steunen 
op de opvatting, dat de ruimte, waarin de aan 
req.uirant te laste gelegde verkoop en afleve
ring van consumptie-ijs hebben plaats gehad, 
is een afzonderlijke ijswinkel, dat wil zeggen 
eèn winkel, die · niet verband houdt met den 
in hetzelfde gebouw gelegen winkel van· re
quirant, waar hij banket, chocolade en suiker
werk verkoopt ; 

0 . dat bewezen verklaard is, dat de verkoop 
van consumptie-ijs, welke aan requirant t.e 
laste gelegd is, geschiedde van het winkelhuis 
uit van requirant's chocoladewinkel; 

dat met deze bewezenverklaring de st.elling 
van die middelen ·dat ten deze sprake is 'van 
een afzonderlijken ijswinkel in strijd is; 
· dat dus ook deze middelen falen; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

10 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wàrenwet art. 21.) 

De wet bepaalt niet uitdrukkelijk en uit 
eenige wetsbepaling is ook niet a.f te lei
den, dat in een strafvervolging de Amb
tenaar 0. M. niet ontvankelijk wu moeten 
worden verklaard, indien t. o. v. het geno
men monster niet is voldaan aan de voor
schriften omtrent verzegeling, gegeven bij 
Art. III der Beschikking van den Minister 
van Arbeid van 6 Mei 1921, Stct. 87. 

De omstandigheid, dat het monster
fleschj e kon worden geopend ronder verbre
king van het daarop aangebrachte zegel 
- daargelaten in hoeverre zulks overigens 
voor den uitslag van het geding van be
lang wu kunnen zijn - heeft mitsdien ten 
onrechte tot de uitgesproken niet-ontvan
kelijkverklaring geleid. 

[Aldus de Advocaat-Generaal Berger; 
deze nog speciaal over de bedoeling van 
den wetgever m. b. t. de beteekenis der 
bemonsteringsvoorschriften.] 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Rotterdam, requirant van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 20 September 1937, waarbij in hoo
ger beroep werd bevestigd een vonnis van het 

Kantongerecht te Gouda van 5 Mei 1937, bij 
hetwelk in de zaak tegen C. V., veehouder, t.e 
Reeuwijk, de Ambtenaar 0. M. niet-ontvanke
lijk werd verklaard in de ingestelde strafver
volging. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

Aan den gerequireerde werd bij inleidende 
dagvaarding t.elaste gelegd: ,,dat hij te Reeu
wijk op 9 December 1936, omstreeks 7.15 uur, 
op althans nabij het erf bij perceel, plaatse
lijk gemerkt Dorp D. 15 heeft afgeleverd aan 
een persoon volgens opgaaf genaamd M. J. 
Blonk een hoeveelheid melk, althans door 
hem als "melk" aangeduide waar, voor den 
handel best.emd, niet zijnde gesteriliseerde 
melk, waarvan het vriespunt dichter bij het 
nulpunt was gelegen dan 53° Celsius, te we
ten was gelegen omstreeks bij 52° Celsius". 
Bij schriftelijk vonnis van den Kantonrechter 
t.e Gouda werd de Ambt.enaar 0. M. in de 
ingestelde strafvervolging niet-ontvankelijk 
verklaard en wel op grond van de overwe
gingen: ,,dat de artikelen 20s q.q. der Wa
renwet voorschriften bevatten, daartoe strek
kende, dat tot het opsporen van overtredingen 
monsters kunnen worden getrokken en onder
wcht op een wijze, die waarborgen biedt voor 
objectiviteit, dus dat de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie niet zal kunnen worden 
ontvangen in eene bepaalde strafvervolging, 
indien deze is ingest.eld naar aanleiding van 
een onderwek, waarbij de wettelijke voor
schriften niet zijn nageleefd bij het nemen 
van een monster; dat daarvan in casu sprake 
is, nu ter terechtzitting is gebleken, dat het 
fleschje , waarin het monster der melk werd 
verpakt, dat door den betrokken ambtenaar 
van den K eur:ingsdienst werd genomen, kon 
worden geopend zonder verbreking van de 
door dien ambtenaar aan de verpakking aan
gebrachte verzegeling; dat daargelaten, dat 
aldus een der voorschriften niet is nageleefd 
ingevolge artikel 21, lid 2, der Warenwet 
door den Minister van Arbeid gegeven bij 
beschikking van 6 Mei 1921, Ned. Stct. N°, 
87, volgens welke voorschriften o. m. de ver
zegeling van een monster wodanig behoort te 
geschieden, dat opening der verpakking ronder 
beschadiging van verpakkingsmateriaal of van 
het zegel onmogelijk is, in elk geval aldus 
het voorschrift van art. 21, lid 1, van opge
melde wet niet is nageleefd, dat het genomen 
monster moet worden verzegeld, daar in de 
gegeven omstandigheden niet kan worden ge
sproken van een verzegeld monster, nu de in
houd van het fleschje, dat het monster be
vatte, kon verwisseld worden zonder dat het 
zegel werd verbroken." 

Tegen het bestreden vonnis, waarbij voor
melde uitspraak van den Kantonrechter in 
hooger beroep werd bevestigd, stelt de Heer 
requirant bij schriftuur voor de navolgende 
-middelen van cassatie: 

S., althans v. t. van art. 21 de leden 1 en 
2 der Warenwet en van artt. 349, 398 en 
423 Sv., doordien de Rechtbank met den 
Kantonrechter heeft beslist, dat, nu ter te
rechtzitting is gebleken, dat het flesch je waar
in het monster der melk werd verpakt, dat 
door den betrokken ambtenaar van den keu-
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ringsdienst werd genomen, kon geopend wor
den zonder verbreking van de door dien amb
tenaar aan de verpakking aangebrachte ver
zegeling, aldus het voorschrift van art. 21 lid 
1 Warenwet, voorschrijvende dat het genomen 
monster moet worden verzegeld, niet is nage
leefd en dat uit dien hoofde de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie niet zal kunnen 
worden ontvangen in de onderhavige straf
vervolging. 

Gronden: 
1. De Warenwet, welke wet in art. 21 

spreekt van "verzegelen" geeft geen definitie 
van dit begrip, noch stelt daarvoor eenigerlei 
eisch vast, wat dwingt tot de conclusie, dat 
genoemd art. 21 met verzegelen hetzelfde be
doelt, als wat daaronder in de praktijk en 
volgens het algemeen spraakgebruik wordt 
verstaan. 

De beslissing in het door de Rechtbank be
krachtigde vonnis, dat in het onderhavige 
geval niet werd "verzegeld" nu de monster
flesch. kon worden geopend zonder verbreking 
van het zegel, valt niet met het spraakge
bruik te rijmen, zooals bijvoorbeeld kan blij
ken aan de hand van bepaling III van de 
Ministerieele beschikking van 6 Mei 1921, 
Ned. Stct. 87. 

Uit de bewoordingen toch van deze bepaling 
blijkt, dat, ook wanneer een verzegeling niet 
wodanig is, dat opening der verpakking ron
der beschadiging van verpakkingsmateriaal 
of van het zegel onmogelijk is, toch nog wel 
degelijk van een "verzegeling" kan worden 
gesproken. 

Zeker mocht in het onderhavige geval van 
"verzegeling" worden gesproken, nu het zegel 
in ieder geval zoodanig was aangebracht, dat 
opening van de monsterflesch zonder verbre• 
king van het zegel eigenaardige moeilij kheden 
opleverde, welke slechts door een enkeling 
konden worden overwonnen. · 

2. Art. 21 Warenwet, welk artikel zelf geen 
definitie geeft van, noch eisohen stelt aan het 
begrip "verzegelen" machtigt in lid 2 den 
Minister van Arbeid om ook "voor het ver
zegelen nadere voorschriften te geven". 

Daar noch in art. 21 der Warenwet, noch 
elders in die Wet aan deze den Minister in 
zoo algemeene bewoordingen toegekende be
voegdheid eenige beperking wordt aangelegd, 
moet worden aangenomen, dat het stellen van 
eischen voor verzegeling ingevolge art. 21 der 
Warenwet een materie is, welke de Waren
wet in lid 2 van dat artikel geheel aan den 
Minister van Arbeid heeft willen overlaten. 

Met deze strekking van art. 21 lid 2 der 
Warenwet wordt in het door de Rechtbank 
bevestigde vonnis geen rekening gehouden, nu 
daarin wordt aangenomen, dat de in bepaling 
III van de Ministerieele beschikking van 6 
Mei 1921, Ned. Stct. 87, eerste zinsnede vast
gelegde eisch reeds in art. 21 lid 1 der Wa
renwet besloten ligt. 

3. De niet-ontvankelijkheid van den Amb
tenaar van het Openbaar Ministerie zal op 
grond van het feit dat is gebleken, dat het 
door den betrokken Ambtenaar van den keu
ringsdienst verzegelde monsterfleschje kon 
worden geopend zonder verbreking van het 
zegel , niet mogen worden uitgesproken. 

Immers de eisch, dat de verzegeling zooda
nig behoort te geschieden, dat opening der 
verpakking zonder beschadiging van verpak
kingsmateriaal of van zegel onmogelijk is, 
wordt door den wetgever nergens gesteld, 
terwijl aan niet-nakoming van deze eisch, voor 
zoover elders gesteld, nergens in eenigerlei 
wettelijke bepaling vorenbedoeld gevolg wordt 
verbonden. . 

Meer bepaaldelijk wordt nergens door den 
Wetgever vorenbedoeld gevolg verbonden aan 
niet-nakoming van bepaling III van de inge
volge art. 21 lid 2 Warenwet door den Mi
nister van Arbeid bij beschikking van 6 Mei 
1931, Ned. Stct. N°. 87, gegeven voorschrif
ten, zijnde dit de eenige op de Warenwet te
ruggrijpende bepaling, waarin de hierboven 
bedoelde eisch wordt gesteld. 

Mocht - dus in strijd met het hierboven 
betoogde - niet-nakoming van bepaling III 
van de vorengenoemde Ministerieele beschik
king ooit tot gevolg kunnen hebben, dat de 
niet ontvankelijkheid van den Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie behoort te worden 
uitgesproken, dan zal daarvan eerst sprake 
kunnen zijn, indien tengevolge van die niet
nakoming de belangen van den verdachte zijn 
geschaad, doordat de identiteit van het onder 
hem genomen monster niet meer in voldoende 
mate is gewaarborgd. 

De identiteit van het genomen monster bleef 
in casu alleszins behoorlijk gewaarborgd. 

Hierbij is van beslissend belang, dat door 
den verdachte geen gebruik werd gemaakt 
van zijn recht om het . door den Ambtenaar 
van den keuringsdienst genomen monster mede 
te verzegelen. Bepaling III alinea 1 van de 
Ministerieele beschikking van 6 Mei 1921 kan 
niet de strekking hebben van oneerlijkheid 
van de keurmeesters uit te slui ten. 

Immers mochten zij den inhoud eener door 
hen verzegelde verpakking willen verwisselen 
of aantasten dan kûnnen zij het door hen zei f 
aangebrachte zegel verbreken, om dit· later 
geheel opnieuw aan te brengen. 

In alinea 2 van bepaling III der beschik
king wordt den verdachte de bevoegdheid toe
gekend om oneerlijkheid der keurmeesters uit 
te sluiten door medeverzegeling. 

u de verdachte in het onderhavige geval 
geen gebruik had gemaakt van die bevoegd
heid, was het voor hem van geen beteekenis, 
dat opening van het monsterfleschje mogelijk 
was, zonder verbreking van het zegel. 

Zijn belangen waren overigens voldoende 
gewaarborgd, nu aan opening zonder verbre
king van het zegel eigenaardige moei lijkheden 
waren verbonden welke, zooals de praktijk 
heeft uitgewezen, voor den gemiddelden mensch 
niet waren te overwinnen. 

Feitelijke toelichting: in het onderhavige 
geval had de Ambtenaar van den keurings
dienst de verzegeling aangebracht aan den 
beugel van de monsterflesch, zooals dat bij 
zijn dienst steeds gebruikelijk was, terwijl hem 
nimmer de mogelijkheid van opening van de 
flesch zonder verbreking van het zegel was 
gebleken. Dit bleek te, terechtzitting dan ook 
slechts mogelijk met behulp van een spijker 
en van een aantal geenszins voor de hand 
liggende handgrepen, waarbij de beugel van 
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de flesch u it zijn verband gelicht werd. 
De gerequireerde heeft eene "contra-memo

rie" ingediend, waarop de H . R. echter niet 
zal kunnen letten, daar gerequireerde geen 
beroep in cassatie heeft ingesteld (vg. H . R. 
20 Oct. 1931 W. 12240, N. J . 1931 , 31). Ik 
meen mij er daarom van te kunnen onthou
den, den inhoud van die schriftuur hier te 
vermelden, hetgeen natuurlijk niet uitsluit, 
dat ik er met belangstelling van heb kennis 
genomen. 

Niettemin heb ik gemeend, mij te moeten 
aansluiten bij het middel van den H eer requi
rant. Reeds bij arrest van 16 Februari 1925 
W. 11356, N . J. 1925, 626 oordeelde Uw H. 
R., dat niet-nakoming van het bepaalde in 
art. IV der Ministeri eele beschikking van 6 
Mei 1921 N ed. Stct. n°. 87 niet tengevolge 
heeft, dat geene veroordeeling zou kunnen 
worden uitgesproken volgens eene telaste ge
legde en door wettige bewijsmiddelen bewezen 
overtreding der Warenwet 1919 S. 581 en dat, 
had de wetgever dit gevolg willen verbinden 
aan het niet-inachtnemen van de door den 
Minister van Arbeid te geven in art. 21 der 
Wet bedoelde nadere voorschriften voor het 
nemen, het verpakken en het verzegelen van 
monsters, dit in de wet had moeten zijn be
paald, wat echter niet geschied is. Wel iswaar 
drukt de H . R. zich in het arrest van 29 
Juni 1936 No. 1006, naar aanleiding van eene 
beweerde niet-inachtneming van het bepaalde 
in de laatste zinsnede van art. II der voor
melde Ministerieele beschikking minder stellig 
uit. Immers in dit arrest wordt overwogen 
"dat, daargelaten of de niet-nakoming van 
het Ministerieele voorschrift, gegeven krach
tens art. 21, 2e lid der Warenwet, S . 1919 N°. 
581, ten deze aan een veroordeeling in den 
weg zou staan, de door requirant beweerde 
afwijkingen van zul k een ondergeschikt be
lang zijn - immers voor de identiteit van 
het monster niet wezenl ij k - dat hier voor 
cassatie geen grond aanwezig is." Uit dit 
arrest meen ik te mogen afleiden, dat - naar 
het gevoelen van Uwen Raad - strijd met 
eenig voorschrift van de bedoelde Ministe
r ieele beschikking slechts dan niet-ontvanke
lijkheid van het Openbaar Ministerie tenge
volge behoort te hebben, indien de belangen 
van den verdachte zijn geschaad, doordat een 
verzu im is gepleegd, dat twijfel aan de iden
titeit van het genomen monster wude kunnen 
wettigen, zooals ook door den Heer requirant 
onder 3 der schriftuur wordt opgemerkt. Voor 
het ontstaan nu van zoodanigen twijfe l schijnt 
mij wel een eerste vere ischte, dat de han
deling, welker verzu im wordt beweerd, de 
strekking wude hebben gehad, om eiken twij
fel aan de identi te it van het monster uit te 
sluiten. Zoodanige handeling echter is de bij 
art. 21 der Warenwet voorgeschreven verze
geling m . i. niet, zelfs niet, wanneer men het 
tweede lid in zoo onverbrekelijk verband zoude 
willen brengen met het eerste lid, dat men 
onder het verzegelen, a ls bedoeld in het eerste 
lid van genoemd wetsartikel, a ll een zoude 
mogen verstaan verzegelen overeenkomstig de 
voorschriften der voornoemde Ministerieele 
beschikking, bepaaldelijk van artikel III, eer
ste lid , di er beschikking. Weliswaar wordt 

in dit eerste lid van artikel III inderdaad 
nader voorgeschreven, hoe de in artikel 21 
der Wet bedoelde verzegel ing behoort te ge
schieden, doch het springt tevens in het oog, 
dat verzegeling op deze wijze op zich zelf nog 
geen afdoenden waarborg biedt voor de iden
titeit van het monster, daar zij eenen on
trouwen ambtenaar niet wude verhinderen, 
met het monster te handelen, in voege, als in 
de schriftuur aangegeven. Om zoodanige han
deling in elk geval te voorkomen, zoude het 
dan ook volstrekt noodzakelijk zijn , dat de 
verdachte gebruikt maakte van de hem in 
het tweede lid van art. III gegeven bevoegd
heid om het monster van zijn zegel te voor
zien en dit wel op eene dusdanige wijze , dat 
opening der verpakking zonder beschadiging 
van zijn eigen zegel inderdaad onmogelijk 
wordt. Uit de omstandigheid, dat de Minister 
den verdachte aldus de bevoegdheid heeft toe
gekend, desgewenscht de identiteit van het 
monster te verzekeren, valt, dunkt mij , af te 
leiden, dat het in het eerste l id van a r tikel 
III gegeven voorschrift geene wijdere strek
king heeft, dan den ambtenaren voor te schrij
ven, hoe zij de in art. 21 lid 1 der Warenwet 
voorgeschreven verzegel ing behooren te ver
richten, waarmede echter geenszins is gezegd, 
dat alleen eene op die wijze uitgevoerde ver
zegeling als verzegeling van het monster in 
den zin der wet kan gelden op straffe van 
verloochening der identiteit van het genomen 
en anderszins verzegelde monster. Terecht 
m. i. merkt de Heer requi rant onder 2 der 
schriftuur dan ook op, dat moet worden aan
genomen, dat het stellen van eischen voor 
verzegeling ingevolge art. 21 der Warenwet 
eene materie is, welke d ie wet in l id 2 van 
dat artikel geheel aan den M inister van Ar
beid heeft willen overlaten. I k meen, dat de 
juistheid van deze opmerking bevestigd wordt 
door de M emor ie van Antwoord aan de 2e 
Kamer der Staten-Generaal betreffende het 
wetsvoorstel , hetwelk heeft gele id tot de tot 
standkoming van de, op dit punt overeen
komstige, oude Warenwet van 19 September 
1919, S. 581. Met betrekking tot art. 21 van 
het gewijzigd ontwerp van Wet, waarin de 
inhoud van lid 2 van het tegenwoordig art. 
21 der Warenwet reeds voorkomt, leest. men 
in gènoemde memorie, voorzoover ten dezen 
van belang: ,,De nadere voorschriften voor 
de verpakking en verzegeling .. .. . zijn noo
dig opdat een juiste en eenvormige behande
ling van de monsters gewaarborgd zij .. .. . 
Aangezien het hier uitsluitend gaat om han
del ingen van de keuringsdiensten, die be
hooren tot den werkkring van den Minister 
van Arbeid, kan de vaststelling van deze voor
schriften ook aan dien Minister a lleen worden 
overgelaten" (zie: Bij lagen Hand. Tweede 
K amer 1918/19 No. 62-1 blz. 6). Ook h ieruit 
mag, naar het m ij voorkomt, blijken, dat het 
niet in de bedoeling van den Wetgever heeft 
gelegen om door de nadere voorschriften va n 
den Minister te doen vaststellen, wat onder 
"verzegeling" in het eerste I id van art. 21 
der Warenwet is te verstaan, doch a lleen om 
er voor zorg te dragen, dat door middel van 
eene nadere Ministerieele instructie aan de 
ambtenaren van den keuringsdienst de ver-
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pakking en verzegeling der monsters op regel
matige en eenvormige wijze zoude plaats heb
ben. Het wil mij dan ook voorkomen, dat ten 
onrechte door i:len K antonrechter en door de 
Rechtbank is aangenomen, dat er ten dezen 
van een verzegeld monster niet kan worden 
gesproken en dus evenzeer ten onrechte op 
grond van niet-inachtneming van de bepalin
gen der artt. 20 tot en met 24 der Warenwet 
S. 1935 No. 793, de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie in zijn ingestelde ver
volging niet-ontvankelijk is verklaard. Mij 
mitsdien geheel vereenigende met het betoog 
van den Heer requirant, concludeer ik tot 
vernietiging van het bestreden vonnis en van 
het daarbij bevestigde vonnis van den Kanton
rechter en tot verwijzing van de zaak naa r 
laatstgenoemden rechter, teneinde op de in
leidende dagvaarding te worden berecht en 
afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant op de daarvoor aangevoerde gron
den voorgesteld bij schriftuur, en luidende : 
(zie de conclusie, waarin ook de gronden zijn 
vervat, Red. ); 

0 . dat bij inleidende dagvaardin!!" aan ge
requireerde is telaste gelegd, dat hiJ te Reeu
wijk (zie conclusie); 

0. dat bij het door de R echtbank bevestigde 
vonnis de Kantonrechter den Ambtenaar 0 . 
M. in de ingestelde strafvervolging niet-ont
vankelijk heeft verklaard op de navolgende 
gronden: (zie conclusie); 

0. aangaande het middel en ambtshalve: 
dat de wet niet uitdrukkelijk bepaalt, en 

ook niet uit eenige wetsbepaling is af te lei
den, dat in een strafvervolging als deze de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie niet
ontvankelijk zou moeten worden verklaard, 
indien ten aanzien van het genomen monster 
niet is voldaan aan de voorschriften omtrent 
verzegeling, gegeven bij art. 21 der Warenwet 
1935, S. 793, juncto art. III der Beschikking 
van den Minister van Arbeid van 6 Mei 1921 , 
Ned. Srot. 87; 

dat dan ook de omstandigheid dat, zooals 
bij het bevestigde vonnis feitelijk is vastge
steld, het monsterfl eschje kon worden ge
opend zonder verbreking van het daarop aan
gebrachte zegel, - daargelaten in hoeverre 
zulks overigens voor den uitslag van het ge
ding van belang zou kunnen zijn - , ten on
rechte tot de uitgesproken niet-ontvankelijk
verklaring heeft geleid, en deze niet in stand 
kan worden gehouden; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende volgens art. 105 der \Vet 

R. 0.: 
Vernietigt bovengemeld vonnis van het Kan

tongerecht te Gouda; 
Wijst de zaak terug naar dat K antongerecht, 

ten einde met inachtnem ing van dit arrest te 
worden berecht en afgedaan. 

(N. J.) 

11 Januari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 12.) 

Aangezien geen voorzieningen bekend 
zijn, waardoor aan het gevaar voor schade 
aan de gezondheid van de gebruikers van 
bad- en zweminrichtingen tengevolge van 
het in aanraking komen met water, dat 
besmet is door ratten, welke bij de vuilnis
bergplaats huizen, wu zijn tegemoet te 
komen, had op de aanvrage om vergun
ning voor zoodanige inrichting afwijzend 
moeten zijn beschikt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B . en W. van Vlijmen tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Brabant van 30 Dec. 
1936, G. n°. 641, l e afdeeling, waarbij aan 
B. en W. van 's-Hertogenbosch en hunne 
rechtverkrijgenden voor een proeftijd van twee 
jaren voorwaardelijk vergunning is verleend 
tot het oprichten van een vuilnisstortplaats 
op de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
's-Hertogenbosch, sectie K, nummers 601 , 602, 
603, 605, 606, 607, 608, 614, 615, 616, 621, en 
een gedeelte van perceel sectie K , n°. 609, ge
legen ten zuiden van den provincialen weg 
van 's-Hertogenbosch naar Vlijmen; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Nov. 1937, n°. 474; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 5 Januari 1938, n°. 721 H , 
afdeeling Arbeid; 

0 . dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun evengenoemd besluit hebben overwogen, 
dat de ingebrachte bezwaren, ontleend aan 
vrees voor van de op te richten vuilnisstort
plaats te duchten hinder van ernstigen aard 
en schade aan de aangrenzende eigendommen, 
in het kort samengevat, hierop neerkomen: 
a. dat de vuilnisstortplaats een verzamelplaats 
van ratten en ongedierte zal worden met als 
gevolg het ontstaan van besmettingsgevaar 
voor de nabijgelegen zweminrichting der ge
meente Vlijmen, welke in open verbinding 
staat met de waterleiding "de Bossche sloot", 
waarop het terrein der vuilnisstortplaats af
watert; b. dat, in verband met het gedurende 
de wintermaanden bevloeien van het terrein 
der vuilnisstortplaats met het Diezewater, het 
vuilnis gedurende die maanden zal moeten 
gestort worden in het water, ten gevolge waar
van het vuilnis zal gaan drijven en in de om
geving het drinkwater voor het vee zal wor
den verontreinigd; c. dat het vischwater nabij 
de vuilnisstortplaats door de te verwachten 
verontreiniging geheel waardeloos zal worden 
en het verblijf ter plaatse door den versprei
den stank onmogelijk wordt; d. dat de aan
grenzende eigendommen en in het bijzonder 
die van den reclamant Van den Dungen ern
stige schade zullen ondervinden, daar het 
café van den genoemden reclamant ten gevol
ge van den verspreiden stank niet meer zal 
worden bezocht door bezoekers van het nabij
gelegen voetbalveld en de zweminrichting, 
welke door de aanwezigheid van een vuilnis
stortplaats eerlang zullen moeten verdwijnen; 
dat de ingebrachte bezwaren deels overdreven, 
deels ongegrond moeten worden geacht; dat 
voorts door het stellen van voorwaarden in 
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zeer belangrijke mate aan de geopperde be
Z1Varen kan worden tegemoet gekomen; dat 
echter over de gevolgen, welke het oprichten 
eener vuilnisstortplaats voor de naaste omge
ving zal hebben, thans niet met voldoende 
zekerheid kan worden geoordeeld, wodat het 
verleenen van een voorwaardelijke vergunning 
voor een bepaalden proeftijd gewenscht is; 
dat die proeftijd is te stellen op twee jaren, 
in welk tijdsverloop voldoende kan blijken, of 
door de vuilnisstortplaats ernstige hinder of 
schade voor de aangrenzende eigendommen 
worden veroorzaakt ; 

dat B. en W. van Vlijmen in beroep aan
voeren, dat er in de twee jaren proeftijd aan 
de gezondheid van mensch en dier ernstige 
schade kan zijn berokkend, zoodat het beter 
ware, hen niet aan deze proefneming bloot te 
stellen; 

dat hun grootste bezwaar is , dat de verschil
lende waterloopen in het waterschap "de 
Bossche Sloot" in hooge mate zullen worden 
verontreinigd; dat het water voor mensch en 
dier onbruikbaar wordt; dat het terre in der 
vuilnisbelt aan vast land ongeveer slechts 80 
aren groot is, waardoor geen slooten loopen, 
en aan de zuidzijde grenst aan open putten, 
die niet door slooten, doch met de geheele 
oppervlakte met twee duikers in verb ind ing 
staan met " de Bossche Sloot", zoodat van het 
afsluiten van slooten, zooals Ged. Staten ge
wagen, geen sprake zijn kan; dat aan dit 
terrein nog wel ongeveer 60 ha putten zijn 
gelegen, d ie a lle onderling in verband staan, 
en waarop alle waterloopen van de water
schappen "de Bossche Sloot" en " Ham- en 
Rijskampen" uitloopen; dat binnen korten 
tijd het vastela nd met vuil zal zijn volge
stort en opgehoogd en men dan van de hoogte 
af het vu il moet storten in het water der put
ten, zoodat dan eerst voorgoed de wo onheil
spellende verontreiniging zal beginnen; dat 
de bad- en zweminrichting hunner gemeente, 
die met Rijksbijdrage is opgericht, op slechts 
300 meter a fstand van deze vui lnisbelt is ge
legen en haar water ontvangt uit "de Bossche. 
sloot" , die tevens weer met de Dieze door één 
sl ui s in • verbinding staat; dat deze nuttige 
badinrichting, die wekelijks door 500 school
kinderen en door een nog grooter getal oude
ren wordt bewcht, gerust kan worden geslo
ten, daar het overbekend is, dat de vuilnis
stortplaats een verzamelplaats wordt van rat
ten, de wo gevreesde verwekkers der ziekte 
van Weil ; dat Ged. Staten hun bezwaar, dat 
's winters het waterschap " de Bossche S Joot" 
door haar Diezesluis den geheelen polder met 
water bevloeit en derhalve ook de stortplaats, 
schijnbaar niet hebben aangevoeld, terwijl dit 
toch een zeer ernstig bezwaar is; dat thans 
reeds, nu de stortplaats slechts veertien dagen 
in gebruik is, gelegen op slechts 90 meter van 
den zoo drukken provincialen weg Vlijmen
's-Hertogenbosch, deze door het inlaten van 
het bevloei ingswater door het gemelde water
schap geh eel onder water staat en het vuil 
reeds in het water moet worden gestort; dat 
door het stellen van voorwaarden, die in de 
practijk slechts gedeeltelijk kunnen worden 
nagekomen, de waterverontreiniging niet kan 
worden tegengegaan ; dat huns inziens het be
sluit van Ged. Staten moet worden vernietigd; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat, ge
zien de ervaringen, die zijn opgedaan met 
vuilnisbergplaatsen en in het. bijwnder ter 
zake van het besmettingsgevaar van slooten 
door ratten, niet gezegd kan worden, dat over 
de gevolgen van de inrichting n iet met vol
doende zekerheid kan worden geoordeeld ; 

dat seen voorzieningen bekend zijn, waar
door aan het gevaar voor schade aan de ge
zondheid van de gebruikers van de bad- en 
zweminrichting ten gevolge van het in aan
raking komen met water, dat besmet is door 
ratten, welke bij de vuilnisbergplaats huizen, 
zou zijn tegemoet te komen; 

dat mitsdien Ged. Staten, instede van de 
vergunning voor een proeftijd te verleenen, 
a fwijzend op de aanvrage hadden behooren te 
beschikken; 

Gezien de Hinderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, de gevraagde vergunning 
te weigeren. 

Onze Minister van Socia le Za ken is belast 
enz. 

(A.B.) 

13 JantULri 1938. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Wet Notarisambt art. 73b.) 

Door de verbodsbepaling van art. 73 b 
Wet otarisambt wordt de rechtsgeldig
heid eener door ·een notaris aangegane 
overeenkomst van borgstelling niet aan
getast. 

Van eene ongeoorloofde oorzaak der 
overeenkomst kan geen sprake zijn. Even
min kan de notaris, in den zin van art. 
1366 B. W., onbekwaam worden geacht 
om de overeenkomst aan te gaan. 

Mr. J . Oppenoorth, advocaat en procureur, 
te Hilversum, in diens hoedanigheid van cu
rator in het faillissement van M. Kluwer, 
oud-notaris, te Amsterdam, e ischer tot cassa
tie van een op 4 Februari 1937 door het Ge
rechtshof te Amsterdam tusschen partijen ge
wezen arrest (1937 n° . 442 R ed.), advocaat 
Mr. A . E. J . Nysingh ; 

tegen: 
de N. V. Amsterdamsche Bank, gevestigd te 
Amsterdam, verweerster in cassatie, advocaat 
Jhr. Mr. W. M. de Brauw ; gepleit door Jhr. 
Mr. J. H. de Brauw. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
De procedure is overgenomen door den cu

rator, toen eischer in staat van faillissement 
is verklaard, en in cassatie wordt thans ge
steld : ,,S. of v. t . van artt. 1349 , 1355 , 1356, 
1365, 1366, 1367, 1371, 1372, 1373, 1374, 1482, 
1487, 1490, 1491, 1492, 1857, 1860, 1861 en 
1882 B . W. , 14 A. B. , 1, 2, 18, 19 , 50, 50c, 
50d, 50g, 73a, 73b en 73c Wet van 9 Juli 
1842, S. 20, op het Notarisambt, sedert her
haaldelijk gewijzigd, in den ten deze toepas
selijken tekst, 48 Rv., 

door eischer op de in het arrest vermei de 
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gronden niet-ontvankelijk te verklaren in de 
door hem ingestelde .vordering, strekkende tot 
nietigverklaring, althans tot vernietiging van 
de overeenkomst van borgstelling, ten pro
cesse bedoeld, welke · overeenkomst gesloten 
was ten tijde dat eischer hog notaris was, 

ten onrechte, . 
omdat, waar de Wet het zich tot borgStellen 

als waarvan in dit geding sprake is een No
ris verbiedt en bepaalt dat door dergelijke 
borgstelling de Notaris geacht wordt zijn 
ambtsplichten te verwaarloozen, partijen, door 
toch een dergelijke overeenkomst te sluiten, 
handelen uit ongeoorloofde oorzaak, immers 
door die overeenkomst beoogen te verwezen
lijken een doeleinde dat de Wet, juist ver
biedt en dat geacht wordt verwaarloozing van 
ambtsplichten van een openbaar ambtenaar, 
immers van den Notaris, op te leveren, welke 
overeenkomst dan ook niet rechtsgeldig of 
verbindend kan zijn, of door de -Wet toegela
ten en mitsdien als nietig, althans vernietig
baar is te beschouwen, uit te spreken door den 
Rechter op vordering van ieder der partijen 
en zelfs ambtshalve, te meer waar het be
doelde wettelijk verbod niet is gegeven in het 
persoonlijk belang van den Notaris, doch in 
het belang der openbare orde en ten bate van 
de volksgemeenschap in haar geheel, immers 
van al degenen dia met notarissen in aanra
king komen en zeker ten bate van en in het 
belang van de geheelen Notarisstand, 

terwijl voorts, waar de Wet den Notaris het 
aangaan van een overeenkomst van borgtocht 
als ten processe bedoeld heeft verboden, de 
vordering tot nietigverklaring, althans ver
nietiging dier overeenkomst, door den Nota,ris 
ingesteld, op grond van onbekwaamheid, toe
gewezen had moeten worden, en beslist had 
moeten worden dat eischer terecht tegen zijne 
uit gemelde overeenkomst voortvloeiende ver
bintenis in dit geding opkomt, behoudens in
geval de Wet zelf het tegendeel had bepaald, 
hetgeen echter juist niet het geval is, 

staande aan deze steil ingen van eischer niet 
in den weg hetgeen volgens het arrest omtrent 
de "bedoeling van den wetgever" zou zijn 
gebleken, nu deze bedoeling niet in eenig wet
tel ijk voorschrift werd neergelegd." 

Het middel berust dus op twee stellingen, 
n .l. a. dat partijen zouden gehandeld hebben 
uit ongeoorloofde oorzaak, en b. dat Kluwer, 
notaris, toen hij den borgtocht aanging, on
bekwaam daartoe zou geweest zijn. 

De grondslag voor deze stellingen moet ge
vonden worden in artt. 73b en c der Wet van 
9 Juli 1842, S. 20, op het Notarisambt, welke 
voor zoover hier van belang luiden: 

Art. 73b. Het is den notarissen niet geoor
loofd direct of indirect: 

1 °. enz. 
2°. zich borg te stellen of in te staan voor 

schulden van anderen. 
Art. 73c. De notaris, die eene der bepa

lingen der twee voorgaande artikelen over
treedt, wordt geacht zijne ambtsplichten te 
verwaarloozen. 

Vaststaat, dat de bedoeling van den wet
gever een geheel andere was met het vast
stellen dezer bepalingen, dan eischer uit de 
woorden waarin zij zijn vervat, meent te mo
gen afleiden. 

De artikelen vinden hun: oorsprong in het 
Verslag der Commissi-e van onderzoek in zake 
het Notariaat (W.P.N.R. 3118). 

Daaruit blijkt, dat de vraag, of het ge
w.enscht zou zijn ·dergelijke borgtochten nietig 
te verklaren onder oogen is gezien, doch dat 
het antwoord hierop is geweest, dat zulks niet 
µoodzakelijk was. Men besloot dergelijke han
delingen ·van den notaris te· brengen tot ge
dragingen, welke tot een disciplinairen maat
regel · aànleiding konden geven, maar waar
aan civielrechtelijke gevolgen, in -den vorm 
van geheele of gedeeltelijke nietigheid niet 
verbonden moesten worden. 

Later bij de behandeling ·door den wetgever 
is deze uitlegging en bedoeling uitdrukkelijk 
herhaald, n.l. in de Memorie van Toelichting 
(Tweede Kamer, Bijl. 1929/30 No. 405, blz. 4 
en 5) en bij de behandeling in de Tweede 
Kamer, weer door den Minister (Handelingen 
1930/31 blz. 2138) . 

Den notaris is dus verboden borg te zijn. 
Doet hij dit toch, dan verwaarloost hij zijn 
ambtspl ichten. 

Dergelijke verbodsbepalingen zijn er meer 
in de wetten te vinden, b.v. in art. 44 Lager 
Onderwijswet, art. 26 Gemeentewet, en de 
vraag rijst dus welke gevolgen daaraan te 
verbinden zijn. Ik moge in dit verband ook 
wijzen op Uw arrest van 4 Maart 1920 (W. 
10576; N. J. 1920, 340) betr. art. 194 (oud) 
Gemeentewet, thans 228. 

De Notariswet - om mij daartoe te beper
ken - spreekt niet over nietigheid of vernie
tigbaarheid van de overeenkomst, waarbij een 
notaris zich borg stelt en uit de vermelde 
geschiedenis blijkt dat de wetgever dergelijke 
gevolgen niet heeft gewild. 

Eischer meent, dat de wetgever dit doel 
echter niet heeft bereikt, en de vraag beant
woord moet worden naar de bepalingen van 
het B. W., nu de Notariswet niet zelf een re
geling der gevolgen geeft, welke die van het 
B. W. uitsluit. 

Dit brengt mede, dat overeenkomsten met 
ongeoorloofden inhoud naar het Burgerlijk 
recht nietig zijn. 

Met het laatste kan ik medegaan, en wordt 
zulks ook in de rechtspraak aangenomen. 

Niet kan ik echter eischer volgen bij het
geen hij daaruit verder afleidt, n.l. dat i. c. 
een overeenkomst met ongeoorloofde strekking 
aanwezig is, omdat de Wet het verbonden zijn 
van een notaris als borg verbiedt. 

Hier valt m. i. al dadelijk tegen te zeggen, 
dat de Notariswet den notaris verbiedt zich 
borg te stellen en niet het verbonden zijn van 
den notaris a ls borg. Deze onderscheiding zou 
gezocht kunnen lijken, maar zij is juist van 
belang om het verschil van de gevolgen. 

Het zich borg stellen brengt mede voor den 
Notaris, dat hij zijn ambtsplichten veronacht
zaamt - het verbonden zijn als borg echter, 
heeft ook voor een notaris dezelfde gevolgen 
a ls voor ieder ander. De woordkeuze van art. 
73c Notariswet bezien in het licht der geschie
denis, is m. i. op die wijze dan ook volkomen 
verklaarbaar en juist. Zeker zijn de bepa-
1 ingen gemaakt in het algemeen belang, en 
misschien tevens om den notaris een rugge
steun voor een weigerend antwoord, wanneer 
hij wordt aangezocht als borg bp te treden, 
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maar het lijkt mij te ver gezocht aan te ne
men, dat een overeenkomst, in strijd met deze 
bepalingen aangegaan, strekt om de in het 
algemeen belang gegeven regeling ter zijde te 
stellen, zoodat zij ongeoorloofd wu zijn in den 
zin van artt. 1371 vlg. B. W. en dus nietig. 

De geachte pleiter voor dezen eischer !:tee~! 
dit m. i. dan ook wel gevoeld, toen h1J b1J 
zijn uiteenzetting van het middel er den na
druk oplegde, dat niet alleen verboden is 
" het zich borg stellen", als handeling, als 
feit, maar dat de wet zich juist keert tegen 
het "verbonden zijn". Zeker wil de wet niet 
dat een notaris als borg verbonden is, maar 
dit verb iedt zij niet. Zij tracht het te voor
komen door het zich verbinden tegen te gaan. 

Bovendien geeft art. 73b der wet niet een 
verbodsbepaling, in den vorm van: ,,het is 
verboden" . Met de woorden " het is niet ge
oorloofd" wordt daa rentegen veel duidelijker 
te kennen gegeven , dat de bepaling het oog 
heeft op een disciplinaire regeling. 

Had de wetgever meer of anders gewild , 
dan ware een bepaling als art. 1604 B. W., 
dat o. m. zegt: ,,notarissen mogen door over
dracht geene eigenaars worden van rechten en 
rechtsvorder ingen, waarover gedingen aan
hangig zijn voor de Rechtbank onder welker 
rechtsgebied zij hunne bedieningen uitoefenen, 
op straffe van nietigheid, en vergoeding van 
kosten, schaden en interessen" , veel meer voor 
de hand liggend dan de thans gekozen vorm. 

De stelling, dat de overeenkomst een on
geoorloofde oorzaak zou hebben, kan, naar 
mijne meening, bovendien niet opgaan, omdat 
de hoedanigheid van Kluwer als notaris, met 
de oorzaak der overeenkomst niet te maken 
heeft. De overeenkomst is niets anders dan 
een heel gewone borgstelli ng, en nergens in 
deze procedure is beweerd, dat de bedoeling 
b.v. mede e r op gericht was Kluwer al s nota
ri s een ambtsplicht te doen verzaken. 

Evenmin acht ik het juist, dat eischer on
bekwaam zou zijn geweest in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek, en dus art. 1356 2 B. W. 
in deze zaak in aanmerking moet worden ge
nomen, zulks in verband met de artt. 1366, 
1367 B. W. 

Ik kan uit het feit, dat het den notaris niet 
geoorloofd is zich borg te stellen, niet a fl ei
den, dat wanneer hij zulks toch doet, aange
nomen zou moeten worden, dat zij n handeling 
is die van een onbekwame, met a lle gevolgen 
van dien. 

Ik wees er reeds op, dat het verschi l tus
schen het niet geoorloofd zijn en het verboden 
zijn in het oog moet worden gehouden. 

D e onjuiste redactie van art. 1366 sub 3, 
waar de getrouwde vrouwen worden genoemd 
als onbekwaam om overeenkomsten te treffen 
en onmiddellijk daarbij: ,,alle degenen aan 
wie de wet het aangaan van zekere overeen
komsten verboden heeft", berust, zooals uit 
de geschiedenis voldoende bl ijkt op een fout 
hij de vertaling, waardoor de onbevoegden 
niet a fwnderlijk, b.v. sub 4, zijn opgesomd. 
Bij de uitlegging van a rt. 1367 en 1487 B. W. 
moet echter met die fout rekening worden 
gehouden om vast te stellen wie de onbekwa
m en zijn, di e tegen hun verbinten issen kunnen 
opkomen. (Voorduin V, 58 vlg. VI, 129 vlg.). 

Met uitzondering van Diephuis, achten di>n 

ook de schrijvers algemeen art. 1367 niet van 
toepassing op onbevoegden, en daartoe wu 
men m. i. hoogstens den notaris die zich borg 
stelt, kunnen rekenen. 

Een algemeene regeling van de gevolgen, 
welke verbonden zijn aan het slu iten van een 
overeenkomst door iemand aan wien het slui
ten daarvan verboden is, ontbreekt in de wet. 

Voor elk geval zal het dus moeten worden 
nagegaan, welke die gevolgen zijn. Nu be
treffende het zich borg stellen door den no
taris alleen gesproken wordt in de artt. 73b 
en 73c der Notariswet, de bedoeling van den 
wetgever volgens diens uitspraak, zooals ik in 
den aanvang vermeldde duidelijk blijkt en bo
vendien naar mijn meening ook de woorden 
der bepalingen die bedoeling weergeven, acht 
ik het onjuist aan die handeling verdere ge
volgen te verbinden dan de wet noemt, n .l. 
disciplinaire maatregelen tegen den notaris 
als zoodanig. Ik meen dus dat de civiel
rechtelijke gevolgen van zijn handeling vol
komen daarbuiten vallen, en acht het middel 
in beide onderdeelen onjuist. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep en veroordeeling van eischer qq. 
in de kosten der procedure. 

D e Hooge R aad , enz. ; 
0 . dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

van belang in cassatie, blijkt : 
dat eischer's curandus Kluwer zich in 1934, 

toen hij notaris was, heeft borg gesteld voor 
de N . V . F abriek van gewapende Asbest- en 
Cementproducten " Ferrocal" te Doesburg ten 
behoeve van verweerster; 

dat Kluwer , optredende met medewerking 
van e ischer in diens toenmalïge hoedanigheid 
van bewindvoerder in de aan Kluwer ver
leende surseance van betaling en voorwover 
noodig ook eischer zelf in laatstgenoemde 
hoedanigheid, de verweerster bij prorogatie 
heeft gedagvaard voor het Gerechtshof te 
Amsterdam en heeft gevorderd nietigverkla
ring, althans vernietiging, der overeenkomst 
van borgtocht zulks op grond dat: 1°. blij
kens art. 73b de r wet van 9 Juli 1842, S. 20 
(op het notarisambt) Kluwer ingevolge art. 
1366 B . W. onbekwaam was de overeenkomst 
te treffen; 2°. de overeenkomst in elk geval 
in strijd is met de goede zeden en/of de open
bare orde ; 

dat het Hof de vordering niet-ontvankelijk 
heeft verklaard en daarbij heeft overwogen : 

wat 1 betreft, dat "moet worden aangeno
men dat door de verbodsbepaling van gemeld 
art. 73b de rechtsgeldigheid eener door een 
notaris aangegane overeenkomst van borgstel
ling niet wordt aangetast ; 

dat toch de woorden van dit artikel er geen
zins toe dwingen om aan te nemen, dat eene 
overeenkomst van borgstelling in strijd met 
het in dat arti kel gegeven verbod aangegaan, 
nietig althans vernietigbaar is, nu overtre
ding van het verbod door den wetgever niet 
met n ietigheid is bedreigd, in tegenstelling 
met vele andere wetsbepalingen, waarin dit 
wel het geval is, te meer niet waar in art. 
60c juncto art. 73c der notariswet is vermeld 
de sanctie door den wetgever op overtred ing 
van bedoeld verbod gesteld ; 

dat, waar de woorden van art. 73b niet 
dwingen tot eene opvatting als door eischer 
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gewild, deze opvatting zeker niet moet wor• 
den gehuldigd, nu uit de geschiedenis van het 
artikel zoo duidelijk mogelijk blijkt, dat het 
de bedoeling van den wetgever is geweest dat 
eene door een notaris gesloten overeenkomst 
van borgstellng rechtsgeldg zou zijn en blij. 
ven, niettegenstaande het bij art. 73b gegeven 
verbod; 

dat deze bedoeling onweerlegbaar blijkt : 
a. uit de Memorie van Toelichting, waarin 

met evE'nzoovele woorden is vermeld : 
"de vraag welke sanctie er moet zijn en 

welk gevolg moet worden verbonden aan de 
overtreding van het verbod tot het opnemen 
van gelden of tot borgstelling, moet niet wor• 
den opgelost in dezen zin dat het verboden 
opnemen van gelden tegen rente en de verbo
den borgstelling, worden getroffen met ge• 
heele of gedeeltelijke nietigheid. Derden wu
den daarvan de dupe kunnen worden en on• 
zekerheid zou dikwijls bestaan omtrent de 
geldigheid van eene overeenkomst. H et is vol
doende het aangaan van een borgtocht en het 
sluiten van eene verboden geldleening te 
brengen onder de feiten, die aanleiding kun
nen geven tot een disciplinairen maatregel 
van de Kamer van Toezicht (artikel 73c)" ; 

b. uit het door den Minister bij de behan
deling van art. 73 in de zitting der 2de Ka
mer, naar aanleiding eener opmerking van 
een Kamerlid, dat door de in art. 73 voorge
stelde wetsaanvulling de handelingsbekwaam
heid van den notaris beperkt achtte, gegeven 
antwoord, o. m. inhoudende: ,,Hier is geen 
sprake van eene beperking van de hande
lingsbekwaamheid. Dat zou het geval zijn 
wanneer de hier bedoelde handelingen even• 
tueel nietig wuden zijn, maar dat is niet wo. 
Men wu deze regeling eerder kunnen verge• 
lijken met het geval dat aan een ambtenaar 
de verplichting wordt opgelegd geen neven• 
bedrijf uit te oefenen. Dan is er ook een be· 
paald verbod gegeven, maar de sanctie is 
slechts eene disciplinaire. Voor den notaris is 
het nu ook aldus, dat overtreding slechts tot 
tuchtmaatregelen kan leiden, maar de hande
ling niet burgerrechtelijk aantast"; 

terwijl op deze woorden van den minister 
door geen enkel Kamerlid is teruggekomen; 

dat met het oog op het bovenstaande moet 
worden aangenomen, dat het in meergemeld 
art. 73b gegeven verbod niet valt onder de 
slotbepaling van art. 1366 B. W. ;" 

en wat 2 aangaat onder meer: "dat eene 
overeenkomst van borgstelling, welke door de 
wet uitdrukkelijk toegelaten en geregeld op 
zich zelf niet in strijd is met de goede zeden 
of met de openbare orde, dit ook niet wordt 
nu zij is aangegaan door een notaris , hetgeen 
hl ij kens het bovenoverwogene slechts tenge• 
volge kan hebben dat de notaris, die zul k 
eene overeenkomst aangaat, di sciplinair wordt 
gestraft;" 

0. dat Kluwer tijdens het geding in cassatie 
in staat van faillissement is verklaard en 
eischer het geding heeft overgenomen; 

0. dat eischer tegen 's Hofs beslissing als 
middel van cassatie inbrengt: zie Concl. Adv.• 
Gen . ; 

0. hieromtrent: 
dat, zooals ook het Hof terecht aanneemt, 

art. 73b voormeld bepalend, dat het den no• 

tarissen niet geoorloofd is direct of indirect 
zich borg te stellen of in te staan voor de 
schulden van anderen, wat de woorden be
treft niet noopt de nietigheid of vernietig
baarheid van een overeenkomst als de onder• 
havige aan te nemen en de geschiedenis van 
het artikel, welke door het Hof op juiste 
wijze wordt weergegeven, doet zien, dat het 
de bedoeling van den wetgever was de gel• 
digheid van dergelijke overeenkomsten te 
handhaven; 

dat, al is het verbod van art. 73b gegeven 
in het belang in het middel genoemd, het uit• 
gesloten is, dat de overeenkomst, welke geen 
andere strekking had, dan dat Kluwer ten 
behoeve van verweerster voor Ferrocal borg 
bleef, derhalve om rechtsgevolgen te doen 
intreden, welke blijkens het bovenstaande de 
wet niet wil wraken, een ongeoorloofde oor• 
zaak zou hebben, zoomede, dat Kluwer in den 
zin van art. 1366 B. W. onbekwaam zou zijn 
geweest de overeenkomst te treffen ; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 400, R ed. ). 

(N. J.) 

14 Januari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art . . 205ter j 0

• 

art. 205.) 
Terecht hebben Ged. Staten beslist, dat 

bij de berekening der ui tkeering ex art. 
205ter voor een schoolgebouw, waarin zoo. 
wel een school voor l.o. als een voor u.l.o. 
zijn ondergebracht, de waarde van het ge• 
heele gebouw in aanmerking moet worden 
genomen, al was ook de school voor u.1.o. 
met 1 Sept. 1936 opgeheven. 

De opsomming in de wet van de geval
len, waarin een vergoeding als bedoeld in 
art. 205 kan worden gewijzigd of kan ver• 
val_len, moet als een limitatieve worden 
beschouwd; voor uitbreiding dezer geval
len door middel van analog ische toepas
sing der wet is dus geen plaats. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ambt-Hardenberg 
tegen het besluit van Ged. Staten van Over. 
ijssel van 14 September 1937, n°. 9734/8075, 
2e afdeel ing, waarbij met vernietiging van 
zijn besluit van 29 Juni 1937 is bepaald, dat 
door de gemeente Ambt-Hardenberg aan het 
bestuur der " Vereeniging tot bevordering van 
het Gesticht van het Arme Kind J ezus", te 
Simpelveld, vormende het bestuur der 
Roomsch.Katholieke bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs te Slagharen, voor 
het gebouw dier school overeenkomstig art. 
205ter der Lager-Onderwijswet 1920 zal wor
den uitgekeerd 80o/o van f 61.100 of f 48.880; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 December 1937, n° . 502; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
J anuari 1938, n°. 13036, Afdeel ing Lager 
Ondenvijs ; 

0. dat de raad der gemeente Ambt-Harden
berg bij zijn besluit van 29 Juni 1937 be
slissende op het verzoek dd. 15 Juni '1935 
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van het bestuur der "Vereeniging t.ot bevor
dering van het Arme Xind Jezus", gevestigd 
te Simpelveld, vormende het bestuur der 
Roomsch-Kathol ieke school voor gewoon en 
uitgebreid lager onderwijs te Slagharen, om 
uitkeering overeenkomstig art. 205ter· der 
Lager-Onderwijswet 1920, heeft besloten aan 
het evengenoemde schoolbestuur met betrek
king ·t.ot de school voor gewoon lager onder
wijs . uit te keeren 80 % van f 43.100 óf 
f 34.480 en het verzoek van het school bestuur 
af te wijzen, voor zoover het betrekking heeft 
op de school voor uitgebreid lager onderwijs; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft overwo
gen, dat de beide scholen t.ot 1 September 
1936 in één gebouw waren gevestigd; dat 
echter blijkens schrijven vanwege het school
bestuur dd. 22 Juli 1936 en 30 Juli 1936, de 
school voor uitgebreid lager onderwijs met 1 
September 1936 is opgeheven; dat op grond 
hiervan geen termen aanwezig zijn de aan
vra~e, voor wat bet~~ft ?e school_ voor ui~ge
bre1d lager onderwIJS, m te w1ll ,gen; dat 
blij kens acte van taxatie dd. 6 Apri l 1925 het 
gedeelte van het gebouw, waarin de school 
voor gewoon lager onderwijs is ondergebracht, 
is geschat op f 43,000; 

dat, nadat het school bestuur van deze be
l issing in beroep was gekomen bij Ged. Sta

ten van Overijssel, dit college bij zijn besluit 
van 14 September 1937 heeft beslist, dat door 
de gemeente Ambt-Hardenberg aan het be
stuur der "Vereeniging t.ot bevordering van 
het Gesticht van het Arme Kind Jezus", ge
vestigd te Simpelveld, vormende het bestuur 
der Roomsch-Katholieke school voor gewoon 
lager onderwijs te Slagharen, voor het ge
bouw dier school zal worden uitgekeerd 80% 
van f 61.1 00 of f 48,880 daarbij overwegende, 
dat bij de invoeri ng der Lager-Onderwijswet 
1920 het schoolgebouw, waarop dit gesch il 
betrekking heeft, in zij n geheel voor het lager 
onderwijs diende; dat te dien tijde een schat
ting van het gebouw en de t.oekenning eener 
jaarlijksche vergoeding op den voet van art. 
205 , eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
hebben pi aats gehad; dat de wet regelt de 
gevall en waarin, en de voorwaarden waar
onder, een eenmaal toegekende vergoeding 
kan worden gewijzigd of kan vervallen; dat 
zich hier geen dier gevallen heeft voorgedaan 
en geen dier voorwaarden vervuld is; dat 
toch bepaaldelij k geen acht behoort te worden 
geslagen op de omstandigheid, dat een deel 
van het gebouw gedurende een deel van den 
tusschenliggenden tijd ged iend heeft voor een 
school voor uitgebreid lager onderwijs en dat 
met het oog daarop de taxatie van het ge
bouw en de op grond daarvan berekende ver
goeding een administratieve sp li tsing hebben 
ondergaan; 

dat dan ook voor de toepassing van art. 
205ter der L ager-Onderwijswet 1920 de jaar
lijksche vergoeding - die door een uitkeering 
ineens krachtens het laatstgemelde artikel zal 
worden vervangen - a ls een geheel moet 
worden aangemerkt, dat om deze reden de 
bestreden bes\ issing van den raad van Ambt
H ardenberg n iet juist is te achten en a lsnog 
op de aanvankelij ke aanvraag van het school
bestuur een nadere beschikking dient te wor-

den genomen; dat de gemelde aanv-ankelij ke 
aanvraag steunt op de wet en er niet gebleken 
is van redenen, die aan de inwilliging dier 
aanvraag in den weg zouden behooren te 
staan; 

dat van deze bes! issing de gemeenteraad 
van Ambt-Hardenberg bij Ons in b!)roep is 
gekomen, aanvoerende, dat hier zeer zeker 
moet worden gelet op de omstandigheid , dat 
een deel van· het gebouw van de inwer king
treding van de bepalingen der Lager-Onder
wijswet 1920, houdende de gelijkstell ing tus
schen het openbaar en het bijzonder onder
wijs (1 J anuari 1922) af béstemd - is geweest 
voor eene school voor uitgebreid lager onder
wijs; dat de tweeledige schatting destijds ge
heel met goedvinden van het schoolbestuur 
heeft plaats gevonden en ook in overeenstem
ming was met · de inzichten van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
hetwelk blijkt uit diens schrijven van 19 De
cember 1924, n°. 16922, Afdeel ing L .O.F., 
waarin o.m. is vermeld: ,,Aangezien ten ge
volge van het fe it, dat destij ds slechts eene 
bijzondere lagere school in het gebouw ge
vestigd was, een tweeledige schatting niet 
heeft plaats gevonden, acht ik het inderdaad 
noodzakelij k, dat thans de acte van taxatie in 
den aangewezen zin wordt herzien en aange
vuld"; dat de bestemming van een gedeelte 
van het gebouw voor het uitgebreid lager 
onderwijs niet van tijdelijken aard was, doch 
een definitief karakter droeg; dat blijkens 
schrijven van den Inspecteur van het lager 
onderwijs in de inspectie Zwoll e van 7 Augus
tus 1936, n°. 1853, door de opheffing van de 
school voor uitgebreid lager onderwijs het 
aantal leerlingen der school voor gewoon 
lager onderwijs niet zoodanig zal toenemen, 
dat voor dat onderwijs meer schoolruimte 
noodig zal zijn; dat hij met den Inspecteur 
van het lager onderwijs voornoemd van oor
deel is, dat het "absurd" zou zij n, 80% der 
geschatte waarde uit te betalen voor <Jen 
school t.ot welker opheffing reeds besloten is; 
dat hij met het college van Ged. State11 van 
oordeel is, dat de wet de gevallen regelt, 
waaronder een eenmaal toegekende vergoe
ding kan worden gewijz igd of kan vervallen; 
dat dit zeer bijzondere geval niet uitdrukke
lijk in de Lager Onderwijswet 1920 is gere
geld; dat de wetgever immers niet alle in de 
practijk voorkomende gevall en kan voorzien; 
dat de plaats gehad hebbende hertaxatie van 
het gebouw niet als een admin istratieve han
deling is te beschouwen, doch a ls eene han
deling, verricht in analogie met de bepali n
gen der Lager-Onderwijswet 1920 ; dat een 
logische toepassing van de bepalingen der 
Lager-Onderwijswet 1920 thans dan ook eischt, 
dat in het onderhavige geval een beslissing 
wordt genomen, zooals in zij n beslu it van 29 
Juni 1937 is neergelegd; dat naar zij ne mee
ning bij de beoordeeling van deze aangelegen
heid voorts het financieel belang van de ge
meenschap niet uit het oog mag worden ver
loren; dat • de bes! issing van Ged. Staten 
volgens zij ne overtuiging dan ook niet a lleen 
in strijd is met de wet, althans in strijd moet 
worden geacht met den geest der wet, doch 
ook een onbillij ken en onredelij ken last legt 



33 17 JANUARI 1938 

op de gemeenschap, in casu de gemeente; 
0. dat Ged. Staten naar Ons oordeel terecht 

en op juiste gronden hebben beslist, dat de 
uitkeering aan het schoolbestuur 80% van 
f 61,000 of f 48,880 moet bedragen; 

dat hetgeen door den gemeenteraad in be
roep wordt aangevoerd, de onjuistheid van 
deze beslissing niet in het licht vermag te 
stellen; 

dat het college, erkennende, dat het hier
bedoelde geval niet behoort tot de in de 
Lager-Onderwijswet 1920 genoemde gevall en, 
waarin een eenmaal toegekende vergoeding 
kan worden gewijzigd of kan vervallen, aan
voert, dat de plaats gehad hebbende hertaxa
tie van het gebouw is te beschouwen als een 
handeling, verricht in analogie met de be
palingen der Lager-Onderwijswet 1920, doch 
dat, wat hiervan ook zij, zulks in ieder geval 
een beslissing, als door den gemeenteraad is 
genomen, niet kan rechtvaardigen; 

dat immers de opsomming in de Lager
Onderwijswet 1920 van de gevallen, waarin 
een vergoeding, als bedoeld in art. 205, ka11 
worden gewijzigd of kan vervall en, gezien de 
bedoeling en strekking dezer wet, als een 
limitatieve moet worden beschouwd, en er 
derhalve voor uitbreiding dezer gevallen door 
middel van analogische toepassing der wet 
geen plaats is; 

dat de gemeenteraad voorts, na de ophef
fing van de school voor uitgebreid lager on
derwijs te hebben vermeld, nog aanvoert, dat, 
hij met den Inspecteur van het lager onder
wijs in de inspectie Zwolle van · oordeel is, 
dat het "absurd" zou zijn, 80% der geschatte 
waarde uit te betalen voor een school, tot 
welker opheffing reeds besloten is, doch dat 
zulks ten aanzien van het onderwerpelijke 
geval reeds hierom niet opgaat, omdat, zooals 
uit de stukken blijkt, de lokalen, welke bij de 
school voor uitgebreid lager onderwijs in ge
bruik waren, na de opheffing dezer school 
dadelijk wee·r voor het gewoon lager onder
wijs in gebruik zijn genomen; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

17 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepvaart art. 7.) 

Het Voornsche kanaal, waarin, naar in 
het vonnis is vastgesteld, het schip tijdens 
het inladen van de kunstmest ligplaats 
had, behoort niet tot het watergebied, 
waarop door de Herziene Rijnvaartakte 
van 17 Oot. 1868 de vrije vaart is gewaar
borgd; het is immers niet een uitmonding 
van den Rijn, terwijl het ook niet uit 
anderen hoofde van het vrije watergebied 
deel uitmaakt. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

Op het beroep van A. T., schipper te Mid
delharnis, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 

L . 1938. 

Sommelsdijk van 11 Juni 1937, waarbij requi
rant ter zake van: het door misbruik van 
gezag opzettelijk uitlokken van de overtre
ding: het na inwerkingtreden van het beslun,, 
als bedoeld in art. 2 der Wet van 5 Mei 1933, 
S. 251, binnen het in dat besluit genoemde 
district in een vaartuig in lading nemen van 
goederen voor vervoer naar binnen het Rijk 
ge legen plaatsen, zonder dat dit, blijkens een 
daarvan overgelegd bewijs, als in art. 4 dier 
wet bedoeld, geschiedde krachtens een over
eenkomst, ten aanzien van welke door een 
Bevrachtingscommissie tusschenkomst of goed
keuring is verleend, met aanhaling der artt. 
7, lid 1, 11, lid 1 der Wet van 5 Mei 1933, 
S, 251, 47 aanhef en onder 2°, 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van twee gul
den en vervangende hechtenis van twee dagen; 
(Gepleit door Mr. W. A. C. van Dam.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Bij vonnis van 11 Juni 1937 verklaarde de 
Kantonrechter te Sommelsdijk ten laste van 
requirant bewezen, dat Willem Nouwen op 16 
Maart 1936 te Hell evoetsluis in het motor
schip "Willem H endrika" een hoeveelheid 
kunstmest heeft ingeladen voor vervoer naar 
Middelharnis, terwijl dit niet geschiedde krach
tens een overeenkomst, ten aanzien waarvan 
door de toen daartoe bevoegde Bevrachtings
commissie als bedoeld in de Wet van 5 Mei 
1933, S. 251, tusschenkomst of goedkeuring 
was verleend, welk feit verdachte door aan 
Nouwen voornoemd, die toen hij hem als 
schipper in dienst was, op 16 Maart 1936 te 
Middelharnis een daartoe strekkende opdracht 
te geven, opzettelijk heeft uitgelokt. 

De Kantonrechter enz. 
Requirant had voor den Kantonrechter aarr

gevoerd, dat het bewezen verklaarde feit niet 
strafbaar was, vermits de bestemming der 
ingeladen kunstmest was, te worden vervoerd 
over de wateren, aangeduid in art. 1 van de 
H erziene Akte omtrent de Rijnvaart, 

De Kantonrechter verwierp echter dit ver
weer op grond, dat de plaats, waar de onder
havige kunstmest is ingeladen, n.l. te H elle
voetsluis en wel in het Voornsche Kanaal, niet 
kan worden gerekend tot de embouchures van 
den Rijn, onder welke laatste ingevolge lid 3 
van art, 1 der herziene akte omtrent de Rijn
vaart, den 17den October 1868 te Mannheim 
gesloten en goedgekeurd bij de Wet van den 
4den April 1869, S. 37, ook zijn te begrijpen 
de Lek en de Waal, moetende toch, zooals kan 
blijken uit lid 2 van art. 2 der voormelde her
ziene akte, waarin wordt gesproken van "voies 
navigables reliant la pleine mer du Rhin par 
Dordrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis et 
Brielle" als de uitmondingen van den Rijn 
worden beschouwd de beide uitwegen uit den 
Rijn door Nederland naar de open zee en wel 
die uit de Lek van Krimpen aan de Lek af 
langs Rotterdam en Brielle en die uit de Waal 
van Gorinchem af over Dordrecht en Helle
voetsluis door het Hollandsch Diep en het 
Haringvliet en derhalve niet het Voornsche 
Kanaal, welk kanaal een door een schutsluis 
van het Haringvliet gescheiden binnenwater is ; 

dat voorts de ingeladen kunstmest bestemd 
was te worden vervoerd over een gedeelte van 

3 
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het voormeld Voornsche Kanaal en ook over 
de Middelharnische haven, welke een door een 
schutsluis van het H aringvl iet gescheiden bin
nenwater is en wel naar Middelha rnis en die 
lading alzoo bestemd was om mede te worden 
vervoerd over andere wateren dan welke zijn 
aangeduid in art. 1 der meergemelde herziene 
akte en wel naar een binnen het Rijk gelegen 
plaats; 

dat verdachte mitsdien, a lvorens tot de in
lading dier kunstmest werd overgegaan, de 
tusschenkomst of goedkeuring van de bevrach
tingscommissie, tot welker ressort H ellevoet
sluis behoorde, behoefde en hij , deze niet ver
kregen hebbende, ingevolge de artt. 7 en _11 
der Wet van den 5den Mei 1933, S. 251, een 
strafbaar feit beging. 

In cassatie gekomen, droeg requirant's raads
man als middel voor: S. , althans v. t . van 
artt. 4, 7, 10 en 11 van de W et van 5 Mei 
1933 S . 251, in verband met art. 58 der Grond
wet en de artt. 1 en volgende, speciaal a rt. 
34 en Slotprotocol punt 2 bij art. 3 van de 
H erziene Rijnvaartacte van 17 October 1868 
S. 1869 n°. 75 voorwoveel noodig goedgekeurd 
bij de wet van 4 April 1869, in verband met 
de artt. 350, 351 en 352 Sv., doord ien de 
R echtbank requirant aan het ten laste gelegde 
schuldig verklaard en veroordeeld heeft, in
stede van hem van rechtsvervolging te ont
slaan, althans vrij te spreken. 

Ik moge in deze zaa k volstaan met te ver
wijzen naar hetgeen ik opmerk in de volgende 
zaak onder 0

• 41194 (hieronder a fgedrukt, 
R ed.), daar de gronden van den Kantonrechter 
vrij wel gelijkluidend zijn aan die daarbij ver
meld. 

Alleen moge ik hierbij opmerken - het ge
val betreft een andere plaats van overtreding 
- dat H ellevoetsluis li gt aan het Voornsche 
K anaal en het Haringvliet, en ook het Voorn
sche Kanaal behoort m . i. op de in zake n°. 
41194 aangegeven gronden tot het gebied der 
Rijnvaart-acte. 

Ik concludeer derhalve tot vernietig ing van 
.het vonnis en verwij zing der zaak naar de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam ten e inde met 
inachtneming va n 's H oogen R aads arrest ver
der te worden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer van 

der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij pleidooi : (zie con
clusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten laste van requirant is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging a ls ·voormeld, dat enz. zie conclusie; 

0 . dat het middel blijkens de toelichting er 
van uitgaat, dat het Voornsche kanaal zoude 
behooren tot het watergebied, waarop doo r de 
H erziene Rijnvaartakte van 17 October l 868 
de vrije vaart is gewaarborgd; dat echter dit 
kanaa l, waarin, naar in het bestreden vonnis 
is vastgesteld, het schip de Wi ll em H endr ika 
tijdens het inl a <len van den kunstmest ligplaats 
had, niet tot dit watergebied behoort, immers 
niet een uitmonding van den Rijn is, noch uü 
anderen hoofde van het vrije watergebied deel 
uitmaa-kt; dat dan ook, waar het inl aden ge- · 

schiedde ter plaatse, waar de Herziene Rijn
vaartakte zich niet deed gelden, een beroep op 
die akte den requirant niet kan baten; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

17 J anuari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepvaart a rt. 7 ; Wet R. 0 . a rt. 99.) 

H et middel, waarbij wordt betoogd, dat 
- waa r het H aringvliet behoort tot het 
vrije watergebied, in a rt. 1 der Herziene 
Rijnvaartakte bedoeld - ook de aan dit 
vaarwater gelegen haven van Middelhar
nis, hoewel van een schutsluis daarvan 
ge cheiden, deel van dit gebied uitmaakt, 
steunt dus hierop, da t de kantonr. op een 
onjuisten grond tot de slotsom zou zijn 
gekomen, dat de bij dagv. aangegeven 
plaats van inl ading niet behoort tot het 
vrije watergebied in vorengenoemd artikel 
bedoeld, eene vraag welke mede van feite
lijken aard is. 

H et middel kan derhalve als betreffende 
het verzuim van een anderen vorm dan in 
a rt . 99 lid 2 Wet R. 0. bepaaldelijk aan
gewezen niet tot cassatie le iden. 

Anders Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Op het beroep van A. T., grossier te Mid
delharnis, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Sommelsdijk van 11 Juni 1937, waarbij requi
rant ter zake van: het door misbru ik van 
gezag opzettel ijk uitlokken van de overtreding: 
het na in werking treden van het besluit, als 
bedoeld in art. 2 der wet van 5 Mei 1933, 
S . 251, binnen het in dat besluit genoemde 
district in een vaa rtuig in lading nemen van 
goederen voor vervoer naar binnen het Rijk 
gelegen plaatsen, ronder dat dit, blijkens een 
daarvan overgelegd bewijs, a ls in art. 4 dier 
wet bedoeld, geschiedde krachtens een over
eenkomst, ten aanzien van welke door een 
Bevrachtingscommissie tusschenkomst of goed
keuring is verleend, met aanhaling der artt. 7, 
lid 1, 11, lid 1 der wet van 5 Mei 1933, S. 
251, 47 aanhef en onder 2°, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van vijf gulden 
en vervangende hechtenis van vijf dagen ; 
(Gepleit door Mr. W . A. C. van D am). 

Conclusie va n den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De K antonrechter te Sommelsdijk verklaarde 
bij vonn is van 11 Juni 1937 ten laste van 
requi rant bewezen, dat te M iddelharni s op 1 
Apri l 1936 omstreeks 10 uur een bij hem in 
dienst zijnde schipper, vol gens opgaaf Will em 
Nouwen genaamd, in het in de Middelh arni
sche haven aldaar gelegen motorschi p " Wil 
lem Hendrika" goederen in lading heeft ge
nomen voor vervoer naar Rotterdam hetwelk 
niet geschiedde krachtens een overeenkomst 
ten aanzien van __ welke door de bevoegde Be'. 
vrachtingscommissie de ingevolge de Wet van 
5 Mei 1933, S. 251, vereischte tusschenkomst 
of goedkeuring was verleend, welk feit ver

, dachte al daar op eerstgenoemden datum opzet
. telijk heeft uitgelokt door misbruik van gezag 

' ' 
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als patroon van Nouwen, voornoemd en wel 
door dezen een daartoe strekkende opdracht te 
geven. Hieraan gaf hij de benaming van: enz. 

Requirant had betoogd, dat het bewezen ver
klaarde feit niet strafbaar was, daar de be
stemming der in lading genomen goederen was 
te worden vervoerd over de wateren, aanga· 
duid in art. 1 der H erziene Akte omtrent de 
Rijnvaart. 

De Kantonrechter verwierp dit verweer, op 
grond, dat de plaats, waar de onderhavige goe
deren in lading zijn genomen, n.l. te Middel
harnis in de Middelharnische haven, niet kan 
worden gerekend tot de embouchures van den 
Rijn, onder welke laatste ingevol ge lid 3 van 
art. 1 der herziene akte omtrent de Rijnvaart, 
den 17den October 1868 te Mannheim gesloten 
en goedgekeurd bij de Wet van den 4den April 
1869, S. 37, ook zijn te begrijpen de Lek en 
de Waal, moetende toch, woals kan blijken 
uit lid 2 van art. 2 der voormelde herziene 
akte, waarin wordt gesproken van voies na
vigables reliant la pleine mer au Rhin par 
Dordrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis et Briel
le, als de uitmondingen van den Rijn worden 
beschouwd de beide uitwegen uit den Rijn 
door Nederland naar de open zee en wel die 
uit de Lek van Krimpen aan de Lek af langs 
Rotterdam en Brielle en die uit de Waal van 
Gorinchem af over Dordrecht en Hellevoet
sluis door het H ollandsch Diep en het Haring
vliet en derhalve niet de Middelharnische ha
van een door een schutsluis van het Haring
vl iet gescheiden binnenwater is; 

dat voorts voormelde goederen bestemd wa
ren te worden vervoerd over h1Jt Spui, welk 
water een verbindingstroom van het Haring
vliet en Oude Maas is en wel naar Rotterdam 
en die lading alwo bestemd was om mede te 
worden vervoerd over andere wateren dan 
welke zijn aangeduid in art. 1 der meergemel
de herziene akte en wel naar een binnen het 
Rijk gelegen plaats; 

dat verdachte mitsdien, alvorens tot de in
lading dier goederen werd overgegaan, de tus. 
schenkomst of goedkeuring van de bevrach
ti ngscommissie, tot welks ressort Middelharnis 
behoorde, behoefde en hij , deze niet verkregen 
hebbende, ingevolge de artt. 7 en 11 der Wet 
van den 5den Mei 1933, S. 251 een strafbaar 
feit beging. 

In cassatie droeg requirant's raadsman hier
tegen als middel voor: S ., althans v. t. van 
artt. 4, 7, 10 en 11 van de Wet van 5 Mei 
1933 S. 251, in verband met art. 58 der 
Grondwet en de artt. 1 en volgend!!, speciaal 
art. 34 en Slotprotocol punt 2 bij art. 3 van 
de H erziene Rijnvaartacte van 17 October 1868 
S. 1869 n°. 75 voorwoveel noodig goedgekeurd 
bij de wet van 4 April 1869, in verband met 
de artt. 350, 351 en 352 Sv., doordien de 
Rechtbank requirant aan het ten laste gelegde 
schuldig verklaard en veroordeeld heeft, in 
stede van hem van rechtsvervolging te ont;.. 
si aan, althans vrij te spreken. 

Ik acht het middel juist, en kan de opvat
ting van den Kantonrechter, dat de aanwezig
heid van een schutslois in de hayen van Mid
delharnis dit water maakt tot een binn!).Ilwater 
vallende buiten de mondingen· van den Rijn, 
niet deelen. Bij de. weerlegging yan - het ver
weer zegt dil ~antonrechter, dat de Middel-

harnische haven door een schutsluis van het 
Haringvliet gescheiden is . 

H et Haringvliet behoort, zooals ook blijkt 
uit Uw arrest van 9 Maart 1936 (1936, N°. 
236) tot een der wateren waarop de ,vet van 
5 Mei 1933, S. 251 niet toepasselijk is, en nu 
brengt het begrip haven in het algemeen mede 
dat daarbij gedacht moet worden aan een lig
plaats voor schepen aan de oever van een zee 
of rivier, welke bescherming biedt tegen stor
men, een gelegenheid geeft voor een behoorlijk 
laden en lossen, en welke deel uitmaakt van 
het vaarwater. 

De wijze van inrichting van die veilige kom 
in of aan den vaarweg doet daaraan niet af. 

In somm ige gevall en zullen sluizen noodig 
zijn om het doel te bereiken, in andere geval
len biedt de natuurlijke ligging voldoende 
waarborgen. Ook uit Uw arresten van 17 Dec., 
1934 (W. 12849, N. J . 1935, 5, 11) valt m. i. 
af te leiden, dat het laden en Jo sen, dus de 
gelegenheid ertoe, m. a. w. de haven, behoort 
tot het z.g. vrije gebied. 

H et door den Kantonrechter gebruikte ken
merk, dat daar verandering in wu brengen, 
n.l. de schutsluis, acht ik daartoe onvoldoende. 
De Rijnvaartacte geeft zelve geen omschrijving 
van de havens, of van ligging en inrichting 
ervan, doch spreekt daarentegen wel in art. 
34 over kraan, weeg. en havengelden, waar
uit valt af te leiden, dat ook havens tot het 
tot de Acte bestreken gebied behooren. 

Van belang is in dit verband ook nog de 
tweede 'bepaling uit het slotprotocol verwijzend 
naar art. 3 der Acte, luidend : ,,Es wird all 
seitig anerkannt, dasz unter die Bestimmung 
im ersten Absatze dieses Artikels Brücken
gelder, die auf andern Wasserstraszen als auf 
dem Rheine erhoben werden, und die für die 
Benützung Künstlicher Wasserstraszen ader 
Anlagen, wie Schleusen u. dergl. zu ent,; •h
tenden Gebühren nicht zu subsumieren sinJ." 

Intusschen is het mogelijk, dat een haven, 
al wordt die gebruikt ten bate van een be
paalden waterweg, door zijn bijzondere ligging 
toch niet geacht kan worden deel uit oo maken 
van dien weg. u daaromtrent feite] ijk niets 
blijkt, acht ik derhalve een nader onderzn•Jk 
naar dit punt noodig. 

Voorts zegt de Kantonrechter nog, dat het 
Spui niet behoort tot het in de Rijnvaartacte 
bedoelde watergebied. Ik meen het tegendeeI 
te mogen afleiden uip Uw voormeld arrest van 
9 Maart 1936. Het Spui behoort tot de voie 
navigables reliant la pleine mer au Rhin", 
woals ook uit lid 2 van art. 2 der Rijnvaart
acte m. i. volgt. 

Ik meen voor deze opvatting tevens te mogen 
verwijzen naar de reeds vermelde arresten en 
de · daaraan voorafgaande conclusies, waarbij 
het terrein, dat de J;lijnvaartacte bestrijkt. 

Mijn slotsom is derhalve, dat het vonnis 
waarvan beroep zal -moeten worden vernietigd 
en verwezen naa r de Arr.-Rechtbank te Rot
terdam ten einde met inach,tn~ming van 's Hoo
gen Raa:ds arrest verder te worden berecht en 
afgedaan. . . 1, 

De Hooge Raad, e~z. ; 
Gehoord het verslag va~ den R aadsheer 

vari de~-Meulen ; ; 
G!!let op, het midd(;ll. Y'!-ll ,cassatie, namen 
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den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten laste van requirant is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat enz. (zie conclu
sie); 

0. dat de Kantonrechter requ irants betoog, 
dat het telaste gelegde niet strafbaar zoude 
zijn, vermits de bestemming der in lading ge
nomen goederen was te worden vervoerd over 
de wateren, aangeduid in art. 1 van de Her
ziene Akte omtrent de Rijnvaart, heeft ver
worpen, op grond dat enz. (zie conclus ie); 

0. dat het middel aldus is toegelicht, dat, 
waar het Haringvliet behoort tot het vrije 
watergebied, in art. 1 der Herziene Rijnvaart
akte bedoeld, ook de aan dit vaarwater gele
gen haven van Middelharnis van dit gebied 
deel uitmaakt, waarbij het onverschill ig is, 
dat deze haven door een schutsluis van het 
H aringvliet is afgescheiden; 

0. dat het middel derhalve hierop steunt, 
dat de Kantonrechter op een onjuisten grond 
tot de slosom zou zijn gekomen, dat de bij 
dagvaarding aangegeven plaats van inlading 
niet behoort tot het vrije watergebied, bedoeld 
in art. 1 der Herziene Rijnvaartakte van 1868, 
een vraag welke mede van feitelijken aard is ; 

dat het middel derhalve als betreffende het 
verzuim van een anderen vorm dan in art. 99 
ljd 2 der Wet R. 0. bepaaldel ijk aangewezen 
niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

17 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (M.- en R.wet art. 22; Sv. art. 
342.) 

Uit de tot b.et bewijs gebezigde verkla
ringen blijkt, dat req. met een flinke 
vaart rijdende, hoewel hij op denzelfden 
kant . van den weg, als waarop hij reed, 
de lichten van een a uto zag, steeds met 
dezelfde vaart aan dien kant is blijven 
doorrijden, ook toen hij , op kort.en af
stand van die lichten gekomen, zag, dat 
zij van een stilstaanden auto waren, ter
wijl de eigenaar van dezen auto zijn lin
ker richtingsaanwijzer had uitgestoken. 

E en dergelijke wijze van rijden is 
hoogst roekeloos, terwijl op eenige nood
zaqk daartoe geen beroep werd gedaan 
en daarvan ook niet blijkt. H et bewezen
verklaarde omvat zeker de overtreding 
van art. 22 M. en R .wet. 

De verklaring van get. de B.: ,,Ik heb 
herhaaldelijk klachten hieromtrent [het 
slechte rijden van verd.] ontvangen en 
het heeft soms wel klachten geregend, 
waarbij dan wel werd medegedeeld, dat 
verd. een gevaar voor kinderen op den 
weg was.", betreft een eigen waarneming 
van dien getuige. Uit geen enkel wets
voorschrift volgt, dat die getuige had 
moeten noemen, wie hem bedoelde mede
deelingen hadden verstrekt. 

Op het beroep van S. C. E ., koopman, te 
Texel, requirant van cassatie tegen een vonnis 

va1..1 de Arr.-Rechtbank te Alkmaar van 2) 
Sept. 1937, waarbij in hooger beroep, met ver
nietiging van een vonnis van het Kantonge
recht te den Helder, op 23 Februa1·i 1937 in 
deze zaak _gewezen. requirant ter zake van 
"als bestuurder van een motorrijtuig daarmede 
over een weg rijden op zoodanige wijze, dat de 
veilighe id van het verkeer wordt in gevaar 
gebracht" met aanhaling van de artt. 22, 29 
en 31 der Motor- en Rijwielwet en 23 en 91 
Sr. is veroordeeld tot eene geldboete ten bedra
ge van vijf en twintig gulden, bij gebreken 
van betaling en verhaal te vervangen door 
tien dagen hechtenis, met ontzegging van de 
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor 
den tijd van zes maanden; (Gepleit door Mr. 
S. van Oven). 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon B ake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luiden
de: 

I. S. , iilthans v. t. van de a rtt. 22, 29 der 
Motor- en Rij wielwet, 350, 351 , 352, 358, 359, 
425 Sv. omdat het bewezenverklaarde niet 
strafbaar is, althans uit de bewijsmiddelen. niet 
kan worden a fgeleid de door de wet gevorder
de verwaarloozing van voorzichtigheid. 

II . S., a lthans v. t. der genoemde artikelen 
en van de artt. 338, 339, 342 Sv. omdat als 
bewijsmiddel is gebezigd de verklaring van 
getuige de Blieck: 

" Ik heb herhaaldelijk klachten hieromtrent 
ontvangen en het heeft soms wel klachten 
geregend, waarbij dan wel werd medegedeeld, 
dat verdachte een gevaar voor kinderen op 
den weg was" . 

0. dat bij het bestreden vonnis - met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld - is 
bewezen verklaard het aan requirant te laste 
gelegde, luidende: ,,dat hij den 15den Decem
ber 1936 des namiddags circa 8 uur te Texel 
a ls bestuurder van een vierwielig motorrij tu ig 
heeft gereden op den openbaren rijweg Schil
derweg en hierbij hoogst roekeloos en zonder 
eenige noodzaak_ is aangereden tegen het vier
wielig motorrijtuig van J . Vlas, dat alstoen 
aldaar op het voor hem, verdachte, rechterge
deelte van dien weg sti lstond met de voorzijde 
naar hem, verdachte, gericht en terwij l dat 
stilstaande m_otorrijtuig was voorzien van de 
vereischte verlichting; 

0. dat bij het bestreden vonnis het bewijs 
van dit feit is aangenomen op grond van de 
navolgende verklaringen : 

getuige J an Vlas: 
Op 15 December 1936 heb ik des avonds te 

± 8 uur mijn vierwieligen vrachtauto, waar
mede ik melkbussen ophaalde en welken auto 
ik bestuurde, op den Schi lderw_eg in de Ge
meente Texel nedergezet aan den voor mij 
linkerkant van dien weg bij het damhek van 
de hoeve van de gebroeders van der Stern, 
zoodat deze auto kwam te staan met de voor
zijde gekeerd in de richting van ·Oude Schi ld. 
Ik heb toen de koplampen op stadsl icht ge
draaid. Terwij l ik een bij gezegd damhek 
staande melkbus wilde opnemen om op mijn 
vrachtauto_ te laden, zag ik van uit de richting 
Oude Schild aan de voor dezen rechterzijde 
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van den weg een auto met flinken vaart komen 
aanrijden. Ik heb toen naast mijn vrachtauto 
staande, het knopje van den richtingaanwijzer 
naar links gedraaid, zoodat de linkerrichting
aanwijzer horizontaal g ing uitstaan en een hel
der rood licht uitstraalde. Ik heb vervolgens 
de melkbus vastgepakt en was bezig deze op 
den vrachtauto te laden, toen de auto, dien ik 
had zien aankomen met een hevigen slag tegen 
de voorzijde van mijn vrachtauto aanbotste; 

getuige Clazina Vlas: 
Op 15 December 1936 zat ik àes avonds te 

± 8 uur in de cabine van den vrachtauto van 
mijnen vader, den getuige Jan Vlas, toen deze 
den auto op den Schilderweg te Texel den 
weg naar links overstuurde en den auto aan 
den 1 inkerkant van dien weg - wat de rich
ting betrof. waarin de auto zich voortbewoog 
- deed stil houden voor het damhek van de 
boerderij van de gebroeders van der Stern. 
De auto stond toen met de voorzijde gekeerd 
in de richting van Oude Schild. De kopl ampen 
van de auto brandden en ik zag, dat, toen de 
auto tot stilstand was gekomen, mijn vader 
draa ide aan de knop der verlichting. De lam
pen bleven ook toen licht ,riven. Toen mijn 
vader uit de cabine was gestapt, zag ik uit de 
richting Oude Schild een auto aankomen, die 
eveneens licht voerde. Mijn vader draaide ver
volgens aan de knop van de richtingaanwijzer. 

De uit de richting Oude Schild aankomende 
auto bleef op de voor hem rechterzijde van 
den weg rijden ; op zeer korten afstand van 
onze vrachtauto gekomen, maakte de aanko
mende auto plotseling een beweging naar links, 
doch reed vervolgens met een geweldigen slag 
tegen onzen auto op. Ik werd heen en weer 
geschud en werd door glas van de voorruit 
van onzen auto aan de kin gewond. De be
stuurder van dezen auto, die onzen auto had 
aangereden, was de verdachte; 

getuigen Teunis Adrianus H ermes en Thijs 
Boon, eensluidend, doch ieder voor zich: 

In den avond van 15 December 1936 te ± 
8 uur zat ik in mijne woning, gelegen aan den 
Schilderweg te Texel , toen ik opgeschrikt werd 
door een hevigen slag. Ik begaf mij op den 
Schilderweg en zag bij het damhek van de 
boerderij van de gebroeders van der Stern den 
vrachtauto van getuige Jan Vlas staan aan den 
linkerkant van dien weg, gerekend naar Oude 
Schild. De beide koplichten van deze auto 
brandden doch gaven geen verblindend licht. 
De linkerrichtingaanwijzer van deze auto stak 
uit en gaf een duidelijk zichtbaar rood licht; 

Getuige Albertus de Blieck, Brigadier der 
Rijksveldwacht: 

Op 15 December 1936 heb ik des avonds te 
± 8½ uur op den openbaren Schilderweg te 
Texel ongeveer bij het damhek van de boer
derij van de gebroeders van der Stern aan de 
linkerzijde van dien weg, gerekend uit de 
richting Oude Schild en met de voorzijde ge
keerd naar Oude Schild den vrachtauto van 
den getuige J an Vlas zien staan; op den berm 
aan de andere zijde van dien weg stond de 
auto van den verdachte. Beide auto's waren 
van voren ernstig beschadigd. De vrachtauto 
voerde een niet verblindend licht. 

De verdachte staat te Texel bekend als een 
slecht autobestuurder. Ik heb herhaaldelijk 
klachten hieromtrent ontvangen en het heeft 

soms wel klachten geregend, waarbij dan wel 
werd medegedeeld, dat verdachte een gevaar 
voor kinderen op den weg was ; 

en de verdachte: 
Op 15 December 1936 reed ik als bestuurder 

van een vierwielig motorrijtuig des avonds te 
± 8 uur op den Schilderweg te Texel , komen
de uit Oude Schild en gaande naar den Burg. 
Ik bereed den rechterkant van den weg. Aan 
dienzel fden kant van den weg zag ik de 1 ichten 
van een auto. Toen ik op korten afstand van 
die lichten gekomen was, zag ik, dat deze lich
ten waren van een stilstaanden auto. Ik ben 
met de vaart, waarmede ik reed tegen dien 
auto opgereden. a deze aanrijding bleek het, 
dat de auto, waartegen ik opgereden was, de 
vrachtauto van den getuige Jan Vlas was. 

Wat de middelen betreft : 
0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat uit voormelde verklaringen blijkt, dat 

requirant met een flinke vaart rijdende, hoe
wel hij op denzelfden kant van den weg als 
waarop hij reed, de lichten van een auto 'zag, 
steeds met dezelfde vaart aan dien kant is 
blijven doorrijden, ook toen hij, op korten 
afstand van die lichten gekomen, zag, dat zij 
van een stilstaanden auto waren, terwijl de 
eigenaar van dezen auto zijn. linker richting
aanwijzer had uitgestoken; 

dat een dergelijke wijze van rijden hoogst 
roekeloos is, terwijl op eenige noodzaak daar• 
toe ten deze door requirant geen beroep is ge
daan en daarvan ook niet is gebleken; . 

dat dit middel dus feitelijken grondslag mist, 
voorwoverre het beweert, dat uit de bewijs- · 
middelen strafbare onvoorzichtigheid niet kan . 
worden afgeleid, terwijl het bewezen verklaar
de zeker omvat de overtreding van art. 22 der 
Motor- en Rijwielwet ; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat de in dit middel vermelde verklaring 

van getuige de Blieck betreft een eigen waar
neming van dien getuige en niets inhoudt, wat 
in strijd zou zijn met a rt. 342 Sv. , terwijl uit 
geen enkel wetsvoorschrift volgt, zooals ten 
onrechte bij de toelichting op het middel is 
aangevoerd, dat die getuige had moeten noe
men, wie hem bedoelde mededeelingen ha dden 
verstrekt; 

dat dit middel derhalve is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnv eldt .] 

(N. J.) 

17 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vleeschkeuringswet artt. 8 en 23a. ) 

Nu Krommenie - ofschoon die gemeente 
mede behoort tot den keuringskring " Zaan
streek", waarvoor door Ged. Staten van 
N .H. bij besluit van 19 Aug. 1936 n° . 102, 
ingevolge het K . B. van 11 Febr. 1936 n°. 
129, eene gemeenschappelijke regeling in 
zake den keur_ingsdienst van vee en vleesch, 
als bedoeld m art. 23a der Vleesch keu
ringswet, is vastgesteld - niet is aange
sloten bij het openbaar slachthuis der ge
meente Zaandam [als centrale gemeente 
bedoeld in art. 20 der wet aangewezen] 
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had het te Zaandijk aangetroffen vleesch 
hij invoer vanuit Krommenie aan "invoer
:keuring" moeten zijn onderworpen. 

D e door de gemeente Zaandijk vastge
stelde bepaling omtrent de z.g. ,, invoer
keuring" is geheel in overeenstemming met 
voormelde gemeenschappelijke regeling, 
welke in art. 20 lid 2 voorschrijft, dat in 
de gemeente] ijke vl eesch keuringsverorde
ning wordt opgenomen de bepaling, dat 
vleesch, in de desbetreffende gemeenten 
ingevoerd uit de tot de kring " Zaanstreek" 
behoorende gemeenten - niet bij het open
baar slachthu is aangeslot,en - mede onder
worpen is aan het onderzoek bedoeld in 
art. 8, lid 1 Vleeschkeuringswet. 

Deze regeling is noch met de wet noch 
met het systeem eener "gezamenlijke rege
ling" in strijd , terwijl over de doelmatig
heid der verordening aan den rechter geen 
oordeel toekomt. 

De woorden "in die gemeente" voor
komende in art. 8 der Vleeschkeuringswet 
moeten niet zoo eng· worden opgevat, dat 
daarmede wu zijn gezegd, dat het daar 
bedoelde onderwek bepaaldelijk op het 
grondgebied van de gemeente wu moeten 
plaats hebben. 

Op het beroep van ·c. Z., slager, te Zaan
dijk, requirant van cassatie tegen een te zij 
nen laste gewezen vonnis van het Kanton
gerecht te Zaandam van 13 Juli 1937, waarbij 
hij. ter zake van "in de gemeente Zaandijk, 
vleesch, dat niet voorzien is van het in art. 
32 der Vleeschkeuringsverordening voor die 
gemeente bedoelde stempelmerk, voorhanden 
hebben in een winkel", met aanhaling van de 
artt. 1, 2, 8, 18, 20, 21, 22, 23a, 36, 40, 44, 
51 der Vleeschkeuringswet S. 1919 n°. 524, 
1, 44, 45 , 46, 47 van het K , B . van 5 Juni 
1920, S. 285., 1, 22, 30, 32, 36 aanhef en sub 
a, 40, 41 der Vleeschkeuringsverordening voor 
de gemeente Zaandijk, is veroordeeld tot eene 
geldboete van twee gulden en vijftig cents en 
één dag vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Zaandam verklaarde 
bij schriftelijk vonnis van 13 Juli 1937 ten 
l aste van requirant bewezen, dat hij op 1 Mei 
jongstleden, des middags te omstreeks 12 ure 
in de gemeente Zaandijk in een winkel in het 
J""rCeel pl aatsel ijk bekend Lagedijk 244 eene 
h0eveelhe id deelen van een gedood rundkalf, 
wel k vleesch noch verduurzaamd noch toebere id 
was en welk vleesch niet voorzien was van het 
in a rt. 32 der vleeschkeuringsverordening voor 
die gemeente bedoelde stempelmerk, voorhan
d en beeft gehad. 

Van oordeel, dat enz. 
Bij schriftuur voert requ irant. in cassatie a ls 

middelen aan: 
I. ,.S., a lthans v. t. van de artt. 8, le lid, 

18, 20, 21, 23a en 35 der Vl eeschkeuringswet 
S. 1919 N°. 524, art. 44 van het Koninklijk 
Besluit van 5 Juni 1920 (S. 285) en de artt. 
22, 30, 32, 36 aanhef en sub a, 40 en 41 der 
Vleeschkeuringsverordening voor de gemeente 
Z aandijk, 

door het bewezene strafbaar te oordeelen, 

hoewel het geen strafbaar feit inhoudt. 
2. ,.S., althans v. t. van de a:rtt. 8, l e lid 

en 20, 3e lid der Vleeschkeuringswet, 
door te beslissen, dat de invoerkeuring als 

bedoeld in art. 8 van de Vleeschkeuringswet 
kan gesch ieden in een andere (centra le) ge
meente, dan de gemeente, waarin het vleesch 
wordt ingevoerd." 

Ter toe! ichti ng van het eerste middel zegt hij : 
Door Gedeputeerde Staten van Noord-Hol

land is bij besluit van 19 Augustus 1936 N° . 
102, zulks ingevolge Koninklijk Besluit van 
11 Februari 1936 N°. 129, een gemeenschap
pelijke regeling inzake den keuringsdienst van 
vee en vleesch , als bedoeld bij art. 23a van d<> 
Vl eeschkeuringswet, voor de gemeenten Zaan
dam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, \,Vormer
veer, Krommenie (welke gemeente o. a. wèl 
tot de gemeenschappelijke regel ing inzake den 
vleeschkeuringsdienst, doch niet tot het open
baar slachthuis te Zaandam is toegetreden), 
Assendelft, Westzaan, Wormer en Jisp vast
gesteld. Al deze gemeenten vormen den K eu
ringskring Zaanstreek" 

Art. 44 ~an het Kon.' Besluit van 5 Juni 
1920, S. 285, schrijft voor, dat goedgekeurd 
vleesch wordt voorzien van een stempelmerk, 
o. m. bevattende den naam van de gemeente 
waar het vleesch gekeurd is , of, indien onder
scheidene gemeenten een gemeen chappelijke 
regeling voor de uitvoering van de wet hebben 
getroffen, gel ijk in casu het geval is, den naam 
van een dier gemeenten. 

Voor den geheelen keuringskring geldt der
ha lve één goedkeuringsmerk en niet, gelijk in 
den keuringskring "Zaanstreek" twee goedkeu
ringsmerken, n.l. het merk " Z'dam" voor 
vleesch, goedgekeurd aan het openbaar slacht
huis te Zaandam en het merk " Zaandam" 
(,,Zaanstreek", R ed.] voor vleesch, in de n iet 
bij het openbaar slachthuis aangesloten ( doch 
wel tot den keuringskring behoorende) ge
meenten goedgekeurd. 

In het beroepen vonn is vereenzelvigt de 
E.A. Heer Kantonrechter den dienst van het 
openbaar slachthuis met den vleeschkeurings
dienst. 

Het gevolg van het ééne goedkeuringsmerk 
voor den geheelen keuringskring is, dat in
voerkeuring ex art. 8 van de Vl eeschkeurings
wet niet mag worden toegepast op vleesch, dat 
in een gemeente van den keuringskring waarin 
h!)t reeds is goedgekeurd en waarvan het der
halve reeds het goedkeuringsmerk heeft ont
vangen, wordt ingevoerd. Zulk een twee de en 
volgende keuring is derhalve èn in strijd met 
het begrip __ ,.gemeenschappelijke regeling" als 
bedoeld b1J art. 23a der Vl eeschkeuringswet 
èn in strijd met art. 44 van het K . B . van 5 
Juni 1920 S . 285. 

Dientengevolge was het eenmaal in den keu
ringski'.ing " Zaanstreek" goedgekeurde en in 
dien kring van het goedkeuringsmerk , Zaan
dam" voorziene vleesch, vrij van invo~rkeu
ring bij invoer in eenige andere gemeente van 
dien keuringskring en behoefde dit vleesch 
niet daarenboven het stempelmerk "Z'dam". 

Ten aanzien van het tweede middel merkt 
hij op: 

Waar art. 8 van de Vleeschkeuringswet be
paalt, dat de invoerkeuring (,,onderwek of 
sedert de keuring in de gemeente van uit;oer 
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veranderingen zijn opgetreden, waardoor het 
voorwaardelijk goedgekeurd of a fgekeurd moet 
worden") bij invoer in een andere gemeente, 
in die gemeente moet gesch ieden, slui t dit 
a rtikel derhalve uitdrukkelijk uit. dat de ge
meente van invoer die invoerkeuring in een 
andere gemeente kan doen geschieden . Ware 
het de bedoeling van den wetgever geweest de 
invoerkeuring in een andere gemeente dan de 
gemeente van invoer mogelijk te maken, dan 
ware de redactie van art. 8, l e I id anders ge
weest en waren de woorden " in die gemeente" 
vervangen door de woorden "door die ge
meente" . 

Het derde lid van art. 20 Vl.k.w. bevestigt 
zulks door te bepalen, dat het personeel van 
de centrale gemeente van den keuringskring 
bevoegd is " in de andere gemeenten" van den 
kring de wet toe te passen. \Vel wordt der
halve de keur ing in het onderhavige geval 
verr icht door het keuringspersoneel van de 
centrale gemeente Zaandam, doch deze invoer-· 
keuring moet worden verricht in de gemeente 
van invoer, in casu Zaandijk en mocht in geen 
geval plaats hebben te Zaandam. De thans in 
dien zin in den keuringskring " Zaanstreek" 
geldende bepalingen zijn met letter en geest 
van art. 8 der Vl eeschkeuringswet in strijd. 

In casu werd vleesch ingevoerd vanuit Krom
menie, a lwaar het was goedgekeurd en voor
zien van het stempelmerk " Zaandam", in de 
gemeente Zaandijk. H et zou volgens de thans 
geldende bepalingen van de plaatselijke ver
ordeningen voor invoer in . Zaandijk moeten 
worden gekeur d in Zaandam. Na die keuring 
in Zaandam zou het vleesch in a ll e gemeenten 
van den keuringskring " Zaanstreek" mogen 
worden ingevoerd en in ieder geval zou het 
naar Zaandijk worden vervoerd. Hierbij wordt 
echter uit het oog verloren, dat, indien gedu
rende het tijdsverloop tusschen de keuring in 
de gemeente van uitvoer (Krommenie ) en die 
in Zaandam veranderingen in het vleesch kon
den optreden, dit evengoed mogelijk is gedu
rende het tijdsverloop tussch en de keuring te 
Zaandam en den invoer in Zaandijk of welke 
andere gemeente van den keuringskring dan 
ook. 

De invoerkeuring beoogt toch juist het on
derzoek te doen plaats hebben bij de invoer 
in de gemeente, waar de consumptie moet 
plaats hebben. 

Bovendien was in het onderhavige geval het 
vleesch bestemd voor invoer in Zaandijk, zoo
dat te Zaandam niet van invoer, doch hoog
stens van doorvoer sprake kon zijn, in welk 
geval het n iet geoorloofd is keuring toe te 
passen. 

Deze zaak is ongetwijfeld van groot belang 
voor de slagers in de Zaanstreek en daarom 
heeft requirant de hierin gerezen vragen aan 
het oordeel van den Hoogen Raad onderwor
pen, hoewel hij aanvankelijk aan den ver
balisant verklaarde tot een schikk ing te will en 
overgaan. 

De fe iten komen hierop neer. dat requirant 
kalfsvleesch in zijn zaak te Zaandijk voorhan
den heeft gehad, hetwelk hij uit de gemeente 
Krommenie had ingevoerd. Het vleesch was 
afkomstig van een te K rommenie geslacht kalf 
en voorzien van het daar geldend goedkeu
ringsmerk " Zaanstreek". 

Hiermede is requirant echter in strijd ge
komen met art. 22 der "Verordening op de 
keuringsdienst voor vee en vlees in de ge
meente Zaandijk" (deze verordening is gesteld 
in een der z.g. n ieuwe spellingwijzen - welke 
is mij onbekend) waarbij o. m . bepaald is, dat 
ieder die vl eesch in de gemeente Zaandijk in
voert dit langs bepaalde wegen naar het 
openbaar slachthuis moet vervoeren ter keu
r ing. Zaandijk bezit zelf echter geen openbaar 
slachthuis, doch voor deze en andere gemeen
ten in de buurt is een gemeenschappelijke re
gel ing in zake den keuringsdienst getroffen 
voor vee en vleesch, zulks in verband met 
artt. 20 en 23a der Vleeschkeuringswet S . 1919 
N°. 524. Daarbij is de gemeente Zaandam als 
cent rale gemeente, waar het slachthuis geves
t igd is, aangewezen. H et daar gekeurde vleesch 
krijgt het stempel Z'dam, en dit stempel ont
brak op het vleesch, waarover het in deze zaak 
gaat. 

De moeilijkheid is ontstaan door de omstan
digheid, dat Krommenie niet onder de ge
meenschappelijke regel ing va lt, zoodat vanui t 
die gemeenté in Zaandijk ingevoerd vleesch 
voorzien moet zijn, niet alleen van het stem
pel Zaanstreek, maar zooals de verordening 
van Zaandijk luidt, nog bovendien bij invoer 
langs den aangewezen weg vandaar naar het 
openbaar slachthuis in Zaandam moet worden 
gebracht, om gekeurd, en c,q. met het stempel 
Z' dam gemerkt te worden. Daarna kan het 
wederom naar Zaandijk worden vervoerd om 
daar aan afnemers te worden verkocht. 

Ik krijg den indruk, dat met deze omslach
tige regeling het doel der Wet - te zorgen 
dat behoorlijk vleesch verkocht wordt - niet 
op de meest practi,che wijze wordt nagestreefd, 
doch zal mij niet verdiepen in de redenen van 
het ontstaan van dezen toestand, welke in de 
stukken naar voren zijn gebracht, a ls zijnde 
deze in cassatie niet ter zake dienende, maar 
mij beperken tot de vragen in de middelen 
gesteld. 

Ook bij den Kantonrechter is gelijk verweer 
gevoerd. Deze overwoog, dat, gez ien artt. 20 
en 23a der W et, het in overeenstemming is met 
's wetgevers systeem, dat de keuring van uit 
een niet bij de gemeenschappelijke regeling 
aangesloten in et,n wel daarbij aangesloten 
gemeente ingevoerd vleesch plaats vindt in het 
daarvoor bij di e gemeenschappelijke regeli ng 
aangewezen keurlokaal en het geenszins met 
dat systeem in strijd is, dat dit keurlokaal is 
gelegen in de gemeente, die verdachte zelf de 
voor het onderwerpelijke geval centrale ge
meente noemt, al is deze niet de gemeente, 
waarin hij het vleesch invoerde. 

Bovendien overwoog hij , dat de bedoel ing 
van art. 8 sub 1 der Wet geenszins is, dat de 
daar bedoelde keuring fe itelijk in de gemeente 
van invoer moet geschieden, doch alleen dat in 
die gemeente d.w. z. door het bestuur dier ge
meente een besluit, waarbij het ingevoerde 
vleesch aan invoerkeuring wordt onderworpen, 
kan worden genomen, zoodat van strijd tus
schen de ten deze toepasselij ke bepal ing van 
de voor de gemeente Zaandijk geldende 
vleeschkeuringsverordening en artikel 8 der 
Vl eeschkeuringswet S. 1919 N° . 524 dan ook 
geen sprake is. 

Ook ik ben van meening, dat d ie strijd niet 
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bestaat. Wel luidt art. 22 der Zaandijksche 
Verordening veel algemeener dan art. 8 lid 1 
der Wet, daar het niet spreekt van invoer van 
gekeurd vleesch, maar dit brengt m. i. vol
strekt niet mede, dat dergelijk vleesch moet 
behandeld worden alsof het nooit gekeurd was. 
Wanneer dat te Krommenie goedgekeurde 
vleesch in Zaandijk wordt ingevoerd, kan op 
het slachthuis te Zaandam all een het beperkte 
onderwek bedoeld in art. 8 lid 1 der Wet wor
den ingesteld. I s het dan goed, dan krijgt het 
het stempel " Z'dam". De verordening van 
Zaandijk kan de:r.e handelwijze vorderen . 

Het tweede middel beroept zich op de woor
den van art. 8 lid 1 der Wet, hetwelk zegt, dat 
de - wat ik wu willen noemen - herkeuring 
alleen in de gemeente van invoer kan plaats 
hebben. De her- of invoerkeuring wu du8 te 
Zaandijk moeten geschieden en niet te Zaan
dam. 

De Kantonrechter weerlegde m. i. ten on
rechte dit beroep, mét de stelling dat de be
oordeeling der doelmatigheid der verorden ing 
niet te zijner beoordeeling staat. Dit ben ik wel 
met hem eens, doch ik meen, dat het daarover 
niet gaat, al heeft requirant wellicht terecht 
betoogd, dat al dat heen en weer vervoeren 
aan de hoedanigheid van het vleesch niet ten 
goede komt. 

Zeker preekt art. 8 lid 1 der Wet over "in 
de gemeente" . Daarnaast, al is het niet in 
art. 8 schept de wet de mogelijkheid van ge
meenschappelijke regelingen voor eenige ge
meenten, en wanneer men nu niet aan de letter 
der wet blijft hangen, wat gelukkig teeds min
der gebruikelijk is, kan ronder bezwaar aan 
het begrip " in de gemeente" een ruimer be
teeken is worden gehecht dan die van grond
gebied van een bepaalde gemeente. Art. 20 
lid 3 der Wet wijst naar mijn oordeel dan ook 
juist hierop, dat bij gemeenschappelijke rege
ling de ruime opvatting gevolgd moet worden. 

Van oordeel , dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van ca atie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de primaire telastlegging, ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafopl egging als voormeld, dat 
hij op 1 Mel enz. (zie conclusie); 

0. dat ten deze vaststaat, dat het onder
havige vleesch te Zaandijk was ingevoerd uit 
de gemeente Krommenie, alwaar het was ge
keurd en van het stempelmerk " Zaanstreek" 
was voorzien; dat dit vleesch bij voorschre
ven invoer niet opnjeuw was gekeurd en, toen 
het te Zaandijk werd aangetroffen, niet was 
voorz ien van het stempelmerk " Z'dam"; 

0. nu, wat de voorgestelde middelen van 
cassatie betreft: 

dat door Gedeputeerde Staten van oord
Holl and bij Besluit van 19 Augustus 1936 
n°. 102, zulks ingevolge het Kon. Bes!. van 
11 Februari 1936 n°. 129, eene gemeenschap
pelijke regeling in zake den Keuringsdienst 

van vee en vleesch, als bedoeld bij art. 23a 
van de Vleeschkeuringswet Stbl. 1919 n°. 
524, is vastgesteld voor de gemeenten Zaan
dam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormer
veer, Krommenie, Assendelft, Westzaan, Oost
zaan, Wormer en Jisp, te zamen vormende 
den keuringskring " Zaanstreek"; 

dat als centrale gemeente, bedoeld bij art. 
20 van genoemde wet, is aangewezen de ge
meente Zaandam, alwaar het eenige open
baar slachthuis van genoemden kring is ge
vestigd en het aldaar goedgekeurde vleesch 
wordt voorzien van het stempelmerk " Z'dam" ; 

dat niet alle "kringgemeenten" bij het 
openbaar slachthuis zijn aangesloten; dat 
zulks wèl het geval is met de gemeente Zaan
dijk, doch niet met de gemeente Krommenie; 

dat bij art. 22 van de "Vleeschkeuringsver
ordening voor de gemeente Zaandijk" is be
paald, dat, behoudens het bepaalde bij art. 9 
der Vleeschkeuringswet, een ieder, die vleesch 
in de gemeente in- of doorvoert, verplicht is 
dat vleesch wnder oponthoud - behoudens 
nader omschreven uitzonderingen - langs 
door Burgemeester en Wethouders aan te wij
zen wegen naar het openbaar slachthuis te 
vervoeren, alwaar het wordt gekeurd, van 
welk voorschrift i uitgezonderd het vleesch, 
bedoeld onder de letters a, c, d en e van het 
voorgaande artikel, welke ujtwnderingen in 
he~ onderhavige geval niet aanwezig waren; 
dat onder de uitzondering onder e wordt ge
noemd vleesch, dat voorzien is van het krach
tens art. 44 van het Kon. Bes!. van 5 Juni 
1920 Stbl. 285 bij art. 32 der Verordening 
vastgestelde stempelmerk " Z'dam", aan welke 
voorwaarde, gelijk ge:r.egd, ten deze niet was 
voldaan; 

dat bij art. 40 van genoemde V erorden ing 
op overtreding van het bij art. 22 bepaa lde 
eene straf is gesteld van hechtenis van ten 
hoogste vijf dagen of geldboete van ten hoog
ste vijf en twintig gulden; 

0. dat de steil ing van het eerste cassatie
middel, dat het bewezene geen strafbaar feit 
zoude inhouden, onjuist is, nu immers daarin 
is uitgedrukt, dat het in de gemeente Zaandjjk 
aanwezig bevonden vleesch niet was voorzien 
van het vereischte stempelmerk; 

0. dat bij de toelichting van het middel is 
betoogd, dat het bewe:r.ene niettemin niet straf
baar is, daar het uit Krommenie ingevoerde 
vleesch aldaar van het vere ischte stempelmerk 
was voorzien - zijnde, bl ijkens de al daar gel
dende Vleeschkeuringsverordening, het stem
pelmerk " Zaanstreek" - en het ontbreken van 
het te Zaandijk geldende stempelmerk " Z'dam" 
alleen een gevolg van heb fe it, dat het 
v)ees~h bij invoer in de gemeente Zaandijk 
met _1s ,~ekeurd, welke wogenaamde " invoer
keurmg .. echter ten deze, nu eene gemeen
schappehJke regelmg bestaat, waarbij de ge
meenten Zaandijk en Krommenie zijn aunge
sloten, in strijd is met de wet; 

0. dienaangaande, dat, gelijk hiervoren is 
overwogen, de gemeente Krommenie echter 
niet is aangesloten bij het openbaar slachthuis 
en de bepaling omtrent de wogenaamde in
voerkeuring" door de gemeente Zaandiji::' is 
vastgesteld geheel overeenkomstig voormelde 
door Ge~~puteerde_ Staten vastgestelde gemeen
schappehJke regelmg, welke in art. 20 lid 2 
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voorschrijft, dat in de gemeentelijke vleesch
keuringsverordening wordt opgenomen de be
paling, da t vleesch, in de desbetreffende ge
meenten ingevoerd uit de tot den kring " Zaan
streek" behoorende gemeenten, die niet bij het 
openbaar slachthuis zij n aanges loten, mede 
onderworpen is aan het onderwek, bedoeld in 
art. 8, l e lid der Vleeschkeuringswet S. 1919 
n° 524 · 

0. dat deze regeling met geen enkele bepa
ling der wet, noch ook met het systeem eener 
,,gezamelijke regeling", in strijd is ; dat re
quirant er zich nu wel over beklaagt, dat in 
Krommenie goedgekeurd vleesch, juist krach
tens die "gezamelijke regeling" , bij invoer te 
Zaandijk, naar het openbaar slachthu is te 
Zaandam moet worden vervoerd om daar be
doel de aanvull ende keur ing te ondergaan, ter
wij l bij invoer van eene bij het openbaar slacht
huis aanges loten gemeente in eene andere bij 
dat slachthuis aangesloten gemeente - in welk 
geval dezelfde r atio kan gel den -- de zoo ge
naamde " invoerkeuring" geheel achterwege 
blijft, doch deze grief raakt de doelmatighe id 
van de ten deze toegepaste Verordening, waar
over den rechter geen oordeel toekomt; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan le iden ; 

0 . dat het tweede cassatiemiddel evenmin 
doel kan treffen, daar de woorden " in die 
gemeente", voork mende in a rt. 8 der Vleesch
keuringswet S. 1919 n°. 624, niet wo eng moe
ten worden opgevat, dat daarmede zoude zijn 
gezegd, dat het daar bedoelde onderwek be
paaldelijk op het grondgebied van de ge
meente zoude moeten plaats vinden; dat dit 
te meer klemt bij het bestaan van eene "ge
zamenlijke regeling", indien nu eenm aal, om 
welke reden dan ook, eene keuring als bij ge
noemd art. 8 bedoeld, noodig wordt geoor
deeld ; 

Verwerpt het beroep. (N . J".) 

17 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Motor- en Rijw.wet art. 22 ; Sv. 
art. 398. ) 

R eg.'s grief, dat de K antonr. last heeft 
gegeven het opmaken van een p. v. der 
terechtzitting achterwege te laten en te 
volstaan met een gewaarmerkte aantee
kening van de straf op het dubbel van de 
oproeping, zulks terwijl - gelijk uit het 
op het dubbel van de oproeping gestelde 
woord : ,, Tegenspraak" zou blijken -
door req. ter terechtzitting grc;mden ter 
verdedig ing wuden zijn aangevoerd, faalt, 
daar bet woord " tegenspraak" niet anders 
beteekent dan dat verd. was verschenen. 

H et in de t .1.1 . gestelde, dat req. op 
een rijwiel gezeten een paard aan den 
halster meevoerde, waardoor de vrijheid 
en veil igheid van het verkeer in gevaar 
kon worden gebracht, houdt niet in, dat 
door die wijze van rijden de vrijheid of 
de veili gheid van het verkeer ook inder
daad in gevaar werd gebracht, hetgeen 
toch door art. 22 aanhef en onder a 
M. en R.wet wordt geêischt. H et te laste 
gelegde levert dus het bij genoemd artikel 
omsojlreven strafbaar feit niet op. [Adv.
Gen. Wijnveldt is van oordeel, dat het 

denkbaar is aan de begrippen "kan wor
den" en " wordt" ongeveer gelijke betee
kenis toe te kennen ; de t. 1.1 . levert ech
ter niet voldoende fe itelijke gegevens, dat 
daaruit de K antonrechter heeft kunnen 
afleiden, dat door de wijze van rijden een 
toestand werd geschapen, welke belem
mering of gevaar voor het verkeer deed 
ontstaan, c.q. kon doen ontstaan.] 

Op het beroep van F . A . v. D., melkhande
laar, -te Beusichem, requirant van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van het K a nton
gerecht te Utrecht van 12 Oct. 1937, aange
teekend op de wijze van art. 398, tweede lid, 
Sv., waarbij requi rant is veroordeeld tot eene 
geldboete van drie gulden en twee dagen ver
vangende hechten is; (Gepleit door Mr. W . H. 
A. Mazel). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Het stuk, dat in deze strafzaak aan het oor
deel va n den H oogen Raad is onderworpen, 
bestaat uit het dubbel of den doorslag van een 
oproeping, door den verbaliseerenden ambte
naar aan requirant uitgereikt en waarin be
halve den naam, woonplaats, enz. van ver
dachte vermeld staat, dat hij wordt opgeroepen 
om op 12 October 1937 te verschijnen voor het 
Kantongerecht te Utrecht teneinde a ldaar te
recht te staan ter zake, dat hij op Maandag 
27 September 1937 des voormiddags te 9¾ uur 
te J3eusichem met een rijwiel den openbaren 
rijweg de Klarenburgerstraat heeft bereden, 
zittend_ op bedoeld rijwiel , tevens een paard 
aan de halster meevoerende, waardoor de vrij. 
hei d en veiligheid van het verkeer m gevaar 
kon worden gebracht. Hieronder volgt de 
handteekening van den veldwachter en de da
teering; op die oproeping is een rechthoekig 
stempel gesteld - tweekleurig tot inhoud heb
bende : ,,T egenspraak, R ol 8081. Opgelegde 

1981 
straf: boete van drie gulden, subsidiair hech
tenis van twee dagen. De Kantonrechter -
(volgt een paraaf: de J.). 

H etgeen ik van dezen voormelden inhoud 
gecursiveerd heb, is kennelijk met een schrijf. 
m achine in het formulier van het z.g. stem
pelvonnis aangebracht. 

Dit stuk is geplakt op een vel papier, en 
naast den inhoud van het gepleegde fe it, is 
daarop vermeld: ,,De nadere opgave beant
woordt aan de korte aanduiding van het fe it 
in de oproeping. De Kantonrechter te Utrecht 
(volgt paraaf : de J.) .'' 

Tegen het vonnis stelde 1·equira nt beroep in 
cassatie in, en zijn raa dsman droeg bij plei
dooi a ls middelen voor: 

I. ,,S. , a lthans v. t . van de artt. 22 en 29 
der Motor- en Rijwielwet, 350, 351, 352 Sv. in 
vet·band met art. 398 van dit Wetboek door 
het aan requirant ten laste gelegde f;it te 
weten, dat hij op Maandag 27 September 1937 
des voormiddags te ± 9½ uur te Beusichem 
met een rijwiel den openbaren r ijweg de Kl a
senburgerstraat heeft bereden, zittend op be
doeld r ijwiel, tevens een paard aan de ha lster 
meevoerende waardoor de vrijheid en vei li g
heid van het verkeer in gevaar kon worden 
gebracht, strafbaar te achten en te dier zake 
aan requi rant straf op te leggen, vermits de 
aangehaalde artikelen, in het bijzonder art. 22 
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der Motor- en Rijwielwet onder a, voor de 
str afbaarheid van het delict voorschrijven dat 
door de handelingen van den verdachte de 
vrijheid of de veiligheid van het verkeer metter
daad is belemmerd of in gevaar is gebracht." 

II. ,, S ., a lthans v. t . van de artt. 395 en 
398 Sv. door last te geven het opmaken va n 
een proces-verbaal der terechtzitting achter
wege te laten en te volstaan met een gewaar
merk te aanteeken ing van de opgelegde straf 
op het dubbel van de oproeping, zulks terwijl 
door requi rant ter terechtz itting gronden ter 
verdedig ing zijn aangevoerd, gelijk uit het op 
het dubbel van de oproeping gestelde woord: 
,,Tegenspraak" blijkt." · 

De eerste vraag, welke bij vele z.g. stempel
vonnissen r ijst, en ook i n dit geval gesteld 
dient te worden, is wel , welke verbodsbepaling 
in wet of verordening de K antonrechter over
t reden heeft geacht . Ook al moeten a ll e ver
bodsbepalingen van a lgemeene bekendheid 
worden geacht, zoo is toch nog n iet vanzelf
sprekend, welke in het gegeven geval bij een 
vonnis in dezen vorm is toegepast. 
· H et is mij gebleken, dat in de Al gemeene 

P oli tieverordening der gemeente B eusichem 
bepaald is : (Art . 83). 

" H et is verboden op den weg binnen den 
bebouwden kom der gemeente, op een rijwiel 
gezeten, één of meer rij - of t rekd ieren aan de 
hand te le iden of te besturen." 

Verbalisant en de Ambtenaa r van het Open
baar Minister ie hadden deze . bepal ing n iet 
voor oogen, w oa ls ik meen te mogen afl e iden, 
uit een bijschrift op het proces-verbaal : ,,Over
tredi ng art. 22a Motor- en Rijwielwet" en uit 
de vordering van den Ambtenaar 0 . M., welke 
zich in het doss ie r bevindt, en waarin hij a rt . 
22 der Motor- en Rijwielwet aanhaalt. Ook de 
woorden waarin de telastelegging vervat is, 
wijzen vrij sterk op de bedoeling een over
treding van laatstgem,ild a rt ikel der wet te 
vervol gen, w odat ik wel moet aannemen , dat 
overtreding dier bepaling bewezen is, en de 
veroordeel ing dus daarop berust. 

Overtred ing van ar t. 83 der Al gemeene Po
litie Verordening wu m . i. bovendien onvol
doende telastegelegd zijn, want het bl ij kt niet, 
dat de Kl arenburgerstraat binnen den be
bouwden kom der gemeente Beus ichem ligt , 
en dit zou, gez ien U w arrest van 19 Dec. 1927 
(W. 11774 ; N. J. 1928, 109) noodig zijn. 

H et is mij onbekend of het fe it nog onder 
andere bepalingen, b.v. Provinciale vero1·de
ningen of keuren w u kunnen vall en, en ik zal 
mij daarom beperken tot het eerste middel, 
dat zegt, woals de raadsman ook bij ple idooi 
aanvoerde, dat het bewezen verklaarde fei t 
n iet val t onder art. 22 sub a der Motor- en 
Rijwiel wet. 

Ik moet dan beginnen op te merken, da t het 
middel minder juist zegt, dat a rt. 22 vo ren
bedoeld eischt, dat de vrijheid of de veili gheid 
van het verkeer metterdaad is belemmerd of in 
gevaar is gebracht. De bepaling spreekt van: 
,,word t belemmerd of in gevaar gebracht." 
Dit is van belang, omdat de telastelegging de 
ui tdrukking gebruikt: ,, in gevaar kon worden 
gebracht." 

Ik vermoed, dat de verbalisant deze woor
denkeus deed, omdat er op da t oogenbl ik voor 
niema nd en niets een ig gevaar duidelij k dreig
de, want er schij nt - voor den H oogen Raad 

blij kt daarvan fei telijk niets - toen geen ver
der verkeer op dien weg geweest te zijn. Daar
om zal de K antonrechter de gebruikte woorden 
hebben opgevat in den zin der wet, dat gevaar 
aanwezig was, hetgeen hij dan heeft afgeleid 
uit de feitelijke handel ing van requirant, ge
dacht ig aan het arrest van den H . R. op 2 
Dec. 1907 gewezen (W. 8627 ) betreffende het 
toenma lige a rt . 15 der W et , waarbij werd be
sl ist dat voor toepasselijkheid dier bepal ing 
niet a ls e isch mocht worden gesteld, dat er 
steeds oogenblikkelijk gevaar moot bestaan 
voor de zich op den weg bevindenden. 

Daarvan uitgaande toch is het denkbaar aan 
de begri ppen " kan worden" en " wordt" onge
vee r gelij ke beteekenis toe te kennen . 

E en andere vraag is echter of de telasteleg
ging voldoende feitelijke gegevens bevat, 
waaruit de Kantonrechter heeft kunnen aflei 
den, dat door de wijze van r ij den een toestand 
werd geschapen, welke belemmering of gevaar 
voor het ver keer deed ontstaan, c. q . kon doen 
ontstaan. 

Dit lijkt mij niet het geval, waarbij ik b.v. 
wijs op het arrest van 12 Nov. 1934 (N. J . 
1935, 236 ) . H et meevoeren van een paard aa n 
de halster , terwijl men zich op een r ijwiel 
voortbeweegt, is m . i. niet een handeling, waar
door zonder meer belemmering of gevaar voor 
het verkeer ontsta at of ontstaan kan. 

V andaar dan ook dat in de meeste gemeen
telij ke politie-verordeningen een min- of meer 
beperkte verbodsbepal ing is opgenomen om die 
ha ndel ingen tegen te gaan, omdat zij inder
daad ongewenscht zijn. Zoo verbi,idt, zooals ik 
reeds vermeldde de gemeente Beusichem der
gelijk vervoer " binnen den bebouwden kom". 

Ik ben derhalve van meening, dat het te
lastegelegde en bewezenver klaarde geen stra f
baar fe it oplevert, en het vonnis des K anton
rechters, da t een veroordeel ing bevat zal mw
ten worden vernietigd. 

H et tweede middel acht ik onjuist. 
De K a nton rechter heeft hier den weg ge

volgd, aangewezen bij art. 398 l id 2 Sv. door 
te volstaan met een door hem te waarmerken 
aanteekening van de opgelegde stra f op het 
dubbel der oproeping. Daaruit vol gt - want 
anders kon de K antonrechte r niet aldus h an
delen, dat tegen den verdachte verstek is ver
leend of door of namens hem niets ter ver
dediging is aangevoerd . 

N u blij kt , dat in de praktijk vele z.g. stem
pel vonnissen worden voorzien van de niet door 
de wet verl a ng de, maar toch wel voo r la te re 
omstandi gheden zeer noodzakelijk aanteeke
ning, ,,bij_ verstek" of " op tegenspraa k". Met 
d it op tegenspraak wordt niet gezegd, dat ver
dachte iets ter verdedig ing heeft aangevoerd 
- het tegendeel blij kt ui t de aanteeken ing in 
den vorm van een stempelvonnis. H et woord 
wordt ~,'l een gebru ikt in tegenstell ing met " bij 
verstek , waarover art. 398 l id 2 sub a spreekt 
en beteekent dus, dat verdachte ter terechtzit'. 
t ing verschenen is. Meer beteekenis kan dan 
ook in dit geval aan _het woord "Tegenspraa k" , 
da t m de aanteekenmg voorkomt, w oals ik in 
den aanhef vermeldde, niet worden toegekend. 

Van oordeel , dat het telastegelegde en be
wezen verklaarde geen strafbaar feit inhoudt 
concludeer_ ik, dat de Hoo~e _Raad alsnog d~ 
veroordeelmg tot stra f verm et,ge, en requ irant 
ontsla van a lle rechtsvervolg ing. 



43 19 JANUARI 1938 

De Hooge Raad, enz. ; . 
Gehoor<! het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie); 

0 . dat het tweede middel van cassatie reeds 
hierom niet kan opgaan, omdat het woord 
,,tegenspraak", hetwelk inderdaad bij de Aan
teekening van de opgelegde straf is vermeld, 
niets anders beteekent dan dat de verdachte 
was verschenen; 

0. ten aanzien van het eerste cassatiemiddel : 
dat aan requirant bij oproeping is ten laste 

gelegd, (zie conclusie); 
0. dat deze telastelegging kennelijk beoogt 

eene veroordeel ing ter zake van de overtreding, 
omschreven in art. 22 aanhef en onder a der 
Motor- en Rijwielwet, doch het telastgelegde 
dit strafbaar feit niet oplevert; dat zulks reeds 
hierom niet het geval is, omdat het in de 
telastlegging gestelde, dat requirant op een 
rijw iel gezeten een paard aan den halster 
medevoerde, waardoor de vrijheid en veilig
heid van het verkeer in gevaar kon worden 
gebracht, niet inhoudt, dat door die wijze van 
rijden de vrijheid of de veiligheid van het 
verkeer ook inderdaad in gevaar werd ge
bracht, hetgeen toch door art. 22 aanhef en 
onder a der Motor- en Rijwielwet wordt ge
eischt; 

0. dat, nu het in de oproeping omschreven 
feit - zij nde de Klassenburgerstraat kennelijk 
niet in de bebouwde kom der gemeente Beu
sichem gelegen - ook niet elders met straf is 
bedreigd, het bestreden vonnis niet in stand 
kan blijven en requirant van alle rechtsver
volging behoort te worden ontslagen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 

R. 0.: 
Ontslaat den verdachte van alle rechtsver-

volging. (N. J .) 

19 Jan,uari 1938. ARREST van den Hoogen . 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Art. 280 Gem.wet - beschouwd ook in 
het I icht der geschiedenis - schept in het 
woord (kosten ... voor aan leg en onder
houd) ,,dier" (land- of waterwegen) geen 
beperking en ingevolge dit artikel mag de 
heffing geschieden niet enkel wegens per
ceelen belendende aan openbare wegen 
waaraan de gemeente kosten besteedt, maar 
voldoende is dat de gemeente kosten heeft 
te maken voor openbare land- of water
wegen in de gemeente en de heffing mag 
dan geschieden wegens alle perceelen, die 
aan een openbaren weg belenden, onver
sch illig of juist aan dezen weg de gemeente 
kosten moet besteden, of dat zij dit doet 
ten aanzien van andere openbare wegen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den· 

Burg. van de gem. Graft tegen een uitspraak 
van den R. v. B. voor de Directe Belastingen 
te Alkmaar van 6 Sept. 1937, betreffende den 
aanslag opgelegd aan A. te Graft, in de 
Straatbelasting van de gem. Graft over het 
hAlastingjaar 1936 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende voor het belasting

jaar 1936 werd aangeslagen in de straatbelas
ting van de gem. Graft onder kohiernummer 
211, welke aanslag door den gemeenteraad 
bij beslissing op het bezwaarschrift werd ge
handhaafJ; 

0. dat belanghebbende vervolgens van deze 
beslissing in beroep is gekomen en daartegen 
heeft aangevoerd dat art. 1 van de verorde
ning op de straatbelasting van voornoemde 
gemeente voorschrijft dat een belasting zal 
worden geheven wegens gebouwde eigendom
men en daarbij behoorende erven, die belenden 
aan of in de onmiddellijke nabijheid ge legen 
zijn van openbare land- of waterwegen in de 
gemeente, ter tegemoetkoming in de ten laste 
van de gemeente komende kosten voor aan leg 
en onderhoud dier land- en waterwegen, voor 
hunne ver! ichting en voor afvoer van water 
en vuil ; dat nu het erf van belanghebbende 
in de onmiddellijke nabijheid is gelegen van 
een weg welke geheel door het Water chap 
,,Starnmeer en Kamerhop" wordt onderhou
den, terwijl de verlichting gehee l wordt be
taald door de gem. Akersloot, en ten slotte 
het perceel op zeer grooten afstand is gelegen 
van de wegen waaraan de gem. Graft wel 
kosten besteedt, zoodat belanghebbende van 
oordeel is dat hij ten onrechte in de straat
belasting dier gemeente is aangeslagen; 

dat de R . v. B. dienaangaande heeft over
wogen: 

"dat als eenerzijds gesteld en anderzijds niet 
weersproken voor den Raad is komen vast te 
staan dat de gebouwde eigendommen van be
langhebbende belenden aan, althans in de 
onmiddel lijke nabijheid gelegen zijn van een 
openbaren landweg, die geheel door het Wa
terschap "Starnmeer en Kamerhop" wordt 
onderhouden en waarvan de verlichting door 
de gem. Akersloot wordt bekostigd, terwijl de 
gem. Graft daaraan niets ten koste legt, a l
hoewel binnen deze gemeente gelegen; dat 
evenzeer is komen vast te staan dat de opge
melde· e igendommen op zeer grooten afstand 
zijn gelegen van die wegen, waaraan de gem. 
Graft wel kosten besteedt; 

dat art. 1 van de vero rdening op de straat
belasting van de gem. Graft, vastgesteld bij 
besluit van den gemeenteraad ter openbare 
vergadering van 12 ov. 1934 en gewijzigd 
bij besluit van opgemeld college van den 
17den Oct. 1935, luidt: 

" In deze gemeente wordt onder den naam 
van straatbelasting een belasting geheven we
gens gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die bel enden aan of in de 
onmiddell ijke nabijheid gelegen zijn van open
bare land- of waterwegen in de gemeente ter 
tegemoetkoming in de ten laste van de ge
meente komende kosten voor aanleg en onder
houd dier land- en waterwegen, voor hunne 
verlichting en voor afvoer van water en vuil"; 

dat in dit artikel naar 's Raads oordeel dui
delijk te lezen is dat de gemeente een straat
belasting heft wegens gebouwde eigendommen 
die belenden aan openbare land- of water
wegen in de gemeente, zulks ter tegemoet
koming in de ten laste van de gemeente 
komende kosten voor aanleg en onderhoud 
dier land- en waterwegen of met andere woor-



1938 19 J ANUAR I 44 

den, dat de gem . Graft een straatbel asting 
heft wegens kosten die zij moet besteden aan 
land. en waterwegen in de gemeente, terwijl 
belastingplichtigen zijn diegenen die gebouwde 
eigendommen hebben, die belenden aan of in 
de onmiddellijke nabijheid gelegen zijn van 
diezelfde openbare land. of waterwegen, waar
aan de gem. Graft kosten besteedt; 

dat waar de gebouwde eigendommen van 
belanghebbende belenden aan een weg waar
aan de gem. Gra ft geen kosten besteedt al hoe• 
wel gelegen binnen die gemeente, de heff ing 
van de straatbelasting op grond van art. 1 
der verordening ten onrechte heeft plaats 
gehad en de aanslag moet worden vernietigd;" 

dat de R. v. B . dienovereenkomstig de be
slissing waarvan beroep en den daarbij ge
handhaafden aanslag heeft vernietigd en ver
staan, dat geen aanslag behoort te worden 
opgelegd ; 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
ca sa tie wordt gesteld : 

S. of v. t. van art. 1 der verordening der 
gem. Graft op de heffing van een straatbelas
ting, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 Nov. 
1934 en gewijzigd bij raadsbesluit van 17 ü:Jt. 
1935, doordat in bovenbedoelde uitspraak van 
den R. v. B. is aangenomen, dat de land. en 
waterwegen, waaraan de gebouwde eigendom
men der belastingplichtigen belenden of in de 
onmiddell ijke nabijheid waarvan de gebouwde 
eigendommen der belastingplichtigen gelegen 
zijn, dezelfde moeten zijn als die waaraa11 de 
gemeente kosten besteedt; 

derhal ve door niet aan te nemen, dat het in 
de gem. Graft, gelet op de daar geldende ver
ordening op de heffing van een straatbelasting 
voldoende is met een gebouwd eigendom of 
daarbij behoorend erf te belenden aan of in 
de onmiddellijke nabijheid te zijn gelegen van 
een openbaren land- of waterweg in de ge
meente om in aanmerking te komen voor een 
aanslag in de belasting, die aldaar geheven 
wordt als billijke bijdrage in de ten laste der 
gemeente komende nader omschreven kosten 
ter zake van de openbare land- en waterwegen 
in de gemeente, terwijl noch de verordening, 
noch art. 280 der Gemeentewet verder gaande 
eischen stelt; 

0. dienaangaande: 
dat art. 1 van de Verordening der gem . 

Graft - hiervoren vermeld - woordelijk 
overeenstemt met art. 280 der Gemeentewet, 
en dan ook in den zin van dit laatste artikel 
is op te vatten ; 

dat nu art. 280 der Gemeentewet - be
schouwd ook in het licht der geschiedenis -
een beperking als de R. v. B. heeft aange
nomen, niet kent, en ingevolge dit artikel de 
heffing niet enkel mag geschieden wegens 
perceelen belendende aan openbare wegen, 
waaraan de gemeente kosten besteedt, maar 
voldoende is, dat de gemeente kosten heeft te 
maken voor openbare land- of watenvegen in 
de gemeente en de heffing dan mag gesch ieden 
wegens a lle perceelen, die aan een openbaren 
weg belenden, onverschillig of juist aan dezen 
weg de gemeente kosten moet besteden, of dat 
zij dit doet ten aanzien van andere openbare 
wegen; 

dát het beroep dus is gegrond ; 
Vernietigt de uitspraak van den R. v. B. 

voor de Directe Belastingen voornoemd en, 
rechtdoende ten principale: 

Bevestigt de beslissing tot handhaving van 
den aanslag. 

(N. J.) 

19 J anUGlri 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 23 j 0

• art. 
19.) 

Wel bestaat geen regeling, als bedoeld in 
art. 19 4° lid, doch nu gebleken is, dat de 
naburige gemeente bereid is tot het aan
gaan daarvan en op de school in die ge
meente nog voldoentle plaats is, is de toe
lating van all e leerlingen der op te heffen 
school verzekerd. Tegen goedkeuring van 
het bes] uit tot opheff ing bestaat te minder 
bezwaar, nu de Raad besloten heeft de 
kosten van het vervoer der kinderen met 
een veer voor rekening der gemeente te 
nemen. Nu bovendien in de gemeente nog 
een openbare school, zij het op een afstand 
van 7 km., aanwezig is, kan niet worden 
gezegd, dat na opheffing der onderhavige 
school niet meer zou worden voldaan aan 
het bepaalde in art. 19 1 ° lid. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. van Dronkelaar en 23 andere ouders van 
leerlingen der openbare lagere school te Beesd, 
tegen het beslui t van Ged. Staten van Gelder
land van 27 April 1937, n°. 202, L.O., waar
bij is goedgekeurd het besluit van den raad 
der gemeente Beesd, van 2 April 1937, waar
bij is besloten de openbare lagere school te 
Beesd met ingang van den eersten dag der 
maand, volgende op die, waarin dit besluit 
onherroepelijk zal zijn geworden, op te hef
fen· 

D~n Raad van Stat.e, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 J anuari 1938, n°. 390 {1937); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 15 
Januari 1938, n°. 547, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Beesd op 2 
April 1937 besloot de openbare lagere school 
te Beesd met ingang van den eersten dag der 
maand, volgende op die, waarin dit beslui t 
onherroepelijk zal zijn geworden, op te heffen 
daarbij overwegende, dat het aantal leerlin'. 
gen aan de openbare lagere school te Beesd 
op 16 Maart, 16 Juni , 16 September en 16 
December 1936 respectievelijk 38, 35 , 35 en 35 
heeft bedragen, zoodat het gemiddeld aantal 
minder dan 41 bedraagt; dat deze school met 
1 J anuari 1937 een éénmansschool is gewor
den met al de nadeelige gevolgen daa rvan 
voor het onderwijs· dat de ouders die hunne 
kinderen niet naar' de in het dorp Beesd be
staande School met den Bij bel wenschen te 
zenden, gebruik kunnen maken van de N eu
trale bijzondere school te Enspijk, over de 
Lingebrug zeer gemakkelijk te bereiken, of 
van de openbare lagere school te Rumpt ; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
beslui t van 27 April 1937, n °. 202 het even
bedoelde besluit van den gemeenteraad van 
Beesd hebben goedgekeurd, uit overweging, 
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dat de tegen de opheffing van de openbare 
lagere school te Beesd aangevoerde bezwaren 
naar het oordeel van Ged. Staten niet van 
zoodanig gewicht zijn, dat uit di en hoofde 
de goedkeuring aan het tot di e opheffing 
strekkende raadsbesluit dient te worden ont
houden ; 

dat van deze beslissing- A. van D ronkelaar 
en 23 andere ouders van leerlingen der open
bare lagere school te Beesd bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat bij opheffing 
van de genoemde school all een de openbare 
lage re school te Rumpt (gem eente De il } in 
aanmerking kan komen om de kinderen ui t 
Beesd, voor wie openbaar onderwijs verlangd 
wordt, als leer! ingen op te nemen; dat echter 
tusschen de gemeenten Dei l en Beesd geen 
overeenkomst bestaat, als bedoeld wordt in 
het 4e lid van art. 19 der L ager-Onderwij swet 
1920; dat, zelfs indien zoo'n overeenkomst 
wel gesloten zou zijn, voordat het besluit tot 
opheffing van de openbare school te Beesd 
genomen was - h etgeen niet geschied is -
de kinderen uit Beesd niet op de school te 
Rumpt geplaatst zouden kunnen word n, om
dat die school geen voldoende plaatsruimte 
biedt voor de 38 leerlingen, die de school te 
B eesd bezoeken; 

dat voorts tegen het doen bezoeken van de 
school te Rumpt ovenvegende bezwaren be
staan, wijl door de jonge kinderen uit Beesd 
dan tweemaal per dag gebruik gemaakt zou 
moeten worden van het Lingeveer, wat niet 
a ll een een gevaar beteekent, doch ook voor de 
ouders zeer bezwarende kosten m eebrengt; dat 
het doen gaan van de k inderen over de Linge
brug in den Rijksweg Utrecht - 's-Hertogen
bosch onmogelijk geacht moet worden, omdat 
deze weg van de brug a f over een a fstand 
van ongeveer 1200 meter, zonder eenige af
scheiding, parallel loopt met den snel verkeers
weg; dat bovendien de kinderen dezen weg, 
waarover uit twee richtingen het snelverkeer 
raast, bij Enspijk moeten oversteken, terwijl 
verder ook de weg Enspijk-Rumpt een drukke 
auto-verkeersweg is, liggende in de route 
Gorinchem-Tiel , zoodat de gevaren voor kin
deren op beide wegen zéér groot zijn; dat 
de afstand via dezen weg van Beesd tot de 
school te Rumpt voor versch ill ende leerlingen 
meer dan 4 km bedraagt, zoodat bij opheffing 
de gemeente, op grond van art. 13 der Lager
Onderwijswet 1920, vervoerkostenvergoeding 
zal moeten betalen; dat de verwijzing naa r 
de N eutra le bijzondere school te Enspijk, a ls 
zijnde in strijd met letter en geest der L ager
Onderwij swet 1920, met stilzwijgen voorbij ge
gaan kan worden ; dat welisw aa r in de ge
meente Beesd nog twee openbare schol en 
bestaan, namelijk te Acquoy en te Rhenoy, 
doch dat de afstand naar die scholen - res
pectievelijk 7 en 5 km - het bezoeken daar
van door kinderen uit Beesd onmogelijk 
maakt; dat zij er met nadruk op wijzen, dat 
na opheffing van de bedoelde openbare school 
door de gemeente Beesd niet voldaan wordt 
aan het bepaalde in het eerste lid van art. 19 
de r Lager -Onderwijswet 1920, wijl dan geen 
"voldoend lager onderwijs gegeven wordt in 
een genoegzaam aantal scholen, welke voor 
a ll s kinderen zonder onderscheid van gods
dienstige gezindheid toegankelijk zijn" ; 

0 . dat blijkens een nader, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur uitgebracht ambts
be richt van burgemeester en wethouders van 
Beesd, de opheffing van de onderwerpel ijke 
school een n iet geringe bezuiniging zal ople
veren voor de openbare kassen; 

dat derhalve dient te worden onderzocht, of 
aan dezen maatregel zoodan ige bezwaren ver
bonden zijn, da t ondanks het evenbedoelde 
financieele voordeel , daartoe niet zou mogen 
worden overgegaan; 

dat , wat deze bezwaren betreft, door de 
appell anten wordt aangevoerd, dat er voor 
de leerl ingen der op te heffen school n iet vol
doende gelegenhe id zal zijn om openbaar 
onderwij s te gen ieten, doch dat dit niet op
gaat; dat immers de leerli ngen vooreerst de 
openbare lagere school te Rumpt, gem eente 
D e il , zull en kunnen bezoeken; 

dat de appell anten er weliswaar op wij zen, 
dat tusschen de gemeenten Deil en Beesd 
geen regeling bestaat, a ls bedoeld in art. 19, 
vierde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 om
trent de toelating van de leerlingen u it de 
gemeente Beesd op de openbare lagere school 
te Rumpt, maar dat uit het hiervoor reeds ge
noemde ambtsbericht van het gemeentebestuur 
va n Beesd blijkt, dat de gemeente D eil door 
het bestuur bereid gevonden is om met de 
gemeente Beesd een zoodanige regeling aan 
te gaan, zoodat, mede in aanmerking geno
men, dat er blij kens het ambtsbericht van 
den waarnemenden H oofdinspecteu r van het 
Lager Onderwij s in de eerste hoofdinspectie 
op de school te Rumpt nog plaats is voor 43 
leerlingen, de toelating van a lle leerlingen 
der op te heffen school op die te Rumpt ver
zekerd is; 

dat de appellanten in de tweede plaats aan
voeren, dal; de leerlingen der onderwerpelijke 
school om de openbare lagere school te Rumpt 
te bezoeken tweemaal per dag gebruik moeten 
m a ken van het Lingeveer, hetgeen niet all een 
een gevaa r zou beteekenen, doch ook voor de 
ouders zeer bezwarende kosten zou meebren
gen; 

dat nu ech ter op grond van de stukken 
moet worden aangenomen, dat aan den_ over
tocht met het Lingeveer, welke overtocht 
slechts 1 à 2 minuten duurt, geen gevaar 
verbonden is, terwijl voorts burgemeester en 
wethouders van Beesd in hun meergenoemd 
ambtsbericht mededeelen, dat de raad dier 
gemeente besloten heeft, de kosten, welke het 
vervoer van de kinderen m et h et veer zal 
medebrengen, voor rekening van de gemeente 
te doen komen; 

dat ook de overige bezwaren der appellan
ten tegen het gaan van hunne kinderen naar 
de openbare lagere school te Rumpt onge
grond moeten worden geacht ; 

da t voorts de leerlingen, die thans de school 
te Beesd bezoeken, ook nog zouden kunnen 
overgaan naar de, in die gemeente gevestigde 
openbare lagere school te Rhenoy - van welk 
dorp trouwens eenigen dezer leerlingen afkom
stig zijn -, zij het ook, dat zij dan een eenigs
zins langeren a fstand zouden moeten afleg
gen; 

dat ten slotte in verband met een en ander, 
en gezien het feit, dat in de gemeente Beesd 
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ook te Acquoy nog een openbare lagere 
school aanwezig is, niet kan worden gezegd, 
zooals de appellanten beweren, dat na de op
heffing van de onderwerpelijke school door 
de gemeente Beesd niet meer zou worden vol
daan aan het bepaalde in art. 19, eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, dat in elke ge
meente voldoende lager onderwijs behoort te 
worden gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen, welke voor alle kinderen zonder on
derscheid van godsdienstige gezindheid toe
gankelijk zijn; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklarnn . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

19 Januari 1938. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Woningwet artt. 2, 4, 9 j 0

• art. ll.) 
Bij de vaststelling van voorgevelrooi lij

nen buiten de bebouwde kom behoort niet 
alleen de mogelijkheid tot wegverbreeding, 
maar ook het uitzicht op den weg een rol 
te spelen. Voor wegen binnen de bebouwde 
kom kan, met het oog op de belangen der 
e igenaren, een grootere rooilijnafstand dan 
7 m niet worden gedoogd, daar als gevolg 
daarvan de aan deze wegen gelegen huizen 
geen a lgeheele vernieuwing meer zouden 
kunnen ondergaan. 

Door intrekking van het voorschrift der 
bouwverordening, houdend verplichte aan
sluiting aan de drinkwaterleiding voor be
staande woningen, wu het bela ng van de 
volksgewndheid worden geschaad. 

De beslissing of tegen weigering van een 
vrijstelling, bedoeld in art. 9 t° lid sub b 
beroep zal worden opengesteld, is aan den 
gemeenteraad overgelaten. Art. 11 schrijft 
voor een zoodanig raadsbesluit niet de 
goedkeuring van Ged. Staten voor. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Noorddijk tegen het 
beslu it van Ged. Staten van Groningen van 
8 April 1937, waarbij goedkeuring is onthou
den aan een wijziging van de bouwverorde
ning van Noorddijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor · de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 27 October 1937, n°. 410 en 22 Decem
ber 1937, n°. 410/134; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken van 14 J anuari 1938 , 
n° . 11800 M/P.B.R. , afd. Volkshuisvesting; 

0 . dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
evenvermeld besluit goedkeuring hebben ont
houden aan het besluit van den raad der ge
meente oorddijk van 18 Februari 1937 tot 
wijziging van de bouwverordening dier ge
meente, voorzoover betreft de wijziging van 
de artt. 3, lid 2, 12 en 97 dier verordening; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat in art. 4 van. de wijzigingsverordening 
o.a. is bepaald, dat aan het tweede lid van 
art. 3 der -bouwverordenif)g wordt toegev9egcl, 
dat , v~n ,de ~eschikkingen . op verzoeken om 

vrijstelling, als bedoeld in dat lid, d.w.z. 
vrijstelling door burgemeester en wethouders 
van het voldoen aan in de verordening be
paaldelijk omschreven eischen, binnen dertig 
dagen na haar dagteekening, beroep op den 
gemeenteraad is toegelaten; dat bij hun col
lege bezwaar bestaat, dat onbegren~d de mo
gelijkheid wordt geopend om van de besch ik
kingen, als bedoeld, bij den gemeenteraad in 
beroep te komen, aangezien burgemeester en 
wethouders naar hunne meening in het a lge
meen beter dan de gemeenteraad kunnen be
oordeel en, of het belang der volkshuisvesting 
in een bepaald geval het verleenen van vrij
stelling van bepaaldelijk in de bouwverorde
ning omschreven eischen toelaat; dat art. 6 
der wijzigingsverordening strekt tot het op
nieuw vaststellen van het eerste lid van art. 
12 der bouwverordening; dat in dat nieuwe 
eerste lid van art. 12 der bouwverordening 
als voorgevelrooilijn voor wegen buiten de 
bebouwde kom een lijn is bepaald, evenwijdig 
aan de as van den weg en gelegen op een 
afstand van 10 m uit die as, tenzij de weg
breedte grooter is dan 10 m, in welk geval de 
lijn is gelegen op een afstand van 5 m uit de 
grens van den weg en voor wegen binnen de 
bebouwde kom een lijn, getrokken door de 
voorgevels van de naastgelegen gebouwen of, 
liggen deze in een verschillende voorgevel
rooilijn, de lijn, vormende het verlengde van 
de voorgevelrooilijn van het meest achter
waarts gelegen gebouw, zoodat de lijn een ge
lijkmatig verloop verkrijgt, overeenkomstig 
de richting van den weg, echter in dier voege, 
dat de breedte van den weg door den bouw 
niet verminderd zal worden en dat de afstand 
tot de as van den weg op geen plaats minder 
dan 10 m bedraagt en niet meer dan 15 m; 
dat hun college van oordeel is, dat de boven
bedoelde maten voor de voorgevel rooilijnen 
ten aanzien van wegen buiten de bebouwde 
kom behooren te worden gebracht op 15 m, 
10 m en 10 m, daar anders zonder noodzaak 
te dicht op den weg zal kunnen worden ge
bouwd, terwijl het voorts meent, dat met het 
oog op de belangen der desbetreffende grond
eigenaren de minimum-afstand voor de voor
gevelrooilijnen met betrekking tot wegen bin
nen de bebouwde kom op 7 m uit de as van 
den weg moet worden teruggebracht; dat bij 
hun college daarom bezwaar bestaat aan het 
vermelde art. 6 de vereischte goedkeuring te 
verleenen; dat in art. 25 der wijzigingsver
ordening is bepaald, dat het derde lid van 
art. 97 der bouwverordening, waarin de ver
plichte aansluiting aan de drinkwaterleiding 
ten aanzien van bestaande woningen is gere
geld, vervalt; dat het uit een oogpunt van 
volksgezondheid zeer gewenscht is, dat alle 
woningen, derhalve ook de bestaande in de 
gemeente oorddijk,. voor zoover mogelijk, 
aan de drinkwaterlei ding worden aangeslo
ten; dat dit doel alleen zal worden bereikt, 
wanneer de bedoelde aansluiting in de ver
ordening a ls een verplichting wordt gesteld; 
dat de desbetreffende bepalingen nietonnoodig 
bezwarend zijn, aangezien zij de mogelijkheid 
openen om vrijstelling van çlen aansl ui tings
plicht te verkrijgen, indien een woning reeds 
voorzien is van een middel tot watervoorzie
ning, ·dat deugdelijk drir:ik- en huishoudwater 
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in voldoende mate verschaft; dat het genoem
de art. 25 der wijzigingsverordening derhalve 
niet voor goedkeuring in aanmerking kan 
worden gebracht; 

dat de raad der gemeente Noorddijk in 
beroep aanvoert, dat, wat de wijziging van 
art. 3, li d 2, betreft, dit artikel regelen aan
geeft omtrent het verleenen van vrijste ll ingen, 
zooals deze nader in de verordening worden 
aangegeven; dat aan die vrijstellingen voor
waarden kunnen worden verbonden; dat art. 
9 der Woningwet aangeeft, dat beroep op den 
raad is toegelaten, wanneer nadere eischen 
worden gesteld ten opzichte van in de ver
ordening bepaaldelijk aangewezen punten; 
dat het gemelde artikel daarnevens een recht 
en bevoegdheid geeft aan den gemeenteraad 
om ook beroep toe te laten ten aanzien van 
de weigering van een vrijstelling; dat ner
gens in de wet een beperking van deze be
voegdheid is neergelegd, zoodat uitsluitend de 
raad zich een oordeel heeft te vormen over 
de a l of niet wenschelijkheid van een beroep 
bij het verleenen van vrijstelling; dat, nu de 
raad zich voor de wenschel ij kheid van een 
beroepsmogelijkheid heeft uitgesproken, de 
meening van Ged. Staten buiten beschouwing 
dient te worden gelaten, aangez ien de raad 
van oordeel is, dat het in bepaal de gevallen 
zelfs zeer wenschelijk is, dat belanghebben
den in beroep kunnen komen bij den gemeen
te raad, omdat de mogelij kheid groot is, dat 
in den raad één of meer deskundigen aanwe
zig zijn, die beter nog dan well icht ondeskun
dige wethouders de betrekkel ij ke kwestie kun
nen beoordeelen en de wet de beoordeeling 
van de noodzaak van een opname van een 
beroep heeft gelegd in handen van den raad 
en niet van Ged. Staten; dat, wat de wijzi
ging van art. 12 betreft, Ged. Staten buiten 
de bebouwde kom ook bij een smallen weg 
(breedte minder dan 10 meter) een minimum
afstand eischen van 30 meter, gerekend van 
gevel tot gevel en in de bebouwde kom van 
slech ts 14 meter; dat ten aanzien van de be
bouwde kom een beroep gedaan wordt op de 
belangen van de desbetreffende grondeigena
ren; dat de raad echter naast de belangen 
van gezondheid en verkeer ook aandacht ge
schonken heeft aan de belangen van de des
betreffende grondeigenaren, met name van 
die, waarvan de eigendommen l iggen buiten 
de bebouwde kom; dat ten plattelande aan 
de landwegen de grond, l iggende voor de 
huizen, vrijwel waardeloos is in verband met 
de uitoefening van het bedrij f; dat een af
stand van 20 meter van gevel tot gevel vol
doende moet worden geacht; dat, ook al zou 
een wegbreedte van 10 meter later noodzake
lijk worden geacht, deze zonder bezwaar kan 
worden verkregen; dat een vrije ruimte ten 
aanzien van die perceel en steeds in vol doende 
mate aanwezig is, zoodat ten behoeve van de 
volksgezondheid geen zwaardere eischen be
hoeven te worden gesteld; dat echter in de 
bebouwde kom een vrije ruimte van gevel tot 
gevel van 14 meter in het algemeen te gering 
moèt worden geacht, njet alleen omdat daar
door een later noodig geachte wegverbreecling 
talrijke bezwaren ontmoet, maar ook omdat 
,in de praktijk b_ewezen is, _dat een (te ) smalle 
weg verschillende bezwaren in verband met 

verkeer en hygiëne meebrengt en hiervoor 
ju ist het motief geldt, dat Ged. Staten aan 
voeren voor het bouwen buiten de bebouwde 
kom; ,,daar anders zonder noodzaak te dicht 
op den weg zal kunnen worden gebouwd" ; 
dat, wat de wijziging van art. 97 betreft, het 
eerste lid van dit artikel der bouwverordening 
bepaalt, dat el ke woning moet voorz ien 
zijn van een m iddel tot watervoorziening, 
dat deugdelij k drink- en huishoudwater in 
voldoende mate verschaft; dat de e ischen, 
welke u it een oogpunt van volksgezondheid 
gesteld moeten worden, door deze bepaling 
vol komen tot hun recht komen; dat immers 
de aanwezigheid van "deugdelijk drink- en 
huishoudwater in voldoende mate" een eisch 
van de volksgezondheid is, doch dat het dwin
gend optreden van · het benutten van een 
bepaaldelijk daarvoor aangewezen m iddel 
moeilijk a ls een eisch der volksgezondheid 
kan worden aangevoerd, te meer daar percee
len, die gaarne van dat middel gebru ik zou
den wi ll en maken, somwijlen daartoe n iet in 
de gelegenheid worden gesteld door de be
trekkel ij ke leveringsmaatschappij ; 

0. dat Geel. Staten naar Ons oordeel terecht 
goedkeuring hebben onthouden aan de door 
den raad der gemeente Noorddijk vastgestel
de wijziging van de artt. 12 en 97 van de 
bouwverordening dier gemeente; 

dat de gemeenteraad in beroep ten aanzien 
van de wijziging van art. 12 wel iswaar aan
voert, dat voor wegen, buiten de bebouwde 
kom gelegen, een afstand van 20 m van gevel 
tot gevel voldoende moet geacht worden, aan
gezien er ook dan nog 1·uimte is voor een 
eventueele wegverbreeding, doch dat zul ks 
niet opgaat, omdat n iet a lleen de mogelijk
he id tot wegverbreed ing, maar ook het u it
zicht op den weg een rol behoort te spelen, 
in verband waarmede voorgevelrooilijnafstan
den, als door Ged. Staten zijn aangegeven, 
noodzakelijk zijn; 

dat, wat het door den gemeenteraad aange
voerde bezwaar tegen den door Ged. Staten 
aangegeven voorgevel rooil ij nafstand van 7 m 
uit de as van den weg voor de wegen binnen 
de bebouwde kom betreft, Wij met dit college 
van oordeel zijn, dat met het oog op de be
langen der eigenaren een grootere roo ilijn
afstand niet kan worden gedoogd, aangezien 
het niet aangaat om daar, waar een min of 
meer aaneengesloten bebouwing aanwezig is, 
de algemeene rooil ij n zonder meer ver achter
waarts te verplaatsen, als gevolg waarvan de 
aan deze wegen gelegen huizen geen algehee
le vernieuwing meer zouden kunnen onder
gaan; 

dat, _wat de wijziging van art. 97 der bouw
verordening betreft, geen afdoende grond is 
aangevoerd om de bepaling, vervat in het 
derde l id van dit artikel, uit de verordening 
te doen vervallen; 

dat integendeel moet . worden aangenomen, 
dat door intrekking van deze bepaling het 
belang van de volksgezondheid zou worden 
geschaad; . 

0. dat Ged. Staten evenwel ten onrechte 
de wijziging. van art. 3, 2e lid, der verorde
ning mede in hun beslissing hebben betrok
ken· 

d~t toch, volgens art. 9, 3e lid, der Woning-
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wet, de beslissing, of tegen weigering van een 
vrijstelling, bedoeld in het- lste lid onder b 
van het voormelde wetsartikel , beroep zal 
worden opengesteld, aan den gemeenteraad is 
overgelaten, terwijl art. 11 der wet, dat de 
besluiten tot vaststelling, wijziging of intrek
king van de in art. 1 en in art. 2 en in art. 
7, eerste lid, bedoelde voorschriften aan de 
goedkeuring van Ged. taten onderwerpt, 
voor een raadsbesluit, als hier bedoeld, die 
goedkeuring niet voorschrijft; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan. 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Groningen, voorzoover 
dit betrekking heeft op de wijziging van art. 
3, 2e lid , van de bouwverordening der 
gemeente Noorddijk, te beslissen, dat deze 
wijziging niet aan goedkeuring van Ged. 
Staten is onderworpen, en voor het overige 
het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is hela t enz. 

{A.B.) 

19 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Onteig.wet art. 40.) 

De door de R echtb. gevolgde bereke
ning van de schadeloos telling is onjuist. 
Immers, de Rechtb. heeft a ll e factoren, 
die bij de exploitatie a ls bouwgrond een 
waarde verm inderenden invloed zullen 
hebben ten volle laten werken en da a rna 
diezelfde factoren wederom doen gelden 
bij de waardeberekening van een ander 
stuk grond. 

Ook de berekening van de inkomen
schade is onjuist, daar de R echtb. bij de 
bepaling daarvan ten onrechte geen be
dragen aan rente in minder ing heeft ge
bracht. 

De Hooge R aad, ten principale recht
doende, stel t de aan verweerder toeko
mende bedragen vast. [Dit laatste anders 
Proc.-Gen. Besier, die tot verwijzing con
cludeert.] 

J hr. Mr. Dr. Herman Adriaan van Karne
beek, Comm issaris der Koning in in de Provin
cie Zuid-Holland, wonende te 's-Gravenhage, 
op wien naam het onteigeningsgeding vol
gens de wet wordt gevoerd ten behoeve van 
den Staat der Nederlanden, woonplaats heb
bende te 's.Gravenhage, e isoh er tot cassatie 
van een vonn is der Arr.-Reohtbank te 's-Gra
venhage, den 18den November 1937 tusschen 
partijen gewezen, advocaat Jhr. Mr. G. W . 
van der Does, 

tegen: 
Nicolaas J osephus van der K naap, tu inder , 
wonende te Poeldijk, gemeente Monster, ge
daagde, advocaat Mr. J . de J ongh. 

Conclus ie van den Proc.-Gen. Besier. 

P ost alia: 
V an dit vonnis heeft de e ischer q.q. beroep 

in cassatie ingesteld, waartoe hij de volgende 
bij pleidooi met toestemming der tegenpart ij 
eenigsz ins gewijzigde mi ddelen aanvoert: 

.,I. S. of v. t. van a rtt. 152 Grondwet, 48 
Rv., 2, 18, 34, 37, 40, 41, 62, 64 en 72a Ont
eigeningswet, 

"omdat de R echtbank, verwij zénde naar het 
deskundigenrapport waaruit blij kt, dat volgens 
het oordeel van deskundigen de waarde van 
het overblijvende gedeelte van de bouwterrein
strook, zijnde het overblijvende gedee lte van 
perceel 2484, in waarde verminde rt met f 1. 25 
per m2 en dus, waar deskund igen een bouwter
re in-prijs van f 2.25 per m2 aannemen, tot f 1 
per m2 en zulks wel doordat de parallelweg 
door de onteigening duurder in aanleg wordt 
en doordat de bouwdiepte nu te gering wordt 
en moet worden aangevuld met daarachter ge
legen terre in van gedaagde, waarop serres en 
een warenhuis staan, welke gedeeltelijk zullen 
moeten worden a fgebroken, a l hetgeen nadee
len meebrengt, welke echter in den vorm van 
waardeverminder ing van de resteerende strook 
van perceel 2484 worden vergoed, 

,,en vaststellende, dat door eischer a ls be
zwaar tegen het rapport onder meer is aange
voerd, dat deskundigen aan het onteigende 
waarde geven a ls bouwterrein en nog eens 
alle onkosten vergoeden, noodig om een nieuwe 
gelijke hoeveelhei d bouwterre in te verkrijgen, 
doch dan vergeten anderzijds rekening te hou
den met het feit, dat daardoor nu een strook 
van perceel 2485 bouwterrein wordt en dus 
ook vergetende, daarvoor waardevermeerde
ring te berekenen, 

"en de redeneering van deskund igen ten 
aanzien van de waardevermindering over
nemende, met deze wijziging dat de Rechtbank 
ook in de waardevermindering van het restee
rende deel van perceel 2484 wil begrij pen, dat 
het warenhui op perceel 2485 niet, woals des
kundigen zeggen, gedeeltelij k, doch gehee l zal 
moeten worden afgebroken en dat daardoor 
het resteerende deel van het oorspronkelij k 
bouwterre in door de onteigening nog meer in 
waarde vermindert en wel met f 1.50 per m2, 
zijnde immers door de R echtbank in afwijking 
van deskundi gen het bouwterre in gesteld n iet 
op f 2.25 doch op f 2.50 per m2 en komende 
du een waardeverm inder ing tot f 1 per m2 
thans neer op een waardevermindering met 
f 1.50 per m2 ; 

"oordeelt, dat " in d it systeem" de voorstrook 
van perceel 2485, welke nu ter vervanging 
aan de bouwterreinstrook wordt toegevoegd, 
ook f 1 per m2 waard wordt en hieruit de door 

deskundigen vergeten waardevermeerdering kan 
worden berekend en deze kan worden gesteld 
op f 0.10 per m2, daar de waarde va n de cul
tuurgrond was gesteld op f 0.90 per m2 ; 

"zulks ten onrechte, daar in d it systeem alle 
nadeelen door de ontneming van een gedeelte 
van de oorspronkelijke bouwterreinstrook (sub
sidiair de meerdere kosten van den parall el
weg) reeds gebracht zij n ten laste van het 
overbl ijvende deel van de oorspronkelijke 
bouwterreinstrook en de nieuw toe te voegen 
bouwterremstrook van perceel 2485 in di t 
systeem door het op de overblij vende strook 
van perceel 2484 verdisconteeren van a ll e 
nadeelen de waarde krijgt, d ie door de R echt
bank vastgesteld is voor bouwterrein zijnde 
f 2.50 per m2 , en de R echtba nk de door de 
eischer aangegeven fout will ende verbete ren 
zulks in werkelijkheid niet of slechts zeer te~ 
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deele doet en de door deskundigen gemaakte 
fout had moeten worden gecorrigeerd door het 
aannemen tengevolge van de verschuiving van 
de bouwterreinstrook van een uiteindelij ke 
waardevermeerdering niet van 1287 X f 0.10, 
doch van 1287 X f 1.60, zijnde f 2059,20, waar
van dan ware af te trekken de f 1816.50, dus 
resteerende als uiteindelij ke waardevermeerde-
1·ing f 242.70, welk bedrag dan had moeten 
zijn verrekend met de verdere schadefactoren, 
behalve de vergoeding voor den ontnomen 
grond. 

"II. S. of v. t . van artt. 152 Grondwet, 48 
Rv. 2, 14, 17, 18, 22, 23, 30, 34, 37, 39, 40, 
41, 62, 63, 64 , en 72a, Onteigeningswet, 

"omdat de Rechtbank aan gedaagde voor 
den ontnomen kweekerijgrond schadevergoe
ding toekennende op basis van datgene, wat 
een kooper, di e de fictie, dat het terrein over 
15 jaar als bouwterrein verkocht zou kunnen 
worden, geacht wordt tot de zij ne te maken, 
thans voor het onteigende zou willen geven 
en dus van de werkelij.ke waarde val\ het ont
e igende bij de ontneming, 

,,en aan gedaagde vergoeding voor waarde
vermindering van de overblijvende bouwter
reinstrook gevende op basis , dat deze strook 
tengevolge van de onteigening nu ook na 15 
jaar niet meer als zonder de onteigening (ver
ondersteldelijk) voor bebouwing in aanmer
king zal komen, doch te ondiep za l zijn en 
vermeerderd zal moeten worden met een strook 
van het daarachter liggende perceel 2485 en 
in verband daarmede de kosten van het ge
deeltelijk afbreken van serres en van het ge
heele warenhuis, en los daarvan de meerdere 
kosten van de parallelweg door de onteigening 
zal moeten dragen, 

,,desalniettemin van de inkomenschade gedu
rende die 15 jaar te lijden slechts aftrekt de 
1·ente te maken van de bedragen van f 500 
(waardevermindering woning) en f 425 (sier
voortuinwoning), 

,, ten onrechte daar de rente ook van boven
bedoelde vergoedingen, subsidiair die van elk 
hunner afwnderl ijk, in aftrek .had moeten zijn 
gebracht van de inkomenschade en inkomen
schade slechts voor vergoeding in aanmerking 
komt voor wover de onteigende door eigen 
bedrijf ronder de onteigening meer inkomen 
kon verwerven, dan de rente van de vermo
gensvergoedingen naar de waarde en toestand 
tijdens de ontneming, subsidiair tijdens het 
vonnis. 

" III. Subsidiair en alleen voor zoover de 
Hooge Raad het IIe middel ongegrond mocht 
achten en mocht aannemen, dat de Rechtbank 
ook n iet bedoeld heeft de werkelij ke waarde 
van het onteigende en de waardevermindering 
van het overblij vende naar den toestand en de 
waarde tij dens de onteigening vast te stellen, 

"Schending van dezelfde artikelen als in het 
tweede middel vermeld, daar bovenbedoelde 
artikelen wel voorschrijven dat de werkelij ke 
waarde en de waardevermindering moeten 
worden vastgesteld naar het tijdstip der ont
eigen ing, en met een toekomstverwachting 
slechts 1·ekening mag worden gehouden voor 
zoover deze tot ui t ing komt in de h uid ige 
,vaarde.'' 

M iddel 1. W a nneer als hier het geval is, 
eene onteigening strekt tot verbreedin g van 

L. 1938. 

een weg, heeft in den regel de strook, die ont
eigend wordt, als bouwterrein een grootere 
waarde dan het daarachter gelegen land. 
Tegelijkertijd komt echter een dergelij ke strook 
dáárvan aan den weg te l iggen, wordt toekom
stig bouwterrein en verkrijgt hierdoor een 
grootere waarde dan voorheen. Indien het ont
eigende en het daarachter gelegen terrein aan 
denzelfden eigenaar toebehooren, moet met 
deze verschuiving van waarde bij de schade
loosstelling rekening worden gehouden. (Artt. 
40 en 41 der Onteigeningswet) . Hieromtrent 
bestaat in overeenkomstige en nog andere der
gelij ke gevallen een vrij uitgebreide recht
spraak. Ik moge volstaan met te verwijzen 
naar de arresten van den Hoogen Raad van 
16 Mei 1923 (W. 11121 , N. J. 1923 bi. 909), 
25 Juni 1928 (W. 11858, N. J. 1928, blz. 
1419) en 13 Juli 1928 (W. 11897, N . J. 1928, 
blz. 1555). Kort samengevat komt de leer van 
den Hoogen Raad op dit punt hierop neer, dat 
de waardevermeerdering van de nieuwe bouw
strook op het niet onteigende niet afgetrokken 
mag worden bij het bepalen der waarde van 
het onteigende, maar moet in vergelijking ge
bracht worden met de eventueele waardever
mindering, welke het niet onteigende door de 
onteigening en het werk ondergaat. 

I k meen deze korte uiteenzetting te moeten 
doen voorafgaan aan de besprek ing van het 
eerste middel, dat betrekking heeft op de 
wijze, waarop in dit ged ing, waarin zich de 
verschuiving van de bouwstrook ook voordoet, 
de Rechtbank in verband daarmede de schade
loosstell ing heeft berekend. 

De Rechtbank heeft zich in rechtsoverweging 
1 ter bepal ing van de waarde der te onteige
nen strook gesteld op het standpunt van een 
eventueelen kooper van de beide perceelen 
2484 en 2485. Deze zal er volgens haar reke
ning mede houden, dat die strook behalve de 
woning en den siertuin toekomstig bouwterre in 
zal zijn maar als zoodanig geen rechtstreek
schen uitweg zal kunnen krijgen naar den 
R ijksweg en dat de bedoelde kooper dus om 
zijn bouwterrein te kunnen exploiteeren daarop 
een parallelweg zal moeten aanleggen, alsmede 
dat d ie exploitatie a ls bouwterrein eerst over 
15 jaren zal kunnen aanvangen. Zij stelt de 
waarde van den grond als bouwterrein op 
f 4.50 per m2, maar neemt in overweging 3 
als contante waarde, die het voor den even
tueelen kooper wu hebben met het oog op 
bovengenoemde omstandigheden aan op slechts 
f 2.50 per m2, te berekenen over 1287 m2, n.l. 
over de geheele te onteigenen strook beha] ve 
wat betreft een stukje van 85 m2 van de sier
tuin vóór de woning, waarvan de waarde op 
f 5 per m2 aangehouden wordt, dus, voor de 
1287 m2 in totaal op f 3217.50. Voorts oordeelt 
zij in overweging 5, dat er na de onteigening 
op perceel 2484 te weinig diepte overblij ft om 
de rest daarvan a ls bouwterre in te explo itee
ren, weshalve van perceel 2485 een gelij ke 
strook a ls onteigend wordt a ls bouwterrein 
daarbij getrokken zal moeten worden en dat 
het daarom noodig zal zij n het daarop staande 
warenhuis geheel en de zich eveneens daarop 
bevindende serres te sloopen. Bovendien zal , 
gelij k de deskundigen op blz. 12 van hu n a ls 
deel van het vonn is u itmakend te beschouwen 
verslag aannemen, de te maken parallelweg, 

4 
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die aan de overzijde van de na de onteigening 
te graven scheidingssloot langs den verbreeden 
Rijksweg zal komen te liggen, duurder in aan
leg worden. fot het oog op deze omstandig
heden trekt de Rechtbank in dezelfde over
weging blijkbaar nog f 1.50 per m2 van de te 
vergoeden waarde van de te onteigenen strook 
af, behalve weer voor de 85 m 2 van den sier
tuin, en stel t zij de waarde van het overblij
vende op slechts f 1 per m2, dus op f 1.50 
minder dan de contante waarde zou zij n ronder 
de noodzakelijkheid van dien afbraak en van 
de meerdere kosten van den aanleg van een 
parallel weg. 

Ten gevolge van een en ander zijn alle door 
de " verschuiving" van de voor bebouwing ge
schikte strook naar een verder van den tegen
woordigen weg verwijderd gelegen terre in reeds 
verdisconteerd in de schadeloosstelling te ge
ven voor de onteigende strook. Eigenlijk is dit 
in strijd met de boven geschetste rechtspraak 
van den Hoogen Raad. Doch het komt mij 
voor, dat, daar de invloed van d ie verschuiving 
toch in rekening gebracht moet worden, het er 
we inig toe afdoet, op welken factor der totale 
toe te kennen schadeloosstell ing dit in rekening 
brengen geschiedt, daar de uitkomst dezelfde 
blij ft, mits de berekening met juistheid ge
schiede. 

De Rechtbank heeft echter, wanneer zij met 
toepassing van art. 41 der Wet de waardever
mindering van het niet onteigende gaat bere
kenen, vergeten dat zij den invloed der ver
schuiving reeds in de waardeberekening van 
het onteigende had verdisconteerd. Immers in 
het laatste lid van overweging 5 stelt zij de 
waarde van 1287 m2 van perceel 2485, welke 
nu de waarde van bouwterrein verkrijgen in 
plaats van d ie van tuingrond (gesteld op 
f 0.90 per m2) en welke dus een waardever
meerdering ondergaan, die met de zich overi
gens voordoende waardeverm indering van dit 
perceel moet worden vergeleken, op f 1.10 per 
M2, dus een vermeerdering der contante waar
de met slechts f 0.10 per m2 aannemende, in 
stede van met f 1.50. Hierdoor wordt de nood
zakel ij kheid van de afbraak van warenhuis en 
serres en van de meerdere kosten voor den 
aanleg van den parallelweg andermaal aan 
den onteigende vergoed. 

H et middel is dus gegrond. 
Middel II. De R echtbank heeft bij de be

rekening der inkomenschade blijkens overwe
gingen 12 en 13 slechts in aftrek gebracht de 
rente van f 500, toegekend voor waardever
minde ring der woning en v a n 85 X f 6 == 
f 425 , toegekend voor de 85 m2 van den sier
tuin, die verlore_n gaan, dus o. a. niet de rente 
van 1287 X f 2.50 = f 3217.50, in rekening 
gebracht als contante waarde van den ont
uomen tuingrond, noch die van de f 1687.50 
blijkens het laatste lid van overweging 5 
(foutief volgens wat ik naar aan le iding van 
middel I betoogde) in rekening gebracht a ls 
waardevermeerdering der strook van perceel 
van 2485, correspondeerende met de onteigende 
strook. De 1·eden hiervan vindt men in het 
e igenlijke vonnis niet, doch wel in het verslag 
der deskundigen, dat geacht wordt hiervan 
deel uit' te maken, en wel op blz. 22 daarvan. 
Die reden is, dat dit zijn conta nte bedragen, 
welke de onteigende rente op rente moet uit-

zetten. De oorzaak van deze eenigszins wnder
linge opvatting schijnt te zijn, dat de schade
loosstelling in dier voege wu moeten worden 
toegekend, dat de onteigende n iet a lleen ten 
t ijde van het vonnis of van de ontneming 
(want er heeft voorloopige inbezitneming 
plaats gehad) schadeloos gesteld moet zijn, 
doch ook a ls na 15 jaren zij n bouwexploitatie 
kan aanvangen. 

Hiertegen keert zich het 2e m iddel en m . i. 
terecht. De schadeloosstell ing moet de ont
eigende de huidige waarde van het hem ont
nomene geven en bovendien zijn netto-inkom
stenschade; een toekomstige waarde van het 
ontnomene mag slechts een rol spelen, voor 
wover zij de tegenwoordige waarde beïnvloedt. 
Dit wordt bereikt door te berekenen wat thans 
een eventueele kooper voor het onteigende wu 
willen geven en daarbij speelt ook een rol, 
welke rente hij van het bedrag der schadeloos
stelling zal kunnen maken, maar dan ook van 
het netto-bedrag daarvan. Hoe hij die rente 
zal maken is echter zijn zaak. 

Hetzelfde geldt voor de kosten van het. af
breken der serres en van het geheele waren
huis (overweging 5 lid 2) en voor de meerdere 
kosten, welke de eventueele bouwexploitant 
zal moeten maken voor het aanleggen van den 
parallelweg (overweging 2 en blz. 12 van het 
verslag). Ook deze posten zullen het bod van 
een eventueelen kooper beinvloeden. 

Ook dit middel is dus gegrond. 
Middel III is a ll een subsidiair aangevoerd 

voor het geval, dat middel II ongegrond mocht 
worden bevonden. Daar dit geval zich ~olgens 
mij niet voordoet, meen ik bij den uiterst 
korten tijd, welke aan het Openbaar Minister ie 
in onteigeningszaken voor zijn conclusie ge
gund is, de bespreking van dit middel onbe
sproken te mogen laten. 

De Hooge Raad zal m.i. de door de gegrond
heid van de middelen I en II noodzakelij ke 
verbeteringen in de uitspraak nog niet kunne11 
aanbrengen, daar de hiervoor vereischte fe ite
lijke factoren niet alle vaststaan, b.v. niet de 
kosten van het afbreken der serres en van het 
warenhuis. Hiervoor zal terugwijzing naar de 
R echtbank noodig zijn. 

Ik concludeer tot vernietiging van het von
nis, dat verwijzing der zaak naar de Recht
bank om met inachtneming van het door den 
Hoogen R aad te wijzen arrest verder te wor
den berecht en bes! ist en tot aanhouding der 
uitspraak over de kosten tot de einduitspraak. 

D e Hooge Raa d, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand . interlocutoir vonnis van 20 Mei 1937, 
waarnaar in eerstgenoemd vonnis wordt ver
wezen, blijkt: 

dat bij Koninklijk Besluit, den Raad van 
State gehoord, van 23 April 1936 n°. 54, is 
bepaald, dat voor verbetering van den Rijks
weg Loosdu inen- aa ldwijk ten name van het 
Rijk zal worden onteigend het gedeelte groot 
13 are 72 centi-are van het perceel Kadastraal 
bekend Gemeente Monster, Sectie K. n°. 2484, 
woals di t gedeelte nader is aangegeven op de 
plans en grondteekeningen; welk perceelsge
deelfe volgens voornoemd Koninklijk Besluit 
s_taat ten name van verweerder in cassatie -
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partij van der Knaap - als eigenaar; 
dat de Staat de onteigening vorderend als 

schadeloosstelling heeft aangeboden de, door 
de wederpartij ongenoegzaam geachte som van 
f 5740 met aanbiedingen als nader in het in
terlocutoir vonnis aangegeven, hebbende de 
Staat tevens medegedeeld het recht van voor
Joopige inbezitneming, bedoeld in art. 54a 
Onteigeningswet, te willen verkrijgen; 

dat de Rechtbank bij haar interlocutoir 
vonnis drie deskundigen heeft benoemd om 
bericht uit te brengen; 

dat de deskundigen voor het geval, dat de 
tuingrond van partij van der Knaap bij bouw
exploitatie uitweg naar den Rijksweg kon 
verkrijgen omtrent de schadeloosstelling heb
ben geoordeeld; 

dat de te onteigenen strook grond, waarvan 
de cultuurwaarde f 0.90 per m2 bedraagt, wo 
bebouwing wordt toegestaan een waarde bezit 
van f 4.50 per m2 ; dat echter de strook eerst 
over vij ftien jaren volledige bouwgrondwaarde 
zal hebben en dus de oogenblikkelijke (contan
te) waarde moet worden berekend, welke de 
deskundigen, met aanneming van eenen rente
voet van 5%, op f 2.25 per m2 stellen, terwijl 
zij het te onteigenen deel van den voortuin 
van de woning van van der Knaap op f 5 per 
m2 begrooten; 

waardoor de geheele waarde van den te 
ontnemen grond komt op 1287 maal f 2.25 plus 
85 maal f 5 of f 3320. 75; 

dat de deskundigen verder nog overwegen: 
Indien bouwexploitatie mogelijk is, wordt 

de bouwdiepte tusschen de onteigeningsgrens 
en de serres met warenhuis ongeveer 12.50 m, 
hetgeen te gering is. Daar het Rijk langs de 
onteigeningsgrens een sloot graaft, welke , 
blijkens informatie bij den Rijkswaterstaat, 
hoogstwaarschijnlijk in geval van bouwexploi
tatie moet blijven bestaan, zal partij van der 
Knaap op eigen terrein langs deze sloot eenen 
parallelweg behooren te maken, welke met den 
weg daardoor niet een aaneengesloten geheel 
vormt en waardoor aan dezen parallelweg 
grootere eischen djenen te worden gesteld, dan 
vóór de onteigening het geval was. Deze om
standigheid is oorzaak, dat de geringe over
blijvende bouwdiepte voor partij van der 
Knaap des te nadeeliger wordt. Ter verkrij
ging van voldoende bouwdiepte is partij van 
der Knaap, derhalve genoodzaakt een deel 
van zijne serres en van zijn warenhuis te sloo
pen, waardoor deze deelen waardeloos worden, 
als gevolg waarvan het bedrijf geschaad wordt. 
Het gevolg van een en ander za l zijn, dat de 
bouwexploitatie naar een aanmerkelijk l ater 
tijdstip wordt verschoven, omdat voorloopig 
een dergelijke exploitat ie voor dezen tuin na
deelig is. De waardevermindering welke het 
overblijvende deel van perceel 2484 ondergaat, 
voo rzoover dit deel voor bouwexploitatie in 
aanmerking komt, begrooten deskundigen op 
f 1.25 per m2 of op totaal 1211 maal f 1.25 is 
f 1513.75, bij de vaststelli ng van welk bedrag 
zij rekening hebben gehouden, zoowel met de 
verschuiving van den exploitatietijd als met 
de meerdere kosten, welke een parallelweg na 
de onteigening zal veroorzaken. 

dat ten aanzien der inkomenschade de vraag 
,~as gerezen, of bij de vergoeding deswege in · 
mindering was te brengen de rente, welke 

partij van der Knaap zal kunnen maken van 
de bedragen, welke hij voor de ontneming van 
den grond en voor de waardevermindering 
van zijnen overblijvenden tuin zal ontvangen, 
welke aftrek de deskundigen hebben gewei
gerd, omdat het contant berekende bedragen 
betreft, welke de betrokkene partij rente op 
rente moet uitzetten ; 

dat vervolgende voor de Rechtbank vanwege 
den Staat bezwaren tegen het rapport der des
kundigen zijn ontwikkeld als hieronder in het 
eerste cassatiemiddel worden aangegeven, en 
de Rechtbank den inhoud van bedoeld rapport 
als in haar bestreden vonnis overgenomen be
schouwend, in dit laatste er van uitgaat, dat 
het perceel van partij van der Knaap bouw
terrein is, dat uitweg naar den Rijksweg kan 
verkrijgen, terwijl zij in overeenstemming met 
de deskundigen de waarde van het perceel op 
f 4.50 per m2 stelt; 

dat zij echter, met de deskundigen oordee
lend, dat het goed eerst over vijftien jaren 
volledige bouwgrondwaarde zal bezitten, bij 
de berekening van de contante waarde niet 
5% maar 4% als rentevoet aanneemt, en, die 
waarde niet op f 2.25 maar op f 2.50 der m2 
bepalend, de waarde van de te onteigenen 
strook vaststelt op 1287 maal f 2.50 vermeer
derd met de waarde van de strook (sier) tuin 
vóór de woning ter grootte van 85 m2, te 
waardeeren op f 5 dus f 425 zoodat de waarde 
van den te ontnemen grond in totaal komt op 
f 3642.50, waarna de Rechtbank voortgaat: 

dat het, niet door de bestaande woning met 
erf èn {sier) tuin ingenomen overblijvende 
deel van \perceel n °. 2484 te ondiep wordt om 
a ls bouwterrein te worden geëxploiteerd; 

dat dit deel, wil het als wodanig in aanmer
king komen, met de achterliggende strook -
ook aan gedaagde in eigendom toebehoorende 
- moet worden verbonden; dat dit echter 
alleen mogelijk is, door een deel der serres en 
het geheele warenhuis te sloopen; 

dat de Rechtbank op die gronden en op de 
overige dienaangaande door deskundigen aan
gevoerde gronden, voorzooverre van het boven
overwogene niet afwijkende, de waarde van 
het overblijvende deel van n°. 2484 vaststelt 
op f 1 per· m2, de vermindering in totaal op 
f 1816.50; 

dat in dit systeem de voorstrook van n°. 
2485 ook f 1 per m2 waard wordt, of eene 
waardevermeerdering van 10 cent per m2 
ondergaat, met de uitzondering van de strook 
achter de won ing correspondeerende met de te 
onteigenen strook sier tuin, in totaal 1287 X 
10 cent is f 128.70 en dit bedrag moet worden 
a fgetrokken van de bovengenoemde som van 
f 1816.50 ; zoodat wegens waardevermindering 
van het overblijvende, niet onteigende, goed 
wordt toegekend f 1687.80; 

dat de Rechtbank verder nog de volgende 
vergoedingen aanneemt: 
f 500 voor waardevermindering van de woning, 
f 60 voor te velde staande gewassen, 
f 100 voor kosten aan den tuin, 

dat de Rechtbank dan verder uitvoerig de 
inkomenschade berekent, . die partij van der 
Knaap zal lijden gedurende het tijdperk van 
15 jaren, waarin de grond de volledige bouw
grondwaarde niet zal hebben, en zij de contan
te waarde van het bedrag, voor die schade te 
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vergoeden, stelt op f 4815,38 van welk bedrag 
de Rechtbank aftrekt eene som van f 806.90 
betrekking hebbende op verplaatsing en ver
andering van het warenhuis, terwijl bovendien 
in mindering wordt gebracht eene som van 
f 555 wegens rente, die van der Knaap gedu
rende bedoeld tijdperk van vijftien jaren van 
zekere hem als vergoeding uit te keeren be
dragen zal genieten; 

dat de Rechtbank omtrent genoemde som 
van f 555 overweegt: ,,dat rentegevend belegd 
kunnen worden slechts de bedragen van f 500 
voor waardevermindering van de woning en 
van f 425 voor den te onteigenen siertuin te
zamen f 925 en de gekapitaliseerde rente van 
die bedragen berekend worden ad 4 ten hon
derd of f 555 in mindering moeten worden 
gebracht, waarbij geen rente op rente is be
rekend vanwege de onmogelijkheid dergelijke 
kleine bedragen aldus uit te ,,etten;" 

dat de Rechtbank dus aan de te onte igenen 
partij als schadeloosstelling toekent de bedra
gen: f 3642.50; f 60; f 1687.80; f 500; f 100 ; 
f 4815.38 verminderd met f 806.90 en f 555 en 
mitsdien in totaal de schadeloosstelling be
paalt op f 9443. 78; 

dat de Rechtbank op deze gronden, na de 
onteigening te hebben uitgesproken, de schade
loosstelling heeft bepaald op negen duizend 
vierhonderd drie en veertig gulden en acht en 
zeventig cent f 9443. 78) met de rente ad 5 % 
's jaars van 20 Mei 1937 af, onder gehouden
heid van den Staat, zekere nader vermelde 
aanbiedingen gestand te doen en met veroor
deeling van den eischer in de kosten van het 
geding, begroot tot aan de uitspraak aan zijde 
van gedaagde op vierhonderd vijftig gulden 
(f 450); 

0. dat tegen deze uitspraak de volgende 
middelen van cassatie zijn voorgesteld: zie 
concl. Proc.-Gen.; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de deskundigen aan den grond, waarom 

het gaat, a ls in de toekomst te exploiteeren 
bouwterrein eene contante waarde van f 2. 25 
per m2 hebben toegekend, terwij l de Recht
bank die waarde op f 2.50 per m2 heeft ge
steld ; 

dat verder de deskundigen de contante waar
de, voor wat betreft het niet onteigend deel 
van perceel n °. 2484 verminderd hebben met 
een bedrag van f 1.25 per m2, aldus de waarde 
van dit deel op f 1 per m 2 bepalend, terwijl 
ook de Rechtbank voor dit deel de waarde op 
laatstgenoemd bedrag stelt, door eene vermin
dering van f 1.50' per m2 aan te nemen en dit 
bedrag van de door haar aanvaarde contante 
waarde, groot f 2.50 per m2 af te trekken; 

dat de Rechtbank de waarde van f 1 per m2 
eveneens heeft aanvaard voor de voorstrook 
van perceel n°. 2485, welke de Rechtbank 
zich voor de bouwexploitatie met het overblij
vend deel van perceel n° . 2484 verbonden 
heeft gedacht; 

dat het middel zich terecht tegen de waarde
bepaling van bedoelde voorstrook keert ; 

dat toch de Rechtbank kennelijk ten aanzien 
van die voorstrook tot de waarde van f 1 per 
m2 is gekomen, door evenals bij het overblij
vend deel van perceel n°. 2484 van de contan
te waarde eene waardevermindering groot 

f 1.50 per m2 af te trekken, zulks echter zonder 
grond; 

dat immers de deskundigen, die blijkbaar 
ook uitgegaan zijn van eene bouwexploitatie, 
die meer terrein zal omvatten dan laatstbe
doeld overblijvend deel alleen, voor dat deel 
eene waardevermindering van f 1.25 hadden 
aangenomen, welke hare oorzaak vond hierin, 
dat van der Knaap na de onteigening eenen 
parallelweg zal moeten maken, die hem meer 
zal kosten dan vóór de onteigening het geval 
wu zijn geweest; dat hij verder een deel van 
zijne serres en van zijn warenhuis zal moeten 
sloopen, waardoor deze ten deele waardeloos 
worden en a ls gevolg waarvan het bedrijf ge
schaad en de bouwexploitatie naar een aan
merkelijk later tijdstip verschoven wordt; 

dat de Rechtbank, bij de vaststelling van de 
waardevermindering van het overblijvend deel 
van perceel n°. 2484, de gronden der deskun
digen heeft aanvaard, behoudens, dat zij de 
geheele slooping van het warenhuis aanneemt; 
dat dusdoende de Rechtbank echter alle facto
ren, die bij de exploitatie als bouwgrond eenen 
waarde verminderenden invloed zullen hebben, 
ten volle heeft laten werken bij de waarde
bepaling van het overblijvend deel van perceel 
n°. 2484 en die werk ing daarmede is uitgeput, 
zoodat de genoemde factoren niet wederom 
eenen verminderenden invloed kunnen doen 
gelden bij de waardeberekening van een ander 
stuk grond der betrokken partij, te weten de 
voorstrook van perceel n° . 2485, zijnde andere, 
de waarde verminderende omstandigheden in 
het bestreden vonnis niet vermeld; 

dat de grootere waardevermindering, ont
staan doordien het warenhuis niet gedeeltelijk, 
maar geheel zal worden gesloopt kennelijk 
door de Rechtbank mede tot uiting is ge
bracht, toen zij , in plaats van f 1.25, f 1.50 per 
m2 als waardevermindering van het overblij
vend deel van perceel n° . 2484 aannam; 

dat derhalve het eerste middel is gegrond en 
de waardevermeerdering van de meerbedoelde 
voorstrook van perceel n °. 2485 is te stellen 
op 1287 X (f 2.50 - f 0.90), zijnde f 2059.20, 
welk bedrag moet worden verrekend met de 
waardevermindering van het overblijvend deel 
van perceel n° . 2484, groot f 1816.50 en de 
waardevermindering van de woning, groot 
f 500 zoodat voor het totaal van het niet-ont
eigende goed een waardevermindering van 
f 257.30 is aan te nemen; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat de strekking hiervan is erover te klagen, 

dat bij de berekening der inkomenschade niet 
in mindering zijn gebracht de op vier ten hon
derd te stellen bedragen aan rente, welke de 
te onteigenen partij gedurende het t ijdperk 
van vijftien jaren vóór dat het goed volledige 
bouwgrondwaarde erlangt, zal kunnen genie
ten van de bedragen, welke de Rechtbank als 
schadevergoed ing toekent voor ontneming van 
het te onteigenen goed en voor waardevermin
dering van den overblijvenden grond; 

dat deze grief juist is; 
dat immers na het uitspreken van het ont

e igeningsvonnis de bedoelde bedragen ter be
schikking zull en komen van de te onteigenen 
partij en deze in de gelegenheid zal zijn de 
rente te maken, welke de Rechtbank met be-
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trekking tot andere toe te kennen sommen op 
vier ten honclerd stelt; 

dat volgens het bestreden vonnis de wegens 
genoemde schadeposten toegekende bedragen 
in tegenstelling met andere niet rentegevend 
belegd kunnen worden, blijkbaar, omdat de 
Rechtbank met de deskundigen aanneemt, dat 
het hier contant berekende bedragen betreft, 
welke partij van der Knaap rente op rente 
moet uitzetten, zal hij over vijftien jaren de 
beschikking hebben over een bedrag, dat hem 
volledig schadeloos stelt; 

dat dit betoog van een onjuist standpunt uit
gaat, daar geenszins afdoet, welke middelen 
de betrokkene zal moeten aanwenden om over 
vijftien jaren de beschikking te krijgen over 
eene som, die hem, zoo hij het goed tot dat 
t,oekomstig tijdstip had behouden, a lsdan vol
ledig zou hebben schadeloos gesteld: 

dat mitsdien ook het tweede middel doel 
treft, waarbij is op te merken, dat de daarbij 
te berde gebrachte schadepost voor waa rdever
mindering van den overblijvenden grond, ten
gevolge van de gegrondbevinding van het eer
ste middel, wijzig ing ondergaat; 

dat in verband met cle berekening van de 
contante waarde der inkomenschade, groot 
f 4815.33, de op gelijken voet berekende con
tante waarde van de rentegevende bedragen 
der schadeloosstelling moet worden afgetrok-
ken· · 

d~t die rentegevende bedragen zijn f 3642.50 
voor waarde van den onteigenden grond -
inbegrepen de f 425 voor den voortuin - en 
f 257.30 voor waardevermindering van het 
overblijvende goed, tezamen f 3899 .80, hetgeen 
tegen vier ten honderd jaarlijks oplevert 
f 155. 99, waarvan de vorenbedoelde contante 
waarde bedraagt f 1734.52; 

0 . dat derhalve de berekening der aan de 
te onteigenen partij te vergoeden schadeloos
stelling aldus behoort te gesch ieden: f 3642.50 
+ f 60 + f 257.30 + f 100 + f 4815.38 , te 
zamen f 8875.18, waarvan in mindering komt 
f 806 .90 + f 1734.52, zoodat de schadeloosstel
] ing wordt f 6333 . 76; 

0. dat bijgevolg het bestreden vonnis niet in 
stand kan blijven en de Hooge Raad zelf kan 
recht doen: 

Vernietigt het vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage den 18den November 1937 in 
deze zaak tusschen partijen gewezen, doch al
l een voor zoo veel betreft het bed rag der scha
deloosstelling uit te keeren aan de te onteige
nen partij; 

En rech tdoende ten principale: 
Bepaalt de schadeloosstelling op f 6333.76 

(zes duizend dri ehonderd drie en dertig gulden 
en zes en zeventig cent) met de rente ad 5 % 
'sjaars van 20 Mei1937af. (Salarisf350, R ed.). 

(N. J.) 

20 Januari 1938. BESCHIKKING van den 
Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, n°. 33, Kabinet M. 
R., houdende een lijst van insignes en on
derscheidingsteekenen door Rijksambtena
ren in dienst of in uniform gerechtigd te 
worden gedragen. 

De Minister van Staat, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 
Gelet op artikel 50, derde lid , van het Alge-

meen Rijksambtenarenreglement; 
Verklaart: 

1°. in te trekken zijn beschikking van 2 Fe
bruari 1937, n°. 37, Kabinet M . R.; 1 

2°. vergunning te ve rleenen, dat door amb
tenaren in dienst of bij gekleed gaan in uni
form, behalve het oranje of de national e kl eu
ren , de na te noemen insignes of onderschei
dingsteekenen, voor wover betrokkenen overi
gens daartoe gerechtigd zijn , worden gedragen: 

a. het krui s "Pro E cclesia et Pontifice" en 
de medaille " Bene Merenti", verleend door 
Z. H. den Paus; 

b. de insignes en onderscheidingsteekenen 
van de Vereeniging het N ederlandsche Roode 
Kruis , de ordeteekenen van de buitenlandsche 
Vereenigingen van het Roode Kruis en die van 
het Comité International de la Croix Rouge; 

c. het insigne van de Nederlandsche V er
eeniging voor Luchtbescherming; 

d. de insignes van den Koninklijken Natio
na len Bond voor Reddingswezen en Eerste 
Hulp bij Ongelukken, ,,Het Oranje Kruis" ; 

e. het insigne van de Nederlandsche Ver
eeniging " E erste Hulp bij Ongelukken"; 

/ . de insignes en onderscheidingsteekenen van 
de N ederlandsche Centrale Reddingsbrigade; 

g. het insigne van den Nederlandschen Bond 
tot het redden van drenkelingen; 

h. de onderscheidingsteekenen van de Maat
schappij tot Redding van Drenkelingen; 

i. de onderscheidingsteekenen, medailles en 
kruisen der Koninklijke Nederlandsche Brand
weervereeniging; 

j. het insigne van den Bond van Politieamb
tenaren in N ederland tot Bescherming van 
Dieren ; 

k. de kenteekenen en insignes, verleend door 
het Verbond van Vereenigingen voor Veilig 
Verkeer; 

l. de gouden medaill e der Koninklijke Ne
derl andsche Vereeniging voor de Luchtvaart ; 

m. de medaille van het Nederlandsch Olym
pisch Comité; 

n. de insignes van de Nationale Vereeniging 
tot Bevordering van Harmonische Lichaams
ontwikkeling; 

o. de onderscheidingsteekenen, uitgere ikt aan 
de deel nemers van de internationale afstands
marschen ; 

p. het kruis van verdienste en de medaille 
voor bijzondere toewijding van den Nederland
schen Bond van Vrijwillige Burgerwachten ; 

q. de medailles van den 24-uurs oefenrit, 
u itgeschreven door de Vrijwillige Burgerwacht 
te Amsterdam ; 

r. het mobilisatie-herinneringskruis ; 
s. de groene Espe ranto-ster; 
t. speldjes, kunstbloemen, vlagjes enz. 

welke dienen a ls bewijs voor de bijdrag~ in ee~ 
van Overheidswege toegestane collecte of in
zameling, doch slechts op den dag, waarop 
deze collecte of inzameling wordt gehouden. 

(B.) 

1 C. V. 1937 blz. 42. 
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21 Januari 1938. KO INKLIJK BESLUI'l'. 
(Armenwet art. 40.) 

Nu vaststaat, dat het gemeentebestuur 
van B. de armla tige naar E. heeft doen 
vervoeren, terwijl dit bestuur niet anders 
kon verwachten, dan dat de armlastige, die 
zonder middelen van bestaan was, te h. 
ondersteuning wu behoeven, welke haa,· 
a ldaar ook inderdaad verleend is moeten 
worden, heeft dit bestuur zich aan afschui
ving schuldig gemaakt. Daaraan kan niet 
afdoen de omstandigheid, dat de armla -
tige zich niet uit eigen beweging naar B. 
heeft begeven, maar dat zij daarbij gehan
deld heeft op aandringen van haar werk
geefster en van een familie! id. 

K. B. 21 Januari 1938, n°. 36. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de koten van ondersteuning van Gerarda P. 
Borkes; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
Januari 1938, n°. 7; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 J anuari 1938, 
n°. 431, afd. Armwezen; 

0. dat Gerarda P. Borkes zich, na beëindi
ging van haar dienstbetrekking bij den Heer 
Wilms, Vrijstraat, te Eindhoven, op 1 Juni 
1937 naar de gemeente Bergh, haar geboorte
plaats, begaf, doch dat zij den volgenden dag 
onder geleide van een politie-ambtenaar der 
gemeente Bergh per auto naar Eindhoven 
werd gebracht, alwaar zij op kosten van de 
gemeentel ijke instelling voor faatschappelij
ken Steun van 2 Juni tot en met 11 Juli 1937 
in huize Maria, het tehuis van de Roomsch
Kathol ieke Vereeniging tot bescherming van 
meisjes, werd ondergebracht, om vervolgens 
van 12 Juli tot 2 Augustus 1937 door de even
genoemde instelling te worden ondersteund 
met f 5 per week; dat, nadat Gerarda 1-'. 
Borkes daarna in een tweetal dienstbetrek
kingen te Eindhoven was werkzaam geweest, 
zij naar haar familie te Haak bergen vertrnk 
en zich op 10 September 1937 vandaar naar 
de gemeente Bergh begaf, doch den volgen
den dag wederom door een politie-ambtenaar 
dezer gemeente met een auto naar Eindhoven 
werd gebracht, waar haar opnieuw door de 
gemeentelijke instelling voor Maatschappe
lijken Steun een ondersteuning van f 5 per 
week werd toegekend; 

dat het bestuur dezer laatste instelling, ge
zien de hiervoor vermelde feiten, van oordeel 
is, dat tot de komst van Gerarda P. Borkes 
uit Bergh naar Eindhoven invloed van den 
burgemeester van Bergh heeft medegewerkt 
en derha lve verzoekt te willen beslissen, dat 
de kosten van ondersteuning van Gerarda P. 
Borkes voor een bij deze bes! issing te be pal en 
termijn geheel ten laste van de gemeente 
Bergh zullen komen; 

dat burgemeester en wethouders van Bergh 
daartegen aanvoeren, dat Gerarda P. Borkes 
op 1 Juni 1937 ronder middelen van bestaan 
naar deze gemeente werd gezonden en in den 
nacht van 1 op 2 Juni voor nood opgenomen 
is geweest in het ziekenhuis te 's-Heerenberg, 

omdat zij geen onderdak had en zich op 2 
Juni bij het gemeentebe tuur om onderdak 
en steun vervoegde; dat, daar het meisje 
armlastig uit Eindhoven was gekomen, zij 
niet hebben kunnen besluiten, haar steun te 
verleenen, maar haar wel hebben aangeboden, 
haar terug te willen brengen naar Eindhoven, 
waarmee zij toen genoegen nam; dat zij op 
3 September door een familielid uit Haaksber
gen naar 's-Heerenberg werd gebracht; dat, 
daar zij ook thans in 's-Heerenberg geen on
derdak had, zij weer op eigen gelegenheid is 
teruggegaan naar Haaksbergen; dat datzelf
de familielid uit Haaksbergen op 10 Sep
tember haar voor de 2e maal in 's-Heerenberg 
heeft neergezet· dat zij in den nacht van 10 
op 11 Septemb~r in 's-Heerenberg is geb leven 
en op 11 September te kennen gaf, weer te
rug te willen naar Eindhoven; dat nadrukke
lijk kon worden vastgesteld, dat het meisje 
Borkes geen enkele keer uit eigen beweging 
zich te 's-Heerenberg wilde vestigen, de eerste 
keer op aandringen van de Mevrouw te Eind
hoven, alwaar zij in dienstbetrekking was, de 
over ige keeren door een familielid uit de ge
meente Haaksbergen; dat, als er gesproken 
kan worden van afschuiv ing, dit op de eerste 
plaats van toepass ing is voor de gemeente 
Eindhoven• dat zij zich dan ook geen enkele 
wettelijke 'of moreele plicht tegenover dit 
meisje kunnen voorstellen; dat zij bovendien 
van meening zijn, dat het meisje a ls dienst
bode zeker een betrekking kan vinden en dus 
niet op de hulp van een gemeentebestuur be
hoeft te zijn aangewezen ; 

U. dat blijkens de stukken, vaststaat, dat 
het gemeentebestuur van Bergh èn op 2 J uni 
èn op 11 September 1937 Gerarda P. Borkes 
per auto naar de gemeente Eindhoven heeft 
doen vervoeren, terwijl dit bestuur niet anders 
kon verwachten dan dat de armlastige, die 
zonder middelen van bestaan was, te Eind
hoven ondersteuning zou behoeven, welke 
ondersteuning haar aldaar ook inderdaad ver
leend is moeten worden; 

dat in verband hiermede moet worden ge
oordeeld, dat het gemeentebe tuur van Bergh 
zich beide keeren aan afschuiving, als bedoeld 
in art. 40 der Armenwet, heeft schuldig ge
maakt; 

dat hieraan niet kan afdoen de door burge
meester en wethouders van Bergh aangevoer
de omstandigheid, aangenomen, dat zij juist 
is, dat Gerarda P. Borkes zich geen enkelen 
keer uit eigen beweging naar de gemeente 
Bergh heeft begeven, maar dat zij daarbij 
gehandeld heeft op aandringen onderscheiden
lijk van hare werkgeefster te Eindhoven en 
van een te Haaksbergen wonend familielid; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de kosten van ondersteuning van Gerarda 
P. Borkes door de gemeentelijke instelling 
voor Maatschappelijken Steun, te Eindhoven, 
van 2 Juni 1937 af voor ten hoogste een jaar 
te brengen ten laste van de gemeente Bergh. 

Onze Mini ter van Binnenland che Zaken 
is bel ast enz. 

(A.B.) 
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24 Januari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (M. en R.wet art. 6; M. en R. 
Reg!. art. 3bis; Alg. Pol. Verord. van 
A'dam art. 113.) 

Req. (het 0. M.) komt tevergeefs op 
tegen 's Kantonrechters beslissing, dat art. 
113, 2e lid Alg. Pol. Verord. van Amster
dam [ waarbij a ls voetgangersovergang, 
waarop het rijverkeer den doorgang voor 
voetgangers moet vrijlaten, mede wordt 
aangemerkt het weggedeelte, dat gelegen 
is naast een tramhalte en waarop zich 
onmiddellijk naast de trambaan een ver
keersheuvel uitstrekt] niet verbindend 
wordt geacht. 

Daargelaten of hier niet strijd met art. 
3bis lid 2 M. en R. R egt. aanwezig is, 
regelt het voorschrift van art. 113, lid 2 in 
elk geval een punt, waaromtrent in het 
M. en R. Reg!., n.l. in art. 3bis, lid 2 is 
voorzien, weshalve een gemeenteraad, in
gevolge art. 6 der M. en R .-wet, niet be
voegd is dienaangaande regelen vast te 
stell en. 

[Anders Adv.-Gen. Berger]. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Amsterdam, requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
dat Kantongerecht van 8 Oct. 1937, waarbij de 
gerequireerde S. B., koopman te Amsterdam, 
van rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Art. 113 der Algemeene Politieverordening 
van Amsterdam luidt, sedert de, op 24 Juli 
1937 afgekondigde, wijziging bij besluit van 
den Gemeenteraad van 7 Juli 1937 (Gemeen
teblad 1937 Afdeeling 3 Volgn. 74) , als volgt: 

,, I. Indien bestuurders van motorrijtuigen, 
rijwielen, rijtuigen en handkarren, alsmede 
bestuurders of geleiders van onaangespannen 
trekdieren of van ander vee, een rijweg be
rijdende of gebruikende, welke door een, blijk
baar voor voetgangers bestemden, overgang 
wordt gekruist, deze kruising naderen, terwijl 
deze overgang gebruikt wordt of staat gebruikt 
te worden door één of meer voetgangers, zijn 
zij verplicht, met hetgeen .door hen wordt 
bestuurd of geleid, voor deze voetgangers den 
doorgang vrij te laten, door zoo noodig lang
zamer te rijden of te gaan, of stil te houden. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt mede a ls voetgangersovergang aange
merkt het weggedeelte, dat gelegen is naast 
een zich tot het in- of uitstappen van reizi
gers in stilstand bevindenden tramwagen aan 
de zijde, waar wordt in- of uitgestapt, en op 
hetwelk zich onmiddellijk naast de trambaan 
een verkeersheuvel uitstrekt." 

Kennelijk in verband met deze bepalingen 
werd aan gerequireerde bij inleidende dag
vaarding telastegelegd: ,,dat hij te Amster
dam op of omstreeks 10 September 1937 als 
bestuurder van een vierwielig motorrijtuig 
daarmede heeft gereden over den openbaren 
rijweg de Rozengracht, komende uit de rich
ting Westermarkt, en gekomen nabij de 2e 
Bloemdwarsstraat, a lwaar de rijweg van de 
Rozengracht werd gekruist door een blijkbaar 
voor voetgangers bestemden overgang, te we
ten het weggedeelte, gelegen naast een zich 

aldaar tot het in- en uitstappen van re1z1gers 
in stilstand bevindende tramwagen, aan de 
zijde waar werd in- en uitgestapt, op welk 
weggedeelte zich onmiddellijk naast de tram
baan een verkeersheuvel uitstrekte, en die 
kruising naderende, terwijl die voetgangers
overgang werd gebruikt, althans stond ge
bruikt te worden door een voetganger, die 
zich van den voetweg naar die stilstaande 
tramwagen wilde begeven, niet heeft voldaan 
aan zijn, verdachtes, verplichting om met het 
door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig 
voor dien voetganger den doorgang vrij te 
laten, door wo noodig langzamer te rijden of 
stil te houden, doch is doorgereden en die 
voetgangersovergang is overgereden, tenge
volge waarvan die voetganger genoodzaakt 
was een stap terug te gaan en te wachten, tot 
het door verdachte bestuurde motorrijtuig was 
gepasseerd, alvorens hij zijnerzijds van die 
voetgangersovergang gebruik kon maken." 

Bij mondeling vonnis van het Kantongerecht 
te Amsterdam werd dit telaste gelegde bewe
zen verklaard, doch gerequireerde te dier zake 
van rechtsvervolging ontslagen, op grond, dat 
het feit niet strafbaar we1·d geacht, omdat art. 
113, 2e lid, der Algemeene Politieverordening 
van Amsterdam niet verbindend werd geoor
deeld, aangezien de betreffende materie is ge
regeld in art. 3bis lid 2 van het Motor- en 
Rijwielreglement. 

De Ambtenaar 0 . M., die de veroordeeling 
van gerequireerde tot eene geldboete van f 1 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door hechtenis van 1 dag had gevor
derd, heeft zich tegen voormeld vonnis in 
cassatie voorzien en voert bij tijdig ingediende 
schriftuur aan als middel : 

"S. door v. t. van de artt. 193 en 194 der 
Gemeentewet, 6 Motor- en Rijwielwet, 3bis 
Motor- en Rijwielreglement en 113 Alg. Pol.
verord. van Amsterdam, door te beslissen, dat 
art. 113 lid 2 Alg. Pol. Ver. verbindende 
kracht mist, aangezien de betrekkelijke ma
terie wu zijn geregeld in art. 3bis lid 2 Mo
tor- en Rijwielreglement. Art. 113 lid 2 Alg. 
Pol. Ver., hetwelk bij Besluit van 7 Juli 1937 
in de Alg. Pol. Ver. van Amsterdam werd 
opgenomen, is dientengevolge van later datum 
dan art. 3bis Motor- en Rijwielreglement, zoo
dat niet art. 194, doch art. 193 der Gemeente
wet in deze van toepassing is en de vraag of 
de gemeentewetgever bij de vaststelling van 
art. 113 lid 2 Alg. Pol. Ver. is getreden in 
een algemeen rijksbelang, niet staat ter beslis
sing van den rechter, doch van de administra
tieve macht. Hieraan doet niet af, dat de be
paling van art. 113 lid 2 Alg. Pol. Ver. een 
regeling bevat, welke nagenoeg gelijkluidend 
is a ls de voormalige bepaling van art. 114 lid 
2 dierzelfde verordening, welke bepaling ge
lijktijdig met de invoeging van art. 113 lid 2 
is komen te vervallen, aangezien art. 113 lid 
2 ten aanzien van de artt. 193 en 194 der 
Gemeentewet toch moet worden geacht een 
latere regeling te zijn ten opzichte van art. 
3bis Motor- en Rijwielreglement. 

Art. 113 lid 2 Alg. Pol. Ver. regelt boven
dien niet dezelfde materie als art. 3bis Motor
en Rijwielreglement. Immers laatstgenoemd 
artikel betreft het voorbijrijden door het rij
verkeer van tramwagens, terwijl art. 113 Alg. 
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Pol. Ver. een regeling bevat ter bescherming 
van het voetgangersverkeer. Deze laatste ma
ter ie is in het Motor- en Rijwielreglement ge
regeld in art. 7, welke bepaling echter geens
zins een uitputtende regeling bevat, zoodat 
de gemeentewetgever tot een aanvullende re
geling als die vervat in art. 113 Alg. Pol. 
Ver. bevoegd moet worden geacht." 

Art. 3bis van het Motor- en Rijwielregle
ment werd in dat reglement opgenomen bij 
K . B. van 18 September 1936 S . 578, in wer
king getreden 1 November 1936, terwijl art. 
113 der Amsterdamsche Politieverordening, 
gel ijk boven reeds vermeld, in zijnen tegen
woordigen vorm , bepaaldelijk wat het tweede 
lid betreft, dagteekent van 7 Juli 1937. Te
recht wijst de H eer requirant er dus op, dat 
art. 194 der Gemeentewet niet tengevolge kan 
hebben, dat de verordening door voormeld art. 
3bis van het Motor- en Rijwielreglement, het
welk van vroegere dagteekening is, hare gel
digheid wude hebben verloren. Met den H eer 
requirant komt het mij voor, dat zulks ook 
niet anders wordt door de omstandigheid, dat 
de bepaling van art. 113 lid 2 der Politiever
ordening vrijwel overeenkomt met het, sedert 
7 Juli 1937 vervallen, art. 114, lid 2, dier 
verordening, welk laatstbedoeld artikel reeds 
bestond vóór art. 3bis van het Motor- en Rij
wielreglement. Ook al had genoemd art . 114, 
lid 2, der verordening door eenige bepaling 
van het l ater tot stand gekomen Motor- en 
Rijwielreglement van rechtswege opgehouden 
te geldfln, dan nog stond het aan den Raad 
der gemeente Amsterdam m. i . vrij om, na de 
totstandkoming van het gewijzigd Motor- en 
Rijwielreglement, eene nieuwe bepaling in de 
algemeene politieverordening op te nemen, 
geheel gelijkluidend zelfs aan het artikel , het
welk ingevolge art. 194 der Gemeentewet zijne 
rechtsgeldigheid had verloren, zonder dat die 
nieuwe bepaling door genoemd artikel der 
Gemeentewet wude worden getroffen (v.g. H. 
R. 15 Februari 1909 W . 8823 en Oppenheim 
van der Pot I bi. 351/352). 

Al wude dus de nieuwe bepaling van het 
2e lid van art. 113 der A. P . V . van Amster
dam hetzelfde onderwerp regelen als een der 
vroeger tot stand gekomen artikelen van het 
Motor- en Rijwielreglement, dan kan toch de 
rechter daaraan niet de bevoegdheid ontleenen 
om die bepaling als onverbindend ter zijde te 
stellen, aangezien de beoordeel ing, of een 
gemeentelijke verordening treedt in hetgeen 
van algemeen Rijks- of provinciaal belang is , 
blijkens het tweede li d van art. 193 der Ge
meentewet, aan de rechterlijke macht niet toe
komt . Alleen ingeval de bepaling eener ver
ordening met de wetten wude strijden, is, naar 
de vaste rechtspraak van Uwen Raad, de rech
ter niet slechts bevoegd, maar zelfs verplicht, 
haar buiten toepassing te laten. 

In zijn arrest van 7 Mei 1934 W . 12790, 
N . J. 1934, 1274, heeft Uw H. R. , indien ik 
het wel begrijp, het standpunt ingenomen, dat 
eene gemeentelijke verordening betreffende het 
verkeer op de wegen in verband met het ge
bruik van motorrijtuigen en rijwielen in strijd 
kan komen met de wet, bepaaldelijk met art. 
6 der Motor- en Rijwielwet, ook al ware zij 
posterieur aan die wet of eene krachtens haar 
vanwege het Rijk of de provincie gegeven 

regeling, wanneer zij een punt regelt, waar
omtrent in voornoemde wet, in het Motor- en 
Rijwielreglement of in eene provinciale ver
ordening, als bedoeld in art. 5 der Motor- en 
Rijwielwet, is voorzien {v.g. eveneens H. R . 
20 Juni 1932 W . 12556 N. J. 1932, 1509) . 

Daar ik de mogelijkheid niet uitgesloten 
acht, dat de Kantonrechter met de overweging, 
waarop het ontslag van rechtsvervolg ing be
rust, bedoeld heeft, dat de onderwerpelijke 
verordening in strijd is met voormeld art. 6 
van de Motor- en Rijwielwet, heb ik gemeend, 
ook deze vraag hier ter sprake te moeten 
brengen . 

Ik ben echter van oordeel , dat zoodanige 
strijd niet aanwezig is, omdat het mij wil voor
komen, dat het Motor- en Rijwielreglement het 
punt, waarop de verordening betrekking heeft, 
niet regelt, noch in art. 3bis, noch in art. 7, 
welke beide bepalingen het hierbedoelde on
derwerp wel het nauwste raken, noch in eenige 
andere bepaling. Met den Heer requirant zie 
ik in de onderwerpel ijke gemeente-verordening 
eene regeling ter bescherming van het voet
gangersverkeer, waaromtrent art. 7 voormeld 
van het Motor- en Rijwielreglement in zijn 
tweede lid weliswaar eene bepaling bevat, 
doch, naar het mij toeschijnt, eene bepaling 
van zoo weinig in bijzonderheden tredenden 
aard, dat zij blijkbaar alle ruimte wil I aten 
aan de gemeentebesturen om, in verband met 
de bijwndere behoeften van het plaatselijk 
voetgangersverkeer, vooral in de groote steden, 
nadere regelingen te treffen, als waarvan de 
hier te r sprake zijnde verordening, wel zeer 
doelmat ig aangepast aan het drukke verkeer 
ook van voetgangers in de hoofdstad, m. i. een 
gelukkig voorbeeld is te achten. Uw Raad 
gelieve ook te vergelijken zijn arrest van 21 
Januari 1929 W. 11959, N. J. 1929 , 692. 

Mij mitsdien met het voorgestelde middel 
vereenigende, concludeer ik tot vernietig ing 
van het bestreden vonnis, doch alleen voor 
woverre daarbij het ten laste van gerequi
reerde bewezen verklaarde feit niet strafbaar 
is geoordeeld en gerequireerde te dier zake 
van rechtsvervolging is ontslagen, en dat de 
H. R ., rechtdoende overeenkomstig art. 105 
R. 0. , aan het bewezenverklaarde zal geven 
de benaming: ,, Te Amsterdam als bestuurder 
van een motorrijtuig, een rijweg berijdende, 
welke door een, blijkbaar voor voetgangers 
bestemden, overgang wordt gekruist, en deze 
kruising naderende, terwijl deze overgang 
wordt of staat gebruikt te worden door een 
of m eer voetgangers, niet met hetgeen door 
hem wordt bestuurd, voor deze voetgangers 
den doorgang vrij laten, door zoo noodig lang
zamer te rijden of sti l te houden," dit feit en 
gerequireerde deswege zal verklaren strafbaar 
en gerequireerde te dier zake, onder aan
haling van de artt. 113 en 350 van de Alge
meene Politieverordening van Amsterdam, 23, 
91 Sr. , zal veroordeelen tot de, aan aard en 
ernst der gepleegde overtreding aangepaste, 
straf van geldboe.te ten bedrage van f 1, bij 
gebreke van betalmg en verhaal te vervangen 
door hechten is van 1 dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
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Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

0. dat, blijkens de Aanteekening van het 
mondeling vonnis, daarbij is bewezen ver
Idaard hetgeen den gerequireerde bij inlei
dende dagvaarding is te laste gelegd, te we
ten: (zie conclusie); 

0. nu ten aanzien van het middel: 
dat art. 113 der Alg. Pol.verordening van 

Amsterdam, vastgesteld op 7 Juli 1937 en af
gekondigd op 24 Juli 1937, luidt als volgt: 
(zie conclusie); 

0. dat de Kantonrechter het bewezene niet 
strafbaar heeft geacht - met ontslag van 
rechtsvervolging als voormeld - op den na
volgenden grond: ,,Art. 113, 2e lid der Alg. 
Pol.verordening van de gemeente Amsterdam 
niet verbindend geacht, aangezien- de desbe
treffende materie is geregeld in art. 3bis lid 
2 van het Motor- en Rijwielreglement"; 

0 . dat het middel tevergeefs tegen deze be
slissing opkomt; dat immers, daargelaten of 
hier niet strijd aanwezig is met de bepaling 
van art. 3bis lid 2 van het Motor- en Rijwiel-
1·eglement, in elk geval het voorschrift van 
art. 113, 2e lid voornoemd regelt een punt, 
waaromtrent in het Motor- en Rijwielregle
ment, te weten bij art. 3bis lid 2 voornoemd, 
is voorzien, weshalve een gemeenteraad, inge
volge art. 6 der Motor- en Rijwielwet, niet 
bevoegd is dienaangaande regelen vast te 
stellen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24 Janua,·i 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (M. en R.Regl. art. 5; Sv. art. 
359.) 

Ambtshalve: De gebez igde bewijsmid
delen bevatten niets, dat tot het bewijs 
kan dienen, dat de Copernicusstraat en 
de Fahrenheitstraat, waarvan in de t .1.1 . 
is vermeld dat zij geen voorrangswegen 
zijn, niet zulke wegen zijn. De artt. 359 
j 0

• 415, 423 en 425 Sv. zijn dan ook ge
schonden. 

[Aldus ook Adv. -Gen. Berger, die nog 
opmerkt, dat het - ingeval van voor
rangswegen geen sprake is - overbodig 
is van die omstandigheid in de dagv. 
melding te maken, doch dat - nu een
maal in de t .1.1. en bewezenverklaring 
uitdrukkelijk van die afwezigheid wordt 
gewaagd - hiervan uit de bewijsmidde
len moet blijken. De Adv.-Gen. acht 
voorts de stelling van req., dat de van 
rechts komende bestuurder de veiligheid 
van het verkeer in gevaar zou hebben ge
bracht, niet gegrond.] 

Op het beroep van J. H. S., chauffeur te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage van 2 Oot. 1937, bevestigend een 
mondeling vonnis door het Kantongerecht te 
's-Gravenhage op 22 Mei 1937 gewezen, waar
bij requirant ter zake van: als bestuurder van 
een motorrijtuig een weg berijdende waarmede 
een andere weg zich vereenigt de vereeniging 

van de wegen - niet zijnde de eene een ver
harde, de andere een onverharde weg en niet 
zijnde de eene een voorrangsweg, de andere 
geen voorrangsweg - naderend nagenoeg ge
lijktijdig met een bestuurder van een motor
rijtuig, die den anderen weg berijdt, niet met 
hetgeen door hem wordt bestuurd, voor dien 
ander, dien hij aan zijn rechterhand heeft, den 
doorgang vrij laten, met aanhaling der artt. 
2, 28 Motor- en Rijwielwet, 1, 5 lid 2, 73 
Motor- en Rijwielreglement, 23, 91 Sr. , is ver
oordeeld tot een geldboete van tien gulden en 
vervangende hechtenis van vier dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis werd met over
neming van gronden en beslissingen in hooger 
beroep bevestigd het mondeling vonnis van 
den Kantonrechter alhier, waarbij requirant 
wegens overtreding van art. 5 van het M.otor
en Rijwielreglement, tot eene geldboete van 
f 10, bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door vier dagen hechtenis werd 
veroordeeld ter zake van het hem telaste ge
legd, en bewezen verklaarde feit: ,,dat hij op 
26 Februari 1937, des namiddags omstreeks 
2¾, uur, in de gemeente 's-Gravenhage, als 
bestuurder van een vierwielig motorrij tuig 
daarmede heeft gereden over den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg, de Co
pernicusstraat, en toen het punt waar rleze 
weg, een verharde weg en geen voorrangsweg 
zijnde, zich vereenigde met den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg, de 
Fahrenheitstraat, eveneens een verharde weg 
en geen voorrangsweg zijnde, heeft genaderd 
nagenoeg gelijktijdig met den bestuurder van 
een dergelijk motorrijtuig, welke laatstgenoem
den weg bereed en welken hij, verdachte, aan 
zijn rechterhand had, doch toen niet met het 
door hem verdachte bestuurde motorrijtuig 
voor dien anderen bestuurder den doorgang 
heeft vrijgelaten". 

Bij schriftuur beroept requirant zich op het 
arrest van Uwen Raad van 22 Juni 1931 wr. 
12366, N. J. 1931, 1294; A . B. bladz. 532 en 
betoogt: ,,De betr. auto, welke mij aanreed, 
gezien ik geraakt ben aan de achterzijde van 
achterspatbord, heeft m. i. geen rekening ge
houden met mij (van links komend verkeer), 
aangezien ik reeds veilig het kruispunt gepas
seerd was. Het is in ieder geval niet bewezen, 
gezien het feit, dat er maar een getuigenver
klaring is, n.l. die van den chauffeur der 
zandauto, dat auto tijdig ingehouden heeft, 
integendeel, door den rechercheur van politie, 
welke mij indertijd verhoorde, is vermoed dat 
auto alleen op 't all erlaatste moment geremd 
heeft, volgens hem pas toen hij mij reeds aan
gereden had, omdat ik c. a . anderhalven meter 
opzij geschoven werd. M . i. heeft deze auto de 
veiligheid van het verkeer in gevaar gebracht". 

Het bewijs berust op de verklaring van den 
eenigen getuige Krouwel , luidende: 

,,Op Vrijdag 26 Februari 1937, des namid
dags omstreeks 2.50 uur, reed ik als bestuur
der van een vrachtauto, gekenteekend H .Z. 
7389, over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg, de Fahrenheitstraat te 
's-Gravenhage, komende uit de richting Sport
laan en gaande in de richting Loosduinsche-
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weg, op de rechter zijde van den weg, met een 
snelheid van pi.min. 30 km per uur. Toen ik 
de rechts van mij gelegen Copernicuslaan na
derde gaf ik een geluidss ignaal en, geen te
gensignalen hoorende, reed ik door. Plotseling 
zag ik links van mij , in de Copernicusstraat, 
een kl e inen personenauto met flinke snelh e id 
rijden, komende uit de richting Copernicus
ple in en gaande in de r ichting V alkenbosch
kade. Wij naderden het vereen ig ingspunt van 
wegen gevormd door de Copernicusstraat, 
F ahrenheitstraat en Copernicuslaan, nagenoeg 
gelijktijdig. De bestuurder van den uit de 
Copernicusstraat komenden auto had mij daa r 
aan zijn rechterhand. Verdachte, die reeds 
over het midden van de Fahrenheitstraat heen 
was reed echter door en trachtte nog vóór mijn 
vrachtauto langs te r ijden . Ondanks mijn 
krachtig remmen kon ik niet voorkomen, dat 
de voorbumper van mijn auto den door ver
dach te bestuurden auto aan de rechterzijde in 
het midden aanreed, waardoor verdachte's 
auto beschadigd werd. Verdachte reed het ver
eenigi ngspunt in schuine lijn over in plaats 
van eerst een bochtje naar rechts te maken"; 
alsmede op de verklaring van requ irant, als 
verdachte , luidende: ,,Op 26 F ebruari 1937, 
des namiddags omstreeks 2.45 uur, reed ik 
over den voor het Openbaar verkeer open 
staanden rijweg, de CopernicusstraaL te 's-Gra
venhage, gaande in de richting Valkenbosch
kade, en ben toen met den bestuurder van een 
dergelijk motorrijtuig nagenoeg gelijktijdig het 
vereenigingspunt van wegen, gevormd door de 
Copernicusstraat en de F ahrenheitstraat ge
naderd. Ik heb voor dien bestuurder den door
gang niet vrijgelaten. Beide genoemde wegen 
zijn verharde wegen". 

Ofschoon, volgens het door den requirant 
aangehaald arrest, de in art. 5 Motor- en 
Rijwielreglement aan anderen opgelegde ver
plichting den van rechts komenden bestuurder 
niet ontheft van den plicht om zijnerzijds reke
ning te houden met mogelijk van links komend 
verkeer, zoude ik meenen, dat in het onder
havige geval uit den weergegeven inhoud der 
gebezigde bewijsmiddelen blijkt, dat den ten 
dezen van rech j,skomenden bestuurder, getuige 
Krouwel , di e met matige snelheid voortreed op 
de rechterzijde van den door hem bereden weg, 
de F ahrenheitstraat en die bij de nadering van 
het vereenigingspunt van wegen een, niet be
antwoord , geluidssignaal heeft gegeven, he
zwaarlijk het verwijt kan treffen, dat hij de 
veiligheid van het verkeer in gevaar zoude 
hebben gebracht, nu hetgeen requirant tot 
steun van zijne bewering aanvoert niet blijkt 
ui t een ig stuk, waarvan de Hooge Raad kan 
kennis nemen. H et bezwaar van requirant 
komt mij daarom niet gegrond voor. Nochtans 
ben ik van meening, dat het bestreden vonnis 
niet in stand zal kunnen blijven, omdat uit 
de bewijsmiddelen niet kan worden afgele id , 
dat de door requirant bereden weg, de Coper
nicusstraat, niet was een voorrangsweg, noch 
dat zulks ten aanzien van de F ahrenhei tstraat, 
door getuige Krouwel bereden, niet het geval 
was. Hoewel ik vroeger reeds gelegenheid had 
te betoogen, dat het m . i., in geval van voor
rangswegen geen sprake is, overbodig is van 
de afwezigheid van die omstandigheid in de 
dagvaa rding melding te maken, zal toch niet-

temin - is in de telastelegging en in de be
wezenverklaring van die afwezigheid uitdruk
kelijk gewaagd, - hiervan ook uit de bewijs
middelen moeten blijken (vg. H. R. 25 Febr. 
1935 W . 12943, N. J. 1935, 683), waar immers 
m. i. ten dezen ook niet val t te denken aan 
eene omstandigheid van al gemeene bekend
he id , welke geen bewijs zoude behoeven. Aan
gezic:i hP•, vonn is van den Kantonrechter der
halve m. i. ten aanzien van dit deel de r be
wezenverklar ing n iet met redenen is omkleed, 
heeft de Rechtbank door dit vonnis te beves
t igen, in stede van het te vernietigen, de artt. 
359, 415, 423 en 425 Sv. geschonden, zoodat 
ik concludeer tot vernietiging van het bestre
den vonnis en tot verwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, teneinde op het 
bestaande hooger beroep opnieuw te worden 
berecht en a fgedaan. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer van 

der Meulen; 
Gezien de insinuatie, namens den Procureur

Generaal aan den requirant beteekend, ter 
kennisgeving van den dag, voor de behande
ling dezer zaak bepaald; 

Gelet op de door den requ ira nt ingediende 
schriftuur, luidende: {zie conclusie); 

0. dat bij het bevestigde vonnis van het 
Kantongerecht ten laste van requirant over
eenkomstig de inleidende dagvaarding is be
wezen verklaard, met qualificatie en strafop
legging als voormeld, dat hij enz. (zie con
clusie) ; 

0. ambtshalve: 
dat de gebezigde bewijsmiddelen niets bevat

ten, dat tot bewijs kan dienen, dat de Coper
nicusstraat en de F ahrenheitstraat, waarvan in 
de telaste legging is vermeld dat zij geen 
voorrangswegen zijn, niet zulke wegen zijn; 

dat dan ook art. 359 Sv. , in verband met 
de artt. 415 , 423, 425 van dit wetboek zijn 
geschonden ; 

Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 
R. 0 . : 

Vernietigt de bestreden beslissing; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage, ten einde op het bestaande hoo
ger beroep te worden berecht en a fgedaan. 

(N. J .) 

26 Januari 1938 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet a rtt. 39, 54a.) 

De stelling der R echtbank - zie de 
zeer uitvoerige motiveer ing in het arrest 
H . R. (Red.) - dat de hoegrootheid van 
de schadeloosstelling wegens de onteige
ning in geval van voorloopige inbezit
neming moet worden berekend naar het 
tijdsti p van deze inbezitneming, is on
juist. Bes) issend is, ook bij voorloopige 
inbezitneming, de toestand op het oogen
bl ik, waarop de eigendom aan de ont
eigende partij wordt ontnomen. 

Hoewel het middel, dat tegen voormel
de stelling opkomt, dus gegrond is, is de 
aangevallen uitspraak roch juist, daar het 
nadeel , voorzoover de onderhavige post 
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vergoeding geeft, ook zonder de voorl_?o
pige inbezitneming geleden zoude z1Jn, 
terwijl het in dit opzicht ook niet ter zake 
doet, dat bedoelde schade nu eerder is 
ingetreden dan ronder voorl. inbezitne
ming het geval zou zijn geweest. 

Bovendien leidt toepassing van de ge
dachte, welke aan art. 39 Onteigenings
wet ten grondsl ag ligt, tot hetzelfde re
sultaat. 

Anders Adv.-Gen. van Lier, die even
zeer de grief van het middel gegrond 
acht, doch van oordeel is, dat dit tot ver
mindering van de door de Rechtb. vast
gestelde schadeloosstelling moet leiden. 

De Burgemeester van Ouder-Amstel, wo
nende a ldaar, ten deze in zijne hoedanigheid 
van hoofd van het Bestuur dier Gemeente ten 
fine van onteigening voor de provincie Noord
Holl and in rechte optredende, e ischer tot cas
satie van een vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam den 7den December 1937 tusschen 
partijen gewezen, (N. J. 1937 N°. 1155, Red.), 
advocaat Mr. A. F. Visser van IJzendoorn, 

tegen: 
Adrianus Stam, veehouder, wonende te Ouder
Amstel, c.s., a ls oenige erfgenamen van (Ge
ziena, eigenlijk genaamd:) Gezina Jurriën, 
weduwe van Cornelis Stam, in leven veehoud
ster, laatstelijk gewoond hebbende te Ouder
Amstel en overleden te Weesperkarspel op 25 
April 1934, verweerders, advocaat Mr. J . van 
Kuyk; (niet gepleit) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Post alia: 
Tegen de uitspraak wordt opgekomen met 

het volgende middel, waaromtrent de ver
weerders zich hebben gerefereerd aan het oor
deel van den Hoogen Raad: 

,,S., althans v. t . van artt. 152 Grondwet, 
11 A . B. , 48 Rv. , 1, 2, 18, 22, 24, 26, 37, 39, 
40, 41, 42, 54a tot en met 54h, 55 tot en met 
61 Onteigeningswet, 

door te beslissen dat in geval van voorloo
pige inbezitneming - welk geval zich in deze 
voordoet - de schadevergoeding moet worden 
berekend naar het tijdstip dier voorloopige 
inbezitneming, a lsof op dat oogenblik de ont
eigening zelve plaats had en op dien grond 
toe te wijzen de post van f 143.88 ter zake van 
schade door de verweerders, geheel of vrijwel 
geheel vóór het slaan van het eindvonnis, ge
leden door den aanleg van het werk waarvoor 
onteigend wordt en waarmede de onteigenaar 
- daartoe door de voorloopige inbezitneming 
in staat - reeds in 1936 is begonnen, 

daar met de invoering van de voorloopige 
inbezitneming geen wijziging gebracht is in de 
regeling van ons onteigeningsrecht, dat de 
schade wordt bepaald naar den dag van het 
eindvonnis (tijdstip van de onteigening) en 
het den rechter niet vrijstaat, op gronden die 
de innerlijke waarde of billijkheid dier rege
ling raken, die regeling ter zijde te stellen, en 
de vergoeding wegens schade, die de onteigen
de lijdt door de voorloopige inbezitneming door 
den wetgever naar een en vasten maatstaf ( de 
extra rente van den dag van de benoeming 
van deskundigen tot aan het eindvonnis: art. 

54h) is gefixeerd en voor eenige andere of 
verdere vergoeding wegens de voorloopige in
bezitneming geen plaats is." 

De grief betreft een bedrag van f 143.88 door 
de R echtbank als schadepost bij het vaststellen 
der schadeloosstelling in rekening gebracht ter 
vergoeding van schade, die verweerders tenge
volge van de voorloopige inbezitneming lijden 
door den aanleg van werk, zoolang de beide 
uitwegen, welke eischer heeft aangeboden, nog 
niet zijn gereedgekomen. Omtrent het lijden 
dier schade en omtrent den omvang daarvan 
bestaat tusschen partijen geen meeningsver
schil. 

Ingevolge art. 54h der Onteigeningswet zijn 
voor het geval voorloopige inbezitneming ge
vraagd is, onder de schadeloosstelling begre
pen de wettelijke interessen daarvan te rekenen 
van den dag van de benoeming van de des
kundigen. Volgens de rechtspraak van den 
Hoogen Raad houdt art. 54h in eene door de 
wet naar een vasten maatstaf gefixeerde ver
goeding, die onafhankelijk is hiervan, of de 
werkelijk door de voorloopige inbezitneming 
geleden schade meer of minder bedraagt dan 
het wettelij k vastgestelde bedrag, wodat eenige 
andere of verdere vergoeding wegens de voor
loopige inbezitneming met de wet in strijd is. 

Ik moge volstaan met te verwijzen naar het 
arrest van 22 Juni 1937 W . en N . J . 1066 
(m.o. P . S .) en de aan dit arrest voorafgaan
de conclusie van Mr. Besier, waarin de op dit 
onderwerp betrekking hebbende vroegere arres
ten zijn vermeid. 

In het aangevallen vonnis is de rechtbank 
blijkens de overwegingen er ook van uitge
gaan, dat de schadevergoeding geleden tenge
volge van een voorloopige inbezitneming in 
de wet is gefixeerd naar den vasten maatsta f 
eener 5 % rentevergoeding, maar de rechtbank 
heeft vervolgens geoordeeld, dat voor de be
rekening dier schadeloosstelling beslissend is 
niet het tijdstip van de onteigening, maar wel 
dat der voorloopige inbezitneming. Dit oordeel 
steunt blijkens de overwegingen op de volgen
de gronden: Zie arrest. 

Op grond van een en ander heeft de recht
bank aangenomen, dat ingeval van voorloopige 
inbezitneming de schadevergoeding moet wor
den berekend naar het tijdstip der voorloopige 
inbezitneming, a lsof op dat oogenblik de ont
eigening zelve plaats had en geoordeeld, dat 
aan de onteigende partij de betwiste schade
post van f 143.88 moet worden vergoed. 

Met het middel .wordt m. e. terecht opge
komen tegen het door de Rechtbank ontworpen 
systeem, daar dit, ook volgens mijn opvatting, 
niet dat is der Onteigeningswet. 

De voorloopige inbezitneming is, nadat eerst 
de noodwet van 27 Maart 1915 S. 171 deze op 
beperkte schaal had toegelaten, in de Ont
eigeningswet opgenomen bij de wet van 5 Juli 
1920 S. 329. Dat bij deze wet voor de geval
len, waarin de voorloopige inbezitneming 
plaats vindt, een zoodanige wijziging in de 
voorschriften omtrent de vaststelling der scha
deloosstelling zou zijn gebracht als de recht
bank aanneemt, volgt niet uit de geschiedenis 
van de in 1920 aan de Onteigeningswet toege
voegde artikelen. Op de wijze in de artikelen 
54a tot 54h omschreven, kan de voorloopige 
inbezitneming plaats vinden tegen zekerheid-
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stelling voor de voldoening der schadeloosstel
ling. 

In de Memorie van Toelichting van de wijzi
gingswet van 1920 gaf de R egeering omtrent 
de schadeloosstelling te kennen (Bijl. 2e Ka
mer 1918/19 , 387 n°. 3): 

"Voorts moest de voorloopige inbezitneming 
ook van invloed zijn op het bedrag van de toe 
te kennen schadeloosstellingen en bij de be
paling van dien invloed moet er op worden 
gelet, dat de gedaagde in het geding tot ont
eigen ing, wanneer hem bij dagvaarding is 
aangezegd, dat de onteigenende partij tot voor
loopige inbezitneming wenscht over te gaan, 
er niet op mag rekenen, dat hij het bezi t van 
het te onteigenen goed l anger zal behouden 
dan enkele weken , nadat tot de benoeming van 
den rechter-commissaris is overgegaan. 

,,Daarom is voor het geval , dat de ont
e igenende partij bij de introductieve dagvaar
ding heeft medegedeeld, dat zij het recht tot 
voorloopige inbezitneming wenscht te verkrij
gen , bepaald, dat in afwijking van het be
paalde in art. 55 onder de schadeloosstelling 
zijn begrepen de wettelijke interessen daarvan 
te rekenen van den dag, waarop de rechter
commissar is is benoemd." 

In die Memorie gaf de R egeering ook te 
verstaan, dat het ontwerp niet beoogde e igen
domsontneming vóór dat de schadeloosstelling 
is betaald of geconsigneerd, maar zich be
perkte tot het verleenen van het recht aan de 
onteigenende partij om zich in het feitelijk 
bezit te stellen van hetgeen onteigend zal 
worden en in den staat van dat goed veran
dering te brengen en dat voor het, verleenen 
van dit recht het mogelijk bleek een regeling 
te treffen, welke op het bepaalde in het Ille 
en IVe hoofdstuk van Ti tel I der Onteige
ningswet geen invloed oefent. Hieruit volgt, 
dat de wetgever bij de wijzigingswet van 1920 
voor de gevallen van voorloopige inbezitne
ming geen wijziging heeft willen brengen in 
de toen geldende regelen van de Onteigenings
wet omtrent het vaststellen der schadeloosstel-
1 ing en van een bedoeling van den wetgever 
om in die gevallen de schadeloosstelling te 
doen bepalen naar een ander tijdstip dan wan
neer geen inbezitneming geschiedt, blijkt niet. 
Het stelsel ,dat de rechtbank ontwikkelt, vindt 
a lzoo geen steun in de voorschriften van de 
Onteigeningswet. Aan de rechtbank kan wor
den toegegeven, dat de wettelijke regeling bij 
de voorloopige inbezitneming aanleiding kan 
geven tot onbillijkheid, omdat er door de inbe
zitneming schade geleden kan worden welke 
niet vergoed wordt (zie ook Jonkers Nieboer 
Onteigeningswet (1931) bi. 223/4), nu de inbe
zitneming a ll een tengevolge heeft, volgens art. 
54h, dat de wettelijke inter\)ssen van de schade
loosstelling van een vroeger tijdstip af dan 
anders verschuldigd zullen zijn. De wetgever 
heeft dit evenwel aldus vastgesteld en der
halve vereenig ik mij met de in het middel 
aangevoerde grief. 

Ik concludeer mitsdien dat het aangevallen 
vonnis worde vernietigd, doch alleen voorzoo
ver daarbij het bedrag der schadeloosstelling 
is vastgesteld op f 2494.03, en dat bedrag 
worde vastgesteld op f 2350.15, met veroordee
li ng van verweerders in de kosten op de cas
satie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorwoveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het interlocutoir von
nis van 8 October 1935, naa r welks inhoud 
door eerstbedoeld vonnis wordt verwezen, 
blijkt: 

dat de e ischer tot cassatie bij oorspronkel ijke 
dagvaarding heeft gesteld , dat bij de wet van 
18 Maart 1931 S. 101 is verklaard, dat het 
algemeen nut de onteigening vordert ten name 
van de provincie Noord-Holland van verschil
lende eigendommen voor aanleg en verbete
ring van den weg Amstelveen-Duivendrecht 
in de gemeenten Nieuwer-Amstel en Ouder
Amstel ; 

dat bij Koninklijk Besluit van 4 Maart 1935 
n°. 175 is bepaald, dat zal worden onteigend 
het perceel kadastraal bekend gemeente Ouder
Amstel, Sectie C 11°. 1868 groot 31 Are 80 
centiare, zijnde bij genoemd besluit Geziena 
Jurriën, weduwe van Cornelis Stam, als e ige
nares van het perceel aangewezen; 

dat de provincie Noord-Holland a ls schade
loosstelling de door de verweerders in cassatie 
ongenoegzaam geachte som van f 1870 heeft 
aangeboden, onder verdere aanbiedingen, on
der welke eene omtrent het maken van twee 
uitwegen als hieronder nader zal wordep aan
gegeven, en onder mededeeling, dat de pro
vincie het recht van voorloopige inbezitneming, 
bedoeld in art. 54a van de Onteigeningswet, 
wenscht te verkrijgen; 

dat de Rechtbank bij haar genoemd inter
locutoir vonnis drie deskundigen heeft be
noemd en verstaan, dat de Rechter-Commis
saris de bedragen zal bepalen, waartoe zeker
he id zal moeten worden gesteld , overeenkom
stig art. 54b der Onteigeningswet; 

dat de deskundigen omtrent de schade door 
de onmiddellijke inbezitneming hebben over
wogen: 

,,Eischer q.q. biedt den gedaagde twee uit
wegen aan op den aan te leggen weg. 

" Door deze uitwegen wordt de schade, welke 
door een doorsnijding van het thans aan één 
liggende weiland wu ontstaan, voorkomen. 
Deze rechten van uitweg gaan echter eerst in 
bij de gereedkoming van dit onderdeel van het 
te maken werk. Vóór de verleening van die 
uitwegen, <lus gedurende den aanleg van het 
werk, lijden de gedaagden een schade, welke 
op f 30 per h a. voor het noord-oostelijk van 
den aan te leggen weg gelegen weiland moet 
worden geschat en daar dit we il a nd groot is 
4.79.60 ha., bedraagt de schade: 4.796 X f 30 = f 143.88. 

"Indien geen onmiddellijke inbezitneming 
wu hebben plaats gehad, zouden gedaagden 
deze schade hebben geleden, nadat het in deze 
te wijzen vonn is in de registers ten hypotheek
kantore zou zijn overgeschreven. Daar echter 
e ischer q.q. op 21 September 1936 het te ont
eigenen goed in bezit heeft genomen en met 
het werk is begonnen zal de schade op het 
oogenblik van de onteigening reeds geleden 
zijn en dus niet meer als gevolg ván de eigen
domsontneming kunnen ontstaan. 

" De Onteigeningswet berekent in art. 54h de 
interessen, als ware de onteigening reeds inge
treden en de deswege toe te kennen schadever
goeding reeds op het oogenblik, dat de in art. 
27 der Onteigeningswet omschreven benoemin-
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gen hebben p laats gehad, verschuldigd. Neemt 
men aan, dat deze fictie de basis is, waarop 
de schadevergoeding moet worden berekend, 
dan zal in deze als fictie moeten worden aan
genomen, dat de onteigening reeds vóór dat 
werd begonnen met den aanleg van het te 
maken werk, waarmede men op 21 September 
1936 aanving, ware ·ingetreden en moet de 
schade, die het onmiddellijk en dadelijk gevolg 
is van een onteigening op het genoemde oogen
blik aan de gedaagden worden vergoed." 

op welke gronden naar het oordeel der des
kundigen, boven en behalve de renteve-rgoe
ding van 5 % 's jaars ingevolge art. 54h der 
Onteigeningswet, nog moet worden toegekend 
het genoemd bedrag van f 143.88; 

dat de Rechtbank ter zake heeft overwogen: 
dat de voorloopige inbezitneming heeft plaats 

gehad op 21 September 1936, terwijl de in 
art. 54h bedoelde benoemingen hebben plaat~ 
gehad bij vonnis dezer Rechtbank van 8 
October 19 35 ; 

dat blijkens de uiteenzettingen op bladzijde 
18 en 19 van het deskundigenrapport het hier 
betreft schade, die een noodzakelijk gevolg is 
van den aanleg van het werk waarvoor ont
eigend wordt, namelijk de schade die gedaag
den door den aanleg van het werk lijden, zoo
lang de beide uitwegen, welke eischer in zijn 
akte heeft aangeboden, nog niet zijn gereed 
gekomen; 

dat omtrent het feit, dat gedaagden deze 
schade lijden, en omtrent den omvang dier 
schade geen meeningsverschil bestaat; 

dat deskundigen van oordeel zijn dat, indien 
de uitvoering van het werk ware aangevangen 
na de onteigening, deze schade ronder twijfel 
aan gedaagden zou zijn vergoed, zulks terecht 
omdat, wegens het onverbrekelijk verband tus
schen onteigening en werk, de schade, welke 
een noodzakelijk gevolg is van den aanleg 
van het werk, beschouwd moet worden als een 
bestanddeel van de door onteigening zelve 
toegebrachte schade ; 

dat ei8cher's bestrijding van dit uitgangs
punt van deskundigen dus ongegrond is; 

dat echter in casu voorloopige inbezitneming 
heeft plaats gehad, de uitvoering van het 
werk reeds in September 1936 is begonnen en 
bedoelde schade thans reeds geheel of vrijwel 
geheel geleden is; 

dat naar opvatting van deskundigen de on
derwerpelijke schade daarom in casu niet kan 
gelden a ls toegebracht door de onteigening en 
zij de vergoeding dezer schade construeeren als 
schadevergoeding wegens voorloopige inbezit
neming; 

dat eischer zich tegen de toekenning van wo
danige schadevergoeding verzet op grond van 
het bepaalde in art. 54h, in welk artikel de 
vergoeding van de schade, die de onteigende 
partij lijdt tengevol ge van de voorloopige in
bezitneming, is gefixeerd naar den vasten 
maatstaf eener 5 % rentevergoeding, waarnaast 
andere vergoeding wegens voorloopige inbe
zitneming niet in aanmerking kan komen; 

dat dit betoog op zich zelf juist is en in 
overeenstemming met de heerschende Juris
prudentie, - zij het dan ook dat in bijzondere 
gevallen wellicht uitwnderingen mogelij k zijn, 
welke hier echter niet ter zake doen - , doch 

ten deze is irrelevant omdat, zooals hieronder 
zal worden uiteengezet, de deskundigen ten 
onrechte de onderwerpelijke schadevergoeding 
hebben geconstrueerd als vergoeding van scha
de geleden door voorloopige inbezitneming; 

dat om deze reden al evenzeer irrelevant is 
het betoog van gedaagden, dat het bedrag van 
f 143.88 wèl als schadevergoeding wegens voor
loopi ge inbezitneming wu kunnen worden toe
gekend, omdat, naar zij betoogen, dit bedrag 
niet strekt tot vergoed ing van schade geleden, 
door gemis van het genot van het te onteige
nen goed gedurende het tijdperk der voor
loopi ge inbezitneming, doch ter vergoeding 
van vermindering van de gebruikswaarde van 
het resteerende land gedurende dat t ijdperk; 

dat dit betoog bovendien onjuist is, omdat 
artikel 54h ten deze niet onderscheidt en de 
geheele vergoeding van schade wegens voor
loopige inbezitneming samenvat in de 5% 
rentevergoeding; 

dat de Rechtbank thans in beschouwing 
heeft te nemen het uitvoerig en principieel 
pleidooi door den raadsman van gedaagden 
gehouden ter verdediging van de stelling, dat 
in geval van voorloopige inbezitneming deze 
inbezitneming is de eigenlijke onteigening, 
hetgeen dwingt tot de gevolgtrekking, dat het 
tijdstip der voorloopige inbezitneming in 
plaats van den datum van het onteigenings
vonn is wordt het tijdstip van onteigening en 
dat de schade daarom moet worden berekend 
naar het tijdstip der voorloopige inbezitne
ming; 

dat deze stelling is toegelicht met beroep 
op de geschiedenis van artikel 152 Grondwet; 

dat de Rechtbank onjuist acht, dat het tij d
stip der voorloopige inbezitneming tevens het 
tijdstip van onteigening zou zijn; 

dat reeds de woorden "voorloopige inbezit
neming" zich er tegen verzetten deze feite
lijke inbezitneming van het goed gelijk te 
stell en met de onteigening en het duidelij k is, 
dat eerst onteigend wordt door het vonnis, 
waarbij uitspraak wordt gedaan over de ont
eigening (art. 37 laatste lid ), terwijl hetgeen 
daaraan vooraf gaat het karakter heeft van 
voorloopige maatregelen; 

dat weliswaar de wetgever bevoegd ware 
geweest het door gedaagden verdedigd stelsel 
in de Onteigeningswet op te nemen, met name 
art. 152 . Grondwet de gelegenheid daartoe 
bood, doch de wetgever dit nu eenmaal niet 
heeft gedaan ; 

dat echter het niet noodig is het tijdstip, 
naar hetwelk de schadeloosstelling berekend 
moet worden, onverbrekelijk vast te koppelen 
aan de onteigening en de Rechtbank daaren
tegen van oordeel is, dat voor de berekening 
der schadeloosstell ing beslissend is het tijd
stip der voorloopige inbezitneming; 

dat ten deze moet worden vooropgesteld, 
dat in de Onte igeningswet niet is geregeld 
naar wel k tijdstip de schadeloosstelling moet 
worden berekend; 

dat algemeen wordt aangenomen, dat, wan
neer geen voorloopige inbezitneming plaats 
heeft, beslissend is het tijdstip der onteige
ning; 

dat dit is volkomen logisch en bevredigend, 
omdat aldus inderdaad de schade berekend 
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wordt naar het oogenblik waarop de onteigen
de partij de schade lijdt, zijnde het tijdstip 
van uitspraak van het onteigeningsvonnis 
praktisch genomen te vereenzelvigen met het 
tijdstip, waarop de onteigenende partij aan 
dat vonnis uitvoering geeft, te meer waar de 
Onteigeningswet bepaalt dat het geheele von
nis vervalt, indien zulks niet binnen zes maan
den heeft plaats gehad, terwijl bovendien de 
renteregeling van art. 55, tweede lid, de perio
de tusschen de uitspraak en de uitvoering 
daarvan overbrugt; 

dat dit a ll es anders wordt, wanneer wèl 
voorloopige inbezitneming plaats heeft; 

dat dan het goed zelf, het feitelijk bezit en 
genot daarvan aan den onteigende ontnomen 
wordt op het tijdstip van de voorloopige in
bezitneming, de onteigende partij in waarheid 
op dàt tijdstip de schade tengevolge van de 
onteigening van zijn goed lijdt, en de schade
loosstelling dus naar dàt tijdstip moet worden 
berekend; 

dat hieraan niet kan worden tegengeworpen, 
dat op het oogenblik der voorloopige inbezit
neming nog niet zeker is dat inderdaad ont
eigening zal plaats hebben; 

dat dit immers niet belet dat, indien de ont
eigen ing woals te verwachten doorgaat, de 
door die onteigening veroorzaakte schade 
wordt veroorzaakt op het oogenblik, dat de 
fe itelijke uitvoering daarvan, zij het dan ook 
voorloopig, plaats heeft; 

dat trouwens die onzekerheid niet grooter is 
na de voorloopige inbezitneming dan na het 
vonn is van onteigening zelf, omdat eenerzijds 
de Rechter door het aan de voorloopige in
bezitneming noodzakelijk voorafgaande inter
locutoir vonnis, bedoeld in art. 27, implicite 
heeft beslist, zulks blijkens het bepaalde in de 
artt. 25, 26 en 27 Onteigeningswet, dat de 
onteigening moet worden uitgesproken, en 
omdat anderzijds de onteigenende partij even-
1..eer na het onteigeningsvonnis als na de voor
loopige inbezitneming van de onteigening kan 
afzien, hebbende zij a lsdan uit den aard der 
zaak geen onteigeningsschade te vergoeden, 
doch schade op den voet van art. 55, eerste 
1 id , respectievelijk art. 54/ Onteigeningswet; 

dat sch adeberekening naar het tijdstip der 
voorloopige inbezitneming ook het eenige is, 
dat log isch en bevredigend past in de wette
lijke regeling der voorloopige inbezitneming, 
welke door den wetgever in 1920 in de Ont
eigeningswet is opgenomen in de artt. 54a tot 
en met h; 

dat in dit verband de Rechtbank speciaal 
wijst op artikel 54b j O • 54d, dwingend voor
schrijvend dat het deskundigen-onderwek be
doeld in art. 28 moet hebben plaats gehad 
vóórdat voorloopige inbezitneming kan plaats 
hebben - terecht, omdat alleen dan de des
kundigen het totale belang van de onteigend 
wordende partij , zoowel hetgeen onteigend 
wordt als hetgeen den eigenaar gelaten wordt 
alsook hetgeen overigens voor schadevergoeding 
in aanmerking komt, zuiver kunnen beoordee
len · 

d~t evenzeer de Rechtbank wijst op art. 54h, 
dat aan de onteigende partij eon 5% rentever
goed ing toekent vanaf de voorloopige inbezit
neming tot aan den dag van betaling der 

schadeloosstelling, maar het clan toch logisch 
is, dat de schadeloosstelling zelf, waarover 
die 5% rentevergoeding wordt toegekend, 
wordt gefixeerd ten tijde van die voorloopige 
inbezitneming en niet naar een willekeurig 
later tijdstip (datum van het onteigenings
vonnis), dat kan intreden jaren na de voor
loopige inbezitneming ; 

dat weliswaar art. 54h de 5% rentevergoe
ding toekent niet vanaf den dag der voorloo
pige inbezitneming, doch vanaf den dag ,·an 
het interlocutoir vonnis van art. 27, doch dit 
geen principieel verschil maakt en enkel zijn 
verklaring vindt in den wensch van den wet
gever de rente ook toe te kennen over het 
uitteraard korte tijdvak, dat de onteigend 
wordende partij reeds ten volle moet rekening 
houden met de elk oogenblik te verwachten 
ontneming van zijn goed; dat, als men de 
meest voorkomende schadefactoren in beschou
wing neemt, telkens de conclusie is, dat de 
vasts teil ing daarvan ten tijde van de voorloo
pige inbezitneming het meest voor de h and 
ligt en het meest in overeenstemming is met 
het wettelijk systeemt, hetwelk ten deze geen 
uitdrukkelijke wetsbepaling bevat, kortom als 
de eenig billijke en logische schadeberekening 
is te beschouwen, zulks onver chillig of men 
in oogenschouw neemt de vermogensschade, 
welke haar uitdrukking vindt in de werkelijke 
waarde van het onteigende goed, dan wel de 
waardevermindering van het niet outeigende 
bedoeld in art. 41, inkomen schade of bedrijfs
schade; 

dat het immers ongerijmd is dat een ontei
gende partij , wier weiland voorloopig is in 
bezit genomen en die bijvoorbeeld vier jaar 
later - hetgeen meermalen voorkomt - de 
onteigening hoort uitspreken, zou moeten voor
deel hebben van prijsstijgingen of dupe wor
den van prijsdalingen, die in dat tijdvak van 
vier jaren hebben plaats gehad, zulks terwiile 
van de onnoodige fictie, dat de schade door de 
onteigende partij op een ander tijdstip geleden 
wordt dan zij in geval van voorloopige inbezit
neming in werkel ijkheid geleden is; 

dat deze fictie dan tevens noodig maakt, dat 
deskundigen en op hun voetspoor de Rechter 
zich het werk moeten wegdenken en zich wei
land moeten gaan voorstellen waar het sedert 
l ang niet meer is, om van dat fictieve weiland 
de waarde te bepalen, in stede van te beoor
deelen · de situatie die was ten tijde van de 
voorloopige inbezitneming; 

dat het evenzeer dwaasheid is terwille van 
diezelfde fictie aan de onteigende partij, - die 
niet sti l kan zitten tot de uitspraak van het 
onteigeningsvonnis, doch onmiddellijk bij de 
voorloopige inbezitneming maatregelen heeft 
te nemen om ter wille van een behoorlijke 
exploitatie het niet onteigende land in over
eenstemming te brengen met den door de voor
loopige inbezitneming ontstanen toestand, maat.. 
regelen heeft te nemen om een bedrijf in stand 
te houden of naar elders over te brengen, kos
ten heeft te maken om in zijn inkomen niet 
achteruit te gaan, en wat dies meer zij - hetzij 
schadevergoeding ter zake te moeten onthou
den, omdat de schade reeds geleden is vóór 
de uitspraak van het onteigeningsvonnis, hetzij 
vergoeding slechts met kunstmatige en ge-
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wrongen constructies te kunnen toekennen; 
dat hetzelfde geldt m et betrekking tot schade 

a ls de onderwerpelij ke, di e een noodzakelijk 
gevolg is van den aanleg van het werk, doch 
reeds geleden is ten tijde va n het onteigenings
vonnis, en to t vergoeding waa rvan m en slechts 
kan komen door meer of minder gewrongen 
redeneeringen zool ang men vasthoudt aan de 
gewraa kte fictie , dat de onte igende partij h aar 
sch ade lijdt op het oogenblik van de uitspraak 
van het onteigeningsvonnis , ook wanneer voor
loopige inbez itneming heeft p i aats geh ad ; 

dat op al deze gronden ingeval van voor
loopi ge inbezitneming de schadever goeding 
moet worden berekend naa r het t ijdst ip dier 
vooTloopi ge inbezitneming , alsof op dat oogen
bl ik de onteigening zelve plaats h ad ; 

dat mitsdien de onderwerpelijke schadepost 
van f 143.88 moet worden vergoed ; 

dat op deze en andere ten deze niet van 
bel a ng zijnde gronden de R ech tbank , na de 
onteigening te hebben ui tgesproken, het be
drag der schadeloosstell ing heeft gesteld op 
f 2494.03, bedrag, waarin de genoemde f 143 .88 
begrepen zijn, m et de rente van dit bedrag ad 
5 % per jaar vanaf 8 October 1935 tot den 
dag der betaling, met veroordeeling van den 
e ischer in zijne hoedani ghe id om zekere nader 
in het von nis bedoelde verplichtingen na te 
komen, alsmede in de kosten van het geding ; 

0 . dat tegen deze uitspraak a ls middel van 
cassatie is voorgesteld: zie concl. Adv.-Gen. ; 

0 . hi eromtrent: 
dat aan de uitspraak der R echtba nk ten 

grondslag ligt de stelling , dat de hoegrootheid 
van de schadeloosstelling wegens de onteige
ning in geval van voorloopige inbezitneming 
naar het t ijdstip van deze inbezitneming moet 
worden berekend; 

dat di e stelling niet juist is; 
dat krach tens de Onteigeningswet men ver

goeding krij gt voor hetgeen m en door de ont
e igening verliest; 

dat hieruit volgt, dat voor de ber ekening 
van de schadeloosstelling beslissend is de toe
stand op het oogenbl ik, waarop de eigendom 
aan de onte igende partij ontnomen wordt; 

dat di t beginsel der wet geene verandering 
heeft ondergaan door de regeling van de voor
loopige inbezitneming, in de Onte igeningswet 
opgenomen krachtens de wet van 5 Juli 1920 
S. 329; 

dat toch deze laatste wet blijkens haar in
houd en geschiedeni s op dit punt niet de 
strekking heeft om m eer ing rijpende wijzig in
gen in de Onteigeningswet aan te brengen 
dan noodig waren om «an de onte igenende 
partij het recht te V6d eenen zich voorloopig 
in het feitelijk bezit van het goed te stell en 
en in den staat daarvan verandering te bren
gen; 

dat dus, ten gevolge van den maatregel, be
halve de voorloopige ontzetting u it het feite
lijk bezit, de e igendom niet voor de wederpartij 
verloren gaat en de daaraan verbonden rech ten 
a lsook, definitief, het feitelijk bezit haar eerst 
door de onteigening ontnomen worden ; 

dat dan echter ook de regel moet gelden , 
dat de toestand op het t ijdstip van de ont
eigening de hoegrootheid der schadeloosstel
ling bepaalt en H oofdstuk Ufo der Onteige-

ningswet, handelend van de voorloopige inbe
zitneming, waar het van "schadeloosstelling" 
spreekt, di e ui tdrukking niet in a nde ren zin 
bezigt dan elders in de wet het geval is en 
beoogt schadeloosstelling, toegeke nd wegens de 
ontnem ing va n den eigendom en van het na
deel , intredend als gevolg van die ontneming; 

dat het middel zich dus terecht keert tegen 
de stelling, waarop de bestreden uitspraak 
rust , maar dit niet wegneemt, dat de uitspraak 
zel ve juist is; 

0 . toch , dat vaststaat, dat het hier betreft 
scha de, di e een noodzakelijk gevolg is van 
den aanl eg van het werk, waarvoor onteigend 
wordt, wordende het. we il a nd der te onte igenen 
pp. door den aanl eg van den betrokken weg 
op voor haar nadeeli ge wij ze doorsneden; 

dat deze schade niet karakter draagt van 
een bloot voorloopi g, tot aan de onteigening 
geleden , nadeel, a ls waarvoor art. 54h de ver
goed ing op een bepaald bedrag stelt, m aar, 
naar de juiste beslissing der R ech t bank, is een 
bestancl cleel van de door de onte igening zelve 
toegebrachte schade en dit na deel ook zonder 
de voorloop ige inbezitnem ing geleden zou zijn ; 

dat deze schade vergoed moet worden, ook 
a l is de uitvoering van het werk vóór de ont
eigening aangevangen , wijl het in dit opzicht 
niet ter zake doet, dat de sch ade ten gevolge 
van de voorloopige inbezitneming eerder is 
ingetreden da n zo nder dezen maatregel' het 
geval zou zijn geweest ; 

0 . bovendien: 
dat de Ontei geningswet op den regel , dat 

het tijdstip der onteigening voor de hoegroo~
he id van de schadeloosstelling bes! issend is, 
eene uitzondering maakt in a rt. 39, krachtens 
hetwelk bij de berekening der scha deloosstel
! ing niet gelet mag worden op nieuwe getim
merten of op veranderingen, gem aakt na de 
nederlegging ter inzage, bedoeld in art. 12 ; 

dat deze bepaling uitgaa t van de gedachte, 
dat de inrichtingen en veranderingen, door eene 
de l' partij en - dààr de te ontei genen partij -, 
zij het bevoegdelijk, vóór de onteigening ten 
opz ich te van het goed aangebrach t, aan de 
rechten en plichten, die de wet in zake de 
schadeloosstelling wegens de ontneming er
kent, niet vermogen te kort te doen ; 

dat deze gedachte zich ook bij de voorloopi
ge inbezitneming doet geleien, vermits hierbij 
eveneens is aan te nem en , dat de inrichtingen 
en veranderingen door eene der partijen -
hier den onte igenaar - vóór de onteigening 
gemaakt, de wettelijke rechten en pi ich ten , de 
schadeloosstelling betreffende onverlet l aten ; 

dat dus bij de berekening van deze l aatste 
de bedoelde inrich tingen en veranderingen -
ten deze de aangelegde weg - weggedacht 
moeten worden en aan de wederpartij niet tot 
voor- of nadeel kunnen strekken; 
- dat derhalve het bestreden vonnis, zij het op 
andere g ronden dan di e van de R echtbank, 
met ju istheid is gewezen en het mi ddel niet 
tot cassatie kan le iden ; 

V erwerpt het beroep; (Sa laris f 25. R ed. ) 

(N. J.) 
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27 Januari 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 artt. 98, 87 . Art. 58 l e en 2e lid.} 

I. c. waren de artt. 98 en 87 niet toepas
se lijk op de procedure voor het plaatselijke 
scheidsgerecht. 

Dat klager de schrijver was van een 
aantal anonieme brieven, hetgeen hij ont
kent, w01·dt bewezen geacht op grond van 
4 rapporten van schriftdeskundigen . De 
ongunst ige beweringen over den klager 
zelf, in die brieven voorkomende, wijzen 
niet op zijn toere.keningsonvatbaarheid, 
maar worden verklaard als een poging de 
aandacht van zich af te leiden. 

Geen onevenredigheid tusschen kl agers 
wangedrag en zijn ontslag als hoofdinspec
teur van politie. 

Uitspraak in zake : 
X., wonende te Y, klager, in persoon ter 

openbare terechtzitting van 10 Juni 1937 en 
van 6 Januari 1938 verschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman Mr. Dr. ,J. E. H esse, advocaat te 
Groningen, 

tegen: 
den Burgemeester van Y, verweerder, in per
soon ter open bare terechtzitting van 10 Juni 
1937 en van 6 Januari 1938 verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat verweerder bij besluit van 2 November 

1936, - kennis genomen hebbende van een 
rapport van 8 Maart 1936, u itgebracht door 
Dr. W. F . H esselink te Arnhem in zake een 
onderzoek naar den schrijver van een aantal 
anonieme brieven, in 1934 en 1935 te Assen 
verzonden, en van een nader op 23 0 ctober 
1936 uitgebracht rapport van J . P. L. Hulst, 
arts te Leiden ; 

0.: 
dat uit deze stukken m oet worden aange

nomen, dat de hoofdinspecteur van politie X. 
de schrijver is van de boven vermelde brieven; 

· dat voorts uit een proces-verbaal van de 
Koninklijke Marechaussee van 29 Juli 1936, 
waarin opgenomen zijn verklaringen van de 
agenten A. en B. blijkt, dat genoemde hoofd
inspecteur zich uitdrukkingen heeft veroorloofd 
en daden heeft verricht, welke voor iemand van 
zijn positie ontoelaatbaar zijn; 

dat het schrijven van anonieme brieven, zoo
mede deze uitla tingen en handelingen van ie
mand, die als chef van een politiecorps fungeert, 
geq ualificeerd moeten worden als wangedrag, 
terwijl daardoor tevens het voorschrift van het 
laatste gedeelte van artikel 8, eerste lid, van het 
Politie-ambtenarenreglement der gemeente Y. 
is overtreden, zoodat zijn handhaving als hoofd
inspecteur van politie onmogelijk is ; 

gelet op de artikelen 40 tot en met 42 van 
voormeld reglement ; 

heeft besloten : 
den hoofdinspecteur van politie X. wegens 

wangedrag te st,rafl'en met ontslag uit den dienst 
en hem onmiddellijk uit zijn betrekking t e 
schorsen tot den datum, waarop de beslissing 
omtrent deze 8traf onherroepelijk zal zijn ge
worden; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de politie der 
gemeente Y. bij ui tspraak van 23 Februari 
1937 - naar welker inhoud hierbij wordt ver 
wezen - heeft besloten, dat de verzoeken van 
klager, n .l. om voormeld beslui t nietig te ver
klaren en den burgemeester te veroordeelen 
tot het betalen van een schadevergoeding aan 
klager ten bedrage van vijftig duizend gulden 
of zooveel minder als het Scheidsgerecht in 
goede justitie zal gelieven te bepalen, worden 
afgewezen en het bestreden besluit gehand
haafd blijft ; 

0 . dat klager van deze uitspraak tijdig is ge
komen in beroep en bij klaa~schrift op d~ daarbij 
aangevoerde gronden heett verzocht het be
sluit van het Scheidsgerecht te Y. dd. 23 Fe
bruari 1937 te vernietigen en alsnog de beslis
sing van den Burgemeester van Y. dd. 2 No
vember 1936 nietig te verklaren en dien Burge
meester te veroordeelen tot betaling aan klager 
van een schadevergoeding ten bedrage van 
vijftig duizend gulden of zooveel minder a ls deze 
Raad in goede justitie zal gelieven te bepalen; 

0 . dat klager bij nader schriftuur onder meer 
heeft verzocht een nieuw onderzoek te doen in
st ellen, door twee met name door hem genoemde 
schriftkundigen, naar den schrijver van de 
bovenbedoelde anonieme brieven; 

0 . dat verweerder bij contra-memorie heeft 
verzocht het verzoek van k lager af te wijzen 
en de bestreden beslissing te bevestigen; 

I n rechte : 
0. dat klager allereerst als grief t egen de ui t

spraak van het Scheidsgerech t aanvoert, dat 
di t gerech t niet heeft voldaan aan de artikelen 
87 en 98 der Ambtenarenwet 1929, wijl het in 
de uitspraak een beroep doet op schr iftproeven, 
waarop de rapporten van de schriftkundigen 
Dr. W. F. Hesselink en J. P. L. H ulst z\jn ge
grond, welke schriftproeven niet voor de be
handeling van het geding door het Scheidsge
recht ter inzage van klager hebben gelegen ; 

0. dat in het P olitie-ambtenarenreglement 
der gemeente Y . geen bepaling voorkomt, welke 
inhoudt, dat het Scheidsgerecht, krachtens dat 
reglement in het leven geroepen, behoort te 
voldoen aan de artikelen 87 en 98 der Ambte-
narenwet 1929; · 

0 . dat genoemd reglement in artikel 44, voor
zoover ten deze van belang, bepaalt, dat op het 
Scheidsgerecht van toepass ing zijn de artikelen 
78 tot en met 84 van het Ambtenarenreglement 
der gemeente Y. en van die artikelen, voor
zoover van belang voor de beoordeeling van 
klagers bovenvermelde grief, alleen in aan
merking komt lid 6 van artikel 81 en in dat lid 
weliswaar een groot aantal artikelen der Amb
t enarenwet 1929 wordt toepasselijk verklaard 
t en aanzien van het Scheidsgerecht, maar juist 
niet, onder meer, de ar tikelen 87 en 98 dier wet; 

0. dat wel in artikel 3 van het Regiem.ent 
voor bovenbedoeld Scheidsgerecht voorkomt 
een bepaling, analoog aan die in artikel 87 der 
Ambtenarenwet 1929, doch dat ook in dat 
R eglement een aan artikel 98 dier wet analoog 
voorschrift ontbreekt, houdende ar t ikel 4 van 
dat R eglement alleen in, dat voorzoover niet 
krachtens het P olit,ie-ambtenarenreglement de 
wijze van uitoefening van de taak van het 
Scheidsgerecht is vastgesteld, zooveel als dien
stig is de bepalingen der Ambtenarenwet 1929 
gevolgd worden ; 
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0. dat de hierboven omschreven grief van 
klager dus ongegrond is; 

0 . dat alsnu moet worden onderzocht, of het 
bestreden besluit van verweerder feitelijk of 
rechtens met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften strijdt of dat hij, bij het 
nemen daarvan, van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid i~ ge
geven en eindelijk, of er tusschen de opgelegde 
straf en de gepleegde overtreding onevenredig
heid bestaat; 

0. dat het bestreden besluit hierop rust, dat 
klager zich heeft schuldig gemaakt aan het 
schrijven van een aantal anonieme brieven, in 
1934 en 1935 te Y. verzonden, en zich uit
latingen heeft veroorloofd en daden heeft ver
richt, welke voor iemand van zijn positie ontoe
laatbaar zijn; 

0. dat Dr. W. F. H esselink in opdracht van 
den Officier van .Justitie te Y. een onderzoek 
heeft ingesteld naar den schrijver van de be
doelde 13 anonieme brieven en bij zijn onderzoek 
beschikt heeft allereerst over die 13 brieven en 
bovendien over schrijfproeven, afgelegd door 
klager, door het overige politie-personeel te Y. 
en door een ontslagen agent van poli tie aldaar; 

0. dat laatstgenoemde deskundige in zijn 
rapport dd. 8 Maart 1936 als conclusie vermeldt, 
dat hij op grond van de bij zijn onderzoek ver
kregen resultaten de vaste overtuiging heeft 
verkregen, dat de onderzochte anonieme brie
ven, met uitzondering van n°. 11, geschreven 
moeten zijn door den hoofdinspecteur X. ; 

0. dat J . P. L. Hulst in opdracht van den 
Burgemeester der gemeente Y. een soort.gelijk 
onderzoek heett ingesteld als Dr. W. F. Hesse
link en bij zijn onderzoek eveneens de beschik
king heeft gehad over de voormelde 13 brieven 
en de schrijfproeven en in zijn rapport dd. 
23 October 1936 concludeert: 

,,Wanneer ondergeteekende zijn waarnemin
gen samenvat komt hij tot de slotsom, dat het 
aannemelijk is dat alle anonyme brieven door 
den zelfden persoon zijn geschreven, ook al valt 
rood 11 eenigermate door andere eigenschappen 
op ; Jat zoowel in de brievBn in steilschrift als 
in de brieven in drukletters bij vergelijking met 
de andere brieven de meeste punten van over
eenkomst steeds weer worden gevonden in de 
brieven geschreven door X ., dat in de andere 
brieven ook wel enkele lettervormen van het 
in drukletters geschreven schrift overeenkomst 
vertoonen met die uit de anonyme brieven, doch 
dat dit slechts met enkele letters het geval is, 
terwijl het schrift als geheel er niet mede over
eenkomt. Als antwoord op de gestelde vraag 
moet dus gezegd worden dat van alle nagegane 
schriften dat van X. de meeste punten van 
overeenkomst biedt met de anonyme brieven, 
ook met rood 11 dat van de andere eenigermate 
afwijkend was. Opgemerkt mag echter worden 
dat het vergelijkingsmateriaal van X. het over
vloedigst aanwezig is en zich dus beter voor 
vergelijking leent"; 

O. dat Mr. P. Frima, directeur der model
politievakschool te Hilversum, in opdracht van 
dezen Raad, schriftelijk van advies en verslag 
heeft gediend omtrent de vraag, of klager kan 
worden beschouwd als de schrijver van de voor
melde 13 brieven ; dat genoemde deskundige 
bij zijn onderzoek de beschikking heeft gehad 

L. 1938. 

over die brieven, over de bovengenoemde 
schrijfproeven en over een door klager ter 
terechtzitting van dezen Raad van 10 Juni 1937 
overgelegd schriftuur, afkomstig van den agent 
van politie C. en dat de deskundige in zijn 
rapport dd. 20 October 1937 tot de volgende 
conclusie komt: 

" Op grond van het hierboven omschreven 
complex van kenmerken, dat zoowel in de ano
nieme schrifturen, uitgezonderd rood 11 en 
l la, als in het schrift van X . wordt aangetroflen 
leid ik af dat er zeer ernstige redenen zijn om 
aan te nemen dat X. de schrijver is van de 
anonieme schrifturen met uitzondering van 
rood 11 en lla. 

De bestudeering van het vergelijkingsma
teriaal rood 30 tot en met 4 7 heeft bij mij de 
overtuiging gevestigd dat er geen _gronden zijn 
om aan te nemen dat een der schri3vers van dit 
materiaal de anonieme schrifturen zou hebben 
geschreven. 

Wel is opvallend de spelfout jamboel, zoowel 
in rood 12 als in rood 20 en rood 23. Ik meen 
goed te doen deze niet graphologische bijzonder
heid hier met nadruk te vermelden.'' ; 

wordende hierbij opgemerkt, dat stuk rood 
lla de enveloppe is, waarin brief 11 aan de post 
is toevertrouwd geworden en dat de stukken 
rood 20 en rood 23 schrijfproeven zijn van 
klager; 

0. dat klager in zijn in de vierde feitelijke 
overweging verm.elde nader schriftuur o. a. 
heeft verzocht, door den schrift kundige, Dr. J. 
Schrijver, een nieuw onderzoek te doen instellen 
naar den schrijver van de anonieme brieven ; 

0 . dat Dr . .J. Schrijver in opdracht van dezen 
Raad, schriftelijk van advies en verslag heeft 
gediend omtrent de vraag, of klager kan worden 
besch_ouwd als de schrijver van de voormelde 
13 brieven ; dat deze deskundige bij zijn onder
zoek de beschikking heeft gehad over hetzelfde 
onderzoekingsrnateriaal als Mr. P. Frima en 
in zijn rapport dd. 24 November 1937 conclu
deert: 

,, Op grond van het zorgvuldige onderzoek, 
waarvan hierboven verslag werd gedaan, kan 
ik met stelligheid verklaren dat alle anonieme 
stukken, die mij ter onderzoek zijn voorgelegd, 
behalve rood 11 en enveloppe rood lla, door 
den Heer X. zijn geschreven.'' ; 

0 . dat deze Raad, mede op grond van de 
beschouwingen, voorkomende in de vier boven
genoemde schriftkundigen-rapporten, aanneemt, 
dat klager de schrijver is van de anonieme 
bneven l tot en met 10, 12 en 13 ; 

0 . dat de Raad in dit verband niet van be
lang acht, dat onder de anonieme briev·en er 
ook zijn, die ongunstige beweringen met be
trekking tot klager inhouden en geenszins van 
oordeel is, zooals klagers raadsman, dat, indien 
men hem. voor den schrijver van de anonieme 
brieven houdt, tevens moet worden aangenom,en, 
dat hij niet toerekeningsvatbaar is ; 

0. toch dat de Raad in het schrijven door 
klager van anonieme brieven, waarin hij on
gunstige beweringen omtrent zich zelf opneemt, 
een po~ing van klager ziet om de verdenking, 
dat hiJ de schrijver zou zijn van de andere 
anonieme brieven, van zich af te leiden ; 

0 . voorts, dat zich onder de gedingstukken 
een proces-verbaal bevindt d.d. 29 .Juli 1936, 
opgemaakt door D., wachtmeester van de bri-

5 
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gade Y. der Koninklijke Marechaussee, in welk 
proces-verbaal verklaringen voorkomen van 
een achttal personen met betrekking tot ge• 
dragingen van klager ; 

0. dat op grond van deze verklaringen, in ver
band met den inhoud van andere gedingstuk
ken, moet worden aangenomen, dat klager zich 
uitdrukkingen heeft veroorloofd en daden heeft 
veJTicht, welke voor iemand van zijn positie 
ontoelaatbaar zijn ; 

0. dat uit dit a lles volgt, dat klager heeft 
gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 1 
van artikel 8 van het P oli t ie-ambtenaren
reglement der gemeente Y., volgens welke be
paling hij verplicht is zich te gedragen, zooal_~ 
een goed ambtenaar betaamt en voorts, dat hiJ 
zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, 
zoodat ingevolge het bepaalde bij artikel 40 
van dit reglement de Burgemeester bevoegd 
was hem te straffen met onts lag en ingevolge 
het bepaalde bij artikel, -12, lid l, van dit regle
ment, hem onmiddellijk te schorsen; 

0. dat niet is gebleken van eenige omstan
digheid, welke zoude rechtvaardigen, aan te 
nemen, dat verweerder bij het nemen van het 
bestreden besluit van zijn bevoegdheid kenne
lijk een ander gebruik heeft gemaakt dan tot 
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

0. ten slotte dat, gelet op den ernst der mis
dragingen, waaraan klager zich heeft schuldig 
gemaakt, niet gezegd kan worden, dat er on
evenredigheid bestaat tusschen de in casu op
gelegde straf en de gepleegde !)Vertreding; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

28 Januari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228c.) 

Het is in het belang der gemeente om 
thans tot aankoop van den onderhavi gen 
grond te bes! uiten, daar deze grond op het 
uitbreidingsplan nagenoeg geheel voor 
straataanleg is bestemcl, hetgeen mede
brengt, dat de gemeente dit perceel te 
eeni ger t ijd toch zal moeten aankoopen, 
terwij I de thans bedongen prij s exceptio
nee l laag is, en de zekerheid bestaat, dat 
binnen enkele jaren hetze! fde perceel voor 
een veel hoogeren prijs zal moeten worden 
gekocht, weshalve de minder gunstige fi
nancieeJe positie de1· gemeente geen reden 
mag zijn om den aankoop niet goed te 
keuren . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Eindhoven tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 14 Juli 1937, waarbij goedkeuring is ont
houden aan een raadsbesluit tot aankoop van 
grond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 J anuar i 1938, n° . 16 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Januari 1938 , 
n°. 512 M .P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Noordbrabant bij 
hun evenvermeld besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van den raad der 
gemeente Eindhoven van 16 November 1936 
tot aankoop van een perceel grond (met op
stand) ter grootte van ± 2240 M2, voor den 
prijs van f 11000, daarbij overwegende, dat 
dit perceel - hetwelk goeddeels 1 igt in de ter 
plaatse geprojecteerde ringbaan - thans voor 
de gemeente van geen belang is; al zal dit 
in de toekomst mogelijk wel het geval kunnen 
zijn ; dat het raadsbesluit, om thans tot aan
koop over te gaan, dan ook uitsluitend berust 
op billijkheidsoverwegingen, namelijk: dat het 
grootste deel van het perceel (2104 M2) bij 
het uitbreidingsplan belegd is met een bouw
verbod, op grond waarvan de eigenaar aan
koop of schadevergoeding heeft gevraagd, en 
dat er mi tsdien op grond van het raadsbesluit 
van 22 F ebruari 1936, houdende "Algemeene 
regelen ter be cherming van de bel angen van 
derden in verband met uitbreidingsplannen, 
rooilijnen en bouwverboden" alleszins reden 
zou zijn om tot aankoop over te gaan; dat 
burgemeester en wethouders hebben voorge
steld niet tot dezen aankoop over te gaan, met 
het oog op de daaraan verbonden consequen
t ies, wijl in de gemeente verschillende per
ceelen aanwezig zijn, die in gelijke of nage
noeg gelijke omstandigheden verkeeren a ls 
het onderhavige, en de gemeente financieel 
niet in staat is, al deze perceelen aan te 
koopen; dat hun college ten aanzien van het 
bovenstaande meent te moeten overwegen, 
dat art. 1 van het aangehaa lde raadsbesluit 

·van 22 F ebruari 1926 alleen recht op schade
vergoeding toekent aan hem, wien als gevolg 
van een uitbreidingsplan, een rooilijn of een 
bouwverbod belet wordt om voorgenomen 
bouwpl annen uit te voerèn, terwijl volgens 
art. 4 van dat raadsbesluit dit recht eerst 
ontstaat, wanneer blijkt, dat ernstig opgezette 
plannen, waarvan is aan te nemen, dat zij 
zijn ontworpen met de bedoel ing om deze ook 
in uitvoering te brengen, niet of niet geheel 
ten uitvoer ktmnen worden gelegd; dat niet 
is beweerd, veel minder aangetoond, dat zoo
danige ernstig opgezette bouwplannen zouden 
bestaan, hetgeen te minder is aan te nemen, 
nu zich op het betrokken perceel een woon
huis bevindt met een geschatte huurwaarde 
van f 312 per jaar; dat mi tsdien aan het 
meergenoemde raadsbesluit van 22 Februar i 
1926 in deze geen recht op scha devergoeding 
kan worden ontleend en het alternatief 
"schadevergoed ing of aankoop" zich in dit 
geval dus niet voordoet; dat alzoo dient te 
worden aangenomen, dat aankoop thans niet 
noodzakelijk en het bezit van het perceel voor 
de gemeente thans van geen belang is; dat de 
financieele toestand der gemeente Eindhoven 
- welke tot het slui tend ma ken der begroo
t ingen 1936 en 1937 een beroep op het Werk
loosheidssubsidiefonds heeft moeten doen -
er toe dwingt, elke uitgaaf, die niet strikt 
noodzakelijk is, achterwege te laten ; dat 
voorts de schuldenl ast der gemeente Eindho
ven zich ongunstig verhoudt tot ha re draag
kracht een en ander berekend op den voet 
van art. 6 der wet van 22 December 1933 
S. n° . 715 en Ons besluit van 27 Juli 1934 
S. n°. 445 ; dat derhalve ook uit dezen hoofde 
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elke kap itaalsuitgave, waarvan de strikte 
noodzaak niet vaststaat, dient te worden ver
meden; dat deze reden te meer klemt met 
het oog op de consequenties ten aanzien van 
verschi ll ende andere perceelen, waarop burge
meester en wethouders hebben gewezen; dat 
de voorgenomen aankoop zich m itsdien niet 
verdraagt met het gemeentebelang; 

dat de raad der gemeente Eindhoven in 
beroep aanvoert, dat de aankoop hier betreft 
een perceel grond, groot 2240 M2, voor den 
prijs van f 11,000 terwijl het perceel met een 
lengte van 31 meter langs de Strijpschestraat 
is gelegen, aan welke straat de verkoopprijs 
van den grond tot een diepte van 35 meter 
daar ter plaatse in het algemeen is te stellen 
op f 12 per M2, terwijl op het perceel zich 
nog een boerderij bevindt; dat het perceel 
langs een geheel afgewerkte straat gelegen is 
met een lengte van 31 meter, waarvan een 
breedte van ten hoogste 17 meter bebouwd is; 
dat het uitbreidingsplan Gestel-Strijp, zooals 
dit is vastgesteld bij raadsbesluit van 9 No
vember 1931 en goedgekeurd door Ged. Staten 
van Noord-Brabant bij hun besluit van 20 
April 1932, G. n°. 90, en zooals dit is herzien 
bij raadsbesluit van 24 Juli 1936, goedge
keurd door Ged. Staten van Noord-Brabant 
bij hun besluit van 4 ovember 1936 G. n° . 
211, op het onderhavige perceel zoo goed als 
geheel beslag legt voor stratenaanleg, zood.at 
een oppervlakte van 2104 M2 van de 2240 M2 
onmogel ijk bebouwd kan worden; dat deze 
toestand a l jaren duurt ; dat hij daarom van 
meening was, dat, nu het perceel voor een 
zeer geringen prijs aangekocht kon worden, 
van deze gelegenheid gebruik gemaakt moest 
worden; dat, wat de overwegingen van het 
bestreden besluit betreft, de aankoopprij s van 
het perceel, hetwelk bijna geheel a ls ringbaan 
bestemd is, van dien aard is, dat het in ver
band met de zelfs door Ged. Staten van Noord
Brabant toegegeven omstandigheid, dat het 
in de toekomst wèl van nut zal zijn, reeds 
thàns gekocht moet worden; dat juist de 
geringe koopprijs voor den raad een zwaar
wichtige reden is geweest, om thans tot aan
koop over te gaan, daar een goed financieel 
gemeentebeleid vordert, dat de gemeente de 
door haar in de toekomst benoodigde ter
reinen aankoopt, wanneer deze het goedkoopst 
zijn, terwijl alsdan niet-koopen een niet te 
dragen risico op de gemeente legt; dat verder 
niet vergeten dient te worden, dat het hier 
betreft een stuk van de groote ringbaan, die 
reeds jaren in de uitbreidingspolitiek van de 
gemeente Eindhoven een groote rol heeft ge
speeld , terwijl eveneens van beteekenis is, dat 
het hier betreft het begin van aansluiting van 
een groot terrein, gelegen in de onmiddellijke 
nabijheid van de groote fabrieksterreinen; 
dat daarbij komt, dat de e igenaar door het 
uitbreidingsplan geheel gedupeerd is, daar 
hij op het perceel niet bouwen mag, terwijl 
niet u it het oog verloren mag worden, dat 
bij alle overheidsmaatregelen, steunende op 
de Woningwet, door Ged. Staten en de Kroon 
angstvallig rekening gehouden wordt met de 
belangen van derden; dat, wat de toepasse
lijkheid van de verorden ing van 22 Februari 
1926 aangaat, de aanbieding door den eige
naar van het betreffende perceel grond is 

geschied na jarenlang overleg tusschen burge
meester en wethouders en den e igenaa r en 
burgemeester en wethouders aan den eigenaar 
te kennen hebben gegeven, dat er geen sprake 
kon zijn van betalen van schadevergoed ing en 
enkel den aankoopmogelijkheid overbleef : dat 
vervolgens de door Ged. Staten van oord
Brabant gestel de e isch, dat hier voldaan zou 
moeten zijn aan de verordening van 22 Febru
ari 1926 op zijn zachtst uitgedrukt in strijd 
met alle goede trouw en billij kheid is; dat 
hier vooreerst opgemerkt moet worden, dat 
het raadsbesluit van 16 November 1936 met 
geen enkel woord melding maakt van die 
verordening, maar de raad tot aankoop heeft 
besloten op de boven aangegeven gronden ; 
dat het hier verder een perceel betreft, waar
aan over de geheele lengte langs de straat 
gebouwd zou mogen worden, indien het niet 
viel in de op het uitbreidingsplan ontworpen 
straat; dat dus nooit of te nimmer vergun
ning tot bouwen zou kunnen verkregen wor
den; dat het derhalve toch een zeer eigen
aard ig standpunt is, dat, gezien de vaststaan
de zekerheid, dat er niet gebouwd mag wor
den, toch ernstige bouwplannen gemaakt zou
den moeten worden, dus noode looze onkosten 
door den eigenaar gemaakt zouden moeten 
worden, wil er recht op toepassing van de 
verordening van 22 Februari 1926 zij n; dat 
bovendien nog te bedenken valt, dat a ls hier 
gebouwd zou mogen worden de gelegenheid 
zou openstaan om 4 middenstandshuizen te 
bouwen, zooclat clan de opbrengst heel wat 
honger zou kunnen zijn, clan de geschatte 
huurwaarde van f 312; dat het derhalve dui 
del ij k is, dat uit de geschatte huurwaarde van 
f 312 geen argument te putten is, dat de 
e igenaar geen belang bij een bouwplan zou 
hebben, doch dat bedrag integendeel juist 
naar voren brengt het nadeel, dat de eigenaar 
reeds jaren ondergaan heeft; dat bovendien 
niet vergeten moet worden, dat de aankoop, 
d ie hier plaats heeft, niet alleen steunt op de 
billijkheid, maar ook op d€ rechtvaardigheid, 
daar het toch niet aangaat om eigenaars 
blijvend te dupeeren; 

0. dat, daargelaten de vraag, of er in ver
band met het raadsbesluit van 22 Februari 
1926, houdende "Algemeene regelen ter be
scherming van de belangen van derden in 
verband met uitbreidingsplannen, rooi lijnen 
en bouwverboden", aanleid ing bestaat om tot 
aankoop van het onderwerpelij ke perceel over 
te gaan, op grond van de stukken moet wor
den geoordeeld, dat het in het belang der 
gemeente Eindhoven is om tot dezen aan
koop te bes! ui ten ; 

dat immers op het voor dit gedeelte <ler 
gemeente geldende partieele uitbreidingspl'ln 
het onderhavige perceel nagenoeg geheel voor 
straataanleg is bestemd, hetgeen medebrengt, 
dat de gemeente Eindhoven dit perceel te 
eeniger tijd toch zal moeten aankoopen, ter
wijl, zooals de Hoofdinspecteur van de Volks
gezondheid (Volkshuisvesting) in zijn ter 
zake uitgebracht advies mededeelt, de thans 
bedongen prijs exceptioneel laag is en de 
zekerheid bestaat, dat binnen enkele jaren 
hetzelfde perceel voor een veel hoogeren prijs 
zal moeten worden gekocht; dat in verband 

' met dit laatste ook de minder gunstige fiuan-
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cieele positie der gemeente Eindhoven, waar
op Ged. Staten hebben gewezen, geen reden 
mag zijn om den hierbedoelden aankoop niet 
goed te keuren; 

dat, gelet op het vorenstaande, het bestre-
den besluit van Ged. Staten van oord-
Brabant niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 14 Juli 1937, 
het beslu it van den raad der gemeente Eind
hoven van 16 ovember 1936 tot taankoop 
van een perceel grond (met opstand), ter 
grootte van ± 2240 M2, voor den prijs van 
f 11000 alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

28 Ja.nua.ri 1938. KO:NINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een begrootingswijziging in 
verband met aanleg van een nieuwen weg, 
aangezien een zeer zuinig financieel beheer 
voor de gemeente geboden is, al hee ft zij 
nog geen beroep op het rijk voor finan
cieele hulp behoeven te doen, en het voor
deel, dat wellicht uit een oogpunt van ver
keer en stadsuitbreiding aan de spoed ige 
totstandkoming van de voorgenomen weg
verbinding mocht zij n verbonden, niet op
weegt tegen de lasten, waarmee de ge
meente tengevolge van de voorgenomen 
voorziening wu worden bezwaard. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Assen tegen het be
sluit van Ged. Staten van Drenthe van 29 
September 1937, n° . 23c, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit van 20 Mei 
1937, tot wijziging van de gemeentebegrooting 
voor den dienst 1937; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Januari 1938, n° . 6 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 J anuari 1938, 
n°. 774, Afd. B .B.; 

0 . dat Ged. Staten hunnen goedkeuring 
aan het raadsbesluit hebben onthouden, uit 
overweging, dat bij het genoemde wijzigings
bes luit op de voormelde begrooting onder 
volgnummer 618 onder de omschrijving "Kos
ten van aanleg van straten en wegen" een 
bedrag van f 15 ,400 is uitgetrokken en dat 
blijkens de toelichting van dien post dat be
drag is bestemd, ter bestrijding van de kosten 
van verlenging van den weg langs Port- atal 
tu sschen de Beilerstraat en het punt van 
samenkomst van den Port- atalweg, de 
Vogelkerslaan en de Kastanjelaan; dat de 
minder gunstige financieele toestand der ge
meente Assen vordert, dat geen kapitaals
werken worden uitgevoerd, welke niet direct 
noodzakelij k zijn; dat uit een oogpunt van 
verkeer de door het geme<1ntebestuur verlang
de wegverbinding niet urgent kan worden 

geacht, terwijl voorts de gemeente nog de be
schikking heeft over voldoende bouwterrein, 
wodat ook uit den hoofde aan den nieuwen 
weg als middel tot ontsluiting van nieuw 
bouwterrein voorloopig geen behoefte bestaat ; 
dat miu;dien de voorgenomen wegverbinding 
niet als direct noodza kelij k kan worden aan
gemerkt; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de financieele toestand der gemeente van 
dien aard is, dat de gemeente noch tot nu 
toe, noch ook voor de begrooting 1938 een 
beroep op het Rijk voor financieele hulp 
(extra bijdrage of belastingbijdrage uit het 
werkloosheid subs idiefonds, noodlijdendheid -
bijdrage) heeft behoeven te doen; dat, wan
neer men voor de te sluiten leening van 
f 15,400 een rentevoet aanneemt van 4% en 
een looptijd van 25 jaren, wodat het eerste 
jaar de last wegens rente en aflo sing 1200 à 
1300 gulden zal bedragen, een zoodanige uit
gaaf op zichzelf reeds niet aanz ienl ijk kan 
worden genoemd; dat een belangrijk deel van 
de kosten van aanleg echter bovendien nog 
zal kunnen worden gebracht ten laste van 
het grondbedrijf der gemeente, doordat de 
gronden, dien ten noorden van den geprojec
teerden weg zij n gelegen en eigendom zij n 
van de gemeente, door den wegaanleg bouw
terrein zullen worden en in het genoemde 
bedrijf zullen worden ingebracht; dat hetgeen 
als jaarlijksche last den algemeenen gewonen 
dienst der begrooting zal drukken, dus nog 
vrij belangrijk kleiner zal worden dan het 
genoemde cij fer van f 1200 à f 1300; dat een 
financi eele last van beteekenis als gevolg van 
de besteding dezer kapitaalsuitgave dus niet 
op de gemeente zal komen te drukken; dat 
de wegaanleg strekt om een zeer gewenschte 
kortere verbinding tot stand te brengen 
tusschen de Beilerstraat en het woningkwar
tier bij het Parkhotel, in aanslui ting ook aan 
de richting naa r het station en naar Rolde, 
terwijl het aan de noordzijde van den ont
worpen weg grenzende gemeenteterrein als 
bouwterrein in exploitatie zal kunnen worden 
gebracht; dat ook op den toekomstigen hoek 
van den verlengden weg met de Kastanjelaan 
een aantrekkelijk bouwterrein zal ontstaan; 
dat de exploitatie van de tot het gemeente
lijk grondbedrijf behoorende bouwterreien 
in het Parkhotel door de totstandkoming 
eener rechtstreeksche verbinding met de 
Beilerstraat gun tig zal worden beïnvloed; 
dat de omstandigheid eindel ijk, dat de gemeen
te reeds over ander bouwterre in beschikt, 
geen 1·eden is om maatregelen achterwege te 
laten, die daarnaast nog ander terrein zull en 
ontslui ten en zoodoende de keuze in aan te 
bieden grondstukken zullen verruimen; dat 
om al deze redenen op de totstandkoming van 
dit weggedeelte door de gemeente ten zeerste 
prijs wordt gesteld; dat deze belangen, gez ien 
de betrekkelijke geringe finanoieele gevolgen, 
den aanleg volkomen wettigen; 

0 . dat, hoewel de gemeente Assen nog geen 
beroep op het Rijk voor financieele hulp 
heeft behoeven te doen, de in de overgelegde 
stukken vervatte gegevens omtrent den gelde
lijken toestand der gemeente toch uitwijzen, 
dat een zeer zuin ig financieel beheer vnnr die 
gemeente geboden is; 
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dat voorts op grond van de genoemde stuk
ken moet worden geoordeeld, dat onder deze 
zorg vereischende omstandigheden, welke 
slechts noodzakelijke gemeenteuitgaven ge
oorloofd doen zijn , het voordeel, dat wellicht 
uit een oogpunt van verkeer en stadsuitbrei
ding aan de spoedige totstandkoming van de 
bedoelde wegverbinding mocht zijn verbonden, 
niet opweegt tegen de lasten, waarmee de 
gemeente tengevolge van de voorgenomen 
voorziening zou worden bezwaard; 

dat derhalve Ged. Staten terecht hunne 
goedkeuring aan de begrootingswijziging heb
ben onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenl andsche Zaken 

is belast enz. (A. B.) 

28 J anuari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielreglement art. 8 j 0

• 

art. 9.) 
Nu moet worden aangenomen dat het 

doorgaand verkeer geen ernstige belemme
ring van de onderwerpelijke geslotenver
kl aring zal ondervinden en deze maat
regel geacht kan worden te steunen op 
het belang van de vrijheid en veiligheid 
van het verkeer, is er voor de K roon geen 
voldoende aanl eidi ng in te grijpen in het
geen de gemeenteraad heeft gemeend te 
moeten beslissen. 

Geen beroep op de Kroon staat open 
tegen een raadsbesluit, waarbij is besloten 
de geslotenverkl aring van een weg aan te 
geven door middel van borden overeen
komstig de M.- en R.wet c.q. het M.- en 
R.reglement. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den burgemeester van Willemstad t egen het 
besluit van den gemeenteraad van Willemstad 
van 5 November 1936, tot ges lotenverklaring 
van de klinkerbestrating voor het gemeentehrus 
en het woonhuis van den heer J. A. Maris Wzn., 
voor het verkeer met alle motorrij t uigen, rij
wielen en andere rij- of voertuigen, rij- en trek
dieren en vee, en het Qe lui t van dien raad van 
16 December 1936, waar bij werd bes loten deze 
afsluiting aan te geven door middel van borden 
overeenkomstig de Motor- en Rijwielwet c.q. 
het Motor- en Rijwielreglement ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Dec. 1937, n°. 499 : 

Op de voord1·ach t van Onzen Minister van 
Waterstaat van 25 Januari 1938, n°. 438, Af
deeling Waterstaatsrecht ; 

0 . dat de raad der gemeente Willemstad in 
zijne openbare vergadering van 5 November 
1936 heeft besloten, de klinker bestrating voor 
het gemeentehuis en het woonhrus van den 
heer J . A. Maris Wzn., gesloten te verklaren 
voor het verkeer met alle motorrijtuigen en 
andere rij- of voertuigen, rij- en trekdieren en 
vee, daarbij overwegende, dat het in het belang 
van de bestrating, alsmede in dat van de veilig-

heid van het verkeer noodzakelijk moet worden 
geacht, dat de klinkerbestrating voor het ge
meentehuis en het woonhuis van den heer J. A. 
Mar.is Wzn. gesloten wordt verklaard voor 
het verkeer met alle motorrijtuigen, rijwielen 
en andere rij- of voertuigen, rij- en trekdieren 
en vee; dat immers de straat onder langs d t1 
zoogenaamde Parade van voldoende kwali teit 
is, dat het verkeer zonder bezwaar daarover 
plaats kan hebben; dat door deze geslotenver
klaring het doorgaand verkeer geen ernstige 
belemmeringen zal onder vinden ; 

dat hetzelfde college vervolgens in zijne open
bare vergadering van 16 December 1936 heeft 
besloten, de afsluit ing van de klinkerbestrating 
voor het gemeentehuis en de woning van den 
heer J. A. Ma.ris Wzn., zooals in de vergadering 
van 5 November 1936 werd besloten, aan te 
geven door middel van borden overeenkomstig 
de Motor- en Rijwielwet c.q . het Motor- en 
Rijwielreglement, daarbij overwegende, dat in 
de vergadering van den raad van 5 November 
1936 werd besloten de klinkerbestrating voor 
het gemeentehuis en de woning van den heeJ 
J. A. Maris Wzn., met het oog op het geringe 
draA.gvlak der klinkers, voor het verkeer met 
alle motorrijtrugen, rijwielen en andere rij- of 
voertuigen, rij- en trekdieren en vee af t e sluiten; 
dat het gemeentehuis onder leiding van het 
Rijksbureau voor Monumentenzorg wordt ge
restaureerd en het alzoo van belang werd ge
acht omtrent de wijze van afsluiting het advies 
te vragen van dit Bureau; dat dit Bureau onder 
dagteekening van 1 December 1936, n°. 1816/ 
1282, heeft geadviseerd de afsluiting te doen 
plaats hebben door middel van palen met ket
tingen; dat de raad voor deze wijze van af
sluit ing niets voelde ; dat een voorstel van den 
heer J. A. Ma.ris Wzn. , om de afslui.ting evenals 
vroeger met palen te doen plaats hebben, even
eens werd verworl?en; dat de Voorzitter op
merkte, dat men bij de wijze van afsluiting ge
bonden is aan de daaromt rent in de Motor- en 
Rijwielwet c.q. het Motor- en Rijwielreglement 
voorkomende voorschriften ; 

dat van deze besluiten de burgemeester van 
Willemstad bjj Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat van de onderwerpelijke gesloten
verklaring het verkeer t en aanzien van het 
gemeentehui s vooral, zonder noodzaak, uiter
aard ernstige belemmering moet ondervinden, 
terwijl evenmin het belang van de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer over den bedoelden 
weg zulks vordert; dat naar zijn oordeel hier 
dan ook in flagranten strijd zoowel met den 
geest als de letter der wet ( i. c. artikel 8 van het 
Motor - en Rijwielreglement) wordt gehandeld, 
alsook met het algemeen belang (hetwelk toch 
wel vordert , dat zeer zeker het gemeentehuis 
behoorlijk toegankelijk zij, althans voor het 
mjnder zw are verkeer, zooal s het aanvankelijk 
geregeld was); dat hem daarom vernietiging 
bij Ons besluit, ten dezen, zeer wenschelijk wil 
voorkomen, waartoe hij aanvankelijk dan ook 
bereids stappen deed, met gebruikmaking van 
artikel 76 der gemeentewet; dat in tusschen zjjn 
aandach t er nader bij bepaald werd, dat krach
tens ar t ikel 9, sub 3, van het Motor- en Rijwiel
reglement, zelf, reeds beroep kan worden inge
steld; dat dit hem alsnog de juiste weg wil toe
schijnen, welke i. c. bewandeld moet worden, 
weshalve hij verzoekt, wel die maatregelen te 



1938 28 JANUARI 70 

willen doen treffen, dat het hier gewraakte 
ongedaan worde gemaakt ; 

0. wat betreft des appellants beroep tege11 
het raadsbesluit van 5 November 1936, dat met 
de te dezer zake geraadpleegde organen van 
den Rijkswaterstaat moet worden aangenomen, 
dat het doorgaand verkeer geen ernstige be
lemmering van de onderwerpelijke gesloten
verklaring zal ondervinden, en dat deze maat
regel wel kan geacht worden te steunen op het 
belang van de vrijheid en veiligheid van het 
verkeer, zoodat er geen voldoende aanleiding 
bestaat in te grijpen in hetgeen de plaatselijke 
overheid heeft gemeend te moeten beslissen ; 

dat de appellant weliswaar tegen de in dit 
besluit vervatte geslotenverklaring als bezwaar 
aanvoert, dat het niet meer mogelijk zal zijn 
om met motorrijtuigen of andere rij - of voer
tuigen het gemeentehuis te bereiken doch dat 
dit bezwaar niet van zoodanige beteekenis kan 
worden geacht, dat er aanleiding zou zijn om 
het bestreden besluit te vernietigen : 

dat de gemachtigde van den appellant in de 
open bare vergadering der Aideeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
bij zijne nadere toelichting van dit bezwaar er 
nog heeft op gewezen, dat hooge -bezoekers, 
trouwstoeten en dergelijke, die zich naar het 
gemeentehuis begeven, van den genomen maat
regel hinder zullen ondervinden, doch dat, wat 
hiervan zij, burgemeester en wethouders voor 
dergelijke gevallen gebruik kunnen maken van 
de hun in artikel 11, zesde lid, van het Motor
en Rijwielreglement gegeven bevoegdheid tot 
het verleen en van ontheffing ; 

0. wat betreft des appellants beroep tegen het 
raadsbes luit van 16 December 1936, dat noch 
krachtens een artikel van de Motor- en Rijwiel
wet of van het Motor- en Rijwielreglement, 
noch krachtens eenige andere wettelijke be
paling beroep tegen een zoodanig beslui t op 
Ons openstaat; 

dat derhalve de appellant, voorzoover zijn 
beroep tegen dit besluit is gericht, daarin niet 
kan worden ontvangen; 

Gezi en de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwielreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. het beroep, voorzoover dit is gericht 

tegen het besluit van den raad der gemeente 
,villemstad van 5 November 1936, ongegrond 
te verklaren; 

2°. den appellant, voorzoover zijn beroep is 
gericht tegen het besluit van den genoemden 
raad van 16 December 1936, daarin niet
ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

28 Janum·i 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 a rt. 96. ) 

Voor toepassing van het derde lid van 
art. 96 (,,bijwnder geval") kan geen aan
leiding worden gevonden in de omstandig
heid, dat er mede als gevolg van de schor
sing van het raadsbeslui t tot het verlee
nen van medewerking aan de oprichting 
van de school geruime tijd is verloopen, 
tusschen de indi en ing van de aanvrage om 
medewerking en de oprichting van de 
school. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkend op het beroep, inges teld door 

de Vereeniging tot oprichting en instand
houding van een Neutrale Bijzondere School te 
Tjalleberd tegen de beslissing van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 27 September 1937, N°. G 2475, Af
deeling L.O., waarbij de Rijksvergoeding, be
doeld in artikel 97 der Lager-Onderwijswet 
1920, over het tijdvak van 1 Juli 1936 tot en 
met 31 December 1936 ten behoeve van de op 
1 Juli 1936 geopende bijzondere lagere school 
te Tjalleberd N°. 221, gemeente Heerenveen, 
is geweigerd ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
29 November 1937, N°. 15704; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 J anuari 1938, N°. 21 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Januari l 938, N°. 791, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat het evengenoemd besluit steunt op de 
overwegingen, dat blijkens de door het school
bestuur ingezonden opgave model D het aantal 
leerlingen, dat op 31 Augustus 1936 a ls werkelijk 
schoolgaand bekend stond, 53 bedroeg; dat 
derhalve het aantal leerlingen dezer school, 
berekend naar den maatstaf van artikel 28 der 
Lager-Onderwijswet 1920, minder bedraagt dan 
in het eerste lid onder a van artikel 73 dier wet, 
zooals dat artikel is gewijzigd bij artikel 3, 
eerste lid, der wet van 4 Augustus 1933, S. 414, 
is bepaald; dat deze school mitsdien valt onder 
de uitsluitingsbepaling van artikel 96, eerste 
lid, onder a, der Lager-Onderwijswet 1920, 
zooals deze bepaling in 1936 luidde; dat het 
tweede lid van dit wetsartikel hier niet van 
toepassing is, omdat blijkens de aanvrage aan 
deze school alle klassen, over welke volgens het 
leerplan de leerstof verdeeld is, van 1 Juli 1936 
af in werking zijn ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de aanvrage om medewerking ingevolge 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 werd 
ingediend op 22 October 1934; dat bij Ons 
besluit van 29 Mei 1935 het raadsbesluit tot 
medewerking werd geschorst tot 1 Januari 
1936, welke schorsing op 1 Januari 1936 werd 
opgeheven; dat, aangezjen de vereischte toe
stemming van Onzen Minister niet eerder werd 
ontvangen, de school niet vóór 1 Juli 1936 ge
opend kon worden ; dat bij de opening bleek, 
dat 21 leerlingen, voorkomende op de inge
diende lijst, niet meer leerplichtig waren of 
uitgebreid lager onderwijs genoten, terwijl 
enkele leerlingen, die op h un school het laatste 
leerjaar hadden bereikt, door de ouders op die 
~chool werden gelaten ; dat het aan tal leer
lingen daardoor tot 53 was geslonken; dat bij 
de opening slechts 3 leerlingen in het hoogste 
leerjaar de leerstof ontvingen: dat als oorzaak 
van het niet voldoende aantal leerlingen moet 
worden aangegeven het groote tijdperk, lig
gende tusschen de aanvrage en de opening van 
de school waar toch het bestuur niet voor ver
antwoordelijk is te stellen; dat op de school 
ongetwijfeld van toepassing moet worden ge
acht het tweede lid van artikel 96 der Lager-
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Onderwjjswet 1920 ; dat het gemiddeld aantal 
l eerlingen over 1937 74 zal bedragen; dat het 
verzoekt, alsnog in bet genot van de Rijksver
goeding te worden gesteld ; 

0. dat terecht op de in het bestreden besluit 
vermelde gronden is beslist, dat de appellant 
aan artikel 97 der Lager-Onderwijswet 1920 
~een aanspraak op Rijksvergoeding over 1936 
Jrnn ontleenen ; 

dat de appellant wel heeft verzocht om toe
passing van het derde lid van artikel 96 dier 
wet over het jaar 1936, doch dat dit verzoek 
bij beschikking van ·Onzen Minister van 13 
Maart 1937, N°. 2492, Afdeeling L.O., is afge
wezen; 

dat hetgeen door den appellant in zijn be
roepschrift wordt aangevoerd, de onjuistheid 
van het bestreden besluit niet in het licht ver
mag te stellen ; 

dat met name de wet niet toelaat, bij deze 
beslissing rekening te houden met de omstan
digheid, dat er mede als gevolg van de schorsing 
van het raadsbesluit tot het verleenen van m e
dewerking aan de oprichting van de school ge
ruime t ijd is verloopen tusschen de indiening 
van de aanvrage om medewerking en de op
richting van de school ; 

dat ook de omstandigheid, dat slechts drie 
leerlingen in het hoogste leerjaar de leerstof 
ontvingen, niet afdoet aan het feit , dat alle 
klassen, over welke volgens het leerplan de leer
stof verdeeld is, in werking waren, zoodat op 
de uitzonderingsbepaling van artikel 96, tweede 
lid, niet met vrucht een beroep kan worden 
gedaan; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.} 

31 J anuari 1938. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Gemeentewet art. 168; Verord. 
Straatpolitie van Goes art. 12; B. W. 
art. 627. ) 

De gemeentewetgever ontleent aan art. 
168 der Gemeentewet zeer zeker de be
voegdheid om een voorsch r ift van "straat
politie" toepassel ijk te verklaren op een 
voor het publiek openstaande en toegan
kelijke stoep, onverschill ig wie daarvan 
eigenaar is. 

Art. 12, lid 1 der Verord. op de Straat
politie der gemeente Goes verbiedende aan 
of op de openbare straten of wegen (waar
toe dan volgens ar t. 1 alle stoepen, welke 
voor het publ iek openstaan of toegankel ij k 
zijn ,vorde n gereke nd) een ig voorwe rp uit
gestald te hebben, is niet in strijd met art. 
627 B. W ., daar de gemeente niet eenig 
recht op de stoep voor zich opeischt. 

Daargelaten de econom ische waarde, 
welke requirante aan het gebruik van de 
stoep meent te moeten hechten, gaat de uit 
art. 12 voornoemd voortvloeiende beper
king in het gebruik van de stoep geenszins 
zoover , dat dit gebruik geheel wordt te 
niet gedaan. 

H et woordje "aan" in de uitdrukking 

"op of aan de openbare straat" komt 
gezien de t.1.1 . in het_ geding niet ter 
sprake, wodat requirante's gr ief daarom
trent niet ter zake is. 

Op het beroep van M. M. V., huisvrouw J. 
L. 'l'., winkel ierster te Goes , requirante van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Middelburg van 8 Oqtober 1937, hou
dende bevestiging, behalve wat de strafopleg
ging betreft, van een op 16 J uni 1937 door 
het K antongerecht te Middelburg gewezen von
nis, waarbij requirante ter zake van : in de 
gemeente Goes op de openbare straat voor
werpen uitgestald hebben, met aanhaling der 
artt. 12, lid 1 en aanhef sub b, 1 aanhef en 
sub a, 47 der Verordening op de Straatpoli tie 
in de gemeente Goes, n°. 95, 23, 55, 91 Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van zes gulden 
en vervangende hechtenis van één dag, heb
bende de R echtbank met vern ietiging in zoo
verre van het vonnis van den K antonrechter, 
de straf bepaald op een geldboete van één 
gulden en vervangende hechtenis van één dag. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer van 

der Meulen; 
Gelet op eene door de requirante ingediende 

schriftuur, welke de navolgende grieven be
helst: 

1. waar er geen enkel wetsartikel bestaat, 
dat aan een Gemeenteraad de bevoegdheid 
geeft om een aan een particulier in vo llen 
eigendom behoorende stoep tot openbare straat 
te verklaren, mist art. la der toegepaste ver
ordening verbindende kracht, zijnde dit voor
schrift voorts in strijd met art. 627 B . W. ; 

2. het uitstallen of uitgestald hebben van 
winkelwaren op de stoep is de eenige econo
mische ui toefening van het eigendomsrecht op 
de stoep, welke uitoefening art. 12 der Ver
ordening opheft, zijnde mitsdien dit voorschrift 
onverbi ndend; 

3. het in art. 12 der Verordening voor
komende woordje "aan" is dermate ondui 
del ij k dat dit artikel niet gezegd kan worden 
een strafbaar fe it te omschrijven; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 
van het Kantongerecht ten laste van requ irante 
is bewezen verklaard, met qualificatie als 
voormeld, dat zij den 6 April 1937, des na
middags circa 2 uur, te Goes verschillende 
soorten groente en fruit in kisten uitgestald 
heeft gehad op de voor het publiek openstaan
de en toegankelijke stoep vóór het door haar, 
verdachte, bewoonde perceel Sint Adriaanstraat 
N°. 21, in welk perceel zij a lstoen tevens een 
winkel in groente en fruit dreef; 

ter zake waarvan de R echtbank de reeds 
genoemde straf heeft opgelegd; 

0 . dat voorwover ten deze van belang art. 
1 der voormelde verordening bepaalt: ,,De 
Verordening verstaat onder openbare straten 
en wegen alle stoepen, welke voor het publiek 
openstaan en toegankelijk zijn, ronder onder
scheid, wie daarvan eigenaar is," en art. 12, 
l e lid : ,,H et is verboden aan of op de open
bare straten of wegen eenig voorwerp ui tge
stald te hebben"; 

0. dat de eerste rechter het verweer van 
requirante, dat deze voorschriften onverbin-
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dend zouden zijn, heeft verworpen, in hoofd
zaak op grond, dat de Raad der gemeente 
bevoegd is regelen van politiezorg te stellen 
met betrekking tot alle voor het verkeer open
gestelde plaatsen en voorts, dat in art. 12 
voornoemd niet is te zien een algeheele ont
neming van de uitoefening van - en de be
schikking over den eigendom, waar dit voor
schrift slechts het vrije gebrui k van de stoep 
beperkt; 

0. dat de eerste grief hierop afstuit, dat de 
gemeente-wetgever aan art. 168 der Gemeen
tewet zeer zeker de bevoegdheid ontleent om 
een voorschrift van "straatpolitie" toepasselijk 
te verklaren op een voor het publiek open-
staande en toegankelijke stoep, ...... onverschil -
lig wie daarvan eigenaar is; terwijl van strijd 
met art. 627 B . W. geen sprake is, daar de 
gemeente niet eenig recht op de stoep voor zich 
opeischt; 

0 . dat de tweede grief evenzeer faalt, omdat 
- daargelaten de economische waarde, die 
requirante aan het gebruik van de stoep meent 
te moeten hechten - de uit art. 12 voornoemd 
voortvloeiende beperking in het gebruik van 
de stoep geenszins zoover gaat, dat dit gebru ik 
geheel te niet wordt gedaan; 

0 . dat ten slotte de derde grief niet ter 
zake is, daar bewezen is verklaard, dat requi
rante op de stoep goederen uitgestald heeft 
gehad, hetgeen oplevert overtreding van het 
bij art. 12 gegeven verbod om op de openbare 
straat eenig voorwerp uitgestald te hebben, 
roodat de beteekenis van het in art. 12 voor
komende woord je "aan" in dit geding niet ter 
sprake komt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van L ier.] 

(N. J . ) 

31 J anuari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet 1931 art. 59.) 

H et bewezene n.l. dat req. in de ge-
meente .... .. ronder vere ischte vergunning 
als bedoeld in de Drankwet 1931 heeft 
verkocht aan J . G. P. een hoeveelheid 
sterken drank in het klein n.l. een flesch 
cognac, een flesch jenever en een flesch 
brandewijn, valt geheel onder de omschrij
ving van art. 59 aanhef en onder 1 ° der 
Drankwet, nu immers moet worden aan
genomen, dat het in de t. 1.1 . en bewezen
verklaring bedoeld "verkoopen" is het 
verkoopen in den zin van g!)noemd arti 
kel , welks toepassing bij de dagv. kenne
lijk is bedoeld. 

Wat er zij van de kennelijk door de 
Rechtb. gehuldigde opvatting, dat de
gene, die namens en voor rekening van 
een ander waren verkoopt, die waren 
,,verkoopt" in den zin van genoemde be
paling, in elk geval heeft de Rechtb. uit 
de feitelijke toedracht, Z-O-Oals deze uit de 
tot het bewijs gebezigde m iddelen is ko
men vast te staan, kunnen afleiden, dat 
niet G.'s wijnhandel - zijnde de eenige, 
die, behalve req. , als verkooper in aan-

merking roude kunnen komen - doch 
req. de door get. P . in reg.'s winkel be
stelde dranken aan dezen get., in den zin 
van art. 59, 1 ° Drankwet heeft verkocht. 

Het begrip "verknopen" in de Drank
wet is niet te vereenzelvigen met dat van 
het B. W . 

Aan het feit, dat de dra nk aan get. P . 
is verkocht, doet - nu van eenige recht
streeksche betrekking tusschen get. en 
G.'s wijnhandel niet blijkt - niet a f, dat 
de drank van dien wijnhandel afkomstig 
was, ·noch dat die drank vermeld was op 
een nota met het afschrift "G.'s Wijn
handel" en dat de verhouding tusschen 
die zaak en req. was gegoten in dezen 
vorm, dat req. slechts een provisie genie
tende tusschenpersoon zou zijn. 

[Anders Adv.-Gen. v. Lier]. 

Op het beroep van G. W . K. , winkelier te 
Hengelo (0.), requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Arr. 
Rechtbank te Almelo van den 5den Oct. 1937 
(N. J . 1938, N°. 340), waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een door het K an
tongerecht te Enschede op 12 Mei 1937 gedane 
uitspraak, requirant, ter zake van ,,zonder de 
vereischte vergunning sterken drank in het 
klein verknopen" , met aanhaling van de artt. 
59 Drankwet, S. 1931 n°. 476, 23, 91 i:\r., is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijf en 
twintig gulden en tien dagen vervangende 
hechtenis ; (Gepleit door Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier . 

Met vernietiging van het in eersten aanleg 
gewezen vonnis verklaarde de R echtbank te 
Almelo ten laste van requirant bewezen, dat 
hij in de gemeente Hengelo (0) in de maand 
Januari 1937 ronder de vere ischte vergunning 
als bedoeld in de Drankwet 1931 S. 476 heeft 
verkocht aan Johanna Gerr idina Pi ggen een 
hoeveelheid sterken drank in het klein, als 
bedoeld in genoemde Drankwet, n.l. een flesch 
cognac, een fl esch jenever en een fl esch bran
dewijn. 

Met toepass ing van art. 59 der Drankwet 
volgde veroordeeling tot een geldboete van 
f 25, te vervangen door 10 dagen hechtenis. 

Tegen deze uitspraak werd opgekomen met 
het volgende middel : 

S ., althans v. t. van de artt. 350, 351, 352, 
358, 359, 423, 425 Sv., 59 Drankwet 1931 
s. 476, 

omdat de Rechtbank het bewezenverklaarde 
strafbaar oordeelt hoewel verdachte de sterken 
drank niet heeft verkocht in den zin welken 
dit woord heeft in laatstgenoemd artikel en 
voor den verkoop welke plaats vond de ver
eischte vergunning was verleend, kunnende in 
ieder geval ten opzichte van deze beide punten 
het bewezenverklaarde niet uit de bewijsmid
delen worden a fgeleid. 

Als bewijsmiddelen heeft de Rechtbank ge
bezigd de verklaringen van verdachte en van 
getuige Piggen. 

Verdachte heeft opgegeven dat getu ige Pig
gen in de maand Januari 1937 in zijn aan de 
Brinkstraat te H engelo (0) gelegen winkel, 
waariu hij een zaak dreef in zwak alcoholische 
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dranken en drogistwaren, sprekende met hem, 
verdachte, een hoeveelheid sterken drank, 
groot 3 Liter, namelijk een flesch cognac, een 
flesch jenever en een flesch brandewijn, heeft 
besteld, dat hij deze bestelling heeft uitgevoerd 
namens en voor rekening van Geertsma's Wijn
handel te Groningen, dat hij nadat hij de be
stelde dranken van genoemde firma had ont
vangen, deze aan getuige Piggen te Hengelo 
(0) heeft doen bezorgen, daarbij een door hem 
geschreven nota met opschrift Geertsma'R 
Wijnhandel heeft doen aanbieden, het door 
die getuige voor die dranken verschuldigde 
bedrag heeft ontvangen en onder genot van 
provisie met genoemde firma heeft verrekend; 

dat hij in die maand geen enkele vergun
ning, als bedoeld in de Drankwet 1931, S. 
476, had; 

Getuige Piggen heeft verklaard: 
dat zij' in de maand J anuari 1937 naar aan

leiding van een in de Hengelosche Courant 
verschenen advertentie in verdachtes aan de 
Brinkstraat te Hengelo (0) gelegen winkel, 
sprekende met verdachte, een hoeveelheid ster
ken drank, groot 3 Liter, namelijk 1 flesch 
cognac, 1 flesch jenever en een flesch bran
dewijn, heeft besteld, dat deze bestelde dran
ken haar eenige dagen later aan haar woning 
te Hengelo (0) zijn bezorgd door een bediende 
van verdachte, die haar tevens een nota met 
opschrift Geertsma's Wijnhandel aanbood en 
aan wien zij het door haar voor die dranken 
verschuldigde bedrag heeft .betaald. 

Uit een en ander blijkt dat requirant de be
stelling van bedoelde sterken drank heeft aan
genomen en uitgevoerd namens en voor reke
ning van Geertsma's Wijnhandel te Groningen. 

De Rechtbank heeft geoordeeld, dat requi
rant de sterken drank heeft "verkocht" in den 
zin der drankwet, en ovenvoog "dat de Drank
wet 1931 S. 476 geen omschrijving geeft van 
de in die wet voorkomende uitdrukking "ver
koopen"; 

dat derhalve de rechter bij de toepassing van 
bepalingen van genoemde wet, waarin die uit
drukking voorkomt, deze heeft op te vatten 
volgens het gewone spraakgebru ik, waarbij 
rekening valt te houden met een doelmatige 
werking der desbetreffende voorschriften ; 

dat volgens het gewone spraakgebruik ook 
degene, die namens en voor rekening van een 
ander waren verkoopt, die waren "verkoopt"; 

dat dus volgens dit spraakgebruik verdachte, 
die de mondelinge bestelling van getuige Pig
gen in zijn winkel heeft aangenomen, die be
steil ing namens en voor rekening van Geert
sma's Wijnhandel te Groningen heeft uitge
voerd, de bestelde dranken bij de getuige heeft 
doen bezorgen met een door hem geschreven 
nota van die firma, daarvoor betaling heeft 
ontvangen en het ontvangen bedrag onder ge
not van provisie met die firma heeft verre
kend, gezegd kan worden die dranken ver
kocht te hebben; 

dat het toe te passen art. 59 der Drankwet 
1931 S. 476, in het eerste lid onder _1 ° onder 
meer strafbaar stellende degene, die zonder 
de vereischte vergunning sterken drank in het 
klein verkoopt, een dergelijke ruime opvatting 
van het begrip "verkoopen" toelaat, aangezien 
volgens het derde lid dit verkoopen strafbaar 

is, onverschillig wie het feit gepleegd heeft, 
zu lks in tegenstelling met andere in het artikel 
omschreven overtredingen, die alleen strafbaar 
zijn, indien het feit gepleegd is door het hoofd 
van het bedrijf of dengene, die hem als zoo
danig vervangt; 

dat deze opvatting, dat ook degene, die na
mens en voor rekening van een ander waren 
verkoopt, gezegd kan worden die waren te 
verkoopen, rekening houdt met een doelmatige 
werking van de voorschriften der Drankwet 
1931 S. 476; 

dat uit de regeling van de verschillende ver
gunningen in die wet blijkt, dat zij uitgaat van 
een naar de plaats beperkte geldigheid dier 
vergunningen; 

dat nu door gemelde opvatting van het be
grip verkoopen verhinderd wordt, dat degene, 
aan wien voor een bepaalde localiteit in een 
bepaalde gemeente een slijtvergunning is ver
leend, door een organisatie van verkoop door 
anderen, feitelijk zijn bedrijf kan uitoefenen 
op vele andere plaatsen in en buiten die ge
meente''. 

Feitelijk staat vast dat requirant de bestel
ling heeft aangenomen, en uitgevoerd, niet als 
zei f de leverancier van den sterken drank 
zijnde maar namens Geertsma's Wijnhandel te 
Groningen en dat bij met dezen het ontvangen 
bedrag heeft verrekend onder genot van pro
visie. Wil men met de Rechtbank het begrip 
"verkoopen" in de Drankwet bedoeld, zoo 
rnim opvatten, dat een bestelling aannemen en 
afrekenen reeds als "verkoopen" is aan te 
merken, dan zal iedere bediende in het bedrijf 
van een vergunninghouder strafbaar zijn, wan
neer hij bestellingen en betalingen aanneemt, 
zonder zelf in het bezit te zijn van een ver
gunning. Het wil mij voorkomen, dat een 
dergelijke opvatting weinig aannemelijk is. 
Hetgeen requirant in deze heeft gedaan, be
perkt zich tot die handelingen, welke behooren 
tot het bedrijf van Geertsma's Wijnhandel. Ik 
kan dus niet toestemmen, dat requirant in den 
zin der drankwet bedoelde sterken drank heeft 
,, verkocht" en dat requirant zelf voor de han
delingen welke hij verrichtte een te zijnen 
name staande vergunning noodig zou hebben. 

Uit de regeling van de versch illende vergun
ningen in de Drankwet 1931 S. 476 blijkt, dat 
de wet uitgaat van een plaatselijke werking 
dier vergunningen, zoodat de vraag zich voor
doet of Geertsma's Wijnhandel bevoegd is tot 
de verkoop van sterken drank in Hengelo (0). 

Of dit het geval is, blijkt in dit geding niet. 
Voor de vragen die zich hierbij voordoen moge 
ik verwijzen naar het arrest van den H. R . 
van 13 Maart 1933 W. 12590 N. J. 1933, 574. 

Ik vereenig mij alzoo met het in het middel 
opgeworpen bezwaar, dat uit de bewijsmidde
len niet volgt, dat requirant sterken drank 
heeft "verkocht" in den zin der Dranl,.-wet, 
zoodat m. e. de gronden in het vonnis vermeld 
de bes] issing niet kunnen dragen. 

Mijn conclusie strekt mitsd ien tot vernieti
ging van de aangevallen uitspraak en tot ver
wijzing van het geding naar het Gerechtshof 
te Arnhem, teneinde op het bestaande hooger 
beroep met inachtneming van het door den 
Hoogen Raad te wijzen arrest opnieuw te wor
den berecht en afgedaan. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~P het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeenkom
st ig de dagvaarding, ten laste van requirant is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat hij in de gemeente 
H engelo (0.) enz. (zie conclusie); 

0. dat deze bewezenverklaring steunt op de 
navolgende bewijsmiddelen: (zie de verklarin
gen van verd. en get. P. in de conclusie); 

0 . dat de R echtbank voorts nog heeft over
wogen: 

,,dat de Drankwet 1931 S. 476 geen om
schrijving geeft enz. (zie conclusie); 

0. nu ten aanzien van het middel van cas
satie: 

dat de eerste in dat middel vervatte grief 
niet kan opgaan, daar het bewezene geheel 
valt onder de omschrijving van art. 59 aanhef 
en onder 1°. van de Drankwet S. 1931 n°. 
476, nu immers moet worden aangenomen , dat 
het in de telastelegging en bewezenverklar ing 
bedoeld "verkoopen" is het verkoopen in den 
zin van genoemd artikel, welks toepassing bij 
de dagvaarding kennelijk is beoogd; 

dat de tweede gr ief betwist, dat het bewijs, 
dat verdachte in evengenoemden zin heeft ver
kocht, op juiste gronden is aangenomen; 

0. dienaangaande: 
dat, wat er zij van de kennelijk door de 

Rechtbank gehuldigde opvatting, dat degene, 
die namens en voor rekening van een ander 
waren verkoopt, die waren "verkoopt" in den 
zin van genoemde bepaling, de Rechtbank in 
elk geval uit de feitelijke toedracht, zooals 
deze uit de tot het bewijs gebezigde bewijsmid
delen is komen ·vast te staan, heeft kunnen 
a fl eiden, dat niet Geertsma's Wijnha ndel te 
Groningen - zijnde de eenige, die, behalve 
requ irant, als verkooper in aanmerking zoude 
kunnen komen - doch requirant de door de 
getui ge Piggen in requirants winkel bestelde 
dranken aan deze getuige, in den zin van ge
noemde bepaling der Drankwet S. 1931 n°. 
476 heeft verkocht; 

dat immers het begrip "verkoopen" in de 
Drankwet niet te vereenzelvigen is met dat 
van het Burgerl ijk Wetboek, en, aangenomen 
al , dat de getuige Piggen in burgerrechtelijken 
zin van Geertsma's ,vijnhandel te Groningen 
wu hebben gekocht, zu lks stellig niet het ge
val is in den zin van de Drankwet; dat een 
doelmatige werking der desbetreffende voor
schriften medebrengt om aan te nemen, dat, 
nu de getuige Piggen in de door requirant te 
Hengelo gedreven zaak drank bestelt, wel ka 
drank haar vervolgens door een bediende van 
verdachte wordt afgeleverd , deze drank haar, 
in den zin van genoemde wet, door requirant 
is verkocht, waaraan - nu van eenige recht
streeksche betrekking tusschen bedoel de koop
ster en Geertsma's Wijnhandel niet is geble
ken - niet afdoet, dat de geleverde drank 
van dien wijnhandel afkomstig was, noch ook 
dat die drank vermeld was op eene aan de 
koopster aangeboden nota met opschrift 
,,Geertsma's Wijnhandel" en dat de verhou
ding tusschen die zaak en requirant in dezen 

vorm was gegoten, dat requirant slechts een 
provisie genietende tusschenpersoon wude zijn; 

0. dat het middel derhalve niet kan slagen; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 

3 Februari 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. {Ambtenarenwet 
1929 art. 58 5e lid.) 

Klager is niet-ontvankelijk in zijn be
roep, daar het gemeentelijke scheidsgerecht 
bevoegd was over het ontslagbesluit te oor
deelen, ook al was het reeds eerder in die 
ontsl·ag-quaestie gemengd geweest. 

Uitspraak in zake: 
X, wonende t e Y, klager, in persoon ter 

openbare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. L. Vooys, advocaat 
te Heerlen, 

t egen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Y, verweerder, vertegenwoordigd door den 
Burgemeester, in persoon ter openbare t erecht
zitting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. P. Ballieu.x, advocaat te Heerlen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding; 
0. dat Burgemeester en Wethouders van Y 

aan X, controleur der steunverleening aldaar, 
schriftelijk hebben bericht d.d. 3 Augustus 
1937: 

,, Wij deelen U mede, dat bij ons het voor
nemen bestaat U met toepassing van artikel 60, 
alinea 2, sub b van de "Verordening, regelende 
de R echtspositie van de ambtenaren in dienst 
der gemeente Y ontslag uit den gemeentelijken 
dienst te ver leen en. 

Ingevolge de 3e al. van evengemeld artikel 
zal ten deze het Scheidsgerecht worden ge
hoord, wanneer U binnen acht dagen, na heden, 
daartoe een schriftelijk en gedagteekend ver
zoek bij Burgemeester en Wethouders indient. 

Het ter zake betrekking hebbende ambtelijk 
rapport ligt voor U ter gemeente-secretarie ter 
inzage.' ' ; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij lid 3 van 
meergenoemd artikel 60 over dit voornemen 
tot het verleenen van ontslag het Scheidsge
recht, bedoeld in Hoofdstuk XIII der Rechts
toestandsverordening, is gehoord, welk Scheids
gerecht d.d. 9 September 1937 aan verweerder 
heeft bericht: dat een ontsla!(, als in casu be
doeld, niet anders kan worden verleend dan 
met inachtneming van het daaromtrent be
paalde bij artikel 63, onder l, eerste alinea, 
derhalve slechts met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van tenminste twee maan
den ; dat dit ten deze niet is gesch ied, noch 
van het voornemen daartoe is gebleken en 
dientengevolge het voorgenomen ontslag niet 
rechtsgeldig zou zijn; dat het Scheidsgerecht 
m verband met een en ander van meening is, 
dat er voor een ~erdere beschouwing der zaak, 
voor wat de feiten betreft, geen aanleiding 
bestaat en dat het derhalve meent Burgemeester 
en Wethouders te moeten adviseeren aan het 
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voornemen tot het verleenen van dat ontslag 
geen gevolg te geven ; 

0. dat verweerder in zijn vergadering van 
21 Septem. ber 1937 heeft besloten : 

1°. met toepassing van artikel 60, lid 2, 
onder b, en met inachtneming van het bepaalde 
in lid 1 van artikel 63 der Rechtstoestands
verordening eervol ontslag te verleenen uit zijne 
betrekking van vast ambtenaar in algem.eenen 
dienst, werkzaam. bij den dienst der Arbeids
bemiddeling en Werkloosheidsbestrijding, thans 
belast met controle der Steunverleening, aan X, 
zulks wegens ongeschiktheid voor zijn betrek
king; 

20. het onder 1 °. bedoelde eervol ontslag 
te doen ingaan op 1 December 1937 ; 

0. dat klager d .d . 20 October 1937 aan dezen 
Raad onder meer heeft bericht : 

,, Tegen dit besluit van het College van Burge
meester en Wethouders d.d. 21 Sept.1.1. heeft 
hij beroep gedaan bij het Scheidsgerecht, alhier, 
in verband hiermede dat hij noch door het 
Scheidsgerecht gehoord is, noch door voor
noemd Scheidsgerecht een uitspraak in deze 
is gedaan. 

Op 11 October l.i. ontving hij van den Secre
taris van het Scheidsgerecht kennisgeving van 
ontvangst van zijn gedaan beroep met de m,ede
deeling, dat te zijner tijd voor de mondelinge 
behandeling zijner aangelegenheid hem. een 
oproeping zal bereiken. 

Thans eerst gewerd hem van bevoegde zijde 
echter de mededeeling, dat het College van 
Burgemeester en Wethouders op het standpunt 
zou staan, dat er in deze ontslagkwestie geen 
beroep bij het Scheidsgerecht meer mogelijk 
zoude zijn. 

Ter voorkoming van het feit, dat de beroeps
termijn van 30 dagen bij Uwen Raad zoude 
overschreden worden, doet hij hiermede beroep 
aanteekenen tegen het besluit van het College 
van Burgemeester en Wethouders inzake ont
slagverleening bij Uwen Raad, in afwachting van 
een eventueel nog door het Scheidsgerecht te 
nemen uitspraak.'' ; 

0. dat de raadsman van klager vervolgens 
bij niet gedagteekend schriftuur, hetwelk 23 
November 1937 bij dezen Raad inkwam, ten 
vervolge op het bovenvermelde klaagschrift 
d.d. 20 October 1937, heeft verzocht het be
streden besluit d .d. 21 September 1937 te ver
nietigen en zoo noodig te bepalen dat klager 
als ambtenaar in vasten dienst der gemeente Y 
gehandhaafd blijft en eventueel tevens vast te 
stellen, dat aan klager geen andere straf dan 
die van een mondelinge of schriftelijke berisping 
mag worden opgelegd ; 

O. dat verweerder bij contra-memorie zijn 
standpunt uitvoerig heeft ontwikkeld ; 

In rechte ; 
O. dat lid 1 van artikel 79 der Rechtstoe

standsverordening van de gemeente Y luidt: 
"De ambtenaar, zijn nagelaten betrekkingen 

of rechtverkrijgenden zijn bevoegd, beroep m 
te stellen bij het scheidsgerecht tegen besluiten, 
handelingen en weigeringen ( om te besluiten 
of te handelen), te hunnen aanzien door eenig 
bestuursorgaan der gemeente of eenig ander 
bestuursbevoegdheid bezittend college of eeni
gen in dienst der gemeente boven hem geplaatste 
genomen, verricht of uitgesproken, waardoor zij 
rechtstreeks in hun belang zijn getroffen."; 

0 . dat het bestreden besluit van verweerder 
d.d. 21 September 1937 is een besluit, als be
doeld in lid 1 van genoemd artikel 79 ; 

0. dat klager, bezwaren hebbende tegen voor
meld besluit, derhalve terecht daartegen beroep 
heeft ingesteld bij het Scheidsgerecht der ge
meente Y; 

0. dat verweerder van meerring is, dat het 
Scheidsgerecht ten deze niet bevoegd is van 
klagers beroep tegen het bestreden besluit van 
21 September 1937 kennis te nemen, omdat het 
reeds is gehoord over het bovengenoemde be
sluit van 3 Augustus 1937 ; zulks wijl ingevolge 
het bepaalde bij lid 1 van artikel 91 van boven
vermelde verordening.het Scheidsgerecht slechts 
éénmaal over hetzelfde feit oordeelt ; 

0. dat deze verwijzing naar het bepaalde bij 
artikel 91 voormeld echter alle beteekenis mist, 
om.dat het Scheidsgerecht, blijkens zijn brief 
d.d. 9 September 1937, uitdrukkelijk heeft 
verklaard dat het de feiten niet in beschouwing 
heeft genomen, d. w. z. dat het niet heeft onder
zocht, of ten aanzien van klager kan worden 
gesproken van een ongeschiktheid voor zijn 
betrekking, welke zijn ontslag zou rechtvaar
digen; 

O. voorts, dat deze Raad in het midden 
wenscht te laten, welke de waarde en de betee
kenis is van lid 3 van voormeld artikel 60, het
welk luidt: 

,,Bij ontslag op grond van ongeschiktheid, 
anders dan tengevolge van ziels - of lichaams
gebreken, kan de Raad op voorstel van Burge
meester en Wethouders een naar billijkheid te 
bepalen vergoeding toekennen, hetzij als som 
ineens hetzij als periodiek uit te keeren bedrag. 
Over het voornem,en tot het verleenen van dit 
ontslag wordt het Scheidsgerecht gehoord, wan
neer de ambtenaar acht dagen, nadat hem dit 
voornemen schriftelijk is medegedeeld, daartoe 
een schriftelijk en gedagteekend verzoek bij 
Burgemeester en Wethouders indient. ' ' ; 

doch wel meent te moeten vaststellen, dat in 
die bepaling geenszins kan worden gezien een 
voorschrift, hetwelk zoude inhouden - zonder 
zulks uitdrukkelijk of duidelijk te zeggen -een 
uitzondering op de bepaling van lid 1 van artikel 
79 van meergenoemde verordening ; 

0. dat uit het vooroverwogene volgt, dat 
klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard 
in zijn bij dezen Raad ingesteld beroep ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep. 
(A.B.) 

7 F ebrua,·i 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 14 j 0

• art. 11. ) 
Terecht hebben B . en W. vergunning ge

wei gerd tot uitbreiding van het pomp
station eener drinkwaterleiding, daar deze 
uitbreiding het mogelijk zal maken meer 
water aan den bodem te onttrekken dan 
vóór de uitbreiding het geval was, tenge
vol ge waarvan de vrees voor schade door 
meerdere uitdroging van den grond alles
zins gemotiveerd is, terwijl vooralsnog geen 
voorwaarden zijn aan te geven om aan dit 
bezwaar tegemoet te komen. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Stichting " De Drinkwaterleiding Noord
We t-Utrecbt", te Breukelen, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van Loos
drecht van 20 Januari 1936, waarbij baar ver
gunning is geweigerd tot het uitbreiden van 
het pompstation, staande op het perceel kadas
traal bekend gemeente Loosdrecht, sectie C., 
N°. 1635, gelegen aan den Raaweg, door bij
plaatsing van een centrifugaalpomp met een 
opbrengst van 200 m8 water per uur, aan te 
drijven door een electromotor met een vermogen 
van 95 pk op elk der bestaande fundeerings
blokken, en tevens tot het verplaatsen naar 
andere fundeeringsblokken van de beide be
staande centrifugaalpompen, elk met een op
brengst van 72 m8 water per uur en aange
dreven door electromotoren, elk met een ver
mogen van 30 pk ; 

Den Raad van State, A.fdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, adviezen van 
22 September 1937, N°. 307 en 3 November 
1937, N°. 30/119 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 31 Januari 1938, N°. 54 H, 
Afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Loosdrecht bij hun beslui t van 20 Januari 
1936 afwijzend hebben beschikt op het verzoek 
van het be~tuur der Stichting " De Drinkwater
leiding oord-West-Utrecht" , te Breukelen, 
om vergunning tot het uitbreiden van het pomp
station dier Stichting, staande op het perceel 
ka.da tra.al bekend gemeente Loosdrecht, sectie 
C., 0 • 1635, gelegen aan den Raaweg, door 
bijplaatsing van een centrifugaalpomp met een 
opbrengst van 200 m8 water per uur, aan te 
drijven door een electromotor met een vermogen 
van 95 pk op elk der bestaande fundeerings
blokken, benevens tot het verplaatsen naar 
andere fundeeringsblokken van de beide be
staande centrifugaalpompen, elk met een op
brengst van 72 m8 water per uur en aangedreven 
door electromotoren, elk met een vermogen 
van 30 pk, zulks uit overweging, dat de aan
vrage strekt tot verkrijging van vergunning 
voor het verplaatsen van de beide bestaande 
electromotoriscb gedreven centrifugaalpompen, 
elk met een opbrengst van 72 m3 water per 
uur en een motorvermogen van 30 pk elk en 
tot het bijplaatsen van twee centrifugaalpom
pen met een opbrengst elk van 200 m3 water 
per uur gedreven elk door een electromotor 
van 95 pk, welke beide laatste pompen dan 
zullen dienen als reserve ten aanzien van de 
beide eerste pompen ; dat het economisch niet 
verantwoord is om voor een waterleidingbe
drijf, als de Stichting "De Drinkwaterleiding 
Noord-West-Utrecht" met verplichte aan 
sluiting over het grootste gedeelte van het ver
zorgingsgebied. een reserve in stand te houden, 
waarvan de capaciteit bijna het drievoud be
draagt van de thans benoodigde - althans aan 
te wenden - capaciteit; dat het te voorzien 
is , dat, daar het bedrijf zich steeds uitbreidt, 
de reservepompen spoedig de functie der thans 
bestaande pompen zul.Jen overnemen en deze 
laatste dan dienst zullen doen als reserve ; dat 
alsdan gevreesd moet worden, dat niet alleen 
de dicht omliggende perceelen van de grootere 
wateronttrekk.ing meerdere schade zullen lijden, 

doch tevens vele perceelen, gelegen op grooten 
afstand van het pompstation; dat tegen de 
inwilliging van het verzoek zoowel mondelin~ 
als schriftelijk bezwaren zijn ingebracht, waarbiJ 
voornamelijk wordt geuit vrees voor schade 
aan eigendommen en bedrijven tengevolge van 
de onttrekking van water aan den bodem, waar
door het gewas, meer nog dan thans reeds het 
geval is, zal hebben te lijden en waardoor gebrek 
aan drinkwater voor het vee in nog grooter 
mate te duchten zal zijn, en waarbij sommige 
adressanten er op wijzen, dat deze bezwaren 
reeds thans zoodanig worden gevoeld, dat de 
voormelde Stichting is opgelegd, het gratis aan
leggen van een waterleiding in het omringende 
weiland; dat uit de boorteekeningen voldoende 
blijkt, en derhalve als va.ststaand moet worden 
aangenomen, dat de watervoerende lagen, waar
aan het pompstation z\jn voeding ontleent, 
allerminst overdekt zijn door uitgestrekte, vol
komen afsluitende klei- of leem-lagen, zoodat 
dan ook daaraan het bewijs moet worden ont
leend, dat meerdere wateronttrekk.ing door het 
pompstation gepaard gaat met daaraan even
redige doorzakking van grondwater uit de 
bovenlagen; dat het gevolg daarvan moet zijn 
een nadeelige invloed op de bodemcultuur, 
zulks overeenkomstig de ervarings-wetenschap 
van andere waterleiding-bedrijven, die hun 
water ontleenen aan grondlagen, die in directe 
watergemeenschap staan met bovengrondwater; 
dat zeer ernstig moet worden gevreesd, dat een 
dagelijksche onttrekking van plus minus 1200 
m3 water aan den grond door het pompstation 
een permanente daling van den grondwater
spiegel zal teweeg brengen, zoodat van een 
capillaire opstijging naar de wortels der ge
wassen in de bovenste deklaag niet veel over
blijft en zeer zeker niet in tijden van geringen 
regenval, met het gevolg, dat de in een cirkel 
van 314 hectaren om het pompstation gelegen 
gronden aanmerkelijk in waarde moeten dalen; 
dat het uitgesloten moet worden geacht door 
het stellen van doeltreffende en uitvoerbare 
voorwaarden aan deze bezwaren tegemoet te 
komen; 

dat van dit besluit de Stichting "De Drink
waterleiding Noord-West-Utrecht" bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat burge
meester en wethouders der gemeente Loosdrecht 
h. i. ten onrechte overwegen : ,,dat het econo
misch niet verantwoord is om voor een Water
leidingbedrijf als de Stichting "De Drinkwater
leiding Noord-West-Utrecht" met verplichte 
aansluiting over het grootste gedeelte van het 
verzorgingsgebied een reserve in stand te hou
den, waarvan de capaciteit bijna het drievoud 
bedraagt van de thans benoodigde - althans 
aan te wenden - capaci teit"; dat noch een 
enkel artikel der Hinderwet, noch de strekking 
en zin dier wet, aanleiding kunnen geven tot 
de opvatting, dat bij de beoordeeling der aan
vragen vol5ens cle Hinderwet, de beoordeelende 
Organen ook onder oogen dienen te zien de 
vraag, of de op te richten inrichting ook econo
misch verantwoord of rendabel is; dat een 
dergelijke beoordeeling de strekking der Hin
derwet verre voorbij zou schieten en dan ook 
nooit als grond voor een afwijzende beschikking 
mag worden aangevoerd; dat een dergelijke 
reden tot weigering mitsdien ook niet opge
nomen· is in het limitatieve artikel 11 der Hin-
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derwet, dat als redenen tot afwijzing slechts 
noemt vrees voor gevaar, schade aan eigen
dommen, bedrijven of de gezondheid en hinder 
van ernstigen aard, onder welke gronden een 
economisch niet verantwoord zijn der aange
vraagde inrichting zeker niet gebracht kan 
worden ; dat burgemeester en wethouders van 
de gemeente Loosdrecht verder ten onrechte 
overwegen: ,,dat te voorzien is, dat, daar het 
bedrijf zich steeds ui tbreidt, de reservepompen 
spoedig de functie der thans bestaande pompen 
zullen overnemen en deze laatste dan dienst 
zullen doen als reserve' '; dat bij de beoor
deeling, of de vergnnning voor eene inrichting 
krachtens de Hinderwet verleend of geweigerd 
zal worden, slechts in aanmerking kan komen 
het doel, waarvoor de nieuwe inrichting zal 
dienen en in de beschrijving duidelijk is aa.nge
geven, dat de twee nieuw te plaatsen centri
fugaalpompen zullen dienen als reserve ten op
zichte van de bestaande centrifugaalpompen : 
dat bij deze beoordeeling niet in aanmerking 
kan komen een doel of functie, waarvoor de 
aangevraagde inrichting volgens burgemeester 
en wethouders misschien weleens benut zoude 
kunnen worden, doch tot eene intentie, waartoe 
de aanvragers in hunne aanvrage niet het minste 
blijk geven ; dat burgemeester en wethouders, 
indien zij vreesden, dat de nieuwe centrifugaal
pompen niet als reserve zouden worden ge
bruikt, dienomtrent eene voorwaarde in de ver
gunning hadden kunnen opnemen, waardoor 
misbruik, als door hen ten onrechte aange
nomen, zou worden voorkomen ; dat burge
meester en wethouders verder ten onrechte van 
het denkbeeld uitgaan, dat enkel voor de beide 
bestaande centrifugaalpompen, elk met een 
opbrengst van 72 m3 per uur, twee nieuwe 
centrifugaalpompen, elk met een opbrengst 
van 200 m3 per uur, als reserve zouden worden 
geplaatst; dat immers aan haar, appellante, 
bij besluit van 1 Mei 1933 nog vergunning is 
verleend tot het bijplaatsen van een ruwolie
motor met een vermogen van 120 pk ter aan
drijving van een centrifugaalpomp met een 
opbrengst van 210 m3 water per uur, alsmede 
het vervangen van een pomp van 34 m3 ver
mogen per uur door een pomp met een ver
mogen van 72 m3 per uur, terwij l krachtens 
de oorspronkelijke vergunning in werking mogen 
zijn 2 pompaggregaten met een uurvermogen 
van 72 m3 en een pompaggregaat met een uur
vermogen van 34 m3, zoodat thans reeds ver
gunning is verleend voor pompen respectieve
lijk met vermogens. van 72 m3, 72 m3, 210 m3 

en 72 m3 of wel tezamen pompen met een ge
zamenlijk uurvermogen van 426 m3 water ; 
dat thans vergunning is gevraagd voor het bij 
plaatsen van twee centrifugaalpompen, elk met 
een opbrengst van 200 m3 water per uur, dus 
tezamen 400 m3 water per uur, terwijl in de 
beschrijving is vermeld, dat deze pompen zullen 
dienen als reserve ten opzichte van de bestaande 
centrifugaalpompen (dat wil zeggen pompen 
met een gezamenlijk uurvermogen van 426 m3 

water); dat de suppositie van burgemeester en 
wethouders, dat het vermogen van de thans te 
plaatsen reservepompen grooter zoude zijn dan 
het vermogen van de reeds geplaatste pompen, 
dus onjuist is, zoodat het ten opzichte van het 
wateronttrekken aan den bodem geheel onver
schillig is, of de thans geplaat~te pompen werken 

o :de reservepompen, waarvoor thans vergun
ning is gevraagd; dat door het bovenstaa.nde 
alle kracht reeds is ontnomen aan de volgende 
overweging, welke luidt a ls volgt, ,,dat alsdan 
gevree d moet worden, dat niet alleen de dicht 
omliggende perceelen van de grootere water
onttrekking meerdere schade zullen lijden, doch 
tevens vele perceelen, gelegen op grooten af
stand van het pompstation"; dat ten eerste 
deze weigeringsgrond berust op de praemisse, 
dat de inrichting benut zal worden in eene 
functie n iet vermeld in de aanvrage, eene 
praemis e, blijkbaar ontsproten aan de geheel 
ongefundeerde suppositie van burgemeester en 
wethouders der gemeente Loosdrecht, namelijk, 
dat de inrichting als uitbreiding en aanvulling 
zou zijn bedoeld en niet a ls reserve en dat dus 
deze weigering grond, gelijk ook reeds in de 
voorgaande grief betoogd, geen grond kan en 
mag vormen tot weigering der aangevraagde 
vergunning; dat hierbij echter komt, dat de 
wateronttrekking bij de onderhavige aanvrage 
niet in debat is en dus geen grond tot weigering 
der vergunning mag uitmaken, omdat het hier 
niet gaat over de vraag, of er water aan den 
bodem zal worden onttrokken, maar slechts 
hierover, of het benoodigde wa.ter steeds door 
de bestaande pompen zal worden opgepompt 
dan wel door de op te stellen reservepompen ; 
dat dus al hetgeen burgemeester en wethouders 
aanvoeren over de vrees voor wateronttrekking 
en a.lle bij het burenverhoor hieromtrent inge
diende bezwaren er naast zijn en niets met deze 
aanvrage hebben te maken, temeer, waar de 
geheele vrees berust op de absoluut onjuiste 
opvatting, dat de als reserve bij te plaatsen 
pompen een grooter uurvermogen zouden heb
ben dan de reeds bestaande pompen, tenvijl de 
capaciteit der reservepompen is 400 m3 per 
uur tegen eene capaciteit van 426 m3 per uur 
voor de reeds geplaatste pompen ; dat het dus 
geheel overbodig is om de overwegingen van 
het weigeringsboslnit van burgemeester en wet
houders van Loosdrecht, voor zooveel deze de 
wateronttrekking betreffen, stuk voor stuk in 
dit beroepschrift te ontzenuwen, zoodat te 
dezer zake kan worden volstaan met de over
legging van een te dezer zake door de Industri
eele Maatschappij Ma.beg Naa.mlooze Vennoot
schap op verzoek uitgebracht technisch advies, 
welke Maatschappij als de ontwerpster van 
zeer vele waterleidingen als ook van de water
leiding van haar, appellante, als de meest aan
gewezen deskundige op dit gebied kan worden 
beschouwd; dat dit advies zonneklaar aan
toont, dat de weigeringsgronden van burge
meester en wethouders, ont.leend aan de water
onttrekking, 'volkomen onjuist zijn en niet ter 
zake dienende; dat het door de Ma.beg uitge
brachte advies, voor het geval de argumenten 
van burgemeester en wethouders toch nog 
nader beschouwd mochten worden, moet geacht 
worden in het beroepschrift woordelijk te zijn 
opgenomen; 

O. dat met de van Onzentwege geraadpleegde 
Commissie inzake wa.teronttrekhlng aan den 
bodem en den Directeur-Generaal van den Ar
beid moet worden aangenomen, dat de uit
breiding van de onderwerpelijke inrichting het 
mogelijk zal maken meer water aan den bodem 
te onttrekken dan vóór de uitbreiding het geval 
was, aangezien gedurende den tijd, welke ver-
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eischt is voor onderhoud en reparatie van de 
bestaande machines, na het gereedkomen van 
de uitbreiding gepompt kan worden met de 
normale capaciteit, zoodat de totale water
hoeveelheid, welke aan den bodem wordt ont
trokken, door de uitbreiding zal kllhnen stijgen, 
tengevolge waarvan de vrees voor schade door 
meerdere uitdroging van den grond alleszins 
gemotiveerd is ; 

dat vooralsnog geen voorwaarden zijn aan 
t e geven om aan dit bezwaar tegemoet te komen; 

dat ook geen termen aanwezig zijn in deze 
eene vergunning voor een proeftijd te ver
leenen, aangezien op grond van de ingewonnen 
ambstberichten moet worden aangenomen, dat 
de kans op meerdere uitdroging van den grond 
tengevolge van de onderwerpelijke uitbreiding, 
dermate groot is, dat het nemen van een proef, 
welke zich over verscheidene jaren zou moeten 
uitstrekken, voor de omwonenden te riskant 
moet worden geacht; 

dat onder deze omstandigheden de gevraagde 
vergunning terecht door burgemeester en wet
houders geweigerd is ; 

Gezien de Hinderwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren ; 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast. 

enz. (A. B.) 

7 Februari 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 16.) 

Al d ient het gymnasium, waar de di enst
plichtige leerling in de zesde klasse is, 
voor vele leerlingen als voorbereiding voor 
de studie in de godgeleerdheid, kan deze 
omstandigheid geen aanleiding geven hem 
als student in de godgeleerdheid, a ls be
doeld in tabel I, behoorende bij art. 26 
van het Dienstplichtbesluit, te beschouwen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. Beening, te Loenen aan de Vecht, tegen 
de besliss ing van Onzen Minister van Defen
sie van 19 Nov. 1937 , VIIe afdeeling, n°. 
285 V, waarbij aan zijn won Theo Jan Bee
ning, te Loenen voor den dienstplicht, li ch
t ing 1939 , ingeschreven, vrijstelling van den 
dienstplicht wegens opl eiding tot een gees
tel ijk ambt is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Januari 1938, n°. 30; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defens ie van 31 Januari 1938, VIIe afd. n°. 
202 v. 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat mgevolge art. 
16 van de Dienstplichtwet vrijstelling van den 
dienstplicht wegens opleiding tot een geeste
lijk ambt kan worden verleend, onder anderen 
aan den student in de godgeleerdheid; dat 
blijkens de ten Departemente berustende ge
gevens de afdeel ing Gymnasium van het Sint 
Ignatius College niet behoort tot de inrich
tingen, welker leerlingen op grond van het 
Dienstplichtbesluit geacht worden de hoeda
nigheid van student in de godgeleerdheid te 
bezitten; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
zijn zoon leer! ing der zesde klasse van het 

gymnasium "Sint I gnatius College" , te Am
sterdam, is; dat dit gymnasium voor vele 
leerl ingen dient a ls voorbereiding voor de 
studie in de godgeleerdheid; dat zijn zoon 
na het eindexamen zijn studies tot priester 
voortzetten zal; dat hij het gymnasium in 
plaats van het klein seminar ie volgt ter be
spar ing van de grootere kosten, die het intern 
zijn meebrengt; dat hij verzoekt, alsnog de 
gevraagde vrijstelling te verleenen; 

0. dat de omstandigheden, waarin de dienst
plichtige blijkens het beroepschrift verkeert, 
geen aanleiding geven hem te beschouwen als 
een student in de godgeleerdheid, als bedoeld 
in tabel I, behoorende bij art. 26 van j1et 
Dienstplichtbesluit, terwijl h ij ook overigens 
geen aanspraak op de gevraagde vrijstelling 
dan doen gelden; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is belast enz. 

(A.B.) 

7 Februari 1938. KONINKLIJ K BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 12.) 

De omstandigheid, dat aan appellant 
door zijn indiensttreden de kans ontnomen 
wordt een hem aangeboden werkkring te 
aanvaarden, kan niet geacht worden op te 
leveren een " bijzonder geval" als bedoeld 
in art. 12 l e lid onder /. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Freddy Donald Cal isch , dienstplichtige der 
lichting 1938 uit Amsterdam, wonende te 
Delft, tegen de beslissing van Onzen Minister 
van Defensie van 25 November 1937, VIIe 
afdeeling, n°. 252 V , waarbij hem vrijstelling 
van den dienstplicht wegens aanwezigheid van 
een bijzonder geval is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Januari 1938, n° . 29 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 31 Januari 19 38, VIIe afd., n°. 
202 v. 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat de in het ver
zoekschrift vermel de omstandigheden, in hoofd
zaak hierop neerkomende, dat de verplichting 
van den dienstplichtige, om voor eerste oefe
ning in werkel ijken dienst te komen, een be
lemmering zal zijn de hem door de Naam
looze Vennootschap Werkspoor te Amsterdam 
aangeboden betrekking te aanvaarden en dat 
hij daardoor voorloopig niet in de gelegenheid 
zal zijn de geldelijke verplichtingen, die hij in 
verband met zijn studie heeft gemaakt, na te 
komen, geen aanleiding geven hem te be
schouwen als te verkeeren in een bijzonder 
geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij in Januari 1938 de Ingenieursgraad hoopt 
te behalen aan de Technische Hoogeschool te 
Delft ; dat, wanneer hij in October 1938 onder 
de wapenen moet komen, geen onderneming 
geneigd is hem voor den tusschenli ggenden 
tijd in dienst te nemen; dat hij daardoor in 
niet te onderschatten moeilijkheden komt daar 
zijn ouders niet in staat zijn hem te onderhou-
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den; dat zijn ouders op hun beurt reeds wor
den ondersteund door den H eer A. Andriesse, 
1 id van de firma Pierson & Co; dat voorts 
Dr. H. D. Mak van Waay, te 's-Gravenhage, 
zijn ondersteuning aan hem niet kan voort
zetten; dat de kans, welke hem geboden werd, 
ten eerste door Dr. Mak van Waay, die hem 
in staat stelde zijn studies te voltooien, ten 
tweede door de N aamlooze Vennootschap 
Werkspoor, om direct in dienst te treden, 
waardoor hij niet broodeloos zou worden en 
direct een aanvang had kunnen maken met 
het terugbetalen van zijn studieschulden, door 
het afwijzende besluit met één slag te niet 
wordt gedaan; dat hij zich voorts veroorlooft 
er op te wijzen, dat de kans, om een betrek
king als ingenieur te vinden, n ihil is, wanneer 
hij na beëindiging van de eerste oefening in 
October 1939 zal moeten zeggen, dat het In
genieursexamen twee practijklooze jaren ge
leden werd afgelegd; 

0. dat de omstandigheid, waarop d appel
lant zich beroept, met name dat door zijn 
indiensttreden hem de kans ontnomen wordt 
een hem aangeboden werkkring te aanvaar
den, niet kan geacht worden op te leveren een 
bijzonder geval, op grond waarvan hem vrij
stelling van den dienstplicht, als bedoeld in 
art. 12, l e lid, onder / der Dienstpl ichtwet, 
ware te verleenen ; 

dat de gevraagde vrijstelling mitsdien te
recht door Onzen Minister is geweigerd; 

Gezien de Dienstpl ichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is belast enz. 

(A.B.) 

7 Februari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verord. Straatpolitie R'dam artt. 
14 en 16.) 

Uit de samenhang van art. 14, lid 1 
van de verordening op de straatpolitie te 
Rotterdam verbiedende hetzij op een aan
plakbord of zuil , hetzij elders op of aan 
den weg eenig aanplakbiljet aan te plak
ken of te bevestigen, en van art. 16 dier 
verordening verbiedende het tusschen 22 
uur en 6 uur op den weg eenig aanplak
biljet bij zich hebben, blijkt, dat daarbij 
onder "aanplakbi ljetten" niet a lleen zijn 
te verstaan geschriften, welke geschikt en 
bestemd zijn om te worden aangeplakt, 
doch in het a lgemeen die geschriften, 
welke strekken om het daarin uitgedrukte 
_ter a lgemeene kennis te brengen en 
welke op of aan den weg kunnen worden 
aangeplakt of op andere wijze bevestigd. 

Terecht was derhalve de Rechtb. van 
oordeel , dat de omstandigheid, dat de 
bedoelde geschriften op karton wa ren ge
plakt, daaraan het karakter van aanplak
biljetten in den zin der verordening niet 
ontnam. 

Op het beroep van E. v. R., reiziger, te 
Rotterdam , requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
van 24 Sept. 1937, in hooger beroep bevesti
gende een vonnis van het K antongerecht al
daar, op 24 Juni 1937 in deze zaak gewezen, 
waarbij requirant ter zake van " in de gemeente 

Rotterdam tusschen 22 uur en 6 uur op dim 
weg bij zich hebben van eenig aanplakbiljet", 
met aanhaling van de artt. 1, 16 , 144, 145 en 
148 van de Verordening der Gemeente Rotter
dam op de straatpolitie en 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene geldboete ten bedrage van 
vij f en twintig gu lden, bij niet betaling en 
verhaal te vervangen door tien dagen hech
tenis. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requi rant voorgesteld bij schriftuur, waarin 
a ls middel wordt aangevoerd, zonder bepaalde 
artikelen als geschonden of verkeerd toegepast 
te vermelden, dat in het bij het bestreden von
n is bevestigde vonnis een onju iste opvatting 
van het begrip "aanplakbiljet" is gehuldigd, 
daar de biljetten in geschil reeds waren ge
plakt op carton om als uithangborden aan 
gevels of puien te worden bevestigd; 

0. dat in het, bij het bestreden vonnis be
vestigde, vonnis van het Kantongerecht, -
met qualificatie en strafoplegging als voor
meld, - is bewezen verklaard het te laste 
gelegde, luidende: dat requirant te Rotterdam 
op 3 Maart 1937 omstreeks 0.30 uur op den 
openbaren weg, de Bergstraat, twee aanplak
biljetten bij zich heeft gehad; 

0 . dat bij het bestreden vonn is onder meer 
is overwogen: 

" Verdachte heeft ter terechtzitting in hooger 
beroep als verweer gevoerd, dat de op hem 
in beslag genomen geschriften niet zijn te 
beschouwen als aanplakbi lj etten, daar zij reeds 
waren geplakt op een stuk karton. 

Te harer terechtzitting heeft de Rechtbank 
waargenomen, dat die geschr iften bevatten de 
woorden "Mussert of Moskou", elk een a fm e
t ing hebben van ongeveer 30 X 20 cm en ge
plakt zijn aan weerszijden van een stuk karton 
van dezelfde grootte. 

Art. 16 der Verordening op de Straatpolitie 
te Rotterdam verbiedt het bij zich hebben van 
aanplakbi ljetten gedurende bepaalde uren. 
Deze delictsomschrijving geeft geenszins aanlei
ding tot aanvaarding van de door verdachto 
verdedigde beperkte opvatting van het begrip 
aanpla.kbil jet. Immers geschriften als de on
derhavige, voorz ien van een kennelijk staat
kundige leus en kennelijk bestemd om deze ter 
a lgemeene kennis te brengen, verliezen geens
zins het karakter van aanplakbi ljet, doordien 
zij reed op een stuk karton geplakt zijn, gelijk 
de Kantonrechter ter toe! ichting van de be
wezenverkla.ring terecht heeft overwogen; " 

Wat nu het middel betreft: 
0. dat art. 14, l ste lid van de Verornening 

op de Straatpolitie van de Gemeente Rotter
dam verbiedt hetzij op een aanplakbord of 
zui l , hetzij elders op of aan den weg een ig 
aanpla kbiljet aan te plakken of te bevest igen, 
terwijl art. 16 dier Verordening verbiedt tus
schen 22 uur en 6 uur op den weg eenig aan
plakbiljet bij zich te hebben, welk verbod niet 
van toepassing is, wanneer kan worden aan
getoond, dat dit aanplakbiljet niet is bestemn 
onder andere voor handelingen bij artikel 14 
verboden; 

0. dat ten deze vaststaat, dat de stukken in 
geschi l, strekkende om het daarop ged rukte 



1938 9 FEBRUA RI 80 

ter algemeene kennis te brengen, aan weers
zijden van kartonnen kaarten waren geplakt 
met de in het middel omschreven bestemming; 

0 . dat uit den samenhang van voornoemde 
artt. 14, l ste lid en 16 volgt, dat daarbij onder 
"aanplakbil jetten" niet alleen zijn te verstaan 
geschriften, welke geschikt en bestemd zijn 
om te worden aangeplakt, maar in het a lge
meen die geschr iften, welke strekken om het 
daar in uitgedrukte ter algemeene kennis te 
brengen en welke op of aan den weg kunnen 
worden aangepla kt of op andere wijze be
ve tigd; 

0. dat de R echtbank derhalve terecht van 
oordeel was, dat de omstandigheid, dat de 
bedoelde geschriften op karton waren geplakt, 
- daargelaten of dit de mogelijkheid van aan
plakking wel steeds behoeft uit te sluiten, 
daaraan het karakter van aanplakbiljetten in 
d n zin der verordening niet ontnam; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Gtneraal B erger, die voor wat 
bet,·e ft de omstandigheid, dat de geschrift en 
in kwes tie waren geplakt aan weerszijden van 
het ka,·ton, naa,· H .R. 18 M ei 1936, N°. 891 
verwijst . R ed.l (N. J .) 

9 Februari. BESCHIKKI G van de Minis
ters van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Financiën n°. 1636. (Afd. 
V.H. M. 0./18 Februar i 1938, n° . 212, 
a fd. Dir. Bel. , regelende de schoolgeld
heffin g aan de Rijks Hoogere Burger
scholen. 

De Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Financiën; 

Gelet op artikel 37, tweede lid , van de 
m iddel baar-onderwijswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van hun gemeenschappelijke 

beschi kking van 
26 Maart 1936, n°. 3804, a fdeeling V.H. M. 0. 

6 April 1936, n°. 127, a fdeeling Centr. Dir. 
gepubliceerd in de Bijlage tot de Nederland,. 
sche St=tscourant van 8 April 1936, n°. 70 l 
zooa ls die laatstelijk is gewijzigd vast te 
stel len de volgende 

B eschikking tot regeling van de schoolgeld,. 
heffing aan de R ijks hoogere burgerscholen. 

Art. 1. H et schoolgeld is verschuldigd: 
1 ° . voor een leerling, staande onder ouder

lij ke macht, dan wel onder voogd ij van zijn 
vader of zijn moeder, door dengene, die de 
ouderlijke macht of de voogdij uitoefent; 

2°. een leerling, niet staande onder ouder
lijke macht, noch onder voogdij van zijn vader 
of zijn moeder, door den leerli ng zelf. 

P leegouderlijke zorg vervu lt te dezen op
zichte de plaats van de ouderlijke macht of 
de voogdij van den vader of van de moeder. 
Onder pleegouderl ijke zorg wordt verstaan 
de zorg voor onderhoud en opvoeding van het 
kind van anderen als ware het een e igen kind . 

Art. 2. De heffing geschiedt naar den 
maatstaf, omschreven in a rt. 37, derde lid 

l C. V. 1936 blz. 123. 

onder c, 2° ., der middelbaar-onderwijswet. 
Waar in de volgende artikelen sprake is 

van de gemengcle hoofdsom, wordt daaronder 
verstaan de maatstaf, bedoeld bij het vorige 
lid van dit artikel. 

Art. 3. Va n hen, die in ederland woon
den bij het begin van het belastingjaa r, dat 
aan het schoolj aar onmiddellijk voorafg ing, 
en van hen, die zich in den loop van de m aan
den M ei tot en met Maart van dat belasting
jaa r in ederl a nd hebben gevestigd, wordt 
het schoolgeld geheven naar den maatstaf van 
de gemengde hoofdsom over dat belastingjaar. 

V an personen, die zich na de maand Maart, 
in het eerste lid bedoeld, in ederland hebben 
gevestigd, wordt het schoolgeld geheven naar 
den maatstaf van de gemengde hoofdsom over 
het belastingjaar, waarin het tijdstip van ves
tiging in ederland valt. Bij vestiging in 
Nederland in de maand April wordt het vol
gende belastingjaar in aanmerk ing genomen. 

V an niet onder de vorige leden vallende 
personen, die in Nederlandsch-Indië, Surina
me of Curaçao woonden in het t ijdvak van een 
jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het tijd
vak, waarover het schoolgeld wordt geheven, 
wordt het school geld geheven naar den maat
staf van de gemengde hoofdsom, welke ver
moedelijk in aanmerking zou zijn genomen, 
indien de gemeentefondsbela ting en de ver
mogensbelasting ook aldaar werden geheven, 
met dien ver tande, dat uitsluitend wordt gelet 
op het inkomen en eventuee l het vermogen, 
naar de daar geldende regelen vastgesteld 
voor het laatstelijk aangevangen belastingjaar 
of herrekeningstijdvak en dat ook overigens 
de gemengde hoofdsom wordt bepaald met 
inachtneming van den toestand bij den aan
vang van het laat telij k aangevangen belas
tingtijdvak. 

Van de overige personen word t een school
geld geheven, berekend naar een gemengde 
hoofdsom van f 896, tenzij zij ten genoegen 
van den inspecteur der di recte bel astingen of 
der registratie en domeinen, binnen wiens 
dienstkr ing de school gevestigd is, aantoonen, 
dat en in hoever een lager bedrag in aan
merking genomen zou zij n, indien hun woon
plaats behoorde tot het grondgebied van de 
gemeente, waar de school is gevestigd. Te 
hunnen aanzien wordt de gemengde hoofdsom 
echter niet lager gesteld dan f 100. 

Art. 4. Voor hen die op het tijdstip, be
doeld in a rtik'.el 3, gehuwd waren en bij den 
aanvang van het heffingstij dva k van het 
schoolge ld niet meer gehuwd zijn, wordt het 
schoolgeld geheven naar de gemengde hoofd
som, we lk vermoedelijk in aanmerking- ge
nomen zou zijn, indien het huwelij k reeds op 
eerstbedoeld t ijdstip ontbonden zou zijn ge
weest. 

Art. 5. Indien meer dan één (minderjari g 
of meerderjarig) kind, behoorende tot het ge
zin van dengene, naar wi ens gemengde hoofd
som het schoolgeld word t berekend, bij den 
aanvang van het tijdvak, waarover het school
geld geheven wordt, leerling is van eenige 
inr ichting in ederland voor lager, nijver
heids-, middelbaar, voorbere idend hooger of 
hooger onderwijs, aan welke het onderwijs 
buiten de avonduren wordt verstrekt wordt 
het school geld uit dien hoofde ver~inderd. 
Deze verminder ing wordt tevens toegepast voor 
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kinderen, van wie twee maanden vóór den 
aanvang van het tijdvak, waarover het school
geld wordt geheven, redelijkerwijs verwacht 
mocht worden, dat zij leerling wuden zij n van 
een wodanige inrichting. 

Waar in deze beschikking sprake is van 
schoolg(ULnde kinderen in het gezin, worden 
daarmede bedoeld kinderen, omschl'0ven in het 
vorige lid. 

Art. 6. Het schoolgeld wordt geheven vol 
gens onderstaande tabel. 

Schoolgeld 

Gemengde bij een getal schoolgaande kinderen 
hoofdsom in het gezin van : 

één of 
1 

twee 1 drie 
1 

vier of 
geen 1 meer 

( 2 f 5, - f 4,- f 3,20 f 3,-
4 7,- 5,80 4,80 4,60 
6 9,- 7,60 6,40 6,20 
8 10,80 9,20 8,- 7,60 

10 12,60 10,80 9,40 9,-
12 14,40 12,20 10,80 10,40 
14 16,20 .13,60 12,20 11,80 
16 17,80 15,- 13.60 13,20 
18 19,40 tö,40 15,- 14,60 
20 21,- 17,80 16,20 16,-
22 22,60 19,20 17,40 17,40 
24 24,- 20,60 18,60 18,60 
26 25,40 22,- 19,80 19,80 
28 26,80 23,40 21,- 21,-
30 28,20 24,80 22,20 22,20 
32 29,60 26,20 23,40 23.40 
34 31,- 27,60 24,60 24,60 
36 32,40 28,80 25,80 25,80 
38 33,80 30,- 27,- 27,-
40 35,20 31,20 28,20 28,20 
42 36,60 32,40 29,40 29,40 
44 38,- 33,60 30,60 30,60 
46 39,40 34,80 31,80 31,80 
48 40,80 36,- 33,- 33,-
50 42,20 37,20 34,- 34,-
!i2 1 43,60 38,40 35,- 35,-
54 

1 
45, - 39,60 } 36,- 36,-56 46,20 40,80 

58 i 47,40 42,- } 37,80 37,80 60 48,60 43,-
62 49,80 44,- "\ 39,60 39,60 64 1 51,-- 45,- J 
66 

1 
52,20 46,- } 41,40 41,40 68 53,40 47,-

70 

1 

fi4,60 48,- } 43,20 43,20 72 55,80 49.-
74 ! 

57,- 50,- } 45,- 45, -76 58,20 51,-
78 59,40 52,- } 46,80 46,80 
80 60,60 53,-
82 61,80 54,- } 47,60 47,60 
84 63,- 55,-
86 64,20 56,- } 49,40 49,40 
88 65,40 57.-
90 66,60 58;- } 51.20 51,20 92 67,80 59,-

1 

94 69,- 60,- } 53,- 53,-96 70,20 61,-
98 71,40 62,- } 54,80 54,80 

100 72,60 63,-
102 of 104 73,80 64,- 56,60 

\ 

56,60 
106 

" 
108 76,20 66.- 58,40 68,40 

llO 112 78,60 68,- 60,20 60,20 
114 tl~ 124 81,- 70,- 62,- 62,-
126 t/m 136 87,- 75,40 67,- 67,-
138 t /m 148 93,- 80,80 72,- 1 72,-

99,- 86,20 77,- 77,-
benevens benevens benevens I ben even 
f - f fi 40 f5 - f5-

150 t/m 8941 vo~r elk geh'eel veelvo~d van f i2,~ 
waarmede de gemengde hoofdsom 

f 150,- te boven gaat. 
896 of meer I f 475,- I f 424,- \ f 390,- \ f 390,-

L . 1938. 

Art. 7. Het schoolgeld volgens de tabel 
wordt met de helft verhoogd, indien het school
geld wordt berekend naar de omstandigheden 
van slechts één ouder, zoo deze hetzij van den 
anderen ouder, hetzij ingevolge artikel 344a 
van het Burgerlijk Wetboek een bijdrage ont
vangt in de kosten van onderhoud en opvoe
ding van den leerl ing, met dien verstande 
evenwel, dat het schoolgeld niet stijgt boven 
het maximum, genoemd in de van toepassing 
zijnde kolom van de tabel. 

Art. 8. Voor na 31 Augustus 1933 tot een 
Rijks hoogere burgerschool toegelaten leer
lingen, die, na reeds eenmaal a ls l eerling aan 
dezelfde of aan een overeenkomstige Rijks-, 
gemeentelij ke of bijzondere school niet tot een 
hoogere klasse te zijn bevorderd, a ndermaal 
niet tot een hoogere klasse worden bevorderd, 
of die, na reeds eenmaal niet tot een hoogere 
klasse van dezelfde of van een overeenkomstige 
Rijks-, gemeentelijke of bijzondere school te 
zijn bevorderd, het onderwijs in de vijfde klasse 
als leerling volgen, nadat zij dit reeds aan 
dezelfde of aan een overeenkomstige Rijks-, 
gemeentelijke of bijzondere school tot het einde 
hebben gevolgd, is anderhalf maal het school
geld verschuldigd, met dien verstande, dat het 
schoolgeld niet stijgt boven het maximum, 
genoemd in de tweede kolom van de in artikel 
6 opgenomen tabel. De verhooging van school
geld is uitsluitend verschuldigd voor het 
schooljaar of de schooljaren, waarin de leer
ling niet voor de eerste maal het onderwijs in 
de klasse, waarin hij geplaatst is, volgt; te 
dezen wordt met de klasse, waarin de leerli ng 
geplaatst is, gelijkgesteld de overeenkomstige 
klasse eener overeenkomstige R ij ks-, gemeen
telijke of bijwndere school. 

Voor de toepassing van het eerste lid van 
dit artikel worden leerlingen, die, na voor
waardelijk tot een hoogere klasse te zijn bevor
derd, worden teruggesteld, voor den duur van 
het gehee le schooljaar, waarin zij werden te
ruggesteld, als niet bevorderd aangemerkt. 

In bijwndere gevall en kan de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bepa
len , dat het eerste lid van dit artikel niet 
wordt toegepast. 

Art. 9. De leerlingen, door of voor wie 
geen schoolgeld is verschuldigd en van wie het 
gemiddelde der cijfers, waarop zij toegelaten 
of bevorderd zijn, 7 of meer bedraagt in die 
vakken, waarvoor volgens het schoolprogram
ma boeken en leermiddelen noodig zijn, ont
vangen desgewenscht van Rijkswege in bruik
leen de benoodigde boeken en leermiddelen, 
met uitwndering van kl eed ing en schoeisel 
voor de lichamelijke oefening. 

De leerlingen, door of voor wie f 28.20 of 
minder schoolgeld verschuldigd is en van wie 
het gem iddelde der cijfers, waarop zij toege
laten of bevorderd zijn, 7 of meer bedraagt in 
die vakken, waarvoor volgens het schoolpro
gramma boeken en leermiddelen noodig zijn, 
ontvangen desgewenscht van Rijkswege in 
bruikleen de benoodigde boeken, echter niet 
de leermiddelen (woordenboeken, atlassen, 
teekenbehoeften, cahiers). 

Ingeval bijzondere omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, kunnen aan leerlingen, door 
of voor wie geen schoolgeld verschuldigd is, 
leermiddelen en boeken en aan leerlingen, 
door of voor wie f 28.20 of minder schoolgeld 
is verschuldigd, uitsluitend boeken voor Rijks-

6 
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rekening in bruikleen worden verstrekt, indi en 
het gemiddeld cijfer, bovenbedoeld, beneden 
7 ligt. 

Art. 10. Verwrgers van leerlingen van een 
Rijks hoogere burgerschool en van hen , di e a ls 
zoodanig zijn ingeschreven, zijn gehouden des
gev.raagd a an den directeur van die inrichting 
schriftelijk opgaaf te verstrekken van hetgeen 
noodig is voor de uitvoering van de artikelen 
5 en 7 van deze beschikking. 

Art. ll. De schoolgelden worden vastgesteld 
door den inspecteur der directe belastingen of 
den inspecteur der registrntie en dome inen en 
geïnd door den ontvanger der directe belastin
gen, tot wiens ambtsgebied de gemeente be
hoort, waar degene, te wiens name de heffing 
geschiedt, woonachtig is of, indien deze binnen 
het Rijk geen vaste woonplaats heeft of buiten 
het Rijk woont, waar de Rijks hoogere burger
school is gevestigd. 

Indien hem de noodige gegevens ontbreken, 
kan de inspecteur een voorloopig school geld
bedrag bepalen, zulks in a fwachting van de 
vaststelling van en de verrekening met het 
naar die gegevens verschuldi gde bedmg. 

Art. 12. H et schoolgeld is invorderbaa r op 
den 15den October over het met den l sten Sep
tember te voren aangevangen kwartaa l en den 
15den der maanden December, Maart en ,Tuni 
over de kwartalen, welke met die m aanden 
aanvangen. 

Indien de leerling na de voormelde tijdstip• 
pen wordt ingeschreven, is het schoolge ld over 
het dan loopende kwartaal invorderbaar op 
den 15den van de tweede maand van het vol
gende schoolgeldkwartaal. 

Bij de berekening van de schoolge lden wo1·
den gedeelten van kwartalen voor geheele ge
rekend . 

H eeft de voldoening n iet tijdi g plaats gehad, 
dan zendt de met de invorder ing belaste ont
vanger aan den nalatige een aanmaning om 
binnen 10 dagen aan zijn verplichtingen te vol
doen, onder mededeeling, dat bij verder in 
gebreke blijven het verschu ldigde bij dwang
bevel zal worden ingevorderd. Na het verstrij
ken van den bij de aanmaning gestelden te,•. 
mijn, doch uiterlijk op 15 ovember, 15 J anu
ari, 15 Apri l en 15 J u li van ieder jaar, zendt 
de ontvanger aan den directeur der school een 
opgave van de leerlingen, door of voor wie het 
verschuldigde niet is voldaan. Deze leerlingen 
worden niet weder op de school toegelaten dan 
na overlegging eener qu itantie voor het ach
terstallige schoolgeld. 

Art. 13. Jaarlijks vóór 28 Juli verstrekken 
de directeu ren van de Rijks hoogere burger
schol en aan den hierbij betrokken inspecteu1· 
een opgave van: 

1 °. de namen en adressen van de pe rsonen, 
te wier name de heffing voor den aanstaanden 
cursus dient te geschieden, met vermelding, 
wo het school geld door een minderjarigen 
leerling zelf verschuld igd is, van naam en 
adres van zijn wettelijken vertegenwoordige r ; 

2°. het aantal schoolgaande kinderen in het 
gez in van de (pleeg-)ouders of van den school
geldschuldigen (pleeg-) ouder, zulks eventueel 
met overlegging van de ingevolge artikel 10 
ingewonnen opgaven; 

3° . de namen der niet zelf school gel clschul 
dige leerlingen, zulks per schoolgeldschuldige; 

4°. de namen der onder 1 °. of 3°. begrepen 
leerl ingen, voor wie artikel 8 van toepas
sing is; 

5°. de namen der onder 1°. of 3° . begrepen 
leerlingen, aangaande wie de directeuren der 
scholen mededeeling wenschen, of die leerlin
gen , wat het bedrng van het schoolgeld betreft, 
in aanmerking komen voor verstrekking van 
Rijkswege van leermiddelen en boeken, dan 
wel uitsluitend van boeken. 

Omtrent leerlingen, toegelaten na het in het 
vorige lid genoemde tijdstip, geschiedt gelijke 
opgave onm iddellijk na de toelating. 

Indien een leerling van een hoogere burger
school in den loop van een cursus overlijdt of 
de school verlaat zonder over te gaan naar 
een andere Rijks hoogere burgerschool, doet 
de di recteu r dezer inrichting hiervan ten spoe
digste mededeeling aan den inspecteur, onder 
opgave van den dag van het overlijden of het 
verlaten van de school en zoo noodig van den 
naam en het adres van dengene, die het school
geld voor den school geldschuldige betaalt. 

Art. 14. De inspecteur zendt zoo spoedig 
mogelijk aan den directeur der Rijks hoogere 
burgerschool een opgave van de hem ingevolge 
artike l 13 daa rtoe opgegeven leer! ingen, dif' 
krachtens a rt ikel 9 volgens de daarbij ge
maakte onderscheiding, in aanmerking komen 
voor verstrekking van Rijkswege van leermid
delen en boeken, dan wel u itslui tend van boe
ken. 

Art. 15 . Hij, die bezwaar heeft tegen de 
berekening van het te zijnen name gestelde 
bedrag, kan binnen een maand na de dagtee
kening van het aanslagbiljet zich wenden tot 
den directeur van 's Rijks belastingen of tot 
den directeur de r directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen, tot wiens ambtsgebied de 
in artikel 11 bedoelde gemeente behoort. 

Voor hem, die niet binnen het Rijk woont, 
wordt de termijn verlengd tot ,,es maanden. 

Tegen de beslissing van den directeur staat 
beroep niet open. 

Art. 16. De inspect.eur herziet het bedrag 
van het schoolgeld, ind ien één of meer van de 
samenstellende deelen van de gemengde hoofd
som verander ing ondergaan, hetzij door het 
vaststellen van een aanslag of een naderen 
aanslag in een belasting, die van invloed is 
op het bedrag van het schoolgeld, hetzij door 
een beschikking of uitspraak, waarbij een 
aanslag of een nadere aanslag in wodanige 
belasting wordt gewijzigd of vernietigd. H er
ziening vindt mede plaats, indien het aantal 
schoolgaande kinderen in het gezin blijkt on
juist te zijn opgegeven. 

Herziening naar aan le iding van een aanslag 
of naderen aanslag vindt niet p laats, wolang 
die aanslag of nadere aanslag onherroepelijk 
vaststaat. 

Art. 17. Op last van den inspecteur wordt 
t.eruggegeven of niet gevorderd de helft van 
het volgens de vorige artikelen bepaal de 
schoolgeld over e lk school geldkwartaal waar
over voor een leerling ten gevolge ..:an het 
overgaan naar een andere school schoolgeld 
verschul d igd is als leerling van meer dan één 
inrichting van onderwijs, a ls bedoeld in artikel 
5. E~n kweekschool voo r onderwijzers of on
derw1Jzeressen wordt te dezen opzichte met 
een hoogere burgerschool gelijkgesteld. 
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Art. 18. De directeur, bedoeld in ar t ikel 
15 kan· 

:i. bi;men één jaar na afloop van het school 
jaar een onjuist vastgesteld bedrag ambt.shalve 
verlagen; 

b. in gevallen van bijwndere hardheid ge
heele of gedeeltelijke ontheffing verleenen. 

Art. 19. De verplichting tot betaling wordt 
niet geschorst in het geva l, bedoeld in artikel 
15, of door het indienen van een bezwaar- o[ 
beroepschrift tegen een aan lag in de gemeen
tefondsbelasting of in de vermogensbelasting, 
da n wel tegen een aansl ag in een in Neder
landsch-Indi ë, Suriname of Curaçao geheven 
belasting naar het inkomen of het vermogen. 

Art. 20. Voor hen, die, als leerling inge
schreven zijnde voor een schooljaar, bij den 
aanvang van den cursus wegblijven, is, indien 
een kennisgeving va n ve rhindering vóór 26 
Juli is ingekomen, schoolgeld niet verschul 
digd. 

Voor hen, die, a ls leerlingen ingeschreven 
zijnde voor een schooljaar, bij den aanvang 
van den cursus wegblijven, is, indien een ken
nisgeving van verhindering na 25 Juli is inge
komen, school geld over het eerste kwa rtaal 
ve rschuldigd. 

Voor leerlingen, die in den loop van den 
cursus de school verlaten, overlijden of weg
blijven, is school geld verschuldigd tot het 
einde van het kwa rtaa l, waa rin de kennisge
ving va n het vertrek, van het overlijden o[ 
van het niet terngkeeren wordt ontva ngen. 

Art. 21. Deze beschikking wordt voor de 
eerste maal toegepast voor het in of met Sep
tember 1938 aanva ngende schooljaar. 

(B.) 

9 Febr-ua:ri 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 34 j 0

• art. 35.) 
Wel zullen van een gewijzigde regeling 

der geneeskundige armenverwrging doo r 
aanstelling van een derden gemeenteart,s 
voor een afwnderlijk deel der gemeente de 
beide gemeentea rtsen, die tot dusver de 
armenpraktijk uitoefenen, in zoover nadeel 
ondervinden, dat met de vermindering van 
werkzaamheden als woda Dig ook de be
looning, die zij in deze bijbetrekking ont
vangen, verlaging zal ondergaan, doch nu 
niet is gebleken, dat die verl aging voor 
deze art.sen, die een behoorlijke praktijk 
hebben, va n zooveel beteekenis zou zijn, 
dat wegens dit bezwaa r de onderhavige 
maatregel achterwege zou behooren te wor
den gelaten, hebben Geel . Staten ten on
rechte het desbetreffend bezwaar van den 
inspecteur gegr o nd ve rklaard . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Grootegast tegen het 
besluit van Ged. Sta t en van Groningen van 
1 Juli 1937, n°. 74, l e Afdeeling, waarbij ge
grond is verklaard een van de bezwaren, inge
bracht door den Inspecteur van de Volksge
zondheid te Groningen tegen het besluit van 
den raad der gemeente Grootegast van 8 April 
1937, tot wijziging van de instructie voor de 

geneeskundigen, belast met de armenpraktijk 
in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 November 1937, n°. 444; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 Februari 1938, 
no. 395, Afdeeling Armwezen ; 

0. dat de raad der gemeente Grootegast bij 
besluit van 8 April 1937 de Instructi e voor de 
geneeskundigen, belast met de armenpraktijk 
in zijn gemeente, vastgesteld op 23 · Juli 1920 
en gewijzigd bij raadsbesluiten van 4 December 
1922 en 2 Mei 1930, heeft gewijzigd al~ volgt: 

Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 
De genees- , heel- en verloskundige behande

ling der behoeftigen in de gemeente Grootegast 
is opgedragen aan drie door den gemeenteraad 
te benoemen geneeskundigen, waarvan twee 
gevestigd moeten zijn te Grootegast en een te 
Kornhorn. 

De te Kornhor~. gevestigde geneeskundige 
zal de armenprakt1Jk alleen mogen uitoefenen 
i11 de dorpen Kornhorn en Opende. 

Artikel 2 vervalt. 
Artikel 8 wordt gelezen als volgt : 
Het op de door heeren Ged. Staten goedge

keurde gemeentebegrootin6 uitgetrokken bedrao
voor geneeskundige armenverzorging wordt 
onder de drie geneeskundigen voor de door hen 
verleende _hulp en de levering van genees- en 
verbandmiddelen aan de armenpatiënten ver
deeld naar de volgende regels : 

1°. van het totaal beschikbare bedrag geniet 
ieder der beide geneeskundigen, gevestigd te 
Grootegast, een bedrag van f 125 per kwartaal , 
en de te Kornhorn gevestigde een bedrag van 
f 62.50 per kwartaal. 

2°. de rest van het per kwartaal beschik
bare bedrag wordt ieder kwartaal verdeeld in 
evenredigheid van het aantal armlastige ge
zinnen, in dat kwartaal behandeld. 

Wanneer de geneeskundigen in dat kwartaal 
ieder een of meer pati ënten in eenzelfde gezin 
hebben behandeld, wordt dat gezin bij dé be
paling der belooning voor ieder der geneeskun 
digen a ls een afzonderlijk gezin beschouwd. 

De ganeeskundigen zenden binnen acht dagen 
na_ elk kwartaal .?e aan hen overgelegde be
WIJzen , bepaald b1J punt a van artikel 4, in bij 
burgemeester en wethouders ; 

dat van dit raadsbesluit de Inspecteur van 
de Volksgezondheid bij Geel. Staten van Gro
ningen in beroep kwam, in hoofdzaak aanvoeren
de, dat in het raadsbesluit onder meer word t 
bepaald , dat de genees-, heel-, en verloskundige 
behandeling der behoeftigen - die tot dusverre 
was opgedragen aan twee te Grootegast ge
vestigde geneeskundigen - in het vervolg -
tegen dezelfde vergoeding - zal worden uit 
~eoefend door deze beide geneeskundigen 
t ezamen met een te Kornhorn woonachtige 
ar ts, welke laatste de armenpraktijk alleen zal 
mogen verzorgen in de dorpen Kornhorn en 
Opende; dat de wijziging der regeling van de 
geneeskundige armenverzorging in de gemeente 
Grootegast is tot stand gekomen op verzoek 
v:~n den te K_?r~orn woonachtigen arts, korten 
t1Jd nacla~ hiJ z10h aldaar had gevestigd ; dat 
deze w1Jz1gmg tot gevolg zal hebben, dat de 
jaarwedden van de geneeskundigen, die tot 
dusverre met de armenpraktijk waren belast 
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lager zullen worden, aangezien het bedrag, 
hetwelk voor de bezoldiging der gemeente. 
a rtsen is uitgetrokken, in het vervolg in plaats 
van tusschen twee, over drie geneesheeren zal 
moeten worden verdeeld, t erwijl dit bedrag 
geen verhooging heeft ondergaan, in verband 
met welk laatste bezwaar de Inspecteur nog 
opmerkt, dat op het werk der beide t e Groote
gast gevestigde artsen geen aanmerking kon 
,vorden gemaakt en zij steeds plichtsgetrouw 
hun arbeid hebben verricht; 

dat Ged: Staten van Groningen bij hun be
s luit van 1 Juli 1937, n°. 74, l e Afdeeling, met 
overneming van de tweede grief van d 9n In
specteur dit bezwaar tegen het genoemde raads
besluit gegrond hebben verklaard, daarbij o. a. 
overwegende, dat hun college van oordeel is, 
dat het eerste bezwaar van den Inspecteur ter 
zijde moet worden gesteld, daar het zijns inziens 
niet ter zake doet, dat burgemeester en wet
houders van Grootegast de onderhavige wijzi. 
ging der instructie voor de geneeskundigen, 
belast met de armenpraktijk, niet uit eigen 
beweging hebben bevorderd, maar op verzoek 
van den geneesheer t e Kornhorn ; dat het 
tweede bezwaar van den Inspecteur echter 
_gegrond moet worden geacht; da t hun college 
toch met den Inspecteur van meening -is, dat 
de wijziging van de instructie voor de beide 
te Grootegast gevestigde geneesheeren een 
salarisverlaging beteekent, terwijl voor deze 
sa larisverlaging ten aanzien van de bedoelde 
geneesheeren, dje, voor zoover bekend, zich 
steeds op behoorlijke wijze van hun taak hebben 
~ekweten, geen termen aanwezig zijn; dat van 
<1e zijde van het gemeentebestuur ter verdediging 
van het raadsbesluit is aangevoerd, dat daar
•door de vrije artsenkeuze voor de armen zou 
word en bevorderd ; dat het gemeentebestuur 
hierbij echter uit het oog verliest, dat volgens 
het raadsbesluit de arts te Kornhorn de armen
praktijk alleen in dat dorp en te Opende zou 
mogen uitoefenen, zoodat een armlastige zieke 
buiten deza dorpen niet van de diensten van 
den vermelden a rts gebruik zou mogen maken ; 
dat hun college, daar bovendien de armen
patiënten reeds thans uit de twee met de armen
praktijk belaste geneesheeren te Grootegast een 
vrije keuze kunnen doen, daarom het gevoelen 
van het gemeentebestuur, dat door het raads
besluit de vrije artsenkeuze voor de armen zou 
worden bevorderd, in dezen niet van beteekenis 
acht; dat niet gebleken is, dat - gelijk van 
de zijde van het gemeentebestuur nog is be
toogd - de afstand, waarop de twee genees
heeren t a Grootegast van de dorpen Kornhorn 
en Opende wonen, voor hen bezwaren oplevert 
om de armenpraktijk in die dorpen naar den 
eisch uit t e oefenen ; 

dat de gemeenteraad van het genoemd be
sluit van Ged. Staten bij Ons beroep heeft in
gesteld, aanvoerende, dat de beslissing van 
Ged. Staten niet is in het belang van een goede 
geneeskundige armenverzorging en de vrije 
artsenkeuze, die sinds 1920 in zijne gemeente 
bestaat, voor het grootste deel der armen in de 
gemeente practisch vrijwel ter zijde stelt; dat 
toch verreweg het meerendeel der personen, 
die vrije geneeskundige behandeling kunnen 
ontvangen, gevestigd zijn in de dorpen K orn
horn en Opende, in welk laatste dorp boven
wen het gemeentelijk verzorgingshuis is ge-

vestigd ; dat de kortere afstand om een arts te 
bereiken, plus minus 6 km., die voor de inge. 
zetenen van de dorpen Kornhorn en Opende 
door de vestiging van een arts te Kornhorn is 
ontstaan, van veel belang is voor patiënten, 
die op het spreekuur moeten verschijnen, waar
van ook degene, die onder de geneeskundige 
armenverzorging valt, behoort te kunnen pro
fiteeren ; dat het voorrecht, dat in het algemeen 
de patiënt heeft, om zich vrijelijk tot een arts 
zijner keuze t e wenden, naar zijne meening ook 
behoort te worden genoten door de zieken, die 
onder de geneeskunilige armenverzorging val. 
Jen; dat het beginsel der vrij e artsenkeuze uit 
de in de gemeente gevestigde artsen in vele 
gemeenten wordt toegepast , o. a . in de naburige 
gemeente Achtkarspelen, waar alle gevestigde 
artsen, met uitzondering van een, die wegens 
gevorderden leeftijd niet meer voor aanstelling 
in aanmerking kan komen, met de armenprak
tijk zijn belast ; dat door de niet-aanstelling van 
den te Kornhorn gevestigden arts tot armen
dokter de vrije artsenkeuze een paskwil wordt, 
daar alsdan deze toestand wordt verkregen, 
dat menschen uit Kornhorn en Opende ge
dwongen worden de deur van een dokter t e 
passeeren, wat veel zegt voor menscben, die 
uit het zuidwestelijk deel van de gemeente 
komen, en . die, om Grootegast te bereiken, bij 
het passeeren van den arts te Kornhorn reeds 
7 à 8 km hebben afgelegd; dat een aantal van 
drie artsen in een gemeente van tegen de 8000 
zielen, met eene oppervlakte van 6680 ba, geen 
overbodige weelde is; dat toch in geneeskun
dige kringen wordt aangenomen, dat ± 2000 
inwoners per arts eene behoorlijke behartiging 
van de belangen der volksgezondheid waar
borgt ; dat volgens de gewij zigde instructie de 
te Kornhorn gevestigde arts niet direct de 
armenpraktijk over de geheele gemeente zal 
mogen uitoefenen, hetgeen een gevolg is van 
het streven, om de meuwe regeling voor de 
thans fungeerende artsen zoo aanvaardbaar 
mogelijk te maken, zonder daarmede te kort te 
doen aan het stelsel van vrije artsenkeuze, wijl 
aangenomen kan worden, dat de in het centrum 
en het oostelijk deel der gemeente wonende 
armen vooreerst toch geen gebruik zullen maken 
van den nieuwen functionaris, doch zich zullen 
houden bij een der thans funo-eerende armen
geneesheeren ; dat weliswaar de belooning van 
de in functi e zijnde artsen eenigermate zal ver
minderen, doch dat die salarisverlaging in de 
nevenbetrekking van armenarts slechts gering 
is in verhouding tot het totaal inkomen van de 
betrokkenen ; da t tegenover de salarisverlaging 
staan minder t e presteeren werk en minder 
levering van genees- en verbandmiddelen, ter
wij l verwacht kan worden, dat het aantal per
sonen, vallende onder de armenpraktijk, zal 
verminderen door de op 1 Juli 1937 in werking 
getreden regeling, volgens welke de gemeente 
voor haar rekening neemt een deel der premie, 
te betalen door werkloozen, die zich bij een 
ziekenfonds voor geneeskundige behandeling 
bij ziekte hebben verzekerd ; dat het totaal 
bedrag, hetwelk voor geneeskundige armen 
verzorging beschikbaar is, bezwaarlijk verhoogd 
kan worden, wijl de gemeente Grootegast tot 
de noodlijdende gemeenten behoort; 

0. dat blijkens de over~elegde stukken, zij, 
die in Kornhorn, Opende en ook overigens in 
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het zuidwestelijk deel der gemeente Grootegast 
wonen, een aanzienlijken afstand - namelijk 
ongeveer 6 km en meer - verder van de beide 
gemeenteartsen verwijderd wonen da[! van den 
arts te Kornhorn ; 

dat het onder die omstandigheid rationeel 
mag heeten, dat de raad der gemeente Groote
gast voor de armlastige ingezetenen, die in be
doeld deel der gemeente wonen, de gelegenheid 
wil openstellen zich voor geneeskundige hulp 
tot den arts te Kornhorn te wenden, t e eer, 
wijl in dat gedeelte de meeste armen der ge
meente wonen en het gemeentelijk verzorgings
huis zich te Opende bevindt ; 

dat nu wel van deze regeling de beide ge
meenteartsen te Grootegast in zooverre nadeel 
zullen ondervinden, dat met de vermindering 
van werkzaamheden als zoodanig ook de be
loonin!(, die zij in deze bijbetrekking ontvangen, 
verlaging zal ondergaan, doch dat niet is ge
bleken, dat de bedoelde verlaging voor deze 
artsen, die een behoorlijke praktijk hebben, 
van zooveel beteekenis zou zijn, dat wegens dit 
bezwaar de onderhavige op zichzelf doeltref
fende m.aatregel achterwege zou behooren te 
worden gelaten ; 

dat dus Ged. Staten ten onrechte het bezwaar 
van den Inspecteur gegrond hebben verklaard ; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, het vorenbedoeld bezwaar 
van den Inspecteur van de Volksgezondheid 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Grootegast van 8 April 1937 ongegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

14 Februa,·i 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Een geva l van afschuiving doet zich niet 
voor, nu vaststaat, dat Maatschappelijk 
Hulpbetoon tot de verhuizing van den 
armlastige heeft meegewerkt op zijn eigen 
verzoek, waarbij hij overlegde een ve1·
klaring van zijn huisarts omtrent de dr/n
gende wenschelijkheid van verandering van 
woonplaats, bevestigd door twee andere 
geneeskundigen. Veeleer brengt een juiste 
opvatting van armenwrg mee, dat in zoo
danige omstandigheden het orgaan van 
armenzorg zoo mogelijk tot de verhuizing 
dient mede te werken, al wordt daardoor 
de gemeente van vestiging met de wrg 
voor het gezin bezwaard. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende de geschillen over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het gezin 
Adrianus J . V. Beckers; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen v_an Best~~•- gehoord, advies van 
26 J anuari 1938, n . 3o A en B; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Februari 1938, 
no. 1476, Afdeeling Armwezen; 

O. dat A. J . V. Beckers, werkloos boekbinder, 
zich in September 1935 wendde tot den Ge
meentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulp-

betoon te Haarlem, door welken dienst h\j met 
zijn gezin, bestaande uit vrouw en zes kinderen, 
werd ondersteund, met verzoek om hem in de 
gelegenheid te stellen t e verhuizen naar een 
voor hem als asthmalijder gezondere streek, 
daarbij een verklaring van zijn huisarts over
leggende, waarin de dringende wenschelijkheid 
van verandering van woonplaats en van vesti
ging bijvoorbeeld te Apeldoorn t e kennen werd 
gegeven, met welk oordeel de Directeur en de 
Adjunct-Directeur van den Gemeentelijken 
Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te H aar
lem bleken te kunnen instemmen ; 

dat, nadat Maatschappelijk Hulpbetoon in 
beginsel aan Beckers medewerking te dezer 
zake had toegezegd en een poging, om met 
burgemeester en wethouders van Driebergen
Rijsenburg, alwaar Beckers een woning wilde 
huren, omtrent verhuizing van Beckers naar 
die gemeente tot overeenstemming te geraken, 
was mislukt, Beckers enkele weken daarna met 
de mededeeling kwam, te Apeldoorn een woning 
te kunnen verkrijgen, hetgeen aan Maatschap
pelijk Hulpbetoon aanleiding gaf, t erzake in 
overleg te treden met het burgerlijk armbestuur 
van Apeldoorn, hetwelk echter .deed weten, 
zich het lot van het gezin Beckers niet te zullen 
aantrekken ; 

dat niettemin Beckers door Maatschappelijk 
Hulpbetoon te H aarlem op 27 April 1936 in 
de gelegenheid werd gesteld, naar Apeldoorn 
te verhuizen onder toezegging .van steunuit
keering gedurende zes weken ; 

dat, toen . na het verstrijken van dezen tijd 
Beckers zich tevergeefs om onderstand tot het 
burgerlijk armbestuur van Apeldoorn had ge
wend, hetgeen voor Maatschappelijk Hulpbe
t oon te Haarlem aanleiding was om aan Beckers 
wekelijks een bedrag te doen blijven toekomen, 
een paar maanden later het burgerlijk armbe
stuur te Apeldoorn op zijn aanvankelijk weiger 
achtige houding eenigermate terugkwam en 
het aan Beckers van 28 Augustus 1936 af eenige 
ondersteuning toestond, terwijl deze in ver 
band met het t e gering geachte bedrag van dien 
steun mede uit H aarlem onderstand bleef ge
nieten, een omstandigheid, waarin het burger
lijk armbestuur van Apeldoorn, een reden vond, 
den zijnerzijds toegekenden steun nog te vei·
minderen en, toen verhooging van de wekelijk
sche bijdrage uit Haarlem volgde, den onder
stand op 27 November 1936 geheel in t e trekken; 

dat Beckers, wiens gezondheidstoestand er 
inmiddels niet op was vooruitgegaan, onder 
deze omstandigheden besloot met zijn gezin 
naar H aarlem terug te keeren, waar hij van 
10 April 1937 af van Maatschappelijk Hulp
betoon aldaar weder op den gewonen voet 
ondersteuning genoot ; 

dat reeds lang voordat het gezin Beckers 
naar Haarlem was teruggekeerd, het burgerlijk 
armbestuur te Apeldoorn zich bij schrijven 
van 14 October 1936 tot Ged. Staten van 
Gelderland wendde met verzoek t e bevorderen, 
dat met toepassing van art. 40 der Armenwet 
de kosten van de ondersteuning, door het ge
noemd armbestuur seder t 28 Augustus 1936 
aan Beckers verstrekt, door de Kroon ten laste 
van Maatschappelijk Hulpbe.t oori te H aarlem 
zouden worden gebraèht, op grond, dat deze 
dienst zich aan afschuiving van het gezin 
Beckers naar Apeldoorn zou hebben schuld!g 
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gemaakt, daarbij aanvoerende, dat volgens het 
zeggen va n Beckers het initiatief om naar 
Apeldoorn te verhuizen , niet van hem, doch 
van Maatschappelijk Hulpbetoon t e Haarlem 
is uitgegaa n, terwijl het voorts als zijn gevoelen 
t e kennen geeft, dat gezegd kan worden, dat 
het gezin Beckers door Maa tschappelijk Hulp
betoon t e H aarlem in Apeldoorn is "geplaa t st " 
in den zin van den tweeden volzin van artikel 
30, 1• lid, der Armenwet, zoodat h. i. die wet s 
bepaling op dit geval van toepassing is ; 

dat burgemeester en wethouders van Haa r
lem daartegenover st ellen, dat h. i. de handel 
wijze van Maatschappelijk Hulpbetoon te H aar 
lem in deze zaak geenerlei aanleiding tot t oe
passing van artikel 40 der Armenwet t en aan
zien van de verhttizing van het gezin Beckers 
naar Apeldoorn geeft ; dat het initia tief voor 
de verhuizing wel degel~j k van Beckers zelf is 
uitgegaan on de keuze der nieuwe woonplaat s 
geheel door Beckers zelf is bepaald, terwijl ook 
overigens van eenigen inv loed van de -zijde 
van Maatschappelij k Hulpbetoon op de ver 
huizing naar Apeldoorn geen spra ke is geweest ; 

dat, nada t voornoemd gezin naar Haarlem 
was t eruggekeerd en a ldaar wederom in den 
st eun was opgenomen, burgemeester en wet
houders van H aarlem van hunne zijde hebben 
verzocht t e beslissen, da t door het burgerlijk 
armbestuur van Apeldoorn zoodanige invloed 
op de t erugkomst van Beckers te H aarlem is 
uitgeoefend geworden, dat a rt ikel 40 der 
Armenwet te dezer zake dient te worden toe!l'e
past en de kosten der door Maatschappelijk 
Hulpbetoon t e H aarlem aan Beckers verleende 
ondersteuning sedert zijn terugkeer aldaar ten 
laste van het burgerlijk armbestuur van Apel
doorn behooren te worden gebracht, daarbij 
o. a. aanvoerende, dat de herhaalde weigering 
van deze instelling om aan Beckers onder 
steuning te verleenen, gevoegd bij het feit,dat 
men hem telkens heeft aangespoord om weer 
naar Haarlem terug te keeren, Beckers eindelijk 
zoover gebracht heeft, da t hij Apeldoorn heeft 
verlaten ; 

dat burgemeester en wethouders van Apel
doorn hieromt rent als hun meening te kennen 
geven, dat door het burgerlijk armbestuur te 
Apeldoorn geen enkelen invloed op de t erug
komst van het gezin Beckers in de gemeente 
Haarlem is ui tgeoefend geworden ; 

0 . dat naar Ons oordeel niet kan gezegd wor
den, dat Maatschappelijk Hulpbetoon t e H aar 
lem op de komst van het gezin Beckers te 
Apeldoorn zoodanigen invloed heeft uitge
oefend, dat zulks aanleiding tot toepassing va n 
art. 40, tweede lid, der Armenwet zou behooren 
te geven ; 

dat immers vast staat, da t Maatschappeljjk 
Hulpbetoon tot de verhuizing heeft meegewerkt 
op verzoek van Beckers, die daarbij overlegde 
een verkla ring van zijn huisarts, waarin de 
dringende wenschelijkheid van verandering van 
woonplaat s en van vestiging bijvoorbeeld t e 
Apeldoorn werd te kennen gegeven, met, welk 
medisch oordeel door een tweetal andere ge
neeskundigen bleek te worden ingestemd; 

dat het weliswaar niet geheel onbegrijpelijk 
is, dat het burgerlijk armbestuur van Apel
doorn, da t aldus door den loop der omstandig
heden het talrijk gezin Beckers tot zijn last 
kreeg, de zorg, die Maatschappelijk Hulpbetoon 

te H aarlem voor dit gezin met betrekking tot 
de verhuizing naar Apeldoorn aan den dag heeft 
gelegd, met leede oogen heeft aangezien en op 
die zorg . - hoewel t en onrechte - zelfs het 
bepaalde van artikel 30, eerst e lid, tweeden vol 
zin van toepassing heeft meenen t e mogen ach
ten, doch da t nu eenmaal in het algemeen ge
sproken een juiste opvatting van armenzorg 
meebrengt , dat , indien een arme de dringende 
wenschelijkheid van de verhuizing van zijn 
gezin naar elders, met de daaraan verbonden 
kans om te zijner tijd wederom in het onde,• . 
houd van dat gezin te kunnen voorzien, over 
tuigend kan aan toonen, het orgaan va n armen
zorg in zij ne gemeente daartoe zoo mogelijk 
dient mede te werken, al wordt daardoor de 
gemeente van vestiging met de zorg voor dit 
gezin bezwaard ; 

0. dat evenmin termen kumrnn worden ge
vonden om aan te nemen, da t tot den terugkeer 
van het gezin Beckers naar H aarlem invloed 
van de zijde van het burgerlijk armbestuur 
van Apeldoorn heeft meegewerkt, waardoor 
art. 40, 2° lid, toepass ing zou behooren te 
vinden ; 

dat, daargelat en of het burgerlijk armb'clstuur 
van Apeldoorn zich van zijn taak tegenover 
het gezin Beckers wel op alleszins bevredigende 
wijze heeft gekweten en dit gezin er daardoor 
toe is gebracht , naa r H aarlem terug te keeren, 
onder de omstandigheden, zooab die zich in 
het onderhavige geval voordoen, het niet ge
rechtvaardigd zou zijn te achten, de kosten van 
onderst euning van het gezin Beckers door Maat
schappelijk Hulpbetoon t e Haarlem- ,ia den 
terugkeer naar die gemeente alsnog met toe
passing van artikel 40, 2° lid , der Armenwet 
t en laste van het burgerlijk a rmbestuur ·van 
Apeldoorn t e brengen ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan . 

te verklaren, dat een gevai, als bedoeld in 
artikel 40 der Armenwet, zich noch ten aanzien 
van de komst van A. J. V. Beckers in 1936 te 
Apeldoorn, noch t en opzichte van diens t,erug
keer te Haarlem in 1937 heeft voorgedaan en 
dit artikel mitsdien met betrekking tot een en 
ander geen toepassing kan vinden. 

Onze Minist er van Rinnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

14 F ebrua1-i 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hi nderwet a r t. ll.) 

Ontsiering va n de omgeving en waarde
vermindering van de panden in de nabij
heid kunnen niet worden beschouwd a ls 
schade in den zin van a rt. 11 der wet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Z. de Vogel, te Zoeterwoude, tegen het be
slui t van burgemeester en wethouders dier 
gemeente van 29 Juni 1937, n°. 1235, waarbij 
hem vergunning is geweigerd tot het oprich
t~m van een pottenbakkerij in het perceel 
pl aatselijk gemerkt Hooge Rijndijk F 16, 
kadastraal bekend sectie A, n°. 5557 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 19 
J anuar i 1938, n°. 25 ; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale :Zaken van 9 Februari 1938, n°. 68 
H , afdeeling Arbeid ; 

Overwegende: dat het evengenoemde besluit 
van bûrgemeester en wethouders steunt op de 
overweging, dat blijkens het proces- verbaal 
van het voorgevallene op de zitting, op 11 
Juni 1937, ingevolge artikel 7 del' Hinderwet, 
gehouden, tegen de inwilliging van het ver
wek bezwaren zijn ingebracht door N. Bon
tenbal en P. M eijdam c.s., allen te Zoeter
woude; da t de ingebrachte bezwaren voor 
beiden betreffen het dalen van de huur en de 
verkoopprij s van hun in de nabijheid van de 
op te richten pottenbakkerij gelegen woonhui
zen, 'tengevolge van de te verwachten rook
ontwikkel ing; dat Meijdam c.s. bovendien nog 
aanvoeren , dat de verschillende tuinderijen in 
de omgeving zeer veel schade zullen ondervin
den van de neervallende verbrandingsproduc
ten. terwijl ve rschillende omliggende huizen 
niet op de waterleiding zijn aangesloten. 
zoodat de bewoners dier huizen het regen
water voor a l Ie doeleinden moeten gebrui
ken, welk wate ,.· eveneens door de genoem
de verbrandingsproducten zal worden ver
ontreinigd ; dat voorts het perceel Hooge 
Rijndijk F 16, waarin de pottenbakkerij even
tueel zal worden opgericht, is gelegen binnen 
een voor dat gedeelte der gemeente vastge
steld uitbreidingsplan ; dat aan de binnen dit 
uitbreid ingsplan gelegen perceelen schade zal 
worden berokkend, aan welke sch ade door het 
stellen van voorwaarden niet kan worden 
tegemoetgekomen ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat, 
zooals uit de stukken kan blijken, een kle in 
bedrijf, als het onderhavige, waarin gebruik 
wordt gemaakt van een kleinen met turf ge
;tookten oven, onmogelijk onvermijdelijke scha
de kan berokkenen; dat een vastgesteld uit
breidingsplan voor de omgeving, wnder dat 
artikel 4 der Hinderwet is toegepast, geen 
verband houdt met de aangevraagde Hinder
wetsinrichting ; dat toepassing van artikel 4 
der Hinderwet niet heeft plaats gehad; dat, 
indien schade van een dergelijke kl e ine in
richting zoude zijn te verwachten , deze zeer 
zeker door het opleggen van voorwaarden zou 
zijn te voorkomen ; dat aan den Hoogen Rijn
rlijk , binnen 100 meter alstand van de boven
genoemde pottenbakkerij, een steen- en potten
bakkerij van veel grooteren omvang dan de 
onderhavige is gevestigd; 

Overwegende: dat ontsiering van de omge
ving en waardevermindering van de panden 
in de nabijheid van de inrichting niet kunnen 
worden beschouwd als schade in den zin van 
artikel 11 der Hinderwet; 

dat voorts, voorzc.:iver van de imichting 
Tookontwikkeling, gepaard gaande met het 
neervallen van verbrandingsproducten en dien
tengevolge schade en/of hinder van ernstigen 
aard t.e duchten is, hieraan door het stellen 
van voorwaarden kan worden tegemoet geko
rnen; 

dat het bestreden beslui t mitsdien niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met verniet iging van het bestreden besluit 
van burgemeester en wethouders van Zoeter-

woude van 29 Juni 1937, n° . 1235, aan Z. de 
Vogel , te Zoeterwoude, en zijne rechtverkrij
genden alsnog vergunning te verleenen tot 
het oprichten van een pottenbakkerij met oven 
op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Zoeterwoude, sec~ie A, n°. 5557, overeenkom
stig de aan dit besluit gehechte beschrijving 
en plattegrondteekening, onder de navolgende 
voorwaarden: 

1 °. dat de oven niet mag worden gestookt 
met steenkolen met een gehalte aan vluchtige 
stoffen van hooger dan 2~, op asch- en 
watervl'Îje steenkool berekend; kunstmatige 
trek mag niet worden toegepast; 

2°. dat de rookgassen moeten worden af
gevoerd door een schoorsteen, reikende tot 
ten minste 15 m boven het terrein ter plaatse. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting 
moet zijn voltooid en inwe rking gebracht bin
nen 4 maanden na de dagteekening van di t 
be lui t. 

Onze Minister van Social e Zaken is belast 
enz .. 

Omschrijving als bedoeld bij artikel 5, sub 
1 de r Hinderwet, behoorende bij het ver,,0ek 
van Z. de Vogel, om vergunning tot het op 
richten van een pottenbakkershoven te stoken 
met kolen of turf in perceel Hooge Rijndijk 
F 16, kadastraal Sectie A . n°. 5557 Gem. 
Zoeterwoude. 

H et perceel waarin de bakkerij zal worden 
gevestigd, wordt aan de linkerzijde begrensd 
door een open terrein, aan de rechterzijde 
door een poort, waartegen de woning van 
ondergeteekende, aan de ach terzijde door een 
open terrein. 

In de pottenbakkerij worden geen machines 
gebruikt, en zull en hoogstens 3 menschen 
werkzaam zij-n. 

De inrichting van de pottenbakkerij zal zijn 
zooals op de teekening is aangegeven. 

Zoet,erwoude, 18 Mei 1937. 
Z. de Vogel. 

Behoort bij beschikking van Burgemeester 
en Wethouders van Zoetenvoude dd. 29 Juni 
1937 n° . 1235. 

(B.) 

14 Feb,·uari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Pluimveewet art. 1 ; Wet Alg. 
Bep. art. ll.) 

De middelen, berustend op de opvat
t ing, dat papegaaien, parkieten en an
dere papegaaiachtige vogels pluimvee zijn 
in den zin van art. 1 der Pluimveewet, 
falen , daar het woord pluimvee in voor
meld voorschrift de beteekenis heeft, die 
daaraan in het gewone spraakgebruik 
wordt toegekend en volgens dit gebru ik 
genoemde vogels niet tot het pluimvee 
zijn te rekenen. 

Op het beroep van den 0 . v. J . bij de Arr.
Rechtba nk te 's-Hertogenbosch, requirant van 
cassatie tegen een vonn is van deze Rechtbank 
van den 25 Nov. 1937, waarbij in hooger be
roep een mondeling op 7 Juli 1937 door het 
Kantongerecht te 's-H ertogenbosch t.egen J . A . 



1938 14 FEBRUARI 88 

F. V. , vogelhandelaar, te Bladel" gewezen 
vonnis is bevestigd ten aanzien der bewezen 
verklaring, maar is vernietigd voorwover ge
requireerde ter zake van het bewezen ver
klaarde is veroordeeld, hebbende de Recht
bank den gerequireerde te dezer zake van alle 
rechtsvervolging ontsl agen. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Eindhoven verklaarde 
bij mondeling vonnis van 7 Juli 1937 ten laste 
van gerequireerde bewezen, dat hij op of om
streeks 20 April 1937, in R eusel althans in 
Nederland vanuit België op een r ijwiel heeft 
ingevoerd een acht en dertigtal, a lthans een 
aantal vogels, behoorende tot de soort der 
papegaaiachtige vogels, woals bij beschikking 
van den Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw verboden is 
met ingang van 15 December (lees Februari) 
1930, gelet op de Wet van 29 December 1922 
s. 747. 

Hieraan enz. 
De Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch oor

deelde echter anders in hooger beroep. Blij
kens vonnis van 25 November 1937 overwoog 
zij, dat zij zich kan vereenigen met het vonnis 
van den Kantonrechter voorwover daarin, op 
de gronden in dat vonnis opgenomen, bewezen 
is verklaard, dat verdachte het hem tenlaste
gelegde feit heeft begaan; 

dat de R echtbank evenwel van oordeel is, 
dat het bewezenverklaarde feit nergens straf
baar is gesteld en verdachte mitsdien van alle 
rechtsvervolging te dezer zake dient te worden 
ontslagen; 

dat weliswaar bij eene Resolutie van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 14 Februari 1930 de in: en doorvoer 
van buitenslands van papegaaien, parkieten en 
andere papegaaiachtige vogels is verboden, 
doch deze resolutie verbindende kracht mist, 
althans op hare overtreding geen straf be
dreigd is, nu voormelde verbodsbepaling niet 
steunt op een ig wetsvoorschrift, met name niet 
op art. 1 der Pluimveewet, waar slechts de 
mogelijkheid van verbod van in- en doorvoer 
van pluimvee wordt geschapen; 

dat onder pluimvee slechts verstaan kan 
worden, gevogelte, dat naar zijn aard bij huis 
of hof behoort, waaronder papegaaiachtige 
vogels niet vallen; 

en, dat geen andere wetsbepaling het be
wezen feit strafbaar stelt. 

De Rechtbank ve1·nietigde derhalve het Kan
tongerechtsvonnis, en ontsloeg gerequireerde 
van alle rechtsvervolging. 

Hiermede kon thans de Officier van Justitie 
zich niet vereenigen, en in cassatie diende hij 
een schriftuur houdende twee middelen, in , 
luidende als volgt: ,,I . S ., althans v. t. van 
art. 1 en 4 der Wet van 29 December 1922, 
S. 747 tot wering van besmettelijke pluimvee
ziekten en van de Resolutie van den Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 14 Februari 1930 N°. 166 , 
waarbij de in- en doorvoer van bui tenslands 
van papegaaien en parkieten en andere pape
gaaiachtige vogels is verboden. Vermits de 
Rechtbank onder pluimvee slechts wenscht te 

verstaan gevogelte dat naar zijn aard bij huis 
of hof behoort en deze beperkte uitleg' noch 
uit de Wet noch uit de Resolutie van den 
Minister blijkt, en mitsdien 

IL S ., althans v. t . van art. 352 lid 2 Sv. 
door het ten laste gelegde wel bewezen te ver
klaren maar niet strafbaar te achten. 

Deze twee middelen meen ik als één middel 
te moeten opvatten, want zooals ik de · schrif
tuur lees, bevat het tweede slechts een gevolg
trekking uit het eerste, terwijl ik wil aan
nemen, dat het beroep ontvankelijk is, al zijn 
de aangevoerde gronden wel zeer sober. 

Deze zaak berust op artt. 1 en 2 der Pluim 
veewet en een in de Ned. Staatscourant van 
1930, n°. 32 bekend gemaakte beschikking 
van den Minister van Binnenl andsche Zaken 
en Landbouw luidende als volgt: 

In- en doorvoer van papegaaien. 
De Minister van Staat, Minister van Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw; 
Gelet op de wet van 29 December 1922 

(Staatsblad n°. 747); 
H eeft goedgevonden te bepalen : 

met ingang van 15 Februari 1930 : 
De in- en doorvoer van buitenslands van 

papegaaien, parkieten en andere papegaaiach 
tige vogels is verboden. 

Afwijking van dit verbod kan in bijwndere 
gevallen, op aanvrage aan het Departement 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, wor
den toegestaan onder door den directeur van 
den Veeartsenijkundigen Dienst te stellen voor
waarden. 

's-Gravenhage, 14 Februari 1930. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal. 
J . B . Kan. 

Ik moet beginnen op te merken, dat · de te
lastelegging en de bewezenverklaring spreken 
van een invoerverbod met ingang van 15 De
cember 1930, en den datum der Ministerieele 
beschikking niet noemen. Men kan dus de 
redeneering volgen dat, waar een Ministerieele 
beschikking, houdende een invoerverbod op 
dien datum niet bestaat de vervolging tot vrij
spraak had moeten leiden; echte r kan men 
ook ruimer opvatting huldigen, en aannemen , 
rooals de R echtbank blijkbaar doet, zonder e r 
nadrukkelijk over te spreken, dat gerequi
reerde het feit in elk geval na de a fkondi ging 
en aanvang van den invoervel'hods-termijn gP• 
pl eegd heeft. · 

" December" is dan op te vatten al s een 
schrijffout voor " Febniari" . 

Ik meen dit te mogen doen en komt dan tot 
de belangrijke vraag of de betrokken Mi nister 
wel bevoegd was deze verbodsbepaling op 
grond der Pluimveewet uit te vaardigen; na 
nog te hebben opgemerkt, dat de Kantomech
ter bij het aanhalen der artikelen ten onrechte 
spreekt van een resolutie van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken enz. doch diens beschik
king verwart met een daarop berustende reso
lutie van den Minister van Financiën. Krach
tens art. 1 dezer wet (in de beschikking aange
duid a ls Wet van 29 December 1922, S. 747 ) 
kan de Minister invoer verbieden enz., van 
bepaald aangewezen soorten van pluimvee. 
zulks tot wering van besmettelijke pluimvee-
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ziekten. Nu bevat de Wet geen begripsbepa
ling van "pluimvee", en verklaart evenmin 
den Minister bevoegd vast te stellen wat onder 
pluimvee te verstaan is. 

Daaruit volgt naar mijn opvatting dat de 
Wet alleen toepasselijk is op gedierte, dat 
taalkundig en ornithologisch onder "pluimvee" 
verstaan pleegt te worden, en dat dan ook de 
Minister niet bevoegd is dit begrip naar goed
dunken uit te breiden. 

Destijds was een ingrijpen dringend nood
zakelijk in verband met de z.g. papegaaien
ziekte, welke ook voor menschen besmetting 
rnedebracht, maar dit neemt m. i. niet weg, 
dat de wijze, welke hierbij gevolgd is, niet 
juist geacht zal kunnen worden. 

De vraag te stellen ten einde dit te kunnen 
beoordeel en is dus: 

kunnen papegaaien, parkieten en andere 
papegaaiachtige vogels gerekend worden te 
behooren tot pluimvee in den zin der wet. 

De geschiedenis der Wet nagaande kom ik 
tot de slotsom, dat daarbij met geen woord 
over deze vraag gesproken is . (Zitting 1922, 
n° . 232 en Handelingen 24 Oct. 1922, blz. 
173; 28 Dec. 1922 blz. 109) . Het begrip 
,,pluimvee" heeft blijkbaar niemand moeilijk
heden geboden. Bij de behandeling is alleen 
gesproken over den omvang van hoender
cholera. 

Uit art. 48 der Veewet blijkt, dat bij alge
meenen maatregel van bestuur voorschriften 
kunnen worden gesteld tot wering van andere 
ziekten van andere dieren, dan in die wet 
genoemd. Met de afkondiging van dien alge
meenen maatregel moet dan tevens krachtens 
art. 49 der Veewet een wetsontwerp tot nadere 
regeling worden ingediend. 

Op die wijze, is na het Kon. Besluit van 4 
Sept. 1922, S. 519, houdende bepalingen tot 
we1·ing van pluimveeziekten dan ook de h.ier
boven vermelde Pluimveewet tot stand geko
men, en deze weg had m. i. ook t. a. van de 

. papegaaiachtige vogels gevolgd moeten wor
den, want deze kunnen naar mijn overtuiging 
niet tot Pluimvee gerekend worden. 

Het Groot Nederlandsch woordenboek zegt 
onder "pluimvee", dat dit woord is samenge
steld uit pluim en vee, en all een in Nederland 
als samenstelling voorkomt, gebezigd in min 
of meer ambtelijke taal. Het verstaat er onder 
al het tamme gevogelte, dat men tot nut of 
voordeel, of uit liefhebberij houdt, en geeft 
dan verschillende aanhalingen uit de li teratuur 
en wetgeving, waaruit m. i. duidelijk blijkt, 
dat het kenmerk hierin ligt, dat dergelijk ge
vogelte eetbaar moet zijn of eetbare zaken 
moet voortbrengen, in elk geval van nut zijn. 
Pluimvee staat tegenover hoornvee. Artt. 33 
34 der Veewet spreken van honden en katten 
naast (opgehokt) pluimvee, terwijl post n°. 
146 der Tariefwet 1934 handel t over wild, ge
vogelte en pluimvee. Post 147 dier 'Wet stelt 
naast elkaar vogelkooien, volières en pluim
veehokken. 

Kijkt men naar andere talen, dan wordt 
onder pluimvee verstaan: poultry, barndoor 
fowls , oiseaux de basse cour, begrippen welke 
dezelfde dieren omvatten. Ook het woord 
,,pluimgraaf" wijst in die richting; hij was oud
tijds de opzichter over het gevogelte bij huis 

en hof, het kleinvee. Ook alle hoendersoorten 
vall en niet onder het all edaagsche begrip van 
pluimvee - zij kunnen er toe gaan hooren. 
Zoo schrijft Burgersdijk : 

,,Het parelhoen wordt thans in Europa dik
wijls als pluimvee gehouden". 

Dit brengt m.i. echter niet mede, dat elke 
vogelsoort, waarvan er wel eens in gevangen
schap gehouden worden, tot pluimvee moet 
worden gerekend. Ik wil daarom uit de boeken 
van vogelkundigen niet volledige verhandelin
gen overschrijven over de kenmerken der pape
gaaiachtige vogels, maar er alleen de aandacht 
op vestigen, dat er honderden soorten zijn , 
welke de deskundigen schijnen te onderschei
den naar den vorm van de tong, niet naar 
dien van den snavel, en waarvan een groot 
gedeelte niet in gevangenschap voorkomt. 

Zouden dus ook bij een ruime opvatting van 
het begrip "pluimvee" verschillende pape
gaaien en parkietensoorten er toe gerekend 
moeten worden - een opvatting welke wu 
meebrengen, dat alle siervogels, ook de exoti
sche, er onder vielen - , wo kan men m. i. 
niet zoover gaan, dat men er alle papegaai
achtige vogels onder brengt. Ik betwijfel overi 
gens of dit laatste een wetenschappelijk begrip 
is. De keurmeester die vogels in deze zaak ge
zien heeft achtte hen daartoe te behooren, 
maar gaf geén nadere aanduiding van de soort, 
en noemt geen kenmerken. 

Ik meen dat de psittakose langs anderen 
weg bestreden moet worden, zooals ik reeds 
vermeldde, en acht ik het vonnis der Recht
bank juist, en concludeer tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer van 

der Meulen; 
Gezien de insinuatie, namens den Procureur

Generaal aan den gerequireerde beteekend, ter 
kennisgeving van den dag, voor de behandeling 
dezer zaak bepaald; • 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende : ( zie conclusie) ; 

0. dat bij het in wovene bevestigde vonnis 
van het Kantongerecht overeenkomstig de in
leidende dagvaarding ten laste van gerequi
reerde is bewezen verklaard, dat hij enz. (zie 
conclusie al. 1) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis dit bewezen 
verklaarde niet strafbaar is geoordeeld, waar
bij is overwogen dat weliswaar enz. (zie con
clusie); 

0 . dat de middelen berusten op de opvatting, 
dat papegaaien, parkieten en andere pape
gaaiachtige vogels pluimvee zijn in den zin 
van art. 1 der Pluimveewet; 

0. dat het woord pluimvee in voormeld 
voorschr ift de beteekenis heeft, die daaraan in 
het gewone spraakgebruik wordt toegekend ; 

dat nu volgens dit gebruik de woeven be
doelde vogels niet tot het pluimvee zijn te 
rekenen, zoodat de middelen falen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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16 Februari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. ( Gemeentewet art. 280.) 

Art. 8 der Vernrdening stelt vrij van 
straatbelasting pemeelen, uitsluitend ge
bezigd voor den openbaren dienst van het 
Rijk , alsmede die, welke uitsluitend die
nen als inrichting van onderwijs of uit
sluitend als inrichting tot algemeen nut. 

De R . v. B .. de woning beschouwende als 
een afwnderlijk gebouwd e igendom en als 
een afwnderl ijk perceel in den zin resp . 
van art. 1 en art. 8 der Verordening, heeft 
dusdoende genoemde artikelen niet ge
schonden of verkeerd toegepast. 

Voorts heeft de Raad, de mogelijkheid 
aannemende, dat bij het wonen van den 
concierge in het te zijner beschikking ge
stelde perceel mede h.et belang van het 
onderwijs is betrokken, doch vaststellende 
dat het perceel in elk geval ook ten bate 
van de privé-belangen van den concie1·ge 
en diens echtgenoote wordt gebruikt, op 
dien grond terecht beslist, dat geen der in 
art. 8 genoemde vrijstellingen op dat per
ceel van toepassing is. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Ontv. der Reg. en Dom. te Utrecht, namens 
den Staat der Nederlanden, tegen de uit
spraak van den R. v. B . voor de Dir. Bel. te 
Utrecht van 22 September 1937 betreffende 
een aan den Sta.at opgelegden aanslag in de 
straatbelasting der gem. Utrecht over 1937 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat de Heffingsverordening strnatbelasting 

der gemeente Utrecht bepaalt: 
Art. l- In de gem. Utrecht wordt een be

lasting- geh_~_\/en wegens gebouwde eigendom
men en daa,rbij behoorende erven, d ie belen
den aan of in de onmiddellijke nabijheid ge
legen zijn van openbarn land- of waterwegen 
in die gemeente, waarvan de kosten voor aan
leg en onderh oud, voor hunne verlichting en 
voor afvoer van water en vuil ten laste der 
gemeente komen, en wegens ongebouwde 
eigendommen, die aan deze wegen belenden 
of op deze wegen uitgang hebben. 

Art. 8. Van de1,e belasting zijn vl"ijgesteld : 
a. enz. 
b. perceelen, uitsluitend gebezigd voor den 

openbaren dienst van het rijk of de provincie; 
e. enz . 

. /. perceelen, uitslu itend dienende als in
richting van onderwijs, welke van rijks- of 
gt,meentewege wordt gesubsidieerd; 

y. perceelen, uitsluitend dienende a ls in
richting tot algemeen nut, m its enz. 

0. dat aan den Staat der Nederlanden over 
1937 een aanslag in voornoemde belasting is 
opgelegd wegens het te Utrecht gelegen per
ceel Kruisdwarsstraat 1, kad. bekend gem. 
Abstede, Sectie B, nummer 4929, bewoond 
door den concierge en amanuensis der Rij ks 
Hoogere B urge1-school , kad. bekend gem. Ab
stede, Sectie B, nummer 4928; 

dat, na vruchtelooze reclame, bovengenoem
de Ontvanger zich heeft gewend tot den R. 
v. B ., die ech ter bij de bestreden uitspraak de 
beschikking van den Chef van de afd. Belas
tingen der Gemeente-Secretarie van Utrecht 
heeft in stand gehouden; 

dat de R. v. B. daarbij het navolgende 
heeft overwogen; 

"dat de Staat den aanslag bestrijdt op 
grond, dat het perceel zou vallen onder de 
vrijstelling voor perceelen uitsluitend d ienen
de als inrichting voor onderwijs en dit nader 
argumenteert door te steil en, dat het perceel 
- dat dient als woning van den concierge en 
amanuens is der school - staat op het terrein 
der R. H . B . S. ; - dat dit terrein met de 
daarop staande gebouwen indertij d door de 
gemeente aan den Staat werd a fgestaan, 
onder andere onder voorwaarde, dat de Staat 
het terrein alleen zou mogen gebruiken voor de 
te vestigen R. H . B. S . en vervolgens dat als 
gevolg van het niet ageeren door de gemeente 
tegen den bouw op dit terrein van de bedoel 
de woning, hieruit moet worden afgeleid, dat 
met dezen bouw uitsluitend het onderwijsbe
lang werd gediend; 

"dat de gemeente heeft aangevoerd, dat het 
perceel uitsluitend als woning voor den con
cierge wordt gebruikt en dus niet d ient als 
inrichting van onderwijs, noch tot algemeen 
nut, noch gebezigd wordt voor den openbaren 
dienst van het Rijk; 

,,dat art. 8 der betrekkelijke heffingsver
ordening vrijstelt perceelen, uitsluitend ge
bezigd voor den openbaren dienst van het 
Rijk, alsmede die, welke uitsluitend dienen 
als inrichting van onderwijs of uitsluitend 
als inrichting tot algemeen nut; 

,,dat geen dezer uitwnderingen in aanmer
king kan komen, daar het perceel in elk geval 
ook ten bate van de privé-bel angen van den 
concierge en d iens echtgenoote wordt ge
bruikt, nog daargelaten het fe it , dat een 
conciergewoning niet geacht kan worden te 
dienen als inrichting van onderwijs, al moge 
het onderwijs met het bestaan van een derge
lijke woning bij de school gediend zijn ; 

" dat het argument op h istorische gronden 
van den Staat, hierboven aangevoerd, h ierin 
geen verandering kan brengen, a fgezien nog 
van de omstandigheid, dat de Staat ten on
rechte een zoo nauw verband legt tussch en 
de wordingsgeschiedenis van het perceel en 
den vroegeren afstand van den grond voor de 
school door de Gemeente aan den Staat ; 

"dat het bestreden besluit van den Chef 
der afd. Belastingen, waarbij de aanslag wer<l 
gehandhaafd, dus op zijn beurt geh andhaafd 
1noet worden; " 

0. dat de Ontvanger voornoemd in zijn be
roepschrift in cassatie stelt , dat de R . v. B. 
de Heffingsverordening Straatbelasting der 
gem. Utrech t heeft geschonden of verkeerd 
toegepast en ter toel icht ing daarvan betoogt, 
dat de Raad, beslissende dat het onderwerpe
lijke . perceel niet uitsluitend wordt gebezigd 
voor den openbaren d ienst van het Rijk, als 
inrichting van onderwijs of a ls inricht ing tot 
algemeen nut, daarbij aan het woord " uit
sluitend" een te enge beteekenis heeft toege
kend, daar de bedoeling ervan geen andere 
is dan om weerstand te bieden aan elke po
g ing om gebouwen buiten de belasting te doen 
vallen, welke de verordening heeft willen tref
fen; - dat in andere gevallen is beslist , dat een 
dienstwoning, welke zich bevindt in een ge
bouw dienende voor den openbaren dienst 
van het Rijk, in de vrijstell ing deel t; - dat 
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geen aanl eiding bestaat om ten deze een 
ander standpunt in te nemen, al betreft het 
hier afzonderlijke kadastrale perceelen ; - dat 
onder "gebouwde e igendommen en daarbij 
behoorende erven" in art. 1 der Verordening 
hetzelfde moet worden verstaan als onder 
,,perceelen" in a rt . 8 der Verordening; -
dat h ier de woning van den concierge-amanu
ensis een bijbehoorend gebouw is bij het 
schoolgebouw en daarmede een geheel vormt; 
- dat het verschaffen van de onderhavige 
dienstwoning aan den concierge-amanuensis 
der school moet worden beschouwcl als een 
noodzakelijk en wezenlijk deel van den Onder
wijsdienst; 

0. dat de R. v. B. de woning van den 
concierge-amanuensis heeft beschouwd als een 
afzonderlijk gebouwd eigendom en als een 
afzonderlijk perceel in den zin respectievelijk 
van art. 1 en a l' t. 8 der meergenoemde Ver
ordening; 

dat niet blijkt, dat de R aad dusdoende ge
noemde artikelen der verorden ing heeft ge
schonden of verkeerd toegepast; 

dat voorts de R aad, de mogelijkheid aan
nemende, dat bij het wonen van den concier
ge in het te zijner beschi kking gestelde per
ceel .. mede het belang van het onderwijs is 
betrokken, doch vasts teil ende dat het perceel 
in elk geval ook ten bate van de privé-belan
gen van den concierge en diens echtgenoote 
wordt gebruikt, op dien grond terecht heeft 
bes! ist, dat geen der door den ontvanger in
geroepen vrijste Il ingen op dat perceel van 
toepassing is ; 

dat derhalve bet ingestelde bel'oep in cas
satie niet kan si agen ; 

Verwerpt dat beroep. (N. J .) 

18 li'ebr11,(J,1-i 1938. KONINKLIJK BESLU IT. 
(Woningwet a rt . 45 j 0

• a rt . 37 . ) 
. Wel is het bezwaarschrift niet ingediend 
hinnen de 4 weken, gedurende welken het 
ontwerp-streekplan voor een ieder ter in
zage heeft gelegen, doch h iel' in kan in casu 
geen aanl eiding wol'den gevonden, den 
appell ant in zijn bij de K roon ingesteld 
beroep niet-ontvankelijk te verkl aren, nu 
de streekpl ancommiss ie het bezwaar niet 
op grond van te late indi ening te r zijde 
heeft gesteld , doch daarop in a fwij zenden 
zin heeft bes list. 

Het belang van het behoud van het na
tuurschoon ver,,et zich tegen ve rdere duin
toj,bebouwing te r plaatse. Met gederfde 
winst van appell ant kan redelijkel'wij ze 
geen rekeni ng worden gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. H a.uwa.er t , te E vere (bij Brussel), tegen het 
besluit van Ged. Sta.ten van Zeeland van 13 
Augustus 1937, tot goedkeuring van het st reek
plan "Kust West Zeeuwscb-Vlaanderen"; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bes tuur, gehoord, advies van 
2 F ebruari 1938, N°. 48 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken van 14 F ebruari 1938, 
No. 1128 M/P .B.R. , Afdeeling Volkshuisvesting ; 

0 . dat de Commissie voor het streekplan 
"Kust Wet Zeeuwsch-Vla.anderen", ingesteld 
op grond van ar tikel 45 der Woningwet, in zijne 
vergadering van 22 Maart 1937 een streekplan 
voor het kustgebied van West Zeeuwsch
Vlaanderen heeft vastgesteld ; 

da t Ged. Sta ten van Zeeland bij hun besluit 
• van 13_ Augustus 1~_37, N°. 156, 3• afdeeling, 

met met-ontva.nkehJkverkla.ring van den na 
te melden J . H auwaer t in zijn bezwaar, aan dit 
plan hunne goedkeuring hebben verleend ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat tegen het voormelde plan door J. Hauwaert, 
te Eve~e, Brussel, bij zijn adres van 1 Juni 
1937 b_iJ hun col_l_ege bezwaren zijn ingediend, 
aangezien daarbij een bouwverbod is gelegd 
op een drietal aan hem in eigendom t oebe
hoorende perceelen, gelegen op de duinen in 
de gemeente Cadzand ; dat de adressan t zijn 
bezwaarschrift ech_~r niet tijdig, i. c. vóór 
19 Februari 1937, b1J den Voorzitter der Streek
plancommissie "Kust West Zeeuwsch-Vlaan
deren" heeft ingediend ; 

dat van deze beslissing J . H auwaer t voor
noemd bij Ons in beroep is gekomen, áanvoe
rende, da t hij eigenaar is van vier perceelen 
bouwgrond, gelegen te Cadzand (Haven), elk 
perceel groot 500 m2 , op één perceel waarvan 
hij de villa " La Vigie" heeft gebouwd, de over
blij vende drie perceelen onbebouwd Jatende 
met het doel deze later te verkoopen · da t een 
streekplan is vastgesteld, houdende h~t ve rbod 
o. a.. op de duinen te Cadzand te bouwen · dat 
hij hiertegen bezwaar heeft gemaakt; da.t 'hem 
vanwege Ged. Sta.ten van Zeeland op 21 Au
gustus 1937 is toegezonden een besluit, gedag
teekend 13 Augustus 1937, betrekking hebbende 
op goedkeuring door Ged. Sta.ten van het door 
de Commissie voor het streekplan "Kust West 
Zeeuwsch-Vlaanderen" vastgesteld streekplan, 
als bedo~ld _in artikel 45 der Woningwet ; dat 
de besch1kkmg van Ged. Sta.ten inhoudt, dat 
zijn bezwaarschrift niet tijdig bij den Voor
zitter van de Commissie voor het streekplan 
is ingediend ; da t hij dienaangaande opmerkt, 
dat hem, als wonende in het buitenland en 
slech ts gedurende de zomermaanden zijne villa 
te Cadzand bewonende, nimmer, nóch door den 
Voorzitter der Streekpla.ncommissie, nóch door 
den burgemeester van Cadzand, in welke ge
meente zijn eigendom gelegen is, vóór l9 Fe
bruari 1937 werd kennis gegeven, dat een 
streekplan in voorbereiding was en hij zich hier
tegen kon verzet ten ; dat hij, na van terzijde 
toevallig op 17 Februari 1937 gehoord t e !\ebben 
da t dit plan in bewerking was, onmiddelLijk per 
aangeteekend-expresse verzonden schrijven, 
zulks volkomen te goeder trouw, bij den burge
meester van Cadzand een bezwaarschrift heeft 
ingediend , hetwelk den voorzegden burge
meester op 18 Februari 1937 heeft bereikt; dat 
de genoemde burgemeester hem mondeling 
heeft te kennen gegeven, da t het bezwaarschrift 
door hem was ontvangen en aan den Voorzitter 
van d_e Commiss!e zou worden ter hand gesteld ; 
dat hiJ voorts, met alleen op 1 Juni 1937, zooa.ls 
de beschikking van Ged. Staten luidt, doch 
ook reeds op 1 Maart 1937 bij dat college een 
gemot iveerd protest indiende ; da t hij op IO 
Maart 1937 door de meergenoemde Commissie 
werd verzocht, zich op 22 dier maand op het 
gemeentehuis van Breskens te vervoegen, al-
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waar voor hem "gelegenheid zou bestaan om 
zijne bezwaren tegen het on tworpen streekplan 
mondeling nader toe te lichten" ; dat hij daaruit 
de conclusie trekt, dat zijn bezwaar wel degelijk 
ontvankelijk was, daar anders de voorzegde 
Commissie hem zijns inziens niet zou hebben 
geconvoceerd en hem de kosten van de reis van 
Brussel naar Breskens en het verblijf aldaar 
hebben opgelegd; dat hij zijn bezwaar op 
22 Maart 1937 mondeling heeft toegelicht en 
heeft medegedeeld, dat hij eventueel bereid 
was terzake in overleg te treden nopens de hem 
gedane mondelinge voorstellen; dat deze voor
stellen hierop neerkwamen, dat eigenaars van 
op de duinen bestaande gebouwen het recht 
zouden verkrijgen hunne gebouwen te ver
grooten, in dier voege, dat zij gerechtigd zouden 
zijn l 00 % van het bestaande volume van hno 
gebouw daarbij te bouwen ; dat, daar deze 
mogelijkheid voor hem van geener waarde is, 
hij voorstelde, dat men hem toestemming zou 
verleenen naast (niet tegen) zijn gebouwd, op 
een afstand van 35 meter, te gelegener tijd een 
alleenstaande villa te bouwen, waardoor t evens 
aan den eisch van natuurschoon zou worden 
voldaan ; dat dit laatste niet het geval zou zijn, 
indien hij tégen zijne alleenstaande villa een 
bijgebouw zoude neerzetten, dat slechts de 
artistieke lijn ervan en het mooie duinlandschap 
schade zoude doen ; dat voor de hotelhouders 
t e Cadzandhaven de mogelijkheid van bij
bouwing aanmerkelijke vermeerdering van 
hunne bronnen van inkomsten beteekent, doch 
voor hem, appellant, een groot verlies ; dat de 
burgemeester van Cadzand hem voorts, nà af 
loop van de vergadering van 22 Maart 1937 te 
Breskens, in tegenwoordigheid van den Heer 
Va.n den Broeke, Rentmeester van de Naam
looze Vennootschap tot exploitatie van den 
Kievittenpolder, heeft t e kennen gegeven, dat, 
indien zijn bezwaar niet op 18 Februari 1937, 
doch veertien dagen tevoren was ingediend, 
met zijn (appellants) belangen rekening had 
kunnen worden gehouden, doch dat op 18 Fe
bruari 1937 reeds vaste plannen door den burge
meester waren uitgewerkt, die deze voor hem, 
appellant, niet wenschte te wijzigen ; dat de 
genoemde burgemeester - zoo verklaarde hij -
daarom wel zou bewerken, dat zijn bezwaar
schrift van 17 Februari 1937 als te laat binnen
gekomen zoude worden aangemerkt; dat een 
en ander hem onbegrijpelijk voorkomt, aange
zien de termijn van indienen van bezwaren 
eerst op 19 Februari 1937 eindigde en zijns 
inziens geen vaste plannen alsnog vóór dien 
datum konden worden gemaakt; dat de ge
meente Cadzand, naar zijne meening, alsmede 
naar ter plaatse ingewonnen inlichtingen, het 
bouwverbod, neergelegd in de Woningwet, niet 
heeft overtreden, althans wat het gebouw te 
Cadzandhaven van hem, appellant, betreft, 
aangezien het aan hem toebehoorend perceel, 
in totaal 2000 m2 , wel degelijk gelegen is aan 
een publieken weg, namelijk dien aan den voet 
van de duinen langs de haven; dat hij niet kan 

• aannemen, dat hem door het bouwverbod, dat 
thans op zijne hem toebehoorende drie per
ceelen, elk groot 500 m2 bouwgrond, gelegen 
op de duinen te Cadzand, en die hij op volkomen 
normale wijze en t egen een behoorlijken prijs 
in 1930 heeft gekocht, een verlies wordt toege
bracht, dat reeds thans op f 10,000 geschat kan 

worden en dat deze perceelen, indien het ver
bod wordt doorgevoerd, voor hem geheel waar
deloos zouden worden, daar zij, als bestaande 
uit duinzand, enkel geschikt zijn voor 'bouw
grond; dat hij, a.ls onderdaan v11,n een bevrien
den Staat, door deze Nederlandsche bepaling 
in ernstige ma te gedupeerd wordt; 

0 . ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
den appellant in zijn beroep, dat ingevolge 
artikel38 in verband met artikel 45 der Woning
wet voor belanghebbenden beroep op Ons 
openstaat, indien zij hunne bezwaren bij de 
Commissie hebben ingediend ; 

dat, blijkens de overgelegde stukken, de appel
lant zijn bezwaarschrift heeft ingezonden bij 
den burgemeester van Cadzand, die het aan 
de Co=issie heeft doorgegeven, waarna deze 
het kennelijk als bij haar ingekomen heeft be
schouwd, immers, naar uit de notulen van hare 
vergadering van 22 Maart 1937 blijkt, hetzelve 
in behandeling heeft genomen, zoodat in deze 
aan den eisch der wet geacht kan worden te zijn 
voldaan ; 

dat nu wel dit bezwaarschrift niet naar het 
voorschrift van artikel 37, 2° lid, laatsten vol
zin, der genoemde wet is ingediend binnen den 
termijn van 4 weken, gedurende welken het 
ontwerp-plan voor een ieder t er inzage heeft 
gelegen, immers eerst daags daarna - t e weten 
op 19 F ebruari 1937 -, doch dat in het onder
werpelijke geval hierin geen aanleiding kan 
worden gevonden den appellant in zijn bij Ons 
ingesteld beroep niet-ontvankelijk t e verklaren, 
nu, blijkens de bovenvermelde notulen, de 
Commissie het bezwaar niet op grond van te 
late indiening ter zijde heeft gesteld, doch 
daarop in afwijzenden zin heeft beslist; 

dat toch, blijkens de geschiedenis van de 
wijzigingswet van 1931, het beroepsrecht in den 
bovenvermelden zin beperkt is, omdat het een 
eisch van goede orde werd geacht, dat de raad 
(in het voorliggende geval: de Commissie) alle 
bezwaren kan overwegen en alleen over de 'door 
den raad (in casu de Commiss ie) niet erkende 
bezwaren door de hoogere instantie wordt ge
oordeeld; 

dat, daa r de Commissie hier, ondanks de 
niet-tijdige indiening, het onderwerpelijke be
zwaar heeft onderzocht en daarover een· oor
deel heeft geveld, de goede orde niet eischt, met 
niet-ontvankelijkverklaring van den appellant 
diens beroep ter zijde te stellen ; 

0. wat de zaak zelve betreft : dat de Streek
plancommissie Onzes inziens terecht heeft ge
meend, aan het bezwaar van den appellant· niet 
tegemoet te kunnen komen ; 

dat toch het belang van het behoud van het 
natu0;rschoon zich tegen verdere duintopbe-
bouwmg verzet ; ·· 

dat daardoor de appellant, die ter plaatse 
een_ stuk duingrond, ter grootte van 2000 m2, 

b~z1t, waarop alreeds een villa is gebouwd, 
die, naar te verwachten is ten gevolge van .het 
streekplan niet onaanzienlijk in waarde zal 
stijgen, niet onre~elijk _in zij_ne bel~ngen wordt 
getrofl;en, aangezien dit dumterrem naar zijn 
aard niet als bouwterrein is te beschouwen en 
zich, mede naar het oordeel van een Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid (Volkshuis
vesting) voor een bebouwing, als door den 
appellant beoogd, niet leent ; 

dat hier ten hoogste van gederfde winst -
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door den · appellant trouwens veel te hoog ge
schat - zou kunnen worden gesproken, doch 
dat daarmede redelijkerwijze geen rekening kan 
worden gehouden ; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A.B.) 

18 Februa,-i 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet a rt. 15.) 

Ten onrechte is de toestemming tot het 
houden van een collecte geweigerd aan 
een vereeniging, die zich inzonderhe id 
voor een vrij talrijk volksdeel eener be
paalde gezindte de bestrijding van de 
tuberculose ten doel heeft gesteld, ook al 
mocht het aantal ingezetenen der onder
havige gemeente, dat hulp ontvangt van 
bedoelde vereeniging, gering zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging tot Christelijk 
hulpbetoon aan tuberculoselijders, gevest i.gd te 
Amsterdam, tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders van Utrecht van 15 Juni 1937, 
No. 46/597 A.Z., waarbij toestemming is ge
weigerd tot het houden van eene openbare in
zameling in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Februari 1938 N°. 52; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnen1andsche Zaken van 14 F ebruari 1938, 
No. 1644, Afdeeling Armwezen; 

Q. dat burgemeester en wethouders van 
Utrecht bij besluit van 15 Juni 1937 afwijzend 
hebben beschikt op het verzoek van het bestuur 
der vorenvermelde vereeniging om op 21 of 
26 Juni 1937 een bloempjesdag te Utrecht te 
mogen houden, zulks uit overweging, dat, aan
gezien bij de vorenbedoelde inzameling de be
langen van de gemeente Utrecht slechts in zeer 
beperkte mate zijn betrokken, het niet wensche
lijk is, de gevraagde vergunning te verleenen ; 

dat van dit besluit het bestuur der vorenge
noemde vereeniging bij Ons in beroep is gekomen 
aanvoerende, dat reeds sedert 1908, het jaar van 
opening van het Sanatorium, schier onafge. 
broken tuberculosepatiënten uit de gemeente 
Utrecht verpleging in het Sanatorium. ook met 
steun van het suppletiefonds hebben genoten ; 
dat nu reeds 14 jaar onafgebroken een arm
lastige patiënt van de gemeente Utrecht zelf 
in het Sanatorium verpleegd wordt; dat uiter
aard het meerendeel der patiënten behoort tot 
de Gereformeerde gezmdte - wel te onder
scheiden van de Gereformeerde kerk -, en 
dat deze gezindte in de gemeente Utrech t toch 
in niet onbeduidende getale vertegenwoordigd 
is; dat het voor dat deel der bevolking van 
belang is t e achten, ook voor het minvermo
gende deel daarvan, dat een Sanatorium van 
gelijke gezindte bestaat, waar zij hunne tuber
culose-patiënten kunnen doen verplegen; dat 
het niet inziet, waarom het suppletiefonds, 
waaruit jarenlang gelden zijn gefourneerd ten 
behoeve van minvermogende Gereformeerd ge-

zinde Utrechtsche ingezetenen, geen beroep zou 
mogen doen op de weldadigheid van Utrechts 
burgerij ; 

O. dat aan eene vereeniging van breeden 
opzet als de. onderhavige, de toestemming tot 
het houden van openbare inzamelingen slechts 
dan behoort te worden geweigerd, indien ge
wichtige redenen zich tegen het verleenen daar
van zouden verzetten ; 

dat zulks hier echter niet het geval is; 
dat, ook indien het aantal Utrechtsche inge

zetenen, dat hulp ontvangt van de bedoelde 
vereeniging, gering mocht zijn, hierin geen 
reden van voldoend gewicht kan worden gezien, 
om die vereen;.ging, die zich inzonderheid voor 
een vrij talrijk volksdeel eener bepaalde ge
zindt e de bestrijding van de tuberculose t en 
doel heeft gesteld, ten deze bij soortgelijke ver
eenigingen ach ter te stellen ; 

dat derhalve burgemeester en wethouders 
van Utrecht de gevraagde toestemming ten 
onrechte hebben geweigerd ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden beschik
king, te beslissen, dat burgemeester en wet
houders der gemeente Utrecht ten onrechte 
toestemming tot het houden van de voren be
doelde collecte hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A . B.) 

21 'f,'ebruari 1938. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 101.) 

Te recht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een verordening regelend 
het toekennen van pensioen aan gewezen 
wethouders uit overweging, dat de werk
zaamheden, aan de vervulling van het 
wethouderschap in een gemeente als de 
onderhavige, welke nog geen 8000 inwo
ners telt, verbonden, niet zoo omvangrijk 
en van zoodanige beteekenis zijn, dat er 
aan leiding zou bestaan tot toekenning van 
een pensioen van 5 % der laatstelijk ge
noten wedde voor elk jaar dienst a ls wet
houder ; een pensioenpercentage van 2½ 
wordt voor deze gemeente redelijk geacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Boskoop tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
21/25 September 1937, G. S. N°. 359 (38 afdee
ling), waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van den raad dier gemeente van 
19 Juli 1937, tot vaststelling van een verorde
ning, regelende het verleenen van pensioen aan 
de wethouders dier gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
Januari 1938, N°. 39; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Februari 1938, 
N°. 4134, afdeeling Binnenlandsch Bestu ur; 

0. dat het evenvermelde beslui t van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat a rtik el 2 
der bovengenoemde verordening bepaalt, dat 
het pensioen van den wethouder, berekend over 
den vollen duur van zijn al of niet onderbroken 
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ambtsvervulling, voor 4 volle zittingsjaren, 
gedurende welke hij het wethouderschap heeft 
vervuld, met inachtneming van het bij de wet 
bepaalde maximum, 20 % en voor elk volgend 
zittingsjaar 5 % en van de laatstelijk door hem 
genoten wedde, bedoeld in artikel 100, eerste 
lid, der gemeentewet zal bedragen ; dat der
halve elk jaar dienst als wethouder der gemeente 
Boskoop met een pensioen van 5 % van de 
laatstelijk genoten wedde zal worden vergolden ; 
dat hun college van oordeel is, dat zoodanige 
aanspraak niet in overeenstemming is te achten 
met de beteekenis van het wethouderschap in 
een gemeente als Boskoop; dat hun college zich 
ermede zou kunnen vereenigen, indien het pen
sioenpercentage in plaats van 5 op 2½ werd 
bepaald ; dat de raad van Boskoop hiertoe 
echter niet bereid is gevonden ; 

da t de raad van Boskoop in beroep aanvoert, 
dat de onthouding van de goedkeuring aan het 
heslui t rust op de overweging van Ged. Staten, 
dat hun college van oordeel is, dat een aan
spraak op pensioen, als in artikel 2 der ver
ordening gegeven, niet in overeenstemming is 
te achten met de beteekenis van het wethou
derschap in een gemeente als Boskoop ; dat deze 
overweging door de formuleering "in een ge
meente als Boskoop" door vaagheid uitmunt 
en den gemeenteraad in het duister laat tasten 
naar de motie,,en, waarop deze uitspraak is 
gegrond ; da t, daar deze enkele overweging on
voldoende is om de motieven, waarop de weige
ring der goedkeuring rust, te doen kennen, het 
besluit van Ged. Staten, in strijd met. het be
paalde in artikel 232 der gemeentewet, niet 
geacht kan worden met redenen t e ziin om
kleed ; dat, wat de zaak zelve betreft, hij van 
oordeel is, dat de beteekenis van het wethou
derschap tot uitdrukking behoort te komen in 
de jaarwedde van den wethouder; dat, daar het 
pensioen bedrag afhankelijk wordt gesteld van 
de jaarwedde, automatisch de aanspraak op 
pensioen daarmede in overeenstemming blijft; 
dat de woorden uit de overweging van Ged. 
Staten "in een gemeente als Boskoop" zouden 
kunnen duiden op de meening, dat het pen
sioenpercentage grooter of kleiner zou behooren 
te worden gesteld, al naar gelang van de be
langrijkheid der gemeente, althans naar gelang 
de beteekenis van het wethouderschap in een 
gemeente grooter of kleiner zou worden geacht; 
dat - zoo di t de zin van de overweging van 
Ged. Staten mocht zijn - men dan tot de con
clusie zou moeten komen, dat hoe grooter de 
jaarwedde, des te hooger het percentage van 
het p ens ioen - en om.gekeerd - zou moeten 
worden gesteld, indien de behoefte aan een 
pensioenregeling voor de wethouders bestaat ; 
dat de gemeenteraad van Boskoop een derge
lijke overweging n iet tot de zijne zou kunnen 
maken, wijl ze tot ongerijmdheden leiden zou ; 
dat bij een percentage van 5 het maximum
pensioen wordt bereikt na 10 dienstjaren, welke 
practisch beteekenen drie 4-j arige ambts
perioden ; dat, zal aan het wettelijk toelaatbaar 
maximum van 50 % eenige beteekenis kunnen 
worden toegekend, in dien zin, dat het ook 
inderdaad, anders dan bij zeer hooge uitzonde
ring, voor een wethouder bereikbaar is, een 
pensioenpercentage van 5 % voor elk dienst
jaar redelijk kan worden genoemd ; dat ook uit 
financieel oogpunt de vastgestelde regeling in 

haar toepassing tot geen bezwaren zal leiden ; 
dat op grond van het vorenstaande, naar 
's raads oordeel, het besluit van Ged. Staten 
niet behoort te worden gehandhaafd ; weshalve 
de raad heeft verzocht aan zijn besluit van 
19 Juli 1937 alsnog goedkeuring te verleenen ; 

0 . dat, blijkens de overwegingen van het 
bestreden besluit van Ged. Staten, dit college 
de aanspraak op pensioen van een wethouder, 
zooals deze in artikel 2 der bovengenoemde 
verordening is toegekend, neerkomende op 5 % 
van de laatstelijk genoten wedde voor elk jaar 
dienst als wethouder der gemeente, als niet in 
overeenstemming met de beteekenis van het 
wet,houderschap in een gemeente als Boskoop 
te hoog acht ; 

dat de strekking van deze overweging vol
doende duidelijk is, zoodat het besluit niet ge
acht kan worden, naar den eisch van artikel 
232, ·in verband met artikel 101, 9° lid, der 
gemeentewet, niet met redenen te zijn omkleed ; 

0 . wat de zaak zelve betreft, dat Wij met 
Ged. Staten van oordeel zijn, dat werkzaam. 
heden, aan de vervulling van het wethouder
schap in een gemeente als Boskoop, welke nog 
geen 8000 inwoners telt, verbonden, niet zoo 
omvangrijk en van zoodanige bet eekenis zijn, 
dat er aanleiding zou bestaan tot toekenning 
van pensioensaanspraken, als in de onder
werpelijke verordening wordt gegeven ; 

dat een pensioenpercentage van 2½ voor 
deze gemeente Ons met Ged. Staten redelijk 
voorkomt; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan de 
bovengenoemde verordening hunne goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren ; 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

21 Februari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Reglement Autovervoer Personen 
art. 37.) 

Bij overtreding van het verbod van art. 
37, lid 1 Reglement Autovervoer personen 
door een N. V. is niet de directeur daar
voor strafrechtel ijk aansprakelijk, ook al 
neemt hij in feite de beslissing tot exploi 
tatie en heeft hij den eersten stoot tot uit
voering dier bes! issing gegeven, daar de 
directeur, aldus optredende, niet zelf ex
ploitee1·t, doch slechts in di enst der N. V. 
die handelingen verricht, welke voor de 
exploitatie noodig zijn, De strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van den directeur voor 
die handelingen mag alleen worden aan
genomen, als zij berust op eene uitdruk
kelijke wetsbepaling, hetgeen hier niet het 
geval is. [Aldus ook Adv.-Gen. Berger, die 
nog een betoog van gereq., als zou art. 37 
verbindende kracht missen, bestrijdt.] 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. bij 
het Kantongerecht te 's-Gravenhage, requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te 's-Gravenhage van 30 
Sept. 1937, waarbij N. S. , directeur te 's-Gra
venhage, van rechtsvervolging is ontslagen; 
(Voor gereq. gepleit door Mr. G. de Grooth). 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden mondeling vonnis van het 
Kantongerecht alhier werd ten laste van ge
requireerde bewezen verklaard: ,, dat hij te 
's-Gravenhage op en omstreeks 15 Juli 1937 
in zijn hoedanigheid van directeur der N . V. 
" Sommeling's Automobielbedrijf" , van welke 
vennootschap het bedrijf te 's-Gravenhage was 
gevestigd, zonder dat een vergunning als be
doeld in art. 2 van het gewijzigde Reglement 
A.utovervoer personen was verleend, op zijn 
overeenkomstig zijn bevoegdheid a ls directeur 
gegeven last personen tegen vergoeding, ge
heel of gedeeltelijk binnen Nederland, over 
voor het openbaar verkeer openstaande rijwe
gen heeft doen vervoeren met motorrijtuigen, 
die ingericht waren voor vervoer van meer 
dan zes personen, den bestuurder daaronder 
niet begrepen, niet zijnde taxi's of huurauto's 
in den zin van a1·t. 1 van het bovengenoem d 
reglement, zulks teneinde in het op zoodanig 
vervoer gericht bedrijf van bovengenoemde 
naamlooze vennootschap met dat vervoer ten 
behoeve dier vennootschap winst te behalen." 
Gerequirnerde werd van rechtsvervolging te 
dezer zake ontslagen", op grond, dat het te
lastegelegde feit niet strafbaar is, daar toch 
de strafbaars teil i ng van het exploiteeren van 
een motorrijtuig a ls middel tot vervoer van 
personen - dat wil zeggen het in een op zoo
danig vervoer gericht bedrijf treffen van die 
maatregelen, die noodig zijn om uit het voor 
dat vervoer inger icht en gebezigd motorrijtuig 
winst te behalen - niet omvat het aan den 
verdachte te laste gelegde feit . als zoude hij 
in zijne hoedanigheid van directeur eenèr 
naamlooze vennootschap personen hebben doen 
vervoeren, teneinde in het op roodanig ver
voer gericht bedrijf dier vennootschap met dat 
vervoer ten behoeve dier vennootschap winst te 
behalen." 

Tegen deze beslissing voert de H eer requi 
rant aan het middel van cassatie, luidende: 
,.S., althans v. t. van de artt. 352 en 398 Sv .. 
van P aragraaf 47, artt. 1 en 2 en van Afdee
ling 9 van de Wet van 29 November 1935 S . 
685 tot verlaging van de openbare uitgaven 
en van artt. 2 en 37 van het Reglement Auto
voer P ersonen." Ter ondersteuning van dit 
middel wordt in de schriftuur het volgende 
opgemerkt: ,,De door den Kantonrechter ge
geven definitie van "exploitatie" erkent ook 
ondergeteekende in het a lgemeen als juist. 
Dat hij "exploiteert", zal inderdaad in het 
algemeen slechts gezegd kunnen worden van 
hem, die in een eigen bedrijf voor zich zelf 
winst tracht te behalen. Wat ondergeteekende 
echter zou willen betwisten is, dat uit deze 
stelling nu ook de consequentie voortvloeit, 
dat bij een bedrijf, dat in den rechtsvorm eener 
naamloo1,0 vennootschap wordt uitgeoefend 
geen enkel natuurlijk persoon gezegd kan wor
den te ,. 11xploiteeren" en dus niemand voor de 
uitoefening van het bedrijf in strijd met de 
betreffende bepaiingen strafbaar zou zijn. 

Natuurlijk was het voorzichtiger geweest, 
wanneer de wetgever de aansprakelijkheid van 
bestuurders van rechtspersonen, die motor
rijtuigen exploiteeren, bepaaldelijk !-\ad gere
geld. Echter behoeft het feit, dat dit niet 
geschied is, nog niet tot straffeloosheid van 

die bestuurders te leiden. Naar het onderge
t,eekende voorkomt, zou dit laatste a lleen da n 
het geval zijn, indien ófwel althans denkbaar 
ware, dat art. 37 van het R .A .P . tot strekking 
zou hebben wel de exploitatie van motorrij 
tuigen onder de daargenoemde omstandigheden 
door natuurlijke personen, maar niet. gelijke 
exploitatie door rechtspersonen te verbieden, 
ófwel twijfel zou kunnen best-aan over de 
vraag, welke natuurlijke persoon, indien het 
verbod ook voor rechtspersonen 1,0u gelden, 
de dader van overtreding van dat verbod zou 
zijn. 

Dat het eerste niet het geva l is , is wel boven 
twijfel verheven. Het is ten eenenmale onmo
gelijk een grond te bedenken, waarom de
zelfde exploitatie van motorrijtuigen, die aan 
natuurlijke personen verboden is , aan rechts
personen geoorloofd zou. zijn. 

Dit eenmaal vaststaande kan ook geen rede
lijke twijfel bestaan, wie in geval van over
treding van het verbod door een rechtspersoon 
de dader dier overtreding is. Dit kan niemand 
anders zijn dan hij , die overeenkomstig de be
voegdheid, die ,,ijn functie in die rechtsper
soon hem geeft, in feite de beslissing tot ex
ploitatie heeft genomen en de eerste stoot tot 
uitvoering dier bes! issing heeft gegeven, anders 
gezegd: dat orgaan der rechtspersoon, dat be
voegdelij k datgene gedaan heeft wat een na
tuurlijke persoon - die natuurlijk ook van de 
diensten van anderen gebruik kan maken -
moet doen om, mits overigens aan de omschrij
ving daarvan voldoende, als "exploitant" te 
gelden. Volgens de bewezen verklaarde stel 
lingen der dagvaarding is dit met den ver
dachte het geval. " 

Art. 37 lid 1 van het Reglement Autover
voer Personen (K. B. 12 J anuari 1937 S. 562) 
luidde vroeger: ,,Het is verboden zonder ver
gunning of inschrijving of a nders dan met 
inachtneming van een vergunning of inschrij 
ving en van de aan de vergunning verbonden 
voorwaarden met een autobus personen over 
de wegen te vervoeren of te doen vervoeren 
of met een motorrijtuig geen autobus zijnde 
tegen vergoeding van welken aard ook per
sonen over de wegen te vervoeren of te doen 
vervoeren." Toen in verband met deze bepaling 
aan den gerequireerde werd te laste gelegd 
" dat hij op 30 Maart 1937 ± 15 uur in zijn 
hoedanigheid van eenige directeur der N . V . 
Sommelings Automobielbedrijf en van eenige 
opdrachtgever namens die N. V . tot het ver
voeren van personen met autobussen, over den 
voor het openbaar verkeer openstaanden rijweg 
de Gedempte Gracht te 's-Gravenhage met een 
autobus een aantal personen heeft doen ver
voeren zonder eenigerlei daartoe ingevolge art. 
2 van het " Reglement autovervoer personen" 
vereischte vergunning of inschrijving", werd 
dit feit bij vonnis van het K antongerecht te 
's-Gravenhage van 18 Mei 1937 N°. 917 niet 
strafbaar geoordeeld, op grond dat roodanig 
vervoeren zonder vergunning met een autobus 
niet viel onder "exploiteeren van middelen tot 
vervoer van personen", a ls bedoeld in Afdee
ling 6 § 47, art. 2, der W et van 29 ovember 
1935 S. 685 tot verlaging van de openbare 
uitgaven. Volgens genoemd vonnis moet onder 
,,exploiteeren'' immers worden verstaan ,,het 
vervoeren of doen vervoeren van personen of 
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goederen in een bedrijf, met een economisch 
doel." 

Vermoedelijk naar aanleiding van dit vonnis 
werd het R.A.P. bij K. B. van 23 Juni 1937 
S. 573 op verschillende punten gewijz.igd, 
waarbij art. 37 lid 1 kwam te luiden: ,,Het is 
verboden zonder eene vergunning als bedoeld 
in art. 2 of anders dan met inachtnem ing van 
zulk eene vergunning en van de aan zulk eene 
vergunning verbonden voorwaarden een mo
torrij tuig tot vervoer van personen over de 
wegen te exploiteeren." In verband met deze 
wijziging en met de vorenvermelde definitie 
van "exploiteeren" schijnt de thans uitge
brachte dagvaarding, in tegenstelling tot de 
reeds genoemde, te bevatten de lotwoorden: 
.,teneinde in het op wodanig vervoer gericht 
bedrijf van bovengenoemde naamlooze vennoot
schap met dat vervoer ten behoeve dier ven
nootschap winst te behalen." Het komt mij 
voor, dat de Kantonrechter terecht in het alzoo 
telaste gelegde en bewezen verklaarde niet 
heeft gezien een exploiteeren van motorrijtui
gen door den gerequireerde, omdat, gelijk 
diens raadsman betoogde, het "exploiteeren" 
van motorrijtuigen, als in de dagvaarding 
omschreven, tot vervoer van personen over de 
wegen uitteraard, naar de, m. i. juiste, be
gripsbepaling, in het bestreden vonnis gege
ven, geschiedt door dengene, die zoodanig ver
voer als bedrijf uitoefent, en niet door hem. 
die in dienst van een ander in diens bedrij f 
werkzaam is, gelijk in dezen ten aanzien van 
gerequireerde, optredende als directeur van 
de bij dagvaarding genoemde naamlooze ven
nootschap, kennelijk het geval is. Dat met 
"exploi teeren" ten dezen niet kan zijn bedoeld 
de handeling van een, in eens anders bedrij f 
werkzaam, persoon, volgt, naar het mij toe
schijnt, ook u it art. 2 van het R.A.P., woals 
1-.et thans luidt, nu immers daarbij eene ver
gunning wordt vereischt onder meer voor de 
,,exploitatie van autobussen voor de uitoefe
ning van een autobusdienst", terwijl art. 5 
enkel gewaagt van aanvragen om vergunning 
,,voor de uitoefening van een autobusdienst." 

Naar mijne bescheiden meening betreft het 
hier eene minder nauwkeurige redactie, welke 
slechts tot een redelij ken zin kan worden her
leid, door aan te nemen, dat de op aanvrage 
verleende vergunning voor de uitoefening van 
een autobusdienst moet worden gelijkgeste ld 
met de in art. 2 bedoelde vergunning tot ex
ploitatie van autobussen voor de uitoefening 
van zulk eenen dienst, waaruit wederom volgt, 
dat als exploitant van de autobussen slechts 
kan worden aangemerkt de ondernemer van 
den autobusd ienst en niet een persoon, die, als 
gerequireerde, in dienst van dien ondernemer 
de noodige opdrachten geeft tot het vervoer 
met diens autobussen. H etzelfde geld t voor 
wat betreft de uitoefening van toenvagenritten 
(artt. 2 sub b en 15 R.A.P .). Terecht, naar 
het mij voorkomt, werd dan ook namens den 
gerequireerde betoogd, dat eene andere op
vatting ~t het wnderlinge gevolg zoude leiden, 
dat de directeur van eene naamlooze vennoot
schap, die eenen autobusdienst, resp. toerwa
genritten, uitoefent met daartoe bekomen ver
gunning, tevens nog eene persoonlijke vergun
ning zoude moeten bezitten, tene inde te voor
komen, dat hij, in zijne hoedanigheid bevoeg-

delijk opdracht gevende tot het vervoeren van 
personen met motorrij tuigen 7.Îjner naamlooze 
vennootschap tegen vergoeding aan deze, als 
exploitant van motorrij tuigen t~ dien einde. 
onder de bepaling van art. 37 R.A.P. wuda 
vallen. De in de schriftuur verdedigde opvat
ting, dat gerequireerde, als directeur der bij 
dagvaarding genoemde vennootschap, ter zake 
van de hem tel aste gelegde handelingen aan
sprakel ijk zoude zijn als exploitant in den zin 
van art. 37 R.A.P. schijnt mij derhalve on
aannemelijk, wodat ik mij met het voorgestelde 
middel niet kan vereenigen. 

Voor het geval Uw Raad hiernmtrent anders 
mocht oordeelen, wierp de geëerde pleiter voor 
gerequireerde nog op, dat de bepaling van 
art. 37 R.A.P. verbindende kracht wude mis
sen, omdat zij elke exploitatie zonder vergun
ning verbiedt, ook die exploitatie, welke niet 
aan de voonvaarde eener vergunning gebonden 
is, woals de exploitatie van motorrijtuigen in 
een bedrijf zonder dat door de vervoerde per
sonen vergoeding wordt betaald, waarmede, 
bl ijkens de aangevoerde voorbeelden (Enka, 
P hilips, Bij enkorf met luxe wagens) kennelijk 
wordt bedoeld hetgeen art. 1 onder l R.A.P. 
verstaat onder "eigen vervoer", te weten het 
vervoer van personen met autobussen ten eigen 
behoeve of ten behoeve van eigen bedrijf of 
onderneming ronder vergoeding. Voorts noem
de pleiter in dit verband nog de exploitatie 
van een motorrijtuig, lngericht als vrach tauto, 
gebezigd tot het vervoer van hoogstens zes 
personen, ook al geschiedt het vervoer tegen 
vergoeding, terwijl een dergel ijk motorrijtuig 
noch is eene autobus, noch een personenauto 
en dus geen vergunning behoeft, en nochtans 
art. 37 zoodanig exploitatie verbiedt. Ten 
slotte wude genoemd artikel ook onverbindend 
zijn, omdat volgens art. 45 R.A.P. voor huur
auto's en taxi's tot op 1 September 1937 geene 
vergunning noodig was, t.erwijl art. 37 alge
meen luidt voor exploitatie van motorrij tui gen 
tot vervoer van personen. 

Dit bezwaar acht ik niet gegrond, aangezien 
het verbod, in art. 37 gegeven behoudens 
,,eene vergunning, als bedoeld in art. 2", h ier
mede m. i. voldoende duidelijk doet uitkomen 
de bedoeling, dat het slechts betrekking zal 
hebben op motorrijtuigen, als in art. 2 ge
noemd, waarvoor zoodanige vergunning ver
eischt wordt, terwijl de bepaling van art. 45 
R.A.P., houdende, dat dit besluit in werking 
treedt op 15 Februari 1937 met ui twndering 
van het bepaalde omtrent tax i's en huurauto's, 
ten aanzien van welke motorrij tuigen het in 
werking treedt op 1 September 1937, m. i. 
buiten twij fe l stelt, dat ook het verbod van 
art. 37 eerst vanaf I aatstgenoemden datum 
voor motorrij tuigen, als de voornoemde, geldt. 
Uw Hooge Raad vergelijke het door den ge
achten pleiter aangehaalde opstel van Prof. 
Huart R.M. dl. 48-(1929)-blz. 486. 

Op grond van het boven betoogde omtrent 
het voorgedragen middel concludeer ik tot 
venverping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur,' luidende: 
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enz. ( zie conclusie) ; 
Ter ondersteuning van dit middel veroorlooft 

ondergeteekende zich het volgende aan te 
voeren: 

,,De door den kantonrechter enz. (zie con
clusie" ); 

0. dat aan gerequireerde is te laste gelegd 
en te zijnen laste is bewezen verklaard: ,,dat 
hij enz. (zie conclusie); 

0. dat in de aanteekening van het bestreden 
vonnis onder meer staat vermeld: ,,verdachte 
ontslagen van rechtsvervolging. op grond dat 
het ·te laste gelegde feit niet st.rafbaar is, daar 
toch de strafbaarstelling van het exploiteeren 
van een motorrijtuig als middel tot vervoer 
van personen, - dat wil zeggen het in een 
op wodanig vervoer gericht bedrijf treffen 
van die maatregelen, die noodig zijn om uit 
het voor dat vervoer ingericht en gebezigd· 
motorrijtuig winst te behalen, - niet omvat 
het aan den verdachte te laste gelegde feit, 
a ls wude hij in zijn hoedanigheid van direc
teur eener N . V. personen hebben doen ver
voeren, ten einde in het op wodanig vervoer 
gericht bedrijf dier vennootschap met dat ver
voer ten behoeve dier vennootschap winst te 
behalen." 

Wat het middel betreft: 
0 . dat art. 37, late lid Re~lemènt Autover

voer Personen, zooals dit biJ Koninklijk Be
sluit van 23 Juni 1937 S. 573 gewijzigd is, 
verbiedt het exploiteeren van een motorri}ruig 
tot vervoer van personen over de wegen zonder 
een vergunning als bedoeld in art. 2 van dat 
Reglement; 

0. dat bij het bestreden vonnis terecht is be
slist, dat het bewezen verklaarde niet inhoudt 
de overtreding door gerequireerde van het 
verbod van dit artikel , tenzij juist wu zijn 
requirant's bij het middel gevoerde betoog, 
dat bij overtreding van dat verbod door een 
N . V. de directeur daarvoor strafrechtelijk 
aansprakelijk is, daar hij in feite de beslissing 
tot exploitatie heeft genomen en den eersten 
stoot tot uitvoering dier beslissing heeft gege
ven, mits overigens aan de omschrijving van 
.,exploitant" voldoende"; 

0 . dat echter de directeur, aldus optredende, 
niet zelf exploiteert, maar slechts in dienst 
van de N . V. die handelingen verricht, welke 
voor de exploitatie noodig zijn; 

0 . dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van den directeur voor die handelingen alleen 
mag worden aangenomen, als zij berust op een 
uitdrukkelijke wetsbepaling, hetgeen ten deze 
niet het geval is; 

0 . dat de in het bestreden vonnis gegeven 
beslissing derhalve juist is en het middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

21 Februari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. artt. 39 en 
42. ) 

Uit het bewezenverklaarde volgt, dat de 
trailer op de rechtsche en op de link~che 
as van de achterbrug telkens twee wiel en 
had, dat de aanwezige reminrichting -
ofschoon oorspronkelijk bestemd om op 
vier wielen te werken - zoodanig was, dat 

L. 1938. 

zij niet werkte op het l inkerbinnenwiel en 
het rechterbuitenwiel, voorts dat het voo1· 
het moton-ijtuig afgegeven inschrijvings
bewijs vermeldde, dat de achteras van den 
trailer voorzien moest zijn van een vacuum
inrichting, doch niet dat die 1·eminrichting 
daarin was omschreven als werkende op 
meer dan twee der wielen, hetgeen ook 
niet als vanzelfsprekend mag worden aan
genomen. 

Het bewezenverklaarde brengt derh alve 
niet mede, dat de aanwezige reminrichting 
niet in overeenstemming was met de ge
gevens omtrent de reminrichting in het in
schrijvingsbiljet vermeld, weshalve de 
Rechtb. terecht heeft geomdeeld, dat het 
bewezene niet valt onder het verbod van 
art. 42, lid 1 aanhef en sub d M . en R. 
Regl. 

[Adv.-Gen. Berger: Art. 39 heeft geen 
ander doel, dan in het inschrijvingsbewijs 
te doen opnemen een aantal gegevens ter 
vaststelling van de identiteit van het in
geschreven motorrijtuig of aanhangwagen . 
Uit het ontbreken van een onderdeel der 
reminrichting op de achteras enz. vol~/ 
geenszins, dat het i. c. bedoelde motornj
tuig niet in overeenstemming wu zijri met 
het in art. ·39oud e bedoeld gegeven om
trent reminrichting, terwijl niet is te laste-

. gelegd, veel min bewezen, dat het motor
rijtuig niet in goeden staat van onderhoud 
verkeerde.] 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Assen, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van voornoemde Rechtbank 
van 12 Nov. 1937, waarbij in honger beroep, 
na vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Meppel van 24 Augustus 1937, 
het aan R. W . H., transportrijder, te Winsum, 
bij inleidende dagvaarding telaste gelegde be
wezen, doch niet strafbaar werd verklaard, en 
gerequireerde van alle rechtsvervolging des
wege werd ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger . 

Aan den gerequireerde werd te Jaste ge
legd: ,,dat hij den 26 Maart 1937, te 2¼ on
geveer in den namiddag te Kerkenbosch al
thans in de gemeente Zuidwolde als bestuur
der van een achtwielig motorrijtuig, hetwelk 
was ingeschreven, hiermede heeft gereden over 
den voor het openbaar verkeer openstaanden 
rijweg, terwijl twee remtrekstangen, waarvan 
de eenè op het binnenwiel van de linksche as 
en de andere op het buitenwiel van de recht
sche as van de achterbrug van het motorrijtuig 
behoorden te werken, geen remmende werking 
konden uitoefenen, doordien eerstgenoemde 
remstang ontbrak en de andere niet aan de 
remsleutel was verbonden, zulks niettegen
staande in het voor dat motorrijtuig afgegeven 
inschrijvingsbewijs was vermeld, dat de ach
teras van de trailer voorzien moest zijn van 
een vacuumreminrichting." 

Met vernietiging van een schriftelijk vonnis 
van het Kantongerecht te Meppel, houdende 
ontslag van rechtsvervolging, verklaa1·de de 
Arr.-Rechtbank te Assen bij haar thans bestre
den vonnis het telaste gelegde bewezen, met 
dien verstande, dat het feit is gepleegd te 

7 
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Kerkenbosch in de gemeente Zuidwolde. Ook 
de Rechtbank achtte echter dit als bewezen 
aangenomen feit niet strafbaar gesteld bij art. 
42 van het Motor- en Rijwielreglement, noch 
bij eenig ander wetsvoorschrift en ontsloeg 
mitsdien den gerequireerde te dezer zake van 
alle rechtsvervolging. 

Bij schriftuur voert de Heer requirant als 
middel van cassatie aan : 

"S., althans v. t. der artt. 1, 2, 28 en 33 
Motor- en Rijwielwet, 1, 39 sub c, 42 sub d, 
55, 73 en 88 Motor- en Rijwielreglement, 350, 
351 en 352 Sv.; ter toelichting waarvan wordt 
betoogd, dat in de dagvaarding is gesteld en 
door de Rechtbank bewezen verklaard, dat 
van de reminrichting op de achteras een on
derdeel ontbrak, en een ander deel niet be
hoorlijk was bevestigd ter plaatse waar zulks 
behoort; dat hieruit volgt, dat niet kan wor
den gezegd, dat een vacuumreminrichting aan
wezig is geweest, hoogstens een onvolledig 
samenstel van onderdeel en daarvan ; rlat het 
inschrijvingsbewijs als eisch stelde, dat op de 
achteras een vacuumreminrichting, uiteraard 
een volledige reminrichting, aanwezig moest 
zijn; dat het motorrijtuig mitsdien niet in 
overeenstemming was met het inschrijvings 
bewijs, welk feit, naar het den Heer requiranl 
voorkomt, strafbaar is ingevolge art. 42 sub d 
van het Motor- en Rijwielreglement." 

Het middel schijnt mij niet gegrond. Art. 
39 van het Motor- en Rijwielreglement bepaalt 
onder meer in lid 2 aanhef en onder e, dat in 
het inschrijvingsbewijs niet mag ontbreken de 
vermelding of de omschrijving van koetswerk, 
onderstel, wielen, motor, koppeling en rem
inrichting, alsmede van fabrikaat en merk, 
voor zoover het motorrijtuig of de aanhang
wagen van een en ander is voorzien, terwijl 
in art. 42 van genoemd 1·egleme.nt wordt ver
boden naar de onderscheiding, aangegeven in 
a, t. 65, over een weg te rijden, te doen of te 
laten rijden met een ingeschreven motonijtuig 
of aH,hangwagen onder meer (sub d) indien 
h.it r 10torrijtuig of de aanhangwagen niet in 
oven,,,nstemming is met de gegevens, genoemd 
in art. 39, onder c, d, e en / , welke in het voor 
het motorrijtuig of den aanhangwagen afge
geven inschrijvingsbewijs zijn vermeld, alsook 
(sub h), indien het motorrijtuig of de aanhang
wagen niet in goeden staat van onderhoud 
verkeert. De voormelde bepaling van art. 39 
heeft, naar het mij voorkomt, geen ander doel, 
dan in het inschrijvingsbewijs te doen opnemen 
een aantal gegevens ter vaststelling van de 
identiteit van het ingeschreven motorrijtuig of 
van den ingeschreven aanhangwagen. Met het 
bij dagvaarding gestelde, dat de achteras van 
den trailer voorzien moest zijn van een vacuum
reminrichting, kan dan ook m. i. niet meer 
zijn bedoeld, dan dat in het inschrijvingsbewijs 
was vermeld, dat gerequireerde's motorrijtuig 
bij de inschrijving onder meer was voorzien 
van eene vacuumreminrichting. Van de gesteld
heid dier inrichting ten tijde van de inschrij 
ving wordt immers niet gerept. Het wil mij 
dan ook voorkomen, dat uit het ontbreken van 
een onderdeel der reminrichting op de achteras 
en het niet behoorlijk bevestigd zijn van een 
ander deel ter plaatse, waar zulks behoort, 
geenszins volgt, dat het in dezen bedoelde 
motorrijtuig niet in overeenstemming zoude 

zijn geweest met het in art. 39 onder e bedoeld 
gegeven omtrent de 1·eminrichting, terwijl niet 
is telaste gelegd, veel min bewezen, dat het 
motorrijtuig van gerequireerde niet in goeden 
staat van onderhoud verkeerde. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee,· 

Servatius ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, toegelicht 
als hieronder vermeld, en luidende : (zie con
clusie); 

S ., althans v. t., der artt. 1, 2, 28 en 33 der 
Motor- en Rijwielwet, 1, 39 sub e, 42 sub d, 
55, 73 en 88 van het Motor- en Rijwielregle
ment, 350, 351 en 352 Sv.; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
gerequireerde is bewezen verklaard, dat hij 
(zie de t.1.1. iQ de conclusie); 

dat de Rechtbank daarna heeft overwogen: 
"dat het als bewezen aangenomen feit echter 
niet strafbaar is gesteld bij art. 42 van het 
Motor- en Rijwielreglement, noch bij eenig 
ander wetsvoorschrift, zoodat verdachte te de
zer zake van alle rechtsvervolging behoort te 
worden ontslagen" ; 

0. dat ter toelichting van het middel is aan
gevoerd, dat het inschrijvingsbewijs, als eisch 
stellende dat op de achteras een vacuumrern
inrichting aanwezig moest zijn, uiteraard een 
volledige reminrichting vereischt, dat uit het 
telaste gelegde en bewezen verklaarde volgt, 
dat hier niet een vacuumreminrichting aan
wezig was, doch hoogstens een onvolledig sa
menstel van onderdeelen daarvan, en dat het 
motorrijtuig mitsdien niet met het inschrij
vingsbewijs in overeenstemming was, hetgeen 
strafbaar is ingevolge art. 42 sub d van het 
Motor- en Rijwielreglement ; 

0. dienaangaande: 
dat uit het bewezen verklaarde volgt, dat de 

trailer op de rechtsche en op de I inksche as 
van de achterbrug telkens twee wielen had, en 
dat de aanwezige 1·eminrichting zoodanig was, 
dat deze niet werkte op het linkerbinnenwiel 
en het rechterbuitenwiel, hoewel die inrich
ting er op wees, dat die oorspronkelijk be
stemd was om op alle vier wielen te werken; 

dat voo1·ts volgens die bewezenverklaring 
het voor het motorrijtuig a fgegeven inschrij
vingsbewijs vermeldde, dat de achteras van den 
trailer voorzien moest zijn van een vacuumrem
inrichting, doch niet dat rlie reminrichting 
daarin was omschreven als werkende op meer 
dan twee der wielen, hetgeen ook niet als 
rneds vanzelfsprekend mag worden aangeno
men; 

dat derhalve het bewe,.enverklaarde nog niet 
medebrengt, dat de aanwezige reminrichting 
niet in overeenstemming was met de gegeven 
omtrent de reminrichting, in het afgegeven 
inschrijvingsbewijs vermeld, de Rechtbank dus 
terecht heeft geoordeeld, dat het bewezene niet 
valt onder het verbod van art. 42, lid 1 aanhef 
en sub d, van het Motor- en Rijwielreglement 
en het middel niet juist is; ' 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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21 Februa1·i 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15 .) 

Waar de onderhavige instelling van be
trekkelijk weinig omvangrijken opzet is en 
haar wrg grootendeels uitstrekt over blin
den in de provincie Utrecht en wel voor
namelijk in de gemeente Utrecht is en 
dergelijke instelling in gemeenten, gele en 
buiten dat gebied, niet te rekenen tot e
zulke, die in de eerste plaats aanspr ak 
op het houden van een collecte ald ar 
kunnen maken. Terecht is de gevraa de 
toestemming geweigerd, nu te verwach en 
was, dat door het toestaan der colle te 
andere, inwnderheid plaatselijke, ins 1-
lingen gevoelige schade zouden onder n
den. 

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

het bestuur van de Stichting tot ondersteuning 
en zedelijke ontwikkeling van hulpbehoevende 
blinden, gevestigd te Utrecht, tegen de be
sluiten van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, Doesburg, Nijmegen, Schiedam, 
Tilburg,Vught,Wageningen, Zoetermeer, Zwolle 
en Goor, waarbij toestemming is geweigerd tot 
het houden van eene openbare .inzameling in 
die gemeenten ; 

Den .Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, ge.boord, advies van 
9 F ebrua ri 1938, N°. 55 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 F ebruari 1938, 
No. 1905, Afdeeling Armwezen ; 

0. dat het bestuur van de bovenvermelde 
Stichting tot burgemeester en wethouders van 
~lke der gemeenten Apeldoorn, Doesburg, Nij 
megen, Schiedam, Tilburg, Vught, Wageningen, 
Zoetermeer, Zwolle en Goor het verzoek heeft 
gericht, in hunne gemeente een collecte t e 
mogen houden ; 

dat deze gemeentebesturen op het genoemde 
verzoek afwijzend hebben beschikt; 

dat burgemeester en wethouders van Apel
doorn bij hun desbetreffend besluit van 3/5 
Augustus 1937 hebben volstaan met de mede
deeling dat het verzoek van de hand is ge
wezen; 

dat burgemeester en wethouders van Does
burg bij hun desbetreffend besluit van 20 Au
gustus 1937 hebben overwogen, dat bij het 
beoordeelen van de vraag, of er aanleiding be
staat, collecten voor blindenarbeid toe te staan, 
het noodig is rekening te houden met het feit, 
dat er in ons land verschillende instellingen zijn, 
welke blindenzorg beoefenen; dat, waar deze 
gemeente moei lijk gerekend kan worden te be
hooren tot het gebied dezer Stichting, de ge
vraagde vergunning is geweigerd ; 

dat burgemeester en wethouders van Nij
megen bij hun desbetreffend besluit van 3 Sep
tember 1937 hebben overwogen, dat de plaatse
lijke instellingen van weldadigheid en charita
tieve vereenigingen wegens de steeds minder 
wordende opbrengst der collecten niet in staat 
zijn voldoenden steun te verleenen ; dat het 
houden van de gevraagde inzameling van gelden 
nadeelig zal zijn voor den financiëelen toestand 
van de bedoelde instellingen en vereenigingen ; 
dat reeds plaatselijk aan blinden steun wordt 
verleend door de Nijmeegsche Vereeniging voor 

Werkver chaffing aan blinde huisvaders; dat 
ook de Geldersche Blindenverecniging reeds 
steun in deze gemeente verleent ; 

dat burgemeester en wethouders van Schie
dam bij hun desbetreffend besluit van 6 Sep
tember 1937 hebben overwogen, dat de weigering 
geschi.edt met het oog op het overgroote aantal 
der reeds verleende vergunningen ; 

dat burgemeester en wethouders van Tilburg 
bij hun desbetreffend besluit van 14 Apri l 1937 
hebben overwogen, dat volgens de in deze ge
meente geldende regeling met betrekking tot 
het verleenen van vergunning voor het houden 
van collecten, deze toestemming alleen kan 
worden gegeven, ind;en de vereeniging of in
stelling zelf of een afdeeling daarvan in de ge
meente Tilburg gevestigd is; dat zich deze 
omstandigheid ten aanzien van de onderhavige 
Stichting niet voordoet ; 

dat burgemeester en wethouders van Vught 
bij hun desbetreffend besluit van 12 April 1937 
hebben overwogen, dat in verband met de 
huidige tijdsomstandigheden zeer vele aan
vragen tot het houden van collecten inkomen 
en hierdoor te veel wordt gevergd van de mild
dadigheid der inwoners, welke allen min of 
meer door de tegenwoordige crisis worden ge
troffen, en het daarom noodzakelijk is, dat de 
openbare inzamelingen tot het hoogstnoodige 
worden beperkt; 

dat bur~emeester en wethouders van Wage
ningen biJ hun desbetreffend besluit van 8 
September 1937 hebben overwogen, dat de 
weigering geschiedt met het oog op de vele 
inzamelingen, welke te Wageningen voor plaat
selijke doeleinden worden gehouden ; 

dat burgemeester en wethouders van Zoeter
meer bij hun desbetreffend besluit van 15 Sep
tember 1937 hebben volstaan met de mede
deeling, dat de gevraagde toestemming niet 
kan worden verleend ; 

dat burgemeester en wethouders van Zwolle 
bij hun desbetreffend besluit van 12 Maart 1937 
hebben overwogen, dat blijkens een rapport 
van het Centraal archief en inlichtingenbureau 
inzake maatschappelijk hulpbetoon voor Neder
land de arbeid van de gemelde Stichting zich 
in hoofdzaak uitstrekt tot de gemeente en de 
provincie Utrecht, terwijl het niet bekend is, 
dat er eenige betrekking bestaat tusscheJ1 de 
Stichting en de gemeente Zwolle; dat het bij 
het verleenen van toestemmingen voor het 
houden van collecten gewenscht is met het oog 
op de vele aanvragen nauwkeurig na te gaan, 
welke instellingen voor de eigen gemeente alleen 
voor toestemming in aanmerlûng dienen te 
komen ; 

dat burgemeester en wethouders van Goor 
bij hun desbetreffend besluit van 19 October 
1937 hebben volstaan met de mededeeling, dat 
de gevraagde vergmrning wordt geweigerd ; 

dat van deze besluiten het bestuur der even
vermelde Stichting bij Ons in beroep is ge
komen, daarbij aanvoerende: 

ten aanzien van de gemeente Apeldoorn, dat 
burgemeester en wethouders van Apeldoorn 
niet hebben aannemelijk gemaakt, dat gewich
tige redenen zich tegen het verleenen van de 
toestemming verzetten ; 

ten aanzien van de gemeente Doesburg, dat 
de Stichting hare bem.oeiïngen uitstrekt over 
het geheele Rijk en blinden opnam uit de meest 
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wteenloopende gemeenten des lands; 
ten aanzien van de gemeente Nijmegen, dat 

het zeer wel mogelijk is, dat er onder de in
woners van Nijmegen tal van personen gevon
den worden, die, in het bijzonder met het lot 
van hunne blinde landgenooten begaan, de 
Stichting, die landelijk werkt, wenschen te 
Bteunen, zonder echter hunne bijdragen aan 
plaatselijke instellingen van weldadigheid ook 
maar eenigszins te verminderen of te ont
houden ; dat het zijns inziens dan ook geens
zins vaststaat, dat de bedoelde plaat8elijke in
stellingen van weldadigheid door de voorge
nomen collecte nadeel zouden ondervinden ; 
dat de in het bestreden besluit van burge
meester en wethouders van Nijmegen vermelde 
Nijm,eegsche Vereeniging voor werkverschaf
fing aan blinde huisvaders eene instelling is, 
die, naar den naam, te oordeelen, zich op een 
veel beperkter terrein dan de Stichting pleegt 
te bewegen ; dat het niet ter zake doet, dat 
ook de Geldersche Blindenvereeniging reeds 
steun in Nijmegen verleent ; 

ten aanzien van de gemeente Schiedam,, dat 
door de Kroon werd beslist, dat de omstandig
heid, dat in de gemeente reeds een groot aantal 
collecten wordt gehouden, op zichzelf geen vol
doenden grond tot weigering van de toestem
ming oplevert ; 

ten aanzien van de gemeente Tilburg, dat 
door de regeling, welke te Tilburg geldt, de be
langen der instellingen van weldadigheid of 
afdeelingen daarvan, te Tilburg gevestigd, be
voorrecht worden boven die van elders ; 

ten aanzien van de gemeente Vught, dat het 
zijns inziens aan de burgers zelf behoort te wor
den overgelaten te beslissen, of het verleenen 
van steun aan eene bepaalde vereeniging, die 
op hun weldadigheidszin een beroep wenscht 
te doen, financieel voor hen bezwaarlijk is te 
achten; 

t en aanzien van de gemeente Wageningen, 
dat aan de burgerij zelf behoort te worden over
gelaten te beslissen, of zij aan eene bepaalde 
vereeniging steun wenscht te verleenen; 

ten aanzien van de gemeente Zoetermeer, 
dat burgemeester en wethouders dezer gemeente 
het aanwezig zijn van gewichtige redenen, die 
zich tegen het organiseeren van eene collecte 
zouden verzetten, niet aannemelijk hebben 
gemaakt; dat de burgerij zelf zal moeten be
slissen, of zij aan de Stichting steun wenscht te 
verleenen; 

ten aanzien van de gemeente Zwolle, dat aan 
de burgerij zelf dient t e worden overgelaten te 
beslissen, of zij aan eene bepaalde vereeniging 
of stichting steun wenscht te verleenen ; 

ten aanzien van de gemeente Goor, dat de 
burgerij zelf zal dienen te beslissen, of zij aan 
de Stichting steun zal willen verleenen; 

0. dat deze instelling, die van betrekkelijk 
weinig omvangrijken opzet is, haar zorg grooten
deels uitstrekt over blinden in de provincie 
Utrecht en wel voornamelijk in de gemeente 
Utrecht; 

dat in gemeenten, gelegen buiten het gebied, 
dat in hoofdzaak door hare werkzaam.heid wordt 
bestreken, een,e dergelijke instelling niet is te 
rekenen tot dezulke, die in de eerste plaats 
aanspraak op het houden van eene collecte 
a ldaar kunnen maken ; 

dat met name, indien te verwachten is, dat 

door het toestaan van de collecte andere in
stellingen, inzonderheid plaatselijke instellingen, 
wien te dezen aanzien redelijkerwijze · voorkeur 
toekomt, gevoelige schade zullen ondervinden, 
de door eene instelling, als hiervoren bedoeld, 
gevraagde toestemming behoort te worden 
geweigerd; 

0. dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat in de gemeenten 
Apeldoorn, Doesburg, Nijmegen, Schiedam, 
Tilburg, Vught, Wageningen, Zoetermeer, 
Zwolle en Goor de belangen van andere instel
lingen, die eerder dan de onderhavige Stichting 
voor het houden van eene collecte a ldaar in 
aanmerking kwamen, het verleenen van de 
gevraagde toestemming met het oog op den 
daarvan te verwachten teruggang in de op
brengst harer inzamelingen niet gedoogden ; 

dat dus, daargelaten nog, dat· die stukken 
bovendien uitwijzen, dat het percentage van 
de opbrengst der collecten dezer Stichting, dat 
wegens de aan het houden van de collecten ver
bonden onkosten niet ten bate der blinden komt, 
wel zeer aan den hoogen kant is, de gevraagde 
toestemmingen terecht zijn geweigerd ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

23 Februari 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

De verordening stelt alleen zoodanige 
perceelen van de straatbelasting vrij, waar
in uitsluitend een inrichting tot algemeen 
nut gevestigd is, waarvan het publiek 
kosteloos gebruik kan maken. 

Zulks is niet het geval met het onder
havige perceel, waarin een post- en tele
graafkantoor (in een soortgelijke zaak: een 
Rijksbelastingkantoor; Red.) is gevestigd, 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Ontv. der Reg. en Dom. te Gouda, als ver
tegenwoordigende den Staat der Nederlanden, 
tegen de uitspraak van den R . v. B. voor de 
Dir. Bel. II te Rotterdam van 18 Oot. 1937 
n°. 12133 betreffende den aan den Staat over 
het belastingjaar 1937 in de straatbelasting 
der gem. Gouda opgelegden aanslag wegens 
het gebouw, waarin is gevestigd het Post- en 
Telegraafkantoor aldaar; 

Gezien de stukken; · 
0. dat tusschen partijen alleen geschil be

stond over de vrnag of het bovengenoemde 
eigendom van den Staat der Nederlanden uit
sluitend dient als inrichting tot algemeen nut 
en kosteloos voor het publiek toegankelijk is; 

0 . dat de R. v. B. die vraag ontkennend 
heeft beantwoord en mitsdien de beschikking 
van den Hoofdcommies, chef der afd. finan
ciën en belastingen ter gem.-secretarie van 
Gouda, waarbij de aanslag is gehandhaafd, 
heeft bevestigd, zulks op den navolgenden 
grond: 

dat de aanslag is opgelegd wegens het ge
bouwde eigendom te Gouda, waarin is geves
tigd het kantoor der posterijen, telegrafie en 
telefonie; 
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"dat appell ant stelt, dat deze aanslag moet 
worden vernietigd omdat krachtens het be
paalde in art. 8 B. 6 der betreffende veror
dening, geen straatbelasting verschuldigd is 
wegens eigendommen uiraluitend dienende als 
inrichting t.ot algemeen nut en kosteloos voor 
het publiek t.oegankelijk en het onderhavige 
eigendom aan die vereischten voldoet; 

dat partijen in 's Raads vergadering, desge
vraagd, hebben verklaard, dat dit gebouw, 
behalve voor bovenbedoelde rijksdiensten, te
vens beschikbaar wordt gesteld voor het maken 
van reclame door particulieren, van welke 
beschikbaarstelling inderdaad ook geregeld 
door particulieren gebruik wordt gemaakt, met 
name door Verzekeringsmaatschappijen, Stoom
vaartmaarachappijen, de J aarbeurs, de K.L.M. 
en anderen; 

dat wat er zij van de beschouwingen in het 
vert.oogschrift vervat, onder de bovengeschetste 
omstandigheden moet worden aangenomen, dat 
de Staat het gebouw op wodanige wijze ge
bruikt, dat het door hem ingeroepen recht op 
vrijstelling niet meer bestaat, zoodat terecht 
de onderhavige aanslag is opgelegd;" 

0. dat de Ontv. der Reg. en Dom. te Gouda 
in cassatie stelt: 

S. of v. t. van art. 8 B. 6 der Verordening 
op de Straatbelasting te Gouda, aangezien de 
R. v. B. ten onrechte heeft aangenomen dat 
het Post- en Telegraafkantoor te Gouda niet 
is eene inrichting uiraluitend dienende t.ot 
algemeen nut en kosteloos voor het publiek 
toegankelijk ; 

0. dienaangaande: 
dat de artt. 1 en 8, B. 6 der ve1·ordening 

op de heffing van eene belasting onder den 
naam straatbelasting te Gouda, aldus luiden: 

Art. 1. Ten behoeve van de gem. Gouda 
wordt als bijdrage in de kosten, ten laste der 
gemeente komende, voor aanleg en onderhoud 
der openbare land- en waterwegen der ge
meente, voor hun verlichting en voor afvoer 
van water en vuil onder den naam van straat
belasting een belasting geheven wegens ge
bouwde eigendommen en daarbij behoorende 
erven, die aan openbare land- of waterwegen 
in de gemeente belenden, of in de onmiddel
lijke nabijheid daarvan gelegen zijn, en we
gens ongebouwde eigendommen, die aan deze 
wegen belenden, of op deze wegen uitgang 
hebben. 

Art. 8. B. Geene belasting is verschuldigd 
wegens eigendommen: 

6. uiraluitend dienende als inrichting t.ot 
algemeen nut en kosteloos voor het publiek 
t.oegankelijk; 

0. dat het laatstgenoemde artikel alleen 
zoodanige perceelen van de straatbelasting 
vrijstel t, waarin uiraluitend eene inrichting tot 
al gemeen nut gevestigd is, waarvan het pu
bliek kosteloos gebruik maken kan ; 

dat zulks niet het geval is met het onder
havige perceel , waarin een post- en telegraaf
kant.o01, is gevestigd; 

dat derhalve - wat er zij van de overwe
g ing, waarop de R. v. B. zijne besliss ing deed 
steunen - , de Raad eene juiste beslissing heeft 
gegeven; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24 Feb1-ua1·i 1938. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 le lid.) 

De Centrale Raad van Beroep is - in 
tegenstelling t.ot de gemeentel ijke (Am
sterdamsche) Commissie van Beroep -
van oordeel, dat terecht aan den betrokken 
marktopzichter eervol onralag is verleend 
,,wegens ongeschiktheid, anders dan tenge
volge van ziels- of lichaamsgebreken". Uit
voerige overwegingen omtrent de beteeke
nis van deze "ongeschiktheid" in tegen
stelling t.ot de opvatting van de Commissie 
van Beroep (Commissie-Prof. Mr. Dr. G. 
van den Bergh). Onralagbesluit ter zake 
van deze ongeschiktheid en besluit tot op
legging van straf verschillen naar hun 
aa1·d. 

Uitspraak in zake : 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van Amsterdam, klager, vertegenwoordigd door 
den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. Dr. M. I. Prins, directeur der afdeeling 
Arbeidszaken ter gemeentesecretarie, wonende 
te Amsterdam, 

tegen: 
X., wonende te Amsterdam, verweerder, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemachtig
den zijn opgetreden : B. C. Franke en Mr. M. 
Mendels, beiden wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat Bur~emeester en Wethouders van 

Amsterdam biJ besluit van 23 Juli 1937 den 
marktopzichter X. met ingang van 1 Sep
tember 1937 eervol ontslag hebben verleend 
wegens ongeschiktheid, anders dan t engevolge 
van ziels- of lichaamsgebreken, voor de door hem 
bekleede betrekking, onder toekenning van een 
uitkeering gedurende drie maanden van zijn 
volle en daarna gedurende drie maanden van 
zijn halve salaris ; 

0. dat de Commissie van Beroep, bedoeld in 
artikel 13 van het Reglement voor de Ambte
naren in dienst del' gemeente Amsterdam, bij 
uitspraak van 6 December 1937 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het door X. 
tegen voormeld besluit ingestelde beroep 
gegrond heeft verklaard en de beslissing, waar
van beroep, heeft vernietigd ; 

0. dat de Burgemeester van Amsterdam, als 
vertegenwoordiger van het College van Burge
meester en Wethouders dier gemeente, tijdig 
bij dezen Raad van voormelde uitspraak in 
beroep is gekomen en bij klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft gevorderd, 
dat deze Raad, met vernietiging van die uit
spraak, zal doen, wat de Commissie van Beroep 
had behooren te doen en derhalve het beroep 
van X. tegen het bovengenoemde besluit van 
23 Juli 1937 ongegrond zal verklaren ; 

0. dat verweerder bij contra-memorie kenne
lijk bedoelt te concludeeren tot bevestiging van 
de ujtspraak, waarvan beroep ; 

In rechte: 
0. dat ten deze moet worden onderzocht, of 

het opgemelde besluit van het College van 
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Burgemeester' en ,vethouders van Amsterdam 
feitelijk of rechtens strijdt met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften, of dat het 
genoemde administratief orgaan bij het nemen 
van dat besluit van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat op grond van den inhoud der geding
stukken, mede volgens de bekentenis van 
verweerder, vaststaat, dat deze van een kramen
verhuurder een fooi van een gulden heeft aan
genomen en van een marktkoopman een choco
ladeletter en een banketletter ; bij een anderen 
marktkoopman, dien hij alleen van de markt 
kende en met wien hij niet door banden van 
familie of vriendschap verbonden was, op 
bezoek is gegaan en "iets heeft gebruikt" ; 
herhaaldelijk een kop koffie, een sigaar of 
cigaret aannam, wanneer hem die werd aan
geboden en op groote schaal van verscheidene 
marktkooplieden en kramenverhuurders geld 
heeft geleend, alsmede dat het bedrag van door 
hem geleende gelden op 8 Juni 1937 althans 
f 588.- beliep, als geleend van marktkooplieden 
en een stallenbaas, onderscheidenlijk f 40.- , 
f 30.-, f 15.- en f 20.- ; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij artikel 14, 
lid 2, onder c, van het Reglement voor de 
Ambtenaren in dienst der gemeente Amsterdam 
aan een ambtenaar ontslag, niet op eigen 
verzo.ek, kan gegeven worden wegens onbe
kwaamheid of ongeschiktheid, anders dan 
tengevolge van ziels- of lichaamsgebreken, voor 
de door hem bekleede betrekking en dus, gelet 
op den in het ontslagbesluit vermelden grond, 
in het onderhavige geval de vraag moet worden 
beantwoord, of hetgeen in de vorige rechts
overweging met betrekking tot verweerder als 
vaststaande is aangenomen het College van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 
ertoe mocht leiden, te besluiten, dat bij ver
weerder bestond ongeschiktheid, als bedoeld in 
genoemd artikel 14, lid 2, onder c; 

0. dat de Commissie van Beroep deze vraag 
ontkennend beantwoordt, wijl naar haar oordeel 
de juridische beteekenis van de in het .geding 
zijnde bepaling van voormeld artikel 14, lid 2, 
onder c, veel erger is dan haar taalkundige, 
welke laatste immers alle gevallen, waarin 
ontslag als straf wordt gegeven of behoort te 
worden gegeven, mede omvat, terwijl dan als 
voorbeelden van ongeschiktheid in den juri
dischen zin worden aangehaald: niet-met
leerlingen-kunnen-omgaan, geen-orde-kunnen. 
houden (bij onderwijzers); traagheid als een 
psychische gesteldheid (dus zonder moedwil); 
sterke prikkelbaarheid en dientengevolge ver
oorzaken van oneenigheid en ruzie, enz., van 
welke gevallen de gemeenschappelijke karak
teristiek eenerzijds gelegen zoude zijn in een 
bepaalde psychische gesteldheid, die - zonder 
dat nochtans van zielsziekte kan worden ge
sproken - den belanghebbende niet kan 
worden toegerekend en anderzijds in de om
standigheid, dat de bedoelde psychische geaard
heid niet tot één concret e, ernstige feitelijkheid 
of enkele concrete, ernstige feitelijkheden aan
leiding heeft gegeven en dus op zijn best slechts 
uit een geheele keten van op zichzelf veelal 
onbelangrijke voorvallen aannemelijk kan 
worden gemaakt ; 

0. dat deze Raad - in het midden latende, 
of in bovenvermeld artikel de juridische en de 
taalkundige beteekenis van het begrip "onge
schiktheid, anders dan tengevolge van ziels
of lichaamsgebreken" elkander volledig dekken 
- van oordeel is, dat van de hier omschreven 
ongeschiktheid althans ook sprake is in het 
geval, dat een psychisch niet gestoord ambte
naar in het bezit blijkt te zijn van een geestes
gesteldheid, welke hem niet weerhoudt van het 
herhaaldelijk verrichten van handelingen, die 
zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid tegen
over hen, met wie hij ambtelijk in aanraking 
komt, in gevaar brengen of ondermijnen ; 

0. dat hieraan niet afdoet, dat zoodanige 
handelingen, welke het bestaan van de voren 
bedoelde geestesgesteldheid bewijzen, eventueel 
grond kunnen opleveren tot het opleggen van 
een disciplinaire. straf ; 

0. toch, dat noch een voormeld artikel 14, 
noch aan eenig ander artikel, van voormeld 
reglement een argument kan worden ontleend 
ter betwisting van de mogelijkheid aan den 
ambtenaar ontslag te verleenen wegens "onge
schiktheid, anders dan tengevolge van ziels- of 
lichaamsgebreken", in een geval, waarin de 
door hem gepleegde handelingen tot een be
straffing zouden kunnen leiden ; 

0. dat ten deze ook niet, gelijk de Commissie 
van Beroep meent, van beteekenis is te achten, 
dat, naar gelang er sprake is van een ontslag
besluit wegens "ongeschiktheid, anders dan 
tengevolge van ziels- of lichaamsgebreken" dan 
wel van een besluit tot strafoplegging, de rechts
macht van den ambtenarenrechter verschillend 
is ingevolge het bepaalde bij artikel 58 der 
Ambtenarenwet 1929 en evenmin, dat volgens 
het Amsterdamsche Ambtenarenreglement voor 
het eerste geval een andere rechtsgang is voor
geschreven dan voor het tweede ; 

0. dat immers een ontslagbesluit, als voren 
omschreven, naar zijn aard verschilt van een 
besluit tot strafoplegging en derhalve zeer wel 
verklaarbaar is, dat rechtsmacht en rechtsgang 
ten aanzien van de beide soorten van besluiten 
niet dezelfde zijn, doch zulks den rechter er 
zeker niet toe mag leiden ter zake de vrijheid 
van keuze van de administratie uit te sluiten, 
nu geenerlei bepaling van het voormelde 
reglement deze vrijheid uitsluit ; . 

0. dat deze Raad dan ook van oordeel is, dat, 
gelet op de in casu door verweerder gepleegde 
handelingen - waardoor naar 's Raads oordeel 
vorenbedoelde geestesgesteldheid wordt aan
getoond -, het ontslagbesluit, noch rechtens, 
noch feitelijk, geacht kan worden te strijden met 
meergenoemd artikel 14, lid 2, onder c, of met 
eenig ander toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift ; 

0. dat thans nog de vraag moet worden 
beantwoord, of het college van Burgemeester 
en Wethouders van Amsterdam bij het nemen 
van het bestreden besluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt dan 
tot de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid 
is gegeven; 

0. dat ten deze vaststaat, dat voormeld 
college - terecht - den verweerder, gelet op de 
door hem gepleegde handelingen, ongeschikt 
oordeelde, anders dan tengevolge van ziels- of 
lichaamsgebreken, voor de door hem bekleede 
betrekking en hem deswege eervol ontslag heeft 
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verleend, steunende op de conatante jurispru
dentie van dezen Raad te dezer zake ; 

0. dat hieruit volgt, dat er geen sprake van is, 
dat het college van Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam bij het nemen van het onder
havige besluit van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

0. dat dus, met vernietiging van de uitspraak, 
waarvan beroep, het b oroep van X. tegen het 
bestreden besluit van het college van Burge
meester en Wethouders van Amsterdam alsnog 
ongegrond moet worden verklaard ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep van X. tegen het 

besluit van het college van Burgemeester en 
Wethouders van Amsterdam van 23 Juli 1937 
alsnog ongegrond. 

(A.B.) 

25 Februa,·i 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Nu ten aanzien van een sedert 17 Maart 
1936 in de tot een h ankzinnigengesticht 
behoorende aangewezen inrichting opge
nomen armlastigen krankzinni ge op 18 
Febr. 1937 een verklaring als bedoeld in 
art. 39, 4e lid is afgegeven, behooeen de 
kosten van de verpleging van den patiënt 
in die aangewezen inrichting te worden 
voldaan uit de kas van de gemeente, waar 
de verpleegde op den laatstbedo elden da
tum woonplaats had in den zin van het 
B. W. 

Wij WILHELJ\IINA, enz.; 
Beslissende het geschil over da woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Jan J. 
Kreulen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Februari 1938, n°. 50; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 F ebruari 1938, 
N°. 2096, Afdeeling Armwezen; 

0. dat J. J. Kreulen, geboren 19 Juli 1923, 
rnn 1 Juli 1929 tot 17 Maart 1936 voor rekening 
van de gemeente 's-Gravenbage, alwaar zijn 
vader en dus ook hijzelf woonplaats hadden in 
den zin van het Burgerlijk Wetboek ten tijde 
van het aanvrngen van de rechterli,jke mach
tiging, werd verpleegd in de " Dr. Mr. Willem 
van den Berghst ichting" te Noordwijk, om 
vervolgens op den laatstgenoemden datum te 
worden overgebracht naar de tot deze stichting 
behoorende aangewezen inrichting in den zin 
van artikel 7 der wet tot regeling van het Staats
toez icht o p krankz innigen; 

dat burgemeester en wethouders van 's-Gra
venhage van oordeel zijn, dat de kosten van de 
verpleging van den patiënt in de evenbedoelde 
inrichting van 18 Februari 1937 af, op welken 
datum door den deskundige Prof. Dr. E. A. 
D. E. Carp een verklaring, a ls bedoel in artikel 
39, 4• lid, der Armenwet, is afgegeven, ten laste 
,,an de gemeente H aarlem bebooren te komen. 
aangezien de vader van Kreulen tijdens diens 
verpleging in de " Dr. Mr. Willem van den 
l3erghstichting" van 1 Juli 1929 tot 17 Maart 

1936, de gemeente 's-Gravenhage verlaten beeft 
en zich te Haarlem gevestigd heeft; 

dat burgemeester en wethouders van Haar
lem niet bereid zijn de kosten van verpleging 
van J. J. Kreulen in de " Dr. Mr. Willem van 
den Berghsticht ing" voor rekening hunner ge
meente te nemen, aanvoerende, dat de patiënt 
tijdens zijne opneming in deze stichting te 
's-Gravenhage woonplaats had in den zin van 
het Burgerlijk Wetboek ; dat het naar hun 
meening nimmer de bedoeling kan zijn, dat de 
verpleegkosten van een patiënt, die reeds jaren 
voor rekening . eener gemeente in een "aange
wezen gedeelte'' van een krnnkzinnigengesticht 
wordt verpleegd, plotseling door afgifte van 
een deskundige varklaring op een willekeurigen 
datum voor rekening van een andere gemeente 
komen ; dat ook bij verpleging op r ech terlijke 
macht iging wijziging van domicilie geen wijzi
ging brengt in de aansprakelijkheid voor de 
betaling der verv. leegkosten, doch de kosten 
voor rekening b lij ven van de gemeente, waar 
de patiënt woonplaats had vóór zijne opneming 
in een gesticht ; . 

0. dat ingevolge het vierde lid van ar t ikel 
39 der Armenwet het bepaalde bij de vor ige 
leden van dit artikel overeenkomstige toepas
sing vindt ten aanzien van de kosten, voort
vloeiende uit de overbrenging van een arme 
naar en zijne verpleging in eene aangewezen 
inrichting in den zin van artikel 7 der wet tot 
regeling van het Staatstoezicht op krank
zinnigen, indien een door Ons aan te wijzen 
deskundige heeft verklaa rd, dat bij niet-ver
pleging in zoodanige inrichting verpleging in 
een krankzinnigenges ticht noodig of wenscbe
lijk zou zijn , met dien verstande, dat voor het 
t ijdstip van de aanvrage der rechterlijke machti
gin~. in de plaats treedt de dagteekening der 
verKJ.aring van den deskundige ; 

dat hieruit volg t , dat, nu ten aanzien van 
den sedert 17 Maart 1936 in de tot de " Dr. Mr. 
Willem van den Berghstichting" behoorende 
aangewezen inricht ing opgenom!\Il armlastigen 
krankzinnige J . J . Kreulen op 18 F ebruari 1937 
een zoodanige verk lar ing is gegeven door den 
door Ons aangewezen deskundige Prof. Dr. 
E . A. D. E. Carp, de kosten van de verpleging 
van dezen patiënt in de tot de evengenoemde 
st ichting behoorende aangewezen inrichting 
behooren te worden voldaan uit de kas van de 
gemeente, waar de verpleegde op den laatst
bedoelden datum woonplaats had in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek; 

dat blijkens de stukken de vader van den 
patiënt op 18 Februari 1937 woonplaats had 
in de gemeente Haarlem, zoodat in verband 
met de minderjarigheid van den patiënt deze 
gemeente ingevolge artikel 78 van het Burger
lijk Wetboek eveneens diens woonplaats is; 

dat derhalve dezo gemeente voor de betaling 
der hiervoorbedoelde verpleegkosten van 18 
Febrnari 1937 af, aansprakelijk is; 

dat het gemeentebestuur van Haarlem wel
iswaar meent, dat deze gemeente niet voor de 
betaling der onderwerpelijke verpleegkosten 
aansprakelijk is, aangezien de patiënt reeds 
van 1 Juli 1929 af in de " Dr. Mr. Willem van 
den Berghstichting" is verpleegd geworden 
krachtens een rechterijke machtiging en hij 
op het t ijdstip van het aanvragen van deze 
macht iging woonplaats had in de gemeente 
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' s-Gravenhage, doch dat dit standpunt Ons niet 
juist voorkomt, omdat deze verpleging op 17 
Maart 1936 door aan den patiënt verleend ont
slag geëindigd is ; 

dat daaraan niet afdoet, dat Kreulen on
middellijk na dit ontslag ter verpleging is op
genomen in de aangewezen inrichting van 
dezelfde stichting, waarin zijn verpleging krach
tens de evenbedoelde rechterlijke machtiging 
heeft plaats gevonden ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de gemeente Haarlem aan te wijzen als de 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige 
Jan J. Kreulen voor de toepassing van artikel 
39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za.ken is 
belast, enz. 

(A. B.) 

2 Maart 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36.) 

Terecht is bij het uitbreidingsplan voor 
de gronden van appell anten als bestem
ming aangewezen bebouwing met bedrijfs
gebouwen voor landbouw en veeteelt, aan
gezien deze gronden behooren tot die, 
welke ver van de bebouwde kom zijn ge
legen en ongeschikt zijn voor een dichte 
bebouwing. De omstandigheid, dat op deze 
gronden reeds eenige huizen zijn gebouwd, 
hetgeen het gemeentebestuur wegens het 
ontbreken van een uitbreidingsplan niet 
kon verhoeden, kon voor dit bestuur geen 
beletsel vormen om, toen tot de vaststel
ling van een uitbreidingsplan werd over
gegaan, aan de gronden de juiste bestem
ming te geven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. Luinge, J. Rosenbaum en D. S. Nathans, 
te Groningen, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Groningen van 13 Augustus 1937, n°. 299, 
1• Afd., waarbij een uitbreidingsplan van Hoog
kerk is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Februari 1938, n°. 62 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Februari 1938, 
n°. 1597 M/P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
evenvermeld besluit, met ongegrondverklaring 
van door G. Luinge, J . Rosenbaum en D. S. 
Nathans ingediende bezwaren, hebben goed
gekeurd een door den raad der gemeente Hoog
kerk bij zijn besluit van 5 November 1936, 
n°. XI, vastgesteld plan van uitbreiding met 
bebouwingsvoorschriften, daarbij overwegende, 
dat de adressanten in hun geschrift mededeelen, 
dat zij indertijd de perceelen kadastraal bekend 
gemeente Hoogkerk, sectie C, nummers 1418 
en 729 (thans 1438) gelegen aan den Zuiderweg 
hebben aangekocht met de bedoeling dezen 
grond, zoo mogelijk in zestien perceelen, als 
bouwterrein van de hand te doen, dat zij reeds 
twee perceelen hebben verkocht, dat het overige 
gedeelte van hun grond op het plan is bestemd 
voor bedrijfsgebouwen voor landbouw en vee-

teelt, op onderlinge afstanden van ten minste 
100 m met een mogelijkheid van vrijstelling 
tot 60 m, zoodat, indien het plan in dit opzicht 
niet gewijzigd wordt, zij hun voorneme met 
trekking tot den bedoelden grond niet verder 
zullen kunnen verwezenlijken, waardoor zij 
groot nadeel zullen lijden; dat de grond van 
de adressanten op grooten afstand van een kom 
is gelegen, zoodat deze naar het oordeel van 
hun college op het plan terecht niet voor een 
dichte bebouwing met woonhuizen, maar voor 
een bebouwing met bedrijfsgebouwen voor 
landbouw en veeteelt is aangewezen ; dat het 
feit, dat de adressanten, nu hun grond niet voor 
bebouwing met woonhuizen is aangewezen, 
mogelijk teleurgesteld worden in hunne ver
wachtingen ten aanzien van de bij den verkoop 
van dien grond te behalen winst, in deze op
vatting van hun college geen wijziging vermag 
te brengen, aangezien dé adressanten, toen zij 
den onderhavigen grond kochten, er niet met 
stelligheid op konden rekenen, dat zij de winst, 
die zij daarmede door verkoop als bouwterrein 
dachten te behalen, ook inderdaad zouden ver
krijgen; dat daarom de bezwaren van de appel
lanten naar het oordeel van hun college onge
grond zijn ; dat bij hun college tegen het plan 
en de bebouwingsvoorschriften geene beden
kingen bestaan, welke aanleiding zouden m.oeten 
geven om daaraan de vereischte goedkeuring 
te onthouden ; 

dat G. Luinge, J. Rosenbaum en D. S. 
Na.thans in beroep aanvoeren, dat zij bij pu
blieke veiling ten overstaan van Jhr. A. J. B. 
Verheyen, notaris te Groningen, dd. 12 Januari 
1933, hebben gekocht een perceel grond, onder 
meer bevattende 16 perceelen bouwterrein, ge
legen in de gemeente Hoogkerk aan den Zuider
weg, kadastraal bekend onder nummers 1418 
en 729, ten westen der school ; dat zij sindsdien 
twee bouwterreinen hiervan hebben verkocht, 
waarop bereids twee woningen zijn gebouwd, 
hetgeen door het gemeentebestuur van Hoog
kerk is goedgevonden, zijnde toch het voor
noemde perceel grond indertijd als bouwterrein 
verkocht; dat thans door het gemeentebestuur 
een bouwverbod op den voormelden grond is 
gelegd, zulks volkomen in strijd met de toen
malige verkoopcondities ; dat zij hierdoor ten 
zeerste worden gedupeerd, hebbende zij toch 
den voormelden grond aangekocht, juist met 
het oogmerk om dezen weer te verkoopen in 
perceel bouwterrein, daar immers ook deze 
perceelen als perceelen bouwterrein zijn ge
veild ; dat het besluit van het gemeentebestuur 
van Hoogkerk om, nadat er reeds huizen op 
de voormelde perceelen zijn gebouwd, plotse
ling een bouwverbod uit te vaardigen, voor 
hen dan ook kennelijk een daad van willekeur is ; 

0. dat Wij met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) van oor
deel zijn, dat de, bij het onderwerpelijke uit
breidingsplan aan de gronden van de appel
lanten gegeven bestemming, te weten bebou
wing met bedrijfsgebouwen voor landbouw en 
veeteelt, juist is, gezien het feit, dat deze gron
den behooren tot die, welke ver van de be
bouwde kom zijn gelegen en ongeschikt zijn 
voor een dichte bebouwing ; 

dat weliswaar, zooals de appellanten aan
voeren, op hunne perceelen reeds eenige huizen 
zijn gebouwd, doch dat dit begin van een voor 
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deze perceelen ongewenschte bebouwing, het
welk het gemeentebestuur wegens het ont
breken van een uitbreidingsplan niet heeft 
kunnen verhoeden, toch bezwaarlijk voor dit 
bestuur een beletsel kon vormen om, toen tot 
de vaststelling van een uitbreidingsplan werd 
overgegaan, aan de hierbedoelde gronden de 
juiste bestemm,ing te geven; 

dat in verband met het vorenstaande het be
roep ongegrond is ; 

dat, aangezien ook overigens van bezwaren 
tegen het onderwerpelijke uitbreidingsplan niet 
is gebleken, het besluit van Ged. Staten van 
Groningen behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A. B.) 

2 Maart 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36.) 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan het onderhavig uitbrei
dingsplan, nu dat sterk wordt beheerscht 
door een ontworpen ringkanaal, omtrent 
het tracé waarvan nog geen overeenstem
ming bestaat. In de omstandigheid, dat de 
bes! issing omtrent dit tracé vooreerst nog 
niet te verwachten is, is geen voldoende 
grond gelegen om met het onderhavig plan 
genoegen te nemen. 

Bovendien worden de belangen van 
eenige eigenaren door de aan hun ter
reinen gegeven bestemming dermate ge
schaad, dat hun tevoren een ige redelijke 
tegemoetkoming had moeten zijn gewaar
borgd, hetgeen niet is geschied. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Leeuwarden tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
10 September 1936, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan een uitbreidingsplan c. a. van 
Leeuwarden ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Februari 1938, n°. 501 (1937); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Februari 1938, 
n°. 1598 M. P. B. R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
besluit van 10 September 1936, n°. 135, 1• Afd. 
B., goedkeuring hebben onthouden aan het 
besluit van den raad der gemeente Leeuwarden 
van 13 Augustus 1935, tot vaststelling van 
een plan van uitbreiding der gemeente met 
bebouwingsvoorschriften ; 

dat zij daarbij o.a. hebben overwogen, dat 
in een uitbreidingsplan voor een gemeente als 
Leeuwarden ruime, vlot verloopende verkeers
wegen voor het doorgaande snelverkeer aan 
den buitenkant der stad niet kunnen worden 
gemist ; dat een zoodanige verbindingsweg 
tusschen de toegangswegen uit oostelijke en 
zuidelijke richting - den Groningerstraatweg 
en den Overijsselschen straatweg - welke ver
bindingsweg mede in verband met het uitbrei-

dingsplan van Huizum over de 2° Kanaalbrug 
zou moeten gaan, althans niet in meer weste
lijke richting, op het plan ontbreekt ; dat in 
het algemeen te veel op hoofdstraten uitkomen
de dwarsstraten zijn geprojecteerd ; dat niet 
alleen een te ver gaande verkaveling de bouw
terreinen onnoodig duur maakt, maar dat 
bovendien de vele uitmondingen op de hoofd
straten de veiligheid van het verkeer in gevaar 
brengen ; dat het plan op enkele plaatsen in 
sterke mate wordt beheerscht door de richting 
van het ontworpen Ringkanaal ; dat de richting 
van het kanaal nog allerminst vaststaat, doch 
dat gegronde hoop mag worden gekoesterd, 
dat binnenkort eene definitieve beslissing zal 
vallen ; dat een mogelijke ingrijfende verande
ring der richting van het kanaa een herziening 
van het plan zou eischen ; dat zij - Ged. Staten 
- hoe wenschelijk ook huns inziens een spoedige 
totstandkoming van een uitbreidingsplan met 
bijbehoorende bebouwingsvoorschriften voor 
Leeuwarden moge zijn, op grond van een en 
ander bezwaar hebben, hun goedkeuring aan 
het plan in den tegenwoordigen vorm te hech
ten; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Leeuwarden bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij , wat betreft de opmerking 
van Ged. Staten betreffende een verbindings
weg t usschen de toegan~swegen uit oostelijke 
en zuidelijke richting, met kan toegeven, dat 
een dergelijke weg op het plan ontbreekt ; dat 
immers hierop een weg is geprojecteerd ter 
breedte van 18 m, loopende van de 2• Kanaal
brug over de nieuwe Poppebrug, den zuidoost
hoek van het sportterrein en verder ; dat van 
het sportterrein af de weg zich tot 20 m ver
breedt, terwijl hij bij het ontworpen ringkanaal 
25 m breed wordt ; dat zijns inziens deze weg 
een alleszins voldoende verbinding tusschen 
de genoemde toegangswegen zal vormen ; dat, 
wat betreft de grief van Ged. Staten, dat in 
het algemeen te veel o_p hoofdstraten uit
komende dwarsstraten ziJn geprojecteerd, het 
aantal uitmondingen op hoofdstraten zooveel 
mogelijk is beperkt ; dat echter niet uit het 
oog moet worden verloren, dat men in dit op
zicht niet te ver kan gaan in verband met de 
eischen van het plaatselijk verkeer ; dat zijns 
inziens over het algemeen de bouwblokken 
ruim zijn genomen ; dat de ruime wijze, waarop 
de nieuwe stadswijken te Leeuwarden zijn op
gezet, in stedebouwkundige kringen dan ook 
algemeene waardeering vindt ; dat, wat aangaat 
het ringkanaal, dit ·kanaal is ~eprojecteerd 
geheel overeenkomstig de indertijd gehouden 
besprekingen tusschen ambtenaren van het 
Rijk, de provincie en de gemeente ; dat het 
niet aan de gemeente te wijten is, dat zij thans 
omtrent het definitieve tracé van het kanaal 
geheel in het duister verkeert; da.t het hem 
dan ook onjuist voorkomt, dat aan de onzeker
heid op dit punt een motief wordt ontleend tot 
weigering van de goedkeuring ; dat de ge
meente, die ingevolge de wet verplicht is een 
uitbreidingsplan vast te stellen, daarbij slechts 
gebruik kan maken van de gegevens, die te 
harer beschikking staan ; dat het, afgezien 
hiervan, trouwens zeer wel mogelijk is, indien 
het ringkanaal zou vervallen of het tracé ge
wijzigd zou worden, het uitbreiding plan bij 
de gewijzigde omstandigheden te doen aan-
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passen ; dat het hem niet mogelijk zal zijn, 
op dit punt te voldoen aan artikel 38, laatste 
lid, der Woningwet, aangezien een uitbreidings
plan zonder ringkanaal ten eenenmale onjuist 
zou zijn en het gemeentebestuur uit het besluit 
van Ged. Staten niet kan leeren kennen hoe 
het kanaal dan wèl op een eventueel nieuw 
plan zou moeten worden geprojecteerd; 

0. dat het onderhavige uitbreidingsplan 
sterk wordt beheerscht door de projectie van 
het ringkanaal ; 

dat blijkens de overgelegde stukken en de 
nadere inlichtingen, ingewonnen op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur, omtrent het tracé 
van het ringkanaal, waarvan eenige jaren ge
leden op goeden grond mocht worden verwacht, 
dat het zou komen te liggen waar het in het 
plan is geprojecteerd, per slot toch nog geen 
overeenstemming is verkregen en het zelfs zeer 
onwaarschjjnlijk is te achten, dat het aldaar zal 
gehandhaafd worden ; 

dat deze omstandigheid voor de goedkeuring 
van het plan een beletsel vormt, aangezien 
een plan, waarvan de leidende gedachte vrjjwel 
zeker op een onjuiste veronderstelling berust, 
zoodat groote kans bestaat, dat de uitvoer ing 
zal vastloopen. ten eenenmale onaanvaard
baar is; 

dat weliswaar het gemeentebestuur aan
voert, dat in afwachting van de beslissing om
trent het tracé, welke vooreerst nog niet t e 
verwachten is, niet te zeggen valt, hoe de uit
breiding van Leeuwarden dan wèl moet plaats 
vinden, zoodat Onze uitspraak geen algemeene 
aanwijzingen daaromtrent kan inhouden, welke 
overeenkomstig artikel 38, 2° lid. der Woning
wet bij het vaststellen van een nieuw plan in 
acht zouden kunnen worden genomen, doch 
dat hierin geen voldoende reden is gelegen om 
met het onderhavige plan genoegen te nemen; 

dat bovendien uit de vermelde bescheiden 
blijkt, dat, naast het evengenoemde bezwaar, 
hetwelk ook Ged. Staten als een grond tot wei
gering van de goedkeuring hebben aangemerkt, 
nog andere bedenkingen, zij het van minder 
gewicht. tegen de goedkeuring van het onder
havige uitbreidingsplan rijzen; 

dat vooreerst - zooals ook Ged. Staten van 
Friesland van gevoelen zijn -· het beloop van 
den verbindingsweg tusschen den Overijssel
schen straatweg en den Groningerstraatweg 
niet aan de daaraan uit een stedebouwkundig 
oogpunt te stellen eischen voldoet en met name 
verscheidene bochten en boeken bevat, welke 
hadden kunnen worden vermeden ; 

dat wijders met betrekking tot het bezwaar, 
dat D. Arends, te Leeuwarden, bij den gemeen
teraad en Ged. Staten heeft ingebracht tegen 
de bestemming van het terrein zijner steen
houwerij bij den Groningerstraatweg, welk 
terrein voor een niet on belangrijk deel voor 
straataanleg is aangewezen, moet worden aan
genomen, dat deze bestemming om redenen van 
stedebouwkundigen aard weliswaar bezwaarlijk 
in den door hem bedoelden zin zal kunnen 
worden gewijzigd, doch dat zijne belangen door 
die bestemming dermate worden geschaad, dat 
de billijkheid had geëischt, hem tevoren eenige 
redelijke tegemoetkoming, in welken vorm ook, 
te waarborgen, hetgeen niet is geschied ; 

dat ten slotte ook ten aar>zien van de reclame, 

door de N. V. Hollandsche Casolithwerken, te 
Leeuwarden, bjj den gemeenteraad en Ged. 
Staten ingediend tegen de bestemming van haar 
grond, gelegen Achter de Hoven, kan gezegd 
worden, dat die bestemming wel in het kader 
van de toekomstige bebouwing van dit stads
deel past en moeilijk te haren gunste is te ver
anderen , doch zoo bezwarend voor deze Naam
looze Vennootschap mag genoemd worden, dat 
het gemeentebestuur, alvorens het plan vast 
te stellen, aan de eigenares zekerheid had dienen 
te verschaffen, dat hare belangen door de ge
geven bestemming niet al te zeer in het gedrang 
zouden komen ; 

dat mitsdien de goedkeuring terecht aan het 
onderhavige uit breidingsplan is onthouden; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B. ) 

3 Maart 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 57.) 

Uit de bepaling van art. 57, lid 5, der 
Ambtenarenwet 1929 leidt de Centrale 
R aad van Beroep af, dat een administra
tief orgaan bevoegd is, hangende een be
roep tegen een door dat orgaan genomen 
besluit, dit besluit in te trekken. I.c. iR 
zulks mondeling geschied ten aanzien van 
een schriftelijk ontslagbesluit onder uit
reiking van een nieuw schriftelijk ontslag
besluit. 

Uit spraak in zake : 
J. van Amerongen, wonende te Rotterdam, 

klager, voor wien t er openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. H. R J. 
Waslander, advocaat te Utrecht, 

tegen: 
den Directeur der Rotterdamsche Electrische 
Tram, verweerder, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. K. A. Soudijn, ambtenaar bij de Rotter
damsche Electrische Tram, wonende te Rotter
dam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Directeur der Rotterdamsche 

Electrische Tram (hierna te noemen : R.E.T.), 
daartoe gemachtigd krachtens het Reglement 
Personeel R.E.T., bij besluit van 13 Juli 1937 
aan J. van Amerongen, geboren 28 Juli 1898, 
wagenbestuurder bij den dienst der R.E.T., 
met ingang van 13 Juli 1937 eervol ontslag uit 
die betrekking heeft verleend wegens aanstelling 
in den rang van poetser ; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het Tram
personeel (kennelijk is hieronder te verstaan het 
Scheidsgerecht voor het personeel der R.E.T.) 
bij uitspraak, welke 11 October 1937 aan 
partijen is medegedeeld en naar welker inhoud 
hierbij wordt verwezen, heeft uitgesproken, dat 
de bestreden maatregelen terecht zijn genomen 
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en het beroep van klager ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat Mr. H. B. J. Waslander, als gemach
tigde van klager, van deze uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen en bij klaag
schrüt op de daarbij aangevoerde gronden heeft 
gevorderd, dat de Raad de bestreden uitspraak, 
alsmede het daaraan ten grondslag liggende 
ontslag en de aanstelling als poetser moge 
nietig verklaren ; subsidiair moge uitspreken, 
dat aan klager een toelage, als bedoeld in 
artikel 31, lid 3, van voormeld Reglement, 
toekomt; 

In rechte: 
0 . dat op grond van den inhoud der geding

stukken en der ver~aringen, door den gemach
tigde van verweerder ter terechtzitting van 
dezen Raad afgelegd, vaststaat, dat aan klager 
op of omstreeks 16 December 1937 is t er hand 
gesteld, namens verweerder, een bewijs van 
ontslag d.d. 16 December 1937, inhoudende, 
dat de Directeur der R.E.T., daartoe gemach
tigd krachtens het Reglement Personeel R.E.T. 
aan J. van Ameron$en, geboren 28 Juli 1898, 
wagenbestuurder biJ den dienst der R.E.T., 
met ingang van 17 Februari 1938 eervol ontslag 
uit die betrekking heeft verleend wegens aan
stelling in den rang van poetser en dat, toen aan 
klager dit bewijs van ontslag werd ter hand 
gesteld, hem tevens in tegenwoordigheid van 
getuigen is gezegd, dat hiermede het besluit 
d.d. 13 Juli 1937, waarbij hem met ingang van 
dien datum ontslag was verleend, werd inge
trokken; 

0. dat, gelijk o.a. blijkt uit het bepaalde bij 
lid 5 van artikel 57 der Ambtenarenwet 1929, 
zooals dit artikel luidt sedert d e inwerking
treding van de wet van 11 September 1936, 
S. N°. 205, een administratief orgaan bevoegd is, 
hangende een beroep tegen een door dat orgaan 
genomen besluit, dit besluit in te trekken ; 

0 . dat, nu klager het door hem ten deze 
ingestelde beroep niet heeft ingetrokken, hij in 
zijn beroep tegen het niet meer bestaande 
besluit niet-ontvankelijk moet worden ver
klaard ; 

R echt doende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 

(A.B.) 

3 Maart 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen R aad vai, Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 112 ; Wet van 23 April 1936, 
S. n°. 301, tot vereeniging van de gemeen
ten Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin 
art. 11 al. 1 ; Gemeentewet art. 151.) 

Het College van B. en W. van Beverwijk 
heeft geen omstandi gheid naar voren ge
bracht, a ls bedoeld in art. 112, lid 2, der 
Ambtenarenwet 1929. Wijziging van 
's rechters inzicht in de beteekenis van een 
wetsartikel wu niet als zoodanige omstau
digheid kunnen gelden. 

Bevoegd een wachtgeld uit hoofde van 
de hier toepasselijke "annexatiewet" toe 
te kennen is niet de Gemeenteraad, maar 
het College van Burgemeester en Wethou
ders. 

In tegenstelling tot de zienswijze, neer-

gelegd in het K. B. van 4 Mei 1937, n° . 
34 (C. V. 1937, b lz. 188) , oordeelt de 
Centrale Raad van Beroep, dat a rt. 151 
der Gemeentewet slechts dan een gemeen
teraad competent verklaart tot meclewer
king aan de uitvoering van een bijwndere 
wet, als diens medewerking bij deze wet 
bepaaldelij k, d. i. uitdrukkelijk, is gevor
derd. 

Uitspraak in zake : 
het College van Burgemeester en 'Wethouders 

van Beverwijk, verzoeker, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. L. Vorstman, advocaat te Amsterdam, 

tegen: 
N.H. Smit, wonende t e Beverwijk, verweerder, 
in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. 
J. 0. Baron, advocaat, wonende te Beverwijk. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat deze Raad bij uitspraak van 14 October 

1937 1 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - het besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 16 Juni 1937 en dat van 
Burgemeester en Wethouders van Beverwijk 
van 9 December 1936 nietig heeft verklaard en 
heeft verstaan, dat Burgemeester en Wethouders 
van Beverwijk alsnog aan klager, N . H. Smit, 
uit hoofde van zijn ontslag als directeur van den 
gemeentelijken dienst der arbeidsbemiddeling 
en werkloosheidsverzekering, een wachtgeld 
moeten verleenen, als bedoeld in artikel 11 der 
wet van 23 April 1936, S. 301 ; 

0. dat het CoUege van Burgemeester en 
Wethouders van Beverwijk bij verzoekschrift 
d.d. 21 December 1937, hetwelk 24 December 
1937 ter griffie van dezen Raad inkwam, dezen 
heeft verzocht voormelde uitspraak te herzien 
en opnieuw rechtdoende zich onbevoegd te 
verklaren van het door N. H. Smit bij request 
van 10 Juli 1937 ingediende beroep kennis te 
nemen, althans hem in vorenbedoeld beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren, althans de bij 
bedoeld beroep_ingestelde vordering af te wijzen; 

0. dat bij voormeld verzoekschrift o.m. is 
aangevoerd, dat, bij de behandeling van het 
beroep van N. H . Smit, aan dezen Raad 
kennelijk niet bekend was, dat eenig besluit 
door het ten aanzien van de toekenning van 
wachtgelden bij uitsluiting bevoegde orgaan 
n.l. door den Raad der gemeente Beverwijk, 
in casu niet is genomen ; dat het voormelde 
besluit van Ged. Staten van Noordholland tot 
be !echting van het door N. H. Smit opgeworpen 
geschil derhalve niet beschouwd kan worden 
als een in administratief beroep genomen 
besluit ; dat de Centrale Raad van Beroep, 
indien evengemelde omstandigheid bij de 
behandeling van het beroep bekend zou zijn 
geweest, naar het oordeel van Burgemeester 
en Wethouders, zich onbevoegd zou hebben 
verklaard, althans N. H . Smit in diens beroep 
niet-ontvankelijk zou hebben verklaard, althans 
de bij dat beroep ingestelde vordering zou 

1 C. V. 1937 bl z. 350 . 
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hebben afgewezen; dat voorts Burgemeester 
en Wethouders ten aanzien van toekennen van 
wachtgelden geen enkele bevoegdheid bezitten, 
reden waarom zij, in hun in de uitspraak van 
den Centralen Raad geciteerde schrijven aan 
N . H. Smit, d.d. 9 December 1936, aan Smit 
in overweging hebben gegeven, zich te wenden 
tot den Raad der gemeente Beverwijk ; dat 
Burgemeester en Wethouders, als tot het toe
kennen van wachtgelden niet bevoegd, on
machtig zijn aan de veroordeeling door den 
Centralen Raad van Beroep te voldoen ; 

0. dat verweerder bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek 
om herziening ; 

In r!!Chte: 
0. dat ingevolge het bepaalde bij lid 2 van 

artikel 112 der Ambtenarenwet 1929 herziening 
van een in kracht van gewijsde gegane uitspraak 
kan worden verzocht op grond, dat gebleken is 
van eenige omstandigheid, die bij de behandeling 
van het beroep aan het gerecht niet bekend was 
en die op zichzelve of in verband met andere 
feiten of omstandigheden ernstigen twijfel doet 
ontstaan aan de juistheid van de uitspraak ; 

0. dat verzoeker als zoodanige omstandigheid 
meent te kunnen a.anvoeren, dat dezen Raad 
kennelijk niet bekend was, dat de gemeenteraad 
van Beverwijk geen besluit ten aanzien van 
het toekennen van wachtgeld aan N. H. Smit 
had genomen ; 

0. dat deze Raad gewoon is kennis te nemen 
van den inhoud der aan zijn oordeel onder
worpen gedingstukken en op grond van dien 
inhoud moest aannemen en heeft aangenomen, 
dat een besluit, als in de vorige rechtsover
weging bedoeld, door den gemeenteraad van 
Beverwijk niet was genomen, terwijl hij voorts 
heeft aangenomen, dat nà de inzending der 
stukken betreffende het toenmaals aanhangige 
geding en vóór de behandeling van dat geding 
ter openbare terechtzitting een zoodanig besluit 
door dien gemeenteraad ook niet was genomen, 
wijl, ware dit anders, Burgemeester en Wet
houders van Beverwijk, gelet op hun zienswijze, 
o.a. blijkende uit hun voormelde besluit van 
9 December 1936, niet zouden hebben nagelaten 
ter terechtzitting de aandacht van dezen Raad 
daarop te doen vestigen ; 

0. dat de hier besproken omstandigheid, 
hoewel door verzoeker blijkbaar van belang 
geacht, naar 's Raads oordeel voor de beant
woording van de vraag, of termen bestaan tot 
herziening van de voormelde uitspraak van 
14 October 1937, niet de minste beteekenis 
bezit 

0. toch dat niet de gemeenteraad van Bever
wijk, maar het college van Burgemeester en 
·wethouders dier gemeente het bevoegde orgaan 
is t er toekenning van wachtgeld aan verweerder ; 

0. dat weliswaar verzoeker ter terechtzitting 
heefi doen zeggen, dat het verleenen van wacht
geld normaliter tot de taak van den gemeente
raad behoort, doch deze stelling dezen Raad 
onjuist voorkomt ; 

0. dat artikel 151, lid 1, der gemeentewet 
inhoudt, dat, wanneer ter uitvoering van 
wetten, van algemeene maatregelen van bestuur 
en van provinciale reglementen en verordenin
gen door het gemeentebestuur moet worden 
medegewerkt, dit geschiedt door Burgemeester 
en Wethouders, voor zoover niet de medewer-
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king bepaaldelijk van den Raad of vim den 
Burgemeester wordt gevorderd; 

0. dat met betrekking tot de toepassing van 
artikel 11 der wet van 23 April 1936, S. 301, 
tot vereeniging van de gemeenten Beverwijk 
en Wijk aan Zee en Duin - welks toepassing 
bij de voormelde uitspraak van 14 October 
1937 in het geding was - in geenerlei wets
voorschrift bepaaldelijk de medewerking van 
den raad of van den Burgemeester wordt 
gevorderd, waaruit volgt, dat het college van 
Burgemeester en Wethouders het ten deze 
bevoegde orgaan is, hetgeen trouwens, ook 
afgezien van het vorenstaande, uit lid 11 van 
vermeld artikel 11 met voldoende duidelijkheid 
kan worden afgeleid ; 

0. dat aan bovenstaand· betoog niet afdoet, 
dat, zooals de gemachtigde van den vertegen
woordiger van verzoeker ter terechtzitting van 
dezen Raad heeft aangevoerd, de Kroon bij 
Besluit van 4 Mei 1937, N°. 34, heefi overwogen: 
dat in verband met artikel 151 der gemeentewet 
in artikel 205ter der Lager-Onderwijswet 1920 
onder gemeentebestuur moet worden verstaan 
de gemeenteraad en niet het college van Burge
meester en Wethouders, aangezien moet 
worden a.angenomen, dat de medewerking ter 
uitvoering van de wet da.ar bepaaldelijk van 
den raad wordt gevorderd en dat artikel 151 
voormeld niet geacht moet worden 's raads 
medewerking aan de uitvoering van wetten enz· 
afhankeHjk te stellen van het feit, dat daarbij 
de raad uitdrukkelijk als het bevoegde orgaan 
voor het verleenen van medewerking is aan
gewezen, doch veeleer in dien zin behoort te 
worden uitgelegd, dat in gevallen, waarin geen 
bepaald gemeente-orgaan is aangewezen, doch 
de medewerking zonder nadere definieering is 
opgedragen aan het gemeentebestuur, de aard 
van de te treffen voorziening, al naar gelang zij 
in het algemeen tot de taak van een bepaald 
orgaan gerekend moet worden t e behooren, voor 
de competentie beslissend is en dat, daar het 
beslissen over uitgaven ten Jaste van de ge
meente bij de Gemeentewet bepaaldelijk aan 
den raad is voorbehouden, op welk algemeen 
beginsel ook door de Lager-Onderwijswet 1920 
geen inbreuk wordt gemaakt, het beschikken 
op een verzoek als bij dat K. B. in het geding 
was en hetwelk financiëele gevolgen voor de 
gemeente met zich kan brengen, naar zijn aard 
tot de bevoegdheid van den raad behoort, zoodat 
de door de wet gevorderde medewerking in deze 
ook door den raad behoort t e geschieden ; 

0. toch, dat de gedachtengang der Kroon, 
in de voorafgaande rechtsoverweging ont
wikkeld, in strijd is met de duidelijke woorden 
van artikel 151 der Gemeentewet, welk artikel 
ter medewerking aan de uitvoering der wet in 
het algemeen het college van Burgemeester en 
Wethouders oproept en den raad ter zake slechts 
dan competent verklaart, wanneer diens mede 
werking bij de bijzondere wet, om welker uit
voering het gaat, bepaaldelijk. d.i. uitdrukkelijk 
is gevorderd ; 

0. dat dus een verwijzing naar het genoemde 
K. B. van 4 Mei 1937, N°. 34, ten deze niet van 
belang is te achten ; 

0. dat, al ware deze Raad na nadere over
weging van de zienswijze der Kroon, ontvouwd 
in het bovenvermelde K. B. van 4 Mei 1937, 
N°. 34, tot de overtuiging gekomen, dat zijn 
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uitlegging van artikel 151 der Gemeentewet, 
welke mede ten grondslag ligt aan zijn uitspraak 
van 14 October 1937, niet zoude kunnen worden 
gehandhaafd - des uitdrukkelijk neen -, zulks 
ten deze toch niet van beteekenis zou wezen, 
aangezien een wijziging van 's rechters inzicht 
omtrent den zin van een wetsartikel, niet is een 
omstandigheid, als bedoeld in artikel 112 der 
Ambtenarenwet 1929. 

0. dat ook overigens van het bestaan van 
zoodanige omstandigheid niet is gebleken, 
zoodat het verzoek tot herziening moet worden 
afgewezen; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Wij~t het onderhavige verzoek tot herzie

ning af. 
(A.B.) 

4 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. artt. 611a,-61lb; Auteurswet 
1912 artt. 1 , 17bis, 30a. ) 

De grief, dat het Hof een verbod heeft 
gegeven ten aanzien van werken, waarop 
Buma geen auteursrecht heeft, mist feite
lijken grondslag. 

Een verbod en eene veroordeeling tot 
betaling van een dwangsom kunnen ook 
tegen eene dreigende aantasting van rech
ten zijn gericht. 

Een verbod om inbreuk te maken op 
alle door Buma op zeker tijdstip bezeten 
auteursrechten op muziekwerken is niet te 
onbepaald. Het bevat, bij een eventueel 
geschil bij executie, voor den rechter eene 
afdoende afbakening. · 

Bij de beslissing omtrent de vraag, of 
er termen zijn om een verbod te geven en 
hoever zich dit moet uitstrekken, staat de 
afweging van de wederzijdsche belangen 
- de omroepvereeniging voert aan1 dat zij 
het repertoire van Buma niet weet en niet 
weten kan, terwijl Buma aanvoert, dat bij 
een repertoire van meer dan 100,000 wer
ken een meer geïndividualiseerd verbod 
niet mogelijk is - uitsluitend ter beoor
deeling van den feitelijken rechter. 

Anders Proc.-Gen. Besier, met betoog, 
dat een verbod niet kan betreffen hande
lingen, waarvan de onrechtmatigheid nog 
niet is vastgesteld, onder opmerking voorts, 
dat eene oplossing van den strijd tusschen 
de evenwaardige openbare belangen, waar
voor ieder der partijen opkomt, slechts mo
gelijk is door middel van eene regeling 
van hooger hand - waarnaar beide par
tijen uitzien - van eene dwanglicen tie 
tegen billijke vergoeding op den voet van 
art. 17bis Auteurswet 1912. 

De Algemeene Yereeniging Radio Omroep 
(A.V.R.O.), gevestigd te Amsterdam, eischeres 
tot cassatie van een op 22 April 1937 door 
het Gerechtshof te Amsterdam tusscl-o,n par
tijen gewezen arrest {1937 n°. 938, 1.. • .1.), ad
vocaat Jhr. Mr. W. M. de Brauw, 

tegen: 
de Vereeniging "Het Bureau voor Muziek
Auteursrecht" (Buma), gevestigd te Amster
dam, verweerster in cassatie, advocaat Mr. F . 
J . de Jong. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
A.V.R.O. voert tha1'.~. de volgende middelen 

tot cassatie aan: 
.,S. of v. t. van artt. 48, 611a, 611b Rv. , 

668, 1269, 1401·, 1402, 1403 B. W., 1, 2, 10, 
12, 28 der Auteurswet, doordat het Hof, op 
de gronden in het arrest vermeld, en die de 
aangevallen bes! issing niet rechtvaardigen, 

a. aan eischeres in cassatie heeft verboden 
door middel van radio-uitzending muziek open
baar te - maken of te doen openbaar ma ken, 
waarop componisten of andere rechthebbenden, 
die bij B.U.M.A. zijn aangesloten auteurs
recht hebben, 

b. eischeres heeft vernordeeld om voor eiken 
dag, dat het onder a genoemde verbod wordt 
overtreden aan B.U.M.A. te betalen eene 
dwangsom van vijf honderd gulden, 

ten onrechte, omdat, woals uit· ' s Hofs arrest 
blijkt, B .U.M.A.'s vordering tot onrechtmatig
verklaring van radio-uitzending van vier en 
dertig muziekwerken van bij B.U.M.A. aange
sloten componisten, slechts ten aanzien van 
twee dier werken is toegewezen, omdat ten 
opzichte van de andere deels, (reeds blijkens 
het vonnis der Rechtbank) bewijs van een 
overdracht van auteursrecht op B.U.M.A. niet 
is geleverd, deels (blijkens het arrest) rechts
geldige overdracht niet heeft plaats gehad, 
en een verbod (op B.U.M.A.'s vordering) om 
in de toekomst auteursrechten te schenden, 
met veroordeeling tot betaling van een dwang
som aan B.U.M.A. voor eiken dag dat di~ 
verbod wordt overtreden, slechts kan gegeven 
worden als gevolg van eene veroordeeling we
gens schending van auteursrecht en dus slechts 
ten aanzien van de blijkens die beslissing ge
pleegde onrechtmatige daad en de blijkens die 
beslissing aan B.U.M.A. toekomende auteurs
rechten, en omdat in elk geval zulk verbod 
(met veroordeeling tot dwangsom als voor
meld) slechts had mogen gegeven worden ten 
aanz ien van muziekwerken waarop het auteurs
recht ( althans voorzooveel betreft het open
baar maken in Nederland door middel van 
radio-uitzending) aan B.U.M.A. toekomt." 

Dit middel schijnt mij gegrond. 
Vooreerst stelt rechtsoverweging 5 • van het 

Hof m. i. wel degelijk een onvervulbaren 
eisch, waar dit stelt, dat A.V.R.O. slechts be
hoeft na te gaan, welke componisten bij 
B.U.M.A. zijn aangesloten . . Dit blijkt uit dit 
geding en de daarmede evenwijdig loopende 
met K .R.O. en de V .A.R.A. gevoerde gedin
gen. Van de uitzending door A.V.R.0. der bij 
dagvaarding opgesomde 34 muziekwerken is 
de onrechtmatigheid slechts in twee gevallen 
gebleken. Voor K.R.O. zijn die cijfers 18 en 2, 
voor V.A.R.A. 14 en 3. B .U.M.A. meent, dat 
het recht heeft op bescherming van alle wer
ken van componisten enz., die zich ook voor 
hunne toekomstige werken bij hem hebben 
aangesloten, doch dit acht het Hof terecht in 
strijd met de Nederlandsche wetgeving; Zie 
's Hoogen Raads arrest van 13 Februari 1936 
in de zaak tusschen G.E.M.A. en Tuschinsky 

* Zie deze overweging, beginnende met de 
woorden: .,dat dit geen onmogelijke eisch is" 
in arrest H . R. (Red.). 
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(W. en N. J. n°. 443) en zal dus, wanneer 
gevraagd wordt, of zeker werk tot zijn " reper
toire" behoort steeds toestemmend antwoorden, 
ook indien het werk nog niet bestond, toen de 
bescherming der rechten van den betrokken 
componist nog niet bij dit lichaam berustte. 
Dit klemt te meer, daar tusschen partijen als 
onweersproken vaststaat, dat van dit reper
toire , dat trouwens telkens wisselt, geen lijst 
is bekend gemaakt. De vraag of een aan 
B.U.M.A. overgedragen recht is geschonden 
te verschuiven naar het geschil over de ten
uitvoerlegging der dwangsom is dan ook in 
hooge mate onpraktisch. Het is met dit reper
toire een ander geval dan met andere onder 
één verzamelnaam samen te vatten complexen, 
woals een bibliotheek, of de ruiten van één 
gebouw of van een reeks gebouwen, waarvan 
door uiterlijk waarneembare teekenen met 
groote waarschijnlijkheid is op te maken, aan 
wien zij toebehooren, wodat een aan de aan
tasting van deelen daarvan voorafgaand on
derzoek overbodig is. 

Toegegeven kan worden, dat indien juist 
is, hetgeen bij pleidooi namens B.U.M.A. is 
gesteld, dat zijn repertoire uit ongeveer 
250,000 werken bestaat - bij handhaving van 
het standpunt der omroepvereenigingen zijn 
toestand ook onhoudbaar is. Ik zie voor een 
oplossing van den strijd tusschen de evenwaar
dige openbare belangen, waarvoor ieder der 
partijen opkomt, geen ander middel dan een 
regeling van hooger hand - waarnaar beide 
uitzien - van een dwanglicentie tegen billij ke 
vergoeding op den voet van art. 17bis der 
Auteurswet. 

Terugkeerende tot de bespreking van het 
middel van cassatie, merk ik op, dat daarbij 
m . i. terecht ervan wordt uitgegaan, dat voor 
de toepassing van art. 611a Rv., wanneer er 
niet een contractueele band tusschen de par
tijen bestaat, een veroordeeling tot iets anders 
dan de betaling van een geldsom niet denk
baar is dan tengevolge van een door eene 
hunner tegenover de andere gepleegde onrecht
matige daad, die den rechter geleid heeft tot 
het uitvaardigen krachtens art. 2 R. 0. - (Zie 
's Hoogen Raads arrest van 14 Juni 1935 (W. 
12997, N . J . 1935 blz. 1475) - van een gebod 
of verbod, waaraan hij dan als sanctie de 
dwangsom verbindt. In dien geest ook Suyling 
II I, blz. 293. Art. 1401 B . W. kan, dunkt mij, 
nog geacht worden een verbod te wettigen, de 
gepleegde onrechtmatige daad te herhalen, 
maar de strekking van dit wetsvoorschrift 
wordt te ver gespannen en daardoor dit artikel 
geschonden door er een verbod aan te ont
leenen - en nog wel dit te sterken door een 
dwangsom - van handelingen, waarvan de 
onrechtmatigheid nog niet is vastgesteld. 
Voordat het verbod kan worden gegeven, moet 
de onrechtmatigheid der verboden handeling 
eerst in specie vaststaan en dus in de eerste 
plaats, dat B .U .M.A. op het speciale werk, 
het auteursrecht waarop geschonden wu zijn, 
auteursrecht heeft. Het behooren van dit werk 
tot zijn "repertoire", waarmede B .U.M.A. 
werkt, is, gelijk ik reeds boven betoogde, hier
toe een veel te vaag begrip, anders dan het 
geval is met sommige andere complexen, welke 
voor ieder als wodanig kenbaar zijn en aan
tasting van een der samenstellende deelen 

waarvan dan ook reeds een bedreiging vormt 
voor het geheele complex, dat van voldoende 
bepaaldheid is om de aantasting van het ge
heel op straffe van een dwangsom te ver
bieden. 

Reeds om deze beide redenen, de onbepaald
heid van het begrip repertoire en de uitbrei 
ding van het verbod met dwangsom tot han
delingen, waarvan de onrechtmatigheid nog 
geenszins is vastgesteld, is het middel ge
grond. 

Derhalve zal het arrest moeten worden ver
nietigd beha! ve voor zooveel betreft de be
slissing op de vorderingen onder 1 en 2 in 
conventie ten aanzien van twee werken, waar
op het Hof geoordeeld heeft, dat B.U.M.A. 
auteursrecht heeft. In verband hiermede zal 
de op de vordering onder 3 in conventie ge
geven beslissing ten aanzien van de op te 
leggen dwangsom moeten worden herzien of 
de oplegging van die dwangsom missch ien 
geheel moeten vervallen. Dit staat echte1· 
slechts ter beoordeeling van den rechter over 
de feiten. 

Ik concludeer derhalve tot vernietiging van 
het bestreden arrest beha! ve voor zooveel be
treft de bes! issing op de vorderingen onder 1 
en 2 in conventie ten aanzien van de onrecht
matigheid van A.V.R.O.'s uitzending van twee 
werken, waarop het Hof heeft geoordeeld, dat 
B.U.M.A. het auteursrecht heeft, tot verwij
zing der zaak naar het Hof om met inacht
neming van het door den Hoogen .Raad te 
wijzen arrest verder te worden berecht en be
slist en tot veroordeeling van B.U.M.A. in de 
kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat uit het bestreden anest blijkt: 
dat Buma bij inleidende dagvaarding voor 

de Arr.-Rechtbank te Amsterdam onder meer 
heeft gesteld: 

dat zij tot haar beschikking heeft een zeer 
uitgebreid repertoire van muziekwerken, het
welk is ontstaan, doordat componisten en an
dere rechthebbenden op auteursrechten deze 
ter verdediging en exploitatie in Nederland 
hebben toevertrouwd aan haar, aan wie, bij 
uitsluiting van elk ander, door den Minister 
van Justitie toestemming is gegeven voor het 
als bedrijf verleenen van bemiddeling in zake 
muziekauteursrecht; 

dat de A.V.R.O. onder meer op 24, 25, 27 en 
29 Mei 1934 inbreuken op het _repertoire van 
Buma heeft gemaakt, doordat de A.V.R.O. 
vier en dertig met naam en componist in de 
dagvaarding omschreven muziekwerken, be
hoorende tot dit repertoire, via het radio-uit
zendstation te Hilversum heeft uitgezonden; 

dat deze onrechtmatige daden zijn veroor
zaakt door de schuld en/of onvoorzichtigheid 
van A.V.R.O., doordien zij , wetende dat voor 
openbaarmaking van beschermde muziek toe
stemming noodig is, de genoemde muziekwer
ken ronder die toestemming heeft uitgezonden 
of doen uitzenden, althans verzuimd heeft zich 
ervan te vergewissen, of door die uitzending 
eens anders auteursrecht niet geschonden 
werd· 

dat' Buma op grond van de Auteurswet 1912 
het recht heeft de openbaarmaking door radio
uitzending van werken dei· bij h.aar aange-
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sloten componisten en andere rechthebbenden 
op auteursrecht te verbieden; 

dat Buma de haar toevertrouwde belangen 
alleen dan op behoorlijke wijze kan beharti
gen, indien degenen, die van haar repertoire 
gebruik maken zonder de daartoe krachtens de 
Auteurswet vereischte toestemming, ook daad
werkelijk en met succes kunnen worden ge
noodzaakt daarmee niet voort te gaan; 

dat A.V.R.0., zelfs nadat Buma haar op 
22 Mei 1934 heeft doen aanzeggen, dat het 
gebruik maken van het repertoire van Buma 
niet geoorloofd is wegens het ontbreken van 
toestemming daartoe, regelmatig voortgaat 
met de aantasting van de aan Buma toever
trouwde auteursrechten; 

dat dus het 1·echt en het belang van Buma 
vorderen, dat zij van den Rechter een vonnis 
verkrijgt, waarbij A.V.R.O. wordt verboden, 
voort te gaan met de aantasting van het reper
toire van Buma;" 

dat Buma op die gronden heeft gevorderd: 
1 °. te verklaren, dat de beschreven hande

lingen van A.V.R.O. zijn onrechtmatig; 
2° . AV.R.0. te verbieden door middel van 

radio-uitzending muziek openbaar te maken 
of te doen openbaar maken, waarop componis
ten of andere rechthebbenden, die bij Buma 
zijn àangesloten, auteursrecht hebben en waar
voor dus toestemming van Buma noodig is; 

3°. A .V.R.O. te vel'Oordeelen om voor eiken 
dag, dat het verbod onder 2° wordt overtreden, 
aan Buma te betalen een dwangsom van 
f 1500; 

0. dat de Rechtbank te Amsterdam bij von
nis van 18 December 1934 (N. J . 1935, 187 
Red.) heeft aangenomen, dat Buma slechts 
omtrent zeven der bij dagvaarding omschreven 
muziekwerken heeft bewezen, dat het auteurs
recht aan haar ter bescherming en exploitatie 
is toevertrouwd, en de radio-uitzending van 
die zeven werken onrechtmatig heeft ver
klaard, doch voor het overige de vordering 
onder 1 heeft ontzegd en die onder 2 en 3 
niet ontvankelijk heeft verklaard; 

dat de Rechtbank wat betreft die niet-ont
vankelijkverklaring in de eerste plaats heeft 
overwogen: 

"dat het door Buma gevorderde algemeen 
rechterlijk verbod om muziek openbaar te ma
ken waarop componisten of andere rechtheb
benden, die bij Buma zijn aangesloten, auteurs
recht hebben, niet kan worden toegewezen, 
daar A. V.R.O. terecht heeft aangevoerd dat 
het repertoire van Buma onbekend is, zoodat 
een verbod, als in deze gevraagd, volkomen 
onbepaald zou zijn; dat toch niet is komen 
vast te staan van welke muziekwerken behalve 
de zeven bovengenoemde, de auteursrechten 
ter handhaving aan Buma zijn toevertrouwd; 

dat deze hare vordering tot een rechterlijk 
verbod van verdere recht.schennis niet beperkt 
tot de auteursrechten waarvan in deze proce
dure is vastgesteld dat deze in hare handen 
zijn (en dat daarop inbreuk is gemaakt), maar 
zeer algemeen uitbreidt tot alle auteursrechten 
die zij in handen heeft, zonder dat in deze 
procedure is vastgesteld welke rechten dat 
zijn; dat bij rechterlijk vonnis de in het on
gelijk gestel de partij kan worden verboden 
om ook in de toekomst het bij hetzelfde vonnis 
vastgestelde recht der in het gelijk gestelde 

partij te schenden; dat echter ten aanzien van 
rechten, waaromtrent tusschen partijen bij von
nis niet.s wordt vastgesteld, de grondslag voor 
het geven van een verbod tot schennis ont
breekt; dat in deze een begrip "repertoire" 
van Buma geene uitkomst kan brengen, daar 
dit slechts is een verzamelnaam voor alle 
muziekwerken waarvan de auteursrechten aan 
Buma ter exploitatie en handhaving zijn toe
vertrouwd, en de schennis van het repertoire 
slechts bestaat in de inbreuk op die enkele 
auteursrechten, waal'Op inbreuk in deze proce
dure is komen vast te staan;" 

dat de Rechtbank voorts heeft geoordeeld, 
dat zij ook geen termen aanwezig acht om ten 
aanzien van die enkele muziekwerken, waar
van in deze procedure is vastgesteld, dat de 
auteursrechten daarop ter bescherming aan 
Buma zijn toevertrouwd, een verbod tot open
baarmaking te geven, aangezien de bijzondere 
omstandigheden, die aan deze pl'Ocedure ten 
grondslag liggen, wijzen in de richting van 
rechtsmisbruik door in deze een verbod van 
muziekuitzending te vorderen - hetgeen de 
Rechtbank nader uitvoerig motiveert, doch 
voor het beroep in cassatie niet van belang is; 

0. dat Buma van dit vonnis in hooger be
roep is gekomen · bij het Gerechtshof te Am
sterdam, terwijl de A.V.R.O. harerzijds inci
denteel appèl heeft ingesteld; 

dat het Hof bij het bestreden arrest op het 
incidenteel appèl heeft bes] ist, dat van de 
zeven in het vonnis der Rechtbank vermelde 
muziekwerken alleen ten aanzien van twee is 
bewezen, dat aan Buma het auteursrecht tot 
bescherming en explo itatie is overgedragen, 
en mitsdien met vernietiging van het vonnis 
als dictum onder 1 ° onrechtmatig heeft ver
klaard de radio-uitzending op 24 Juni 1934 
door de A.V.R.O. van de muziekstukken a. 
Waldydill (componist Esslinger), b. Parade 
in Märchenwald (componist K. Noack); 

dat in het principaal beroep Buma als eerste 
grief heeft aangevoerd, dat de Rechtbank ten 
onrechte de vordering tot het geven van het 
bij dagvaarding omschreven verbod en die tot 
betaling eener dwangsom heeft afgewezen, op 
grond dat .dit verbod volkomen onbestemd zou 
zijn ; 

dat het Hof deze grief gegrond heeft bevon
den, na te hebben overwogen: 

"dat het door appellante gevorderde verbod 
is beperkt tot radio-uitzending door geïnti 
meerde van die muziekwerken waarover zij, 
die bij appellante· zijn aangesloten het be
schikkingsrecht hebben, met andere woorden 
tot radio-uitzending van die muziekwerken 
waal'Over appellante thans het beschikkings
recht heeft doordat haar de auteursrechten op -
die werken door de rechthebbenden ter verde
diging en exploitatie in Nederland zijn toe
vertrouwd, en dit als een voldoend omlijnd 
begrip is te beschouwen; 

dat geïntimeerde zich er niet met vrucht op 
kan beroepen dat het haar onbekend is op 
welke muziekwerken appellante bovenbedoeld 
beschikkingsrecht heeft, d. w. z. welke muziek
werken tot het zoogenaamd repertoire van 
appellante behooren, daar zij, indien zij hier
omtrent in twijfel verkeert, verplicht is vóór
dat zij door radio-uitzending een aan een ander 
toekomend recht gaat uitoefenen, zich hiervan 
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op de hoogte te stellen o. a. dooi· bij appel
lante inlichtingen in te winnen, waar zij weet 
dat appellante over het overgroote deel van 
de door de Auteurswet beschermde muziek
werken de beschikking heeft; 

dat dit geen onmogelijke eisch is - zooals 
door geïntimeerde is beweerd - waar die 
eisch practisch hierop neerkomt dat geïnti
meerde slechts behoeft na te gaan welke com
ponisten bij appellante zijn aangesloten, daar 
de componisten hunne rechten van a lle hunne 
werken ter verdediging en exploitatie in Ne
<lerland aan appellante plegen over te dragen; 

dat geïntimeerde tegenover deze grief nog 
heeft betoogd : 

1 °. dat eene verbodsactie zich niet verder 
kan uitstrekken dan het bij hetzelfde vonnis, 
waarbij het verbod wordt gegeven, vastge
stelde recht, en in deze bij het vonnis waarvan 
heroep geen recht is vastgesteld; 

Z0
• dat de Rechtbank terecht heeft beslist 

dat het in deze gevraagde verbod reeds niet 
kan worden verleend op grond dat geschillen 
over de vraag of een aan appellante overge
dragen recht was geschonden, ·de strekking 
van een executiegeschil zouden te buiten gaan; 

dat echter dit betoog niet opgaat en wel het 
sub 1 ° vermelde niet omdat bij bedoeld vonnis 
wel is vastgesteld dat appellante recht heeft 
om het auteursrecht op de tot haar repertoire 
behoorende muziekwerken in Nederland te 
verdedigen en te exploiteeren en alleen ten 
aanzien van deze muziekwerken het verbod 
is gevraagd; 

en het sub zo vermelde niet, omdat de vraag 
of zich bij executie wellicht moeilijkheden zul
len voordoen aan het geven van het verbod 
niet in den weg kan staan, en deze vraag 
eerst bij eene eventueele executie zei ve aan de 
orde komt ;" 

dat het Hof zich eveneens vereenigde met de 
tweede grief van Buma, hierin bestaande, dat 
de Rechtbank ten onrechte heeft beslist, dat 
het gevraagde verbod met aansluitende dwang
som zelfs niet van die muziekstukken, waar
van is vastgesteld, dat zij tot haar repertoire 
behooren, kan worden toegewezen; 

dat het Hof daarbij onder meer . overwoog, 
dat "in deze ook reeds daarom geen sprake 
kan zijn van misbruik maken van recht door 
appellante, omdat hiervan alleen dan zou 
kunnen worden gesproken, indien het bij dag
vaarding omschreven verbod was gevraagd, 
niet alleen zonder dat de betreffende compo
nisten of hunne rechtverkrijgenden daarbij een 
redelijk belang h adderi, doch ook met het 
uitsluitend doel om geïntimeerde te benadee
len, terwijl in deze appellante als vertegen
woordigster van bedoelde componisten wel de
gelijk een redelijk belang had bij het vragen 
van meerbedoeld verbod, waar - zooals ten 
processe vaststaat - geïntimeerde reeds ge
ruimen tijd werken van de bij appellante aan
gesloten componisten per radio had uitgezon
den zonder toestemming van appellante en 
zonder van af 1935 eene vergoeding voor die 
uitzending te hebben betaald, en het meest 
doeltreffend middel om dit verder te voor
komen was het vragen van een verbod ter 
eerbiediging van het auteursrecht van bedoelde 
componisten, voor zoover de bescherming en 
exploitatie van dit recht aan appellante was 

overgedragen, en terwijl allerminst is geble
ken dat appellante het verbod heeft gevraagd 
met het uitsluitend doel om geïntimeerde te 
benadeelen, doch integendeel geïntimeerde 
zich zei ve op het standpunt heeft gesteld dat 
het verbod is gevraagd ten einde haar, geïnti
meerde, te dwingen de door appellante ver
langde vergoeding te betalen;" 

dat het Hof op grond van een en ander, met 
vernietiging van het vonnis der Rechtbank, 
als dictum onder Z0 aan A.V.R .. 0. verbood · 
door middel van radio-uitzending muziek 
openbaar te maken of te doen openbaar ma
ken , waarop componisten of andere rechtheb
benden, die bij Buma zijn aangesloten, auteurs
recht hebben, en onder 3° A .V.R.0. veroor
deelde om voor eiken dag, dat het onder Z0 

genoemde verbod wordt overtreden, aan Buma 
te betalen een dwangsom van f 500; 

0 . dat de A.V.R.0. als middel van cassatie 
heeft voorgedragen: zie Concl . Proc.-Gen. ; 

0 . dat de slotgrief van het middel, welke 
de Hooge R aad het eerst wenscht te behan
delen, er van uitgaat, dat het Hof een verbod 
heeft gegeven tèn aanzien van muziekwerken, 
waarop Buma geen auteursrecht heeft, doch 
deze lezing van het ai-rest niet juist is en de 
grief dus feitelijken grondslag mist; 

dat toch het Hof aan de omroepvereeniging 
verbiedende door middel van radio-uitzending 
openbaar te maken of te doen openbaar maken 
muziek waarop componisten of andere recht
hebbenden die bij Buma zijn aangesloten, 
auteursrecht hebben, in zijn woordenkeus zich 
aansluit bij hetgeen Buma bij inleidende dag
vaarding heeft gevorderd, en dit gevorderde, 
blijkens den door het Hof daaraan gegéven 
uitleg bij den aanvang ·van de behandeling 
van de eerste grief. door Buma in hooger be
roep voorgedragen, betrekking had op muziek
werken, waarover Buma thans ( dat is ten 

. tijde van het wijzen van 's Hofs arrest) het be
schikkingsrecht heeft, doordat haar de auteurs
rechten op die werken door de rechthebbenden 
ter verdediging en exploitatie in Nederland 
zijn toevertrouwd ( dat is fiduciair in eigen
dom zijn overgedragen) ; 

0. dat de hoofdgrief van het middel in de 
eerste plaats de stelling bevat, dat een verbod 
en een veroordeeling tot betaling . van een 
dwangsom bij overtreding daarvan, alleen ge
geven mag worden ten opzichte van een recht, 
waarop reeds door hem tegen wien het gericht 
is, inbreuk is gemaakt; 

dat deze stell ing niet aanvaard kan worden; 
dat toch het doel, hetwelk de Rechter bij 

het geven van een dergelijk verbod beoogt, is 
te voorkomen, dat een dreigende aantasting 
van rechten van den eischer in de toekomst 
zal plaats v inden; 

dat de rechtsgrond voor het geven van het 
verbod . niet alleen aanwezig kan zijn, indien 
reeds mbreuk op het recht is geschied in 
welk geval uit deze inbreuk onder omstan'dig
heden vrees voor herhaling kan worden afge
leid, doch ook indien zonder voorafgaande 
inbreuk, er voldoende redenen zijn om het 
bestaan van een ernstige bedreiging van het 
te beschermen recht aan te nemen· 

0 . da~ blijkens de mondelinge to~lichting de 
hoo~dgrief ook nog bedoelt de stelling te ver
dedigen, dat het verbod, hetwelk hier in het 
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aangevallen arrest is gegeven ronder verdere 
aanduiding en zonder individualiseering van 
de rechten, ter bescherming waarvan het zal 
gelden als zijnde te onbepaald, geen steun 
vindt in ons recht; 

dat evenwel bij een verbod om inbreuk te 
maken op all e door Buma op zeker t ijdstip 
bezeten auteursrechten op muziekwerken het 
geenszins objectief onzeker is hoe '!.er het ver
bod zich uitstrekt 01'\ de Rechter btJ een even
tueel geschil, dat bij gelegenheid van de 
executie van het arrest zou kunnen rijzen, 
daarin een afdoende afbakening vindt ter 
vaststelling van hetgeen al dan niet onder het 
verbod begrepen is; 

dat de omroepvereeniging er zich nog op 
heeft bernepen, dat zij bij een verbod als het 
onderhavige niet weet en niet kan weten, 
welke muziekwerken behooren tot het reper
toire van Buma, en zij bij die onwetendheid 
zich óf moet neerleggen bij de opgaven die 
Buma omtrent de bij haar aangesloten com
ponisten wil verstrekken en die, gelij k deze 
procedure heeft bewezen, geenszins betrouw
baar zij n, of het gevaar zal loopen in de be
tal ing van hooge dwangsommen te vervall en; 

dat dit beroep hierop neerkomt, dat het ge
geven verbod de omroepvereeniging ernstig in 
haar ·belangen benadeelt, gelijk daartegen
over Buma heeft aangevoerd: dat ronder het 
geven van zoodanig verbod zij in haar belan
gen ten zeerste rou worden getroffen; dat bij 
een bezit van auteursrechten van meer dan 
100,000 werken, een meer geïndividual iseerd 
verbod niet mogelij k is; dat de omroepver
eeniging verklaart, dat, als in der minne geen 
overeenstemming is te bereiken omtrent de 
voorwaarden eener door Buma te verleenen 
vergunning, zij zich in beginsel niet kan be
kommeren om auteursrechten van Buma, daar 
haar taak meebrengt ook de desbetreffende 
muziek ten gehoore te brengen; en dat een 
n11kele onrechtmatigverklaring, eventueel met 
een veroordeel i ng tot schadevergoeding voor 
reeJs uitgevoerde werken, de omroepvereeni
gi11g in feite niet rou weerhouden op den een
maal ingeslagen weg van rechtschending door 
te gnia,; 

da~ echter bij de besl issing omtrent de vraag 
of or iNmen zijn om een verbod te geven en 
hoe ver ~i~h dit moet uitstrekken, de afweging 
Yan de wederzijdsche belangen uitsluitend 
staat ter beoordeel ing van den feitelijken 
Rechter en deze in cassatie niet ten toetse kan 
komen; 

dat ook deze grief van het middel derhalve 
faalt; 

Verwerpt het beroep: * (Salaris f 300, Red.). 

* Gelijke beslissingen zijn op denzelfden dag 
gegeven in twee andere zaken van het B.U. 
M.A., waarin resp. de Vereeniging K.R.O. en 
de V.A.R.A. als eischeres tot cassatie optra
den. (Red.). 

(N. J.) 

L. 1938. 

7 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Warenwet artt. 6 en 14; Melkbe
sluit 1929 art. 13; Wet R. 0. art. 99.) 

Req. in zijn eerste grief betoogend, dat 
de Kantonr. ten onrechte art. 13, lid 6 
van het Melkbesluit 1929 verbindend heeft 
verklaard en heeft bes] ist dat req. dit 
artikel zoude hebben overtreden, gaat er 
ten onrechte van uit, dat art. 13, 1 id 6 
van het Melkbesluit 1929 steunt op art. 
14, lid 2 der Warenwet 1935, daar dit 2e 
lid betrekking heeft op het aanbrengen 
der ingevolge het le lid vastgestelde aan
duidingen, waaroYer genoemd art. 13, lid 
6 niet handelt. Laatstgenoemde bepal ing 
stelt vast, welke aanduidingen niet mogen 
worden gebezigd en steunt aldus op het 
onder b van het le lid van art. 14 Waren
wet bepaalde. 

De grief, dat in art. 13 lid 6 Melkbesluit 
"t.b.c.-vrij" ten onrechte is vermeld als 
een niet te bezigen aanduiding en dat in 
elk geval de melk te dezen inderdaad 
"t.b.c.-vrij" was, kan reeds hierom niet 
baten, omdat req. niet voor het bezigen 
van de aanduiding "t.b.c.-vrij " werd ver
oordeeld. 

De grief onder D. zich richtend tegen 
de juistheid der bewezenverklar ing, dat 
het opschrift een bijzonderen indruk kon 
wekken, klaagt over het verzuim van een 
anderen vorm dan in art. 99, lid 2 Wet 
R. 0. bepaaldelijk aangewezen. [Anders 
implicite Adv.-Gen. Berger]. 

Ambtshalve: Waar art. 4, lid 2 der ver
ordening overeenkomstig art. 6 der Waren
wet S. 1935, n°. 793 van de gemeente Den 
Helder luidt: het is eveneens verboden 
met betrekking tot waren iets te doen of 
na te laten in strijd met de voorschriften 
krachtens de Warenwet (S. 1935, n°. 793 ) 
met u itrondering van art. 16 dier wet, 
moet, nu het bewezenverklaarde door deze 
verbodsbepal ing wordt getroffen, zu lks in 
de qua li ficatie tot uitdrukking komen. De 
qual ificatie verbeterd. [Anders de bena
ming voorgesteld door den Adv.-Gen.]. 

Op het beroep van J . D., melksl ijter, te Den 
Helder, requirant van ca satie tegen een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Den 
Helder val\' 27 J uli 1937, waarbij het ten laste 
van requirant bewezen verklaarde is gequal i
ficeerd als: het in de Gemeente Den Helder 
waren verkoopen, ten aanzien waarvan niet 
voldaan wordt aan de eischen gesteld krach
tens de Warenwet (S. 1935, n°. 793), met 
uitzondering van art. 16 dier wet, en is be
paald, dat geen straf zal worden toegepast. 

Conclus ie van den Adv.-Gen. Berger. 

Aan den requirant werd bij inleidende dag
vaarding te laste gelegd dat hij den 7 Mei 
1937 des voormiddags te den Helder als be
stuurder en melkverkooper op den openbaren 
weg Dijkweg op een driewielig motorrij tuig 
heeft vervoerd een als melk aangeduide waar, 
terwijl op dat vervoermiddel voorkwam de 
aanduiding "melk van T.B.C.vrij vee", wel ke 
aanduid ing bij den kooper den indruk rou 
kunnen wekken dat die melk - die voor den 

8 
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handel bestemd was - bijwndere of buiten
gewone eigenschappen bezat. 

Bij het bestreden mondeling vonnis van het 
K antongerecht te Den Helder werd dit telaste 
gelegde bewezen en strafbaar en requirant 
deswege strafbaar geoordeeld en werd enz. 

Bij schriftuur zijn de navolgende middelen 
van cassatie voorgesteld: 

"S., althans v. t. van de artt. 9, 23 en 91 
Sr., 350, 351, 352, 358 Sv., artt. 6, 14 en 15 
der Warenwet (S. 1935 nr. 793 j 0

• art. 2 lid 
2 sub j, art. 13 lid 6 en art. 25 van het Melk
besluit (S. 1929 nr. 43 en artt. 4 en 7 van de 
Verordening overeenkomstig art. 6 der Wa
renwet van de Gemeente Den Helder, j 0

• art. 
24 der Wet van 15 April 1886, S. 64, vermits: 

A. De K antonrechter ten onrechte heeft 
beslist dat art. 13 lid 6 van het Melkbesluit 
wel verbindend is en dit artikel door den 
requirant zou zijn overtreden. 

De artt. 14 en 15 der Warenwet gaan er 
van uit dat de Kroon alleen dan voorschriften 
met betrekking tot de daarin genoemde pro
ducten mag geven wanneer het doel daarvan 
is het bevorderen van de Volksgewndheid en 
een eerlijke handel. Het komt vooral aan op 
de bevordering der volksgezondheid woals ten 
duidelijkste blijkt uit de Regeerings- en Ka
merstukken, welke op dit artikel betrekking 
hebben. In het 2de lid van art. 14 der Waren
wet staat vermeld dat voorschriften gegeven 
kunnen worden omtrent het aanbrengen van 
aanduidingen op de waren zelf, op de verpak
king of op de plaats waar de waren ten ver
koop worden uitgestald. In art. 13 lid 6 van 
het Melkbesluit heeft de Kroon bepaald dat 
bepaalde aanduidingen ook niet mogen voor
komen op of aan het vervoermiddel. De Kroon 
was daartoe niet bevoegd daar toch a rt. 14 
lid 2 der Warenwet geen machtiging aan de 
Kroon heeft gegeven om voorschriften betref
fende aanduidingen op of aan vervoermidde
len te geven. 

De K antonrechter heeft in zijn vonnis over
wogen dat een vervoermiddel als waarvan in 
casu sprake was, gelijk te stell en is aan een 
plaats waar de waren worden uitgestald, waar
bij het er niet toe doet dat deze plaats dan 
bewegelijk zou zijn, daar de wet wodanig 
onderscheid niet zou kennen. Requirant is van 
oordeel dat uit het feit dat in art. 13 lid 6 van 
het Melkbesluit naast elkaar genoemd worden 
vervoermiddel en verkoopruimte ten duide
lijkste blijkt dat onder vervoermiddel niet 
mag worden verstaan een plaats waar de wa
ren worden uitgestald. De Kroon heeft der
halve niet de bevoegdheid gehad om in art. 
13 lid 6 van het Melkbesluit te bepalen dat 
in bepaalde omstandigheden geen aanduidin
gen op vervoermiddelen van melkproducten 
en melk mogen voorkomen. Te dezen opzichte 
is art. 13 lid 6 van het Melkbesluit derhalve 
onverbindend en had geen schuldigverklaring 
van requirant kunnen volgen. 

B. Art. 2, lid 2 sub j j O • art. 25 van het 
Melkbesluit gaat er van uit dat consumptie
melk t.b.c.vrij moet zijn. Volgens de Waren
wet en het Melkbesluit is het dus volkomen 
normaal wanneer consumptiemelk t. b.c. vrij is. 
Het t.b.c.vrij zijn van melk is dus geen bijwn
dere of buitengewone eigenschap van dit arti
kel. Het is immers in het belang van de 
volksgewndheid dat slechts t .b.c.vrije melk 

voor de consumptie wordt verkocht en het is 
geheel conform de wettelijke voorschriften, dat 
het publiek weet dat de aan hem geleverde 
melk aan die eischen der wet voldoet. Op 
grond van de Warenwet mag het publiek 
t.b.c.vrije melk eischen. Indien door een melk
slijter op het vervoermiddel wordt aangeduid 
dat hij t.b.c.vrije melk verkoopt, kan derhalve 
bij de kl anten niet de indruk gewekt worden 
dat zijn melk een bijzondere of buitengewone 
eigenschap bezit, daar toch de melkslijter 
niet anders doet dan aan zijn klanten te ken
nen geven dat hij melk aflevert welke aan de 
voorschriften der wet voldoet en derhalve geen 
bijwndere of buitengewone eigenschap bezit. 
De Kroon mist derhalve de bevoegdheid te 
bepalen dat het verboden ,,0u zijn aan het 
publiek kenbaar te maken dat de verkocht 
wordende melk t.b.c.vrij was. 

C. De Kantonrechter had alleen dan kun
nen beslissen dat de aanduiding bij den kooper 
een onjuiste indruk w u kunnen wekken wan
neer bewezen geworden was dat de onder
havige melk niet t.b.c.vrij was, daar toch 
alleen in dat geval gezegd zou kunnen worden 
dat het publiek ten onrechte in de waan ge
bracht zou zijn dat het t.b.c. v1·ije melk kocht. 
Ter terechtzitting is juist gebleken dat de 
onderhavige melk inderdaad t.b.c.vrij was, zoo
dat van een onjuiste aanduiding of van een 
aanduiding die een bijwndere indruk kon 
vestigen, geen sprake was. 

D. Een schuldigverklaring van requirnnt 
was bovendien niet mogelijk omdat in de dag
vaarding ten eenenmale ontbreekt welke bij
rondere indruk het gewraakte opschrift op het 
vervoermiddel dan wel gewekt wu kunnen 
hebben of welke bijwndere of welke buiten-

. gewone eigenschap die melk dan wel zou heb
ben bezeten. De aanduiding op het vervoer
middel betrof niet de melk maar meer het 
bedrijf van requirant. Requirant verkocht 
eigen melk welke beslist t .b.c.vrij was. De 
Kantonrechter heeft derhalve ten onrechte 
overwogen dat de onderhavige aanduiding in
derdaad was een aandu iding van de melk en 
dat die aanduiding bij het publiek een bijwn
deren indruk kon wekken." 

Onderdeel A van dit middel schijnt mij u it 
te gaan van eene minder juiste opvatting van 
de bepaling van art. 14, lid 2, der Warenwet. 
In de toelichting, welke ten aanzien van deze 
eerst bij het gewijzigde wetsontwerp voorge'. 
stelde, bepaling wordt gegeven bij de M emorie 
van Antwoord (Bijl. Hand. 2e Kamer 1918-
1919 N°. 62-1-bl. 4 kolom 2), staat het vol 
gende: ,,Het ligt voor de hand, dat de in het 
eerste lid van het artikel bedoelde aanduidin
gen a ldus moeten worden aangebracht, dat zij 
den kooper niet ontgaan. Al naar mate van 
den aard van het artikel en de wijze van ver
koop zal de aanduiding op verschillende wij
zen zijn aan te brengen. Het geven van voor
schriften dienaangaande wordt in het tweede 
lid .. van het .artikel voorzien." De bepaling 
sch1Jnt dus mets anders te bedoelen, dan bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur voorschrif
ten te doen geven omtrent de wijze waarop 
de aanduidingen op de waren zelf op de ver
pakking of op de plaatsen, waar d~ waren ten 
verkoop worden uitgestald, moeten worden 
aangebracht, teneinde te bereiken, dat zij den 
kooper niet ontgaan (men ve1·gelijke: Papier-
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besluit 1922 S. 109 art. 4; Suiker en Stroop
besluit 1924 S. 96 art. 7 ; Jam-Limonade
besluit 1937 S. 854 art. 6; Specerijenbesluit 
1924 S. 251 artt. 7 en 8 ; Meelbesluit 1924 
S. 313, artt. 11 en 12 ; Vleeschwarenbesluit 
1924 S. 315 art. 7 ; Cacao- en Choooladebe
sl uit 1924 S. 478, art. 6 ; Koffie- en Thee
besluit 1925 S. 13 artt. 6 en 7 ; Honingbesluit 
1925 S. 352, artt. 4 en 6 ; Bijzonder Vetbe
sluit 1925 S. 421 art. 4 ; Azijnbesluit 1926 
S. 214 art. 11; Oliën- en Vettenbeslui t 1926 
S. 350 art. 8; K aasbesluit 1927 S. 396 art. 3; 
Melkbesluit 1929 S. 43 art. 16). N aar mijne 
meening is lid 6 van art. 13 van het Melk
besluit, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 
29 October 1935 S. 633, dan ook niet te be
schouwen als een uitvloeisel van lid 2 van 
art. 14 der W arenwet S. 1935 N °. 793, doch 
berust bedoelde bepaling op het eerste lid 
van art. 14 dier wet. Waar laatstgenoemde 
bepaling de Kroon bevoegd verklaart om het 
bezigen van bepaalde aanduidingen bij uitslui 
t ing voor te schrijven, dan wel te verbieden, 
daar kan m. i. de bevoegdheid niet worden 
betwist om het bezigen van bepaalde aandui
dingen te beperken door ze onder bepaalde 
omstandigheden slechts met daartoe bekomen 
toestemming van de Koningin toe te staan. 
Ik kan dan ook niet toegeven, dat art. 13 lid 
6 van het Melkbesluit op den door requirant 
aangevoerden grond onverbindend zoude zijn. 

Bij onderdeel B van het middel wordt, meen 
ik, voorbij gezien, dat art. 2, lid 2, onder j, 
van het Melkbesluit eischt, dat de melk ver
kregen zij door het volledig uitmelken van 
dieren, die niet lijden aan een der in art. 25, 
tweede lid , genoemde ziekten en dat in laatst
genoemde bepaling als eene van bedoelde 
ziekten niet wordt genoemd tuberculose in 
welken ,•orm dan ook, doch enkel tuberculose, 
waarbij de smetstof van deze ziekte wordt uit
gescheiden (open tuberculose). Door de aan
duiding "melk van T .B.C.vrij vee", door re
quirant gebezigd, kan derhalve bij de koopers 
wel degelijk de indruk worden gewekt, dat 
requirants melk in tegenstelling tot die van 
andere verkoopers, die zich naar de wettelijke 
bepaling gedragen, eene bijzondere eigensch ap 
bezit, immers den waarborg afkomstig te zijn 
van aan geenen enkelen vorm van tuberculose 
lijdend vee. De bepaling van art. 13, lid 6, 
van het Melkbesluit strekt dan ook kennelijk 
ter bescherm ing van de in art. 14 der Waren
wet genoemde eerlijkheid in den handel, ter
wijl daarbij - gelijk de Kantonrechter op
merkte - als aanduiding, welke slechts met 
Koninklijke toestemming, op of aan de ver
pakking of het vervoermiddel of in de ver
koopruimte mag worden gebezigd met name 
wordt genoemd " t.b.c.vrij". 

Is het voorgaande juist te achten, dan doet 
het m. i. ook niet ter zake, of de gebezigde 
aanduiding eenen al dan niet juisten indruk 
bij het koopend publiek verwekt, wodat on
derdeel C van het middel faalt, terwijl onder
deel D m. i. evenmin tot cassatie zal kunnen 
leiden, omdat - gelijk uit het voorafgaande 
volgt - de bij dagvaarding bedoelde aandui
ding uitteraard geschikt moet worden geacht 
om den indruk te wekken van eene bijzondere 
eigenschap der door requirant aan den man 
gebrachte melk. 

Het wil mij derhalve voorkomen, dat het 

voorgestelde middel het bestreden vonnis on
verlet laat. Ambtshalve meen ik echter te moe
ten opmerken, dat de aan het bewezen ver
klaarde gegeven benaming niet in stand zal 
kunnen bl ijven. Art. 4 der in dezen toepas
selijke Verordening der Gemeente Den Hel der 
overeenkomstig art. 6 der Warenwet S. 1935 
N°. 793 verbiedt immers waren te "verkoo
pen", die niet voldoen aan de eischen of ten 
aanzien waarvan niet voldaan is of wordt aan 
de eischen. gesteld krachtens de Warenwet 
(S. 1935 N°. 793) , met uitzondering van art. 
16 dier wet, terwijl art. 1 dier verordening 
met "verkoopen" o. m: gelijkstelt " het ver
voeren". Naar de, sedert Uw arrest van 27 
April 1925 W . 11409 N. J. 1925, 693 te dezen 
aanzien gevolgde rechtspraak zal derhalve de 
benaming van het ten dezen bewezenverklaar
de behooren te luiden: ,,het in de gemeente 
D en Helder waren vervoeren ten aanzien 
waarvan niet voldaan wordt aan de eischen 
gesteld krachtens de Warenwet (S. 1935 N° . 
793), met uitzondering van art. 16 dier wet". 
Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis, doch alleen ten aanzien 
van de daarbij aan het bewezen ver ki aarde 
gegeven benaming en dat de Hooge R aad, 
rechtdoende overeenkomstig art. 105 R. 0 ., 
die benaming zal vervangen door de hiervoren 
laatstvermelde, met verwerping overigens van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirnnt voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, dat hij 
(zie de t.1.1. in al. 1 der conclusie, R ed. ) ; 

0. dat de grief onder A niet tot cassatie 
kan le iden; dat toch deze grief er ten onrechte 
-van uitgaat, dat art. 13, lid 6, van het Melk
besluit 1929, S. 43, - welk voorschrift vast
stelt welke aanduidingen, behoudens toestem
ming in voege a ls aangegeven, niet mogen 
worden gebezigd - steunt op art. 14, lid 2, 
der Warenwet 1935, S. 793, daar dit 2e lid 
betrekking heeft op het aanbrengen der inge
vol ge het l e lid vastgestelde aanduidingen. 
waarover voornoemd art. 13 lid 6 niet han
delt; dat laatstgenoemde bepaling vaststelt, 
welke aanduidingen niet mogen worden gebe
zigd en aldus steunt op het onder b van het 
le I id van voornoemd art. 14 bepaalde; 

0. dat de grieven onder B en C het betoog 
bevatten, dat in art. 13 lid 6 van genoemd 
Melkbesluit "t.b.c.vrij" ten onrechte is ver
meld a ls een aanduiding, welke niet zonder 
meer mag worden gebruikt en dat in elk ge
val de melk ten deze inderdaad "t.b.c.vrij" 
was; 
dat dit a lles reeds hierom vruchteloos wordt 
aangevoerd, omdat requirant niet voor het 
bezigen der aanduiding "t.b.c.vrij" is veroor
deeld; 

0. dat de grief onder D zich richt tegen de 
juisthe id der bewezenverklaring, dat het op
schrift een bijwnderen indruk kon wekken, en 
mitsdien klaagt over het verzuim van een 
anderen vorm dan in art. 99 2e lid der Wet 
R. 0. bepaalde! ijk aangewezen; 
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0. ambtshalve: 
dat art. 4, 2e lid, der verordening overeen

komstig art. 6 der Warenwet S. 1935 n° . 793 
van de gemeente Den Helder luidt: het is 
eveneens verboden met betrekking tot waren 
iets te doen of na te laten in strijd met de 
voorschriften krachtens de Warenwet (S. 1935, 
n° . 793) met uitwndering van art. 16 dier wet; 

dat het bewezen verklaarde door deze ver
bodsbepaling wordt getroffen en zulks in de 
qualificatie tot uitdrukking moet komen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
wat betreft de aan het bewezen verklaarde 
gegeven benaming; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Qualificeert het bewezene als: 
In-de gemeente Den Helder met betrekking 

tot waren iets doen in strijd met de voor
schriften krachtens de Warenwet (S. 1935 n°. 
793), met uitwndering van art. 16 dier wet; 

Verwerpt overigens het beroep. 
(N. J.) 

7 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet 1931 art. 38 ; Wet R. 0. 
art. 99.) 

Inderdaad houden t.1.1. en bewezenver
klaring niet met woveel woorden in dat 
de verkoop van thee - alcoholvrije drank 
voor welks verkoop in een localiteit voor 
gebruik in die localiteit ingevolge art. 38, 
lid 2 Drankwet 1931 vereischt is - in een 
localiteit - ,,vertrek" ingevolge art. 1 
der genoemde wet - is geschied, doch 
zulks ligt opgesloten in de vermelding, dat 
voor den hier bedoelden verkoop van thee 
verlof volgens de Drankwet vereischt was. 

Het middel waarin wordt betoogd, dat 
de Kantoor., terwijl hij een gedeelte der 
t.1.1. niet bewezen verklaarde, verzuimd 
heeft req. daarvan vrij te spreken, kan niet 
tot cassatie leiden, reeds omdat het klaagt 
over een ander vormverzuim , dan in art. 
99, lid 2 Wet R. 0. bepaaldelijk aange
wezen. 

Op het beroep van A. v. d. W. , hotelhouder, 
te Velsen, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Haarlem van 29 November 1937, waarbij 
requ irant ter zake van "zonder het vereischte 
verlof alcoholvrijen drank verknopen", met 
aanhaling van de artt. 1, 38, 59 lid 1 sub 2 
(lees: aanhef en sub 2) en lid 3, 84 der Drank
wet (lees: Drankwet 1931 S . 476) , 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijftig cent en één dag vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee1· 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: 

,,S., althans v. t. van: 
I. art. 1, 38, 59 lid 1 sub 2 en lid 3, 84 der 

Drankwet, door te beslissen, dat strafbaar wu 
zijn in het hotel "Velserbeek" thee te verkoo
pen ronder het vereischte verlof; 

II. art. 350 juncto art. 358 Sv., door niet 
bewezen te verklaren een gedeelte der telaste-

legging, zonder requirant echter daarvan vrij 
te spreken; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, dat hij op 
29 Augustus 1937, des namiddags omstreeks 
8.45 uur, in de gemeente Velsen in het hotel 
,,Velserbeek", perceel Driehuizerkerkweg 10, 
ronder het ingevolge de Drankwet daartoe 
vereischte verlof thee heeft verkocht; 

0. dat, blijkens de toelichting, het eerste 
middel hierop doelt, dat volgens art. 38, lid 2 
der Drankwet 1931, S. 476, alleen strafbaar 
is het in een localiteit, waarvoor geen verlof 
B is verleend, verkoopen van alcoholvrijen 
drank, en zoodanig verlof nergens vereischt is 
voor het verknopen van dien drank in een 
hotel zelf, en men dit op zolder, in gangen, 
hall, vestibule e.d. ongestraft kan doen; 

0. daaromtrent, dat voormeld art. 38, l id 2 
het verlof B vereischt bepaaldelijk voor den 
verkoop van alcoholvrijen drank in een loca
liteit voor gebruik in die localite it, terwijl 
ingevolge art. 1 genoemde wet onder "locali
teit" verstaat "vertrek", en de telastelegging 
en de bewezenverklaring niet met zoovele 
woorden inhouden, dat de daarbij bedoelde 
verkoop in roodanige localiteit is geschied, 
doch zulks ligt opgesloten in de vermelding, 
dat voor den hier bedoelden verkoop van thee 
verlof volgens de Drankwet vereischt was; 

0. dat ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden, reeds omdat dit klaagt over 
een ander vormverzuim, dan in art. 99, Jid 2 
der Wet R. 0 . bepaaldelijk aangewezen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie ·oan 
den Admocaat-Generaal Berger.] 

(N. J.) 

8 Maart 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdende algemeene regelen Water
staatsbestuur art. 19.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan het besluit van een polder
bestuur tot verkoop van inschrijvingen op 
het Grootboek der 21/2 % Ned. Werk. 
Schuld ten behoeve van het aflossen van 
een geldleening, daar kapitaal van een 
openbaar lichaam, waarvan de moten naar 
den eisch van een goed financieel beleid 
bestemd zijn ook aan komende geslachten 
ten goede te komen, niet dan uit nood
zaak, welke zich hier niet voordoet, mag 
worden aangesproken ter de lging van eene 
geldleening, waarvan de aflossing slechts 
op het tegenwoordige geslacht behoort te 
drukken. 

Wij WILHELMlNA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur v,an den Polder van het 4• en 5• 
Veendistrict, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland van 16 Juni 1937, no. 173, 2• 
afdeeling W., waarbij goedkeuring werd ont
houden aan het besluit van het bestuur van 
den genoemden Polder tot verkoop van in
schrijvingen op het Grootboek der 2½ % 
Nederlandsch Werkelijke Schuld staande ten 
name van het fonds der Waterkeeringen van 
den polder ten behoeve van het aflossen van een 
geldleening ; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
Januari 1938, n°. 12; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 Maart 1938, n°. 430, Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

0. dat het bestuur van den Polder van het 
4° en 5e Veendistrict in zijn vergadering van 
1 Juni 1937 heeft besloten zoodanig nominaal 
bedrag van het ten name van het fonds der 
Waterkeeringen op het Grootboek der Nede:
landsch Werkelijke Schuld ingeschreven kapi
taal af te schrijven, als noodig is om de leening, 
groot f 112,500.-, af te lossen, met dien ver
stande, dat de zuivere opbrengst ten minste 
76 % van de te verkoopen inschrijving moet 
bedragen; 

dat Ged. Staten van Friesland bij besluit 
van 16 Juni 1937 no. 173, 2° afdeeling W., aan 
dit besluit van het polderbestuur hunne goed
keuring hebben onthouden, daarbij o. a. over
wegende, dat gedurende tal van jaren, telkens 
wanneer het Grootboek der 2½ % Nederlandsch 
Werkelijke Schuld in verban~ met den koers 
der inschrijvingen voor beleggmg van de som, 
die anders voor aflossing ~p de genoemd~ le!3-
nîng ad f 112,500.- zou ZJJn bestemd, met m 
aanmerking komt, de vraag zich zal voordoen, 
aan welk fonds voor beleggin()' de voorkeur moet 
worden gegeven; dat dezelfde vraag zal rijzen, 
indien de niet op het Grootboek belegde gelden 
door uitloting of conversie weer vrijkomen ; 
dat derhalve valt te voorzien, dat bij opvolging 
van het voorstel van het polderbestuur na ver
lciop van tijd het fonds der Waterkeeri~en in 
verschillende fondsen van meer of mmdere 
stabiliteit zal zijn belegd ; dat hun college aan 
een dergelUke wijze van belegging __ van het 
slikgeldfonds van den veenpolder ZJJne goed
keuring niet kan hechten ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
polderbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de tegenwoordige koers Y.an 
de inschrijvingen Nedf:rlandsch WerkehJk~ 
Schuld 2½ % zoodanig 1s, <f.at, vergele~en"bIJ 
den gemiddelden aankoopspr1JS, een aanzienliJke 
koerswinst kan worden gemaakt; dat het ver
schil in de te derven zuivere opbrengst van het 
te verkoopen Grootboek-kapitaal en den te be
talen rentelast van de leening ad f 112,500.
zoodanig is, dat voor den polder aanmerkelijke 
besparing kan worden verkregen; dat v:erkoop 
derhalve in het belang van den polder 1s ; dat 
iIJ,Standhouding van het tegenwoordige Groot
boekbezit niet noodzakelijk is ; 

0. dat, daargelaten, of het reglement_ en de 
overige inrichting van den veenpolder zich be
paaldelijk zouden verzetten tegen de voorge
nomen vervreemding van een deel van. het 
fonds, die vervreemding niet toelaatbaar 1s te 
achten, omdat kapitaal van een openbaar 
lichaam als het onderhavige, waarvall; de ren~n 
naar den eisch van een goed financieel beleid 
bestemd zijn ook aan komende geslachten ten 
goede te komen, niet dan uit noodzaak - welke 
zich hier niet voordoet - mag worden aan
gesproken ter delging van eene geldleening, 
waarvan de aflossing slechts op het tegenwoor
dige geslacht behoort te drukken; 

dat alreeds hierom Ged. Staten hunne goed
keuring terecht aan het besluit van het polder
bestuur hebben onthouden ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het regle
ment voor den Polder van het 4° en 5° Veen
district, in de gemeenten Haskerland, Heeren
veen en Opsterland ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

(A.B.) 

9 M=rt 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 277.) -

Als ondernemer van een vermakelijkheid 
kan niet worden aangemerkt degene, bui
ten wien- om en onafhankelijk van wiens 
wil datgene geschiedt, hetwelk een ver
makelijkheid zou vormen. Het tegendeel 
volgt niet uit art. 6 der Verordening ; im
mers dit artikel verklaart slechts de be
lasting behalve door den ondernemer, op 
wiens 'naam of voor wiens rekening de 
vermakelijkheid wordt gegeven, mede ver
schuldigd door hem, die een lokaal of 
terrein daarvoor aan den ondernemer ten 
gebruike afstaat; hij die een lokaal of 
tenein ten gebruike afstaat kan dus alleen 
worden· aangesproken, indien hetgeen in of 
op het afgestane voorvalt is het onder
nemen door een ander op diens naam of 
voor diens rekening van een vermakelijk
heid. Terecht besliste de R. v. B. dat dit in 
casu niet het geval is, zijnde bij hen, die 
zich oefenen in het zweefvliegen of vlieg
tuigen besturen, eenige bedoeling daar
mede publiek te trekken niet aanwezig. 

De Hooge ·Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burg. van de Gem.- Rijswijk (Z.H. ) tegen de· 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Dir. Bel. te 's-Gravenhage van 5 Oct. 1937 
betreffende de door die gemeente van de 
N. V. Expl.-Mij. ,,Vliegveld Ypenburg" ge
heven vermakelijkheidsbelasting voor het jaar 
1937; 

Gezien de stukken; 
0. dat de Verordening op de heffing eener 

belasting op tooneelvertooningen en andere 
vermakelijkheden in de gemeente Rijswijk 
(Z.H.) luidt: 

Art. 1. In de gemeente Rijswijk (Z.H . ) 
wordt een belasting geheven op tooneelve,·
tooningen en andere vermakelijkheden indien 
deze kosteloos voor een ieder toegankelijk zijn , 
alsmede indien deze tegen betaling voor een 
ieder of voor bepaalde personen toegankelijk 
zijn, onverschillig of die betaling plaats heeft 
door betaling van een toegangsprijs, door vol 
doening eener contributie of bijdrage, door 
verplichte vertering of op welke andere wij?R 
ook. 

Art. 2. Onder tooneelvertooningen en an
dere vermakelijkheden worden verstaan: too
neel-, bioscoop- en andere vertooningen; voor
drachten, zang. en muziekuitvoeringen ; bals 
en danspartijen ; tentoonstellingen en sport
wedstrijden; en in het algemeen alle andere 
vermakelijkheden, welke naar haa r aard met 
de genoemde op één lijn gesteld .kunnen wor
den. 

Art. 4, eerste lid. De belasting van de ver
ma kelijkhedén, tot welke toegang wordt ver-

I 
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!eend tegen betaling - onverschillig of die 
hetaling vóór, tijdens of na het plaats hebbel\ 
van de vermakelijkheid geschiedt en of zij al 
dan niet mede recht geeft op programma's of 
andere zaken - bedraagt 20 % van de bruto
opbrengst, met dien verstande, dat van elk 
toegangsbewijs ten minste 2 cent aan belasting 
wordt geheven. 

Art. 6. De belasting is verschuldigd door 
den ondernemer, op wiens naam of voor wiens 
rekening de vermakelijkheid wordt gegeven, 
of door hem, die een lokaal of terrein daar
voor ten gebruike afstaat, met dien verstande, 
<lat betaling door den een den ander bevrijdt. 

dat belanghebbende van de N. V. Grond 
Mij. ,,Ypenburg'' heeft gehuurd de terreinen, 
bekend als het Vliegveld " Ypenburg" ter 
grootte van ongeveer 80 ha, gelegen in de 
gem. Rijswijk; 

dat zij die teneinen exploiteert en daartoe 
aldaar heeft opgericht een ruim gebouw waar
in een verpacht restaurantbedrijf wordt uitge
oefend en hetwelk zitplaats biedt voor een 
n,im aantal bewakers, een gebouw, verhuurd 
aan eenige vlieg- en zweefvereenigingen, bo
vendien loodsen en hangars in gebruik afge
staan aan de Ned. Luchtvaartschool , in welke 
loodsen verschillende vliegtuigen en zweef
t,0estellen zijn ondergebracht en waaraan ver
bonden zijn volledige inrichtingen voor repa
raties en zelfs voor het vervaardigen van 
mot.oren en vliegtuigen, terwijl in een gedeelte 
daarvan ter bezichtiging verschillende kaarten 
en machinedeelen zijn opgesteld; 

dat tenslotte nog verschillende gebouwen 
zijn opgericht voor het onderbrengen van een 
kantoor, douane enz., a lle in verband staand 
met het doel van belanghebbende ; 

dat belanghebbende nu haar inkomsten trekt 
uit de verhuring van voormelde gebouwen en 
landingsgelden van vliegtuigen, die op het 
terrein landen en mede uit entréegelden, die 
zij heft van personen, die wenschen op het 
tenein te worden toegelaten en voorts uit 
gelden door bewekers betaald, die verlangen 
onder geleide van een terzakekundige de bir
reinen te bezichtigen, terwijl tenslotte door 
haar ook entréegelden worden geheven van 
vertooningen verband houdende met de vlieg
sport als anderszins op haar terreinen ; 

dat - voorwoveel thans nog van belang -
tusschcn belanghebbende en de gem . Rijswijk 
(Z.H.) geschil is gerezen over de vraag, of 
terzake van het entréegeld van f 0.10 per per
soon, hetwelk belanghebbende heft voor den 
toegang tot de teneinen, vermakelijkheidsbe
lasting is verschuldigd; 

dat deswege door de gemeente is ingevorderd 
f 600 voor 30000 t.oegangsbewijzen, en de Raad 
der gemeente, op bezwaar van belanghebbende, 
die heffing heeft gehandhaafd ; 

dat belanghebbende daarvan is gekomen in 
beroep, en de R . v. B. dienaangaande heeft 
overwogen: 

"dat, woals uit de feiten is komen vast te 
staan, het entréebiljet den hewekers geen 
ander recht geeft dan zich op een gedeelte 
van het terrein te begeven, waarvan het groot
ste gedeelte wordt ingenomen door het restau
rant en aldaar te vertoeven, welk restaurant 
met zijn vele zitplaatsen een ruim uitzicht 
biedt over de velden van appellante, we1ke 

gebruikt worden door de leerlingen van de 
1 uchtvaartschool , die al daar les krijgen en 
voorts door leden van de vereenigingen voor
noemd, die aldaar de zweefsport en vliegsport 
beoefenen en welke leden hun clubgebouw, 
woals boven gezegd, op het terrein van appel 
lante hebben gehuurd, terwijl tenslotte deze 
velden mede gebruikt worden door bestuurders 
van v1iegtuigen, die, om welke redenen dau 
ook, up deze terreinen wenschen te landen; 

dat art. 277 sub i van de Gemeentewet den 
gemeentebesturen de bevoegdheid geeft om 
een belasting te heffen op t.ooneelvert.ooningen 
en andere vermakelijkheden en de gem. Rijs
wijk daarmede in overeenstemming een veror
dening tot het heffen van een dergelijke be
lasting in het leven heeft geroepen, waarbij 
in art. 1 wordt bepaald dat een belasting 
wordt geheven op tooneelvertooningen en 
andere vermakelijkheden, terwijl art. 2 vast
stelt, dat onder tooneelvertooningen en andere 
vermakelijkheden worden verstaan: t.ooneel- , 
bioscoop- en andere vertooningen; voordrach
ten, zang- en muziekuitvoeringen; bals en 
danspartijen; tentoonstellingen en sportwed
strijden; en in het a lgemeeen alle andere ver
makelijkheden, welke naar haar aard met de 
genoemde op één lijn gesteld kunnen worden; 

dat derhalve de onderwerpelijke belasting 
slechts mag worden geheven indien vaststaat 
dat er een tooneelvoorstelling of andere ver
makelijkheden hebben plaats gehad in den zin 
der Wet ; 

dat de Raad nu op grond van de feiten, wo
als deze zijn komen vast te staan, met appel
lante van oordeel is dat het betreden van- en 
het vertoeven op het daarvoor aangewezen 
gedeelte van de terreinen van appellante, 
waartoe den bezoekers door hun entréebiljetten 
de gelegenheid wordt gegeven, geen verma
kelijkheid is in den zin van de Wet, waar hun 
toch slechts gelegenheid wordt gegeven in en 
van een restaurant te genieten en van het uit
zicht over de ten-einen van appellante; 

dat hiertoe niet afdoet dat op de ten-einen 
van appellante bovenomschreven oefeningen 
in het zweefvliegen of het besturen van vlieg
tuigen plaats vinden door derden, die als 
leden van een vereeniging of leerlingen van 
de vliegschool recht op die terreinen hebben 
verkregen van appellante om die te gebruiken 
voor hun doel en deze handelingen welke 
aldaar plaats vinden, geheel geschieden buiten 
appellante om en onafhankelijk van haar wil; 

dat bovendien dergelijke verrichtingen en 
handelingen ook geen vermakelijkheden op 
zich zelf zouden opleveren en door appellante 
dan ook door het verschaffen van de gelegen
heid tegen entrée van f 0.10 per persoon om 
haar terreinen te beweken, geen vermakelijk
heid wordt ondernomen; 

dat de Burg. van de gem. Rijswijk er nog 
de aandacht op heeft gevestigd dat ook eenige 
malen o. a . op Hemelvaartsdag, tweeden 
Paasch- en Pinksterdag door bekende, spe
ciaal daart.oe aangezochte vliegers op het ter
rein van appellante vertooningen zijn gegeven 
van hun vaardigheid in de vliegkunst en de 
bezoekers toen ook f 0.10 a ls entrée hebben 
voldaan, zoodat appell ante voormelde entrée
gelden ook heft voor dergelijke vermakelijk
heden; 
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dat, daargelaten dat in het systeem van het 
gemeéntebestuur slechts dan op die enkele 
dagen waarop dergelijke vertooningen gegeven 
werden, belasting wu kunnen worden geheven, 
deze feiten echter niet de onjuistheid van het 
standpunt van appellante aantoonen; dat de 
onderwerpelijke f 0.10 slechts uitsluitend ge
heven worden van bewekers van het terrein, 
ronder dat dezen eenig ander recht daarvoor 
verkrijgen dan om in dat speciaal daarvoor 
aangewezen gedeelte te vertoeven, zonder 
eenige prestatie door of vanwege appellante 
voor eenige vertooning en/of eenige vermake
lijkheid, hoe ook genaamd;" 

dat op grond van het vorenstaande de R . 
v. B., met vernietiging van de beschikking 
op het bezwaarschrift, heeft bepaald, dat ten 
onrechte het bedrag van f 600 aan belasting 
is geheven; 

dat tegen dew uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

" S. immers v. t. van de artt. 1, 2, 4 en 6 
van de Verordening op de heffing eener be
lasti ng op tooneelvertooningen en vermakelijk
heden in de Gem. Rijswijk (Z.H . ), art. 16 
van de Wet van 19 Dec. 1914 S. 564 en art. 
277 sub i van de Gemeentewet door met ver
nietiging van 's Raads beschikking van 4 Juni 
1937 een belastingbedrag van 30000 X f 0.02 = f 600, geheven over de entréegelden van 
f 0.10 per persoon, als ten onrechte van Ypen
burg geheven te bepalen, zij (zulks? Red.) 
niettegenstaande die heffing in overeenstem
ming is met de wettelijke voorschriften"; 

dat tot toelichting daarvan wordt aange
voerd: 

1. dat de R. v. B . ten onrechte heeft doen 
gelden, dat de op de terreinen plaats vindende 
oefeningen in het zweefvliegen, gelijk ook 
het besturen van vliegtuigen, door derden 
geschiedt geheel buiten belanghebbende om 
e n onafhankelijk van haar wil, vermits toch 
naar art. 6 der Verordening de vertooning 
of vermakelijkheid niet behoeft uit te gaan 
van den ondernemer dier vertooning of ver
makelijkheid; 

2. dat de R. v. B. ten onrechte heeft be-
s) ist, dat de verrichtingen en handelingen in 
geschil op zichwlf geen vermakelijkheid op
leveren, omdat, al mogen zij prima ir geen 
vertooning of vermakelijkheid zijn, zij althans 
voor diegenen, die zich opzettelijk en tegen 
entrée naar het vliegterrein begeven, secundair 
het karakter van vertooning of andere venna
kelijkheid dragen, doende daaraan niet af, dat 
in die verrichtingen pauzes voorkomen, wo
dat bewekers kans loopen niets te zien; 

0 . hieromtrent : 
dat de R. v. B. terecht heeft geoordeeld, dat 

a ls ondernemer van een vermakelijkhe id niet 
kan worden aangemerkt degene, bui ten wien 
om en onafhankelijk van wiens wil datgene 
geschiedt, hetwelk de vermakelijkheid wu 
vormen; 

dat het tegendeel niet, woals de gemeente 
wil , volgt uit art. 6 van de Verordening ; dat 
immers dit artikel slechts de belasting, be
halve door den ondernemer, op wiens naam of 
voor wiens rekening de vermakelijkheid wordt 
gegeven, mede verschuldigd verklaart door 
hem, die een lokaal of terrein daarvoor aan 
den ondernemer ten gebruike afstaat ; dat hij, 

die een lokaal of terrein ten gebruike afstaat, 
dus alleen kan worden aangesproken, indien 
hetgeen in of op het afgestane voorvalt is het 
ondernemen door een ander op diens naam 
of voor diens rekening van een vermakelij k
heid ; 

dat nu de gemeente wel in de tweede plaats 
aanvoert, dat van dit laatste - zij het secun
da ir - in het onderhavige geval sprake wu 
zijn, doch de R. v. B. in anderen zin heeft 
beslist en zulks op gronden, welke die beslis
sing alleszins dragen, liggende toch in het 
feitelijk vastgestelde opgesloten, dat bij hen, 
die zich oefenen in het zweefvliegen of vlieg
tuigen besturen, eenige bedoeling daarmede 
pub) iek te trekken niet aanwezig is ; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

10 Maa,·t 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 17. ) 

De indien ing van een verzoek om natu
ralisatie heeft geen invloed op de beslis
sing tot vrijstelling op grond van het be
zitten van een vreemde nationaliteit. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Ernst Detlef Nicolaus Jührend, dienstpl ich
tige der lichting van 1927 uit Rotterdam, 
tegen de besl issing van Onzen Minister van 
Defensie van 14 Juli 1937, VIIe afdeeling, 
n°. 409 V, waarbij hem vrijstelling van den 
dienstpl icht wegens verdrag is verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
Februari 1938, n°. 372 (1937) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 5 Maart 1938, VIIde afd., n° . 
201 v. 

0. dat Onze Minister bij zijne evenvermelde 
beslissing de vrijstelling heeft verleend, in ver
band met artikel 4 van het tusschen Nederland 
en het Duitsche Rijk gesloten en bij de wet 
van 13 Januari 1906 (Staatsblad n°. 4) goed
gekeurde Vestigingsverdrag; 

dat de appell ant in beroep aanvoert, dat hij 
zich met de beslissing van Onzen Minister 
moeilijk kan vereenigen; dat hij zich om
streeks 22 December 1936 heeft gewend tot 
de Kroon met verzoek genaturaliseerd te mo
gen worden tot Nederlandsch onderdaan ; dat 
hij te Rotterdam werd geboren 5 Juni 1907, 
zijnde zijn vader destijds van Duitsche natio
naliteit geweest, wel ke national iteit door dien 
vader werd verloren, omdat hij de daarvoor 
bestemde formali teiten heeft verzuimd; dat 
hij dus, bij zijne meerderjarigheid, staatloos 
was; dat zijn vader eerst onlangs, maar lang 
na de meerderjarigheid van hem, appellant, 
wederom de Duitsche nationaliteit heeft aan
vaard; dat hij echter desondanks staatloos is 
gebleven; dat hij den Nederlandschen dienst
plicht heeft vervuld en gediend heeft bij het 
22ste R egiment Infanter ie, terwijl hij eveneens 
de herhalingsoefeningen heeft volbracht, waar
om hij heeft verwcht hem als Nederlandsch 
onderdaan te willen aanvaarden; dat zijns 
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inziens de bedoelde beslissing van Onzen Mi
nister niet gehandhaafd kan blijven; 

0. dat op grond van, op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, door Onzen Minister 
van Defensie nader overgelegde bescheiden 
moet worden aangenomen, dat de appell ant de 
Duitsche nationaliteit bezit; 

dat hem mitsdien bij de bestreden beslissing 
terecht op grond van artikel 4 van het tus
schen Nederland en het Duitsche Rijk gesloten 
Vestigingsverdrag, goedgekeurd bij de wet 
van 13 J anuari 1906, S. 4, vrijstel! ing van 
den dienstplicht is verleend; 

dat daaraan niet kan afrloen de omstandig
heid, dat de appel! ant een verzoek om natu
ralisatie heeft ingediend, aangezien dit ver
zoek nog niet is ingewilligd en de appellant 
derhalve tot riu toe de Duitsche nationali
teit heeft behouden; 

Gezien de Dienstpl ichtwet; 
Hebben goedgevonden en vei·staan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is belast enz. 

{B.) 

14 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. {M. en R.Regl. artt. 6bis en llt er; 
Gemeentewet art. 195: Verord. Straat
politie Rotterdam art. ·91.) 

De in art. 91 der Verordenillg op de 
Straatpolitie te Rotterdam gegeven ver
bodsbepaling nopens het inhalen van een 
rijwiel met een ander r ijwiel , mist als 
betreffende een punt, waaromtrent in het 
M. · en R.Regl. { art. 6bi.~) is voorzien, ver
bindende kracht. 

Art. llte,· van het R eglement kent wel 
voor bepaaldelijk aan te wijzen wegen of 
weggedeelten een van art. 6bis a fwijkende 
regeling, doch deze uitwndering op de 
regeling van art. 6bis geld t slechts t. a.v. 
het inhalen van een motorrijtuig met een 
ander motorrijtuig en niet t . a. v. het in
halen van rijwielen onderling. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt, die nog 
de - bij wijze van openbare kennisgeving 
van B. en W. - voor de toepasselijkheid 
van a r t. 91 der verordening gebezigde ver
keersborden bespreekt en voorts de door 
reg. aangevoerde grief, a ls wu art. 91 een 
verboden delegatie inhouden, afwijst.] 

Op het beroep van W . C ., ingenieur te Rot
terdam, requirant van cassatie tegen een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Rot
terdam van 9 Dec. 1937, aangeteekend over
eenkomstig art. 398, 2e lid, Sv., waarbij 
requirant is veroordeeld tot een geldboete van 
vij f gulden en vervangende hechtenis van drie 
dagen ; {Gepleit door Mr. M. L . W eyl). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requirant heeft op 9 December 1937 terecht 
gestaan voor het K antongerecht te Rotterdam 
ter zake dat hij op 20 Juli 1937, omstreeks ~ 
7¾ uur als bestuurder van een rijwiel daar
mede den openbaren weg den Tunnel benoor
den de Henegouwerlaan berijdend e~n in de
zelfde richting als verdachte rijdend driewie-

lig rijwiel heeft ingehaald, zulks terwijl die 
weg blijkens openbare kennisgeving door Bur
gemeester en Wethouders der gemeente Rotter
dam was aangewezen als een weg waar zulks 
niet mocht geschieden, hetgeen werd aange
duid door borden van het door den Minister 
van Waterstaat vastgesteld model. 

Blijkens het op de dagvaarding geplaatste 
z.g. stempelvonnis veroordeelde de Kanton
rechter requirant tot een geldboete van f 5, bij 
gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door 3 dagen hechten is. 

Ik vermoed, dat met deze telastelegging en 
veroordeeling het oog gericht is geweest op 
overtreding van het derde lid van art. 91 der 
Rotterdamsche Verordening op de Straat
politie, welke bepaling in het hieronder vol
gend middel woordelijk is opgenomen. In de 
telastelegging en de veroordeeling is uitter
aard dit artikel niet vermeld. 

Requirant achtte dit geval va n principieelen 
aard en stelde beroep in cassatie in, waarbij 
zijn raadsman als middelen voordroeg en toe
lichtte: 

1. ,,S., althans v. t . van ai·t . 144 Grondwet, 
art. 195 Gemeentewet, artt. 6 en 28 Motor- en 
Rijwielwet, artt. 6bis, llter j 0

• llbis Motor- en 
Rijwielreglement, door het te laste gelegde feit 
strafbaar te oordeelen, ofschoon di t niet straf
baar is, daar art. 91 der Verordening op de 
Straatpolitie te Rotterdam, luidende: 

" In het belang van de vrijheid en veiligheid 
van het verkeer over die wegen, gelet op de 
breedte van die wegen en de verkeersdrukte, 
die daar in het algemeen heerscht, kunnen 
krachtens art. llt e,· Motor- en Rijwiel Regle
ment door B. en W. blijkens openbare kennis
geving wegen of weggedeelten worden aange
wezen waarop met een moton-ijtuig een ande1· 
motorrijtuig, dat zich in dezelfde richting 
voortbeweegt niet ingehaald mag worden. 

"Het is aan bestuutders van motorrijtuigen 
verboden daarmede rijwielen, voertuigen, trek
dieren of vee, welke zich in dezelfde richting 
voortbewegen in te halen op de door B . en W . 
blijkens openbare kennisgeving ter zake aan
gewezen wegen of weggedeelten. 

,,Het is aan bestuurders van rijwielen voer
tuigen of trekdieren en aan geleiders e~ drij
vers van vee verboden om met hetgeen door 
hen wordt bestuurd, geleid of gedreven, mo
torrijtuigen, rijwielen, voertuigen, trekdieren 
of vee, welke zich in dezelfde richting voort
bewegen, in te halen op de door B. en W . 
blijkens openbare kennisgeving ter zake aan
gewezen wegen of weggedeelten." (Gemeen
teblad 1935, n°. 49) 

waarbij het telastegelegde verboden is ver
binde";çle kracht mist omdat het punt "inhalen 
van rlJ- en voertuigen door andere rij- en 
voertuigen" in het Motor- en Rijwiel Regle
ment is geregeld en de gemeenteraad te Rot
terdam dus niet bevoegd was in art. 91 der 
bedoelde verordening dit punt nogmaals te 
regelen. 

2. S., althans v. t. van art. 144 Grondwet, 
artt. 195 en 209 Gemeentewet art. 6 Motor
en Rijwielwet en art. 28 Mot::ir- en Rijwiel 
reglement door het bij dagvaarding te laste 
gelegde feit strafbaar te oordeelen ofschoon 
dit niet strafbaar is , daar art. 91 der Veror
dening op de Straatpolitie te Rotterdam , 
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waarbij het te laste gelegde verboden is, ver
bindende kracht mist, omdat art. 6 Motor- en 
Rijwielwet bepaalt dat de gemeenteraad be
voegd is om regelen te stellen nopens niet door 
hoogere wetgevers geregelde punten en art. 
91 dier· Verordening deze bevoegdheid over
draagt aan B. en W., zoodat daarin verboden 
delegatie van bevoegdheid voorkomt." 

Naar aanleiding van het eerste middel rijst 
dus de vraag of het onderwerp hetwelk dit 
derde l id van art. 91 der Verordening op de 
Straatpol itie regelt, hetzelfde is als dat, waar
omtrent de Motor- en Rijwielwet en het Regle
ment voorschriften geven. 

Van belàng bij de beoordeeling van deze 
vraag is het arrest van 7 Mei 1934 (W. 12790; 
N. J. 1934, 1274 m . o. van Prof. Pompe) 
waarbij de Hooge Raad t. a. v. een verkeers
verordening, welke den bestuurder van een 
motorrij tuig verbood op in die verordening 
aangewezen gedeelten van den openbaren weg 
een voorgaand motorrij tuig voorbij te rijden 
overwoog: 

"dat nu wel in de artt. 3 en 6 van het in 
1927 tot stand gekomen motor- en rijwielregle
ment voorschriften zijn gegeven, die bij het 
inhalen .en voorbijrijden v_an motorrij tuigen 
moeten worden in acht genomen, maar dat 
noch in deze bepalingen noch elders in dat 
reglement of in de motor- en rijwielwet is 
voorzien omtrent het "punt", dat in genoemd 
art. 4 van de gemeenteverordening met be
trekking tot de daar genoemde wegen is ge
regeld, namelijk de bevoegdheid om een voor
rijdend motorrijtuig voorbij te rij den; 

dat dus de gemeenteraden ingevolge art. 6 
van de motor- en rijwielwet bevoegd zijn daar
omtrent regelen te stellen, terwijl de vraag 
of de niet gestelde regelen, als enkel gegrond 
op het drukke verkeer op een overigens daar
voor n iet ongeschikten weg en niet op plaat
selij ke wegentoestanden, treden in hetgeen 
van algemeen rijks- of provinciaal belang is 
of strijden met het algemeen belang, aan het 
oordeel des rechters is onttrokken en moet 
worden beantwoord door de macht, die inge
volge de wet plaatselijke verordeningen kan 
vernietigen''. 

Sinds de feiten in dat arrest besproken is 
het Motor- en Rijwielreglement gewijzigd en 
art. llter toegevoegd aan de bestaande bepa
lingen, zoodat de Hooge Raad thans anders 
zou kunnen oordeelen, en de vraag omtrent 
de beteekenis van "punt" in art. 6 der Motor
en Rijwielwet, van "onderwerp" in art. 194, 
in dit geval meer in het bijwnder van "het 
daartegen voorzien zijn" in art. 195 der Ge
meentewet weer aan de orde gesteld kan 
worden. 

Allereerst merk ik op, dat voor een ver
keersregeling a ls gegeven in art. 91 der Ver
ordening op de Straatpolitie te Rotterdam 
geen borden naar door den Minister van Water-
taat vastgesteld model bestaan, al verklaarde 

de Kantonrechter dit punt uit de telastelegging 
bewezen. In een geval als dit blijken de na
deelen van het z.g. stempelvonnis wel zeer 
sterk, daar in cassatie alle gegevens ontbreken 
om de zaak te kunnen toetsen. 

Naar mij bij onderzoek en navraag bleek, 
plaatst men te Rotterdam bij de wegen, waar
op art. 91 voormeld toepassel ijk is de borden 

naar het model hetwelk de Minister heeft 
vastgesteld ingevolge art. llter lid 3 van het 
Motor- en Rijwielreglement, het z.g. model 57 
(te vinden o. a. in de Schuurman en Jordens 
uitgave, l0e druk op blz. 278) bij lage Vter 
van de Motor- en Rijwiel beschikking (inge
voegd bij beschikking van 28 Juni 1934, Bijv. 
Ned. Stct. n °. 128). 

Onder dat bord brengt men van gemeente
wege een rechthoekig bord met zwarte letters 
aan, waarop te lezen staat: ,, Voor alle ver
keer." 

Ik meen - ik vind althans nergens een 
Ministerieele bepaling - dat dit niet borden 
zijn door den Minister vastgesteld, zoodat de 
vraag rijst of de Kantonrechter terecht ver
oordeeld heeft en niet een ontslag van rechts
vervolging had moeten worden uitgesproken,' 
omdat het bewezen verklaarde niet strafbaar 
is. De Hooge Raad kan m. i. ondanks het ont
breken van elk gegeven in het vonnis, wel 
vaststellen, dat borden als waarvan de telaste
legging spreekt, niet bestaan. 

De verordening noemt in art. 91 dan ook 
geen borden, maar spreekt over "openbare 
kennisgeving door B. en W." 

Belangrijker en in mijn oog primair, is ech
ter de vraag of de geheele bepaling wel ver
bindend is. Om dit te beoordeelen is het noo
dig art. 6 der Motor- en Rijwielwet te stellen 
naast de artt. 6bis en llte1· van het Reglement. 

Eerstgenoemd artikel verklaart de gemeen
teraden bevoegd verkeersregelen te treffen 
voor wover dit punten betreft waarin door 
een hoogeren wetgever niet voorzien is. 

Art. 6bis van het Reglement regelt het in
halen of voorbijgaan, ook voor rijwielen, tenzij 
daarvoor voldoende gelegenheid ):Jestaat, mede, 
(d.w. z. naar mijn meening niet alleen voor 
dat geval) in verband met het uit de tegen
overgestelde richting naderende verkeer. Hier
naast art. llte1· van het Reglement lezend -
zulks ook in verband met art. llbis, dat wel 
aan de gemeenteraden bevoegdheden geeft -
kan m. i. de Gemeenteraad naast art. llter 
dat alleen voor motorrijtuigen geldt, niet over
eenkomstige bepalingen vaststellen voor rijwie
len en andere voertuigen. 

Ik kom niet dan noode tot deze slotsom, 
daar inderdaad het verkeer te Rotterdam tal 
van moeilijkheden biedt door de dikwijls 
smalle en gevaarlijke wegen, en omdat de ter 
plaatse getroffen i-egeling practisch is. Neemt 
men die bevoegdheid der gemeenteraden echter 
wel aan, dan zou het mogelijk zijn, - dit 
wordt de ongewenschte gevolgtrekking - dat 
in een gemeente er toe zou kunnen worden 
besloten een algemeen inhaalverbod uit te 
vaardigen, mits men de min of meer sacra
menteele aanvangswoorden van art. llbis er 
maar aan vooraf dee ë:l gaan. Er moet m. i. een 
nadere voorziening in het Motor- en Rijwiel
reglement worden getroffen, en dit kan. Het 
is ook geschied voor art. 6 Reglement bij K. 
B . van 8 Nov. 1927, S. 350 (gew. 9 Jan. 1932, 
S . 6). 

Het tweede middel, dat slechts zeer subsi
diair is voorgedragen, acht ik niet juist. De 
gemeenteraad heeft i. c. niet anders gedaan 
dan de uitvoering van een door hem genomen 
besluit opdragen aan Burgemeester en Wet
houders. 



1938 14 MAART 122 

Op grond van hetgeen ik t. a. v. het eerste 
middel heb aangevoerd, concludeer ik, dat de 
Hooge Raad het vonnis des Kantonrechters 
vernietige voor wover het een strafbaarver
klaring en veroordeeling bevat en alsnog re
quirant ontsla van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer van 

der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat aan requirant blijkens de dagvaar
ding, waarop voormelde aanteekening is ge
plaatst, is telastegelegd, dat hij enz. (zie con
clusie); 

0. dat in deze telastelegging kennelijk wordt 
gedoeld op een feit als strafbaar gesteld in 
het 3e lid, in verband met het le lid, van het 
in het eerste middel overgenomen art. 91 der 
Verordening op de Straatpolitie voor de ge
meente Rotterdam; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat art. 6bis van het Motor- en Rijwiel

reglement een uitputtende voorziening geeft 
omtrent het inhalen door bestuurders van mo
torrijtuigen en rijwielen van de daar genoemde 
verkeersmiddelen, benevens rij- of trekdieren 
of vee wodat de gemeentelijke wetgever inge
volge art. 6 der Motor- en Rijwielwet te dien 
aanzien geen regelen mag stellen; 

dat mitsdien de in art. 91 voormeld gegeven 
verbodsbepaling nopens het inhalen van een 
rijwiel met een ander rijwiel, als betreffende 
een punt, waaromtrent in het Motor- en Rij
wielreglement is voorzien, verbindende kracht 
mist; 

dat weliswaar art. 11ter van het Reglement 
voor bepaaldelijk aan te wijzen wegen of weg
gedeelten een van voornoemd art. 6bis afwij
kende regeling kent, doch deze uitwndering 
op het in art. 6bis geregelde slechts geldt ten 
aanzien van het inhalen van een motorrijtuig 
met een ander motorrij tuig en niet ten aanzien 
van het inhalen van rijwielen onderling; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0 .. : 
Ontslaat requirant van alle rechtsvervolging. 

(N. J .) 

14 Jfaa,·t 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 75 j 0

• art. 
72.) 

De consequentie van de jurisprudentie 
<ler Kroon betreffende de "normale 
eischen" vordert niet, dat ook bij school
stichting met zoodanige eischen wu moe
ten worden rekening gehouden. Tmmers 
bij verbouw of verandering van inrichting, 
waarop die jurisprndentie bet,·ekking heeft, 
wordt de iniichting der school beoordeeld, 
terwijl bij de stichting uitsluitend de be
hoefte aan schoolruimte in aanmerking 
komt, welke behoefte moet blijken door de 
overlegging rnn de in art. 73 le lid onder 
a genoemde verklaringen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Zwijndrecht 

tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 21 September 1937, n°. 365, waar
bij, met vernietiging van het besluit van den 
raad der gemeente Zwijndrecht van 30 Septem
ber 1936, is bepaald, dat de door het bestum 
der Vereeniging tot stichting en instandhouding 
eener Christelijke school in de Groote Lindt, 
gemeente Zwijndrecht, gevraagde medewerking 
voor de stichting eener bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs in de wijk Meerder. 
voort, aldaar, alsnog moet worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Februari 1938, n°. 77 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Maart 1938, n°. 2911, Afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat de raad van Zwijndrecht in zijne ver
gadering van 30 eptember 1936 heeft afge. 
wezen het verzoek van het bestuur der Ver
eeniging tot stichting en instandhouding eener 
Christelijke school te Groote Lindt om krachtens 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 gelden 
voor de stichting eener school te verstrekken, 
zulks op grond van de overweging, dat uit de 
door burgemeester en wethouders medegedeelde 
verhoudingscijfers blijkt, dat de stichting der 
school, waarvoor gelden worden gevraagd, niet 
door een normale behoefte aan schoolruimte 
kan worden gerechtvaardigd ; dat toch, zooals 
in het voorstel van burgemeester en wethouders 
is uiteengezet, de thans op de Eben-Haëzer
school geplaatste kinderen op de bestaande 
scholen kunnen worden overgeplaatst, zonder 
dat zelfs versterking van personeel noodi~ zal 
zijn, waarbij de ouders dan volkomen vrûheid 
van keuze zullen behouden om hunne kinderen 
te zenden naar een met hun geestesrichting 
overeenkomende school ; dat de tegenwoordige 
omstandigheden, waaronder de financiën van 
Rijk en gemeente verkeeren, den onafwijsbaren 
drang uitoefenen, dat bij de toepassing van 
de Lager-Onderwijswet 1920 rekening wordt 
gehouden met de normale behoeften aan wat 
voor een richtigen gang van zaken bij het onder
wijs noodig is, zulks in dier voege, dat de vrij . 
heid van onderwijs, d. w. z. de vrijheid van de 
ouders om hunne kinderen te plaatsen op een 
school, die aansluit bij hun geestesrichting, 
binnen de door de redelijkheid gestelde grenzen 
intact blijkt ; dat bij afwijzing van het aanhan
gige verzoek de schooltoestanden in deze ge
meente geheel aan deze laatste voorwaarde 
blijven voldoen ; 

dat, nadat van dit besluit het schoolbestuur 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 21 
September 1937, n°. 365, met vernietiging van 
het bestreden raadsbesluit heeft bepaald, dat 
de gevraagde medewerking alsnog door de ge
meente Zwijndrecht dient te worden verleend; 

d~t Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat mgevolge het bepaalde bij artikel 75, tweede 
l~~. der wet, eene aanvrage als de onderwerpe
liJke slechts kan worden afgewezen, indien niet 
aan de in artikel 73 omschreven vereisohten is 
voldaan; dat in dit verband weliswaar monde
ling door den vertegenwoordiger van het college 
van burgemeester en wethouders in de openbare 
vergadering is gesteld, dat de door het appel
leerend schoolbestuur overgelegde verklaring, 
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als bedoeld onder d in het eerste lid van het 
voormelde artikel 73, niet perfect zou zijn. 
doch ten onrechte; dat toch uit de bedoelde 
verklaring met voldoende zekerheid valt af te 
leiden, dat de appelleerende vereeniging voor 
de nieuw t e stichten school is aangesloten bij 
eene groep bijzo,,dere scholen, welke eene com
missie van beroep, als bedoeld in artikel 89, 
zevende lid der wet, hebben ingesteld; dat ook 
overigens door het aanvragend schoolbestuur 
de in ar t ikel 73 der wet omschreven vereischten 
zijn inachtgenomen ; dat alzoo de op de wet 
steunende overwegingen geen grond opleveren 
voor het aangevallen besluit; dat andere over 
wegingen, zooals die, welke het gemeente
bestuur tot zijn besluit hebben bewogen, van 
hoeveel bela ng die uit een oogpunt van ge
meentebeleid ook mogen zijn, in deze niet 
mogen gelden ; da t mitsdien de door het school 
bestuur gevraagde medewerking alsnog dien t 
te worden verleend; 

dat van deze beslissing burgemeester en wet
houders van Zwijndrecht, daartoe bevoegd in
gevolge het op ar tikel 212 der gemeentewet 
steunende besluit van den raad hunner ge
meente d.d. 1 Juni 1933, goedgekeurd bij be
sluit van Ged. Staten van Zuid-H olland van 
19 Juni 1933, n°. 149, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, da t de in de beschikking 
van Ged. Staten voorkom.ende overweging om
t rent het niet -perfect zijn van de door het 
schoolbestuur overgelegde verklaring, als be
doeld onder d in het eerste lid van artikel 73 der 
Lager-Onderwijswet 1920, t en onrechte den 
indruk geeft , dat dit bezwaar door den ver
tegenwoordiger van de gemeente als een be
denking van hare zijde zou zijn ingebracht ; 
dat t och de opvatting, alsof de genoemde ver
klaring niet-perfect zou zijn, voorkomt in de 
correspondentie van Ged. Sta.t en met den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en wel in 
een brief van 29 Juli/3 Augustus 1936, welke 
brief bij de stukken ter visie gelegd is geweest ; 
da t Ged. Sta.ten van oordeel zijn, ,,dat andere 
overwegingen, zooals die, welke het gemeente
bestuur tot zijn besluit hebben bewogen, van 
hoeveel belang die uit het oogpunt van ge
meentebelang ook mogen zijn, in deze niet 
mogen gelden" ; dat zij zich met deze opva tting 
niet kunnen vereenigen ; dat weliswaar artikel 
75 der Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, dat 
een aanvrage, als bedoeld in artikel 72 dier wet , 
slechts kan worden afgewezen, indien niet aan 
de in art ikel 73 omschreven vereischten is vol 
daan, doch dat moet worden uitgemaakt, of de 
onderwerpelijke aanvrage kan worden aange
merkt als in artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 te zijn " bedoeld"; dat bij Onze diverse 
besluiten is beslist, dat artikel 75, 2• lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 niet in den weg staat 
aan het onderzoek of door een ingediencfe aan 
vrage de " normale eischen" ook worden over 
schreden en dat in dergelij ke gevallen is aan
genomen, da t een aanvrage, die deze eischen 
overschreed, ,,niet steunt op artikel 72 der wet " ; 
dat dit beroep op de " normale eischen'' reeds 
lang gewoonterechtelijk werd toegelaten en dat 
zooda.nig onderzoek ten aanzien van bepaalde 
aanvragen thans door de Lager -Onderwijswet 
1920 zelfs verplich tend is gesteld ; dat blijkens 
door Ged. Staten ter visie gelegde stukken ook 
dat college de meerring is toegedaan , dat de 

hier in geding zijnde school geen reden van be
staan heeft en dat het " te betreuren is, dat het 
schoolbestuur blijkens zijn aanvrage ex artikel 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 niet tot die 
(door Ged. Staten gewenschte) concentra t ie 
wil overgaan"; dat de overbodigheid en Inits
dien de schadelijkheid van deze school zoo 
sterk in het oog loopen, dat daarop in het Rijks
onderwijsverslag over 1936 wordt gewezen als 
voorbeeld van " onwilligheid" van een school
bestuur om tot concentratie mede te werken; 
dat de op de Eben-Haëzerschool geplaatste 
kinderen op bestaande scholen kunnen worden 
overgeplaatst , zonder da t zelfs versterking van 
personeel noodig zal zijn, waarbij de ouders dan 
volkom.en vrijheid van keuze zullen behouden 
om hunne kinderen te zenden naar een met hun 
geestesrichting overeenkomende school ; dat 
Ged. Staten in hun beslissing, waarvan beroep, 
de belangrijkheid van deze overweging uit een 
oogpunt van gemeentelijk beleid erkennen, en 
dat de meening, dat de overweging daarvan 
,,in deze niet mag gelden" , zonder verdere toe
lichting geen kracht van overtuiging bezit t egen
over het geleverde betoog, da t een beroep op 
overschrijding van de norm.ale eischen, die aan 
de onderwijsvoorziening mogen worden gesteld, 
volgens de jurisprudentie niet door artikel 75 
der Lager-Onderwijswet 1920 behoeft t e worden 
buitengesloten ; 

0 . dat het a.ppelleerend gemeentebestuur 
van het niet-perfect zijn van de bij de aanvrage 
overgelegde verklaring, bedoeld onder d in het 
eerste lid van artikel 73 der Lager-Onderwijswet 
1920, kennelijk geen grief maakt, zoodat dit 
punt verder buiten beschouwing kan worden 
gelaten ; 

dat burgemeester en wethouders voorts van 
oordeel zijn, dat door inwilliging van de onder
werpelijke aanvrage de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, zouden 
worden overschreden ; 

da t echter noch a rt ikel 75 der Lager-Onder
wijswet 1920, noch artikel 4 der wet van 4 
Augustus 1933, S. 414, overschrijding van de 
normale eischen, aan het geven van lager onder
wijs te st ellen, als grond voor het weigeren van 
eene aanvrage tot medewerking voor school
stichting noemt; 

dat een beroep op Onze jurisprudentie faalt , 
aangezien het in de gevallen, waarin Wij eene 
aanvrage meenden te moeten toetsen aan de 
normale eischen, als bovenbedoeld, st eeds be
trof eene aanvrage om de noodige gelden te 
ontvangen hetzij voor verbouw of verandering 
van inrichting van een schoolgebouw, hetzij 
voor de aanschaffing van schoolmeubelen, de 
leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen en 
nimmer eene aanvrage om medewerking tot 
het stichten van een schoolgebouw; 

dat de consequentie van Onze door burge
meester en wethouders bedoelde beslissingen 
geenszins eischt, dat ook bij schoolstichting met 
de normale eischen zou IUoeten worden reke
ning gehouden, aangezien bij verbouwing of 
verandering van inrichting van een school de 
inrichting wordt beoordeeld, t erwijl bjj de 
stichting uitsluitend de behoefte aan school
ruimte in aanmerking komt, welke behoefte 
moet blijken door de overlegging van de in 
artikel 73, 1 • lid onder a genoemde verklaring; 

dat, daar hier aan de wettelUke vereischten 
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is voldaan, Ged. Staten terecht hebben ver
staan, dat de door den raad gevraagde mede
werking alsnog behoort te worden verleend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

14 Maart 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 j 0

• 

art. 82.) 
De onderhavige, bij adres van 19 Juni 

1937 tot het gemeentebestuur gerichte aan
vrage voor aanschaffing van leermiddelen 
over de jaren 1932 t/m 1934 vindt geen 
steun in art. 72, daar de aanschaffing reeds 
vóór de aanvrage heeft plaats gehad, en 
derhalve niet meer kan worden voldaan 
aan het, met ingang van 28 Mei 1937 in 
werking getreden, gewijzigd voorscluift 
van art. 82, krachtens hetwelk ook bij aan
schaffing van schoolmeubelen, leer. en 
hulpmiddel en inbegrepen, de bepalingen 
van de artt. 77 t/m 81 overeenkomstige 
toepassing vinden. De wet bevat geen 
overgangsbepaling, waaraan het schoolbe
stuur recht op medewerking · te dezen aan
zien zou kunnen ontleenen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Harlingen tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland van 27 October 1927, 2• afdee
ling, F. n°. lll, waarbij met vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente Harlin
gen van 23 Augustus 1937, n°. l.851.3B.06, 
is beslist, dat de door het bestuur der Vereeni
ging tot oprichting van scholen voor Christelijk 
uitgebreid lager onderwijs te Harlingen overeen
komstig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking voor de aanschaffing 
van leermiddelen over de jaren 1932 tot en met · 
1934 ten behoeve van de bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs, Z. 0. Singel 3, 
aldaar, alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Februari 1938, n°. 66 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Maart 1938, no. 2913, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Harlingen bij 
besluit van 23 Augustus 1937 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het bovengenoemd 
schoolbestuur om overeenkomstig artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 gelden - in 
totaal f 763.67 - beschikbaar te willen stellen 
voor in de jaren 1932, 1933 en 1934 aangeschafte 
leermiddelen, uit overweging, dat sinds de 
jongste wijziging der Lager-Onderwijswet 1920 
op 22 Mei 1937 (in werking getreden 28 Mei 
1937), vóór de aanschaffing van leermiddelen 
het oordeel van het Rijksschooltoezicht moet 
worden ingewonnen; dat dit met de aanvraag 
in kwestie niet meer kan plaats vinden ; dat 
weliswaar de leermiddelen aangeschaft zijn 

vóór van deze wetswijziging sprake was, maar 
dat dit zijns inziens niet ter zake doet, omdat de 
wet geen overgangsmaatregel inhoudt; dat het 
verzoek derhalve niet kan worden toegestaan ; 

dat, nadat van dit raadsbesluit het school
bestuur bij Ged. Staten van Friesland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 27 
October 1937, n°. lll, 2• afdeeling F., met ver
nietiging van het raadsbesluit heeft beslist, 
dat de gevraagde medewerking alsnog behoort 
te worden verleend, daarbij o.a. overwegende, 
dat ingevolge de bij artikel XXVIII der wet 
van 22 Mei 1937, S. 323, in artikel 82 der Lager
Onderwijswet 1920 gebrachte wijziging, ook 
bij aanschaffing van schoolmeubelen, leer- en 
hulpmiddelen inbegrepen, de bepalingen van 
de artikelen 77 tot en met 81 overeenkomstige 
toepassing vinden ; dat, wat er zij van de op
vatting, dat, als gevolg van de vorenbedoelde 
wijziging, vóór de aanschaffing van leermidde
len, waarvoor eene aanvraag ingevolge artikel 
72 werd ingediend, het advies van het Rijks
schooltoezicht moest zijn ingewonnen, in het 
aan de orde zijnde geval het vóór de aanschaf
fing gehoord hebben van den Inspecteur van 
het Lager Onderwijs niet als eisch kan worden 
~esteld, omdat de aanschaffing reeds enkele 
Jaren vóór de inwerkingtreding van dit voor
schrift plaats vond en hiermede derhalve geen 
rekening kon worden gehouden ; dat mitsdien 
het door den raad voor zijne weigering 'tot het 
verleenen der gevraagde medewerking aan
gevoerde argument niet als een wettig motief 
kan worden aanvaard ; dat overigens het feit, 
dat de in de aanvrage bedoelde leermiddelen 
reeds in de jaren 1932, 1933 en 1934 werden 
aangeschaft en tot indiening eener aanvrage 
ex artikel 72 eerst werd overgegaan toen bleek, 
dat de aanschaffingskosten niet uit de vergoe
ding volgens artikel 101, l • lid, der Lager
Onderwijswet 1920 konden worden gekweten, 
volgens de geldende jurisprudentie geen be
zwaar tegen de inwilliging kan opleveren; dat, 
vermits kennelijk aan de in artikel 73 omschre
ven vereischten was voldaan, op grond van het 
vorenstaande en met het oog op het bepaalde 
bij artikel 75, 2de lid, der wet, de raad geacht 
moet worden de van hem gevraagde medewer
king ten onrechte te hebben geweigerd en dat 
het besluit van 23 Augustus 1937 derhalve 
wegens strijd met de wet behoort te worden 
vernietigd ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten burge
meester en wethouders van Harlingen, daartoe 
door den gemeenteraad gemachtigd, bij Ons 
in beroep zijn gekomen, waarbij zij volstaan 
met te verwijzen naar de in het vernietigde 
raadsbesluit vervatte motieven; 

0. dat naar Ons oordeel de onderhavige bij 
adres van 19 Juni 1937 tot het gemeentebestuur 
gerichte aanvrage ~een steun vindt in artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920, vermits de aan
schaffing van de bedoelde leermiddelen reeds 
vóór de aanvrage heeft plaats gehad, en der
halve niet meer kan worden voldaan aan het, 
met ingang van 28 Mei 1937 in werking "0· 
treden, gewijzigd voorschrift van artikel 82, 
krachtens hetwelk ook bij aanschaffing van 
schoolmeubelen, leer- en hulpmiddelen inbe
grepen, de bepalingen van de artikelen 77 tot 
en met 81 overeenkomstige toepassing vinden ; 

dat de wet geen overgangsbepaling bevat, 
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waaraan het schoolbestuur recht op mede
werking te dezen aanzien zou kunnen ontleenen; 

dat derhalve Ged. Staten ten onrechte hebben 
beslist, dat de gevraagde medewerking alsnog 
behoort te worden verleend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, het besluit van den raad der 
gemeente Harlingen te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

14 Maart 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 76.) 

Wel heeft de gemeenteraad na het ver
strijken van den termijn van 3 maanden, 
in art. 76 le lid bedoeld, nog een beslis
sing op de aanvrage genomen, strekkend 
tot slechts gedeeltelijke inwilliging der 
aanvrage, doch voor zoodanige beslissing 
was geen plaats meer, nu eenmaal de 
Raad ingevolge uitdrukkelijke wetsbepa-
1 ing geacht wordt de aanvrage volledig te 
hebben ingewilligd. Een beperking van 
de werking van art. 76 le lid in dien zin, 
dat deze bepaling niet zou gelden voor dat 
deel van de aanvrage, hetwelk de Raad 
bij het tijdig nemen van een beslissing 
niet had behoeven in te willigen, vindt 
geen steun in de wet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van Christelijke scholen te 
Diepenheim, Markelo en Goor, gevestigd te 
Diepenheim, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Overijssel van 9 November 1937, 2• af
deeling, n°. 12562/9708, voor zoover daarbij 
ongegrond is verklaard het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad der 
gemeente Diepenheim van 9 September 1937, 
inzake de gevraagde medewerking voor een 
vergrooting van de rijwielbergplaats der bij
zondere lagere school, aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Februari 1938, n°. 85 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Maart 1938, n°. 2914, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Diepenheim bij 
zijn besluit van 9 September 1937, beslissende 
op een door het bestuur der Vereeniging tot 
stichting en instandhouding van Christelijke 
scholen te Die:pen.heim, Markelo en Goor op 
17 Maart 1937 mgediend verzoek om ingevolge 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ~elden 
toe te staan voor de vergrooting van de rijwiel
bergplaats bij zijn school voor gewoon lager 
onderwijs te Diepenheim, slechts gelden voor 
de uitbreiding der rijwielrekken heeft toege
staan, daa.rbiJ overwegende, dat de bedoelde 
vergrooting alleen nog betreft de uitbreiding 
van de bestaande rijwielrekken en dat de ver
grooting van de bergplaats zelve reeds gereed 
was vóór de indienmg der aanvrage, zoodat 

voor deze vergrooting geen gelden beschikbaar 
kunnen worden gesteld ; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
slissing in beroep was gekomen bij Ged. Staten 
van Overijssel, dit college bij zijn besluit van 
9 November 1937 I. heeft verklaard, dat het 
besluit van den raad der gemeente Diepenheim., 
waarvan beroep, als zijnde ontijdig genomen, 
in strijd met de wet is en werking mist ; II. het 
beroep van het schoolbestuur ongegrond heeft 
verklaard voor zoo ver het betrekking heeft op de 
medewerking, gevraagd voor de vergrooting van 
het gebouw der rijwielbewaarplaats ; III. het 
voormelde beroep gegrond heeft verklaard voor 
zoover het betrekking heeft op de medewerking, 
gevraagd voor het uitbreiden der rijwielrekken 
in de bedoelde bewaarplaats en heeft verklii,ard, 
dat de gemeente Diepenheim, uit hoofde van 
artikel 76, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 gehouden is voor dit doel medewerking 
te verleenen tot een bedra~ van f 32.50 ; 

dat Ged. Staten daarbiJ hebben overwogen, 
dat - zooals tusschen de partijen vaststaat -
met de uitvoering van het bouwwerk niet is 
gewacht op de beslissing, door den raad op een 
verzoek om medewerking krachtens artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 te nemen ; dat 
zulks niet is voortgekomen uit eenig spoed
eischend karakter van het werk, maar dat 
integendeel de late indiening van het verzoek 
om medewerking is veroorzaakt door geheel 
buiten deze zaali: staande redenen ; dat onder 
deze omstandigheden de aanvraag van het 
schoolbestuur, voor zoover betrekking hebbende 
op de uitbreiding van het gebouw der rijwiel
bewaarplaats, niet geacht kon worden te steu
nen op artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920, 
daar in dit geval de toepassing van artikel 77 
der genoemde wet niet meer mogelijk zou zijn 
geweest ; dat derhalve de aanvraag van het 
schoolbestuur voor dit onderdeel geen grond
slag voor een besluit tot medewerking van het 
gemeentebestuur kon opleveren en het ge
meentebestuur dus evenmin geacht kan worden 
van rechtswege tot medewerking gehouden te 
zijn, nu het den in artikel 75, eerste lid, der 
genoemde wet gestelden termijn heeft laten 
verstrijken zonder een bepaalde beslissing . te 
nemen ; dat het verzoek om medewerking 
voorts nog betrekking had op de uitbreiding 
der rijwieirekken in de bewaarplaats, tot een 
bedra~ van f 32.50 ; dat het gemeentebestuur 
zich bij het besluit, waarvan beroep, tot mede
werking hiertoe bereid heeft verklaard ; dat 
dit besluit, als zijnde ontijdig genomen, niet 
in stand kan blijven ; dat immers, uit hoofde 
van artikel 76, eerste lid, der meergenoemde 
wet, de gemeente door het enkele verstrijken 
van den termijn reeds geacht moest worden 
tot de medewerking te hebben besloten ; 

da.t van deze besliss ing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de wet blijkens artikel 76, lid 1, den ge
meenteraad een termijn van drie maanden 
heeft gegeven om te beoordeelen, of een op 
grond van artikel 72 inft%ende aanvrage, ge
zien haar vorm en stre · g, voldoet aan de 
eischen der wet en in verband daarmede al dan 
niet moet worden ingewilligd ; dat echter zoo
dra die termijn van drie maanden verstreken 
is zonder dat de raad op de aanvrage heeft 
beslist, ingevolge artikél 76, lid 1, der wet de 
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gevraagde medewerking geacht wordt stil
zwijgend te zijn verleend ; dat de wet op dezen 
laatstvermelden regel géén uitzondering toe
laat, zoodat de werking van artikel 76, lid 1, 
niet afhankelijk gestela mag worden van de 
vraag, of aan de aanvrage eventueel ook zoo
danige materieele of formeele gebreken kleefden, 
dat de raad, indien hij binnen den wettelijken 
termijn had beslist, niet verplicht zou zijn ge
weest tot de gevraagde medewerking te be
sluiten ; dat immers bij aanneming van het 
tegendeel artikel 76, lid l, der wet uitsluitend 
zou gelden voor die gevallen, waarin ook bij een 
uitdrukkelijk raadsbesluit binnen den wettelij
ken termijn de gevraagde medewerking verleend 
had moeten zijn ; dat deze laatstvermelde op
vatting echter stellig niet strookt met de be
doeling van de wet en trouwens ook door de 
jurisprudentie te dier zake nimmer is aan
vaard ; dat dan ook Ged. Staten in het onder
havige geval blijkens de punten II en III der 
bestreden beslissing ten onrechte zijn getreden 
in een formeele en materieele beoordeeling van 
de aanvrage, welke krachtens artikel 76, lid 
l, der wet geacht moest worden stilzwijgend te 
zijn ingewilligd, terwijl zij bovendien in de 
bedoelde punten II en III een splitsing teweeg 
brachten, waarvoor in de aanvrage ·van het 
schoolbestuur geen enkele aanwijzing was t e 
vinden; 

0 . dat artikel 76, eerste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 o. m. bepaalt, dat, indien de 
gemeenteraad een beslissing, als bedoeld in 
artikel 75, eerste lid, dier wet niet binnen 3 
maanden heeft genomen, hij geacht wordt, 
met het eindigen van dien termijn tot de mede
werking te hebben besloten; 

dat in het onderwerpelijke geval binnen 3 
maanden na de indiening van de aanvrage 
door den gemeenteraad geen beslissing is ge
nomen, zoodat het in de bovenvermelde wets
bepaling bedoelde rechtsgevolg is ingetreden ; 

dat de gemeenteraad daarna op 9 September 
1937 nog wel een beslissing op de aanvrage 
heeft genomen, strekkende tot slechts gedeel
telijke inwilliging van de aanvrage, doch dat, 
nu eenmaal de gemeenteraad ingevolge uit
drukkelijke wetsbepaling geacht wordt de aan
vrage volledig te hebben ingewilligd, er voor 
een beslissing als de evenbedoelde geen plaats 
meer was; 

dat om dezelfde reden ook niet juist is het 
standpunt van Ged. Staten, zooals dat in 
hun bestreden beslissing tot uiting komt, dat de 
gemeenteraad, wat de aangevraagde uitbreiding 
van h et gebouw van de rijwielbewa.a.rpla.a.ts 
betreft, niet geacht zou kunnen worden door 
het verloopen van den hiervoor vermelden 
termijn van 3 maanden tot de medewerking 
te hebben besloten, nu deze uitbreiding reeds 
vóór het indienen van de aanvrage was tot 
stand gebracht ; 

dat toch een dergelijke beperking van de 
werking van artikel 76, eerste lid, welke hierop 
zou neerkom.en, dat deze wetsbepaling niet 
zou gelden voor dat deel van de aanvrage, het
welk de gemeenteraad bij het tijdig nemen van 
een beslissing niet had behoeven in te willigen, 
geen steun vindt in d~ wet ; . 

dat in verband hiermede het beslmt van 
Ged. Staten, alsmede het raadsbesluit, niet 
kunnen worden gehandhaafd ; 

Gezien de .Lager-Onderwijswet 1920; · 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met gegrondverklaring van het beroep, het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Over
ijssel en het besluit van den raad der gemeente 
Diepenheim van 9 September 1937 te vernieti
gen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

15 Maa,·t 1938. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 20.} 

Waar de verordening voor den gemeen
telijken dienst voor maatschappelijk hulp
betoon den gemeenteraad al reeds vrijlaat 
in de benoeming van twee zijner leden in 
het bestuur dier instelling, behoort voor 
het overige, voor een goeden gang van 
zaken, op de samenstelling van het bestuur 
een gepaste invloed aan B. en W. te wo,-
den gelaten, en behoort deze invloed niet 
te worden beperkt door de benoeming van 
vier leden uit de ingezetenen, geen Jid 
van den gemeenteraad zijnde, in plaats 
van als tot dusverre uit een vo01·tlracht van 
B. en W., slechts op aanbe·veling van dit 
college te doen geschieden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Meppel tegen het besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 18 Augustus 
1937, n°. 74, waarbü goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van den genoemden raad van 
15 Juli 1937, houdende vaststelling van eene 
verordening tot wijziging van de Verordening 
voor den Gemeentelijken Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Maart 1938, n°. 92: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Maart 1938, 
n°. 2992, afd. Arm.wezen ; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt op 
de overweging, dat kort geleden, namelijk bij 
raadsbesluit van 20 Januari 1937, een nieuwe 
verordening voor den Gemeentelijken Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon is vastgesteld 
en dat in artikel 2 van die Verordening omtrent 

' de samenstelling van het bestuur van dien 
dienst het volgende is bepaald : · 

,, I. Het bestuur bestaat uit zeven leden, 
waarvan één lid (de voorzitter) door bmge
meester en wethouders uit hun midden wordt 
aangewezen en zes leden worden benoemd door 
den gemeenteraad. 

"2. De benoeming der leden door den raad 
geschiedt als volgt : 

"a. twee leden van den gemeenteraad op 
aanbeveling van dubbeltallen, opgemaakt door 
burgemeester en wethouders ; 

,,b. vier leden uit de ingezetenen dezer ge
meente, geen lid van den gemeenteraad zijnde, 
uit een voordracht van dubbeltallen, opgemaakt 
door burgemeester en wethouders, het bestuur 
gehoord;" 

dat thans bij het ter goedkeuring aangeboden 
raadsbesluit is besloten, het bepaalde onder b 
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van het 2• lid van het hiervoor omschreven 
artikel 2 zoodanig te wijzigen, dat voor de 
daarin vermelde woorden "uit een voordracht 
van dubbeltallen, opgemaakt door burge
meester en wethouders'' worden gelezen de 
woorden "op een aanbeveling van dubbeltallen, 
opgemaakt door burgemeester en wethouders' ' ; 
dat hun college zich met dit besluit niet kan 
vereenigen, dat toch, afgezien van de vraag of 
het wel juist is, om zoo kort nadat omtrent de 
benoeming van de bestuursleden van een ge
meentelijk orgaan als de Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon een regeling was ge
troffen, in die regeling een wijziging aan te 
brengen, enkel op grond van het feit, dat men 
met de voordracht van burgemeester en wet
houders niet kan inste=en, deze wijziging 
bovendien tot gevolg heeft, dat de invloed van 
burgemeester en wethouders op de benoeming 
van de leden van het bestuur van den Dienst 
vooi: Maatschappelijk Hulpbetoon zoodanig 
wordt beperkt, dat, waar ook de hiervoor onder 
lid 2, sub a, bedoelde leden op aanbeveling van 
dat college worden benoemd, geen waarborg 
bestaat, dat het bestull'r in meerderheid wordt 
samengesteld uit leden, welke het vertrouwen 
van burgemeester en wethouders genieten ; 
dat dit niet strookt met de beginselen van de 
Armenwet; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de vastgestelde verordening beoogde wijzi
ging te brengen in de regeling der benoeming 
van vier bestuursleden voor den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon uit 
de ingezetenen der gemeente, geen lid van den 
gemeenteraad zijnde ; dat krachtens de bij 
raadsbesluit van 20 Januari 1937, n°. 2/XV, 
vastgestelde Verordening voor den Gemeente
lijken dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
de benoeming van deze vier bestuursleden ge
schiedt door den gemeenteraad uit een voor
dracht van dubbeltallen, opgemaakt door burge
meester en wethouders, het bestuur van den 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon ge
hoord ; dat de gemeenteraad thans de vrijheid 
mist om bij de samenstelling van het bestuur 
van den Dienst voor Maatschappelijk Hulp
betoon naar eigen inzicht te handelen ; dat 
aan dit bezwaar tegen de bestaande regeling 
tegemoet gekomen kan worden door wijziging 
van de benoemingsprocedure in dezen zin, dat 
de benoeming niet meer zal geschieden uit een 
voordracht, doch op een aanbeveling van dub
beltallen, opgemaakt door burgemeester en 
wethouders, het bestuur gehoord ; 

0. dat een wijziging van de Verordening voor 
den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon, als door den gemeenteraad 
van Meppel aangebracht, weliswaar niet ge
zegd kan worden in strijd te zijn met de be
ginselen va.n de Arm,enwet, doch da.t Wij niet
temin van oordeel zijn, dat deze wijziging in 
het belang van eene goede functionneering va.n 
den bedoelden dienst niet wensche ijk is te 
achten; 

dat artikel 2, 2de lid, onder a, der Verordening 
den gemeenteraad alreeds vrijlaat in de benoe
ming van twee zijner leden in het bestuur der 
instelling ; 

dat voor het overige, voor een goeden gang 
van zaken, op de samenstelling van het bestuur 
een gepaste invloed aan burgemeester en wet-

houders behoort te worden gelaten en deze 
invloed niet behoort te worden beperkt door de 
benoeming van vier leden uit de ingezetenen 
geen lid van den gemeenteraad zijnde, in 
plaats van als tot dusverre uit een voordracht 
van burgemeester en wethouders, slechts op 
aanbeveling van dit college t e doen geschieden ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan de be
doelde wijziging van de verordening hun goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) · 

16 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Lager Onderwijswet artt. 62-- 67 . .) 

De Verordening der gem. 's Heer Arends
kerke, na het in werking treden der La
ger-Onderwijswet 1920 geldend gebleven, 
kon na het vervallen der plaatselijke be
lasting naar het inkomen geen toepassing 
meer vinden. Het is niet geoorloofd het 
schoolgeld te regelen naar de voorschrif
ten der thans buiten toepassing zijnde ver
ordening tot heff ing van plaatselijke be
lasting en van verschi llende vervallen 
vool'schriften der Gemeentewet. Immers 
art. 4, tweede 1 id, der verordening tot 
heffing van school gelden sprnekt van "voor 
de gemeente geldende bepalingen voor het 
vaststellen van het. zuiver inkomen voor 
den aanslag in de plaatselijke belasting 
naar het inkomen", terwijl over de hef
fingsperiode van den in geding zijnden 
aanslag zulk een belasting niet meer be
stond. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester van 's Heer Arendskerke tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Di recte Belastingen te Middelburg van 20 
Nov. 1937 in zake den aanslag wegens school
geld o:ver het tijdvak 1 April 1936 tot 1 April 
1937 opgelegd aan A te 's Heer Arendskerke; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende van de beslissing van 

den Raad der gemeente nopens den bedoelden 
aanslag in beroep is gekomen bij den R. v. 
B., stellende dat hij ten onrechte wegens 
schoolgeld is aangeslagen, aangezien hij niet 
werd aangeslagen in de inkomstenbelasting; 

rlat de Raad ter zake heeft overwogen: 
.,dat inderdaad, naar het bepaalde bij art. 

62 der Lager-Onderwijswet 1920, oplegging 
van eenen aanslag in dat geval niet wude zijn 
geoorloofd; 

dat echter, naar bij vertoogschrift terecht 
wordt aangevoerd, bij § 10 der wet van 16 
Febr. 1923 S. 38 werd bepaald, dat de bij 
het in werking treden dier wet bestaande 
schoolgeldverordeningen gelden, totdat zij ver
vangen zijn door nieuwe, opgemaakt in over
eenstemming met de gewijzigde artt. 62 en 66 
der Lager-Onderwijswet 1920 ; 

dat dus inderdaad de onderhavige verorde
ning, die toentertijd 1·eeds bestond en ong&
wijzigd bleef, in formeelen ûn is geldig ge
bleven; 
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dat, waar de in de verordening bedoelde 
"plaatselijke belasting naar het inkomen" is 
vervallen, het inkomen niet bepaald kan wor
den op de wijze a ls in het eer te en tweede 
1 id van art. 5 der verordening aangegeven; 

dat dientengevolge door B. en W. eene 
schatting zou behooren plaats te v inden met 
inachtneming van het tweede lid van art. 4, 
derhalve "volgens bepalingen , welke voor deze 
gemeente gelden voor het vaststell en van het 
zuiver inkomen voor den aanslag in de plaat
selijke belasting naar het inkomen"; 

dat uiteraard wodanige bepalingen, met het 
vervall en dier belasting niet meer geldend 
zijn, zoodat de Raad niet inziet, hoe het derde 
lid van art. 5 a ldus practisch nog in toepassing 
wude kunnen worden gebrach t; 

dat de verordening, die weliswaar formeel 
nog geldend kan worden genoemd, aldu prac
tisch niet meer kan worden uitgevoerd; 

dat den aanslag aldus wettige steun ontvalt 
en dezelve moet worden vernietigd"; 

waarna de Raad de bestreden beslissing en 
den aansl ag heeft vern ietigd; 

0 . dat de Burgemeester in cassatie heeft 
gesteld: dat de R. v. B. , beslissende, dat a r t. 
5, derde lid , der onderwerpelij ke verordening 
tot heffing van schoolgeld niet meer kan wor
den uitgevoerd , in strijd met art. 11 der wet 
van 15 M e i 1829 S. 28 de innerlijke waarde 
der verorden ing heeft beoordeeld en daat·door 
het genoemde wetsartikel heeft geschonden; 
en voorts dat de bestreden uitspraak, ook 
indien zij niet reeds op vorenstaanden g rond 
mocht worden vernietigd, niet in stand kan 
blij ven , omdat de R. v. B. , ten onrechte en 
derhalve in strij d met de verordening van den 
Raad der gem. 's H eer Arendskerke van 28 
N ov. 1921 , op de heffing van schoolgelden 
voor het gewoon Lager Onderwijs en voo1· het 
Openbaar V ervolgonderwijs, in verband met 
de artt. 62 t/m 67 der Lager-Onderwijswet 
1920, woals deze luidde n vóór de inwerking
treding der wet van 16 Febr. 1923, S. 38, de 
a rtt. 62 t/m 67 der Lager Onderwijswet 1920, 
zooal deze luidden vóór de inwerkingtreding 
van § 8 der wet van 22 Febr. 1936, S . 100, 
en de artt. 62 t/m 67 der Lager-Onderwijswet 
1920, in hun tegenwoordige lezing heeft be
sli st, dat meergenoemde verordeni ng practisch 
niet ten uitvoer kan worden gebracht; dat 
immers geen enkele wetsbepaling zich er tegen 
verzet, dat bij de toepassing dezer verordening 
de bepali ngen van de verordening van den 
R aad der gem. 's H eer Arendskerke van 8 Mei 
1 922, goedgekeurd bij K . B. van 12 Ju li 1922 
N° . 53, tot heffing van een plaatselijke be
lasting naar het inkomen, en de artt. 240, 
243a, 243b, 243c, 243d, 243e, 243/, 243h, 244a, 
244b, 245a, 245b, 245c en 245d (oud) der 
Gemeentewet, hoewel deze bepali ngen voor 
de he ffing van een plaatselijke belasting naar 
het inkomen geen beteekenis meer hebben , 
voor de regel ing van het schoolgeld alsnog 
worden toegepast; dat de aanslag dan ook is 
gebaseerd op door den Inspecteur der Directe 
Belastingen te Goes verstrekte gegevens om
trent het zuiver inkomen van A; dat de R. 
v. B . derhalve ten onrechte een onderzoek 
naar de juistheid van den opgelegden aanslag 
heeft achterwege gelaten; • 

0 . dienaangaande: 
dat van de ten deze toegepaste verordening 

op de heffing van schoolgelden voor het ge
woon lager onderwijs en voor het openbaar 
vervolgonderwijs der gem. 's Heer Arendskerke 
het tweede lid van art. 4 luidt: 

"Voor de toepassing van de bepalingen van 
deze verorden ing wordt onder het inkomen 
der ouders of der leerli ngen verstaan het zui 
ver inkomen bereke nd volgens de bepalingen, 
welke voor deze gemeente gelden voor het 
vaststellen van het zuiver inkomen voor den 
aanslag in de plaatselijke belasting naar het 
inkomen"; 

en art. 5: ,,Als inkomen der ouders of der 
leer! ingen voor het berekenen van het door 
hen verschuldigde schoolgeld wordt genomen 
het zuiver inkomen dat volgens de kohieren 
van het belastingjaar, dat loopende is bij den 
aanvang van het schooljaar, de grondslag is 
geweest voor den aanslag in de plaatselijke 
belasting naar het inkomen. 

I s dit zu iver inkomen nog niet bekend, da n 
wordt genomen het zui ver inkomen, dat de 
grondslag is geweest voor den aanslag in de 
plaatselijke belasting naar het inkomen, over 
het bij den aanvang van het schooljaar laatst
verloopen belastingjaar. 

Het inkomen van ouders of leerlingen, dat 
niet bepaald kan worden op de wijze a ls in 
het eerste én het tweede lid van dit artikel is 
aangegeven, wordt met inachtneming van het 
tweede lid van art. 4 geschat door B. en W." ; 

dat de R aad op goede gronden beslist heeft, 
dat de bedoelde plaatselijke verordening der 
gem. 's H eer Are ndskerke, na het in werking 
treden der Lager-Onderwijswet 1920 geldend 
gebleven, na het vervall en der p laatselijke 
belasting naar het inkom en geene toepassing 
meer kon vinden voor wat aangaat het eerste 
en het tweede lid van art. 5; 

dat de R aad eveneens terecht heeft aangeno
men, dat ook van het derde lid van art. 5 
toepassing van toen aan niet meer mogelijk 
was; 

dat de Raad de wet geenszins heeft geschon
den door te bes! issen, dat de verordening, in 
verband met het vervallen van de wettelijke 
regel ing, betreffende de plaatselijke belasting 
naar het inkomen, geen toepassing meer kon 
vinden; 

dat het niet geoorloofd is om, zooals het 
beroepschrift in cassatie meent dat h ad moeten 
geschieden, het schoolgeld te regelen naar de 
voorschr iften der tha ns buiten toepassing zijn
de verorden ing tot h e ffing van eene plaat
selijke belasting naar het inkomen en van 
verschill ende vervallen voorschriften der Ge
meentewet; 

dat immers art. 4, tweede lid, der veror
dening tot he ffing van schoolgelden spreekt 
van "voor de gemeente geldende bepalingen 
voor het vaststellen van het zuiver inkomen 
voor den aanslag in de plaatselijke belasting 
naar het inkomen", terwijl over de heffings
periode van den in ged ing zijnden aanslag 
zulk een bel asting niet meer bestond ; . 

dat het beroep derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep (N. J. ) 
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17 Maart 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101.) 

Terecht heeft de gemeente bij de bereke
ning van de kosten van het openbaar 1. o. 
niet medegerekend de kosten van instand
houding van eenige lokalen, die in het 
jaar waarvoor de vergoeding werd bere
kend. uitsluitend voor buiten het openbaar 
1. o. staande doeleinden zijn gebruikt. 

Ten onrechte echter heeft de gemeente 
buiten beschouwing gelaten de kosten van 
een gymnastieklokaal , waaromtrent wel 
met de besturen van bijzondere scholen 
was overlegd, dat het desgewenscht als 
centraal gymnastieklokaal voor het open
baar en het bijzonder onderwijs wu wor
den gebruikt, doch dat slechts door één 
schoolbestuur tijdelijk als zoodanig is ge
bezigd en in het jaar, waarvoor de vergoe
ding werd berekend, uitslui tend voor het 
openbaar 1. o. heeft dienst gedaan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
Parochie van den Heiligen Joannes den Doo
per, te Boskoop, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 29 Juni 1937, 
N°. 413, tot ongegrondverklaring van zijn be
roep tegen het besluit van den raad der ge
meente Boskoop van 25 November 1936, hou
dende vaststelling der vergoeding, bedoeld in 
art. 101 der Lager Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1934, ten behoeve van de Roomsch
Katholieke scholen voor gewoon- en uitge
breid lager onderwijs, Reijerskoop, te Bos
koop ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Februari 1938, N°. 454 {1937); 

Op. de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Maart 1938, N° . 2912, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat het gemeentebestuur bij de berekening der 
kosten per leerling van het openbaar gewoon 
lager- en het openbaar uitgebreid lager onder
wijs, van de totale exploitatiekosten van het 
gebouw, waarin o. m. de openbare scholen 
voor gewoon- en uitgebreid lager onderwijs 
gehuisvest zijn, heeft afgetrokken het deel 
dier exploitatiekosten, hetwelk geacht moet 
worden te drukken op de exploitatie van het in 
dat gebouw mede ondergebracht centraal gym
nastieklokaal en een complex van drie lokalen, 
hetwelk voor algemeene doeleinden wordt 
gebruikt; dat het appelleerend schoolbestuur 
in hoofdzaak hiertegen aanvoert: dat in 1934 
in het onderwerpelijk gebouw van 13 lokalen 
plus een gymnastieklokaal waren onderge
bracht de openbare school voor uitgebreid 
lager en die voor gewoon onderwijs; dat deze 
scholen respectievelijk 3 en 7 lokalen in ge
bruik hadden, terwijl drie lokalen plus het 
gymnastieklokaal toen niet in gebruik waren; 
dat de gemeenteraad nu bij de berekening 
van het bedrag per leerling voor de genoemde 
scholen uitgegeven geheel verwaarloosd heeft 
de kosten van instandhouding van het gym
nastieklokaal (f 239.11), alsook de van de 

L. 1938. 

1 medegebruikers ontvangen huur (f 226.25); dat 
in het bedrag van f 239 .11 o. a . ook is be
grepen een deel van het loon van den con
cierge; dat verder van de gemeentelijke uit
gaven voor kosten van instandhouding der 
13 leslokalen door den raad voor de 3 niet 
meer gebruikte lokalen 2/12 buiten bereke
ning zijn gelaten, benevens een deel van het 
salaris van den concierge, totaal f 326.61 , ter
wijl daartegenover ook onder ontvangsten 
voor de gewone lagere- en uitgebreid lagere 
school geen deel der ontvangst aan huur voor 
medegebruik (totaal f 52 .28) is opgenomen; 
dat naar de meening van het bestuur de uit
gaven voor het gymnastieklokaal en van de 
leegstaande lokal en en dus ook het volle loon 
van den concierge moeten worden beschouwd 
als uitgaven, als kosten voor de scholen; dat 
trouwens ook de bijzondere scholen hare leeg
staande lokalen en hare uitgaven voor deze 
hebben, welke laatste dan óók moeten wor
den bestreden uit de totale ontvangsten ex 
art. 101; dat de raad zoowel de f 239 .11 als 
de f 326.61 of totaal f 565.72 dus had behoo
ren mede te tellen bij de vaststelling der uit
gaven voor de openbare scholen, verminderd 
evenwel met de ontvangsten voor medegebruik 
van de lokalen, groot f 226.25 + f 52.28 = 
f 278.53; dat het verschil f 565.72 - f 278.53 = f 287.19, dan naar verhouding van het aan
tal lokalen voor uitgebreid lager onderwijs en 
lager onderwijs school in gebruik (3 : 7) rou 
dienen te worden verdeeld over de beide scho
len, waardoor de uitgaven voor de openbare 
uitgebreid lagere school met f 86.16 en voor 
de gewone lagere school met f 201.03 rouden 
moeten worden vermeerderd; dat hun college 
meent te moeten overwegen, dat het in het 
gemeentelijk gebouw gevestigde gymnastiek
lokaal als centraal gymnastieklokaal voor het 
bijzonder- zoowel als voor het openbaar on
derwijs is opgericht en sindsdien ook als zoo
danig is gebruikt; dat mitsdien de raad te
recht dit lokaal als een op-zich-zelf-staand 
object heeft beschouwd en derhalve terecht 
van oordeel is, dat het nadeelig saldo, het
welk de exploitatie van dit object in het be
trokken jaar heeft opgeleverd, niet ten Jaste 
van de exploitatie der openbare scholen voor 
gewoon lager- en voor uitgebreid lager onder
wijs kan worden gebracht; dat voorts de be
rekening van het gedeelte der exploitatie
kosten van het geheele gemeentelijk gebouw, 
dat a ls exploitatie-uitgave voor het gymnas
tieklokaal is aangemerkt, naar bilJijkheid is 
geschied, weshalve geen aanleiding bestaat 
daarin thans wijziging te brengen; dat het 
complex van drie lokalen, thans voor alge
meene doeleinden bestemd, voor rooverre dit 
in 1921 bestond, in dat jaar aan zijn oor
spronkelijke bestemming, te weten het huis
vesten van klassen van het openbaar onder
wijs, is onttrokken en in 1933, toen de bijzon
dere lagere school, welke daarin gevestigd 
was, andere lokaliteit , verkreeg, onmiddellijk 
voor algemeene doeleinden is bestemd en a ls 
zoodanig sindsdien ook metterdaad steeds is 
gebruikt; dat zelfs een dezer lokalen nimmer 
voor het openbaar onderwijs is bestemd ge
weest, doch in 1921 voor het bijzonder lager 
onderwijs is gebouwd en later de evenbedoelde 
bestemming heeft verkregen; dat derhalve 

9 
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ook dit complex van lokalen door den raad 
terecht als een afzonderlijk object is be
schouwd en mitsdien terecht het nadeelig 
saldo, hetwelk de exploitatie van dit complex 
in 1934 heeft opgeleverd, niet ten laste van 
het openbaar gewoon- en uitgebreid lager 
onderwijs is gebracht; dat, gezien het vrij 
veelvuldig gebruik, hetwelk in 1934 van dit 
complex van lokalen is gemaakt, de ziens
wijze van den raad, dat de instandhoudings
kosten van dit 3 lokalen tellend complex ge
lijk te stellen zijn met de overeenkomstige 
kosten van 2 gewone schoollokalen, als juist 
moet worden aangemerkt; dat mitsdien geen 
aanleiding bestaat tot wijziging of vernieti
ging van het bestreden raadsbesluit ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
het in het gebouw der openbare school ge
vestigde gymnastieklokaal, zelfs al zou dit 
destijds door de gemeente met de bedoeling 
het als centraal gymnastieklokaal voor het bij
zonder zoowel als voor het openbaar lager 
onderwijs in te richten , gebouwd zijn, nooit 
bestemd is geweest voor het bijzonder onder
wijs, daar dit toch eerst dan het geval kon 
zijn, wanneer dit lokaal door de gemeente op 
een daartoe strekkend verzoek van het bestuur 
eener bijwndere school, overeenkomstig de be
palingen der Lager Onderwijswet 1920, ter 
beschikking van dat bestuur gesteld was, wat 
in casu nooit gebeurd is ; dat het betreffende 
lokaal, dat a ls een onderdeel van de openbare 
school gebouwd is, geacht moet worden te 
behooren tot de openbare school, waarvan de 
kosten tot maatstaf moeten strekken bij de 
berekening van de vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager Onderwijswet 1920; dat hier
aan niet afdoet de omstandigheid, dat dit lo
kaal in 1934 niet gebruikt werd voor het 
geven van onderwijs, noch dat het gedurende 
enkele uren per week aan anderen in gebruik 
was afgestaan, aangezien dit gebruik niet van 
dien aard is geweest, dat daardoor het lokaal 
aan zijn bestemming onttrokken werd; dat 
dan ook de uitgaven voor dit lokaal, vermin
derd met de voor het gebruik ontvangen ba
ten, onder de kosten van de school gerekend 
moeten worden; dat voorts 2 van de 3, thans 
niet voor de school in gebruik zijnde, lokalen 
in 1921 bestemd waren voor het geven van 
openbaar gewoon lager onderwijs; dat deze 
lokalen tot 1933 t ijdelijk ter beschikking ge
steld zijn geweest van het bestuur eener bij
zondere school, doch daarna wederom ter be
schikking van de openbare school zijn geko
men; dat de gemeente deze lokalen nu wel 
aan anderen in gebruik heeft afgestaan, doch 
slechts gedurende een gedeelte van het jaar 
en dan nog alleen in de avonduren, wodat dit 
gebruik van geheel bijkomstigen aard is ge
weest en geenszins als een onttrekken van de 
lokalen aan hun bestemming kan gelden; 
dat dan ook de uitgaven, betrekking hebbende 
op althans deze twee lokalen, verminderd met 
de baten, die het gebruik opleverde, gerekend 
moeten worden onder de kosten van de open
bare scholen; 

0. dat, wat de kosten voor de drie, over 
1934 voor het openbaar lager onderwijs niet 
gebruikte lokalen betreft, blijkens een nader, 
op verwek van de Afdeeling van den R aad 
van State voor de Geschillen van Bestuur 

uitgebracht ambtsbericht van den Hoofdinspec
teur van het Lager Onderwijs in de tweede 
Hoofdinspectie, deze drie lokalen deel uit
maakten van dat gedeelte van het gebouw 
der openbare school, hetwelk in 1921 aan de 
vereeniging tot stichting en instandhouding 
van Christelijke Nederlandsch Hervormde 
Scholen te Boskoop in bruikleen is gegeven 
om daarin een school voor lager onderwijs te 
openen; 

dat, toen aan dit bruikleen in 1932 een 
einde kwam en het evenbedoelde gedeelte van 
het schoolgebouw weer aan de gemeente 
kwam, in drie lokalen daarvan de opgerichte 
openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs werd gevestigd, terwijl de overige drie 
lokalen sindsd ien uitsluitend voor buiten het 
openbaar lager onderwijs staande doeleinden 
zijn gebruikt, a ls bijvoorbeeld voor het geven 
van landbouwcursussen, voor een consultatie
bureau e.d.; 

dat dan ook niet gezegd kan worden, dat 
deze drie lokalen in 1932 weer deel zijn gaan 
uitmaken van de openbare lagere school en 
de gemeente mitsdien terecht bij de bereke
ning van de kosten van het openbaar lager 
onderwijs over het jaar 1934 de instandhou
dingskosten voor deze lokalen niet heeft 
medegerekend ; 

dat, wat de kosten van het gymnastiek
lokaal betreft, op grond van het hiervoor 
vermefd nader ambtsbericht van den Hoofd
inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
tweede Hoofdinspectie moet worden aangeno
men, dat dit lokaal niet kan worden be
schouwd - zooals door het gemeentebestuur 
in de stukken is beweerd, en ook door Ged. 
Staten is aangenomen - a ls een centraal 
gymnastieklokaal ten dienste zoowel van het 
openbaar a ls van het bijzonder onderwijs in 
de gemeente ; 

dat immers blijkens het evengenoemde ambts
bericht dit gymnastieklokaal tegelijk met de 
openbare lagere school is gebouwd in het jaar 
1910 en toen uitsluitend bestemd werd voor 
het openbaar onderwijs ; 

dat er in 1921 weliswaar door het gemeente
bestuur een samenspreking is gehouden met 
de bestu ren der bijzondere scholen ten einde te 
voorkomen, dat voor iedere school een nieuw 
gymnastieklokaal wu worden aangevraagd, 
waarbij onderling werd goedgevonden, dat, 
wanneer een of andere bijzondere school de 
beschikking over een gymnastieklokaal mocht 
wenschen, met de beschikbaarstelling van het 
lokaal der openbare lagere school genoegen 
zou worden genomen, doch dat sindsdien 
slechts één school, te weten de hiervoor be
doelde Nederlandsch Hervormde school, die 
tijdelijk in een aantal lokal en der openbare 
lagere school is gevestigd geweest, het onder
werpelijke gymnastieklokaal heeft gebruikt, 
aan welk gebruik een einde kwam, toen die 
school haar eigen gebouw betrok; 

dat in verband hiermede, en gezien het feit, 
dat het gymnastieklokaal in 1934 ook uitslui
tend ten behoeve van het openbaar lager on
derwijs is gebruikt, moet worden geoordeeld, 
dat de gemeenteraad bij de berekening van 
de kosten van het I ager onderwijs over het 
jaar 1934 ten onrechte de kosten van het 
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gymnastieklokaal buiten beschouwing heeft 
gelaten; 

dat hieraan niet kan afdoen de omstandig
heid, dat de gemeente Boskoop tot en met 
het jaar 1935 vrijgesteld was van de ver
plichting om onderwijs te geven in het vak 
lichamelijke oefening, aangezien daaraan de 
voorwaarde was verbonden, dat althans on
derwijs moest worden gegeven in de vrije en 
orde-oefeningen, voor welk onderwijs het 
gymnastieklokaal juist is gesticht; 

dat, wat het bedrag der evenbedoelde kos
ten betreft, blijkens de stukken de kosten van 
instandhouding van het gymnastieklokaal ove1· 
het jaar 1934 f 239.11 hebben bedragen, ter
wijl anderzijds blijkens een, op verzoek van de 
bovenvermelde Afdeeling van den Raad van 
State uitgebracht ambtsbericht van het ge
meentebestuur van Boskoop de meerdere kos
ten, welke het gevolg zijn geweest van het 
medegebruik van het gymnastieklokaal door 
derden over het jaar 1934 f 84 . 76 hebben be
dragen; 

dat mitsdien het bedrag van de kosten van 
het openbaa1· lager onderwijs, zooals dit door 
den gemeenteraad is vastgesteld, behoort te 
worden vermeerderd met f 239.11 - f 84.76 = f 154.35, terwijl in verband met het feit, 
dat het gymnastieklokaal zoowel ten behoeve 
van de openbare school voor gewoon als van 
die voor uitgebreid lager onderwijs is ge
bruikt, en het gemiddeld getal der leerlingen 
in 1934 voor beide scholen onderscheidenlijk 
265½ en 57'¼ heeft bedragen, van het even
genoemde bedrag f 126.77 gerekend moet wor
den tot de kosten van het gewoon lager on
derwijs en f 27.58 tot de kosten van het uitge
breid lager onderwijs; 

dat in verband hiermede de vergoeding 
over het jaar 1934 aan het Roomsch-Katho
lieke Kerkbestuur van de Parochie van den 
Heiligen Joannes den Dooper te Boskoop be-

2402.84 
hoort te worden bepaald op 295 X f - --

265.5 
= f 2669 .75 voor de school voor gewoon lager 

1334.56 
onderwijs en op 56.75 X f --- = f 1311.49 

57.75 
voor de school voor uitgebreid lager onder
wijs; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holl and, het be
sluit van den raad der gemeente Boskoop van 
25 November 1936 te wijzigen in dier voege, 
dat de vergoeding, als bedoeld in art. 101, l e 
lid, der Lager Onderwijswet 1920 voor de, van 
het Roomsch-Katholieke K erkbestuur van de 
Parochie van den Heiligen J oannes den Doo
per uitgaande school voor gewoon lager on
derwijs over het jaar 1934 wordt bepaald op 
f 2669.75 en voor de van datzelfde bestuur 
uitgaande school voor uitgebreid lager onder
wijs op f 1311.49 . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

17 Macl,l't 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 110.) 

Het onduidelijke klaagschrift verstaat 
de Centrale R aad van Beroep te zijn ge
ri cht tegen een besluit van een a nder ad
ministratief orgaan dan het Ambtenaren
gerecht. Het twistgeding moet nu gevoerd 
worden tusschen ki ager en een anderen 
dan den oorspronkelijken verweerder. 
Analogische toepassing van art. 110 maakt 
terugwijzing naar het Ambtenarengerecht 
mogelijk. 

Uitspraak in zake : 
S. Houtman, wonende te 's-Gravenhage, 

eischer in hooger beroep, in persoon t er open
bare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Schiedam, gedaagde in hooger 
beroep, vertegenwoordigd door den Burge
meester, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord S. Houtman 

voornoemd; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders der 

gemeente Schiedam op een desbetreffend ver
zoek van eischer, gedaan bij brief d .d. 30 Augus
tus 1934, aan dezen bij brief van 4 September 
1936 hebben bericht, dat zij in verband met een 
bij laatstgenoemden brief in afschrift gevoegde 
beslissing van den Minist er van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen d.d . 26 Augustus 
1936, n°. 9438, afdeeling L. 0., geen vrijheid 
kunnen vinden het achterstallige salaris, als 
aan het slot van eerstgemelden brief bedoeld, 
alsnog aan hem te vergoeden ; 

0 . dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij brief van 8 Mei 1937 aan 
eischer heeft doen weten : 

"Na gezette overweging van de wijze waarop 
Uw salaris werd berekend sedert Uw bevorde
ring tot hoofd der 2• Centrale 7•-leerjaar-school 
der Gemeente Schiedam (16 J anuari 1929), deel 
ik U mede, dat er voor mij geen aanleiding 
bestaat om terug te komen op mijn beslissing 
d.d. 26 Augustus 1936, N°. 9438, afdeeling L. 0. 

De destijds genomen beslissing is met de toen 
regelmatig gevolgde administratieve praktijk 
in overeenstemming geweest ; ik kan daarop 
in redelijkheid thans niet terugkomen."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 15 December 1937 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
klager (thans eischer) niet-ontvankelijk heeft 
verklaard in zijn beroep, zulks - blijkens de 
rech_tsoverwegingen - in zijn beroep t egen de 
beslissmg van gedaagde, vervat in vorenge
noemden b~ief d .d. 4 September 1936; 

0. dat. eischer van die u}_tspraak tijdig is 
gekomen m hooger beroep, b1J beroepschrift en 
daarbij ge_yoegde bijlagen de gronden stellende, 
waarop htJ aan dezen Raad verzoekt in dezAn 
te doen, wat de Raad zal oordeelen in rechte 
t e moeten doen ; 

I n rechte : 
0. dat de twijfel, waarin de eerste rechter, 

mede blijkens zijn rechtsoverwegingen, heeft 
verkeerd aangaande eischers bedoelirig met het 
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instellen vaii zijn beroep, n.l. of dit gericht was 
hetzij tegen gedaagde's besluit, neergelegd in 
voomoemden brief d.d. 4 September 1936, 
hetzij tegen de feitelijke weigeringen tot betaling 
van het door hem gevorderde restantsalaris, 
hetzij tegen de beslissing van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, vervat 
in den brief van 8 Mei 1937, dezen Raad zeer 
begrijpelijk voorkomt, daar eischers schrifturen 
dienaangaande geen afdoende uitsluitsel geven ; 

0. dat eischer ter terechtzitting van dezen 
Raad echter uitdrukkelijk het standpunt heeft 
ingenomen, dat gedaagde te zijnen aanzien nog 
geen besluit genomen heeft, doch veeleer als 
tusschenpersoon tusschen hem en den Minister 
van · Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
heeft gefungeerd ; 

0. dat eischer voorts heeft opgemerkt, dat hij 
zijn beroep dan ook heeft ingesteld tegen een 
besluit van voornoemden Minister en wel tegen 
dat van 8 Mei 1937 ; 

0. dat, nu dit standpunt van eischer niet 
onvereenigbaar is te achten met de door eischer 
in zijn schrifturen ontwikkelde stellingen en 
gedane vorderingen, deze Raad aanneemt, dat 
eischer bij de inzending van zijn klaagschrift ter 
griffie van het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage in beroep is gekomen tegen meergenoemd 
besluit van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen d.d. 8 Mei 1937 ; 

Q _ dat zoowel over de ontvankelijkheid als 
over de gegrondheid van dit beroep deze Raad 
niet in eersten - en dan ook eenigen - aanleg 
vermag te oordeelen, maar de eerste rechter 
over deze punten, c.q. het eerste daarvan, 
·zich nog behoort uit te spreken in een geding, 
waarbij dan niet gedaagde, doch de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen als 
verweerder zal behooren te worden aangemerkt ; 

0. dat voor dit geval, dat geen afzonderlijke 
voorziening in de Ambtenarenwet 1929 deel
achtig wordt, een analogische toepassing van 
het bepaalde bij artikel 110, lid 1, dier wet een 
·alleszins passende oplossing biedt, weshalve 
thans met vernietiging van de uitspraak, waar
van hooger beroep, de zaak naar het Ambte
narengerecht te 's-Gravenhage moet worden 
teruggewezen om - met inachtneming van deze 
uitspraak - te worden hervat in den stand, 
waarin zij zich bevond ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep; 
Wijst de zaak terug naar het Ambtenaren

gerecht te 's-Gravenhage om - met inacht
neming van de uitspraak van dezen Raad -
te worden hervat in den stand, waarin zij zich 
bevond. 

(A. B.) 

17 Maart 1938: UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 àrt. 58 le en 2e lid ; Algem. Rijks
ambtenarenreglement art. 81.) 

Plichtsverzuim van een Rijksklerk l e 
klasse ter Griffie van een Kantongerecht, 
als hoedanig is aangemerkt de weigering 
om den bureelchef op behoorlijke wijze te 
antwoorden, is i. c. terecht gestraft met 

een voorwaardelijke boete ad f 50. Neven
geschiktheid van civiele- en straf-griff ie, 
of ondergesch iktheid van al het personeel 
aan den bureel chef? 

Uitspraak in zake : 
M. J. J. Hildebrand, wonende te Alkmaar 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open'. 
bare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
den Griffier van het Kantongerecht te Utrecht 
gedaagde in hooger beroep, in persoon te; 
openbare terechtzitting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen partijen, alsmede de 
namens eischer gedagvaarde getuigen H. Seve
rijn, rijksklerk 1 • klasse, bureelchef t en parkette 
van den Officier van Justitie bij de Arrondisse
ments-rechtbank te Utrecht, Arie Witzel, rijks
klerk 1 • klasse, bureelchef t en parkette van den 
Ambtenaar 0. M. bij het Kantongerecht te 
Utrecht, beiden wonende te Utrecht en L . G. 
Verhoeven, rijksklerk 1 • klasse ter griffie van 
voornoemde rechtbank, wonende te Zuilen ; 

Wat aangaat de feiten van het twist,geding : 
0. dat de Griffier bij het Kantongerecht t e 

Utrecht - gelet op de artikelen 80, 81, lid 1, 
onder d, en lid 3, van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement en artikel 25 van het 
Koninklijk Besluit van 21 December 1933, 
n°. 46, tot vaststelling van een dienstreglement 
voor de bureelambtenaren t er griffie van en ten 
parkette bij de burgerlijke gerechten en voor de 
bedienden bij die gerechten - d.d. 2 September 
1937 heeft besloten aan den rijksklerk ter griffie 
van het Kantongerecht te Utrecht, M_ J. J. 
Hildebrand voornoemd, een geldboete op . te 
leggen van vijftig gulden en heeft bepaald, dat 
?ez~ straf niet zal. worden tenuitvoergelegd, 
mdien genoemde Hildebrand zich binnen een 
termijn van een jaar niet schuldig maakt aan 
plichtsverzuim, als bij dit besluit van 2 Sep
tember 1937 omschreven, noch ook aan eenig 
ander ernstig plichtsverzuim ; 

0. dat dit strafbesluit steunt op de navol
gende overwegingen : 

dat Hildebrand voornoemd in strijd heeft 
gehandeld met de in genoemd reglement aan 
ambtenaren opgelegde verplichtingen; dat de 
overtreding der voorschriften heeft bestaan in 
het op Zaterdag, 14 Augustus 1937, in diensttijd 
weigeren antwoord te geven op een hem door 
den bureelchef t er griffie van het Kantongerecht 
te Utrecht, G. H. de Soeten, gedane vraag den 
dienst betreffende, welke vraag daarna nogr:iaals 
door dezen werd herhaald, zonder ook daarop 
eenig antwoord van eischer te ontvangen · dat 
de gedragingen van eischer tegenover ' den 
bureelchef, alsook tegenover andere klerken 
ter griffie reeds gedurende langen tijd ernstige 
"'.aarschuwingen noodzakelijk maakten ; dat 
e1scher, .. ond~nks deze w~arschuwingen, zijn 
gedragshJn met heeft geWIJzigd, doch is door
gegaan met telkens een zeer onwelwillende 
houding, speciaal tegenover genoemden bureel
chef, aan te nemen ; .. da~ hij ~elfs zoover gaat, 
te verkla;ren, dat h1J zwh met ondergeschikt 
acht aan 1en .. bureelchef op grond van de 
redenen, b1J ZIJn verweerschrift omschreven, 
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welke echter wettigen grond missen ; dat hij 
derhalve geacht moet worden schuldig te zijn 
aan plichtsverzuim, gepleegd ondanks herhaal
delijk gedane waarschuwingen ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 3 December 1937 -
naar welker inhoud hlerbij wordt verwezen -
het door M. J . J . Hildebrand tegen voormeld 
strafbesluit ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in hooger beroep is gekomen, bij 
beroepschrift, op de daarbij aangevoerde 
gronden, vorderende vernietiging van de uit
spraak en ongeldig verklaring, subsidiair v,er
nietiging van het bestreden besluit ; 

In rechte: 
0. dat een besluit, als het onderhavige, kan 

worden aangevochten op dezen grond. dat het 
feitelijk of rechtens strijdt met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften of dat bij 
het nemen daarvan het administratief orgaan 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven en eindelijk 
op dezen grond, dat er tusschen de opgelegde 
straf en de gepleegde overtreding onevenredig
heid bestaat ; 

0. dat zich onder de gedingstukken bevindt 
een rapport van den rijksklerk 1 • klasse, bureel
chef ter griffie van het Kantongerecht te Utrecht, 
G. H . de Soeten, vermoedelijk d.d. 16 Augustus 
1937, waarin het volgende voorkomt: 

"Ondergeteekende had in den namiddag van 
13 Augustus jl. van de strafgriffie, alwaar Hilde
brand voornoemd als eerstaanwezende werk
zaam is, een briefje ontvangen, houdende het 
verzoek om op de postrekening Nr. 299053, ten 
name van J. van Bueren te Gorinchem, een 
bedrag van f 3.75 over te schrijven voor aan 
genoemden van Bueren toekomend getuige-geld. 

In den loop van Zaterdagochtend, 14 Augus
tus, wilde ik voor deze gireering zorgdragen. 
Zooals mijn gewoonte is, controleerde ik tevoren 
het opgegeven gironummer met het in den gids 
voor rekeninghouders voorkomend nummer van 
van Bueren, waarbij mij bleek dat in den gids 
als nummer van van Bueren stond vermeld 
219053. 
· Ten einde mij er van te vergewissen welk 
nummer nu juist was, droeg ik aan een op de 
griffie voor burgerlijke zaken aanwezigen 
machineschrijver op, aan Hildebrand te gaan 
vragen nog even op een op de griffie voor straf
zaken aanwezigen, van genoemden van Bueren 
afkomstigen brief, na te zien, welk nummer 
daarop voorkwam. 

Deze boodschapper kwam even later terug 
met de mededeeling : ,,Mijnheer Hildebrand 
ze~, dat het opgegeven nummer goed is." Op 
miJn vraag of Hildebrand dit dan op den brief 
had nagezien, verklaarde hlj , _dat . dit niet 
geschled was en voorts, dat hJJ Hildebrand 
had verzocht den brief even te mogen mede
nemen, doch deze dit had geweigerd. 

Aangezien de wijze van behandeling dezer 
aangelegenhe!d m/j uiteraard allermins~. bevre
digde, begaf ik m1J vervolgens pe:soo1;1liJk naar 
de griffie voor strafzaken, alwaar ik Hildebrand 
voornoemd, op correcten toon verzocht den 
bewusten brief even te mogen inzien. 

Hilde brand - aan zijn bureau gezeten - nam 
echter niet de minste notitie van mij, ant
woordde met geen woord en voldeed niet aan 
mijn verzoek. 

Ik herhaalde daarop mijn vraag, echter met 
hetzelfde resultaat. 

Ik heb Hildebrand daarna medegedeeld, dat 
-ik zijn houding zeer ongepast vond en dat ik 
UEA. en den Heer Griffier daarmede in kennis 
zou stellen. 

Ook op deze mededeeling werd door Hilde
brand op geen enkele wijze gereageerd."; 

0. dat deze Raad op grond van den inhoud 
der overige gedingstukken, alsmede van het 
door eischer verklaarde, van oordeel is, dat het 
in de vorige rechtsoverweging medegedeeld e uit 
het daar vermelde rapport in overeenstemming 
is met de werkelijkheid ; . 

0. dat derhalve vaststaat, dat eischer zich 
op 14 Augustus 1937 heeft schuldig gemaakt 
aan plichtsverzuim, zoodat, gelet op het be
paalde bij artikel 81 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement en artikel 25 van voor
meld Dienstreglement, de Griffier van het 
Kantongerecht t e Utrecht bevoegd was hem 
voorwaardelijk t e straffen met een geldboete 
van f 50.-, zijnde althans van strijd met beide 
genoemde artikelen geen sprake ; 

0. dat dezen Raad evenmin is gebleken van 
het bestaan van eenig ander algemeen ver
bindend voorschrift, waarmede het bestreden 
besluit feitelijk of rechtens zou strijden, noch 
ook, dat gedaagde bij het nemen van het 
bestreden besluit van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

O. dat weliswaar eischer eenige grieven tegen 
het onderhavige besluit heeft aangevoerd, doch 
deze niet steekhoudend zijn ; 

0. dat hij betoogt, dat niet de Griffier van 
het Kantongerecht, doch de Kantonrechter hem 
heeft uitgenoorugd zich binnen 4 maal 24 uur 
schriftelijk te verantwoorden, terwijl blijkens 
artikel 82 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, het bevoegd gezag, zijnde de Griffier, 
naar volgt uit artikel 25 j0 • artikel 7 van het 
bovengenoemde Dienstreglement, gerechtigd is 
tot de keuze, of den ambtenaar gelegenheid zal 
worden gegeven zich mondeling dan wel 
schriftelijk t e verantwoorden ; 

0. dat rut betoog ten deze evenwel beteekenis 
mist, omdat geacht moet worden vast te staan, 
dat de gelegenheid om zich binnen 4 ma.al 
24 uur schr iftel ijk te verantwoorden, weliswaar 
door den K antonrechter aan eischer is mede
gedeeld, echter in tegenwoordigheid en met 
instemming van den fungeerend-Griffier; 

0. dat eischer voorts ter verdediging van zijn 
standpunt beweert, dat hij niet ondergeschlkt 
is aan den bureelchef, ter staving van welke 
bewering hij o.a. aanvoert, ,,dat volgens 
Koenen's handwoordenboek der Nederlandsche 
taal bureau en bureel o.a. beteekent : afdeeling, 
kamer van een tak van dienst ; dat dus een 
bureelchef iemand is, die op een afdeeling of op 
een kamer van een tak van dienst boven het 
daar aanwezige personeel is gesteld;" dat te 
Utrecht de griffie van het Kantongerecht zeer 
streng is gescheiden in twee afdeelingen, nl. één 
voor civiele zaken vóór en één voor strafzaken 
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achter in het gebouw en dat d e leiding van 
afdeeling strafzaken geheel bij hem, eischer, 
berust; 

0 . met betrekking tot deze bewering in de 
eerste plaats, dat zij gebaseerd is op een ver
keerd citeeren van hetgeen in M. J. Koenen, 
verklarend handwoordenboek der Neder
landsche taal, staat vermeld, waar immers onder 
het hoofd "bureau" , waarnaar verwezen wordt 
bij het woord "bureel" , is t e lezen: ,,1. schrijf
tafel (met vakken ) ; 2 afdeeling ; 3 kantoor voor 
ambtswerkzaamhed en; 4 gebouw, kamer van 
een tak van dienst ; 5 het personeel, dat in een -
werkt ; 6 voorzitter en secret aris van een 
vergadering, vereeniging" ; waaruit volgt, dat 
het zeker niet met een beroep op Koenen 
geoorloofd is afdeeling en kamer van een tak 
van dienst naast elkander t e plaat sen op d e 
wijze, zooals eischer doet ; 

0 . voorts, dat, ook al zoude eischer niet 
ondergeschikt zijn aan den bureelchef der 
Griffie, hij mettemin verplicht is dien chef op 
behoorlijke wijze t e antwoorden op diens vragen, 
welke worden gedaan t er verzekering van den 
goeden gang der werkzaamheden ; 

0 . dat eischer d eze verplichting blijkens zijn 
beroepschrift slechts onder voorbehoud erkent, 
zijnde toch in het beroepschrift vermeld, dat 
hij " in het algemeen, zooals het Ambtenaren
gerecht st elt, kan onderschrijven, dat in gevallen 
als het onderhavige in het belang van den dienst 
zelfs aan een ambtenaar van gelijken of minderen 
rang de verlangde medewerking behoort t e 
worden verleend, mits men evenwel met 
fatsoenlijke menschen t e doen heeft, maar niet 
met personen, van wien men de zekerheid heeft, 
dat zij intrigeeren en zelfs in dienstaangelegen
heden weigeren met klager samen t e werken 
om die plaats t e verkrijgen, welke zij thans 
bekleeden" ; 

0. dat dit voorbehoud echter niet kan worden 
aanvaard, omdat met eischer bevoegd is te 
beslissen, of d e ambtenaren, met en onder wie 
hij heeft te werken, fatsoenHjk genoeg zijn om 
hun zijn medewerking t e verleenen ; 

0 . dat ook overigens door eischer niets is 
aangevoerd, op grond waarvan zoude kunnen 
worden aangenomen, dat het bestreden besluit 
kan worden aangevochten op een der in lid 1 
van artikel 58 der Ambtenarenwet genoemde 
gronden ; 

0. dat alsnu nog moet worden beslist, of de 
voorwaardelijke straf van een geldboet e van 
f 50.- in onevenrect1gne1ct staat tot de gepleegde 
overtreding ; 

0 . dat deze Raad, gelet op alle omstandig
heden, welke ter zake in aanmerking komen, -
in het bijzonder op deze, dat, naar voor den 
Raad op grond van de gedingstukken vaststaat, 
eischers gedragingen o.a. t egen vorenbedoelden 
bureelchef reeds gedurende langen tijd ernstige 
waarschuwingen noodzakelijk maakten - deze 
vraag ontkennend beantwoordt ; 

0. dat de uitspraak, waarvan hooger beroep, 
dus moet worden bevest igd ; 

R echt doende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep. 
(A . B. ) 

21 M aart 1938. ARREST va n den Hoogen 
R aad. (Gemeentewet ar tt . 168 en 169 ; 
Grondwet a rt. 7 ; Al g. Strafverord. van 
Oss art. 52. ) 

H et in art . 52 aanhef en onder 28 der 
Al g. Stra fverord. van Oss vervatte verbod 
om " de best rating, ve rha rding of bedek
king van openbare wegen, zoomede de 
va naf den openbaren weg zichtbare plaat
sen mu ren, schu ttingen, ramen, deuren , 
zu ilen, palen, hoornen, borden en dergelijke 
te voorzien van opschriften, aanpla kbi l
jetten, teekens, letters, cijfers en afbeel
dingen, die ui t ing geven aan een politiek 
streven, tenzij op bepaalde door B . en W. 
daartoe aangewezen pl aatsen" is niet in 
strijd met ar t. 7 der Grondwet, daar het 
enkel verb iedt het openbaar maken met 
de daar in vermelde middelen op andere 
pl aatsen dan door B. en 'vV. aa ngegeven . 

Dat de bepaling niet a lleen verbiedt de 
p ub! icatie van geschriften op onroerende 
goederen, doch ook op roerende goederen en 
op personen , is daa1· in niet te lezen . 

B . en W . hebben niet - zooals req . 
meent - te bepal en welke plaatsen niet 
openbaar zijn, doch de door B. en W . aa n 
te wij zen plaatsen moeten zijn openba re 
plaatsen of van een openbare pl aats zicht
baar. 

De aan B . en W. bij het verbod toege
kende bevoegdheid behoort tot die, welke 
de raad krachtens a rt . 169 der Gemeente
wet aan di t orgaan mag toekennen. 

H et verbod bestrijkt niet de materie va n 
art. 435a Sr. 

Op het beroep van F . J. M. K ., kleermaker 
te Oss, requi rant van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch 
van 16 Dec. 1937, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht aldaar, op 9 Juni 1937 in deze 
zaa k gewezen , requirant ter zake van : ,, in dP 
gemeente Oss vana f den openba ren weg zicht
bare plaatsen, andere dan bepaalde door B . 
en W. daartoe aangewezen , voorzien van aan
pl akbiljetten, die ui ting geven aan eenig po
lit iek streven", met aanhaling van de artt. 52 
sub 28 en 82 der Al g. Stra fverordening voor 
de gemeente Oss en 23 en 91 Sr. is veroordeeld 
tot eene geldboete van twee gulden vijfti g 
cent, bij gebreke van betal ing en verhaal te 
vervangen door twee dagen hechte nis ; (Ge
pleit door Mr. J. W. Frowein) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Ingevolge ar t. 52 aanhef en onder 28 der 
Algemeene Strafverordening voor de gemeente 
Oss is het verboden, de bestrating, verharding 
of bedekking, van openbare wegen, zoomede 
de vanaf den openbaren weg zichtbare plaat
sen, muren, schuttingen, ramen, deuren, zui 
len , palen, boomen, borden en dergelijke te 
voorz ien van geschriften, aanpl akbiljetten, 
teekens, le tters, cijfers en afbeeldingen, die 
uiting geven aan eenig politiek streven, tenzij 
op bepaalde door Burgemeester en Wethouders 
daartoe aangewezen pl aatsen . 

N aar aanleid ing van enz. 
Bij pleidooi is het navol gende middel van 

c,assatie voorgedragen : 
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,,S. of\. t. van art. 7 en 144 van de Grond
wet, artt. 168, 169 en 209 Gemeentewet, art. 
435a, Sr. en art. 52 sub 28 Algemeene Straf
verordening der Gemeente Oss, door te beslis
sen, dat den Gemeenteraad een dusdanig uit
gebreide verordenende bevoegdheid toekomt, 
rlat deze, zij het dan ook in het belang der 
openbare orde en veiligheid, iedere openbaar
making als in de verordening bedoeld, waar
onder ook van gedrukte stukken, mag verbie
nen en dit alleen toelaten ingeval Burgemees
te r en Wethouders " bepaalde" plaatsen aan
wijzen, waar dat aanbrengen van geschriften 
enz. straffeloos mag geschieden, welke plaat
sen volgens de verordening geen openbare 
plaa tsen behoeven te zijn." 

Uit de rechtspmak van Uwen Raad, neder
gelegd in eene reeks van arresten (H. R . 7 
Nov. 1892 W. 6293 ; 23 Maart 1893 W. 6783 ; 
1 Febr. 1897 W. 6928; 1 Nov. 1897 W . 7036 ; 
27 Oct. 1902 W . 7825 ; 20 Nov. 1905 W. 8298 ; 
4 April 1910 W . 9018 ; 18 April 1910 W . 
9027; 13 Juni 1910 W. 9052 ; 29 Juni 1910 
W. 9062; 8 Maart 1915 W. 9797 ; N. J. 1915, 
667; 2 Oct. 1916 W. 10005; N. J . 1916, 1095; 
28 Juni 1920 W. 10616 N. J. 1920, 810; 5 
Nov. 1928 W . 11913 N. J. 1929, 498 ; 24 Oct. 
1932 W. 12580, N . J. 1932, 1755 en - impli 
cite - 18 Nov. 1935, 1936 N° . 40) , meen ik te 
mogen afleiden, dat eene gemeentelijke ver
ordening alleen dan in strijd komt met art. 7 
ner Grondwet, wanneer daarbij eenige wijze 
van openbaarmaking hetzij in het algemeen 
en onvoorwaardelijk wordt verboden, hetzij 
afhankelijk wordt gesteld van een voorafgaand 
verlof. Geoorloofd blijft dus · het onderwerpen 
van eenige wijze van openbaarmaking van 
gedrukt;(\ stukken aan eene beperking, welke 
niet zoover gaat, dat de vrijheid om gedrukte 
stukken in eene gemeente op die wijze te ver
spreiden of te vertoonen gezegd kan worden 
metterdaad te zijn opgeheven. De geëerde plei
ter betoogde, dat dit laatste van de onder
havige verordening der gemeente Oss feitelijk 
het gevolg zoude zijn, daar volgens hem de 
bedoeling dezer verordening ·zoude zijn om 
iedere openbare propaganda voor het geheele 
jaar onmogelijk te maken. Het wil mij voor
komen, dat, ook wanneer men haar beperkt 
tot het onmogelijk maken van staatkundige 
propaganda door middel van het aanbrengen 
vau aanplakbiljetten of geschriften op of aan 
den openbaren weg, deze opvatting toch dom 
den tekst der Verordening niet gerechtvaar
digd wordt. Dat onder het bedoelde artikel der 
verordening zouden vallen niet alleen de van 
den openbaren weg zichtbare plaatsen op of 
aan een onroerend goed, maar ook die op of 
aan een roerend goed, b.v. rijwiel, wagen, 
auto, ja zelfs op mensch of dier, gelijk pleiter 
meende, schijnt mij niet aannemelijk, daar de 
opsom.ming "muren, schuttingen, ramen, deu
ren, zuilen, palen, hoornen, borden" met de 
toevoeging "en dergelijke" kennelijk wijst op 
de bedoeling om de verordening, behalve ten 
aanzien van de bestrating, verharding of be
dekking van openbare wegen, slechts toepas
selijk te doen zijn ten aanzien van vanaf den 
openbaren weg zichtbare vaste plaatsen en dus 
onder . ,,borden" ook slechts moeten worden 
verstaan in of aan een onroerend goed aange
brachte borden en niet b .v. borden, die op een 

wagen of ander vervoermiddel worden rond
gereden. M. i. bestaat er dus evenmin aanlei
ding om met den geachten pleiter aan te ne
men, dat de feiten , strafbaar gesteld bij art. 
435a, Sr. onder deze verordening zouden val
len. De verordening gaat er voorts van uit, 
dat Burgemeester en Wethouders bepaalde 
plaatsen zullen aanwijzen, waar gegadigden 
hunne behoefte om door middel van geschrif
ten aan hun staatkundig streven in het open
baar uiting te geven vrijelijk kunnen botvie
ren. Dat immers gelijk betoogd werd, uit de 
verordening niet zoude blijken, dat de plaat
sen, door B . en W. aan te wijzen, moeten zijn 
,,openbare" plaatsen, schijnt mij met de be
woordingen der verordening niet vereenigbaar, 
evenmin als de door de Rechtbank m. i. te
recht reeds verworpen meening, dat het artikel 
ook betrekking zoude hebben op boekwerken 
en dergelijke in uitstalkasten van winkels. 

Dat er ten dezen sprake zoude zijn van onge
oorloofde delegatie van verordenen'de bevoegd
heid op B . en W. vindt, naar ik meen, weer
legging in den tekst van art. 169 der Ge
meentewet, waar de verordening, aan gemeld 
college overlatende de plaatsen aan te wijzen, 
waarvoor het gestelde verbod niet zal gelden, 
dit kennelijk, overeenkomstig voormelde be
paling der Gemeentewet, bevoegd verklaart, 
nadere regels te stell en betreffende een be
paald, in de verordening aangewezen, onder
werp {v.g. H. R. 18 Nov. 1935, 1936 N°. 40), 
terwijl de enkele mogelijkheid, dat B. en W . 
in gebreke zouden blijven, zoodanige plaatsen 
aan te wijzen en aldus den toestand zouden 
doen intreden, dat de vrijheid tot openbaar
making van drukwerken , uiting gevende aan 
gedachten of gevoelens, als in de verordening 
bedoeld, op de daarbij omschreven wijze met
terdaad geheel zoude zijn opgeheven, mij niet 
voldoende schijnt om de gevolgtrekking te 
aanvaarden, dat de verordening uit .dien hoof
de met het meergemelde grondwetsartikel in 
strijd zoude zijn {v. g. onderschrift T. onder 
laatstgemeld arrest). Met de Rechtbank zoude 
ik dan ook meenen, dat de in dezen toegepaste 
bepaling, mede gelet op het opschrift van het 
hoofdstuk, waarin zij is vervat, niet anders 
bevat dan eene geoorloofde beperking van de 
daarin bedoelde wijze van openbaarmaking 
van drukwerken of geschriften in het belang 
van de openbare orde en veiligheid van het 
verkeer, welke niet zoover gaat, dat de vrij
heid om zoodanige drukwerken of geschriften 
in het openbaar te vertoonen metterdaad en 
onvoorwaardelijk is opgeheven, terwijl de 
vraag, of voormeld belang de voorgeschreven 
beperking vordert, als betreffende de doel
matigheid der verbodsbepaling, aan het oor
deel van de rechterlijke macht is ·onttrokken. 

H e t voorgedrage n middel derhalve niet ge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag .van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi lui-
dende: (zie conclusie); ' 

0. dat bij het bestreden vonnis, - met quali
fi catie en strafoplegging als voormeld, - is 
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bewezen verklaard het aan requirant telaste 
gelegde, voorzoover luidende: dat hij op of 
omst(eeks 15 April 1937 des namiddags circa 
7 uur te Oss een raam van perceel 40, gelegen 
aan den openbaren weg de Tuinstraat, althans 
een raam van een aan dien openbaren weg 
gelegen perceel, zijnde dit eene vanaf dien 
openbaren weg zichtbare plaats, terwij l di e 
plaats door Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente daartoe niet was aangewezen, heeft 
voorzien, al thans heeft voorzien gehad van 
een aanplakb iljet dat uiting gaf aan het poli
tiiik streven der Nationaal Socialistische Be
weging, in ie.der geyal aan eenig politiek stre
ven, op welk aanplakbiljet voorkwamen de 
woorden "Mussert of Moskou" in witte letters 
op zwart rooden achtergrond, welk opschrift 
vanaf dien openbaren weg duidelijk zichtbaar 
WM; . 

0. dat in het best1·eden vonnis onder meer 
is overwogen: ,,dat de Kantonrechter blijkens 
diens bovenvermeld vonnis, van oordeel is, dat 
voorzegd art. 52 sub 28 in strijd is met art. 7 
per Grondwet. omdat het onder meer bevat 
het .verbod om alle drukwerken van een be
paalden inhoud op de wijze a ls in gemeld arti
kel is . omschreven, in het openbaar te ver
toonen; 

dat de Rechtbank die opvatting evenwel niet 
juist acht; 

dat toch bedoeld art. 52 niet zoo ruim is 
gesteld, dat alle drukwerken daaronder vallen, 
blijkende uit den tekst voldoende duidelijk, 
dat bijvoorbeeld boekwerken in het artikel 
niet bedoeld worden; 

dat voorts art. 52 sub 28, geplaatst in 
Hoofdstuk XIII der verordening, handelende 
over opiinbare orde en veiligheid, geenszins 
een volledig verbod inhoudt om de in het arti
kel bedoelde drukwerken in het openbaar te 
vertoonen, doch zulks slechts beperkt, kenne
lijk in het belang der openbare orde en veilig
heid, waartoe de Gemeenteraad in het a lge
meen bevoegd is krachtens art. 168 der Ge
meentewet, door dat vertoonen slechts toe te 
laten op bepaalde vanwege Burgemeester en 
Wethouders aan te wijzen plaatsen ; 

dat mitsdien, waar hier het vertoonen in het 
openbaar van drukwerken, als bedoeld in al't. 
52 sub 28, niet verboden is, doch slechts is 
gebonden aan bepaalde voorwaarden, dat arti
kel niet kan gezegd worden in strijd te zij n 
met art. 7 der Grondwet en derhalve wel ver
bindende kracht heeft;" 

Wat het middel betreft: . 
0. dat art. 52,. 'aanhef en. onder 28 van de 

Alg. Strafverordening der gemeente Oss luidt: 
Het is verboden: de bestrating, enz. (zie con
clusie); 

0 . dat bij het middel blijkens de toelichting 
betoogd wordt, dat deze verbodsbepaling de 
verordenende bevoegdheid van den Gemeente
raad overschrijdt, omdat 

1. zij verbiedt elk openbaar maken van ge
dachten en gevoelens door middel van de 
drukpers, speciaal die betrekking hebben op 
"eenig politiek streven", hetgeen in strijd is 
met art. 7 der Grondwet; 

2. dit art. 52 onder 28 · niet alleen verbiedt 
de publicatie van geschriften op onroerende 
goederen, maar ook op roerende goederen en 
op personen ; 

3. zij toelaat, dat Burgemeester en Wethou-

ders plaatsen aanwijzen, welke niet openbaar 
zijn; 

4. daarbij sprake is van een verboden dele
gatie van wetgevende en regelende bevoegd
heid aan Burgemeester en Wethouders ; 

en 5. het artikel bestrijkt de materie, gere-
geld bij art. 435a Sr.; · 

0. dat de eerste grief ongegrond is, daar 
bedoeld artikel enkel verbiedt het openbaar 
maken met de daarin vermelde middelen op 
andere plaatsen dan de door B. en W. aange
wezene, hetgeen niet in strijd is met art. 7 
der Grondwet; 

0. dat de tweede grief niet opgaat, omdat 
een verbod, a ls . requirant in art. 52 onder 28 
opgesloten acht, niet in dit artikel te lezen is ; 

0 . dat de derde grief eveneens berust op 
een onjuiste lezing van bedoelde bepaling, 
daar uit het artikel volgt, dat de door B. en 
W. aan te wijzen plaatsen moeten zijn open
bare plaatsen of van een openbare · plaats 
zichtbaar; 

0. dat de vierde grief onjuist is, omdat de 
in art. 52 onder 28 aan B . en W. toegekende 
bevoegdheid behoort tot die bevoegdheden, 
welke de raad krachtens art. 169 der Ge
meentewet aan dit orgaan mag toekennen; 

0. dat ten slotte de vijfde grief faalt, omdat 
art. 435a verbiedt het in het openbaar dragen 
door personen van kleedingstukken en opzich
tige onderscheidingsteekenen, welke uitdruk, 
king zijn van een bepaald staatkundig streven, 
hetgeen blijkens het hiervoor ten aanzien van 
de tweede grief opgemerkte buiten het terrein 
van art. 52 onder 28 valt; · 

0. dat het middel derhalve in geen ·zijner 
onderdeel en tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

21 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905, artt. 1, le lid en 
2, 2°.) 

De Rechtb. heeft uit den feitelijken 
ga_ng van zaken, woals die, overeenkom
stig de dagv., was komen vast te staan, 
in verband met den inhoud van het verslag 
van twee deskundigen, kunnen afleiden , 
dat in deze in het buitenland aangelegde 
,,Football Pool" de winners werden aan
gewezen door een kansbepal ing, waarop 
zij geen overwegenden invloed konden uit
oefenen. 

Req. 's grief, dat de Rechtb. bij voor
melde bes! issing een verkeerden maatstaf 
zou hebben aangelegd, blijkt - gezien de 
overwegingen van de Rechtb. - onge
grond, daar zij n iet beslissend heeft ge
oordeeld, of deskundige deel nemers, na 
nauwgezette overweging der kansen, ónder 
voor hen gunstige omstandigheden den 
uitslag van een te houden voetbalwedstrijd 
a l dan niet met eeoige zekerheid wuden 
kunnen voorspellen , doch terecht heeft 
nagegaan hoe de deelneming àan een 
,,pool" a ls de onderhavige in werkelijk
heid geschiedt. Hetgeen de Rechtb. in haar 
overwegingen dienaangaande heeft vastge
steld, heeft terecht geleid tot de beslissing 
dat hier een loterij in den zin der wet 
werd gehouden. 
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Op het beroep van A. de J. te Rotterdam, 
requirant van cassatie tegen een vonms van 
de Arr .-Rechtbank te Rotterdam van 13 Dec. 
1937, waarbij in hooger beroep werd bevestigd 
een mondeling vonnis van het Kantongerecht 
te Rotterdam van 1 Juni 1937, bij hetwelk 
requirant ter zake van: ,,de deelneming in een 
loterij , die buiten het Rijk in Europa is aan
gelegd, ope~ stellen", met aanhal ing van de 
artt. 1, 2 aanhef en onder 2°, 6, 8, 12 der 
Lote1·ijwet 1905 , 23, 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van vijf gulden vijftig cent en 
één dag vervangende hechtenis; {Gepleit door 
Mr. 0. H. Sap). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Bij mondeling vonnis van 1 Juni 1937 ver
klaarde de Kantonrechter te Rotterdam be
wezen, dat requirant "in of omstreeks het 
begin der maand Februari 1936 te Rotterdam, 
op na te melden wijze voor het publiek de 
deelneming aan hieronder nader te omschrij
ven loterij - _welke in Engeland, dus buiten 
het Rijk in Europa was aangelegd door een 
persoon of een aantal personen onder den 
naam Vernon's Football Pool {als wier ver
tegenwoordiger voor Nederland, althans als 
wier agent verdachte ten deze optrad), -
heeft opgengesteld althans openlijk heeft be
vorderd. 

Door verdachte werden aan verschillende in 
Nederland wonende personen, wier adressen 
hem door agenten van hem werden opgegeven, 
formulieren verzonden met een circulaire, 
welke formulieren waren ingericht als volgt : 
Op elk; formulier waren paarsgewijze gedrukt 
dil namen van 24 Engelsche voetbalclubs tus
schen welke op 8 F ebruari 1936 op verschil
lende plaatsen in Engeland wedstrijden wuden 
worden gespeeld, achter de namen van deze 
voetbalclubs waren 20 kolommen naast elkaar 
gedrukt terwijl iedere kolom van boven naar 
beneden was verdeeld in 12 vakken. Zij nu, 
aan wie een dergelijk formulier was toege
zonden of die op andere wijze in het bezit van 
een dergelijk formulier waren gekomen kon
den desgewenscht als deelnemer aan die loterij 
door het vooraf kenbaar maken van hun mee
ning omtrent den afloop dier wedstrijden me
dedingen naar prijzen of premiën in geld, 
door de aanleggers dier loterij ter beschikking 
gesteld van die deelnemers die door de vol
gende wijze van kansbepaling waarop door 
hen geen overwegende invloed kon worden uit
geoefend, als winnaars wuden worden aange
wezen. De uitslagen van de twaalf voorzegde 
voetbalwedstrijden moesten door de deelnemers 
a ldus worden ingevuld. Door invulling van 
het cijfer 1 beduidde men dat men verwachtte 
dat de zoogenaamde "thu isclubs - dus de 
club spelende op eigen terrein, dit waren 
steeds de op het formulier eerstgenoemde clubs 
- zou winnen, door invulling van het cijfer 
2 ·dat de bezoekende club zou winnen, terwijl 
een verwacht gelijk spel werd aangeduid door 
invulling van X. (tellende voor 3 punten). 
De desbetreffende deelnemer moest minstens 
een kolom geheel invullen en alzoo - waar 
elk der 12 vakken, waarin de kolom verdeeld 
\vas, bestemd was om de uitslag van 
één wedstrijd te vermelden minstens 

eenmaal de uitslagen van alle 12 te ver
spelen wedstrijden voorspellen. Men kon 
ook desgewenscht meerdere kolommen op 
dergelijke wijze invullen, die niet onderling 
gel ijkluidend behoefden te zijn, slechts moesten 
per kolom alle 12 uitslagen worden voorspeld. 
De aldus ingevulde biljetten moesten uiterlijk 
met de laatste postbestelling op den Donder
dag vóór de te verspelen wedstrijden in het 
bezit van verdachte zijn, vergezeld van een 
bedrag van 4 cent als inleggeld voor elke in
gevulde kolom, terwijl verdachte voor de door
zending naar Engeland wrgde. Winnaar van 
de eerste prijs zijnde 50 % van het totale 
"pool"bedrag, gevormd door 80 % van het 
bedrag dér inleggelden, a lthans zeker gelds
bedrag werd die deelnemer wiens aantal per 
kolom opgetelde punten overeenstemde met, 
of dichtst kwam bij de uitslagen van alle ver
speelde wedstrijden welke uitslagen op de
zelfde wijze, als op meergemelde formulieren 
geschiedde, werden berekend. De deelnemer 
die in puntenaantal op den eersten prijswin
naar volgde won de tweede prijs zijnde 30 % 
van het totale "Pool"bedrag en de deelnemer 
die in puntenaantal volgde op den tweeden 
prijswinnaar, kreeg de derde prijs zijnde 20 % 
van het totale " Pool"bedrag, een en ander 
met dien verstande dat bij gelijke resultaten 
van verschillende deelnemers die in aamner
king kwamen voor een prijs het bedrag gelij
kelijk onder hen verdeeld werd. In geen geval 
zou het bedrag der tweede uitkeering dat der 
eerste, en dat der derde uitkeering dat der 
tweede kunnen overtreffen. Mocht het uit te 
keeren bedrag f 1. 75 of minder zijn dan zou 
60 o/o van het totale "Pool"bedrag worden 
uitgekeerd aan den eersten-prijs winnaar en 
40 % aan den winnaar van den tweeden prijs . 

Uitbetaling van die geldsbedragèn aan de 
winnaars zou 1·echtstreeks vanuit Engeland 
aan de deelnemers geschieden." 

De Kantonrechter gaf hieraan de benaming 
van " de deelneming · in een loterij, die buiten 
het Rijk in Europa is aangelegd, open stellen" 
en veroordeelde requirant met aanhaling der 
artt. 1 , 2 aanhef en onder 2°, 6, 8, 12 der 
Loterijwet 1905 tot een geldboete van f 5.50, 
bij niet-betaling en niet verhaal te vervangen 
door één dag hechtenis. 

Het bewijs berust volgens de aanteekening 
van het vonnis op de anibtseedige processen
verbaal van twee verbalisanten, voor zoover 
op eigen waarneming of wetenschap berustend, 
op de verklaring van requirant ter terechtzit
ting, voor zoover betreft de hierboven ver
melde feite lijke omstandigheden, dus ronder 
de daaruit getrokken slotsom, dat hier sprake 
wu zijn van een verboden loterij, en op het 
schriftelijk verslag van twee voetbaldeskun
digen, waarin deze aan het einde hunner be
schouw ingen zeggen, dat " de voorspelling van 
den uitslag van dergelijke wedstrijden ons met 
eenige mate van zekerheid voor buitenstaan
ders onmogelijk lijkt." 

In hooger beroep heeft de Arr.-Rechtbank 
na wederom een uitvoerig onderwek te hebben 
ingesteld op 13 December 1937 het vonnis be
vestigd, en daarbij overwogen , dat dit moest 
geschieden, ondanks de verklaringen der van 
de zijde van den verdachte voorgebrachte des
kundigen, vermits die verklaringen onverlet 
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laten, da t in de practijk van een op studie 
gegrond invull en der bij de dagvaarding be
doelde biljetten niets terecht komt, daar -

·gelijk de R echtbank uit eigen wetenschap be
kend is - de deelneming aan een "pool" als 
de onderwerpelijke niet is beperkt tot de ken
ners van Engelsche voetbal-teams, maar even-
1,eer openstaat voor- en in feite benut wordt 
door tallooze personen, die noch van Engelsche 
voetbal elfta llen noch zelfs van het voetbal
spel op de hoogte zijn en die all en van de hun 
geboden gelegenheid gebruik maken om, 
typisch a ls deelnemers in een loterij, voor een 
door hen te bepalen bedrag met een minimum 
van vier cent een kansje op een prijs te wagen; 

dat het karakter van eene loterij ten deze 
ook duidelijk blijkt uit deze omstandigheid, 
dat de uitslag van een voetbal-wedstrijd niet 
a lleen afhankelijk is van de spelcapaciteiten 
van de individueele leden der beide elftallen, 
maar ook van tallooze andere factoren, als 
psychische en physieke gesteldhei d der spelers, 
de staat van het wedstrijdterrein, weersom
standigheden, bal-effect enz. enz., alle welke 
factoren onvoorzienbaar zijn, nog daargelaten 
dat dit alles in nog sterkere mate geldt voor 
in Engeland te spelen voetbal-wedstrijden, ten 
aanzien waarvan de bovenvermelde factoren 
slechts bij hooger uitwndering en clan nog 
slechts zeer ten deele door de in Nederland 
wonende deelnemers aan een " pool" als de 
onderwerpelijke naar hunne waarde beoordeeld 
kunnen worden, zijnde daartoe de voorlichting, 
welke de pers somwijlen geeft. naar het oor
deel der Rechtbank niet voldoende te achten. 

Tegen dit vonnis heeft requirant bij monde 
van zijn raadsman in cassatie als middelen 
aangevoerd : 

1. S. en/of v. t. van de artt. 1, 2 der Lote
rijwet, 338, 398 Sv., door met den Kanton
rechter als bewezen aan te nemen, dat requi
rant deelneming in een loterij wu hebben 
opengesteld, ten onrechte, omdat uit den in
houd der gebezigde bewijsmiddelen zulks niet 
kan worden afgeleid immers daaruit veeleer 
blijkt, dat de winners werden aangewezen door 
eene kansbepaling, waarop zij overwegenden 
invloed konden uitoefenen. 

2. S . en/of v. t. van de artt. 1 en 2 der 
Loterijwet, door als maatstaf voor het feit, dat 
er hier van een loterij sprake is aan te leggen, 
dat er in de praktijk van een op studie ge
grond invullen der bedoelde biljetten niets 
terecht komt, omdat ook niet-kenners van het 
voetbalspel of van Engelsche voetbalteams 
aan der-gelijke pools dee lnemen, 

en voorts aan te nemen, dat het karakter 
van een loterij ten deze ook. blijkt uit de om
standigheid, dat de uitslag van een voetbal
wedstrijd ook afhankelijk is van onvoorzien
bare factoren, ten onrechte omdat, wanneer 
de deelnemers een overwegenden invloed aan 
de kansbepaling kunnen uitoefenen er geen 
sprake meer is van een loterij in den zin der 
Loterijwet, terwijl hieraan niet afdoet dat ook 
onvoorzienbare factoren op den uitslag van 
den voetbalwedstrijd van invloed zijn, immers 
zulks niet wegneemt dat desondanks de deel
nemers een overwegenden invloed op de kans
bepaling kunnen uitoefenen. 

In het eerste middel zegt requirant, dat uit 
de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid, 

hetgeen bewezen is verklaard, doch daaruit 
juist zou volgen, dat do winners overwegende 
invloed konden uitoefenen op de "kans"bepa
ling. 

Ik ben het hiermede geheel oneens, en acht 
het niet noodig hier wederom de verschillende 
punten uit het in het kort genoemde bewijs
materiaal te herhalen. De Rechtbank wijst 
volkomen terecht op de tallooze factoren welke 
op de uitslagen van voetbalwedstrijden invloed 
kunnen uitoefenen, en somt er eenige op. In
derdaad, men kan gissen, dat in den strijd 
tusschen een reus en een dwerg de reus zal 
overwinnen, dat een voetbalclub, welke in het 
verleden sterk bleek, een zwakkere zal ver
slaan, maar daar houdt het ook mede op, wan
neer men niet weet en ook niet weten kan 
welke bijzondere omstandigheden betreffende 
personen, terrein, enz. zich bij den wedstrijd 
zelf voordoen, en dit weet men te voren niet, 
en kan men niet weten. Het beroep op het be
kende puzzle-hoofd arrest van 27 Oct. 1930 (W. 
12244; N . J. 1931, 81) gaat dan m. i. ook niet 
op. Daarbij kwamen geheel andere factoren in 
het spel. Wanneer men vergelijken wil met 
de rechtspraak van den Hoogen Raad, dan 
komt veeleer in aanmerking het z.g. prikplan
kenarrest van 6 Nov. 1933 (W. 12674 ; N . J . 
1933, 1629) , waarin de Hooge Raad zegt : 
,,Het is niet de vraag of het vinden der gaat
jes, waarin zich de prijsnummers bevinden , 
theoretisch mogelijk is - hetgeen dan voor 
iemand met een vrij belangrijke wiskundige 
kennis en een goed puzzlehoofd, wat het rech
ter gedeelte van de prikplank betreft dadelijk, 
en wat het I iukergedeelte betreft na meerdere 
prikken, - wat beide gedeelten betreft na 
schriftelijke en tijdroovende, nauwkeurige stu
die, het geval zoude zijn, - doch wat er in 
de practijk van zulk een op vorenbedoelde 
berekening gegronde deelneming terecht komt 
en met name of zulk een deelneming is be
oogd of redelijkerwijze is te verwachten, m . a. 
w. a ls een rationeele is te beschouwen." 

De hierin gevolgde gedachtengang neemt 
de Minister van Justitie dan ook kennelijk 
over in zijn rondschrijven over voetbalprijs
vragen van 11 Oot. 1937 (Bijv. Staatsblad 
1937, n°. 232). 

Ik kom hiermede vanzelf tot het tweede 
middel, stellend dat het er niet om gaat wat 
meestal geschiedt, maar dat beslissing wu 
moeten geven hetgeen de deel nemer aan een 
voetbalpool doen moet en volgens requirant 
wu kunnen doen. Teekenend is wel, dat zelfs 
d e gehoorde deskundigen in deze zaak - aan 
wier deskundigheid niemand twijfelt, van mee
ning over de mogelijkheid van "voorspellen" 
volstrekt verschillen. 

Het beroep op het arrest van de gratis ver
koopdagen (16 Oct. 1933, W . 12674 • N. J . 
1933, 1626) is er m. i. volstrekt naast'. In dat 
geval kon men zich door op alle verkoop
dagen b.v. voor f 1 te koopen, met volstrekte 
zekerheid het recht verwerven, daarna nog 
voor f 1 gratis goederen uit te weken, en hing 
het dus van ieders wil af hetzij die zekerheid 
tot werkelijkheid te maken, hetzij door op 
slechts een of meer dagen te koopen, een 
kans te loopen op een meevaller. Op die kans 
oefent men dus overwegenden invloed uit. Bij 
de voetbalprijsvragen oefenen echter de on-
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zekere factoren die overwegenden invloed uit . 
Het euvel, want anders kan ik het niet noe

men, om van voetbalwedstrijden gebruik te 
maken ten einde te wedden, hetgeen een ande
ren vorm is dan de "voetbal prijsvragen" , 
maar goed beschouwd op hetzelfde neerkomt, 
daar de uitschrijver van de prijsvraag het ver
zamelkantoor heeft, en alleen de bedragen, 
welke worden besteed en de regeling der uit
bétaling, anders zijn, bestaat reeds lang. 

Toen ik destijds een onderzoek instelde naar 
de vraag wat de reden was, dat groote groepen 
opgeschoten jongens zich verzamelden des Zon
dagsnamiddags voor winkels waar op lijsten de 
in Nederland gespeelde wedstrijden plachten 
te worden bekend gemaakt, ook wanneer dit 
betrof onbekende clubs uit alle oorden des 
lands, bleek mij, dat die knapen gewoon waren 
in den loop der voorafgaande week onderling 
te wedden op de uitslagen van de clubs, die 
spelen zouden, ook, en dit was veelal het ge
val, al betrof het clubs van welker krachten 
niemand op de hoogte kon zijn, daar zij tot 
sterren van de zevende grootte behoorden. 

H et is· mij onbekend of dit nog geschiedt, 
maar, woals gezegd, acht ik, de z.g. voetbal
pools slechts een gewijzigden vorm, waarin de 
onbekende Nederlandsche clubs vervangen zijn 
door Engelsche vereenigingen, en waarin de 
deelnemers evenmin invloed kunnen uitoefenen 
op de kansbepal ingen. De deskundigen en hun 
voorlichting kunnen dit evenmin. Hun weten
schap kan alleen berusten op hun kennis van 
het verleden, welke bij voetbalwedstrijden ech
ter slechts als een bijkomstige factor kan en 
mag gelden. 

De middelen niet gegrond achtend conclu
deer ik wt verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van aen Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi , en lui
dende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bevestigde vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van requirant is bewezen verklaard: (zie 
conclusie) ; 

0. omtrent het eerste middel: 
, dat in het bevestigde vonnis het bewijs is 

ontleend aan twee ambtseedige processen-ver
baal en eigen verklaringen van requirant ter 
terechtzitting, een en ander overeenstemmende 
met wat omtrent · den feitelijken gang van 
zaken in de dagvaarding is gesteld, en voorts 
een schriftelijk verslag van twee daartoe door 
den Kantonrechter aangewezen deskundigen; 

dat dit verslag, na een uiteenzetting in hoe
ver goede kenners van het voetbalspel bij 
normaal verloop van een wedstrijd tusschen 
twee hun bekende elftallen den uitsl ag daar
van zullen kunnen voorspellen, voorts inhoudt : 

,,Toch moet cle nadruk in bovenstaande be
schouwing vallen op normaal verloop", daar 
er zich zeer vele, vóór den wedstrijd onvoor
ziene omstandigheden kunnen voordoen, welke 
een van het normaal verloop afwijkende uit
slag bij iederen wedstrijd kunnen veroorzaken; 
hiervoor kan worden genoemd b.v . afwezigheid 
van de gewone spelers, ongevallen tijdens de 
wedstrijd, het a l of niet gedisponeerd - en/of 

uit vorm zijn, weersinvloeden, gesteldheid van 
het terrein (waaraan de eene club zich beter 
kan aanpassen dan de andere), geluk of pech, 
waardoor men soms de indruk krijgt, dat de 
eene vereeniging in een wedstrijd alles lukt, 
de andere niets, en veel meer dergelijke om
standigheden." 

" De mogelijkheid van het vooruit aangeven 
van het winnen of verl iezen van wedstrijden 
van clubs bij normaal verloop, welke men 
volkomen kent, is dus niet uitgesloten te ach
ten, al zal men toch zeer dikwijls voor ver
rassingen blijken te komen te staan, ongeacht 
de bovenaangegeven plotselinge of afwijkende 
omstandigheden, waarmede men niet van te
voren rekening kon houden." 

" Ten opzichte van vereenigingen, welke men 
niet kent, is o . i. echter een voorspelling om
trent den uitslag van een voetbalwedstrijd met 
eenige zekerheid niet te maken." 

,,Zoo komen op het zich bij het dossier be
vindend in te vullen formulier der Vernon's 
Punten Pool N°. 3323 een paar wedstrijden 
voor, waarvan een deskund ige - voetballer -
in verband met den ranglijst der Engelsche 
League competitie en verslagen in sportbladen 
en/of couranten en hem verder bekende om
standigheden eenig begrip kan hebben omtrent 
de sterkte der deelnemende vereenigingen, 
zooals Bradford-West Brom, Liverpool-Arsenal , 
Tottenham Hotspur-Hudderfield Town, doch 
tevens staan er eenige namen van clubs op, 
welke voor - speciaal een Nederlander -
volslagen onbekenden zijn , evenals de afdee-
1 ing en competitie, waarin de clubs spelen." 

,,De voorspelling van den uitslag van der
gelijke wedstrijden lijkt ons met eenige mate 
van zekerheid voor buitenstaanders onmoge-
1 ijk." 

dat de Rechtbank uit den feitelijken gang 
van zaken, woals die, overeenkomstig de dag
vaarding, was komen vast te staan, in verband 
met voorschreven inhoud van het deskundig 
verslag, heeft kunnen afleiden, dat de winners 
der uitgeloofde prijzen werden aangewezen 
door een kansbepaling, waarop zij geen over
wegenden invloed konden uitoefenen, zoodat 
het middel, waarbij het tegendeel wordt be
toogd, niet juist is; 

0. dat het tweede middel zegt, dat de Recht
bank bij haar voormelde beslissing een ver
keerden maatstaf zou hebben aangelegd, doch 
ten onrechte; 

dat de Rechtbank, na te hebben beslist, dat 
het vonnis van den Kantonrechter in zijn ge
heel moet worden bevestigd, nog heeft over
wogen: 

" dat zulks niet anders wordt tengevolge van 
de verklaringen der van de zijde van den ver
dachte voorgebrachte deskundigen, vermits die 
verklaringen onverlet l aten, dat in de practijk 
van een op studie gegrond invullen der bij de 
dagvaarding bedoelde biljetten niets terecht 
komt, daar - gelijk de Rechtbank uit eigen 
wetenschap bekend is - de deelneming aan 
een " pool" als de onderwerpelijke niet is be
perkt tot de kenners van Engelsche voetbal 
teams, maar evenzeer openstaat voor - en in 
feite benut wordt door - tallooze personen, 
die noch van Engelsche voetbal-elftallen noch 
zelfs van het voetbalspel op de hoogte zijn en 
die allen van de hun geboden gelegenheid 
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gebrui k maken om, typisch als deelnemers in 
een loterij , voor een door hen te bepalen be
drag met een minimum van vier cent een 
kansje op een prijs te wagen;" 

" dat het karakter van eene loterij ten deze 
ook duidelijk blijkt u it deze omstandigheid, 
dat de uitslag van een voetbalwedstrijd niet 
alleen afhankelijk is van de spelcapaciteiten 
van de individueele leden der beide elftallen, 
maar ook van tallooze andere factoren, als 
psychische en physieke gesteldheid der spelers, 
de staat van het wedstrijdterrein, weersom
standigheden, bal-effect enz. enz., alle welke 
factoren onvoorzienbaar zijn, nog daargelaten 
dat dit alles in nog sterkere mate geldt voor in 
Engeland te spelen voetbal-wedstrijden, ten 
aanzien waarvan de bovenvermelde factoren 
slechts bij hooge uitzondering en dan nog 
!echts zeer ten deele door de in ederland 

wonende deelnemers aan een " pool" als de 
onderwerpelijke naar hunne waarde beoordeeld 
kunnen worden, zijnde daartoe de voorl ichti ng, 
welke de pers somwijlen geeft, naar het oor
deel der R echtbank niet voldoende te achten;" 

dat blijkens die overwegingen de Rechtbank 
in deze niet beslissend heeft geoordeel cl , of 
deskundige deelnemers, na nauwgezette over
weging der kansen , onder voor hen gunstige 
omstandigheden den uitslag van een te houden 
voetbalwedstrijd al dan niet met eenige zeker
heid zouden kunnen voorspellen, doch terecht 
heeft nagegaan hoe de deelneming aan een 
" pool" als de onderhavige in werkelijkheid 
ge chiedt, en hetgeen de Rechtbank in haar 
voormelde overwegingen dienaangaande feite
lijk heeft vastgesteld, terecht heeft geleid tot 
de beslissing, dat hier werd gehouden een 
loterij in den zin der wet; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

21 Maart 1938. ARRES'l' van den Hoogen 
R aad. (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepvaart art. 7. ) 

In art. 1 van de Annexe A. van het 
verdrag van Weenen van 9 J uni 1815 is 
!echts sprake van de vrijheid van scheep

vaart " telle qu'elle a été déterminée pour 
Ie Rhin" , waarin nie~ is te lezen, dat ook 
hetgeen na de Regelrng van Weenen van 
1815 ten opzichte van den Rijn mocht 
worden overeengekomen, voor de Maas 
zou gelden. 

Voorts kan noch uit. art. 9 § 7 van het 
Verdrag van 19 April 1839, noch uit de 
door req. vermelde zinsnede uit het slot
protocol van de akte van Mannheim van 
1868 worden afgeleid, dat de voo,· den 
Rijn vastgestelde vrijheid ook voor de 
M aas zou gelden. 

Ten slotte volgt uit de Weensche trac
taatshepalingen van 1815 niet, dat de door 
req. ingeroepen vrijheid van vaart z,ch 
ook over de binnenlandsche scheepvaart 
ui tstrekt. 

Op het beroep van A. L ., schipper te Streef
kerk, requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch 
van 18 Nov. 1937, waarbij in hooger beroep, 

met vernietiging, behalve ten aanzien ' van de 
bewezenverklarin.g, van een op 30 Juni 1937 
door het K antongerecht te 's-Hertogenbosch 
gewezen vonnis, requirant ter zake van: ,,Na 
de inwerkingtreding van een besluit, houdende 
de benoeming van een Bevrachtingscommissie. 
binnen het in dat besluit genoemde district 
inladen van goederen voor vervoer naar binnen 
het Rijk gelegen plaatsen, zonder dat dit, blij 
kens een daarvan overgelegd geldig bewijs. 
geschiedt krachtens eene overeenkomst ten 
aanzien van welke door haar tusschenkomst 
of goedkeuring is verleend", met aanhaling 
der artt. 7, 11 der Wet van 5 Mei 1933, S. 
251, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van tien gulden en vervangende hech
tenis van tien dagen, zijnde het in eersten 
aanleg gewezen vonnis ten aanzien van de be
wezen verklaring bevestigd; (Gepleit door Mr. 
W . A.C. van Dam) . 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis is ten laste van 
requirant bewezenverklaard " dat hij op of 
omstreeks 11 Mei 1937, des namiddags circa 
2'¼ uur, te Nederhemert op de rivier de afge
sloten M aas in het vaartu ig genaamd "Lek
stroom" in lading heeft genomen een hoeveel 
heid steenen bestemd voor vervoer van Neder
hemert naar Streefkerk terwijl dit niet blij 
kens een daarvan overgelegd geldig bewijs. 
als bedoeld in art. 4 der Wet van 5 Mei 193·3 
S. 251 geschiedde, krachtens een overeenkomst 
ten aanzien van welke door een bevrachtings
commissie tusschenkomst of goedkeuring was 
verleend." 

Anders, dan de Kantonrechter, enz. · (zie 
conclusie). 

Ten aanzien van de stra fbaarheid van het 
bewezen verklaarde wordt in het bestreden 
vonnis overwogen: 

,,dat der R echtbank geene wettelijke bepa
lingen bekend zijn , op grond waarvan dient 
te worden aangenomen, dat genoemde wets
artikelen toepassing zouden missen ten aan
zien van de binnenvaart op de Maas, waar
onder het bewezen fe it valt ; 

" dat weliswaar bij het tractaat van 1839 
S. 1839 n°. 26 de vrije vaart op de Maas is 
gecontracteerd tusschen ederl and en België 
( en tusschen nog andere Staten eenerzijds en 
België en Nederland anderzijds) , doch de in
houd van dat tractaat - evenmin als het ter 
uitvoering daarvan gemaakte z.g. Maasregle
ment, dat de binnenschipperij zelfs uitdruk
kelijk uitsluit - in geen en·kel opzicht aan
le iding geeft tot de opvatting, dat die vrije 
vaart, met zich brengend de niet toepasselijk
heid van voormelde wet van 1933, zich, anders 
dan art. 1 van de A nnexe 16 A, behoorencl 
bij het Tractaat van Weenen van 1815, niet 
alleen uitstrekte tot de internationale vaart, 
doch ook gold met betrekking tot de binnen
vaart ; dat di t laatste al leen moet worden aan
genomen ten opzichte van de Rijnvaart, even
wel niet als uitvloeisel van het Tractaat van 
Weenen, doch op grond van den zeer alge
meenen tekst van art. 1 der herziene Rijn
vaartacte van 1868, welke algemeene · gelding 
hare bevestiging vindt in de geschiedenis va:n 
de totstandkoming van dat art. 1 (arrest H . 
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R. 17 Diic. 1934, . J . 1935, bi. 51) ; 
,,dat genoemde Rijnvaartacte slechts betrek

king heeft - naar luid van art. 1 - op den 
Rijn "et ses embouchures" , met dien ver
stande, dat de Lek en de Waal zullen be
schouwd worden als deel uit te maken van 
den Rijn ; 

"dat de Maas niet is te beschouwen als eene 
embouchure van den Rijn; dat toch onder 
embouchure is te verstaan de uitmonding naar 
zee, waaronder ten aanzien van den Rijn -
hoe ruim dat begrip ook geïnterpreteerd worde 
- de Maas ter hoogte der gemeente Neder
hemert, niet kan worden begrepen ; 

,,dat verdachte's gemachtigde ten betooge, 
dat de herziene Rijnvaartacte van 1868 niet
temin ook voor de Maas geldt, nog een beroep 
doet op art. 2 B van het Slotprotocol , behoo
rende bij die akte, blijkens hetwelk de gevol
machtigde voor Nederland opmerkt, dat de 
schippers op een deel van de Limburgsche 
Maas nog bakengeld moeten betalen, hetgeen 
niet kan worden opgeheven ronder de mede
werking der Belgische regeering, weshalve hij 
eenig voorbehoud maakt, en waartegen de 
overige gevolmachtigden geen opmerking wen
schen te maken; 

,,dat der Rechtbank de kracht van dat argu
ment ontgaat, waar slechts de meening van 
gevolmachtigde te berde wordt gebracht over 
de heffing van bakengelden op de Maas, ter
wijl uit niets blijkt, in hoever zulks terecht is 
geschied ter gelegenheid van de tot stand 
koming der herziene Rijnvaa1·tacte, en in elk 
geval eene meening der gevolmachtigden geen 
wijziging kan brengen in den tekst van het 
tractaat zelve, dat, gel ijk overwogen, naar zijn 
inhoud niet van toepassing is op de Maas." 
' Bij pleidooi werd tegen voormelde uitspraak 

als middel van cassatie aangevoerd: 
"S., althans v. t. van de artt. 7 en 11 van 

de wet van 5 Mei 1933 S. 251; 
·van de artikelen van de Weener Slotacte 

van 9 Juni 1815, in het bijwnder van art. CIX 
(navigation entièrement libre et uniforme 
pour tous) art. CXI (ni la navigation grevée 
d'autres droits quelconques, outre ceux fixés 
dans Ie règlement) art: CXVI (pour "chan
gement" nécessaire Ie consentement de tous 
les Etats riverains) en art. CXVII (règlements 
particuliers Rhin ... Meuse ... la même force 
que Ie présent acte) ; 

van art. 1 van de Annexe 16A bedoeld bij 
art. CXVII van de Weener slotacte ; 

van de bepalingen van het verdrag van 19 
April 1839 met België S. 1839 n°. 26 en het 
Reglement van 1843 voor de Maas S. 1843 
n°. 45; 

van de artt. 1 en volgende van de herziene 
Rijnvaartacte 1868 en van art. 2B van het 
Slotprotocol van die acte, welke voer zooveel 
noodig bij de wet van 4 April 1868 S. 37 werd 
goedgekeurd een en ander juncto artt. 350, 351 
en 352 Sv." 
-Blijkens de toelichting steunt dit middel op 

de stelling, dat - hetgeen de geachte pleiter 
noemde - ,,het Statuut van de Maa!f' wordt 
geregeld door de artt. 109, 111 en 117 van de 
Weener Slotakte van 9 Juni 1815 en door het 
in Annexe 16A van dat verdrag voorkomende 
reglement betreffende de vaart op de Main, 
de Neckar, de Moezel, de Maas en de Scheldé, 

waarvan art. 1 luidt : ,,La liberté de la na
vigation, telle qu'elle a été déterminée sur Ie 
Rhin, est étendue au Main, au Neckar, à la 
Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point 
ou chacune de ces rivières devient navigable 
jusqu'à leur embouchure", zoodat de vrije 
vaart, zooals die voor den Rijn in Annexe 
16B van gemeld verdrag werd nedergelegd, 
gel ijkelijk geldt voor de Maas. Hieruit zoude 
dan, volgens pleiter, moeten volgen, dat de 
bekende beslissing van Uwen Raad, dat de 
Wet van 5 Mei 1933 S. 251 toepassing mist 
ten aanzien van de scheepvaart op het water
gebied van den Rijn ( arresten van 17 Dec. 
1935 W. 12849, N. J . 1935, 5 en 11) , hare 
uitwerking zal moeten uitstrekken over de 
scheepvaart op de Maas binnen het grond
gebied van het Rijk. Van de bepalingen van 
Annexe B van het gemelde Slotprotocol , waar
bij de vrije vaart op den Rijn is nedergelegd 
noemde de geëerde pleiter in het bijwnder de 
artt. I en IV, welke aldus luiden: 

Art. I. ,,La navigation dans tout le cours 
du Rhin, du point ou il devient navigable 
jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en 
remontant, sera entièrement libre, et ne pour
ra, sous Je rapport du commerce, être inter
dite à personne, en se conformant toutefois 
aux règlements qui seront arrêtés pour sa 
police d'une manière uniforme pour tous, et 
aussi favorable que possible au commerce de 
toutes les nations." 

Art. IV. ,,Le tarif ainsi fixé ne pourra 
être augmenté que d'un commun accord et les 
f!n11ve1·nements riverains du Rhin en partant 
du principe que leur véritable intérêt consiste 
à vivifier Ie commerce de leurs Etats, et que 
les droits de la navigation sont principalemertt 
destinés à couvrir les frais de son entretien, 
prennent !'engagement formel de ne se porter 
à une telle augmentation que sur les motifs les 
plus justes et les plus urgents, ni de grever 
la navigation d'aucun autre droit quelconque 
outre ceux fixéés par les règlements actuels, 
sous quelque dénomination ou prétexte que 
cela puisse être." 

Uit deze Weensche regelingen, die de vrij
heid van de scheepvaart op de Maas aan die 
op den Rijn koppelen, meent requirant te 
mogen afleiden, dat, waar die regelingen den 
daarbij betrokken mogendheden mede den 
plicht oplegden om de voorloopige Rijnvaart
regeling, nedergelegd in Annexe 16B, tot eene 
definitieve uit te werken en waar zulks ach
tereenvolgens bij de Rijnvaartakten van Mainz 
(1831) en Mannheim (1868) is geschied, ook 
de bepalingen van deze akten, met name van 
de laatstgenoemde, waarop de bovengemelde 
beslissing van Uwen Raad ten aanzien van 
den Rijn berust, in geheel dezelfde mate de 
vrijheid van de scheepvaart op de Maas be
palen. 

H et wil mij voorkomen, dat bij deze gevolg
trekking evenwel twee omstandigheden over 
het hoofd worden gezien, welke reeds met be
trekking tot de Schelde ter sprake kwamen in 
Uw arrest van 1 Februari 1937, - 1937 N°. 716. 

Gelijk in dit arrest wordt overwogen, komt 
de regeling der Weoner Akte in de artt. 108 
en vlg. in hoofdzaak hierop neer "dat de ver
dragsluitende staten zich verbinden nopens de 
bevaarbare rivieren, welke hun gebied schei-
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den of doorsnijden, 1·egelingen te maken be
treffende alles, wat op de scheepvaart op die 
rivieren betrekking heeft (art. 108) , terwijl 
de volgende artikelen enkele beginselen aan
geven, welke daarbij in acht moeten worden 
genomen, waaronder (art. 109), dat de vaart 
op dergelijke wateren vanaf het punt, waarop 
zij bevaarbaar worden, tot aan hunne mon
dingen geheel vrij zal zijn en, voor wat den 
handel betreft, aan niemand zal kunnen 'wor
den verboden, behoudens de verplichting tot 
naleving der verordeningen van politie." In 
aansluiting hieraan geeft - gelijk Uw Hooge 
R aad verder overweegt -- Annexe 16 in regle
menten aan die bepalingen eenige uitwerking 
en wel in Annexe 16B vrij uitvoerig voor den 
Rijn , terwijl in Annexe 16A ten aanzien van 
de daarbij genoemde rivienm, waaronder de 
Maas, wordt bepaald, dat de vrijheid van de 
scheepvaart, zooals zij voor den Rijn is gere
geld, tot die andere genoemde rivieren wordt 
uitgestrekt. Wanneer nu de geachte raadsman 
van requirant hieruit afleidt, dat a lle latere 
regelingen omtrent de Rijnvaart, welke de 
voorloopige W eensche hebben vervangen, dus 
ook de Mannheimer Akte , automatisch op de 
andere, in aanmerking komende, rivieren, 
met name de Maas, toepassel ijk zijn, dan 
wordt daarbij m. i. uit het oog verloren, dat 
de gelijkstelling van den rechtstoestand der 
andere rivieren met dien van den Rijn in 
voormelde Weensche bepalingen kennelijk 
slechts betreft den rechtstoestand van den 
Rijn, zooals die in Annexe 16B wordt om
schreven, wodat, gelijk Uw Raad reeds ver
stond op den rechtstoestand, woals die krach
tens 'latere 1·egelingen voor den Rijn geldt, 
geen beroep kan worden gedaan. Dit klemt 
m. i. nog te meer , waar, zooals uit den aanhef 
der Mainzer Akte blijkt, in verband met van 
de zijde onzer Regeering daaromtrent gerezen 
bezwaren, in de artt. 2 en 3 dier akte het tot 
den Rijn behoorende watergebied met betrek
king tot ons land meer nauwkeurig wordt 
aangegeven. 

In de tweede plaats blijft de geachte pleiter, 
hoewel verzekerende, dat er nog nimmer twij
fel is gerezen, of de Weensche regeling wel op 
alle soort scheepvaart van toepassing is , in 
gebreke Uwen Raad het bewijs te leveren van 
de, bij het meergenoemde arrest van 1 Febr. 
1937 immers niet gebleken, omstandigheid, 
dat de bedoelde tractaatsbepalingen zouden 
dwingen tot het aannemen der door requirant 
voorgestane vrijheid der "binnenlandsche 
scheepvaart." 

Het wil mij dan ook voorkomen, dat pleiter 
in de aangevoerde bepalingen tevergeefs steun 
wekt voor zijne stelling, dat de scheepvaart 
op de Maas met betrekking tot de Wet op de 
Evenredige Vrachtverdeeling in dezelfde om
standigheden zoude verkeeren, als die op den 
Rijn. 

Dat de latere regelingen omtrent de scheep
vaart op den Rij n niet zonder meer van toe
passing kunnen worden geacht op de Maas, 
kan m. i. ook blijken uit het Tractaat van 
Londen van 19 April 1839, waarbij de schei
ding tusschen Nederland en België werd vol
trokken en waarbij in art. 9 § 1 werd bepaald: 
"De beschikkingen der artt. CVIII tot CXVII 
ingesloten, van de algemeene akte van het 

Congres van Weenen, betrekkelijk de vrije 
scheepvaart op de stroomen en bevaarbare 
rivieren, zullen toepasselijk worden gemaakt 
op de stroomen en bevaarbare rivieren, die het 
Belgische grondgebied en het Hollandsche 
grondgebied vaneen scheiden, of gelijkelijk 
doorloopen" , terwijl § 7 van gemeld artikel 
luidt: .,Intusschen en tot de vaststelling va.n 
het gezegde reglement toe, zal de vaart op 
de Maas en hare takken geheel vrij blijven 
voor den ha.ode! der beide landen, welke voor
loopig daarvoor zullen aannemen de tarieven 
der overeenkomst nopens de vrije scheepvaart 
op den Rijn, van 31 Mei 1831 te Mainz getee
kend, alsmede de andere beschikkingen dier 
overeenkomst, voorwover zij op de genoemde 
rivier toepasselijk kunnen worden gemaakt." 
Weliswaar heeft de geëerde raadsman van 
requirant op deze laatste bepaling mede een 
beroep gedaan tot staving van zijne opvatting, 
dat de M aas ten aanzien van de vrijheid der 
scheepvaart in geheel denzelfden rechtstoe
stand verkeert a ls de Rijn, doch dit beroep 
is mij niet duidelijk, wanneer ik zie, dat hier 
slechts sprake is van eene "voorloopigè", dan 
nog beperkte, toepasselijk verklaring der akte 
van Mainz en dat deze voorloopige regeling 
is gevolgd en vervangen door het " M aasregle
ment" van 9 September 1843 S. 45, uit welk 
reglement, voor zoover ik zie , niet blijkt, dat 
het ook op de binnenlandsche scheepvaart toe
passelijk wude zijn , terwijl uit art. 1, derde 
lid , waarin een voorbehoud wordt gemaakt ten 
aanz ien van "de beschikkingen welke het aan 
de beide regeeringen (Nederland en België) 
vrijstaat te nemen ten aanzien van de binnen-
1 andsche scheepvaart, en wellicht ook uit art. 
35 (overeenkomende met het " beruchte" a rt . 
46 der Akte van Mainz) eer het tegendeel 
wude kunnen volgen. 

Ten slotte rest mij nog het betoog van den 
geachten pleiter, dat de toepasselijkheid van 
de bepalingen omtrent de vrijheid van de 
scheepvaart van de Mannheimer akte op de 
Maas zoude blijken uit den volgenden passus 
van het Slotprotocol dier akte onder 2° B, 
luidende: ,,Le Plénipotentiaire des P ays-Bas 
a déclaré de son cóté que les préposés aux 
bouées sur une partie de la Meuse dans Ie 
Duché du Limbourg prélèvent encore de légers 
droits de bouée qui ne peuvent être supprimés 
sans la coopération du Gouvernement Beige, 
et que pour ce motif il doit réserver à son 
Gouvernement l'exécution des stipulations con
tenues dans le 2 ème alinea de l' article 3 en 
cequi regarde Ja di te partie de Ja Meuse. Les 
autres Plénipotentiaires n'ont fait aucune ob
jection à ces réserves." 

Evenals der Rechtbank ontgaat ook mij de 
kracht van dit argument, doch voornamelijk 
op dezen grond, omdat uit de opmerking van 
onzen gevolmachtigde, die betrekking heeft op 
het bepaalde in art. 3 van de Mannheimer 
Akte, waarin sprake is van een verbod van 
zekere heffingen "sur Ie Rhin sur ses af
fluents, en tant qu'ils sont situés sur Ie terri 
toire des hautes parties contractantes, et sur 
les voies navigables mentionnées à l'article 
2," naar mijne meening allerminst kan worden 
afgeleid, dat de Maas zoude behooren tot het 
Rijngebied, noch dat de bedoelde akte op die 
rivier van toepassing zoude zijn, behalve in 
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zoover daarop geene heffingen, als in art. 3 
bedoeld, mogen plaats vinden ten laste van 
tot de Rijnvaart behoorende schepen, die over
eenkomstig art. 2 van den weg over de Maas 
gebruik maken om zich b.v. van den Rijn naar 
België of omgekeerd te begeven. 

Het voorgestelde middel derhalve onge
grond achtende en mij vereenigende met de 
beslissing van het bestreden vonnis, concludeer 
ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee1· van 

der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van den eersten rechter overeenkomstig de 
dagvaarding ten laste van requirant is bewe
zen verklaard, dat hij op of omstreeks enz. (zie 
conclusie); 

0. dat dit bewezene bij het bestreden vonnis 
is gequalificeerd en te dier zake straf is opge
legd als voormeld; 

0. dat het middel , dat tot uitgangspunt 
heeft, dat de wet van 5 Mei 1933, S. 251, de 
rechten, voortvloeiende uit internationale re
gelingen, onvei-let laat, blijkens de toelichting 
in de eerste plaats berust op het betoog, dat 
art. 1 van de Annexe A. van het Verdrag van 
Weenen van 9 Juni 1815, luidende: ,,La li
berté de la navigation, telle qu'elle a été 
determinée pour Ie Rhin , est étendue au 
Neckar , au Ma in, à la Moselle, à la Meuse 
et à l'Escaut, du point ou chacune de ces 
rivières devient navigable jusqu'à leur embou
chure", niet slechts verwijst naar het regle
ment van 1815 betreffende de vaart op den 
Rijn, maar ook de Akte van Mainz van 31 
Maart 1831 en de ter vervanging van dit ver
drag tot stand gekomen Akte van Mannheim 
van 17 October 1868 op de Maas van toepas
sing doet zijn, tot steun van welk betoog bij 
pleidooi een beroep is gedaan op art. 9 § 7 
van het Verdrag van 19 April 1839 , waarbij 
de toepasselijkheid van het Verdrag van Mainz 
op de Maas ook tusschen Nederland en België 
is vastgelegd en voorts op de verklaring van 
den gevolmachtigde van de Nederlandsche 
regeering blijkens het slotprotocol, behoorende 
bij de Akte van Mannheim, onder 2° B, lui
dende: 

,,De gevolmachtigde der Nederlanden ver
klaart van zijne zijde, dat de ambtenaren, be
last met den bakendienst op een gedeelte van 
de Maas in het hertogdom Limburg, nog 
eenige geringe bakengelden heffen, welke niet 
kunnen worden afgeschaft zonder medewerking 
der R egeering van België, en dat hij daarom 
aan zijne Regeering de uitvoering moet voor
behouden van de bepalingen, vervat in de 
tweede zinsnede van art. 3, voor woveel het 
gezegd gedeelte der Maas betreft. 

De andere gevolmachtigden hebben tegen 
deze bedingen geenerlei bedenking inge
bracht." 

0 . te dien aanzien: 
dat in het voorschreven art. 1 slechts sprake 

is van de vrijheid van scheepvaart " telle 
qu'elle a été déterminée pour Ie Rhin" , waar
in niet is te lezen, dat ook hetgeen na de 

regeling van Weenen van 1815 ten opzichte 
van den Rijn mocht worden overeengekomen, 
voor de Maas wu gelden; 

dat art. 9 § 7 voormeld er ook allerminst op 
wijst, dat de mogendheden in 1839 van de 
namens requirant verdedigde opvatting zijn 
uitgegaan, daar toch in deze bepaling alleen 
wordt gezegd, dat Nederland en België, in af. 
wachting van het tusschen beide landen vast 
te stellen reglemef!t, de akte van Ma inz zullen 
aannemen, als voorloopig op de Maas van 
overeenkomstige toepassing; 

dat de voormelde zinsnede uit het slotproto
col van de akte van Mannheim van 1858 al 
evenmin aan requirant's standpunt steun kan 
geven, daar deze akte, naast de in art. 1 1 id 1 
uitgesproken vrijheid van vaart op den Rijn 
en zijne uitmondingen, in art. 2 lid 1 het recht 
van vrije doorvaart kent van den Rijn naar 
België op de open zee en omgekeerd, derhalve 
ook l angs de Maas, van welke vaart ingevolge 
art. 3 geen rechten zullen mogen worden ge
heven, die uitsluitend op het uitoefenen der 
scheepvaart gegrond zijn; dat uit voormelde 
verklaring, gelezen in verband met de woeven 
bedoelde bepalingen, niet voortvloeit, dat de 
voor den Rijn vastgestelde vrijheid van vaart 
ook voor de Maas van toepassing werd geacht: 

0 . dat voorts bij de toelichting van het mid
del nog is aangevoerd, dat in de in 1815 ten 
opzichte van de Maas tot stand gekomen rege-
1 ing, welke een vrijheid van vaart gaf, die op 
alle soort scheepvaart, dus ook op die, welke 
uitsluitend binnen het grondgebied van den 
betrokken staat wordt uitgeoefend, van toe
passing was, noch door het Verdrag van 19 
April 1839, noch door eenig ander tractaat 
eenigerlei wijziging is gebracht, zijnde integen
deel in 1839 bij art. 9 § 1 de artt. 108-117 
van de akte van Weenen, betreffende de vrij
heid van vaart, uitdrukkelijk gehandhaafd, 
en dat de in 1843 onderling, slechts tusschen 
Nederland en België, getroffen regeling aan 
de algemeene Weensche bepalingen niet kan 
afdoen; 

0. dat het middel, aldus toegelicht, evenmin 
kan slagen, daar, wat er overigens ook van 
zij, uit de Weensche tractaat-bepalingen van 
1815 niet volgt, dat de door requirant inge
roepen vrijheid van vaart zich ook over de 
binnenlandsche scheepvaart uitstrekte: 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 Maart 1938-. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13.) 

Al zijn de besturen van twee schoolver
eenigingen en het aan de scholen dier 
vereenigingen verbonden onderwijzend per
soneel op eenigszi ns verschillende wijzen 
samengesteld, wo blijkt toch uit het feit, 
dat elk hunner bestaat uit leden, wowel 
van de N ed. Herv. als van de Gerefor
meerde kerk, dat beide scholen een uitge
sproken gemengd karakter dragen, wat 
ook in de schoolbevolking uitkomt. Der
halve behooren als basis der vergoeding 
te worden genomen de kosten van vervoer 
naar en van de dichtstbijgelegen school. 
Het bezwaar van appellant tegen den 
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afstand van 2 km. tusschen zijne woning 
en de hal te van de autobus wordt, vooral 
voor dorpskinderen, niet overwegend ge
acht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Groen, te 't Zand, gemeente Zijpe, tegen het 
besluit van Ged. Staten van N oordholland van 
18 Augustus 1937, 4e afdeeling, n°. 108, waarbij, 
beschikkende op het door hem bij dit college 
ingesteld beroep tegen het besluit van den raad 
der gemeente Zijpe van 24 .Februari 19::17, waar
bij op zijn verzoek om steun uit de gemeentekas 
ter tegemoetkoming, ingevolge artikel 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920, in de kosten, ver
bonden aan het bezoeken van de school voor 
Christelijk Nationaal Onderwijs te Schagen door 
zijn leerplichtig kind Hendrik Albert, is be
sloten: 1°. hem een tegemoetkoming toe te 
kennen van f 15.- per jaar, zulks met ingang 
van 13 Februari 1937 ; 2°. te bepalen, dat dit 
bedrag zal worden uitgekeerd, zoolang het 
boven omschreven geval aanwezig is, met dien 
verstande evenwel, dat in daartoe leidende ge
vallen het· bedrag nader zal worden vastgesteld 
en dat de tegemoetkoming niet langer zal worden 
uitbetaald dan tot het tijdstip waarop de leer
verplichting voor het kind eindigt, is besloten, 
met handhaving overigens van dit besluit, te 
beslissen, dat aan den appellant, te rekenen 
van 12 Februari 1937, ten behoeve van zijn 
kind H endrik Albert Groen, geboren 10 Febru
ari 1930, een vergoeding uit de gemeentekas 
moet worden verleend tot een bedrag van 
f 28.-- per jaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
2 Februari 1938, n°. · 45 en 2 Maart 1938 n°. 
45/25; · 

Op de voordraüht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen -van 
19 Maart 1938, n°. 3215, afdeeling Lager
Onderwijs; 

0. dat de raad van Zijpe (N.-H.), in zijne 
vergadering van -24 Februari 1937, beschikkende 
op het verzoek van A. Groen, te 't Zand K 114 
in zijne gemeente, om steun uit de gemeentekas 
ter tegemoetkoming, ingevolge artikel 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920, in de kosten, ver
bonden aan het bezoeken van de school voor 
Christelijk Nationaal Onderwijs te Schagen 
door zijn leerplichtig kind H endrik Albert, 
heeft besloten aan den adressant eene tegemoet
koming toe te kennen van f 15.- per jaar, zulks 
met ingang van 13 Februari 1937, met bepaling, 
dat dit bedrag zal worden uitgekeerd, zoolang 
het boven omschreven geval aanwezig is, met 
dien verstande evenwel, dat in daartoe leidende 
gevallen het bedrag nader zal worden vastge
steld en dat de tegemoetkoming niet langer zal 
worden uitbetaald dan tot het tijdstip, waarop 
de leerverplichting voor het kind eindigt ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat de 
woning van het genoemde kind meer dan vijf 
kilometer is verwijderd van een voor hem toe
gankelijke school, waar het voor hem gewensch
te onderwijs wordt gegeven; dat het geval, be
doeld in den slotzin van het eerste lid van 
artikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920 -zich 
niet voordoet; dat het bovengenoemde kind 
echter onderwijs van vrijwel gelijke strekking 

zal kunnen ontvangen aan de school voor bij
zonder onderwijs te Koegras, terwijl de ver
voerkosten alsdan niet meer dan -- ongeveer 
f 28.- per jaar zullen bedragen ; 

dat, nadat A. Groen van dit besluit bij Ged
Staten van N oordholland in beroep was ge
komen, dit college bij besluit van 18 Augustus 
1937, 4° Afd., n°. 108, met handhaving voor 
het overige van het bestreden raadsbesluit 
heeft beslist, dat aan den appellant, te rekenen 
van 12 Februari 1937, ten behoeve van zijn 
kind Hendrik Albert Groen, geboren 10 Febru
ari 1930, eene vergoeding uit de gemeentekas 
moet worden verleend tot een bedrag van 
f 28.- per jaar, daarbij overwegende, dat ten 
tijde van de · aanvrage van toepassing was 
artikel 6, eerste lid, der wet van 4 Augustus 
1933, S. 414, welker werkingsduur bij de wet 
van 29 December 1934, S. 727, tot 1 Januari 
1937, en bij de wet van 31 December 1936, 
S. 322, tot 1 Juli 1937 werd verlengd; dat 
krachtens die bepaling op den i:n artikel 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920 bedoelden-steun aan
spraak kan worden gemaakt, indien de afstand 
van de woning tot de desbetreffende school 
meer dan 5 km bedroeg, zoodat, nu dit ten 
aanzien van beide in het bestreden raadsbesluit 
genoemde scholen het geval is, en daar de in
gediende aanvrage ook overigens aan de daar
voor in het voormelde artikel gestelde eischen 
voldeed, de appellant voor steun uit de gemeen
tekas in aanmerking kwam ; dat, wat betreft 
de vraag, of de gemeenteraad het bedrag van 
dien steun - terecht op f 15.- per jaar heeft 
bepaald, allereerst moet worden :nagegaan, of 
de gemeenteraad op goede gronden de vergoe
ding op de kosten, verbonden aan het bezoeken 
van de school vooF bijzonder lager onderwijs 
te Koegras, heeft gebaseerd; dat in de statuten 
van de vereeniging, welke de genoemde school 
instandhoudt, niet is bepaald, dat de belijdenis
schriften der Gereformeerde kerken voor het 
onderwijs tot grondslag . worden genomen ; 
dat ook overigens tusschen de bedoelde statp.te:n 
en die van de vereeniging, welke de school voor 
Christe~jk Nationaal schoolonderwijs te Schagen 
in stand houdt, geen verschillen- van princi
pieelen aard zijn te constateeren ; dat weliswaar 
in het huishoudelijk reglement van de eerst
genoemde vereeniging de bepaling voorkomt, 
dat het hoofd der school lid behoort te zijn van 
de Gereformeerde kerken ; dat diezelfde be
paling echter ~evens vo_orschrijft, da~ de 1 • e:n 
de 2° onderw1Jzer(es) hd moeten zJJn van de 
Nederlandsche Hervormde kerk; dat, naar 
uit een en ander mag worden afgeleid, de ge
meenteraad terecht heeft aangenomen, dat 
tusschen beide scholen vrijwel geen verschil 
in -richting bestaat; dat dus, daar voorts vast
staat, dat de vervoerkosten, verbonden aan het 
bezoeken van de school te Koegras, slechts 
± f 28.- bedragen en derhalve veel lager zijn 
dan die, verbonden aan het bezoeken der school 
te Schagen, terwijl bovendien de tegenwerping 
van den appellant, dat zijn kind, bij het ver
voer naar en van de school te Koedras, dagelijks 
tweemaal een afstand van 2 km te voet moet 
afleggen, als niet terzake dienend mag worden 
beschouwd, de gemeenteraad bij de berekening 
van den toe te kennen steun terecht is uitgegaan 
van de vervoerkosten ad f 28.-, verbonden 
aan het bezoeken van de school te Koegras ; 
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dat echter, blijkens mededeeling van den Inspec
teur der directe belastingen te Alkmaar, 2° af
deeling, het zuiver inkomen van den appellant 
voor het belastingjaar 1936/37 werd vastgesteld 
op f 1376.-; dat het in verband hierm_ede en 
met het oog op het feit, dat de appellant blijkens 
mededeeling van burgemeester en wethouders 
van Zijpe (N. -H.) vier kinderen beneden dan 
18-jarigen leeftijd te zijnen laste heeft, billijk 
is, dat hij voor volledige vergoeding van de 
bovenbedoelde vervoerkosten in aanmerking 
komt; dat, nu des appellants bewering, dat 
zijn verzoek om steun op 12 Februari 1937 
ten gemeentehuize is ingekomen, niet door 
burgemeester en wethouders is tegengesproken, 
die vergoeding op den genoemden datum zal 
moeten ingaan ; 

dat van deze beslissing A. Groen bij Ons in 
beroep is gekomen, o. m. aanvoerende, dat hij 
Nederduitsch Hervormd is en derhalve zijn 
kind niet naar de school te Koegras, die een 
Gereformeerd karakter draagt, wil zenden, naar 
de voorkeur geeft aan de volstrekt gemengde 
school te Schagen; dat bovendien de autobus 
naar Koegras van een punt vertrekt, dat op 
2 km afstand van zijne woning is gelegen, zoodat 
zijn kind alsdan 4 km per dag zou moeten loopen; 
dat, daar dus tusschen de beide scholen ver
schil vari richting bestaat, over welks belangrijk
heid voor de ouders de raad niet kan oordeelen, 
terwijl bovendien de verkeersaccomodatie bij 
bezoek · van de school te Koegras slecht is te 
noemen, de desbetreffende overweging van den 
gemeenteraad onjuist is en zijne beslissing niet 
vermag te dragen ; dat hij op een vanwege den 
Onderwijsraad aan hem gedaan verzoek om 
inlichtingen heeft geantwoord, dat hij zijn 
bezwaar, dat het aan de Protestantsche school 
te Koegras gegeven onderwijs niet is overeen
komstig .de richting, waarin hij voor zijne 
kinderen onderwijs begeert, handhaaft; dat, 
hoewel van de zijde dier school bij schrijven van 
1 April 1937, aan burgemeester en wethouders 
der gemeente Zijpe, wordt gesteld, dat de 
school te Koegras hetzelfde karakter draagt 
als die te Schagen, dat haar bestuur uit leden 
van verschillende kerkelijke richtingen is 
samengesteld, en dat de school geen Gerefor
meerde school is, uit de feitelijke omstandig
heden blijkt, dat de school te Koegras toch wel 
degelijk een meer uitgesproken Gereformeerd 
stempel draagt dan die te Schagen, terwijl hij 
onderwijs met dit stempel voor zijne kinderen 
niet begeert ; dat hij er overigens nog op wijst, 
dat omtrent zijn tweede bezwaar blijkbaar 
geen gegevens bestaan, die aan de gegrondheid 
hiervan afbreuk zouden doen; dat hij dus ook 
dit bezwaar handhaaft en daarbij wijst op het 
feit, dat een dagelijks af te leggen afstand van 
4 km langs de open en vlakke wegen ter plaatse 
voor schoolgaande kinderen zeer bezwaarlijk 
is · dat hij zich mitsdien ook met de beslissing 
va.'n Ged. Staten niet kan vereenigen; dat Ged
Staten blijkbaar geen voldoenden grond vonden 
om in hun beslissing de identiteit van het 
onderwijs aan de beide genoemde scholen te 
stellen, aangezien uit hun beslissing van het 
erkennen van eenig onderscheid blijkt, zoodat 
zij, gezien den eerbied, dien de Lager-Onderwijs
wet 1920 op meerdere plaatsen voor de gods
dienstige overtuiging der Staatsburgers be-
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toont, nu hij, appellant, zijn bezwaar handhaaf
de, tot hetzelfde resultaat als de Onderwijsraad 
had moeten komen; dat het niet aangaat, het 
bezwaar nopens den afstand van huis tot auto
bushalte zonder meer als niet ter zake dienend 
ter zijde te stellen, aangezien het immers juist 
de bedoeling van de regeling van artikel 13 
der Lager-Onderwijswet 1920 is de bezwaren, 
verbonden aan het verplichte schoolbezoek, 
zooveel mogelijk te ondervangen ; dat op dien 
grond het ingebrachte bezwaar stellig ter zake 
dienend is en naar zijne overtuiging ook voor 
de zaak beslissend geacht moet worden in ver
band met de plaatselijke omstandigheden ; 
weshalve de appellant heeft verzocht, met ver
betering van het aangevallen besluit te verstaan, 
dat hem alsnog met ingang van 12 Februari 
1937 de vervoerkosten·, verbonden aan het 
bezoek van de school te Schagen ad f 63.48 per 
jaar, uit de gemeentekas zullen worden vergoed; 

0. dat de statuten van de Vereeniging voor 
Christelijk Nationaal onderwijs te Schagen en 
die va_i de Protestantsche Vereeniging tot 
stichting en instandhouding . van een school 
met den Bijbel te Koegras (gemeente Den Hel
der), van wie de bovengenoemde scholen onder
scheidenlijk uitgaan, geen steun geven aan de 
opvatting van den appellant, dat hier van ver
schil van richting zou kunnen worden gesproken; 

dat nu wel de besturen van beide vereeni
gingen, alsmede het aan de genoemde scholen 
verbonden onderwijzend _;personeel, op eenigs
zins verschillende wijze ziJn samengesteld, doch 
dat elk hunner bestaat uit leden zoowel van 
de Nederlandsch Hervormde als van de Gere
formeerde kerk, waaruit blijkt, dat beide scho
len een uitgesproken gemengd karakter dragen, 
wat ook in de schoolbevolking uitkomt; 

dat mitsdien, _al moge het den appellant 
vrijstaan zijn kind de verder gelegen school te 
Schagen te doen bezoeken, als basis der ver
goeding behooren te worden genomen de kosten 
van vervoer naar· en van de dichtstbij gelegen 
school, te weten die te Koegras, waarvan het 
onderwijs niet principieel van dat der eerst
genoemde school verschilt ; 

dat blijkens de stukken de kosten van ver
voer naar en van de meergemelde school ·te 
Koegras zijn te stellen op f 28.- per jaar, 
welke kosten- naar Ged. Staten terecht hebben 
geoordeeld - den appellant in verband met 
zijne financieele omstandigheden geheel be
hooren te worden vergoed ; 

dat de appellant nu wel bezwaar heeft tegen 
den afstand van 2 km tusschen zijne woning en 
de halte van de autobus, welke afstand door 
zijn kind dagelijks heen en weer te voet zou 
moeten worden afgelegd, doch dat dit bezwaar, 
vooral voor dorpskinderen, Ons niet overwegend 
voorkomt; 

dat onder deze omstandigheden het bestreden 
besluit van Ged. Staten behoort te worden ge
handhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 

10 
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22 Maart 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205ter.) 

De datum van 1 Nov. 1936, vermeld in 
het 2e lid , kan niet worden aangemerkt 
a ls een z.g. fata le termijn, waarna het 
nemen van een beschikking aan het ge
meentebestuur niet meer zou vrijstaan. 

Nu de samenstelling van het schoolge
bouw niet geheel voldoet aan normaal voor 
een dergelijk gebouw te stell en e ischen, 
in verband waarmede moet worden geoor
deeld, dat het ten hoogste nog ± 20 jaar 
voor zijne tegenwoordige bestemming kan 
en mag worden gebruikt, kan de omzet
ting van de jaarl ijksche gebruiksvergoe
ding in een uitkeering ineens voor de 
gemeente niet voordeelig worden geacht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Gasselternijveen, gemeente Gasselte, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Drenthe van 29 
September 1937, n.0 • 58, waarbij met vernieti
ging van het besluit van den raad der gemeente 
Gasselte van 15 Juli 1937 is beslist, dat de door 
den appellant gevraagde uitkeering ineens, 
bedoeld in artikel 205ter der Lager-Onderwijs
wet 1920, ten behoeve van zijn schoolgebouw 
te Gasselternijveen, gemeente Gasselte, niet 
meer kan worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Maart 1938, n°. 11 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Maart 1938, n°. 3470, Afd. L . O. ; 

0. dat de raad van de gemeente Gasselte in 
zijne vergadering van 15 Juli 1937 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van de Vereeni
ging tot stichting en instandhouding van scholen 
met den Bijbel, te Gasselternijveen, om overeen
komstig artikel 205ter der Lager -Onderwijswet 
1920 voor het schoolgebouw te Gasselternijveen 
een uitkeering ineens van 80 % van de geschatte 
waarde van het schoolgebouw te ontvangen, 
ter vervanging van de tot dusver genoten ver
goeding ex artikel 205, eerste lid, dier wet, 
daarbij overwegende, dat bij Ons besluit van 
19 Juni 1937, n° . 27, is beschikt op het be
roep, ingesteld door het bestuur der Vereeni
ging tot stichting en instandhouding van 
scholen met den Bijbel te Gasselternijveen, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 24 F ebruari 1937, n°. 32 , tot ongegrond
verklaring van zijn beroep tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van Gasselte 
van 26 October 1936, tot afwijzing van de 
voormelde aanvrage; dat bij Ons beslui t , met 
vernietiging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten en van het beslui t -van burgemees
ter en wethouders zijner gemeente, het laatst
genoemde college alsnog onbevoegd is ver
klaard, om op het onderwerpelijk , door het 
bovenvermeld schoolbestuur tot het gemeente
bestuur van Gasselte gericht verzoek te be
schikken; dat naar de in Ons voormeld be
sluit opgenomen overwegingen de beslissing 
op het verzoek van het school bestuur tot den 
werkkring van den - raad behoort; dat inge
volge het bepaalde bij artikel 191 der ge
meentewet in het onderhavige geval de raad 

opnieuw in de beslissing op het verzoek van 
het schoolbestuur heeft te voorzien; dat vol
gens mededeeling van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken de toestand van het 
onderhavige schoolgebouw niet gunstig kan 
worden genoemd; dat Onze voornoemde :Mi
nister, in ve rband met den korten resteerenden 
duur van bruikbaarheid van het gebouw, be
stendiging van de gebruiksvergoeding, bedoeld 
in het eerste 1 id van artikel 205 der genoemde 
wet, voor de gemeente voordeeliger acht, dan 
het betalen van eene uitkeering ineens; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Drenthe in beroep was ge
komen, aanvoerende, dat het, bijzondere om
standigheden daargelaten, de noodzakelijkheid 
van nieuwbou,v binnen dertig jaren uitgesloten 
acht, dat uit de verklaring van den bouwkun
dige A. Smallenbroek Jzn. , te Assen, welke 
het schoolbestuur heeft overgelegd, blijkt, dat 
de gebruiksduur van het schoolgebouw bij nor
maal onderhoud nog te stellen is op ten min
ste dertig jaren, gedurende welk tijdvak dus 
de gemeente de jaarlijksche gebruiksvergoe
ding volgens de wet zou hebben te betalen, en 
dat diensvolgens, naar redelijkerwijs te ver
wachten valt, de gevraagde afkoop voor de 
gemeente voordeel beteekent, dit college bij 
beslu it van 29 September 1937, n°. 58, met 
vernietiging van het bestreden beslu it van den 
raad van Gasselte van 15 Juli 1937 heeft be
s! ist, dat de gevraagde uitkeering niet meer 
kan worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het tweede lid van artikel 205ter bepaalt, 
dat het gemeentebestuur vóór 1 November 
1936 op een aanvrage, a ls in het eerste lid be
doeld , moet beschikken; dat mitsdien de raad 
van Gasselte op 15 Juli 1937 niet meer be
voegd was op de aanvrage van het schoolbe
stuur een beschikking te nemen ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de termijnbepaling van artikel 205ter , 
voorzoover zij aan het gemeentebestuur op
draagt vóór 1 November 1936 op een verzoek 
om afkoop te beslissen, niets anders is dan een 
voorschr ift van orde voor de adm inistratie, 
terwijl de wet aan afwijking daarvan geen 
enkel rechtsgevolg heeft verbonden; dat de 
Lager Onderwijswet 1920 nergens het systeem 
kent, dat het laten verstrijken van een termijn, 
waarbinnen een door de wet aangewezen over
heidsinstantie een besluit behoort te nemen, 
eenig m aterieel rechtsgevolg heeft, . tenzij in 
de gevallen, waarin de w e t h et intrede n van 
zoodanig gevolg ui tdrukkelijk bepaalt (con
form de artikelen 75 en 76); dat bovendien 
het laten verstrijken van den wettelijken ter
mijn door den gemeenteraad zelf redelijkerwijs 
nooit ten gevolge mag hebben, dat het school
bestuur in zijn recht op behandeling van een 
op de wet gegronde en tijdig ingediende aan
vrage zou worden verkort; dat op deze gron
den het besluit van Ged. Staten niet in stand 
zal kunnen worden gehouden; dat het bestuur 
ten aanzien van de in het raadsbesluit vervat
te afwijzing van zijn verzoek om afkoop zich 
refereert aan zijne in eerste instantie aange
voerde en in de beslissing van Gedeputeerde 
Staten vermelde grieven; 

0. dat, nu bij Ons besluit van 19 Juni 1937 , 
n° . 27, met vernietiging o.m. van het besluit 
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van burgemeester en wethouders van Gasselte 
van 26 October 1936, dit college onbevoegd is 
verklaard om op het onderwerpelijke, door het 
voormelde schoolbestuur tot het gemeente
bestuur van Gassel te gerichte verzoek te be-

. schikken, aangezien het beschikken op ver
zoeken als het onderhavige, naar Ons oordeel , 
tot de bevoegdheid van den gemeenteraad be
hoort, de raad terecht op het tijdig door het 
schoolbestuur ingediende verzoek alsnog eene 
beslissing heeft genomen; 

dat daaraan niet in den weg staat het be
paalde in artikel 205ter, 2e lid, eersten zin , 
der Lager Onderwijswet 1920, vermits de daar
vermelde datum van 1 November 1936, waar
vóór door het gemeentebestuur op verzoeken, 
als hierbedoeld , behoort te worden beschikt, 
niet kan worden aangemerkt a ls een zoo
genaamde fatale termijn, waarna het nemen 
van een beschikking aan het gemeentebestuur 
niet meer zou vrijstaan: 

dat het laten verkoopen van den bedoelden 
termijn niet kan afdoen aan het recht van het 
schoolbestuur, op zijn tijdig gedane aanvraag 
alsnog een beschikking te erlangen; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet kan worden gehandhaafd; 

0 . wat de zaak ten principale betreft, dat, 
naar het oordeel van den bouwkundig inspec
teur van het lager onderwijs, de toestand, 
waarin het school gebouw verkeert als gevolg 
van de omstandigheid, dat de bouw destijds 
niet in a ll e opzichten op solide wijze is uitge
voerd , in het a lgemeen niet gunstig kan wor
den genoemd en de resteerende duur van 
bruikbaarheid van dit gebouw op niet meer 
dan 20 à 25 jaren kan worden gesteld; 

dat · daarentegen het schoolbestuur op grond 
van deskundige voorlichting den resteerenden 
bruikbaarheidsduur van dit gebouw op ten 
minste 30 jaar meent te kunnen stellen; 

dat op grond van een en ander en mede in 
verband met het aangevoerde in de openbare · 
vergadering van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
termen zijn gevonden ter zake nadere voor-
1 ichting te verzoeken door den Rijksgebouwen
dienst; 

dat bij een van wege dezen dienst ingesteld 
deskundig onderzoek is gebleken, dat de mu
ren van het gebouw en de cementbepleistering 
op verschillende plaatsen zijn gescheurd en 
niet voldoenden weerstand bieden tegen het 
optrekkende water; dat de afdekkingen van 
de topgevels mede ondoelmatig zijn en het ver
weeren van de muren bevorderen; dat in het 
derde lokaal de balklaag eenigszins is verzakt; 

dat . een en · ander de conclusie wettigt, dat 
de geheele samenstelling van het gebouw nfet 
geheel voldoet aan normaal voor een dergelijk 
schoolgebouw te stellen eischen, in verband 
waarmede moet worden geoordeeld, dat het 
onderwerpelijke gebouw, dat in gedeelten werd 
opgetrokken, ten hoogste nog ± 20 jaar voor 
zijne tegenwoordige bestemming kan en mag 
worden gebruikt ; 

dat zulks medebrengt, dat de omzetting van 
de in het le I id van artikel 205 der Lager 
Onderwijswet 1920 bedoelde jaarlijksche ge
bruiksvergoeding in een uitkeering ineens 
voor de gemeente niet voordeelig kan worden 
geacht; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 29 Septem
ber 1937, n°. 58, het door het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel te Gasselternijveen 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Gasselte van 15 Juli 1937 ingesteld beroep 
alsnog ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

23 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. · (Onteig.wet artt. 39, 40.) 

Art. 39 Onteig.wet vormt eene uitzonde
ring op den hoofdregel, dat de schadeloos
stelling wordt berekend naar het tijdstip 
der onteigening. Het kan ook betrekking 
hebben op bestemmingsveranderingen. Het 
mist echter toepassing, wanneer door die 
veranderingen de schadevergoeding niet 
wordt verhoogd, gelijk ten deze is vastge
steld. De grief tegen de beslissing der 
Rechtb., dat aan de onteigende partij in
komenschade op de basis van beleggings
object moet worden vergoed, is derhalve 
onjuist. 

De Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noord-Holland, ten deze krachtens art. 
19 der Onteigeningswet optredende voor de 
gemeente Amsterdam, wonende te Haarlem, 
eischer tot cassatie van een vonnis der Arr.
Rechtbank te Amsterdam den 18den Januari 
1938 tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. 
F. M. Westerouen van Meeteren, 

tegen: 
1. W . J. Eggink, wonende te Amsterdam, ver
weerder, vertegenwoordigd door Mr. Dr. H . 
F. A. Völlmar; gepleit door Mr. J. de Vrieze, 
adv. te Amsterdam, 2. Mr. J. Oppenoorth, 
advocaat en procureur, wonende te Hilversum·, 
in zijne hoedanigheid van Curator in het fail 
lissement van de Naamlooze Vennootschap 
Crediet- en Exploitatie Maatschappij "Plutos", 
gevestigd te Amsterdam, medeverweerder, niet 
verschenen; 3. de Naamlooze Vennootschap 
,,N.V. De Stedelijke Hypotheekbank" , geves
tigd te 'ssGravenhage, médeverweerster, a dvo
caat Mr. B. A . Droogleever Fortuyn, (niet 
gepleit). 

Conclusie van den Adv.-Gen. :S-erger. 

De meening der Rechtbank vindt bestrijding 
ià het voorgedragen middel van cassatié, lui-
dende: ' 

,,S. en v. t. van artt. 152 Grondwet, 2, 3, 
12, 37, 39, 40, 41 der Onteigeningswet, 11 
A. B ., 48 Rv., 

doordat de Rechtbank na overweging dat 
verweerder Eggink ten tijde van de tervisie
legging van de stukken bedoeld in art. 12 
Onteigeningswet (10 Augustus 1931) het te 
onteigenen goed bewoonde, doch dit nadien 
heeft verlaten en aan derden verhuurd, dat 
mitsdien vaststaat dat na 10 Augustus 1931 
de bestemming van het te onteigenen goed 
veranderd is en het huis met toebehooren van 
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gebruiksobject is geworden beleggingsobject; 
heeft beslist dat aan dien verweerder inko

mensschade moet worden vergoed op basis van 
de aan het te onteigenen goed gegeven be
stemming van beleggingsobject, 

zulks op grond dat indien een bestemmings
verandering - gelijk in casu - de schade, die 
door de onteigening geleden wordt, niet ver
groot, zoodat van een nadeelige beïnvloeding 
der schadeloosstelling in het geheel geen 
sprake is, art. 39 Onteigeningswet buiten toe
passing blijft en voor de vaststelling der scha
deloosstelling eenvoudig moet worden gevolgd 
de hoofdregel volgens welke - buiten het 
geval van voorloopige inbezitneming - de 
schadeloosstelling wordt berekend naar het 
tijdstip van onteigening, hetgeen impliceert 
dat voor de berekening der schadeloosstelling 
beslissend is de toestand van het te onteigenen 
goed ten tijde van de onteigening ; 

ten onrechte 
vermits volgens art. 39 Onteigeningswet bij 

de berekening der schadeloosstelling niet mag 
worden gelet· op veranderingen, gemaakt na 
de nederlegging ter inzage bedoeld in art. 12 
en de werking van eerstbedoeld wetsvoor
schrift niet afhankelijk mocht worden gesteld 
van de beantwoording der vra ag of in concreto 
door toepassing van dat voorschrift de schade
loosstelling ten detrimente van de onteigenen
de partij wu worden beïnvloed, zoodat de 
Rechtbank op grond eener ontkennende be
antwoording van evenbedoelde vraag, niet aan 
verweerder Eggink vergoeding had mogen 
toekennen wegens inkomensschade op basis 
van de aan het te onteigenen goed gegeven 
bestemming van beleggingsobject, nu die be
stemming was ingetreden tengevolge eener 
"verandering" in den zin van art. 39 en van 
toekenning van vergoeding wegens waardever
mindering van het niet onteigende ten deze 
geen sprake was". 

H et bestreden vonnis si uit zich aan hij de, 
sedert het a rrest van 25 Augustus 1925 W. 
11444 N. J. 1925, 1113 door den Hoogen Raad 
gevolgde, rechtspraak, dat onder "verande
ringen" in art. 39 der Onteigeningswet niet 
alleen zijn te verstaan stoffelijke veranderin
gen (aldus nog: H. R. 2-1 Dec. 1915 W. 
10030, N . J. 1916, 163 en 23 Juni 1916 W. 
10000, N. J . 1916, 707), doch ook verande
ringen in de bestemming van het te onteigenen 
goed. In voormeld arrest van 25 Augustus 
1925, als ook in de arresten van 25 Juli 1930 
W. 12229, N. J. 1930, 1582 en 6 November 
1935 , 1936 N °. 445 is telkens sprake van eene 
verandering in de bestemming van het ont
eigende, waardoor het bedrag der schadeloos
stelling ten voordeele van de onteigende partij 
wude worden opgevoerd (,,veranderde en meer 
waardevolle bestemming"; door verandering 
,,bedrijfsschade opgevoerd"; ,, verandering, 
die de sch adevergoeding zoude vermeerderen"). 
Uw Raad leest dus blijkbaar in art. 39 O.W. 
de bedoeling, dat de daarin bedoelde nieuwe 
getimmerten of veranderingen eene waarde
stijging van het onteigende, dus een opvoeren 
van de schadeloosstelling, tengevolge moeten 
hebben (v.g. Lubbers, De Berekening der 
schadeloosstelling in de Onteigeningsprocedure 
bi. 35). Ofschoon deze bedoeling niet met zoo
veel woorden in het artikel staat te lezen, 

kan zij m. i. toch hieruit worden afgele id, dat 
daarin wordt bepaald, dat op de getimmerten 
en veranderingen niet wordt gelet bij de be
rekening der schadevergoeding, hetgeen, naar 
het mij voorkomt, toch wel insluit, dat er dus 
sprake zal moeten zijn van veranderingen, 
welke op het bedrag der te berekenen schade
vergoeding van eenigen invloed kunnen zijn. 
Deze eisch in voormelde arresten gesteld, is 
geen nieuwigheid, welke uitsluitend zoude 
gelden voor de bestemmingsveranderingen. 
Reeds bij arrest van 20 April 1906 W. 8369 
verstond Uw Raad, dat uit de geschiedenis · 
der Onteigeningswet onm iskenbaar blijkt, be
paaldelijk uit de opmerkingen, waartoe art. 
39 naar luid van het voorloopig verslag in de 
afdeelingen der Tweede Kamer van de Staten 
Generaal aanleiding gaf en uit het daarop 
door de R egeering gegeven antwoord , dat dit 
artikel alleen strekt ter verijdeling van den 
toeleg om door nieuwe werken den onteige
ningsprijs te doen stijgen, nadat de eigenaar 
reeds met de voorloopige plannen tot ont
eigening was bekend geworden, zóózeer zelfs, 
dat dit artikel door de R egeering is genoemd 
"eene beperking van de uitoefening van het 
recht van eigendom, dat men zich zal moeten 
getroosten in het belang van den publieken 
dienst". Merkwaardigerwijze beriep de geëerde 
pleiter voor eischer zich tot steun van zijn 
betoog, dat de werking van art. 39 O.W. niet 
afhankelijk mag worden gesteld van de be
antwoord ing der vraag, of de schadeloosstel
] ing ten ongunste van de onteigenen de partij 
wordt beïnvloed, eveneens op de geschiedenis , 
met name op de afwijzing door de Regeering 
van het voorstel om op het voetspoor van art. 
52 der Fransche onteigeningswet van 1841 de 
nieuwe getimmerten en veranderingen bij de 
berekening der schadeloosstelling slechts dan 
niet in aanmerking te laten komen, wanneer 
zij gemaakt zijn " dans la vue d'obtenir une 
indemnité plus élevée", waarop de Regeering 
antwoordde, dat zij de voorgedragen bepaling 
niet wenschelijk achtte, omdat zij de beslissing 
der vraag niet gaarne wû laten afhangen van 
het doel , waarmede gebouwd is, daar wo
danig doel in vele gevallen hoogst moeilijk 
bewijsbaar is, en m en dus, daarop afgaande, 
aanle iding zou geven tot nieuwen strijd en 
onzekerheid. Hieruit volgt ech ter, naar het 
mij voorkomt, niet meer, dan dat de R egee
ring voor de toepassing van a rt. 39 niet wilde 
eischen bewijs van het oogmerk om door ver
anderingen de schadeloosstelling op te voeren, 
doch geenszins, dat het artikel, naar de be
doeling van den wetgever, ook toepassing 
wude moeten vinden, wanneer niet· blijkt, dat 
de veranderingen opdrijving der schadeloos
stelling tengevolge hadden. Men zie ook Thor
becke Onte igeningswet bi. 207: ,,De bepaling 
dient om de kunstmatige verhooging der waar
de van het goed tegen te gaan" en verder: 
"Regel is, dat de waarde van het goed in 
aanmerking komt, op het tijdstip der ont
neming. En art. 39 behelst hierop de uitwn
dering, dat de waardeverhooging, welke, na 
zeker tijdstip, aan de uiterlijke handelingen 
van den onteigende te danken zijn, daarbij 
niet in acht genomen worden. De wet treft om 
misbruiken te voorkomen a lle handelingen 
van den onteigende, hoewel vele dezer hande-



149 23 MAART 1938 

1 ingen niet als kunstmatige verhooging der 
waarde te achten zijn." Dat eischers raadsman 
zich voor zijne stelling o. m. op laatstgemelde 
zinsnede meende te kunnen beroepen, schrijf 
ik daaraan toe, dat hij m. i. voorbij zag, dat 
hier kennelijk de nadruk moet vallen op het 
woord "kunstmatig", hetgeen blijkbaar niet 
anders wil zeggen, dan da t bewijs van het 
oogmerk tot opdrijving der schadeloosstelling 
geen vereischte is, geheel overeenkomstig dus 
aan het bovenvermelde Regeeringsantwoord. 

H et wil mij ook voorkomen, dat van eischers 
zijde ten onrechte werd betoogd, dat art. 39 
O.W. ook toepassing zoude moeten vinden voor 
het geval , dat de verandering tot waardever
mindering van het onteigende zoude leiden, 
roodat de schadevergoeding ook alsdan niet 
zoude moeten worden berekend naar den toe
stand van het onteigende op het oogenblik 
der ontneming van den eigendom, doch aan 
de h and van eene ficti e, immers naar den 
toestand, zooals die roude zijn geweest. indien 
de verandering niet had plaats gehad. TPrecht, 
naar het mij voorkomt, heeft Uw R aad hier
omtrent anders geoordeeld in zijn voormeld 
arrest van 20 April 1906 W. 8369, waarnaast 
ik nog zoude willen noemen H . R. 27 Febr. 
1924 W. 11248, N. J. 1924. 502 (meer bepaal
delijk betreffende art. 91 O.W.) en H . R. 25 
Juni 1928 N . J. 1928, 1319, waarbij wordt 
gezegd, dat art. 39 niet dwingt tot de fictie, 
alsof in het algemeen de oude toestand van het 
onteigende goed op het oogenblik der onteige
ning nog aanwezig is, hetgeen ik dan ook 
aldus meen te mogen verstaan, dat genoemd 
artikel alleen toepassing moet vinden in het 
bijzondere geval van veranderingen, die tot 
een hoogere schadevergoeding zouden le iden, 
dan daarzonder ware ·te berekenen. 

Waar dit gevai zich ten dezen, naar de fei
telijke bes] issirig der R echtbank, niet voor
deed, schijnt het bestreden vonnis mij juist 
gewezen en het daartegen gericht middel mits
dien ongegrond, zoodat ik concludeer tot ver
werping van het beroep, met veroordeeling 
van eischer qq. in de kosten , aan zijde der 
wederpartijen op de behandeling dezer zaak 
in cassatie gevallen, 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand vonnis van 21 November 1933, waar
naar in eerstgenoemd vonnis wordt verwezen , 
blijkt : 

dat bij de wet van 15 Mei 1931 S. 190 is 
verklaard, dat het algemeen nut de onteige
ning vordert ten name van de gemeente Am
sterdam, van eigendommen enz., noodig voor 
het aanleggen van een bosch op gronden, ge
legen in die gemeente en in de gemeenten 
Nieuwer-Amstel en Aalsmeer; 

dat bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 1932 
n° . 6 onder meer ter onteigening is aange
wezen het perceel kadastraal bekend in de ge
meente Nieuwer-Amstel , Sectie V n°. 514, 
groot 3 Are, 80 centiare, van welk perceel bij 
genoemd beslui t a ls eigenaar is aangewezen 
de verweerder in cassatie; 

dat bij inleidende dagvaarding de eischer 
tot cassatie in zijne hoedanigheid den ver-

weerder als schadeloosstelling heeft aangebo
den het bedrag van f 8150, welk aanbod niet 
aangenomen zijnde, de vordering tot onteige
ning is ingesteld ; 

dat bij vonnis van 21 November 1933 des
kundigen zijn benoemd tot het uitbrengen 
van advies en blijkens die uitspraak de •loor 
den medeverweerder in cassatie onder 2 ver
tegenwoordigde Naamlooze Vennootschap en 
de medeverweerster in cassatie onder 3 onder
scheidenlijk hebben gesteld, in voege als in 
het vonnis omschreven, eene vordering uit 
geldleening te hebben, gedekt door hypotheek 
op voormeld perceel, en onderscheidenlijk heb
ben gevorderd als tusschenkomende partij in 
het geding te worden toegelaten, welke vor
deringen zijn toegewezen; 

dat in het bestreden vonnis de Rechtbank 
heeft overwogen: 

,,dat het hoofdpunt van geschil bij deze ont
eigening is of aan gedaagde inkomensschade 
moet worden vergoed ; 

"dat ten deze de volgende feiten van belang 
zijn: Gedaagde bewoonde ten tijde van de 
tervisielegging van de stukken bedoeld in 
art. 12 Onteigeningswet (10 Augustus 1931) 
het te onteigenen goed, doch heeft dit nadien 
verlaten en aan derden verhuurd; 

" dat mitsdien vaststaat, dat na 10 Augustus 
1931 de bestemming van het te onteigenen 
goed veranderd is en het huis met toebehooren 
van gebruiksobject is geworden beleggings
object; 

"dat voorts niet is in geschil , dat gedaagde 
ten gevolge van de onteigening inkomens
schade lijdt, welke berekend naar den tegen
woordigen toestand, nu het huis voor zijn 
eigenaar beleggingsobject is geworden, be
draagt f 651.25 en dat deze schade, indien het 
te onteigenen goed gebruiksobject ware ge
bleven, eveneens f 651.25 zou hebben beloopen, 
alsdan te vermeerderen met ± f 300 aan ver
huiskosten; 

" dat eischer van meening is en daarbij steun 
vindt in het advies van deskundigen, dat aan 
gedaagde geenerlei inkomensschade kan wor
den vergoed, omdat de bestemming van het 
te ontBigenen goed na de tervisielegging der 
stukken veranderd is en deswege art. 39 Ont
eigeningswet zich tegen vergoeding der voor
schreven schade rou verzetten; 

,,dat gedaagde hiertegenover heeft betoogd, 
dat het in hooge mate onbillijk zou zijn hem 
sch ade, die hij onbetwistbaar lijdt en ook ge
leden rou hebben, indien het huis gebruiks
object gebleven ware, niet te vergoeden en 
uitvoerig zijn standpunt ten aanzien van art. 
39 Onteigeningswet ontwikkeld heeft; 

,, dat de Rechtbank met gedaagde van oor
deel is, al kan zij zich met verschillende zijner 
argumenten niet vereenigen , dat het bedrag 
van f 651.25 aan gedaagde moet worden ver
goed ; 

" dat hoofdregel is dat - wanneer tenminste 
gelijk in casu geen voorloopige inbezitneming 
heeft plaats gehad - de schadeloosstelling 
wordt berekend naar het tijdstip van onteige
ning, hetgeen impliceert, dat voor de bereke
ning der schadeloosstelling beslissend is de 
toestand van het te onteigenen goed ten tijde 
van de onteigening; 
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"dat een uitzondering op de.zen regel is het 
bepaalde in art. 39 der Onteigeningswet, welk 
artikel de strekking heeft te voorkomen, dat 
de door de onteigenende partij uit te kooren 
schadeloosstelling nadeelig beïnvloed wordt 
door handelingen van de onteigend wordende 
partij; 

,,dat, wil deze wetsbepaling aan haar strek
king beantwoorden, men haar niet te beperkt 
mag uitleggen gelijk gedaagde wil door art. 
39 in zijn toepassing te beperken tot mate
rieele veranderingen, tot hoedanige beperkte 
toepassing de woorden van het artikel trou
wens niet dwingen, en derhalve ook bestem
m ingsveranderingen onder vigueur van deze 
bepaling kunnen vallen; 

,,dat anderzijds echter, indien een bestem
.ningsverandering - gelijk in casu - de 
schade, die door de onteigening geleden 
wordt, niet vergroot, zoodat van een nadee
lige beïnvloeding der schadeloosstelling in het 
geheel geen sprake is, art. 39 der Onteige
ningswet buiten toepassing blijft en voor de 
vaststelling der schadeloosstelling eenvoudig 
voorzegde hoofdregel moet worden gevolgd ; 

,,dat mitsdien in casu aan gedaagde inko
mensschade moet worden vergoed op basis van 
de aan het te onteigenen goed gegeven be
stemming van beleggingsobject;" 

dat op deze en andere, voor de cassatie niet 
afdoende gronden de Rechtbank, de onteige
ning uitsprekende, het bedrag der schadeloos
stelling heeft vastgesteld op f 8911.25, met 
rente, onder bepaling, dat van de schadeloos
stelling onderscheidenlijk een bedrag met 
rente, als nader aangegeven, aan de tusschen
komende partijen zal worden uitbetaald , en 
met veroordeeling van den eischer in de kos
ten van het geding; 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: zie concl. Adv.-Gen. ; 

0 . hieromtrent: 
dat ten deze vaststaat, dat na de nederleg

ging ter inzage, bedoeld in art. 12 der wet, 
de eigenaar de bestemming van zijn te ont
eigenen huis heeft veranderd en dit van ge
bruiksobject beleggingsobject voor hem is ge
worden; 

dat mede is vastgesteld, dat de eigenaar ten
gevol ge van de onteigening inkomensschade 
lijdt, welke, berekend naar den toestand van 
het huis als beleggingsobject f 651.25 be
draagt, terwijl, indien het huis gebruiksobject 
was gebleven, de schade, waarom het in cas
satie gaat, eveneens f 651.25 wu hebben be
aragen; 

dat voorts de Rechtbank terecht heeft be
slist, dat naar den hoofdregel der wet de 
schadeloosstelling berekend wordt naar het 
tijdstip der onteigening, dat het bepaalde in 
art. 39 eene uitzondering op de11 hoofdregel 
vormt, en dat ook bestemmingsveranderingen 
onder de werking van genoemd voorschrift 
kunnen vall en; 

dat het middel , in tegenstelling met de 
Rechtbank, in het feit, dat de schade ook zon
der de bestemmingsverandering tot gelijk be
drag wu zijn geleden, geen beletsel ziet art. 
39 toe te passen en dus oordeelt, dat bij de 
berekening der schadeloosstelling op de be
stemmingsverandering niet mag worden gelet, 

zoodat geene schade moet worden vergoed in 
verband met de bestemming van het goed als 
beleggingsobject, terwijl, nu het goed geen 
gebruiksobject meer is, in verband met die 
laatste bestemming evenmin schadeloosstelling 
verschuldigd is; 

dat het middel, ook blijkens de toelichting, 
ervan uitgaat, dat art. 39 ziet op alle nieuwe 
getimmerten of veranderi ngen , gemaakt na 
bedoelde nederlegging, en dus ook op de wo
danige, die de schade verminderen of gelijk 
doen blijven ; 

dat voor dit standpunt de bewoordingen der 
bepaling, die gansch algemeen over nieuwe 
getimmerten of veranderingen handelt, zeker 
kunnen worden aangevoerd, maar haar doel 
en strekking tot eene uitlegging in meer be
perkten zin dwingen; 

dat het voorschrift toch klaarblijkelijk al
leen is opgenomen uit vrees voor veranderin
gen, die de schadevergoeding ronden vermeer
deren; 

dat dit blijkt uit de wordingsgeschiedenis 
van het voorschrift, hetwelk - naar de Re
geering bij monde van den M inister van Bin
nenlandsche Zaken opmerkte - ,,zal strekken 
tot wering van misbruik", in welk verband 
zij zioh aldus uitliet: ,,Zeer velen zullen, ten 
einde de schadeloosstell ing hooger te doen 
klimmen, bouwen of planten, wel wetende, 
dat men hunne perceelen niet zal kunnen mis
sen"; en voorts: ,,Men bereidt eene veran
dering voor, men begint te planten of te bou
wen, en men vraagt bij de taxatie van de 
schadevergoeding datgene, wat zou kunnen 
gevorderd zijn indien het werk ten einde ware 
gebragt. Ik geloof, dat het misbruik, hetwelk 
zoo dikwijls gemaakt is en gemaakt kan wor
den, aanleiding heeft gegeven bij iedere wet 
van onteigening eene dergelijke voorziening 
als hier voorkomt, te stellen"; 

dat vele leden der Tweede Kamer een voor
schrift van zeer beperkte strekking hadden 
gewenscht, doordien zij wilden volgen art. 52 
der Fransche Wet van 1841, krachtens het
welk de nieuwe getimmerten of veranderingen 
slechts dan niet in aanmerking kwamen, als zij 
gemaakt waren "dans l a vue d'obtenir une 
indemnité plus élevée", wensch, dien de Re
geering bestreed op geenen anderen grond, 
dan dat zij het doel, waarmede gebouwd werd, 
in vele gevallen hoogst moeilijk bewijsbaar 
achtte; 

dat blijkens een en ander art. 39 geenszins 
slaat op nieuwe getimmerten of op verande
ringen, welke bij de onteigening de schade
vergoeding niet hebben verhoogd - hetzij ze 
deze hebben verminderd of ongewijzigd hebben 
gelaten - , klai_ublijkelijk, omdat men geene 
reden vond, bmten het geval van schadever
meerdering, van de bedoelde handelingen des 
eigenaars benadeeling voor de wederpartij te 
duchten; 

dat derhalve art. 39 ten deze toepassing 
mist; 

0. dat mitsdien het middel niet gegrond is ; 
Verwerpt het beroep. (Salaris f 250, nihil 

en f 25). 
(N. J .) 
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23 Maart 1938. "ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 38.) 

In het tweede lid van dit artikel zijn 
onder "erven" de gebouwde eigendom
men niet begrepen. 

Anders Adv.-Gen. Berger. 

Antonius Johannes Kolman, zich ook noe
mende Johannes Antonius Kolman, wonende 
te Oldenzaal, eischer tot cassatie van een 
tusschen partijen gewezen vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Almelo van 26 Januari 
1938, advocaat Mr. J . van Kuyk, 

tegen: 
Gerhardus Hendrikus Plechelmus Bloemen, 
wonende te Oldenzaal, in zijne hoedanigheid 
van Burgemeester der gemeente Oldenzaal 
en als zoodanig deze gemeente in rechte 
vertegenwoordigende, verweerder in cassa
tie, advocaat Jhr. Mr. J. H. de Brauw; 
(niet gepleit) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Post alia : 
Het middel van cassatie luidt : 
"S. of v . t. van de artt. 24 en 38 en 88 

Onteigeningswet door ten onrechte en op 
die beslissing niet rechtvaardigende gronden 
af te wijzen de vordering van eischer tot 
cassatie - als eigenaar van het aan het 
onteigende grenzend en met het onteigende 
een aaneengesloten geheel vormend perceel 
N °. 7669 - tot overneming van dit per
ceel, dat door de onteigening _kleiner dan 
tien aren wordt, - zijnde het woord "erven" 
in het tweede lid van art. 38 der Onteige
ningswet niet beperkt (gelijk de Rechtbank 
aanneemt) tot ongebouwde perceelen of 
perceelen, wier waarde met een zekere uit
gestrektheid verband houdt, doch uit te 
leggen als omvattend onroerende goederen, 
qnverschillig of deze bebouwd of onbebouwd 
zijn". 

Dit middel komt mij gegrond voor. Of
schoon op het eerste gezicht de tegenstel
ling tusschen het eerste en het tweede lid 
van art. 38 der Onteigeningswet ertoe zoude 
kunnen leiden om bij "erven" alleen te den
ken aan ongebouwde perceelen, zoo valt 
toch niet te loochenen, dat in onze wetge
ving het begrip "erven" herhaaldelijk wordt 
gebezigd in den zin van "onroerende licha
melijke zaken", onverschillig of zij bebouwd 
of onbebouwd zijn. Aldus b .v . in den Vier
den Titel van het Tweede Boek van het 
B . W ., handelende van de rechten en ver
plichtingen tusschen eigenaars van naburige 
erven (in tegenstelling tot art. 6r8 B . W., 
waar gesproken wordt van den bezitter "van 
een erf of van een gebouw") en ook in de 
onteigeningswet zelve b .v . in art. 47, derde 
lid (v.g. ook Rb. Rotterdam 23 Maart 1916 
W . 10020, N . J. 1917, 716) . Waar de Recht
bank in het bestreden vonnis zegt, dat on
der erven moeten worden verstaan onge
bouwde perceelen of perceelen, wier waarde 
met een zekere "uitgestrektheid" verband 
houdt, worden m. i . door laatstbedoelde be
gripsbepaling ten deele bebouwde perceelen 
reeds niet van het begrip erven uitgesloten, 

daar immers ook bij deze de waarde met 
eene zekere uitgestrektheid verband kan 
houden en dus ook daarvoor kan gelden de 
op het tweede lid van art. 38 gegeven toe
lichting, dat de vordering tot overneming 
ook bij erven moet kunnen geschieden "wan
neer zij door de onteigening te klein worden, 
om met vrucht op de oude wijze te kunnen 
dienen". Deze maatstaf, hoewel kennelijk 
gediend hebbende als reden voor de bepa
ling, is intusschen niet in de wet overgeno
men, doch de wetgever heeft kennelijk de 
onbruikbaarheid van het overblijvende in 
ieder geval aanwezig willen oordeelen, wan
neer een erf door de onteigening tot ¼ van 
zijne uitgestrektheid vermindert of kleiner 
dan 10 aren wordt, evenzeer, als hij voor 
gebouwen kennelijk zij het wellicht ook bij 
wijze van fictie, heeft aangenomen, dat deze 
voor den eigenaar geheel waardeloos wor
den, wanneer daarvan welk gedeelte ook 
onteigend wordt (v.g. H. R. 18 Jan. 1922 
W. 10890, N. J. 1922, 325). 

Terecht, naar het mij voorkomt, werd dan 
ook namens den eischer betoogd, dat de 
door de Rechtbank gemaakte tegenstelling 
tusschen het eerste en tweede lid van art. 
38 O.W. niet juist is te achten, doch dat de 
tegenstelling inderdaad eene andere is en 
wel deze : overneming kan gevorderd wor
den, wanneer erven door onteigening tot ¼ 
verminderen of kleiner worden dan tien 
aren, doch deze beperking geldt niet, wan
neer die erven gebouwen zijn, in welk geval 
overneming reeds kan worden gevorderd bij 
onteigening van welk gedeelte ook. 

De Rechtbank zoekt voor haar stelsel nog 
steun in hetgeen in de Memorie van Beant
woording bij de tot standkoming van art. 
38 O.W. (Bijl. 2e Kamer 1850/51 bi. 735) 
door de Regeering werd medegedeeld naar 
aanleiding van de in het Verslag der Com
missie van Rapporteurs (ibid. bi. 500) ver
melde opmerking van verscheidene leden, 
dat zij boven de in het eerste lid van art. 
38 voorkomende bepaling de voorkeur ga
ven aan die van art. 12 der bestaande Wet 
van 1841, volgens welke huizen en gebou
wen, indien daarvan een gedeelte wordt 
afgenomen, met de tuinen en aanhoorig
heden moeten worden overgenomen. D e Re
geering antwoordde hierop, dat naar haar 
oordeel in art. 12 der Wet van 1841 te ver 
is gegaan en dat art. 38 van het ontwerp, 
tezamen beschouwd met het voorschrift van 
art. 41 niet slechts voldoende is, om den 
onteigende alles wat in billijkheid gevor
derd kan worden te verzekeren, maar ook 
overeenstemt met het stelsel van art. 40, 
waarbij elk pretium affectionis buiten be
rekening blijft. De Rechtbank acht het aan
nemelijk, dat dit oordeel ook gold voor het 
andere in dat art. 12 geregelde geval, dat, 
wanneer van tuinen of aanhoorigheden meer 
dan de helft werd onteigend, het daarbij 
behoorend huis mede overgenomen moest 
worden en de geheele tuin, wanneer de 
helft ervan onteigend werd. Het wil mij in 
bescheidenheid voorkomen, dat, ook al ware 
deze meening der Rechtbank juist, daaruit 

l 
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toch geen argument valt te putten voor 
hare opvatting van de beteekenis van het 
2e lid van art. 38 der tegenwoordige ont
eigeningswet. 

Art. x2 der voornoemde Onteigeningswet 
van 29 Mei x84x S. x9 luidde als volgt: 

"Huizen en gebouwen, van welke het 
noodzakelijk mogt zijn een gedeelte af te 
nemen of af te breken, moeten geheel met 
de daarbij behoorende tuinen of aanhoorig
heden worden overgenomen, indien de eige
naar zulks vordert. 

Indien tuinen of aanhoorigheden van hui
zen of gebouwen geheel of voor meer dan 
de helft moeten worden ingenomen, zullen 
deze, met de daarbij behoorende huizen of 
gebouwen eveneens worden overgenomen, 
indien de eigenaar zulks vordert. 

In geval van de helft of minder, zal men 
alleen verpligt kunnen worden, van eenig en 
alleen de tuinen of aanhoorigheden in hun 
geheel over te nemen. ' · 

Ten aanzien van gronden neemt de Recht
bank, indien zij oordeelt, dat het gedeelte, 
waarvan de onteigening is gevraagd, van 
het goed niet kan worden afgescheiden, zon
der eene vermindering der waarde van het 
overig gedeelte, zulks bij het berekenen der 
schadeloosstelling in billijke aanmerking." 

Bij vergelijking van deze bepaling met 
die van art. 38 der tegenwoordige onteige
ningswet word ik versterkt in mijne mee
ning, dat het gelijk in dezen aan de zijde 
van eischer is. Eenerzijds toch blijkt uit het 
vroegere art. x2, dat vermindering van tui
nen of aanhoorigheden voor meer dan de 
helft reeds aanleiding kon geven tot het 
vorderen van de overneming van huizen of 
gebouwen en dat dus in elk geval in begin
sel ook overneming van gebouwde eigen
dommen het gevolg kon zijn van onteige
ning van tuinen of aanhoorigheden, ander
zijds blijkt uit het tegenwoordige art. 38 
O.W., dat het voor de vordering tot overne
ming onteigening van tenminste ¾ eischt 
en dat het niet is beperkt tot tuinen of aan
hoorigheden, maar uitgebreid tot alle erven. 
M. i. bestaat er ook daarom, indien men 
art. 38 O .W. beschouwt in het licht van het 
oude art. x2 , geen reden om het begrip 
,,erven" tot ongebouwde perceelen te be
perken. 

Voor het geval Uw Raad zich met mijne 
opvatting mocht vereenigen, zal, dunkt 
mij, de verweerder moeten worden veroor
deeld in de kosten, op het beroep in cassatie 
gevallen, al heeft hij zich ook ten aanzien 
van eischers vordering tot overneming, zoo
wel in feitelijken aanleg als in cassatie, ge
refereerd. Wanneer toch de verweerder het 
gelijk van den eischer erkende, had hij dezen 
genoegdoening kunnen verschaffen, door 
zich tot die overneming bereid te verklaren. 
Uit verweerders anders handelen mag dan 
ook m. i. worden afgeleid, dat hij op eene, 
met zijne wenschen strookende, beslissing 
hoopte en behooren daarom, naar het mij 
voorkomt, de gevolgen van deze houding 
voor zijne rekening te komen, daar hij het 
bestreden vonnis heeft aanvaard (v.g. H. R . 

23 Dec. x929, W . x2088 N. J. x930, x89 en 
noot E. M. M , onder H. R . x7 Febr. x930 
N. J. x930, 477). 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging 
van het bestreden vonnis en tot verwijzing 
der zaak naar de Arr.-Rechtbank te Almelo, 
teneinde met inachtneming van het door 
den Hoogen Raad te wijzen arrest opnieuw 
te worden berecht en afgedaan, met ver
oordeeling van den verweerder in zijne hoe
danigheid in de kosten, op de cassatie ge
vallen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dRt blijkens het bestreden vonnis en 

het mede tusschen partijen gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Almelo van 3 
Maart x937, waarnaar eerstgenoemd vonnis 
voor wat de feiten betreft verwijst, de Bur
gemeester van Oldenzaal ten behoeve dier 
gemeente de onteigening in het belang der 
volkshuisvesting heeft gevorderd van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Olden
zaal Sectie A. N °. 7668; 

dat dit perceel tezamen met het aan
grenzend perceel, kadastraal bekend ge
meente Oldenzaal, Sectie A. n ° . 7669, een 
aaneengesloten geheel vormt, bestaande uit 
een woonhuis omgeven door tuingrond, zoo
danig gelegen, dat het woonhuis op perceel 
7669 staat; 

dat de onteigende partij, met een beroep 
op de bepaling van het tweede lid van art. 
38 Onteigen_ingswet, de overneming van per
ceel 7669 heeft gevorderd; 

dat echter de Rechtbank bij het bestre
den vonnis, vastgesteld hebbende, dat door 
de onteigening van perceel n °. 7668 het 
overblijvende deel van voormeld aaneenge
sloten geheel kleiner wordt dan tien aren, 
de vordering tot overneming van perceel n ° . 
7669 heeft afgewezen op grond van de na-
volgende overwegingen: . 

"dat nu in het eerste lid van art. 38 der 
Onteigeningswet ·voorzien wordt het geval 
van gebouwen, van welke een gedeelte ont
eigend wordt, welk geval zich hier niet voor
doet, terwijl het tweede lid zegt, dat dit
zelfde (n.l. de overneming) met erven zal 
moeten geschieden, wanneer deze door de 
onteigening tot een vierde hunner uitge
strektheid verminderen of kleiner dan tien 
aren worden; 

"dat het door deze tegenstelling tusschen 
gebouwen eenerzijds en erven anderzijds 
duidelijk is, dat onder erven moeten worden 
verstaan ongebouwde perceelen of percee
len, wier waarde met een zekere "uitge
strektheid" verband houdt; 

"dat deze uitleg van het woord erf in het 
tweede lid ook in volkomen overeenstem
ming is met de bedoeling van den wetgever 
zooals die bij de totstandkoming van het 
artikel is gebleken ; 

"dat immers volgens de Memorie van 
Toelichting de overneming van erven moet 
kunnen geschieden, wanneer zij door de 
onteigening te klein worden om met vrucht 
op de oude wijze te kunnen dienen; 

"dat nu het gebruik van een gebouw, dat 
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steeds een technisch geheel vormt, nimmer 
volkomen hetzelfde kan blijven indien men 
een deel ervan onteigent, doch bij onge
bouwde eigendommen, die b.v. hetzij nu, 
hetzij later als cultuurgrond worden gebe
zigd, het gebruik eerst dan wezenlijk ver
andert, wanneer een eventueele onteigening 
een te klein deel overlaat voor de tot dus
ver gebruikelijke exploitatie; 

,,dat de wetgever deze omstandigheid aan
wezig acht, indien de erven door de ont
eigening tot een vierde hunner uitgestrekt
heid verminderen of kleiner worden dan 
10 aren; 

"dat de bedoeling van den wetgever met 
deze bepaling alleen dan kan worden ver
wezenlijkt, indien zij geldt voor gronden, 
welker waarde met de oppervlakte verband 
houdt, doch niet voor een ten deele gebouwd 
perceel als waarvan gedaagde de overneming 
vordert en welks gebruik als woonhuis niet 
wordt aangetast indien van den tuin een 
strook wordt onteigend; 

"dat - daargelaten of het woord erf in 
het derde lid van meerbedoeld artikel ge
heel dezelfde beteekenis heeft als in het 
tweede lid - een andere uitleg van het 
woord in het tweede lid tot de consequentie 
zou leiden, dat bij voortuin-onteigening in 
een stad ten behoeve van straatverbreeding 
de onteigenende partij bij alle aldus kleiner 
dan tien aren wordende huisperceelen een 
vordering tot overneming kon duchten; 

"dat deze consequentie ook in strijd zou 
komen met de geschiedenis der wet; dat 
immers naar aanleiding van een opmerking 
in het verslag der Tweede Kamer dat ver
scheidene leden boven de in het eerste lid 
van art. 38 voorkomende bepaling de voor
keur gaven aan die van art. 12 der bestaan
de wet van 1841, volgens welke huizen en 
gebouwen, indien daarvan een gedeelte 
wordt afgenomen, met de tuinen en aan
hoorigheden moeten worden overgenomen, 
de regeering antwoordde, dat naar haar 
oordeel in art. 12 der Wet van 1841 "te ver 
is gegaan" en dat art. 38 van het ontwerp 
tezamen met art. 41 niet slechts voldoende 
is om den onteigende alles wat in billijk
heid gevorderd kan worden te verzekeren , 
maar ook overeenstemt met het stelsel van 
art. 40, waarbij elk pretium affectionis bui
ten berekening blijft; dat aannemelijk is, 
dat dit oordeel ook gold voor het andere in 
dat art. 12 geregelde geval, dat wanneer van 
de tuinen of aanhoorigheden meer dan de 
helft werd onteigend, het daarbij behoorend 
huis mede overgenomen moest worde n en 
de geheele tuin, wanneer de helft ervan 
onteigend werd;" 

0. dat tegen het bestreden vonnis als 
middel van cassatie is aangevoerd : Zie 
Concl. Adv.-Gen.; 

O. dienaangaande, dat in de wetgeving, 
evenals trouwens in het algemeen spraak
gebruik, het woord "erven" in verschillende 
beteekenissen wordt gebruikt, zoodat moet 
worden nagegaan, in welken zin dit woord 
in het tweede lid van art. 38 Onteigenings
wet is gebezigd; 

dat de Onteigeningswet van 29 Mei 1841 
S. 19, welke aan de huidige Onteigenings
wet voorafging, in art. 12 bepaalde : Zie 
alsvoren; 

dat art. 50 van de Fransche Onteigenings
wet van 3 Mei 1841 inhield: 

Les bàtiments dont il est nécessaire d'ac
quérir une portion pour cause d'utilité pu
blique seront achetés en entier, si les pro
priétaires le requièrent par une déclaration 
formelle adressée au magistrat directeur du 
Jury dans les délais énoncés aux art. 24 
et 27. . 

Il en sera de même de toute parcelle de 
terrain qui , par suite du morcellement, se 
trouvera réduite au quart de la contenance 
totale, si toutefois le propriétaire ne possède 
aucun terrain immédiatement contigu, et si 
la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix 
ares. 

dat onder paragraaf 7 van de Memorie 
van Toelichting op de tegenwoordige Ont
eigeningswet, waarin de bij het ontwerp van 
wet voorgestelde artt. 38 en 41, behoudens 
een hier niet van belang zijnde wijziging 
van het derde lid van eerstgenoemd artikel, 
onveranderd zijn opgenomen, werd te ken
nen gegeven: 

Welke regels moeten bij de bepaling der 
schadeloosstelling gelden? 

De onteigening treft hetzij ligchamelijke, 
roerende of onroerende, hetzij onligchame
lijke zaken. Naar mate van haren verschil
lenden aard zal ook de schadeloosstelling 
verschillend moeten zijn. 

De waarde der onteigende zaken behoort 
geheel voldaan te worden, doch geenerlei 
pretium affectionis in aanmerking te komen. 
Dit is, als aan den persoon gebonden, voor 
geen waardering vatbaar. 

Niet alleen echter de waarde van het ont
eigende goed zelf behoort in aanmerking te 
komen, maar ook de verminderde waarde 
van het overgeblevene. Zoo het overgeble
vene, ten gevolge der onteigening, buiten 
staat is de vorige diensten te bewijzen, moet 
dit in rekening worden genomen. Indien dus 
van verschillende gebouwen, tot een bedrijf 
noodzakelijk, één onteigend, en de uitoefe
ning van dit bedrijf daardoor onmogelijk 
wordt, behoort dit te worden vergoed . 

Te regt wordt in de meeste wetgevingen 
aan hem, van wiens gebouw een gedeelte 
onteigend wordt, het regt toegekend, de 
onteigening ook van het overgelatene ·en nu 
voor hem misschien niet bruikbare gedeelte 
te vorderen. Ditzelfde moet met erven kun
n en geschieden, wanneer zij door de ont
eigening te klein worden, om met vrucht 
op de oude wijze te kunnen dienen. 

dat in het Verslag der Commissie van 
Rapporteurs van de Tweede Kamer bij art. 
38 werd opgemerkt : 

Verscheidene leden geven, boven de in 
het 1ste lid van dit artikel voorkomende 
bepaling, de voorkeur aan die van art. 12 
der bestaande wet van 1841, volgens welke 
huizen en gebouwen, indien daarvan een 
gedeelte wordt afgenomen, met de tuinen 
en aanhoorigheden moeten worden overge-
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nomen. Het stelsel van het tegenwoordig 
artikel leidt tot onbillijkheid, zonder dat, 
naar het schijnt, art. 41 genoegzaam is om 
die onbillijkheid weg te nemen . Van eene 
buitenplaats kan men bijv. het huis weg
nemen, maar stal en koetshuis aan den 
eigenaar laten. 

Ook heeft men gevraagd, of er niet eenige 
strijd bestaat tusschen deze bepaling en het 
gezegde in de Memorie van Toelichting, dat 
indien van verschillende gebouwen, tot een 
bedrijf noodzakelijk, één onteigend en de 
uitoefening van het bedrijf daardoor onmo
gelijk wordt, dit behoort te worden vergoed. 
In de Memorie schijnt men van een milder 
beginsel uit te gaan, dan in de wet. Men 
meent ten minste te kunnen vragen, of 
indien tot uitoefening van een bedrijf, van 
eene fabriek of exploitatie meerdere gebou
wen noodig zijn, en een daarvan onteigend 
moet worden, de onteigende partij verpligt 
is, die alle over te nemen. Het geldt toch in 
dat geval niet letterlijk de ont eigening van 
een gedeelte van een en hetzelfde gebouw, 
waarop het artikel alleen schijnt te doelen. 

dat in de Memorie van Antwoord dien
aangaande bij art. 38 is opgenomen : 

De Regering oordeelt, dat in art. 12 der 
wet van 1841 te ver is gegaan, en dat het 
hier bepaalde, te zamen beschouwd met het 
voorschrift van art. 41 , niet slechts voldoen
de is, om den onteigende alles wat in bil
lijkheid gevorderd kan worden te verzeke
ren, maar ook overeenstemt met het stelsel 
van art. 40, waarbij elk pretium affectionis 
buiten berekening blijft. Wanneer, om het 
voorbeeld, in het Verslag gekozen, te ge
bruiken, aan den eigenaar eener buiten
plaats het daarop staande huis wordt ont
nomen, maar de stal en koetshuis met het 
landgoed worden gelaten, dan is alle schade, 
welke, zonder inachtneming van een prijs 
van affectie, worden geleden , vergoed, zoo 
de waarde van het huis betaald is en daar
enboven eene som gelijkstaande met de ver
mindering der waarde van stal, koetshuis 
en landgoed. 

Gaat men nu verder, hetzij meer beta
lende, hetzij meer onteigenende, dan onder
stelt men, dat het overblijvende, ofschoon 
het eene bepaalde werkelijke waarde bezit, 
die waarde kan missen in het oog van den 
tegenwoordigen eigenaar; eene onderstelling 
niet aannemelijk voor den wetgever, die het 
beginsel, in art. 40 gevestigd, huldigt. 

Strijd tusschen deze bepaling en het ge
zegde in de Memorie van Toelichting, be
staat er dan ook inderdaad niet. 

De Memorie toch zegt dat, indien van 
verschillende gebouwen tot een bedrijf nood
zakelijk, één onteigend en de uitoefening 
van het bedrijf daardoor onmogelijk wordt, 
dit behoort te worden vergoed. Aan dezen 
eisch voldoet art. 41 geheel. De Memorie 
zegt niet, dat in zoodanig geval ook de 
overige gebouwen zouden moeten worden 
onteigend. Men stelle, dat gebouwen, tot 
één bedrijf noodzakelijk, als zoodanig eene 
gezamenlijke waarde bezitten van f 20,000, 
dat één dier gebouwen wordt onteigend 

tegen eene schadeloosstelling van f 6000, en 
dat de overige gebouwen, die nu niet meer 
voor dat bedrijf kunnen dienen, op zich 
zelve slechts eene waarde bezitten van 
f 10,000, dan behoeven die gebouwen daar
om niet te worden overgenomen; maar aan 
den onteigende zal, boven de f 6000 voor 
het verloren gebouw, eene som van f 4000, 
krachtens het voorschrift van art. 41 , wor
den toegelegd. 

0 . dat voormelde wordingsgeschiedenis 
van art. 38 aannemelijk maakt, dat de wet
gever in het tweede lid van dat artikel on
der erven niet heeft willen begrijpen ge
bouwde eigendommen ; 

dat toch èn in de Memorie van Toelich
ting èn in die van Antwoord gebouwen wor
den gesteld tegenover erven en er van wordt 
uitgegaan, dat overneming van een gebouw 
slechts kan worden gevorderd, indien daar
van een gedeelte wordt onteigend, wordende 
immers zoowel in het besproken geval, dat 
van verschillende gebouwen, welke voor een 
bedrijf worden gebruikt, één wordt ont
eigend, als in dat, waarin van een landgoed 
slechts het huis en niet de stal en het koets
huis wordt onteigend, zonder eenig voorbe
houd met het oog op mogelijke toepassing 
van het tweede lid van art. 38, een vor
dering tot overneming van de overblijvende 
gebouwen niet gerechtvaardigd geoordeeld 
en d e belangen van de onteigende partij 
voldoende behartigd geacht, doordat deze 
wegens de waardevermindering van de over
blijvende gebouwen ingevolge het bepaalde 
bij art. 41 op schadeloosstelling aanspraak 
kan maken ; 

dat voor bovenstaande opvatting ook 
pleit de tekst van voormeld art. 50 der 
Fransche Onteigeningswet van 1841, welke 
bepaling onzen wetgever bij het ontwerpen 
van art. 38 klaarblijkelijk voor oogen hedt 
gestaan; 

dat voorts de omstandigheid, dat ten aan
zien van erven de vordering tot overneming 
is toegekend, indien deze door de onteige
ning tot een vierde hunner uitgestrektheid 
verminderen of kleiner dan tien aren wor
den, en dat het derde lid van art. 38 spreekt 
van het overgebleven stuk gronds, er even
eens op wijst, dat bij het gebruik van het 
woord "erven" niet mede is gedacht aan 
gebouwde eigendommen; 

dat ten slotte overweging verdient, dat bij 
de ruime beteekenis, welke volgens het 
middel van cassatie aan het begrip "erven" 
in art. 38, lid 2, moet worden toegekend, 
onteigening van bij gebouwen behoorenden 
grond dikwijls op meer bezwarende wijze 
zou moeten geschieden dan, gelet op het 
bepaalde bij de artt. 40 en 41, inachtneming 
van het belang van de onteigende partij 
eischt; 

dat uit het voorafgaande volgt, dat de 
Rechtbank terecht de vordering tot over
neming van het meergenoemde perceel n °. 
7669 heeft afgewezen en mitsdien het aan
gevoerde middel niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 50, Red.). 
(N. J .) 
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28 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet op het Uitverkoopen en op
ruimen art. 2. ) 

De op de étalageramen en in een der 
étalages aangebrachte opschriften · in op
vallende lette rs: ,,Wat gebeurt hier. Over
genomen door de Haarlemsche kooplieden. 
Wij verkoopen spotgoedkoop. Kom - zie 
- kijk enz." en "In deze étalage bijzon
dere koopjes. Alles laatste stuks" , wekken 
- hetgeen de dagv. niet nog uitdrukkelijk 
behoefde te vermelden - den indruk dat 
in het onderhavige winkelbedrijf eene 
tijdelijke voordeelige aanbieding werd ge
daan i. v . m. de omstandigheid, dat de 
winkel voorraad in zijn geheel in andere 
handen was overgegaan en nu werd uit
verkocht. Het bewezene houdt dan ook in 
een wijze van aankondigen van een ver
koop in het winkelbedrijf als verboden bij 
l id 2 van art. 2 van de wet van 13 Sept. 
1935, s. 564. 

Terecht heeft de Rechtb. geenedei be
lang toegekend aan de vraag of req. was 
koopman in ongeregelde goederen, hetgeen 
inderdaad den indruk, die door de ge
volgde wijze van aankondigen werd ge
wekt, onverlet wu laten. 

Op het beroep van A . J. de V ., koopman te 
Haarlem, requ irant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Alkmaar van 
21 Dec. 1937, waarbij in hooger beroep werd 
bevestigd een vonnis van het Kantongerecht 
te Alkmaar van 22 Oot. 1937, bij hetwelk 
requirant ter zake van "zonder daartoe van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken ver
kregen vergunning in het winkelbedrijf een 
verkoop op wodanige wijze aankondigen, dat 
daardoor redelijkerwijze de indruk wordt ge
wekt van een tijdelijke voordeelige aanbieding 
in verband met bijwndere omstandigheden, 
welke zich ten aanzien van een winkelnering 
kunnen voordoen" , met aanhaling van de artt. 
2 lid 2, 15 la (lees eerste lid, aanhef en sub 
a) en lid 3 der wet van 13 Sept. 1935 , S. 564, 
houdende regeling betreffende het uitverkoo
pen en opruimen in het winkelbedrijf, 23 en 
91 Sr. , werd veroordeeld tot dertig gulden 
boete en een vervangende hechtenis van twin
t ig dagen; (Gepleit door Mr. A. Prins) . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

I. S., althans v. t., van de artt. 261, 348 , 
349, 350, 351 , 352, 398, 415 en 425 Sv. , art. 2 
lid 1 en 2, art. 6 lid 1 en 2 en art. 15a der 
Wet van 13 September 1935 S. 564, houdende 
regeling betreffende het uitverkoopen en op
ruimen in het winkelbedrijf, omdat, hoewel 
bij de dagvaarding in eerste instantie niet was 
gesteld eenige bijwndere omstandigheid, welke 
zich ten aanzien van een winkelnering kan 
voordoen, in verband waarmede de indruk 
werd gewekt van een tijdelijke voordeelige 
aanbieding, woals in die dagvaarding om
schreven, de Rechtbank desniettemin het von
nis van den Kantonrechter te Alkmaar in hoo-

ger beroep heeft bevestigd, instede dat vonnis 
te vernietigen en requirant alsnog vrij te spre
ken , althans te ontslaan van rechtsvervolging, 
althans die dagvaarding nietig te verklaren, 
als zijnde een obscuur libel. 

II. S ., althans v. t . , van de artt. 2 lid 1 
en 2, 6 lid 1 en 2 en art. 15a der Wet van 13 
13 September 1935 , S. 564, houdende regeling 
betreffende het uitverkoopen en opruimen in 
het winkelbedrijf, art. 162 van de Grondwet 
en artt. 359, 398, 415, 425 Sv. , wij l de Recht
bank in haar vonnis geen enkele omstandig
heid bewezen heeft verklaard, als genoemd, 
of bedoeld, in art. 6 lid 2 der bovengenoemde 
Wet van 13 September 1935, althans de Recht
bank als zoodanige omstandigheid heeft aan
genomen het feit, dat requirant in cassatie de 
indruk bij het publiek heeft trachten te wek
ken, ,,dat de Haarlemsche kooplieden het 
restant van de overgenomen goederen spot
goedkoop verkochten", hetgeen niet is , noch 
kan zijn, een bijwndere omstandigheid, ge
noemd, of bedoeld, in art. 6 lid 2 van boven
genoemde Wet van 13 Sept. 1935. 

III. S ., althans v. t., der artt. 2 lid 1 en 
2, 6 lid 1 en 2 en art. 15a van de Wet van 13 
September 1935 S . 564 houdende regeling be
treffende het uitverkoopen en opruimen in 
het winkelbedrijf, aangezien de Rechtb.ank ten 
onrechte heeft overwogen, dat op het wekken 
van de indruk van een tijdelijke voorde.,!ige 
aanbieding, als bedoeld in art. 2 lid 2 van 
bovengenoemde wet van 13 Sept. 1935, geen 
invloed heeft de omstandigheid, dat verdachte 
is een koopman in ongeregelde goederen; 

0. dat bij het bevestigde vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van requirant is bewezen verklaard, dat 
hij op 16 Juli 1937 te Alkmaar in het winkel
bedrijf, gevestigd Laat 86, een verkoop op 
zoodanige wijze heeft aangekondigd dat daar
door redelijkerwijze de indruk werd gewekt 
van een tijdelijke voordeelige aanbieding in 
verband met bijzondere omstandigheden, welke 
zich ten aanzien van een winkelnering kunnen 
voordoen - aangezien alstoen aldaar op meer 
étalageramen van bedoeld winkelperceel was 
aangebracht vanwege verdachte het opschrift 
met witte opvallende letters: ,,Wat gebeurt 
hier. Overgenomen door de Haarlemsche koop
lieden. Wij verkoopen spotgoedkoop. Kom -
Zie - Kijk. Overgenomen door de Haademsche 
koop! ieden", terwijl in een der étalages een 
witte kaart was geplaatst of aangebracht, 
waarop met zwarte letters was aangebracht het 
opschrift: ,,In deze étalage bijwndere koopjes. 
Alles laatste stuks" , ronder dat voor een en 
ander vergunning door hem, verdachte, was 
verkregen door de Kamer van Koophandel en 
F abrieken voor Hollands Noorderkwartier ge
vestigd te Alkmaar; 

0. omtrent de middelen: 
dat vorenaangehaalde opschriften den indruk 

wekken, - hetgeen de dagvaarding niet nog 
uitdrukkelijk behoefde te vermelden, - dat in 
het onderhavige winkelbedrijf eene tijdelijke 
voordeelige aanbieding werd gedaan in ver
band met de omstandigheid, dat de winkel
voorraad in zijn geheel in andere handen was 
overgegaan en nu werd uitverkocht; 

dat dan ook het bewezene inhoudt een wijze 
van aankondigen van een verkoop in het win-
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kei bedrijf als verboden bij het tweede I id van 
art. 2 van bovengenoemde wet van 13 Sept. 
1935, S. 564, en dus de eerste twee middelen 
niet kunnen slagen; 

dat voorts de Rechtbank terecht geenerlei 
belang heeft toegekend aan de vraag, of requi
rant was koopman in ongeregelde goederen, 
hetgeen inderdaad den indruk, die als voor
meld door de gevolgde wijze van aankondigen 
werd gewekt, onverlet zou laten, zoodat ook 
het derde middel niet juist is; 

V erwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van Lier.] 

(N. J.) 

30 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280 ; Wet Raden 
v. Beroep art. 16.) 

Aanslag in de wegbelasting voor een 
bezitting, bestaande o. m . uit verschillende 
ongebouwde eigendommen van allerlei 
aard, slechts dit met elkander gemeen 
hebbende dat zij aan deze] fde eigenaren 
behooren en in hetzelfde artikel van den 
legger zijn vermeld. 

Zonder schending van wet of verorde
ning kon de R. v. B. beslissen dat van 
alle onderdeelen afzonderlijk de belast
baarheid was na te gaan en dat het daarbij 
voor de hand lag aan dit onderzoek de in 
den legger genoemde kad. indeeling ten 
grondslag te leggen. 

Dat men voor de exploitatie van zeker 
ongebouwd e igendom pleegt gebru ik te 
maken van een niet openbaren weg a lvo
rens den openbaren weg te be reiken 
brengt niet noodzakelijk mede dat het 
e igendom niet gezegd kan worden op dien 
openbaren weg uitgang te hebben; be
slissend is of men van den openbaren weg 
het eigendom pleegt te bereiken wnder 
iemands rechten te krenken. 

Van belastbaarheid ter zake van uit
gang hebben op een openbaren weg kan 
slechts sprake zijn indien die weg is gele
gen binnen de belastinghe ffende gemeente. 

De R. v. B ., de zaak terugwijzende naar 
het gemeentebestuur teneinde den aanslag 
met inachtneming van 's Raads uitspraak 
opnieuw vast te stellen, heeft niet naar 
den e isch der wet in het geding uitspraak 
gedaan. 

De Hooge Raad, enz.: 
Gezien het beroepschrift in cassatie van oen 

Controleur der Plaatselijke belastingen te 
Zeist tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroe p voor de Directe Belastingen te Utrecht 
van 18 Oct. 1937 betreffende den aanslag van 
mevrouw L. E. de Beaufort - gehuwd met 
Mr. J. K. H . de Beaufort, beiden wonende te 
Leusden - en consorten in de wegbelasting 
van de gem. Zeist over 1936; 

Gezien de stukken; 
0. dat van de Verordening tot heffing eener 

belasting onder den naam van wegbelasting 
in de gem. Zeist luidt: 

Art. 1. In deze gemeente wordt onder den 

naam van wegbelasting, eene belasting gehe
ven, als bedoeld in art. 280 der Gemeentewet, 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die aan openbare land- of 
waterwegen in de gemeente belenden of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn 
en wegens ongebouwde e igendommen, die aan 
deze wegen belenden of op deze wegen uitgang 
hebben. 

Art. 2. Belastingplichtig is hij, die het 
genot heeft van de gebouwde of ongebouwde 
eigendommen, krachtens recht van bezit of 
een ig ander zakelijk recht. 

Als genothebbende wordt aangemerkt hij, 
die op 1 Januari van het belastingjaar als 
zoodanig in de kadastrale leggers is aange
wezen, tenzij kan worden aangetoond, dat eene 
misstelling in die leggers heeft plaats gehad, 
of dat de vóór 1 Januari plaats gehad heb
bende veranderingen daarin nog niet waren 
opgenomen, in welke gevallen met den ge
wijzigden toestand rekening wordt gehouden. 

Art. 4. De belasting wordt berekend naar 
de belastbare opbrengst van het eigendom, 
aangewezen vol gens de kadastrale leggers naar 
den toestand op 1 Januari van het belasting
jaar. 

Wegens nieuw gebouwde eigendommen, die 
op 1 Januari van het belastingjaar ingevolge 
de bepalingen der bouwverordening nog niet 
tot gebruik of bewoning geschikt zijn ver
klaard, is de genothebbende voor dat jaar 
niet belastingplichtig. 

Art. 5. De belasting bedraagt jaarlijks 
2½ % van den volgens het vorig artikel aan
gewezen grondslag. Aanslagen van 10 cent of 
minder worden niet ten kohiere gebracht. 

Art. 6. Van deze belasting zijn vrijgesteld 
de eigendommen, waarvan in de kadastrale 
l eggers geene belastbare opbrengst is opge
nomen en de e igendommen, waarvan de ge
meente de genothebbende is. 

Art. 8. Voor de toepassing van de artt. 
297 en 299 der Gemeentewet, treedt de con
troleur der plaatselijke belastingen in de 
plaats van den Raad, van B. en \V. en van 
den Burgemeester en bij ongesteldheid, afwe
zigheid of ontstentenis van dien ambtenaar, 
diens p laatsvervanger. 

Art. 9. Onjuiste aanslagen kunnen door 
den controleur der plaatselijke belastingen 
ambtshalve worden vernietigd of gewijzigd. 

Art. 12. Deze verordening t reedt in wer
king op 1 Juli 1936. 

Over het jaar 1936 wordt de aanslag opge
legd tot de helft van de belasting over een 
vol jaar. 

dat belanghebbenden over het jaar 1936, op 
den voet van art. 12 voormeld, zijn aangesla
gen terzake van de hun toebehoorende eigen
dommen, begrepen in art. 8423 van den kad. 
l egger, - in totaal groot 339.43.03 ha -
naar een belastbare opbrengst van f 1815.16 
tot een bedrag van f 35.81; 

dat zij, na vruchtelooze reclame bij den 
Controleur der Pl aatselijke Belastingen, van 
diens beschikking zijn gekomen in beroep· 

dat de R. v. B. hieromtrent heeft o'ver
wogen : 

"dat het tusschen partijen bestaand geschil 
in hoofdzaak de vraag betreft op welke wijze 
de aanslag in de wegbelasting van de gem. 



157 30 MAART 1938 

Zeist van aan reclamanten toebehoorende on
roerende eigendommen moet worden geregeld, 
of daarbij alle onder n° . 8423 van den kad. 
legger genoemde perceelen moeten beschouwd 
worden als een ondeelbaar geheel, dat in de 
wegbelasting behoort te worden aangeslagen, 
omdat dit geheele complex belendt aan of 
uitgang heeft op openbare wegen in de gem. 
Zeist, dan wel of de belastbaarheid in deze 
belasting beoordeeld moet worden ten aanzien 
van elk onderdeel afronderlijk ; 

dat het hier eene bezitting betreft, bestaan
de, behalve uit een paar kleine boerderijtjes, 
uit verschillende ongebouwde eigendommen 
van allerlei aard, boschgrond, bouw- en wei
land en ook groote uitgestrektheden woeste 
gronden, welke alleen dit met elkaar gemeen 
hebben, dat zij alle aan dezelfde eigenaren 
toebehooren en in hetzelfde artikel van den 
kad. legger zijn vermeld ; 

dat in deze omstandigheden deze bezittingen 
niet kunnen geacht worden één geheel te vor
men, dat in zijn geheel in de wegbelasting 
behoort te worden aangeslagen, omdat het 
complex in zijn geheel rou belenden aan open
bare wegen of daarop uitgang heeft, maar 
van alle onderdeelen afronderlijk behoort te 
worden nagegaan of zij voldoen aan de eischen 
door wet en verordening voor de belastbaar
heid gesteld; 

dat toch volgens de jurisprudentie van den 
H. R., o. a. gehuldigd in het arrest van 4 
Oct. 1933 W. 12665, waarbij ook deze Raad 
zich aansluit, een ongebouwd eigendom in den 
zin van art. 280 der Gemeentewet uitgang 
heeft op een openbaren weg, indien men voor 
de exploitatie van dit eigendom dit pleegt te 
bereiken, zonder iemands sechten te krenken, 
van dien openbaren weg en dit geschiedt ron
der dat eerst gebruik gemaakt wordt van een 
anderen openbaren weg, omdat, ware het 
anders, die perceelen uitgang zouden hebben 
op den tusschengelegen openbaren weg; 

dat ook met het oog op deze jurisprudentie 
de bovengenoemde opvatting van de gem. 
Zeist, dat ál deze eigendommen belastbaar 
zijn, alleen reeds omdat zich op soms verren 
afstand daarvan een uitgang naar een open
baren weg bevindt, hoewel die uitgang nim
mer voor de exploitatie van die eigendommen 
pleegt gebruikt te worden, niet aanvaard
baar is'; 

dat dus voor a lle onderdeel en afzonder! ijk 
zal moeten worden onderrocht, of zij al dan 
niet belastingplichtig zijn, terwijl het naar de 
meening van dezen Raad voor de hand li gt, 
aan dit onderroek ten grondslag te leggen de 
kad. indeeling, in · den legger genoemd, ook 
met het oog op het verband, in de artt. 2, 4 
en 6 van de verordening tot heffing van een 
wegbelasting met de kad. indeel ing gelegd ; 

da't ·daarbij echter in het oog gehouden moet 
worden, eenerzijds, dat een perceel, zelf niet 
belendende aan een openbaren weg, noch 
daarop uitgang hebbende, voor een aanslag 
in de belasting ook in aanmerking kan komen, 
a ls het. grenst aan een ander perceel, wel be
lendende aan of uitgang hebbende op een 
openbaren weg, indien voor de exploitatie van 
eerstgenoemd perceel de openbare weg pleegt 
bereikt te worden over het tweede perceel ron
der iemands rechten te krenken en anderzijds, 

dat deel en van grootè perceel en, zooals op 
deze bezitting voorkomen, welke voor de ex
ploitatie daarvan niet plegen bereikt te wor
den van een openbaren weg, ook niet voor d~ 
wegbelasting in aanmerking komen; 

dat - wat betreft de opvatting van den 
Controleur der Gemeentebelasting - de rechts
strijd beperkt zou moeten blijven tot de vraag 
naar de belastbaarheid van de perceelen in 
het bezwaarschrift genoemd, welke opvatting 
reeds in het vertoogschrift is aangevoerd , doch 
voornamelijk ter zitting van 19 April 1937 op 
den voorgrond is gebracht, dat dit betoog zijn 
feitelijken grondslag mist, daar in het be
zwaarschrift de hierbedoelde perceelen a lleen 
bij wij ze van voorbeeld worden genoemd en 
uitdrukkelijk het bezwaar tegen de wijze van 
berekening van den aanslag ook wordt uitge
strekt tot andere niet met name genoemde 
perccelen, gezwegen nog van de omstandig
heid, dat ook de eerst bij beroepschrift aan
gevoerde bezwaren niet buiten beh•rndeling 
mogen worden gelaten (Arrest H. R. van 4 
Maart 1918 B. 1920); 

dat bij het onderzoek naar de belastbaarheid 
der verschi llende perceelen bovendien in het 
oog moet worden gehouden, dat een perceel 
geen uitgang heeft op een openbaren weg, 
wanneer voor de exploitatie pleegt gebruik 
gemaakt te worden van een niet openbaren 
weg alvorens den openbaren weg te bereiken, 
daar de beteekenis van de uitdrukking "uit
gang hebben op een weg" geen wijziging on
dergaat naar gelang een weg al of niet open
baar is en het slot van de bove'ngenoemde 
overweging in het arrest van den H . R. van 
4 Oct. 1933 - waarin met het oog op de in 
dat arrest besproken zaak a lleen gesproken 
wordt van een tusschengelegen openbaren weg 
- evengoed moet gelden voor een tusschen
gelegen niet openbaren weg; 

dat wijders bij het onderroek of een weg al 
dan niet openbaar is, er bepaaldelijk op gelet 
zal moeten worden of zich aan dien weg ken
teekenen bevinden, welke ingevolge art. 4 sub 
2 en 3 der wegenwet de openbaarheid uit
sluiten; 

dat bovendien in aanmerking genomen moet 
worden, dat perceelen - hoewel grenzende aan 
den zoogenaamden Ouden Postweg, zijnde niet 
meer dan een boschpad -, welke voor hun 
exploi tatie plegen bereikt te worden over 
openbare niet binnen de gem. Zeist gelegen 
wegen, niet in de belasting betrokken kunnen 
worden ; 

dat ten slotte, wat betreft de gebouwde 
eigendommen, welke zich op de terreinen be
vinden, deze in de belasting kunnen worden 
betrokken, als zij belenden aan of zich in de 
onmiddellijke nabijheid bevinden van een 
openbaren weg, wat naar het oordeel van 
dezen Raad in een plattelandsomgeving als 
de onderhavige, niet het geval is, indien de 
gebouwde eigendommen zich op een afstand 
van 100 meter of meer van den dichtstbij ge
legen openbaren weg bevinden; 

dat deze Raad, die de bevoegdheid mist zelf 
onderzoekingen in te stellen of te doen instel
len, in de bestaande omstandigheden, met 
vernietiging van de uitspraak, waarvan be
roep, en den bestreden aanslag, naar analogie 
met de in andere wetten dienaangaande gege-
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ven voorschriften (zie b.v. art. 47 der Amb
tenarenwet), de zaak terugwijst naar het ge
meentebestuur van Zeist , ten e inde den aan
slag, met inachtneming van deze uitspraak en 
wo mogelijk na overleg met reclamanten, op
nieuw vast te stellen;" 

dat op grond van deze overwegingen de R . 
v. B ., met vernietiging van de uitspraak, 
waarvan beroep, en den bestreden aanslag, 
heeft verstaan, dat de aanslag opnieuw zal 
worden geregeld met inachtneming van 
's Raads uitspraak; 

0. dat tegen deze uitspraak a ls grieven 
,vorden aangevoerd : 

1 °. dat de R . v. B. ten onrechte de belast
baarheid van de bedoelde e igendommen niet 
voor deze gezamenlijk heeft beslist, ofschoon 
zij naar aard en bestemming een geheel vor
men, maar heeft geoordeeld, dat voor ieder 
kad. perceel afzonderlijk moet worden uitge
maakt, of het onder de omschrijving van art. 
1 der Verordening valt; 

2°. dat de R . v. B . ten onrechte heeft be
slist, dat een perceel geen uitgang heeft op 
den openbaren weg, wanneer voor de exploi
tatie pleegt gebruik gemaakt te worden van 
een niet openbaren weg a lvorens den open
baren weg te berei ken; 

3°. dat de R. v. B . ten onrechte niet-belast
baar heeft verklaard perceelen, welke voor 
hun exploitatie plegen bereikt te worden over 
openbare niet binnen de gem. Zeist gelegen 
wegen, zijnde zulks trouwens ook met de per
ceelen, welke de R . v. B . op het oog heeft, 
niet het geval ; 

4°. dat de R. v. B. ten onrechte heeft ge
oordeeld, dat in een plattelandsomgeving als 
de onderhavige, gebouwde eigendommen, 
welke zich op een afstand van 100 Meter of 
meer van den dichtstbij gelegen openbaren 
weg bevinden, niet in de onmiddellijke nabij
heid daarvan zijn gelegen; 

5° . dat de R. v. B. bij de terugwijzing de 
artt. 8 en 9 van de Verordening niet heeft 
inach tgenomen; 

0 . dienaangaande en ambtshalve: 
dat de eerste grief, voorwover daarbij wordt 

gesteld, dat de bedoelde eigendommen naar 
aard en bestemming één geheel vormen, te
verg!'efs opkomt tegen de feitelijke bes] issing 
van den R . v. B ., dat het hier betreft een 
bezitti ng, b8staande, behalve uit een paar 
kleine boerderijtjes uit verschillende onge
bouwde eigendommen van allerlei aard, bosch
grond, bouw- en woil and en ook groote uitge
strektheden woeste gronden, welke alleen dit 
met el kaar gemeen hebben, dat zij alle aan 
dezelfde e igenaren toebehooren en in hetzelfde 
artikel van den kad. legger zijn vermeld ; dat 
voorts de grief ook wat betreft het bezwaar, 
dat de R. v. B. wu hebben beslist, dat de 
belastbaarheid voor elk kad. perceel afwn
derlijk moet worden uitgemaakt, feitelijken 
grondslag mist, vermits de R . v. B. heeft be
slist - gelijk hij te dezen ronder schending 
van wet of verordening kon beslissen -, dat 
van alle onderdeelen afzonderlijk de belast
baarheid was na te gaan en dat het daarbij 
voor de hand lag aan dit onderzoek ten grond
slag te leggen de kad. indeeling, in den legger 
genoemd; 

dat de tweede grief is gegrond; 

dat toch een ongebouwd eigendom in den zin 
van art. 280 der Gemeentewet en het daar
mede overeenstemmende art. 1 van d" onder
havige verordening uitgang heeft op een open
baren weg, indien men voor de exploitatie van 
dit eigendom dit pleegt te bereiken, zonder 
iemands rechten te krenken, van dien open
baren weg; dat daarbij nu wel de beperking 
moet gelden, dat, indien van een perceel af 
een openbare weg wordt bereikt met gebruik
making eerst van een anderen openbaren weg, 
van eerstbedoelden openbaren weg niet meer 
gezegd kan worden, dat het perceel daarop 
uitgang heeft, omdat alsdan de toegang tot 
het openbaar verkeer aan dat perceel door 
laatstbedoelden Ópenbaren weg wordt ontslo
ten, doch uit evengenoemden grond van de be
perki ng volgt, dat zij alleen bij een tusschen
gelegen openbaren weg geldt, en er niet reeds 
noodzakelijk van beperking sprake moet zijn , 
zoodra voor het bereiken van den openbaren 
weg van een niet-openbaren weg wordt ge
bruik gemaakt ; 

dat - wat betreft de derde grief - van be
lastbaarhe id terzake van uitgang op een open
baren weg slechts sprake kan zijn, indien de 
openbare weg, waarop het perceel u itgang 
heeft, is gelegen binnen de gemeente, welke 
de belasting heft ; dat voor het overige de 
grief als van feitelijken aard in cassatie niet 
ten toetse kan komen ; 

dat dus de derde grief niet tot cassatie kan 
leiden en hetzelfde geldt van de vierde grief, 
wel ke zich richt tegen een besl issing van den 
R. v. B ., bevattende elementen van feitelijken 
aard , die de Raad aldus zonder sch ending van 
wet of verordening kon nemen ; 

dat - wat betreft . de vijfde grief - in het 
midden kan blijven, of de R. v. B. , de zaak 
terugwijzende naar het gemeentebestuur van 
Zeist, niet het oog heeft gehad op het orgaan 
dier gemeente, naar de op de wet steunende 
verordening met opmaking van de kohieren 
belast, nu - wat daarvan zij - die terug
wijzing zelve is onjuist; 

dat toch de R. v. B ., nu ingevolge art. 299 
der Gemeentewet aan hem in beroep werd 
onderworpen het tusschen partijen gerezen ge
schi l , in hoeverre van bepaalde gebouwde en 
ongebouwde eigendommen de belastbaa rheid 
was aan te nemen, dit geschil - op den voet 
van de bepalingen van de wet van 19 Dec. 
1914 S. 564 - had te beslissen, daarbij voor
zooveel dienstig gebruik makende van de mid
delen, welke die wet den Raad voor het ver
krijgen van de vereischte gegevens ten dienste 
stelt, en dat dus de R aad, slechts richtlijnen 
trekkende voor een beslissing van het geschil , 
welke zelve aan een ander gezag werd over
gelaten, niet naar den eisch der wet in dit 
geding uitspraak heeft gedaan; 

dat de uitspraak mitsdien niet in stand kan 
blijven en alsnog verwijzing moet volgen; 

Vernietigt de uitspraak en 
Verwijst het geding naar den R aad van 

Beroep ter verdere behandeling en beslissing 
van de zaak in voltallige vergadering met 
inachtneming van dit a rrest . 

(N. J.) 
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30 Maart 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22bis j 0

• 19.) 
De opheffing der onderhavige openbare 

school is niet vereenigbaar met den eisch, 
gesteld in art. 19 le I id, daar de ouders, 
die in de buurtschap waar de op te heffen 
school staat, wonen, hunne kinderen (± 
36) naar een openbare school moeten zen
den, waarheen de afstand voor een tiental 
meer dan 5 km, voor enkelen 4 à 5 km. 
en voor de overigen bijna 4 km. bedraagt. 

Wij WILHELMINA, enz_; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Aalten tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 
10 November 1937, n°. 133, L. 0., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
24 September 1937, n° . 25, waarbij is beslist, 
dat de instandhouding van de openbare la
gere school te Lintelo, in die gemeente, in
gevolge art. 19 der Lager Onderwijswet 1920 
wordt gevorderd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Maart 1938, n°. 120; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 
26 Maart 1938, n°. 3713, afd. L. 0 . ; 

0. dat de raad der gemeente Aalten bij be
sluit van 24 September 1937 heeft beslist, 
dat de instandhouding van de openbare lagere 
school te Lintelo ingevolge art. 19 der Lager 
Onderwijswet 1920 wordt gevorderd, uit over
weging, dat de openbare lagere school te 
Lintelo over 1936 een gemiddeld aantal leer
lingen van 33¾. had en op 16 Maart 1937 
en 16 Juni 1937 bewcht werd door onder
scheidenlijk 32 en 31 leerlingen; dat de ge
noemde school derhalve valt onder den eisch 
van art. 22bis, eerste lid, der Lager Onder
wijswet 1920 ; dat in het tweede lid van dit 
artikel wordt bepaald, dat de verplichting tot 
opheffing niet geldt, indien de raad beslist, 
dat de instandhouding der school ingevolge 
art. 19 der Lager Onderwijswet 1920 wordt 
gevorderd, d. w. z., dat naar zijn oordeel door 
de opheffing niet meer in een genoegzaam 
aantal scholen in de gemeente voldoend open
baar lager onderwijs wordt gegeven; dat zulks 
geacht moet worden inderdaad het geval te 
zijn en wel op de volgende gronden: 

a. indien de openbare lagere school te Lin
telo wordt opgeheven, zal er in de gemeente 
Aalten slechts aan één school gelegenheid zijn 
tot het ontvangen van openbaar I ager onder
wijs , namelijk aan die te Aal ten (dorp), aan
gezien de openbare lagere scholen te IJzerlo 
en Bredevoort onderscheidenlijk met ingang 
van 1 April 1934 en 1 October 1935 zijn op
geheven; 

b. bij opheffing der openbare lagere school 
te Lintelo zullen de leerlingen voor het ont
vangen van openbaar lager onderwijs aange
wezen zijn op de school te Aalten, die voor 
velen hunner op een belangrijken afstand van 
de woning is gelegen; deze afstand is voor 
14 leerlingen meer dan 4 km; 

c. de openbare lagere school te Lintelo is 
voor de leerlingen, die deze school bezoeken, 
centraal gelegen; 

d. voor de l eerlingen der openbare lagere 

school te Lintelo is op een afstand van minder 
dan 4 km geen gelegenheid openbaar lager 
onderwijs in een andere gemeente te ontvan
gen; 

e. voor een gemeente als Aalten met een 
oppervlakte van 8200 ha moet één school voor 
openbaar lager onderwijs, waarvan de leer-
1 ingen hun woonplaats in elk will ekeurig 
gedeelte der gemeente kunnen hebben, te 
weinig worden geacht; 

/. het feit, dat de gemeente verplicht zou 
zijn voor ongeveer de helft van het aantal 
leerlingen der openbare lagere school te Lin
telo, die na opheffing de openbare lagere 
school te Aalten zouden bezoeken, wegens den 
afstand tusschen woning en school meer dan 
4 km, een vergoeding of tegemoetkoming in 
de kosten van school bezoek te verleenen ( art. 
13 der Lager Onderwijswet 1920), wijst er op, 
dat de school te Lintelo op de juiste plaats 
gelegen is; 

dat naast de genoemde punten mag worden 
gewezen op de belangrijke uitgaven, welke 
toepassing van het genoemde art. 13 voor de 
gemeente wu meebrengen; dat ook van be-
1 ang is het feit, dat de in 1930 nieuwgebouw
de onderwijzerswoning te Lintelo bij opheffing 
van de openbare lagere school aldaar wellicht 
spoedig door het hoofd verlaten zou worden, 
tenvijl het niet gemakkelijk zou zij n de wo
ning opnieuw te verhuren, wat een belang
rijke schadepost zou beteekenen; dat om al 
deze redenen bestendiging van de openbare 
lagere school te Lintelo van gewicht is; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij besluit 
van 10 Nov. 1937, n° . 133, L. 0. , aan dit 
raadsbesluit goedkeuring hebben onthouden, 
daarbij o. a. overwegende, dat, blijkens het 
raadsbesluit, de openbare school te Lintelo in 
1936 een gemiddeld aantal leerlingen van 
33¾. had, terwijl het leerlingenaantal op 16 
Maart 1937 32 en op 16 Juni 1937 31 be
droeg; dat, gezien ook het verloop van het 
leerlingental gedurende de laatstvoorafgegane 
jaren, niet verwacht mag worden, dat de 
school eerlang aanmerkelijk in omvang zal 
toenemen ; dat het hancfuaven van een school 
van een dergelijken beperkten omvang over 
het algemeen niet in het belang van het on
derwijs kan worden geacht; dat in de behoef
te aan openbaar lager onderwijs in de ge
meente Aalten voldoende kan worden voor
zien door de bestaande school te Aalten, waar
aan niet afdoet, dat ten behoeve van sommi
gen der huidige leerlingen van de school te 
Lintelo aanspraak zou kunnen worden ge
maakt op een tegemoetkoming ingevolge art. 
13 der Lager Onderwijswet 1920; dat over
wegingen van louter financieelen aard bij de 
onderwerpelijke beslissing buiten beschouwing 
moeten blijven; dat, op grond van het voren
staande, Ged. Staten van oordeel zijn, dat de 
instandhouding va n de openbare lagere school 
te Lintelo ingevolge art. 19 der meergemelde 
wet niet wordt gevorderd; 

dat van het genoemd besluit van Ged. Sta
ten de raad der gemeente Aalten bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijns in
ziens in de behoefte aan openbaar lager on
derwijs in de gemeente Aalten niet voldoende 
kan worden voorzien door de bestaande school 
te Aal ten; dat ongeveer de helft der leer-
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lingen van de openbare lagere school te Lin
telo op meer dan 4 km afstand woont van 
-de school te Aalten, uit welk feit voortvloeit, 
dat de school te Lintelo een eigen, centrale, 
plaats inneemt ten opzichte van een gedeelte 
-der leerlingen, voor wie in de gemeente Aal
ten openbaar lager onderwijs wordt verlangd; 
dat de uitspraak van Ged. Staten bovendien 
te weinig rekening houdt met de zienswijze 
der Regeering, kenbaar gemaakt bij het over
leg met de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal , volgens welke bij de toepassing van art. 
22bis der Lager Onderwijswet 1920 aandacht 
moet worden geschonken aan de vraag, of een 
gemeente al dan niet een groote oppervlakte 
heeft; dat de gemeente Aalten een groote 
uitgestrektheid heeft, namelijk 8200 ha; 

0 . dat in dit geschil moet worden beslist, 
of ingeval van opheffing van de openbare 
school te Lintelo zou kunnen gezegd worden, 
dat in de gemeente Aalten niet voldaan zou 
zijn aan den eisch van art. 19, le I id, der 
Lager Onderwijswet 19 20, dat aldaar voldoend 
lager onderwijs moet worden gegeven in een 
genoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdienstige 
gezindheid toegankelijk zijn; 

dat, de omstandigheden, woals die zich in 
het onderhavige geval voordoen, in aanmer
king geuomen, naar Ons oordeel de opheffing 
van de openbare school te Lintelo inderdaad 
niet met het bepaalde in de evengenoemde 
wetsbepaling vereenigbaar is; 

dat met name het deel der bevolking in de 
gemeente Aalten, dat zij ne kinderen openbaar 
onderwijs wil doen genieten, niet geacht kan 
worden daartoe overeenkomstig het meerge
meld wetsvoorschrift voldoende in de gelegen
heid te zijn gesteld, indien diegenen onder 
h en, die in Lintelo en omgeving wonen, hunne 
kinde ren, ten getale van ongeveer 30, naar 
de openbare school te Aalten (dorp) moeten 
zenden, waarheen blijkens de overgelegde 
ambtsberich ten de afstand voor een tiental 
meer dan 5 km, voor enkelen 4 à 5 km en 
voorts voor de meesten bijna 4 km bedraagt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, het vorenvermelde besluit 
van den raad der gemeente Aalten a lsnog 
goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast enz. 

(A.B. ) 

4 Ap,·il 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Alg. Pol. Verord. v. Haarlem art. 
9; Wet Alg. Bep. art. 11 ; Winkelsluitings
wet art. 3; Sv. art. 439.) 

Naar het gewone spraakgebruik worden 
onder de uitdrukking "plaatsen waar men 
gelagen zet" verstaan plaatsen, waar - a l 
dan niet naast spijs - drank te verkrijgen 
is. In art. 9 der A lg. Pol. Verord. van 
H aarlem is daarvan kennelijk niet afgewe
ken, woals blij kt uit de woorden "herber
gen en andere voor het pub! iek toeganke
lijke plaatsen, waar men gelagen zet" en 
uit de omstandigheid , dat dergelijke plaat-

sen in de verordening worden aangeduid 
onder het verzamelwoord "tapperijen", 
terwijl ook in de t.1.1. die term blijkbaar 
in den zin der verorden ing is gebezigd. 

Daar in de gebezigde bewijsmiddelen 
n iets voorkomt, waaruit kan worden afge
le id, dat in de inrichting van req. (auto
matenhal) dranken verkrijgbaar waren , is 
de bes! issing, dat hij had gehouden eene 
inrichting, waar men gelagen zet, niet met 
redenen omkleed. 

[Anders Adv.-Gen. Berger, die de an
dere middelen behandelend van oordeel is, 
dat de artt. 154, lid 1 en art. 9 der Alg. 
Pol. Verord. van Haarlem niet strijdig 
zijn met art. 3 der Winkelsluitingswet, en 
dat de grief omtrent de onjuiste vermel
ding van den datum van het vonnis a quo 
in de dagv. in appèl feitel ijken grondslag 
mist. 

De door den Adv.-Gen. nog opgeworpen 
vraag, of de H . R. mogelij k bezwaar heeft 
de middelen te behandelen, nu req. de 
gronden, waarop de door hem vermelde 
artikelen zouden zijn geschonden, enkel bij 
pleidooi heeft genoemd en daarva n niet 
vóór de slui ting der terechtzitting schrif
telijk opgave heeft gedaan, beantwoordt 
de H . R. implicite ontkennend.] 

Op het beroep van ,J. V., banketbakker te 
Haarlem, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem van 
9 Dec. 1937, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vrijsprekend vonni& van 
het Kantongerecht te H aarlem op 13 Oct. 1937 
in deze zaak gewezen, requirant terzake van: 
"het als tapper zijn tapperij tusschen 12 u ur 
's-nachts en den daarop volgenden dag 7 uur 
's morgens voor het publiek geopend hebben", 
met aanhaling van de a rtt. 9, 154 en 169 der 
Alg. Politieverordening voor Haarlem en 23 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van een gulden , bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door een äag hechtenis ; 
(Gepleit door Mr. B . W. Stomps) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

A rt. 154 der Alg. Politieverordening voor 
H aarlem verbiedt, behoudens ten deze niet 
toepasselij ke uitzonderingen, iedernn tapper of 
zijn vervanger zij n tapperij tusschen 12 uur 
's nachts en den daarop volgenden dag 7 uur 
's morgens voor het publiek geopend te hebben 
of toe te l aten, dat tusschen genoemde uren 
niet tot zijn gezin behoorende personen buiten 
noodzaak zich bevinden in open aanhoorig
heden dier tapperij, terwijl blijkens a r t. 9 dier 
verordening daarin onder " tapperijen" worden 
verstaan alle voor het p ubliek toegankelijke 
local iteiten, waarvoor een vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein, voor 
gebruik ter plaatse van verkoop, of een verlof 
krachtens de D rankwet is verleend, all e her
bergen en a ndere voor het publiek toeganke
lijke plaatsen , waar men gelagen zet, en onder 
"tapper" el k houder of houdster van een der 
woeven genoemde inrich t ingen. 

Bij het bestreden vonnis is de requirant met 
toepassing enz. veroordeeld in enz., zulks op 
grond van het hem telastegelegde en bewezen 
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verklaarde feit: ,,dat hij op 19 September 
jongstleden, des voormiddags omstreeks te 1 
uur, in de gemeente Haarlem als houder van 
een voor het ·publiek toegankelijke inrichting 
waar men gelagen zet - namelijk een auto
matenhal alwaar het publiek de uit de a ldaar 
aanwezig; automaten verstrekte consumptie
artikel en, o. a. bonbons, gebakjes , slaatjes, 
croquetjes, balletjes gehakt, enz. opeet - en 
welke inrichting was gevestigd in perceel n°. 
7 aan de Anegang, voor het publiek geopend 
heeft gehad, zijnde daar toen publiek, namelijk 
een aantal personen aanwezig geweest die de 
uit de automaten verstrekte consumptieartike
len opaten." 

Bij pleidooi zijn toegelicht drie middelen 
van cassatie, luidende: 

,,S., althans v. t. van: 
I. Art. 154 Algemeene Politieverordening 

voor Haarlem, j 0
• art. 9 dier verordening, j 0

• 

169 idem, j 0
• artt. 338, 352 lste lid, 359 Sv., 

artt. 23 en 91 Sr. : 
als voren: 
II. Art. 3 Winkelsluitingswet, art. 144 

Grondwet, artt. 168 en 194 Gemeentewet; 
als voren: 
III. Artt. 412 j 0

• 260, 279, 349, 425 Sv .. " 
Tegen behandeling der middelen kan bij 

Uwen Raad wellicht bezv.,aar rijzen in verband 
met het feit, dat daarbij enkel gewag wordt 
gemaakt van de wettelijke voorschriften, die 
a ls geschonden of verkeerd toegepast worden 
voorgesteld , zonder dat tevens de gronden 
worden opgegeven, waarop naar het oordeel 
van den requirant die schending of verkeerde 
toepassing berust. Wel zijn die gronden door 
den raadsman van requirant in zijn mondelinge 
voordracht ter sprake gebracht, doch verzuimd 
werd daarvan - overeenkomstig het voor
schrift van art. 439 Sv. - vóór de sluiting 
der terechtzitting schriftelijke opgave aan den 
Hoogen Raad te doen. 

Ter toelichting van het eerste middel werd 
betoogd, dat de bij dagvaarding bedoelde auto
matenhal ten onrechte is beschouwd als eene 
inrichting, ,,waar men gelagen zet." Hiermede 
kan ik mij niet vereenigen, daar aan gemelde 
uitdrukking, wat daarvan oorspronkelijk de 
beteekenis moge zijn geweest, naar het tegen
woordige spraakgebruik, bepaaldelijk in wet
ten of verordeningen, in het a lgemeen geene 
andere beteekenis is te hechten, dan die van 
eene inrichting, waar het publiek spijs of 
drank tegen betaling kan gebruiken en art. 9 
der onderwerpelijke verordening m. i. geene 
:.ianleiding geeft om aan te nemen, dat die 
uitdrukking daarin in anderen zin zoude zijn 
bedoeld (v.g. H. R. 25 Febr. 1935 W. 12934, 
N. J. 1935, 689). 

H et tweede middel ziet, blijkens de aange
haalde artikelen en de mondelinge toelichting, 
in de toegepaste verordening strijd met art. 3 
der Winkelsluitingswet, ten onrechte evenwel , 
omdat het blijkens het bepaalde onder c van 
genoemd artikel niet van toepassing zijn van 
de bepalingen der Winkelslnitingswet op kof
fiehuizen, restaurants en andere inrichtingen, 
waar uitsluitend of in hoofd1..aak spijzen of 
dranken voor verbruik ter plaatse worden 
bereid of ten verkoop in voorraad zijn, voor
zoover betreft den verkoop van spijzen of 
dranken voor verbruik ter plaatse, geenszins 

L . 1938. 

medebrengt, dat het verstrekken van spijzen 
of dranken in die inrichtingen na 1 2 uur 
's nachts en vóór 7 uur des morgens a ls een 
onaantastbaar recht buiten de regelingsbe
voegdheid van den gemeenteraad zoude vallen 
en dat niet andere, dan bepalingen van winkel
sluiting, betreffende bedoelde inrichtingen wu
den mogen worden gemaakt (v. g. H. R. 5 
N ov. 1934 W. 12875 , N . J . 1935 , 344; 18 Dec. 
1933 W . 12730, N . J . 34, 300; 15 J an. 1934 
W. 12738, N. J. 1934, 1131 ). 

Het derde middel berust, blijkens de toelich
ting, op de klacht, dat de dagvaarding in hoo
ger beroep ten dezen aan requirant beteekend, 
melding maakt van een vonnis van den K an
tonrechter te H aarlem, op 30 September 1937 
gewezen, terwijl het beroepen vonnis dagtee
kent van 13 October 1937, wodat die dagvaar
ding voor requirant, tegen wien meerdere von
nissen door den Kantonrechter zijn gewezen, 
doch geen van 30 Septemher 1937, onbegrij
pelijk wude zijn geweeRt en om die reden 
nietig. Het middel mist feitelijken grondslag, 
daar de dagvaarding in hooger beroep niet 
behoort tot de stukken, waarvan de Hooge 
Raad kennis kan nemen. 

De voorgestelde middelen mitsdien onge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

S., althans v. t ., van: 
I. Art. 154 der Al gemeene Politieverorde

ning voor Haarl em, junctis de artt. 9 dier ver
ordening, 169 idem, 338, 352 l ste lid , 359 Sv., 
23 en 91 Sr., 

door ten onrechte aan te nemen dat ver
dachte een voor het publiek toegankelijk,i in
richting waar men gelagen zet op den in de 
dagvaarding genoemden tijd voor het publiek 
heeft geopend geh ad, hebbende immers de 
Rechtbank ten onrechte aangenomen dat een 
automatenhal is een voor het publiek toeganke
lij ke inrichting waar men gelagen zet - en 
a lzoo aan de dagvaarding een onjuiste uitleg
ging heeft gegeven in strijd met de bewoordin
gen der dagvaarding en der genoemde arti ke
len, terwijl niet in de dagvaarding is ten laste 
gelegd, dat niet uit de automaat verstrekte 
goederen zijn verkocht; 

II. a ls voren: 
art. 3 der Winkelslui tingswet, art. 144 der 

Grondwet, art. 168 en 194 der Gemeentewet , 
door, aangezien art. 3 der Winkelslui tings

wet automaten nadrukkelijk uitslui t, en een 
negatieve regeling toch ook een regeling is en 
derhalve de Al gemeene Politieverordening on
verbindend is te dien aanzien, deze niet on
verbindend te verklaren; 

III. a ls voren : 
artt. 412, junctis 260, 279, 349, 425 Sv., 
door, aangezien in de dagvaarding in hooger 

beroep de datum van het vonnis van den K an
tonrechter onjuist is opgenomen, deze niet nie
tig te verklaren in hooger beroep, daar deze 
verwijst ten aanzien van de feiten welke wor
den ten laste gelegd naar een vonnis van 30 

11 
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September 1937 gewezen door den Kanton
rechter te Haarlem, welk vonnis requirant on
bekend is, en welk vonnis ook nimmer gewe
zen is, zijnde nu er twee zaken in prima waren 
ten laste gelegd aan verdachte, voor verdachte 
ten zeerste verwarrend, en zijnde derhalve 
dezll dagvaarding een obscuur l ibel, althans 
door den Officier van Justitie niet niet-ont
vankelijk te verklaren; 

0. dat bij het bestreden vonnis, - met qua-
1 ificatie en strafoplegging als gezegd, - is 
bewezen verklaw-d het aan requirant te laste 
gelegde, luidende : dat hij enz. (zie conclusie); 

Wat het eerste middel betreft: 
0. dat art. 154, lste lid van de Al g. Pol.

verord. voor Haarlem luidt: (zie conclusie); 
dat art. 9 dier Verordening onder meer in

houdt: (zie conclusie); 
0. dat bij dit middel is betoogd, dat in het 

bestreden vonnis ten onrechte bewezen ver
klaard is, dat requirants automatenhal is "een 
inrichting waar men gelagen zet" in den zin 
van voormeld art. 9; 

0. dat naar het gewone spraakgebruik onder· 
de uitdrukking " plaatsen waar men gelagen 
zet" worden verstaan plaatsen, waar, - a l dan 
niet naast spijs, - drank te verkrijgen is; 

0. dat bij art. 9 van bedoelde verordening 
daarvan kennelijk niet is afgeweken, zooals 
blijkt uit de woorden " herbergen en andere 
voor het publiek toegankelijke plaatsen, waar 
men gelagen zet" en uit de omstandigheid, dat 
forgelijke plaatsen in de verordening worden 
aangedu id onder het verzamelwoord "tappe
rijen", terwijl ook in de telastelegging die 
term blijkbaar in den zin van de verordening 
is gebezigd; 

0 . dat in den inhoud der in het bestreden 
vonnis gebezigde bewijsmiddelen echter niets 
voorkomt, waaruit kan worden afgeleid , dat 
in de inricht ing van requirant dranken ver
krijgbaa r waren, wodat de beslissing, dat hij 
had gehouden een inrichting, waar men ge
lagen zet, niet met redenen is omkleed, waar
door geschonden zijn de artikelen 350 en 359 
in verband met 398, 415 en 425 Sv., hetgeen 
met nietigheid is bedreigd; 

0. dat het middel derhalve is gegrond en 
tot vernietiging van het bestreden vonn is leidt, 
zuodat een onderwek van de andere middelen 
achterwtige kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonn is, en 
R echtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, ten einde h aar, met inachtneming 
van dit arrest, op het bestaande hooger beroep 
verder te berechten en af te doen. 

(N. J .) 

4 April 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 28 Mei 1925 S. 216 Artikel 
LXXXVII.) 

De bedoeling van art. LXXXVII is niet, 
van besli ssingen van B . en W. omtrent de 
toekenn ing van wachtgelden, waarop krach
tens eene gemeentelijke wachtgeldregeling 
aan prnak wordt gemaakt, beroep op de 
Kroon te geven. Daaromtrent behoort door 
den bij de Ambtenarnnwet 1929 aangewe-

zen rechter een beslissing te worden ge
geven. 

Nu appellante in aamne1·king komt voo r 
vervroegd ouderdomspensioen, zijn er geen 
termen om haar bovendien een wachtgeld 
toe te kennen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M ejuffrouw A. C. Provily, gewezen Di rec
trice van den verplegingsdienst bij den ge
meentelijken geneeskundigen dienst te Zaan
dam, betreffende hare aanspraken op wacht
geld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Maart 1938, n°. 133; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 Maart 1938, 
n°. 90 II, Afdeeling Pensioenen en Wachtgel 
den; 

0 . dat Mejuffrouw A. C. Provi ly bij besluit 
van B. en W. van Zaandam van 15 October 
1937, n°. 4449, met ingang van 1 Janua ri 
1938 wegens opheffing van haar betrekking 
eervol werd ontslagen als directrice van den 
verplegingsdienst bij den gemeentel ijken ge
neeskundigen dienst; 

dat Mejuffrouw A. C. Provily te dezer zake 
Onze beslissing heeft ingeroepen, aanvoerende, 
dat zij overeenkomstig art. 40 van de ge
meentelijke verordening, regelende den rechts
toestand der gemeente-ambtenaren, zich 27 
Nov. 1937 schriftelijk tot B. en W. heeft ge
wend met het verzoek haar overeenkomstig 
deze verorden ing voor wachtgeld in aamner
king te doen brengen, op welk verzoek af
wijzend werd beschikt op grond van art. 41 
van de genoemde verordening; dat echter in 
dit artikel a ll een wordt vermeld ouderdoms
en invaliditeitspensioen en geen vervroegd 
pensioen, zoodat naar h are meening de af
wijzende beschikki ng op haar verwek om 
wachtgeld onjuist moet worden geacht; 

0. dat de kennelijke strekking van het 
beroep van de appellante is, dat door Ons zal 
worden bes] ist, dat het gemeentebestuur van 
Zaandam ten onrechte op grond van art. 41 
van de verordening der gemeente Zaandam, 
regelende den rechtstoestand der gemeente
ambtenaren, op haar verzoek om wachtgeld 
afwijzend heeft beschikt; 

dat een dergelijke bes] issing echter niet door 
Ons ingevolge art. LXXXVII der wet van 
28 Mei 1925, S. 216, kan worden gegeven ; 

dat toch de bedoeling van deze wetsbepaling 
niet is van besliss ingen van B . en W . omtrent 
de toekenning van wachtgelden, waarop 
krachtens eene gemeentelijke wachtgeldrege
li ng aanspraak wordt gemaakt, beroep op Ons 
te geven; 

dat omtrent het even bedoelde punt, hetwelk 
de appell ante en het gemeentebestuur van 
Zaandam verdeeld houdt, niet door Ons, doch 
door den bij de Ambtenarenwet 1929 aange
wezen rechter een beslissing behoort te worden 
ge_~even, bij welken rechter de appell ante, 
bhJkens de stukken, trouwens eveneens beroep 
heeft ingesteld; 

dat de appell ante mitsdien in zooverre in 
haar beroep niet kan worden ontvangen; 

dat, voorwover de appellante Onze bes] is-
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sing mede mocht hebben ingeroepen ten einde 
te verkrijgen, dat, in ve1·band met het feit, 
da t h aar door de gemeente Za andam geen 
wachtgeld is toegekend, haar al snog door 
Ons een wachtgeld w u worden toegekend , ge
oordeeld moet worden, da t , nu zij blijkens de_ 
stukken in aanmerking komt voor vervroegd 
ouderdomspensioen, e r geen termen zijn om 
h aar bovendi en een wachtgeld toe te kennen ; 

Gezien de wet van 28 Mei 1925, S. 216 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

de appell ante niet-ontvankelijk te verkl aren 
in haar be roep, voorw over zij daa rbij voor
ziening vraagt tegen de besli ssing van het 
gemeentebestuur va n Zaandam omtrent hare 
aanspraken op wachtgeld krach tens de veror
dening der gemeente Zaandam, regelende den 
rech tstoesta nd der gemeente-ambtena ren, en 
voor het overige het beroep ongegrond te 
ve rkl a ren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast enz. 

(A.B.) 

8 April 1938. KONINKLIJK BESLU IT. 
(Hinderwet Art . 17. ) 

E en besluit va n B. en W . tot het op
leg gen van nieuwe voorwaarde n, waarin 
slechts vermeld wordt " dat het noodzake
lijk is, teneinde het gevaar , aan de in
richting verbonden te keeren", nieuwe 
voon vaarden op te leggen, voldoet niet 
aan den e isch van art . 17 2e lid. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep , ingesteld door 

P. van der Staak, te Tilburg, tegen het be
slu it van B . en W. die r gemeente van 29 
Juli 1937, n°. 6678, H . 021/2 , Ie Afdeeling , 
tot het verb inden van n ieuwe voorwaarden 
aan hun beslui t van 8 Juni 1926, waarbij 
aan den ap pell ant en zijne rech tverkr ijgenden 
voorwaardelijk ver gunning is verleend tot het 
opri chten van een schutsboom op het perceel, 
ka dastraa l bekend gemeente Tilbu rg, sectie 
F , N °. 484, gelegen aan de Kievit N°. 1 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur , gehoord , a dvies van 
23 M aa rt 1938, 0

• 134 ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Socia le Zaken van 2 Apr il 1938, N °. 173 H , 
Afdeeling A rbe id ; 

0 . dat B. en W . van Tilburg bij hun even
vermeld beslui t , met toepass ing yan art. 17 
der Hinderwet, aan hun besluit van 8 Juni 
1926, waarbij aan P. van der Staak, te T il 
burg, en zijne rechtverkrij genden ve rgunning 
is verl eend tot he t o prich ten van eon schuts
boom o p perceel , kadast raa l bekend gemeente 
T il burg, sectie F , N °. 484, gelegen aan de 
K ievit N °. 1, elf n ieuwe voorwaarden hebben 
toegevoegd, o. m. inhoudende: 60. I nd ien zich 
iemand in de onveilige strook ophoudt, mag 
niet geschoten worden. Tijdens het schieten 
moet op de plaatsen met een rooden cirkel 
op bijgaande teekening aangegeven , een roode 
vla g zij n geplaatst, groot 0.55 X 0.60 m, als- · 
mede een waarschuwingsbord , groot 0.30 X 
0.50 m, waarop met zwarte dui delij k leesbare 1 

letters op witten ach tergrond het vol gende 

opschrift moet zijn aangebracht : ,,W aarschu
wing ! Onveilig terrein! Er wordt geschoten 
a ls roode vlaggen zijn gepl aatst" ; 

dat B . en W. daarbij hebben overwogen, 
da t het noodza kelijk is, ten e inde het gevaar 
aan de inrichting verbonden te keeren , nieuwe 
voorwaarden op te leggen ; 

dat van dit besluit P. van der Staak bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, da t 
in zijn · café is gevestigd het scherpschutters
g ilde " Nooit Gedacht"; da t ten behoeve van 
di t g ilde zich op zijn erf een zoogenaamde 
schietboom bevindt ; da t zijn bedrijf annex 
café zich in een onbebouwd gedeelte der ge
meente Tilburg bevindt ; da t het college van 
B. en W. der gemeente Tilburg bij beslui t 
van 29 Juli 1937 heeft bepaald, dat op grond 
van a rt. 17 de r Hinderwet op versche idene 
punten, nader aangeduid, t ijdens schietwed
strijden c.q. oefeningen waarschuwingsvlag
gen en -borden gepl aatst moeten worden ; dat 
het pla atsen van deze vlaggen en borden 
groote bezwa ren met zich brengt voor het 
bovengemelde schuttersgilde; dat, gez ien de 
pl aatselijke omstandigheden , de wedstrijden 
c.q. oefeningen van het g ilde " Nooit Ge
dacht" geen enkel gevaar opleveren ; 

0. dat krach tens art. 17 , lid 2, der Hinder
wet geene nieuwe voorwaarden mogen worden 
opgelegd dan bij een met redenen omkleed 
beslui t; 

dat het best reden beslui t van B. en W. van 
Tilburg, waarin slech ts vermeld wordt, dat 
het noodzakelijk is, ten e inde het gevaar aan 
de inrich ti ng verbonden te kee ren, n ieuwe 
voorwaarden op te leggen, niet aan het voor
schr ift der wet beantwoordt ; 

Gezien de Hinderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden beslu it te ve rnietigen. 
Onze Minister van Socia le Za ken is belast 

enz. 
(A. B.) 

9 A pril 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art . 57. ) 

Terech t heeft de Ministe r de onderhavige 
school niet voor r ijksvergoeding in aan
merki ng gebracht , aangezien het school
bestuur ten onrechte meent aan a r t. 57 
2e li d, zooals dat ingevolge a rt. IV der 
wet van 30 Dec. 1932 S . 689 luidt, aan
spraak op beho ud der vergoeding te kun
nen ont leenen. I mmers, wil e r van dal en 
beneden de in het l e lid gestelde getall en 
sprake zijn, dan moeten d ie getall en te
voren zijn bereikt, hetgeen in casu niet 
het geval is geweest in de j a re n, vooraf
gaand aan dat, waarover de vergoeding 
werd gevraagd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

het Bestuur van de Vereenig ing Sur ingar
school , te Maastrich t, tegen de besli ss ing van 
Onzen M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen van 31 Dec. 1937, n° . G. 3483 , 
Afdeeling L. 0. , waarbij de Rijksvergoed ing , 
bedoeld - in a r t. 97 der L ager · Onderwij swet 
1920, over het jaar 1936 ten behoeve van de 
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bijwndere school voor uitgebreid lager onder
wijs aldaar, Wijk, Franciscus-Romanusweg 50, 
is geweigerd ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het a lgemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaa rschoolonderwijs) van 
4 Febr. 1938, n°. 15997; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Maart 1938, n°. 132 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
April 1938, n°. 4025, Afd. L . 0.; 

0 . dat het besluit van Onzen Minister steunt 
op de overwegingen, dat deze op 18 Septem
ber 1933 geopende school, welke niet meer 
dan drie leerjaren omvat, in 1936 gemiddeld 
38 leerlingen telde, waarvan gemiddeld 23 
tot het tweede en derde leerjaar en gemid
deld 13 tot het derde leerj aar behoorden; 
dat ingevolge het tweede lid van art. 96, 
juncto het eerste lid van art. 57 , der Lager 
Onderwijswet 1920, zooals het laatstgenoemde 
artikel wordt gelezen krachtens art. IV der 
wet van 30 Dec. 1932, S. 689, voor aanspraak 
op Rijksvergoeding wordt vereischt, dat het 
gem iddeld aantal leerlingen dezer in een ge
meente met meer dan 50,000 inwoners geves
tigde school ten minste bedraagt 48 in het ge
heel, 24 voor het tweede en derde leerjaar en 
12 voor het derde leerjaar; dat mitsdien ten 
aanzien van het jaar 1936 aan deze e ischen 
voor wat betreft het totaal aantal leerlingen 
en het aantal leerlingen vereischt voor het 
tweede en derde leerjaar, niet is voldaan; 
dat voorts het gemiddeld aantal leerlingen 
van het derde leerjaar in 1933, 1934 en 1935 
nimmer gemiddeld 12 heeft bedragen, wodat 
in geen dier jaren is voldaan aan de geza
menlijke eischen van het eerste lid van art. 
57 ; da t d ientengevolge het tweede lid van het 
evengenoemde art. 57 geen toepassing kan 
vinden ; 

da t het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het gemiddeld aantal leerlingen over de 
twee eerste kalenderj aren na de opening der 
school over 1934 en 1935 bedragen respectie
velijk 54 en 49 , zijnde meer dan het gemid
delde, hetwelk art. 57, l e lid slot, stelt; dat 
art. 57, le lid, als minima stelt een gemid
delde van 48 leerlingen voor de geheele 
school, 24 a ls gemiddelde voor het 2e en 3e 
leerjaar en 12 leerlingen als gemiddelde voor 
het 3e leerjaar; dat voor het jaar 1936 alleen 
aan den minimum-eisch van 12 leerli ngen ge
middeld voor het 3e leerjaar wordt voldaan; 
dat art. 57, 2e l id, nu bepaal t, dat de aan
spraak op vergoeding gedurende 3 achtereen
volgende jaren niet verloren gaat, zool ang in 
een ig jaar het aantal leer! ingen niet daalt 
beneden het drievierde gedeel te van de in 
het eerste lid gestelde getallen, mits de school 
reeds voor vergoeding a ls zoodanig in aan
merking is gekomen; dat de school over 1934 
en 1935 voor vergoeding in aanmerking is 
gekomen; dat het gemiddelde aantal leer
lingen van de geheele school dus mag dalen 
tot drievierde of 36, idem voor het 2e en 3e 
leerjaar tot 18 en idem voor het 3e leerjaar 
·tot 9 ; dat deze cij fers voor de school respec
t ievelijk 38, 23 en 13 waren ; dat dus zijns 
inziens zijn school op grond van art. 57, 2e 

lid, der Lager Onderwijswet 1920 over 1936 
recht op vergoeding heeft; 

0 . dat art. 57, 2e lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 ingevolge art. IV der wet van 30 
Dec. 1932, S. 689 , luidt: ,,Indien aan eene 
school voor uitgebreid lager onderwijs, welke 
voor vergoeding a ls zoodanig reeds in aan
merking is gekomen, het aantal leerlingen 
daalt beneden de in het eerste Jid gestelde 
getallen, gaat de aanspraak op vergoeding 
gedurende drie achtereenvolgende jaren niet 
op dien grond verloren , zoolang niet in eenig 
jaar het aantal daalt beneden het drievierde 
gedeelte daarvan" ; 

dat de appell ant ten onrechte meent, dat 
deze hier van toepass ing zijnde wetsbepaling 
over 1936 aanspraak op behoud van de Rijks
vergoeding te kunnen ontleenen ; 

dat immers, wil er van dalen beneden de 
in het l ste lid van art. 57 gestelde getallen 
spra ke zijn, die getallen tevoren bereikt moe
ten zijn; 

dat zulks niet het geval is geweest met het 
aantal , dat voor deze school in het derde 
leerjaar vereischt was, te weten 12, aangezien 
ook in de jaren, voorafgaande aan het jaa r 
1936, het aantal leerlingen in de derde klasse 
beneden 12 is gebleven ; 

dat mitsdien, nu niet betwist is, dat ook 
het l ste lid van het genoemde wetsartikel 
geen recht op vergoeding ten deze geeft, Onze 
Minister terecht de onderhavige school over 
1936 niet voor Rijksvergoeding in aanmerking 
heeft gebracht; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

9 April 1938. KONINKLI JK BESLUIT. 
(Gemeentewet Artt. 228a en 228c.) 

Ged. Staten hebben te recht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot het 
aangaan van een geldleening en den ver
koop van effecten ten behoeve van den 
voorgenomen bouw van een ambtswoning 
voor den burgemeester, aangezien niet kan 
worden verwacht, dat de bekleeders van 
dit ambt, gezien het bedrag der daaraan 
verbonden jaarwedde, een huishuur zullen 
wil! en betalen als zou worden vereischt 
om de gemeente geen geldelij k nadeel te 
doen lijden, terwijl bovendien van urgen
tie van den bouw moeil ijk sprake kan 
zijn , daar de woning van den huidigen 

. burgemeester, zij het ook in een naburi ge 
gemeente, op een geringen afstand van 
het gemeentehuis is gelegen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente W adenoijen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gel derland van 
8 December 1937, 0

• 104, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan de raadsbesluiten van 
7 October 1937, tot het aangaan van een 
geldleening en het verkoopen van effecten, 
ten behoeve van den voorgenomen bouw van 
een ambtswoning voor den burgemeester; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Maart 1938, N°. 130; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 April 1938, 
11254, afdeeling Binnenlandsoh Bestuu.1:; . 

0. dat de raad der gemeente Wadeno1Jen m 
zijne openbare vergadering van 7 October 
1937 o. m. heeft besloten tot dekking der kos
ten van den bouw van een ambtswoning voor 
den burgemeester te verkoopen: 

4 effecten der ederlandsoh Werkelijke 
chuld ad f 1000 nominale waarde, rentende 

2½ % per jaar, is .. ............. ... ........ . f 4000 
1 effect idem ad f 500 ... ... ... ,, 500 

15 effecten idem ad f 200 . . . . . . . . . ,, 3000 
21 effecten idem ad f 100 ..... .. .. ,, 2100 

1 in chrijving op het Grootboek der 
N. W. S. ad f 300 . ... .... . ....... ..... .. .... ,, 300 

Totale nominale waarde f 9900 
en tot dekking van het resteerende bedrag 
dezer kosten een ge ldl eening aan te gaan va~ 

·ten hoogste f 2000 tegen een rente van maxi
maal 3¾. % af te lossen in 8 jaren, aanvan
gende in h~t jaar 1938, jaarlijks een gelijk 
bedrag; 

dat Ged. Staten v.in Gelderland bij hun be
slui t van · 8 December 1937, 0

• 104, aan deze 
raadsbesluiten goedkeuring hebben onthouden, 
daarbij overwegende, dat dE bouw va~ eene 
ambtswoni ng voor den burgemeester met als 
urgent is te beschouwen en de. financieele om
standigheden der gemeente e1schen, dat alle 
niet strikt noodzakelijke uitgaven worden na
gelaten; 

dat van deze beslissing de raad der gemeen
te Wadenoijen bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat naar zijne meening de bouw 
van eene ambtswoning voor den burgemees
ter geen financieele nadeelen voor de ge
meente kan medebrengen; 

O. dat blijkens de stukken de exploitatie
kosten voor den geheelen economischen le
vensduur van de te bouwen ambtswoning 
f 24 956.06 zullen bedragen, zoodat, wil de 
gem'eente geen verlies lijden, jaarlijks een 
huurprijs van f 625 zal moeten worden be
taald; 

dat evenwel, gezien het bedrag van de aan 
het burgemeestersambt verbonden wedde, niet 
kan worden verwacht, dat de bekleeders van 
dit ambt een dergelijk bedrag aan huishuur 
zullen willen betalen ; 

dat er derhalve wel degelijk geldelijk na
deel voor de gemeente valt te duchten ; 

dat bovendien blijkens het adv ies van Ged. 
Staten van urgentie van den voorgenomen 
bouw moeilijk sprake kan zijn, aangezien d.~ 
woning van de n huidigen burgemeester. ZlJ 

het ook in eene naburige gemeente, op ee.n 
afstand van 15 minuten van het gemeentehms 
te Drumpt is gelegen; . 

dat mitsdien het bestreden besluit moet wor
den gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (A. B.) 

11 April 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 art. 1; Sv. art. 
359.) 

Tot de werkzaamheden, in een onderne
ming van tuinbouw, welke volgens art. 1 
der Arbeidswet niet onder arbeid in den 
zin dier wet zijn te verstaan, behoort -
behoudens het, hier niet ter sprake komen
de bepaalde in art. 1, 2e lid onder b -
de afzet van de in die ondernemingen ge
kweekte producten en daarmede alle werk
zaamheden, welke voor dien afzet noodig 
zijn, de administratieve inbegrep~n, oo~ 
a ls zij geschieden in een gezamenhJke ve1-
lingsonderneming. [Aldus ook Adv.-Gen. 
Wijnveldt]. . .. 

Indien de door req. gegeven fe1tehJke 
uiteenzetting juist zou zijn, had de Rechtb. 
niet tot een veroordeeling mogen komen. 
De Rechtb. heeft derhalve die voorstel-
1 ing ten onrechte niet nader onderzocht. 
Haar bewezenverklaring, dat op het kan
toor van de vei li ngvereeniging arbeid, in 
den zin der Arbeidswet - werd verricht 
- is niet behoorlijk met redenen omkleed. 
[De Adv. -Gen.: Het o!"de~'."<>ek is d~arom 
onvolledig, omdat niet bhJkt, wat in de 
veilingonderneming geveild wordt; de 
dagv. heeft het bezwaar dat deze ook 
enkel spreekt van veilingonderneming.] 

Op het beroep ,an W. de G.,. directeur te 
Beverwijk, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem var. 
16 Dec. 1937, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te H aarlem, op 4 Oct. 1937 in deze 
zaak gewezen requirant ter zake van: ,,als 
hoofd en bestuurder van eene onderneming, 
waarin arbeid wordt verricht in een kantoor, 
niet zorgen: . 

a. dat in die inrichting op eene plaats, d ie 
vrij toegankelijk is voor alle arbeiders in de 
inrichting werkzaam, eene gedagteekende en 
door hem onderteekende arbeidslijst, welke 
voldoet aan de in of krachtens art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften, wordt 
opgehangen en opgehangen blijft, wodanig 
dat daarvan gemakkelijk kan worden kennis 
genomen; . . 

b. dat in die inrichting een a rbe1dsreg1ster 
aanwezig is dat voldoet aan de in art. 68 der 
Arbeidswet' 1919 gegeven voorschriften'.', met 
aanhaling van de artt. 1, 4, 8, 68, 74, 83, 87 
en 100 der Arbeidswet 1919 en 23, 62 en 91 
Sr. is veroordeeld tot twee geldboeten, ieder 
van één gulden, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door één dag hechtenis 
voor elke boete; (Gepleit door Mr. J . H. 
Marinus). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Blijkens inleidende dagvaarding stond requi
rant terecht voor den Kantonrechter te Haa1·
lem terzake dat hij in de gemeente Beverwijk 
op den 13 Augustus 1937, des namiddags om
streeks 9. 05 uur, als hoofd en bestuurder van 
een veilingsonderneming, waarin in een kan
toor a ls bedoeld in art. 4 der Arbeidswet 1919 
door meerdere personen arbeid, bestaande in 
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administratieve werkzaamheden, werd venicht 
ten behoeve dier onderneming, niet heeft ge
wrgd dat in die inrichting een arbe idslijst en 
een arbeidsregister, beiden als bedoeld in art. 
68 der Arbeidswet 1919 zichtbaar aanwezig 
waren. 

Bij vonnis van 4 October 1937 verklaarde 
de Kantonrechter het telaste gelegde, waarbij 
hij "arbeid" opvatte in den zin van het spraak
gebruik, en niet in den zin van art. 1 der 
Arbeidswet 1919, bewezen, doch niet strafbaar, 
en ontsloeg bij requirant van a lle rechtsver
volging. 

De Kantonrechter heeft hierbij omtrent de al 
of niet strafbaarheid overwogen, dat de ver
dachte heeft aangevoerd, dat de onderhavige 
a rbeid niet zou zijn geweest arbe id in den zin 
van art. 1 der Arbeidswet, daar deze arbei d 
wu zijn gevallen onder de uitwndering van 
art. 1 lid 1 sub a dier wet; 

dienaangaande dat ter terechtzitting is ge
bleken, dat de vNdaohte directeur is van de 
Vereenigde Veiling Kennemerland en Vrije 
Veiling te Beverwijk, een door de tuinders te 
Beverwijk en omgeving zelf gevormde veilings
vereeniging, door middel waarvan zij den afzet 
van hun producten bewerkstelligen; 

dat voorts is gebleken dat de onderhavige 
werkzaamheden bestonden in het ,ei-richten 
van diverse bij het houden van veilingen voor
komende administratieve werkzaamheden, zoo
als het voorbere iden van de te houden veiling, 
het na afloop klaar maken van de nota's voor 
de koopers en het afrekenen met de tuinders ; 

dat derhalve de ten laste gelegde werkzaam
heden een onmisbaar onderdeel van de veiling 
uitmaakten en niet als een afwnderlijk bedrijf 
waren aan te merken, doch uitsluitend en a l
leen geschiedden ten behoeve der te houden 
en gehouden veiling, zonder welke veiling het 
kantoor geen enkele reden van bestaan zou 
hebben gehad; 

dat hieruit volgt dat inderdaad de onder
havige a rbeid is geweest arbe id in een onder
neming van tuinbouw en niet een arLeid als 
bedoeld in art. 1 der Arbeidswet; 

dat hieraan niet afdoet, dat volgens a rt. 1 
lid 2 onder b als arbeid in den zin der Ar
beidswet moet worden beschouwd: werkzaam
heden bestaande in het te koop aanbieden of 
bij de verbruikers aan huis bezorgen van voort
brengselen uit een onderneming van landbouw, 
tuinbouw, boschbouw of uit een veehouderij ; 

doch· dat de woorden: ,,te koop aanbieden" 
in beperkten zin moeten worden opgevat, daar 
toch anders eenerzijds het voorschrift van art. 
1 sub 2 lid a omtrent den verkoop in winkels 
geen zin wu hebben, terwijl anderzijds blijkens 
de Memorie van Toelichting op het wetsont
werp de betreffende bepaling namelijk art. 1 
lid 2 sub b een bijwndere strekking had en 
wel om een bepaald soort kinderarbeid tegen 
te gaan; 

dat derhalve de verdachte geen strafbaar 
feit heeft gepleegd, zoodat hij van rechtsver
volging moet worden ontslagen. 

De Ambtenaar van het 0 . M. kwam in hoo
ger beroep, waarna de Arr. -Rechtbank een 
ander oordeel bleek te bezitten. 

Ook zij verklaa rde het telastegelegde bewe
zen, gaf hieraan de benaming "als hoofd en 

bestuurder van eene onder1>eming, waarin ar
be id wordt verricht in een kantoor, niet wr
gen: enz. 

Zij overwoog daarbij , dat de raadsman van 
verdachte nog wel heeft aangevoerd, dat de 
verrichte administratieve werkzaamheden niet 
vormden "arbeid" in den zin der Arbeidswet 
1919, daar zij in casu niet plaats hadden als 
afzonderlijk bedrijf, maar alleen ten behoeve 
van de vei lingen van tuinbouwproducten en 
derhalve waren werkzaamheden in een tuin
bouwonderneming, doch de Rechtbank deze 
zienswijze niet kan deel en; 

immers, dat uit net bij art. 3 derde lid aan
hef en onder c., van het " W erktijdenbesluit 
voor kantoren 1937" bepaalde in verband met 
art. 1 van genoemd besluit en in verband met 
de artt. 50 eerste lid, 4 en 1 de r Arbeidswet 
1919 blijkt, dat besloten ruimten waar admi
nistratieve werkzaamheden in verband met 
veilingen van land- of tuinbouwproducten ple
gen te worden verricht zijn "kantoren" en 
genoemde administratieve werkzaamheden der
halve zijn "arbeid" in den zin der Arbeids
wet 1919. 

R equirant stelde van dit vonnis beroep in 
cassatie in, en voerde a ls middel aan: ,,S. , 
althans v. t. van de artt. 350, 358, 359, 415 
en 425 Sv., van de artt. 1, 4, 8, 50 eerste lid, 
68, 74, 83, 87 en 100 van de Arbeidswet 1919, 

doordat de R echtbank, met verwerping van 
een door den raadsman van verdachte uitdruk
kelijk gevoerd verweer, heeft beslist, dat in 
het onderhavige geval "arbeid" werd verricht 
in de beteekenis van de Arbeidswet 1919, of
schoon vaststaat, dat, al thans niet is onder
zocht of het hier betrof werkzaamheden, welke 
niet plaats hadden als een afzonderlijk bedrij f, 
maar alleen ten behoeve van de veilingen van 
tuinbouwproducten, dus waren werkzaamheden 
in een onderneming van tuinbouw en derhalve 
op grond van de uitzondering sub a van art. 
1 der Arbeidswet 1919 niet vallen onder het 
begrip "arbeid" van deze wet, en door deze 
bes! issing heeft aangenomen, dat het telaste
gelegde strafbaar is ." 

Ik acht dit middel juist, daar de eerste 
vraag m. i. moet zijn of arbeid verricht wordt 
in den zin der Arbeidswet 1919. De redenee
ring der Rechtbank lijkt mij te berusten op 
een verkeerd uitgangspunt. 

Zij zegt blijkbaar, dat, nu in art. 3 1 id 1 
sub a van het " Werktijdenbesluit voor kan
toren" staat: ,,E en arbeider mag op Zaterdag 
na 1 uur des nami ddags in kantoren den hier
onder genoemden arbeid verrichten: arbeid 
in verband met veilingen van land- of tuin
bouwproducten", hieruit zonder meer volgt, 
dat in het algemeen besloten ruimten waar 
administratieve werkzaamheden in verband 
met veilingen van landbouw- of tuinbouwpro
ducten plegen te worden verricht "kantoren" 
zijn , en daar dus arbeid wordt verricht in den 
zin der Arbeidswet 1919. 

Echter is genoemd Kon. B esluit een uit
vloeisel van de Arbeidswet 1919, en besl ist 
a11een deze wet wat onder kantoren 'ln arbeid 
te verstaan is. 

Wat e igenlijk valt onder de kantoren ge
noemd in art. 3 lid 1 sub a van het Kon. 
Besluit blijkt niet, en is mij nog minder dui-
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<lelijk geworden door hetgeen gezegd wordt 
in art. 19 onder 7, dat het Besluit niet toe
passel ijk verklaart op arbeid in kantoren van 
groenten- , fruit-, en aardappelenexporteurs. 
Deze bedrijven, ten nauwste verband houdende 
met en afhangende van de veilingen vallen 
buiten het Besluit, en dan zouden de kantoren 
dier veilingen er niet buiten blijven? Ik kan 
dit niet aannemen. 

Art. 50 der Wet, waarop het Be luit steunt, 
spreekt echter van arbeid verrichten, dus ar
beid in den zin der Wet, en daar moet het 
criterium gerocht worden of in deze zaak 
sprake is van een strafbaar feit . Men moet het 
Besluit uit de Wet verklaren, en niet, zooals 
m. i. de Rechtbank deed, de Wet met behulp 
van het Besluit. 

Het door de Rechtbank aangehaalde artikel 
van het Werktijdenbesluit voor kantoren kan 
m. i. dus buiten beschouwing blijven, evenals 
de vraag- of het al dan niet in strijd met de 
wet is. Het speelt in deze zaak geen rnl. 

Het komt mij daarom voor, dat de Recht
bank art. 1 der Arbeidswet 1919 uit het oog 
heeft verloren bij hare beslissing, waar dit 
artikel uitzondert werkzaamheden in een on
derneming van landbouw en tuinbouw. In dit 
verband moge ik wijzen op de ruime opvatting 
van tuinbouw, welke is neergelegd in Uw 
arrest van 26 Mei 1930 (W. 12161, N. J. 1930, 
1237). 

Ik moge intusschen het vonnis onjuist ach
ten , toch zal m. i. de Hooge Raad niet ten 
principale kunnen renht doen, omdat het on
derroek, zooals het in het vonnis wordt weer
gegeven, nog onvolledig is. 

Er wordt voortdurend gesproken over een 
vei lingonderneming, maar niet blijkt, wat er 
gevei ld wordt, meubelen, kleeren, groenten of 
wat ook. 

Eerst nà de bewezenverklaring bij de weer
legging van het door requirant gevoerde ver
weer, zegt diens raadsman dat er all een tu in
bouwproducten gevei ld worden - hetgeen er 
dan volgens de Rechtbank niet toe doet. 

Eveneens maak ik bezwaar, dat de telaste
legging alleen spreekt van vei lingondernem ing, 
ronder den aard dier onderneming nader aan 
te duiden. Wellicht is dit bezwaar door nader 
onderzoek te verhelpen, maar ook dan blijft 
het onderzoek noodig, want b.v. het "Notaris
huis" kan een veilingonderneming zijn. 

I eder is blijkbaar in deze zaak er van uit
gegaan, dat men sprekend over " veilingonder
neming" wel wist wat men op het oog had. 

Ik wil dit wel aannemen en acht het middel 
dan juist, zoodat m. i. ontslag van rechtsver
volg ing moet worden uitgesproken, doch meen 
dat de feiten eerst nauwkeuriger moeten wor
den vastgesteld, weshalve ik concludeer tot 
vernietiging van het vonnis en verwijzing der 
zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam ten 
e inde op het bestaande hooger beroep verder 
te worden berecht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, - met qua-
1 ificatie en strafoplegging als voormeld, - is 
bewezen verklaard het aan requirant te laste 
gelegde, luidende: dat hij enz. (zie conclusie); 

0. dat voor de Rechtbank van zijde van 
requirant als feiten zijn gesteld , dat de in de 
telastelegging bedoelde "administratieve werk
zaamheden niet plaats hadden als afzonderlijk 
bedrijf, maar all een ten behoeve van de vei
lingen in tuinbouwproducten", - daarmede 
blijkbaar bedoelende vei li ngen in een geza
menlijke veilingonderneming van tuinders, -
en derhalve waren werkzaamheden in een tuin
bouwonderneming, waarbij requirant klaarblij
kelijk uitgaat van de opvatting, dat de " Ver
een igde Veiling van Kennemerland en Vrije 
Veiling", waarvan hij is hoofd en bestuurder, 
is een dergelijke gezamenlijke veilingonder
neming; 

0. dat de Rechtbank, die voorstelling van 
feiten kennelijk in het midden latende, heeft 
geoordeeld, dat daaruit niet volgt, dat gezegde 
administratieve werkzaamheden niet zouden 
zijn "arbeid" in den zin van de Arbeidswet 
1919; 

0. dat tegen deze bes! issing van de R echt
bank het cassatiemiddel is gericht ; 

Wat nu dit middel betreft: 
0. dat volgens art. 1 der Arbeidswet 1919 

onder arbeid in den zin dier wet niet zijn te 
verstaan werkzaamheden in een onderneming 
van tuinbouw; 

0. dat tot die werkzaamheden ook behoort 
de afzet van de in die ondernemingen ge
kweekte producten, - behoudens het bepaalde 
in art. 1, 2de lid onder b van die wet, hetgeen 
ten deze niet ter sprake komt; 

0. dat alle werkzaamheden, welke voor dién 
afzet noodig zijn, de administratieve inbegre
pen, - ook als zij geschieden in een gezamen
lijke veilingonderneming, - behooren tot de 
werkzaamheden in een onderneming van tuin
bouw en mitsdien niet zijn "arbeid" in den 
zin van de Arbeidswet 1919; 

0. dat derhalve, indien de door requirant 
gegeven feitelijke uiteenzetting juist zou zijn, 
de rechtbank niet tot een veroordeel ing had 
mogen komen, roodat de rechtbank die voor
steil ing ten onrechte niet nader heeft onder-
1,0cht, doch op ten deze niet ter zake dienende 
gronden zonder belang heeft geacht; · 

dat onder deze omstandigheden de bewezen
verklaring, dat op h.it kantoor van de veiling
vereeniging, in de telastelegging bedoeld, ar
beid, - in den zin van de Arbeidswet 1919, -
werd verricht, niet behoorl ijk met redenen is 
omkleed, zooals in de artt. 359 in hn-band met 
350, 415 en 425 Sr. op straffe van nietigheid 
is voorgeschreven; 

0. dat het middel derhalve is gegrond; 
Vernietigt het bestreden vonn is; 
en rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ten einde haar met inachtneming 
van dit arrest in hooger beroep verder te be
rechten en af te doen. 

(N. J.) 
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21 April 1938. U ITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Wachtgeldbe
slui t Art. 6.) 

H et pensioen van een reserve-majoor bij 
de Landmacht is terecht aangemerkt als 
inkomsten in verband met arbeid en kan 
in casu tot een bedrag van f 799 .-- als 
"meerdere inkomsten" in mindering van 
zij n wachtgeld worden gebrach t. Toepas
sing van lid 6 van dit artikel , vermits de 
arbeid is ter hand genomen vóór den dag, 
waarop ontslag, ter zake waarvan het 
wachtgeld is verleend, hem is aangezegd. 

Uitspraak in zake : 
J . Lodder, wonende te Ut recht, klager, voor 

wien ter openbare t erechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden : Mr. J . W. A. van Eykelenborg, 
advocaat t e Utrecht , 

tegen : 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
verweerder, voor wien t er openbare t erecht
zitting als gemacht igde is opgetreden : Mr. W. de 
K oning, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 

. 0. dat verweerder op 20 0 ctober 1937 aan 
klager onder meer heeft bericht, dat zijn 
pensioen als reserve-majoor ad f 1199.- per 
jaar , hetwelk hem met ingang van 1 Augustus 
1937 is verleend, ten bedrage van f 799.- per 
jaar in aanmerking komt voor verrekening met 
zijn wachtgeld en dit laatste met ingang van 
1 Augustus 1937 tot "nihil" had moeten worden 
verminderd ; 

0. dat verweerder bij besluit van 11 Januari 
1938 -

" Beschikkende op het bezwaarschrift van 
J. Lodder, op wachtgeld gesteld boekhouder 
bij de Psy chiatrisch-Neurologische Kliniek der 
Rijksuniversiteit te Utrecht, tegen de omstan
digheid, dat het hem met ingang van 1 Augustus 
1937 toegekend pensioen ad f 1199.- per jaar 
als reserve-kapitein (lees : reserve-majoor), voor 
de toepassing van artikel 6 van het wachtgeld
besluit is beschouwd als een inkomen uit of in 
verband met arbeid of bedrijf en, voor zoover 
het uitgaat boven de toelage ad f 400.- per 
jaar, welke de belanghebbende als reserve
kapitein reeds vóór den dag van het ont slag als 
boekhouder genoot, voor verrekening met het 
wachtgeld in aanmerking is genomen ; 

Gelet op het advies van de Commissie, 
bedoeld in artikel 12 van het Wachtgeldbesluit, 
d.d. 6 J anuari 1938 ; 

0 . dat met den inhoud van dat advies kan 
worden ingestemd ; 

H eeft goedgevonden : 
H et bezwaar ongegrond t e verklaren." ; 
0. dat Mr. J . W. A. van Eykelenborg voor

noemd, als gemachtigde van klager, t ijdig van 
dit besluit in beroep is gekomen, bij klaagschrift 
op de daarin gestelde gronden concludeerende, 
dat het dezen Raad moge behagen, met ver
nietiging (kennelijk is bedoeld: nietig-ver
klaring) van het gemelde besluit van verweerder, 
alsnog t e beslissen, dat in het geheel geen 
verrekening van het door ondergeteekende 

(kennelijk is bedoeld : klager ) thans genoten 
pensioen van f 1199.- met het hem t oegekende 
wachtgeld zal plaats vinden, althans deze 
verrekening zal worden beperkt tot een bedrag 
van f 199.-; 

0 . dat Mr. W. de Koning voornoemd, als 
gemachtigde van verweerder, bij contra
memorie als zijn oordeel heeft uitgesproken, 
dat het beroep ongegrond dient t e worden 
verklaard ; 

I n rechte: 
0 . dat door dezen Raad, die op grond van 

den inhoud der gedingstukken als vast staande 
aanneemt, hetgeen ook tusschen partijen in 
confesso is, vóór alles een antwoord behoort 
t e worden gegeven op de vraag, over welker 
beantwoording partijen zijn verdeeld, te weten : 
of verweerder terecht het aan klager met ingang 
van 1 Augustus 1937 toegekende pensioen 
ad f 1199.- per jaar als reserve-majoor voor 
de toepassing van artikel 6 van het Wachtgeld
besluit (K. B . van 3 Augustus 1922, S. 479, 
zooals dit nadien is gewijzigd) heeft beschouwd 
als een inkomen uit of in verband met arbeid 
of bedrijf en, voor zoover het uitgaat boven de 
t oelage ad f 400.- per jaar, welke klager als 
r eserve-kapitein reeds vóór den dag van zijn 
op-wachtgeld-stelling genoot, voor verrekening 
met het wachtgeld in aanmerking heeft ge
nomen ; 

0 . dat naar het oordeel van dezen Raad het 
bovengenoemde pensioen moet worden aan
gemerkt als inkomsten, welke klager geniet in 
verband met den arbeid, door hem verricht als 
reserve-officier ; 

0 . dat klager t egen deze zienswijze eenige 
bezwaren heeft ontwikkeld, welke echter niet 
als steekhoudend kunnen worden beschouwd ; 

dat zulks geldt voor zijn eerste bezwaar, dat 
n.l. de uitdrukking "in verband met", voor
komende in het eerste en het laatste lid van 
artikel 6 van het Wachtgeldbesluit, niet getrok
ken mag worden bij het daarachter staande 
woord "arbeid" , doch slechts behoort bij de 
daaropvolgende woorden "of bedrijf" , welke· 
bewering grammaticaal echter t en eenen male 
onhoudbaar is ; ' 

dat klager er verder een bezwaar in ziet 
pensioen t e beschouwen als een inkomst in 
verband met arbeid, daar pensioen slechts 
genoten wordt door hem, die en in zoover hij 
geen arbeid verricht, doch klager daarbij uit 
het oog schijnt t e verliezen, dat pensioen niet 
genoten wordt door ieder , die niet arbeidt , maar 
- in de daarvoor in aanmerking komende 
gevallen - slechts door hem, die en voor 
zoover hij arbeid heeft verricht, weshalve hel 
verband tusschen pensioen en arbeid - zij het 
dan ook, dat deze tot het verleden behoort -
niet geloochend mag worden ; 

dat klager voorts, toegevende bij monde van 
zijn gemachtigde, dat t e eng is zijn aanvankelijk 
aangehangen opvatting, dat onder "arbeid" 
slechts te verstaan zijn die werkzaamheden, 
welke haar oorsprong vinden in een arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht, betoogd 
heeft, dat onder "ar beid" niet mogen worden 
begrepen de diensten, welke hij als reserve
officier aan Hare Majesteit de Koningin en aan 
zijn Vaderland bewezen heeft, doch naar het 
oordeel van dezen Raad het woord "arbeid" 
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zeer wel een begrip dekt, dat zich ook uitstrekt 
tot het verrichten van die diensten, welke klager, 
uit hoofde van een door hem - om welke edele 
motieven dan ook - aangegane verbintenis ten 
behoeve van de Nederlandsche weermacht, 
verplicht was te bewijzen ; 

0. dat nu moet worden nagegaan, of het 
pensioen, beschouwd als in de tweede rechts
overweging is vermeld, geheel of gedeeltelijk in 
aanmerking kan worden .genomen voor de 
berekening ~an de verm1ndering van zijn 
wachtgeld; 

0. dat de arbeid, in verband waarmede 
klager - geJjjk boven overwogen - inkomsten 
is gaan genieten in den vorm van evengenoemd 
pensioen, door dezen is t er hand genomen vóór 
den dag, waarop ontslag, ter zake waarvan het 
wachtgeld hem is verleend, hem is aangezegd -
immers ook na klagers rangsverhoo~ing is 
gebleven arbeid, voortvloeiende uit ziJn ver
bintenis als reserve-officier, dus als lid van dat 
gedeelte van het reserve-personeel der land
macht, dat de Wet voor het reserve-personeel 
der landmacht 1905 blijkens artikel 1, sub 1°., 
tot één categorie brengt - en mitsdien slechts 
de toepasselijkheid van artikel 6, laatste lid, 
van het Wachtgeldbesluit onderzocht behoeft 
te worden; 

0. dat klager ter zake van dien arbeid reeds 
vóór evenbedoelden dag inkomsten genoot, 
zoodat te beantwoorden is de vraag, of hij in 
verband met dien arbeid "meerdere inkomsten" 
op of na dien dag is gaan genieten ; 

0. dat die vraag bevestigend moet worden 
beantwoord, aangezien klager vóór dien dag 
f 400.- per jaar genoot en eenige jaren na dien 
dag, n.l. eerst sinds 1 Augustus 1937, f 1199.
per jaar is gaan genieten, weshalve als "meer
dere inkomsten", genoten na den dag, waarop 
ontslag, ter zake waarvan het wachtgeld hem 
is verleend, hem is aangezegd, en in verband 
staande met arbeid, ter hand genomen vóór dien 
dag, een bedrag van f 799.- per jaar moet 
worden beschouwd ; 

0 . dat blijkens het bepaalde bij meergenoemd 
artikel 6, laatste lid, in fine, j0 • het bepaalde bij 
het eerste lid, sub a. van dat artikel, laatst
genoemd bedrag in mindering moet worden 
gebracht op klagers wachtgeld, dat minder 
bedroeg dan f 799.- per jaar en dus terecht 
met ingang van 1 Augustus 1937 tot "nihil" 
is verminderd, nu geen enkel ander algemeen 
verbindend voorschrift zich tegen de daartoe 
strekkende besJjssing van verweerder verzet, 
en dezen Ral'd ook niet is gebleken - hetgeen 
klager trouwens niet heeft gesteld - dat ver
weerder bij het nemen van het aangevallen 
besluit van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0 . dat uit het vorenstaande tevens volgt, 
dat deze Raad zich niet vermag te vereenigen 
met de stellingen van klager, waarop zijn 
subsidiaire vordering steunt, zoodat zijn beroep 
ongegrond behoort te worden verklaard ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

25 April 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905, art. 1, l e, 1 id.) 

De eerste drie middelen van den tweeden 
req. kunnen niet tot cassatie leiden, als 
klagende over verzuim van andere vormen 
dan de bij art. 99, lid 2 der Wet R. 0. 
bepaaldelijk aangewezene. 

Blijkens de overwegingen in zijn vonnis 
heeft de Kantonrechter in deze niet be
slissend geoordeeld of deskundige deelne
mers, na nauwgezette overweging der kan
sen, onder voor hen gunstige omstandig
heden den uitslag van nog te houden voet
balwedstrijden a l dan niet met eenige 
zekerheid wuden kunnen voorspellen, doch 
hij heeft terecht nagegaan hoe de deel ne
ming aan een "prijsvraag" als de onder
havige in werkelijkheid geschiedt. Hetgeen 
de Kantonr. in die overwegingen dienaan
gaande feitelijk heeft vastgesteld heeft te
recht geleid tot de bes! issing, dat hier een 
loterij werd gehouden in den zin der wet. 

Terecht is de Kantonr. uitgegaan niet 
van de verhouding tusschen het aantal 
winners met onderscheidenlijk geheel of 
nagenoeg juiste voorspellingen en het aan
tal dat, wiskundig berekend, volgens de 
leer van het toeval zoodanig resultaat zou 
hebben bereikt, maar van de verhouding 
tusschen het aantal van hen, die geheel 
of nagenoeg juist hadden voorspeld en het 
totaal aantal deelnemers, welke het ware 
karakter dezer prijsvraag toont. 

Onjuist is het betoog, dat niet te voor
ziene omstandigheden [ weersomstandighe
den, physieke geschiktheid van de spelers 
op den dag van den wedstrijd, enz.] alle 
deelnemers gel ijkel ijk wuden treffen , zoo
dat de meest deskundige deelnemers win
ners zouden blijven; het zijn juist de meest 
deskundige deel nemers, die door die om
standigheden worden benadeeld. 

Op het beroep van: 
1 °. den Ambtenaar 0. M. bij het Kanton

gerecht te ' s-Gravenhage; 2°. T. P., sigaren
winkelier te 's-Gravenhage, requiranten van 
cassatie tegen een schriftelijk vonnis van voor
noemd Kantongerecht van 13 J anuari 1938, 
waarbij, met vernietiging van een door dat 
Kantongerecht op 2 December 1937 bij ver
stek gewezen vonnis, waartegen verzet, de 
tweede requirant ter zake van: ,,de deel
neming in een andere loterij dan de wodanige, 
tot het aanleggen en houden waarvan de bij 
de Loterijwet 1905 vereischte toestemming is 
verleend, openstellen", met aanhaling van de 
artt. 1, 2 aanhef en sub 2°, 6 en 8 der Loterij
wet 1905, 23, 56 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
vijf gulden boete en vijf dagen vervangende 
hechtenis; (Gepleit door Mr. J . J. van der 
Velde). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Bij schriftelijk vonnis van 13 J anuari 1938 
verklaarde de Kantonrechter te 's-Gravenhage, 
met vernietiging van zijn op 2 December 1937 
gewezen verstekvonnis, ten laste van requirant 
bewezen, dat hij gedurende de laatste dagen 
van October en de eerste dagen van November 
1937 te 's-Gravenhage door middel van bij 
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hem voor het publiek verkrijgbare papieren 
de deelneming heeft opengesteld in de woge
naamde "Gratis Prijsvraag" van "De Voetbal
expert", zulks terwijl de volgende feiten aan
wezig waren: 

Door de ondernemers of den ondernemer van 
deze hier te lande aangelegde "gratis prijs
vraag" werd de gelegenheid opengesteld om 
papieren van de bovengenoemde soort in te 
vullen en in te leveren. Op deze papieren was 
vermeld een twaalftal op een toekomstigen 
datum - 7 November 1937 - in Nederland 
te spelen voetbalwedstrijden. Achter de namen 
van die wedstrijden, die onder elkaar waren 
gedrnkt, was afgedrukt één kolom, die aldus 
in vakjes was ingedeeld, dat achter den naam 
van eiken wedstrijd de verwachte uitkomst 
daarvan kon worden ingevuld. Bij deze invul 
ling moest men de verwachting, dat de "Thuis
club" 1,0u winnen, uitdrukken door het cijfer 
1 , de verwachting, dat de bezoekende club zou 
winnen, met het cij fer 2 en de verwachting, 
dat de eindstand voor de beide partijen gelijk 
zou zijn, door het cijfer 3. Tegen betaling van 
10 cents, waarvoor men bij opposant zich de 
beschikking over zulk een papier kon verwer
ven, kon men mededingen in de prijsvraag, 
nadat men dat papier had ingevuld en vervol
gens ingeleverd onder meer bij opposant of 
de(n) ondernemer(s) van de prijsvraag; ook 
kon men zich de regelmatige toezending van 
deze en dergelijke papieren verzekeren door 
betaling van een zeker bedrag per kwartaal. 
Door na voldoening aan deze voorwaarde, die 
op meergenoemd papier was uitgedrukt, een 
papier, ingevuld, in te leveren, wu de deel 
nemer - eveneens volgens den inhoud van dat 
papier - mededingen naar prijzen in geld , die 
a ls volgt wuden worden berekend: Hij, die 
h et hoogste aantal juiste punten in overeen
steI11ming met de werkelijke resultaten der op 
het papier vermelde wedstrijden zou hebben 
behaald, wu daarmee een prijs van f 300 
winnen; degeen, die het daarop volgend aan
tal juiste punten wu hebben behaald, zou 
daarmee een prijs van f 200 winnen, terwijl 
hij, die het weder daarop volgend aantal juiste 
punten wu behalen, een prijs van f 100 zou 
winnen. Zouden voor denzelfden prijs twee of 
meer personen volgens de geschetste punten
telling in aanmerking komen, dan wu het 
voor dien prijs ter beschikking gestelde bedrag 
gelijkelijk onder hen worden verdeeld; mocht 
tengevolge hiervan het per winner uit te kee
ren bedrag tot f 0.50 of nog minder dalen, 
dan zou daardoor de uitbetaling vervall en, 
waarna het totale niet uitgekeerde bedrag zou 
worden toegevoegd aan het bedrag der prijzen, 
die zouden worden uitgeloofd bij de volgende 
door de(n)zelfde(n) ondernemer (s) aan te 
leggen, dergelijke prijsvraag. Eveneens zou 
uitbetaling van de prijzen komen te vervallen, 
indien het aantal wedstrijden, dat niet op den 
vastgestelden dag mocht zijn gespeeld, wo 
groot wu zijn, dat van een, naar het oordeel 
van de(n) ondernemer(s) redelijke, prijsverdee
ling geen sprake wu kunnen zijn. Mocht het 
per winner van een tweeden prijs ten slotte 
uit te keeren bedrag, hooger zijn dan het per 
winner van een eersten prijs ten slotte uit te 
keeren bedrag, a lsook indien het per winner 
van een derden prijs ten slotte uit te keeren 

bedrag hooger zou zijn dan het per winner 
van een tweeden prijs ten slotte u it te keeren 
bedrag, dan zouden naar e igen inzicht van 
de(n) ondernemer(s) de per winner uit te kee
ren bedragen dusdanig worden gewijzigd, dat 
aan den winner van een eersten prijs steeds een 
grooter bedrag dan aan den winner van een 
tweeden prijs, aan den winner van een tweeden 
prijs steeds een grooter bedrag dan aan den 
winner van een derden prijs zou worden uit
betaald. Dit alles was op meer aangehaalde 
papieren uitdrukkelijk vermeld, evenals ook 
dit, dat ten aanzien van wedstrijden, die om 
een of andere reden mochten zijn gestaakt, de 
stand op het oogenblik van staking als juist zou 
worden aangenomen, terwijl het resultaat van 
eventueele verlengingen, strafschoppen of lotin
gen, een en ander overeenkomstig de op de 
wedstrijden toepasselijke reglementen, voor het 
toekennen van punten, a ls boven omschreven, 
buiten beschouwing wu blijven. H et laatste 
wu evenzeer gelden ten aanzien van wedstrijd. 
protesten, overeenkomstig die reglementen in
gediend, alsmede ten aanzien van wedstrijden, 
die niet wuden zijn gespeeld. Op de wijze van 
kansbepaling, waardoor de winners van deze 
prijzen zouden worden aangewezen, konden 
de deelnemers slechts in zoover invloed uitoe
fenen als mogelijk was door zoo goed moge
lijk de uitslagen der wedstrijden te voorspel
len en door - door den aankoop van meer 
papie1·en - zooveel mogelijk kolommen in te 
vullen en papieren in te leveren. Het aantal 
mogelijke invullingen van de kolom, dat ge
heel juist zou kunnen zijn, bedroeg 531.441 
(3 tot de 12de macht). De volgens de Loterij
wet 1905 voor het houden van een loterij ver
e ischte toestemming was voor deze "prijs
vraag", die in Nederland was aangelegd niet 
verkregen. 

Hieraan gaf enz. 
Hiertegen heeft requirant (T. P .) bij monde 

van zijn raadsman bij pleidooi a ls middelen 
voorgedragen: 

,,1. S. of v. t. van de artt. 338, 339, 348, 
349, 350, 352, 354, 358, 359, 398, 399 en 403 
Sv. en de artt. 1, 2 aanhef en sub 2°, 6 en 
8 der Loterijwet 1905, doordien de Kanton
rechter omtrent de wijze van kansbepaling 
bewezen heeft verklaard: 

"Hij, die het hoogste aantal juiste punten in 
overeenstemming met de werkelijke resultaten 
der op het papier vermelde wedstrijden zou 
hebben behaald, wu daarmee een prijs van 
f 300 winnen; degeen, die het daarop volgend 
aantal juiste punten wu hebben behaald, wu 
daarmee een prijs van f 200 winnen terwijl 
hij, die het weder daarop volgend aantal 
juiste punten zou behalen, een prijs van f 100 
zou winnen" ; 

zulks terwijl niet deze doch een andere wijze 
van kansbepaling is telaste gelegd, namelijk: 

"Voor eiken op de ingevulde papieren juist 
voorspelden wedstrijd zouden punten worden 
toegekend en wel voor eiken door een thuis
club" gewonnen wedstrijd 1 punt, voo;' eiken 
door een bezoekende club gewonnen wedstrijd 
2 punten en voor eiken wedstrijd , waarvan de 
eindstand voor beide partijen gelijk wu zijn 
3 punte_n._ Hij, die o~ deze wijze het hoogst~ 
aantal JUi~~ punten m overeenstemming met 
de werkehJke resultaten der op het papier 
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vermelde wedstrijden zou hebben behaald, wu 
daarmee een prijs van f 300 winnen; de geen, 
die het daarop volgend aantal juiste punten 
wu hebben behaald, zou daarmee een prijs van 
f 200 winnen, terwijl hij die het weer daarop
volgend aantal juiste punten zou behalen, een 
prijs van f 100 wu winnen", van welk gedeelte 
der telastelegging de Kantonrechter verdachte 
heeft vrijgesproken. 

2. S. of v. t. van de artt. 338, 339, 348, 
349, 350, 352, 354, 358, 359, 398, 399 en 403 
Sv. en de artt. 1 en 2 aanhef en sub 2° , 6 en 
8 der Loterijwet 1905 , doordien de Kanton
rechter bewezen heeft verklaard: 

,,Dit alles was op meer aangehaalde papie
ren uitdrukkelijk vermeld, evenals ook dit, 
dat ten aanzien van wedstrijden, die om een 
of andere reden mochten zij n gestaakt, de 
stand op het oogenblik van staking a ls juist 
wu worden aangenomen, terwijl het resultaat 
van eventueele ver leng ingen , strafschoppen of 
lotingen, een en ander overeenkomstig de op 
de wedstrijden toepasselijke reglementen, voor 
h et toekennen van punten, als hoven omschre
ven, buiten beschouwing zou blijven", 
terwijl het toekennen van punten in het daar
boven omschreven a ls bewezen verklaarde niet 
voorkomt en de Kantonrechter elders in de 
rechtsoverwegingen uitspreekt, ,,dat opposant 
van het desbetreffend gedeelte der tel aste
legging dient te worden vrijgesproken", gelij k 
<le K antonrech ter den opposant ook vrijgespro
ken heeft "van hetgeen hem meer of anders 
is telaste gelegd, dan hierboven is bewezen 
verklaard;" 

3. S. of v . t. van de artt. 261, 338, 339, 
348, 349, 350, 352, 354, 358, 359, 398, 399 en 
403 Sv. en de artt. 1, 2 aanhef en sub 2°, 6 
en 8 der Loterijwet 1905, doordien de Kan
tonrechter bewezen heeft verklaard : 

Door de ondernemers of den ondernemer 
van deze hier te lande aangelegde "gratis 
prijsvraag" werd de gelegenhe id opengesteld 
om papieren van de bovengenoemde soort in 
te vullen en in te leveren", terwijl de telaste
legging op dit punt onbegrijpelijk is, zijnde 
daarin vermeld: ,,hier te lande, a lthans buiten 
het Rijk in Europa". 

4. S. of v. t . van de artt. 338, 339, 343, 
348, 349, 350, 352, 354, 358, 359, 398, 399 en 
403 Sv. en de artt. 1, 2 aanh ef en sub 2°, 6 
en 8 der Loterijwet 1905, do0t·dien de Kanton
rechter het bewezen verklaarde heeft geacht 
te zijn een strafbaar feit en den verdachte des
wege heeft veroordeeld, instede van hem ter
zake vrij te spreken, of hem van a lle rech ts
vervolging te ontslaan, nu toch uit de verkla
ringen en het uitgebrach te rapport van de 
getu ige-deskund ige, in verband met hetgeen 
bewezen is verklaard, blijkt, dat de winners 
worden aangewezen op een wijze, waarop zij 
overwegenden invloed kunnen uitoefenen" . 

Over de eerste drie middelen meen ik zeer 
kort te mogen zijn bij mijn bespreking. 

Zij kunnen, gezien de daarin naar voren 
gebrachte punten, en gelet op art. 99 R. 0. 
in cassatie n iet onderwcht worden, en dus niet 
l eiden tot vernietiging van het vonn is. 

H et vierde middel betreft de vraag, of in 
deze zaak de winners werden aangewezen op 
een wijze, waarop zij overwegenden invloed 
konden uitoefenen. Requirant is van oordeel, 

dat dit het geval is, daar zulks wu blijken uit 
de verklaringen en het uitgebrachte rapport 
van de getuige-deskundige, in verband met 
hetgeen bewezen is verklaard. 

Hetzelfde verweer is voor den Kantonrechter 
gevoerd , die daaromtrent in zijn vonnis zegt, 
dat de conclusie van de getuige-deskundige , 
wier rapport opposant geheel onderschrijft, ook 
luidt, dat een overwegend deel der invullers 
en in nog sterkere mate der winnaars zich 
hebben laten leiden door eigen of anderer 
waarnemingen omtrent de krachtsverhoudingen 
der in aanmerking komende elftallen en hun 
interpretatie dier gegevens; 

dat immers vol gens dit rapport op 28 prijs
vragen het totaal aantal oplossingen 940307 
bedroeg, van welke er 92 juist waren bij een 
deviatie O; 691 bij een deviatie 1 en 2378 bij 
een deviatie 2, zijnde respectievelijk 46, 41 en 
25 maal zooveel a ls indi en louter toeval een 
rol wu hebben gespeeld ; 

Hij overweegt hieromtrent: 
dat hij op grond van de cijfers in het des

kundigenrapport vermeld, tot een van die der 
deskundige afwijkende conclusie komt; 

dat immers bij optelling der bovengenoemde 
getallen, ieder voor zich aangevende het aan
tal juiste oplossingen bij deviatie 0, 1 en 2, 
een totaal van 3161 verkregen wordt, welk 
totaal op het getal van · 940307 inzenders -
met opposant aannemende, dat a lle koopers 
van "De voetbalexpert" aan de prijsvraag 
deelnemen (in ieder geval zal het getal deel
nemers n iet zoo heel veel minder zijn dan het 
aantal koopers) - slechts een percentage van 
0.3 à 0.4 winnaars beteekent; 

dat namens opposant nu wel is betoogd, dat 
geregeld in de sport- en dagbladen prognoses 
en nabeschouwingen omtrent voetbalwedstrij
den worden opgenomen en dat deze door den 
deelnemer a ls leiddraad bij de oploss ing van 
de prijsvraag kunnen worden gebruikt en dat 
dan ook, wanneer de kolom niet juist is inge
vuld, dit slechts een gevolg zoude zijn van eene 
minder juiste interpretatie of een minder juist 
inzich t van den deelnemer; 

dat hij echter van meening is, dat, gezien 
het buitengewoon geringe percentage van prijs
winnaars, de conclusie gewettigd is, dat een 
wel zeer overwegende meerderheid der deel
nemers kennelijk . geen overwegenden invloed 
op de kansbepaling vermag uit te oefenen en 
deskundigheid missende tot het oplossen van 
de "prijsvraag" dan ook vrijwel geen kans 
heeft tot de prijswinnaars te behooren; 

dat immers de mogelijkheid er ook niet kán 
zijn voor den deelnemer om een overwegenden 
invloed op de kansbepaling uit te oefenen, 
omdat de ui tslagen der wedstrijden niet a lleen 
afhankelijk zijn van prestaties van personen 
waarover hij zich slechts bij benadering een 
oordeel kan vormen, maar bovendien van fac
toren, die geheel buiten de beoordeelingssfeer 
van den deelnemer liggen, woals: weersom
standigheden, psysieke gesch iktheid der spe
lers op den dag van den wedstrijd en derge
lijke omstandigheden; 

dat, al zoude men aannemen, dat deze fac
toren wél binnen de beoordeel ingssfeer van 
den deelnemer li ggen, bedoelde factoren -
gezien de voorwaarden van deelnem ing - hun 
toch eerst op een tijdstip bekend kunnen zijn 
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{áls die dan nog gepubliceerd worden) dat 
de deelneming aan de prijsvraag voor hen 
reeds gesloten is; 

dat hij dan ook van oordeel is, dat de onder
havige prijsvraag zeer zeker is te beschouwen 
als eene loterij, waarin, ronder de bij de wet 
vereischte toestemming, de deelneming niet 
mag worden opengesteld. 

Een deskundige heeft in deze zaak voor den 
Kantonrechter een rapport ingediend en daarin 
betoogd, dat volgens de waarschijnlijksreke
ning op de door haar onderrochte inzendingen, 
n.l. 940.307 in 28 prijsvragen slechts twee 
winnaars rouden zijn met een opgave ronder fou
ten, 1 7 met een fout en 94 met twee fouten , 
{totaal dus 113 prijswinners), terwijl in wer
kelijkheid deze getallen waren resp. 92, 691, 
2378, totaal 3161. 

Terwijl dus naar uit de kansrekening volgt 
slechts 1 op de ruim 8300 deelnemers met de 
prijs zal gaan strijken, leeren de feiten, dat 
1 op de 300 dit doet, m. a . w. ongeveer 26 
maal meer dan de wiskunde leert. 

Hieruit rou dan afgeleid moeten worden, dat 
de deelnemers overwegenden invloed op de 
kansbepaling kunnen uitoefenen, daar het van 
kennis van het voetbalspel en van de samen
stelling en kracht der clubs rou afhangen of 
men al dan niet juiste oplossingen inzendt. 

Zooals de zaak echter ligt in de 28 onder
rochte prijsvragen, staan er echter nog steeds 
slechts 3161 winnaars naast 937146 verliezers. 

Men vergeet bij den opzet van dergelijke 
prijsvragen, m. i. steeds, dat de wet niet vor
dert, dat men geen invloed zou kunnen uit
oefenen, doch slechts stelt, geen overwegenden 
invloed. Nog altijd geldt daarom, wat duide
lijk in het arrest van 6 Nov. 1933 gezegd is 
{W. 12674; N. J . 1933, 1629) dat het de 
vraag is wat in de praktijk van al die bereke
ningen welke mogelijk zijn voor roover zij op 
kennis en kunde berusten terecht komt en met 
name of zulk een deelneming is beoogd of 
redelijkerwijze is te verwachten, m. a . w. als 
een rationeele is te beschouwen. 

Al zijn er statistisch eenige vaste omstandig
heden aan te wijzen, b.v. dat een grooter per
centage z.g. thuisclubs een voetbalwedstrijd 
wint dan bezoekende clubs, dat een club die 
tien overwinningen behaalde, veel kans loopt 
tegenover een zwakkere spelend, de elfde over
winning te boeken, dat een in de bladen aan
gekondigde "voetblessure" van een voetbal
beroemdheid hem zal " handicappen" zooals 
het op niet fraaie wij,.e genoemd wordt, zoo 
blijft toch het raden van uitslagen grootendeels 
g issen. Deze factoren zijn bij de waarschijn
lijksrekening onvoldoende in aanmerking ge
nomen. 

De prijsvragen zijn dan ook niet bedoeld voor 
voetbal "deskundigen" , maar voor voetballief
hebbers, hetgeen geen deskundigheid behoeft 
mede te brengen. 

De resultaten welke de kansberekening geeft 
komen daarom m. i. niet in aanmerking. De 
wet verlangt veel minder, wil een bepaalde 
handeling tot een loterij gestempeld kunnen 
worden. 

Ook de Ambt. 0. M. stelde beroep in cas
satie in , en voerde als middel aan: ,,s . of v. t. 
van artt. 1, 2 aanhef en sub 2 en 6 der Loterij
wet 1905, benevens artt. 352 en 398 Sv." 

De gronden zijn wel weinig omvangrijk. Re
qui rant meent, dat de deelnemers geen over
wegenden invloed op de winkans rouden kun
nen uitoefenen. 

Op grond van het bovenstaande ben ik van 
oordeel , dat deze grond onjuist is. 

Ik acht het vonnis derhalve juist gewezen 
en concludeer tot verwerping van de beroepen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, 
a. door den eersten requirant voorgesteld bij 

schriftuur, en luidende: 
S . of v. t . van de artt. 1, 2 aanhef en sub 

2°, en 6 der Loterijwet 1905 en de artt. 352 en 
398 Sv., doordien de Kantonrechter, het pri
mair telastegelegde bewezen verklarende, dit 
heeft geacht te zijn een strafbaar feit en den 
verdachte deswege heeft veroordeeld in stede 
van hem te ontslaan van a lle rechtsvervolging, 
nu toch hetgeen bewezen is verklaard niet in
sluit, dat de .deelnemers geen overwegenden 
invloed op de winkans rouden kunnen 'uit
oefenen; 

b. namens den tweeden requirant voorgesteld 
bij pleidooi, en luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, ten laste 
van den tweeden requ irant is bewezen ver
klaard, dat hij gedurende de laatste dagen van 
October enz. (zie conclusie); 

0 . dat de eerste drie middelen, voorgesteld 
van de zijde van den tweeden requirant, niet 
tot cassatie kunnen leiden, als klagende over 
verzuim van andere vormen, dan de bij art. 
99, lid 2 R. 0. bepaaldelijk aangewezene; 

0. omtrent het vierde dier middelen en om
trent het door den eersten requirant voorge
stelde middel, welke tezamen kunnen worden 
behandeld: 

dat, naar aanleiding vah een door den twee
den requirant gevoerd verweer van deze] fde 
strekking, in het bestreden vonnis is vermeld: 
,,dat de conclusie van den getuige-deskundige, 
wier rapport opposant geheel onderschrijft, 
ook luidt, dat een overwegend deel der invul
Iers en in nog sterkere mate der winnaars zich 
hebben laten leiden door eigen of anderer 
waarnemingen omtrent de krachtsverhoudingen 
der in aanmerking komende elftallen en hun 
interpretatie dier gegevens; 

,,dat immers volgens dit rapport op 28 prijs
vragen het totaal aantal oplossingen 940307 
bedroeg, van welke er 92 juist waren bij een 
deviatie O; 691 bij een deviatie 1 en 2378 bij 
een deviatie 2, zijnde respectievelijk 46, 41 en 
25 maal zooveel a ls indien louter toeval een 
rol rou hebben gespeeld; 

waaromt_,:ent in het vonnis is overwogen: 
"dat W1J op grond van de cijfers in het 

deskundigenrapport vermeld, tot een van die 
der deskundige afwijkende conclusie komen: 
dat immers bij optelling der bovengenoemde 
getall en, ieder voor zich aangevende het aan
tal juiste oplossingen bij deviatie O, 1 en 2, 
een totaal van 3161 verkregen wordt, welk 
totaal op het getal van 940307 inzenders -
met opposant aannemende dat alle koopers 
van "De Voetbalexpert" aan de prijsvraag 
deelnemen (in ieder geval zal het getal deel-
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nemers niet wo heel veel minder zijn dan het 
aantal koopers) - slechts een percentage van 
0.3 à 0.4 winnaars beteekent ; " 

,,dat námens opposant nu wel is betoogd, 
dat geregeld in de sport-- en dagbladen prog
noses en nabeschouwingen omtrent voetbal
wedstrijden worden opgenomen en dat deze · 
door den deelnemer a ls leiddraad bij de op
lossing van de prijsvraag kunnen worden ge
bruikt en dat dan ook, wanneer de kolom niet 
juist is ingevuld, dit slechts een gevolg wude 
zijn van eene minder juiste interpretatie of 
een minder juist inzicht van den deelnemer; 
dat Wij echter van meening zijn, dat, gezien 
het buitengewoon geringe percentage van 
prijswinnaars, de conclusie gewettigd is, dat 
een wel zeer overwegende meerderheid der 
deelnemers kennelijk geen overwegenden in
vloed op de kansbepaling vermag uit te oefe
nen en deskundigheid missende tot het oplos
sen van de "prijsvraag" dan ook vrijwel geen 
kans heeft tot de prijswinnaars te behooren; 
dat immers de mogelijkheid er ook niet kàn 
zijn voor den deelnemer om een overwegen<len 
invloed op de kansbepaling uit te oefenen, 
omdat de uitslagen der wedstrijden niet alleen 
afhankelijk zijn van prestaties van personen 
waarover hij zich slechts bij benadering een 
oordeel kan vormen, maar bovendien van 
factoren die geheel buiten de beoordeelings
sfeer van den deelnemer liggen, woals: weers
omstandigheden, physieke geschiktheid der 
spelers op den dag van den wedstrijd en der
gelijke omstandigheden; dat, al zoude men 
aannemen, dat deze factoren wèl binnen de 
beoordeelingssfeer van den deelnemer liggen, 
bedoelde factoren - gezien de voorwaarden 
van deelneming - hun toch eerst op een tijd
stip bekend kunnen zijn (àls die dan nog ge
publiceerd worden) dat de deelneming aan 
de prijsvraag voor hen reeds gesloten is; dat 
Wij dan ook van oordeel zijn, dat de onderha
vige prijsvraag zeer zeker is te beschouwen 
als eene loterij , waarin, ronder de bij de wet 
vereischte toestemming, de deelneming niet 
mag worden opengesteld;" 

dat, blijkens vorenaangehaalde overwegin
gen, de Kantonrechter in deze niet bes! issend 
heeft geoordeeld of deskundige deel nemers, na 
nauwgezette overweging der kansen, onder 
voor hen gunstige omstandigheden den uitslag 
van nog te houden voetbalwedstrijden a l dan 
niet met eenige zekerheid zouden kunnen voor
spellen, doch terecht heeft nagegaan hoe de 
deelneming aan een "prijsvraag" als de on
derhavige in werkelijkheid geschiedt, en het
geen de Kantonrechter in zijne voormelde over
wegingen dienaangaande feitelijk heeft vast
gesteld terecht heeft geleid tot de beslissing, 
dat hier werd gehouden een loterij in den zin 
der wet; 

dat de K antonrechter daarbij terecht is uit
gegaan niet, - zooals de mondelinge toelich
ting van het middel van de zijde van den twee
den requirant doet -, van de verhouding 
tusschen het aantal winners met onderschei
denlijk geheel of nagenoeg juiste voorspellin
gen en het aantal dat, wiskundig berekend, 
volgens de leer van het toeval wodanig resul
taat zoude hebben bereikt, maar van de ver
houding tusschen het aantal van hen, die 
geheel of nagenoeg juist hadden voorspeld, en 

het totaal aantal deelnemers, welke het ware 
karakter dezer "prijsvraag" toont; 

dat voorts van de zijde van den tweeden 
requirant nog is betoogd, dat niet te voorziene 
omstandigheden, als door den Kantonrechter 
aangevoerd, alle deelnemers gelijkelijk wuden 
treffen, zoodat toch de meest deskund ige deel
nemers winners wuden blijven, doch dit betoog 
niet juist is, daar wodanige omstandigheden, 
door het te niet doen van overigens gegronde 
verwachtingen, inwnderheid de meest de kun
dige deelnemers, die met deze verwachtingen 
rekening hadden gehouden, zullen benadeel en; 

dat de middelen dus niet kunnen si agen; 
Verwerpt beide beroepen. 

(N. J.) 

25 April 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 345 ; Armenwet artt. 63, 
66.) 

Wanneer de a ppell eerende partij (Maat
schappelijk Hulpbetoon), overigens haar 
verzoek handhavend, erover klaagt, dat 
een ze_ker verhaalsbedrag door den Kan
tonrechter te laag is gesteld (lager dan zij 
heeft verzocht), mag de Rechtb. - nu de 
andere partij niet appelleerde - dat be
drag niet op een lager bedrag (i.c. op 
nihil) stellen. Hierdoor heeft de Rechtb. 
de grenzen van het hooger beroep over
schreden. [Anders Proc.-Gen. Besier met 
betoog, dat, nu het hooger beroep onbe
perkt is ingesteld, de hoogere rechter, 
krachtens het devol utief karakter van het 
hooger beroep, de zaak in haar geheelen 
omvang mocht beoordeelen, hetgeen dus 
ook kon strekken ten nadeele van den 
appellant]. 

De Rechtbank heeft bij de vaststelling 
van het verhaalsbedrag gehandeld in strijd 
met de bepaling van art. 66 , tweede lid 
Armenwet. [Anders Proc. -Gen.]. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
het Bestuur der Instelling voor- Maatschap

pelijk Hulpbetoon te Amersfoort, zijnde de 
burgerlijke instelling van weldadigheid van 
dien naam, gevestigd van Persijnstraat 12 
aldaar, ten deze optredende voor en ter verte
genwoordiging van die instelling ingevolge 
het bepaalde in art. 63 lid 3 der Armenwet, 
(adv. Mr. F. M. Westerouen van Meeteren); 

dat requestrant zich heeft gewend tot den 
Kantonrechter te Amsterdam, met het verwek 
vast te stellen de bedragen welke met ingang 
van den datum der te geven beschikking we
kelijks door hen, die loon of andere periodieke 
inkomsten verschuldigd zijn of zullen worden 
aan H. v. D., wonende te Amsterdam, moeten 
worden uitgekeerd aan requestrant, zulks tot 
verhaal van door requestrant sinds 4 April 
1932 aan den schoonvader van genoemden van 
D ., L. H. te Amersfoort, verstrekte en nog te 
verstrekken ondersteuning en wel deze bedra
gen vast te stellen: 

a. ter zake van den sinds 4 April 1932 tot 
den datum der te wijzen beschikking verleen
den onderstand op f 0. 25 per week tot een 
totaalbedrag van f 387, vermeerderd met f 2.25 
per week vanaf 4 October 1937 tot den datum 
der beschikking, 
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b. terzake van den sinds den datum der be
schi kk ing te verleenen onderstand op f 2.25 
per week, zulks tot den datum, waarop de ver
leening van onderstand aan L. H. voornoemd 
n iet meer noodig zal blijken te zijn ; 

dat de Kantonrechter te Amsterdam bij 
hiernevens overgelegde beschi kking van 3 
N ovember 1937 de in te houden en aan 
requestrant uit te keeren bedragen heeft vast
gesteld : a. voor woveel de reeds gemaakte 
kosten ten behoeve van L. H. voornoemd be
treft op f 0.25 per week totdat een bedrag 
vau f 250. vermeerderd met een bedrag van 
f 1 per week vanaf 4 October 1937 tot 3 No
vember 1937, zal zijn betaald, b. voor woveel 
de ten behoeve van L . H . nog te maken kos
ten betreft, walang de verzorging zal du ren, 
op f 1 per week; 

dat requestrant van deze beschikking in be
roep is gekomen bij de Arr.-Rechtbank te Am
sterdam en op de gronden , vermeld in het 
appèl request - hetwelk te kennen is u it de 
grosse van na te noemen beschikk ing der 
Rechtbank - heeft verzocht de beschi kking 
des Kantonrech ters, waarvan beroep, te ver
nietigen en opnieuw rechtdoende de a ls voor
meld ten laste van v. D. in te houden en aan 
requestrant uit te keeren bedragen vast te 
stell en op: 

a. f 0.25 per week wegens het door H . v. D. 
voornoemd verschuldigde over het tijdvak 
loopende vanaf 6 April 1932 tot en met 2 
October 1937 ad in totaal f 375.55, te ver
meerderen met f 1.85 per week over het tijd
vak loopende vanaf 4 October 1937 tot den 
datum van de beschikki ng der Rechtbank, 

b. f 1.85 per week wegens het door H. v. D. 
verschu ld igde gedurende den t ij d, dat de ver
leening van onderstand aan L. H. voornoemd 
zal voortduren, zulks aanvangende op den 
datum van de beschikking der Rechtbank; 

dat de Rechtbank te Amsterdam, Eerste 
K amer, bij h iernevens in authentiek afschrift 
overgelegde beschi kk ing van 3 Januar i 1938, 
na vermeldi ng van het bij inleidend verzoek
schrift verzoch te, van den inhoud der besch ik
king des K antonrech ters d.d . 3 ovember 1937 
en van het door verweker in hooger beroep 
verwchte, heeft overwogen en beslist ten aan
zien van het verhaal van reeds ten behoeve 
van L . H. gemaakte kosten: 

"dat de Rechtbank het niet uitgesloten acht 
dat v. D . inderdaad gedurende het door hem 
genoem de tijdvak 1932 - midden 1935 vrijwil -
1 ig wekel ij ks een zeker bedrag aan genoemden 
H . als bijdrage heeft a fgestaan, en het haa r 
niet gewenscht voorkomt v. D . thans nog te 
be lasten terzake van reeds lang geleden ver
schaften onderstand" , 

en diensvolgens na vern ietiging van de be
schikking des Kantonrechters d.d. 3 November 
1937, waarvan beroep, het door requestrant 
gedaan verwek ten aanzien van de tot 3 Oct. 
1937 reeds gemaakte kosten heeft afgewezen, 
met vaststell ing van het a ls vermeld ten laste 
van H. v. D . in te houden en aan requeslrant 
u it te keeren bedrag ter zake van onderstand 
verleend of nog te verleenen aan L. H., zul ks 
vanaf 4 October 1937 tot het tijdstip waarop 
de onderstandverleening zal eindigen, op f 1. 75 
per week; 

dat requestrant tegen de beschikking der 

R echtbank d.d. 3 J anuari 1938 cassatieberoep 
instelt en daartegen de navolgende middelen 
aanvoert: 

I. Overschrij d ing van rechtsmacht met be
trekking tot artt. 48, 332, 345, 347 en 348 R v., 
54 R. 0., 63, 64, 65, 66, 67 A rmenwet, al thans 
s. of v. t. dier artikelen, door ten aanzien van 
het verhaal van reeds ten behoeve van L. H . 
gemaakte kosten te bes! issen a ls bovenvermeld, 

waarbij de Rechtbank, hare rech tsmacht en 
de grenzen van het appèl overschrij dend, het 
appèl deed strekken ten nadeele van reques
trant, die het had ingesteld en op het appèl 
- dat ertoe strekte het totaal der ten laste 
van v. D. in te houden en aan requestrant 
wekelijks uit te keeren bedragen, tot verhaal 
van reeds ten behoeve van L . H . gemaakte 
kosten van onderstand, vast te stel len op een 
hooger bedrag dan het terzake door den K an
tonrechter vastgestelde - een bes! issing heeft 
gegeven, waardoor ten laste van v. D. ter zake 
van voormelde reeds gemaakte kosten van on
derstand, geenerle i bedragen behoeven te wor
den ingehouden en aan requestrant u itgekeerd . 

IL S . of v. t. van artt. 48, 332 en 345 Rv. , 
28, 63, 64, 65, 66, 67, 72 en 73 Armenwet , 
376, 377, 384a, 384b en 1902 B. W ., door te 
besl issen als hierboven vermeld, 

a. omdat de omstandigheid, dat de Recht
bank niet uitgesloten acht, dat een feite lij ke 
stell ing van een der partijen juist is - t.w. 
in casu: dat v. D. inderdaad gedurende het 
door hem genoemde tijdvak van 1932-midden 
1935 vrijwillig wekelij ks een zeker bedrag aan 
genoemden H. heeft afgestaan - niet vol
doende is om aan die gestelde fe iten rechts
gevolg toe te kennen; 

b. omdat het enkele feit, dat, gel ij k de 
Rechtbank niet uitgesloten ach t , v . D. gedu
rende .~et tijdvak 1932-midden 1935 vrijwi ll ig 
wekeh1 ks een zeker bedrag aan H. a ls bij
drage heeft afgestaan, niet kan d ragen de be
s] issing, dat v. D. niet behoort te worden be
last terzake van den, van April 1932 tot 3 
October 1937 reeds verstrekten onderstand, 
waar immers door de Rechtbank n iet is vast
gesteld, dat ook over het t ijdvak van midden 
1935-3 October 1937 door v. D . eenige bij
drage aan H . is afgestaan, noch ook, dat de 
bijdragen, wel ke wekelij ks vrijwi ll ig door v. 
D . aan H. wuden zijn gedaan over het tijdvak 
1932-midden 1935, de grens van den wette
lij ken onderhoudspl icht van v. D . jegens H . 
bereikten· 

c. omda't de meen ing der Rechtbank, dat het 
niet gewenscht zoude zijn v. D . thans nog te 
belasten terzake van reeds lang geleden ver
schaften onderstand - van welke meeni ng 
n iet blij kt dat zij zou zijn gebaseerd op een 
oordeel der R echtbank omtrent de grens van 
den wettelij ken onderhoudsplicht van v. D. 
jegens H . gedurende het tijdvak van het ver
leenen van bedoelden onderstand, noch ook 
op de tegenwoordige ge ldel ij ke omstandi rr
heden v. H . - reievantie m ist en met na~e 
niet kan dragen de bes! issi ng, dat het door 
requestrant gedane verzoek tot verhaal ten 
aanzien van de tot 3 October 1937 reeds ge
maakte kosten behoort te worden afgewezen; 

d. omdat de Rechtbank, bes! issende omtrent 
het verzoek tot verhaal ten aanz ien van sinds 
4 October 1937 gemaakte · en nog te maken 
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kosten van onderstand, terzake niet kon vol 
staan met te bepalen, dat ten la ste van v. D. 
za l worden ingehouden en aan requestrant uit
gekeerd een bedrag van f 1. 75 per week, vanaf 
4 October 1937 tot het tijdstip waarop de 
onderstandverleening zal e indigen, doch ter
zake had vast te stellen twee periodieke be
dragen, het eene - ter zake van de sinds 4 
October reeds gemaakte kosten van onder
stand - uit te keeren tot eene aangegeven 
totaa lsom, het andere zoolang als de verzor
g ing zal duren . 

Op welke gronden requestrant zich wendt tot 
Uwen R aad met eerbiedi g verwek de besch;k
king van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam , 
Eerste Kamer, van 3 Januari 19 38 waarvan 
beroep te vernietigen, met zoodanige verdere 
beslissing a ls Uw Raad zal vermeenen te be
hooren. 

Conclusie van den Proc.-Gen. B es ier. 

0 . dat het eerste middel is ongegrond , daar 
het hooger beroep onbeperkt is ingesteld en 
geen enkel wetsartikel zich er tegen venet, 
dat de hoogere rechter de zaak in haar vollen 
omvang beoordeelt krachtens wat men wel 
noemt het devolutie{ karakter van het hooger 
beroep (l<'aure V , blz. 131) , wodat dit ook kan 
strekken ten nadeele van den appell ant, wat 
ook nog, zoo noodig, bevestiging vindt in art. 
348 , lid 2, Rv. ; 

0 . dat ook het tweede middel in zijn onder
deelen a, b en c niet tot cassatie kan le iden, 
omdat de tot bestrijding der besli ss ing aanlei
ding gevende overweging der R echtbank a ldus 
behoort te worden verstaan, dat de R echtbank 
fe itelijk aanneemt, dat v. D. inderdaad gedu
rende het door hem genoemde t ij dvak vrijwil-
1 ig een zeker bedrag aan zijn schoonvader 
H . als bijdrage in diens levensonderhoud heeft 
a fgestaan, van welk bedrag zij echter de 
grootte niet vaststelt, zoodat het kl e ine r doch 
ook grooter kan zijn geweest dan het door 
hem krach tens de fami lieverhouding en draag
kracht verschuldigde en dat zij onder deze om
standigheden - nu de verhalende instelling 
de zaak gedurende a l di en tijd op haar beloop 
heeft gelaten en h are vordering tot verhaal 
pas instelde, nu deze op het punt stond te 
verjaren (art. 73 der Armenwet) - ,, niet ge
wenscht" acht v. D. door verhaal nog te be
lasten met het voll e bedrag van den reeds 
lang geleden verschaften onderstand - terecht 
daar van vrijwillig aan verwanten verschaft 
levensonderhoud geen bewijsstukken plegen te 
worden gevraagd en bewaard; 

0. dat a lsdan ook onderdeel d van het 
tweede middel ongegrond is, daar de rechter, 
ind ien hij geen verh aal kan toekennen betref
fende reeds gemaakte kosten, uit den aa rd der 
zaak, wanneer hiertoe wel termen zijn, kan 
volstaan met de vaststel! ing van één bedrag, 
voor nog te maken kosten, zoolang de verzor
ging zal duren; 

Co nel udeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat blijkens de bestreden beschikking 

requestrant den K antonrechter te Amsterdam 
heeft verzocht vast te stell en de bedragen, 
welke met ingang van den datum der beschik-

king van den Kantonrechter wekelijks door 
hen, die periodieke inkomsten verschuldigd 
zijn of zull en worden aan gerequestreerde, 
zuil en worden ingehouden en aan requestrant 
zul !en worden uitgekeerd ter zake van onder
stand , reeds verleend of nog te ve rl eenen aan 
den schoonvader van gerequestree rde , en wel : 
1 °. een bedrag van f 0.25 per week wegens het 
door gerequcstreerde verschuldigde over het 
t ijdvak van 4 April 1932 tot en met 2 October 
1937 ad f 387 + f 2.25 per week van af 4 
October 1937 tot den datum der beschikking; 
2°. f 2.25 per week voo r na dien datum te 
maken kosten van onderhoud; 

0. dat de K a ntonrechter het verzoek heeft 
toegewezen in dier voege, dat het onder 1 °. 
gevraagde slech ts werd toegestaan, totdat be
taald za l zijn een bedrag van f 250 vermeer
derd met f 1 per week van 4 October 1937 tot 
3 November 1937, dus te samen f 254 en dat, 
wat betreft 2°., een bedrag van f 1 per week 
zal worden ingehouden en aan request rant uit
gekeerd ; 

0. dat req uestrant van deze beschikking is 
gekomen in hooger beroep en daarbij heeft 
verzoch t, 1 ° . dat het bedrag, tot beloop waar
van f 0.25 per week za l worden ingehouden, 
worde gesteld op f 375.55 , te vermeerderen 
met f 1 .85 per week over het t ij dvak van 4 
October 1937 tot den datum van de beschik
king der R echtbank, en 2°. f 1. 85 per week 
voor na dien datum te maken kosten ; 

0 . dat de R ech tbank bij de bestreden be
schikking op de g ronden, in het verzoekschrift 
in cassatie weergegeven, heeft beslist, dat voor 
de kosten , gemaakt vóór 4 October 1937, niets 
en voor de kosten van onderstand , ve rl eend 
vanaf 4 October 1937 of nog te verleenen, 
f 1.75 per week zal worden ingehouden en aan 
requestrant uitgekeerd; 

0. dat i11 het l e cassatiemiddel terecht er
over wordt gekl aagd, dat de R echtbank door 
te bes! issen dat te r vergoeding der vóór 4 
October 1937 gemaakte kosten niets za l worden 
ingehouden, de grenzen van het ingestelde 
hooger beroep heeft overschreden , daa r het 
beroep, wat dit punt betreft - overwegende 
de R echtbank zei ve dat te dien aanzi en het 
verwek werd gehandhaafd - alleen was inge
steld , voorzoover de Kantonrechter de inhou
ding slech ts had toegestaan tot beloop van 
een lager bedrag, da n was gevraagd; 

dat deze beslissing rnedebrengt, dat de on
derdeelen a, b en c van het 2e middel niet 
behoeven te worden onderzocht, terwijl onder
deel d van dit middel . a ls zijnde in overeen
stemmi ng met het 2e li d van art. 66 Armen
wet , gegrond is; 

dat een en ander medebrengt, dat de R echt
bank, a lsnog zal hebben vast te steil en ten 
be loope van welk bedrag - welk bedrag zal 
zijn te vermeerderen met het in cassatie niet 
bestreden en dus te handhaven bedrag van 
f 1. 75 per week vana f 4 October 1937 tot den 
dag van de besli ss ing der R echtbank - f 0.25 
per week ten laste van gerequestreerde zal 
worden ingehouden en aan requestrnnt uitge
kee rd , en voorts mede zal moeten bepalen 
dat f 1. 75 per week zal moeten worden inge
houden en aan requestrant uitgekeerd voor 
kosten van onderhoud, nader te verleenen 
vanaf den dag ha rer bes lissing ; 
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Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst de zaak naar de Rechtbank te Am

sterdam, ten einde met inachtneming van des 
Hoogen Raad's beschikking verder te worden 
behandeld en beslist. 

(N. J.) 

25 A.p1·il 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (M.- en R.Reglement artt. 36 en 42.) 

De omstandigheid, dat bovengenoemde 
overgangsbepaling de vroegere IIIe klasse 
wegen voorshands in de nieuwe B -klasse 
onderbrengt, heeft geenszins ten gevolge 
gehad, dat voor een motorrijtuig, waar
voor tot dusver de wegen van klasse III 
volgens de toen geldende voorsch r iften 
waren verboden, voortaan zou gelden een 
rijverbod volgens de nieuwe voorschriften 
voor a lle B-wegen, en dat een in het be
staande inschrijvingsbewijs opgenomen ver
bod tot het berijden van wegen der IIIe 
ki asse voortaan wu moeten worden ge
lezen alsof het bevatte een rij verbod voor 
B-wegen. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

Op het beroep van den 0. v . J. bij de Arr.
Rechtbank te Arnhem, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van genoemde Rechtbank 
van 21 Dec. 1937 , houdende bevestiging in 
hooger beroep van een schriftelijk vonnis van 
het Kantongerecht te Arnhem van 9 Juni 1937, 
waarbij D. W., chauffeur, te Velp, gemeente 
Rheden, ter zake van het te zijnen l aste be
wezen verklaarde werd ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Aan gerequireerde was bij inleidende dag
vaarding ten laste gelegd, dat hij op 17 Maart 
laatstleden, des voormiddags omstreeks 10 uur 
in de gemeente Angerlo, als bestuurder van 
een ingeschreven vierwielig motorrijtuig, daar
mede heeft gereden over den voor het open
baar verkeer openstaanden rijweg, den IJssel
bandijk, zijnde deze weg ingedeeld in de derde 
klasse, derhalve een B -weg, en als zoodanig 
op wettige wijze aangeduid, terwijl in het voor 
het motorrijtuig afgegeven inschrijvingsbewijs 
was vermeld, dat voor het motorrijtuig ten 
aanzien van de wegen dier klasse een rijver
bod gold. 

De Kantonrechter te Arnhem verklaarde bij 
schriftelijk vonnis van 9 Juni 1937 , dat de 
feiten en omstandigheden in de bewijsmidde
len vermeld, reden gaven tot de beslissing, 
dat verdachte schuldig is aan het hem feite
lijk tenlastegelegde, zijnde de zinsnede : ,, der
halve een B -weg" blijkens het zinsverband, nu 
in het slot der telastelegging enkel sprake is 
van bedoelde derde klasse, een rechtskundige 
omschrijving; 

dat het bewezene echter niet strafbaar is, 
v~Îgens een wettelijke bepaling, in het bij
zonder niet krachtens art. 42, lid 1 sub c j• . 
art. 55 l id 2 aanvang en sub 2 en 73 1 id 1 
van het Motor- en Rijwielreglement, immers 
weliswaar krachtens II van het K. B. van 18 

' September 1936 S. 578 de ten tijde van de 
inwerkingtreding van dat besluit in de IIIe 
klasse ingedeelde wegen geacht worden te zijn 
ingedeeld in klasse B, totdat die wegen op
nieuw zullen zijn ingedeeld, echter art. 42 lid 
1 sub c onder meer als eisch stelt, dat in het 
voor het motorrijtuig afgegeven inschrijvings
bewijs is vermeld, dat voor dat motorrijtuig 
ten aanz ien van de wegen dier klasse - waar
mede blijkens het zinsverband, op de B-klasse 
gedoeld wordt, een rijverbod geldt, doch zulks 
niet voorkomt onder de bewezenverklaring, 
die uitgaat van een andere vermelding in het 
inschrijvingsbewijs, te weten een vermelding 
van rijverbod ten aanzien van de derde ki asse, 
doch niet van de B-klasse," en ontsloeg ver
dachte van alle rechtsvervolging. 

In hooger beroep achtte de Arr.-Rechtbank 
te Arnhem blijkens de uitspraak van 21 De
cember 1937 de uitspraak juist en beves
tigde het vonnis. 

De Officier van Justitie bij deze Rechtbank 
kon zich hiermede niet vereenigen, en voert 
bij schriftuur a ls middel aan : 

,,S. door v. of door n. t. van de a rtt. 422 , 
423, 425, 350, 351, 352, 359 Sv., van de artt. 
36 , 42 lid 1 sub c, 55 lid 2 aanvang en sub 2, 
73 lid 1 Motor- en Rijwielreglement, en van 
het Koninklijk Besluit van 18 September 1936 
S 578 onder II " 

·Blijkens de to~lichting kan hij zich met de 
hierboven vermelde overweging van den Kan
tonrechter, welke de Rechtbank overnam, niet 
vereenigen, daar toch de vermelding in het 
inschrijvingsbewijs van een rijverbod ten aan
zien van de derde klasse, zonder meer, uit 
krachte van het Koninklijk Besluit van 18 
September 1936 S. 578 onder II, behoort te 
worden aangemerkt als een vermelding van 
een rijverbod ten aanzien van de B-klasse, zoo
dat het bewezen verklaarde oplevert een straf
baar feit. Naar aanleiding dezer zaak merk ik 
op, dat volgens art. 36 {oud) van het Motor
en Rijwielreglement drie klassen van wegen 
bestonden, aangeduid door de cijfers I , II en 
III, terwijl na de wijziging dezer bepaling bij 
K. B. van 18 Sept. 1936, S. 578, de wegen 
kunnen worden ingedeeld in klasse A of 
klasse B . 

Met deze wijziging houden verband de ver
anderingen aangebracht in art. 42 van het 
Motor- en Rijwielreglement, want terwijl art. 
42 1 id 1 aanhef en sub c (oud) bepaalde: 
,,Het is verboden naar de onderscheiding aan
gegeven in art. 55 over een weg te rijden, te 
doen of te laten rijden met een ingeschreven 
motorrijtuig of aanhangwagen, • indien de weg 
is ingedeeld en in het voor het motorrijtuig of 
den aanhangwagen afgegeven inschrijvings
bewijs is vermeld, dat het motorrij tuig of de 
aanhangwagen der k lasse waartoe de weg be
hoort, niet is toegelaten", zegt het gewijzigde 
artikel thans: ,,H et is verboden naar de on
derscheiding aangegeven in art. 55 over een 
weg te rijden, te doen of te laten rijden met 
een ingeschreven motorrijtuig of aanhangwa
gen, indien de weg een B-weg is en in het 
voor het motorrijtuig of den aanhangwagen 
afgegeven inschrijvingsbewijs is vermeld, dat 
voor het motorrijtuig of den aanhangwagen 
ten aanzien van de wegen dier ki asse een rij
verbod geldt, of indien de belasting van eenig 
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wiel van het motorrijtuig of den aanhangwa
gen het in het inschrijvingsbewijs ingevolge 
art. 38 vermelde maximum overschrijdt." 

Er bestaat dus sinds de wijziging een andere 
indeeling der wegen, en als gevolg daarvan 
een andere vermelding in het inschrijvingsbe
wijs voor het motorrij tu ig of den aanhangwa
gen. 

Nu is in dit verband echter vooral van 
belaug het wijzigingsbesluit van 18 September 
1936, S. 578 te vermelden, hetwelk onder II 
bepaalt, dat in afwijki ng van art. 36 lid 2 
(,, niet ingedeelde wegen worden beschouwd 
als te zijn ingedeeld in klasse A") van het 
(gewijzigde) Reglement, wegen, welke toen 
de wijziging in werking trad waren ingedeeld 
in klasse III, geacht zullen worden te zijn in
gedeeld in klasse B , totdat die wegen opnieuw 
zu ll en zijn ingedeeld. 

Kantonrechter en Rechtbank wenschen zich 
te houden aan de woorden, zooals deze letter
lijk in gemeld art. 42 lid 1 aanhef en sub c 
(nieuw) voorkomen, en nu deze in het in
schrijvingsbiljet niet zijn opgenomen - welk 
verschil alleen hierop neerkomt, dat daarin 
van wegen, ingedeeld in de derde klasse wordt 
gesproken, en niet van B-wegen - zou het 
bewezen verklaarde niet strafbaar zijn. 

Ik acht dit met requirant onjuist. 
De beteekenis van het zooeven vermelde 

onder II van het wijzigingsbesluit wordt hier
mede in mijn oog miskend, en ik acht de ge
vallen bes! issing dan ook zeer formalistisch. 
De overgangsmaatregel is naar mijn opvat
ting o.a. getro ffen om te voorkomen, dat toen 
het Reglement gewijzigd werd, de noodzake
lijkheid zou ontstaan alle uitgegeven inschrij
vingsb iljetten in te nemen - en dat zijn er 
heel wat in den lande - en nieuwe te ver
strekken. 

In mijn oog voorkomt de overgangsmaat
regel in II dus een grooten administratieven 
rompslomp, en bespaart het den Staat en den 
houders van in ch rijvingsbiljetten zeer veel 
tijd en geld. De juistheid der lezing der be
palingen door Kantonrechter en Rechtbank 
aannemend, zou m.i. het tegenovergestelde 
gevolg bereikt worden. 

Ik acht het bewezen verklaarde dus wel 
strafbaar en concludeer tot vernietiging van 
het bevestigend vonnis der Rechtbank en het 
vonnis des Kantonrechters voor zoover deze 
een niet strafbaar verklaring van het bewe
zene inhouden. 

Voorts concludeer ik, gezien de artt. 42 lid 
1 aanhef en sub c, 1, 55 lid 2 sub, 73 lid 1, 
88 Motor- en Rijwielreglement, K . B. 18 
Sept. 1936, S. 578 sub II, artt. 1 en 2 Motor
en Rijwielwet, artt. 23 en 91 Sr., dat aan het 
bewezen verklaarde de benaming worde ge
geven van: ,.het als bestuurder over oen weg 
rijden met een ingeschreven motorrijtuig, ter
wijl de weg een B-weg is en in het voor het 
motorrijtuig afgegeven inschrijvingsbewijs is 
vermeld, dat voor het motorrijtuig ten aan
zien van de wegen dier klasse een rijverbod 
geldt," terwijl , gelet op de omstandigheden 
waaronder het feit gepleegd is, gerequireerde 
moge worden veroordeeld tot een geldboete 
van f 1 bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervangen door hechtenis van één dag. 

L . 1938. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: (zie Conclusie); 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is telaste gelegd, dat hij (zie 
Conclusie); 

0. dat bij het bevestigde vonn is de Kanton
rechter dat telaste gelegde heeft bewezen 
verklaard, zulks met dien verstande, dat de 
Kantonrechter de zinsnede: ,,derhalve een B
weg", heeft aangemerkt als een rechtskundige 
omschrijving, gelet op het zinsverband, zijnde 
in het slot der telastelegging enkel sprake 
van wegen der derde ki asse; 

0. dat de Kantonrechter verder heeft over
wogen: 

"dat het bewezene echter niet strafbaar is 
enz. (zie Conclusie); 

0. omtrent het middel: 
dat art. 36 van het Motor- en Rijwiel regle

ment, - voorkomende in paragraaf 4, hou
dende "bepalingen hoofdzakelij k in het belang 
van de instandhouding en bru ikbaarhe id der 
wegen" -, tevoren bepalende dat er zijn drie 
klassen van wegen, aangeduid door de cij fers 
I, II en III en dat de indeeling in die klas
sen zou geschieden als in dat artikel aangege
ven, bij Koninklijk Besluit van 18 September 
1936, S. 578, aldu werd gewijzigd, dat voor 
de toepassing van de bepalingen van voor
melde paragraaf, welke ook over igens be
langrijke wijzigingen onderging, de wegen, in 
voege als bij het a rti kei aangegeven, kunnen 
worden ingedeeld in klasse A of klasse B, en 
dat niet-ingedeelde wegen worden be chouwd 
als te zijn ingedeeld in klasse A, in afwijking 
waarvan evenwel bij dat Koninklijk Besluit 
onder II werd bepaald, dat wegen, welke op 
het tijdstip van de inwerkingtreding van dat 
besluit waren ingedeeld in klasse III, geach t 
zullen worden te zijn ingedeeld in klasse B, 
totdat die wegen opnieuw zullen zijn inge
d eld ; 

dat dit voorshands onderbrengen van de 
vroegere IIIe klasse wegen in de nieuwe B
klasse geenszins medebracht, dat voor een 
motorrijtuig, waarvoor tot dusver de wegen 
van klasse III volgens de toen geldende voor
schriften waren verboden, voortaan zou gelden 
een rijverbod volgens de nieuwe voorschr iften 
voor a lle B-wegen, en dat een in het be taan
de inschrijvingsbewijs opgenomen verbod tot 
het berijden van wegen gelezen alsof het voort
aan zou moeten wo,·den gelezen alsof het be
vatte een rijverbod voor B-wegen, waaromtrent 
geen enkel voorschrift is gegeven, en wat, in 
verband ook met de door voormeld Konink
lijk Besluit in art. 42 van het Reglement aan
gebrachte wijzigingen, ste lli g niet, - zooals 
het middel wil - , zonder meer mag worden 
aangenomen ; 

dat dus het middel niet juist is ; 
Verwerpt het beroep. 

( . J.) 

12 
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25 April 1938. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Consumptie-Garnalenbesluit art. 4; 
Sr. art. 23 .) 

Art. 4 van het consumptie-Garnal enbe
sluit 1936 steunt op art. 12 der Landbouw
crisiswet 1933. Niet is in te zien , dat ge
noemd artikel verbindende kracht zoude 
missen op grond dat het verbod van aan
voer van levende garnalen te den H elder 
en IJmuiden niet tot aanvoer door Neder
landsche visschers met Nederlandsche sche
pen is beperkt, welke beperking de Landb.
crisiswet 1933 niet eischt. 

De omstandigheid , dat B . de door hem 
te IJmuiden binnengebrachte garnalen, na 
zijn schip aan de kade voor het gebouw 
van het verkoopkantoor te hebben ge
meerd , ten verkoop wilde aanbieden, heeft 
de R echtb. terecht tot de beslissing geleid , 
dat daarmede het "aanvoeren" in den zin 
van art. 4 voornoemd was voltooid. 

H et " aanvoeren" , van levende garnalen 
te IJmuiden is zeer goed denkbaar ook al 
zoude zich de markt of het verkoopkan
toor in eene andere plaats dan te IJmui
den bevinden. Het aanvoeren te IJmuiden 
gaa', in elk geval aan het ter markt bren
gen te IJmuiden of elders vooraf. 

B. wilde de aangebrachte levende garna
len aan het verkoopkantoor verkoopen en 
daardoor waren deze garnalen "consump
tiegarnalen" in den zin van het besluit, 
onafhankel ijk van de vraag of ten slotte 
di e garnalen inderdaad voor de consump
tie zouden dienen. 

In het bevestigde vonnis heeft de Kan
tonr. in strijd met het voorschrift van art. 
23 Sr. bepaald, dat de opgelegde boete 
" bij gebreke van betaling" zal worden 
vervangen door dertig dagen hechtenis . 

Op het beroep van M. J. , reeder te Stellen
dam, requirant van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Arr.-Rechtb.1nk 
te Rotterdam van 4 J an. 1938, houdende be
vestiging, in hooger beroep, met aanvulling 
van gronden, van eene door het Kantongerecht 
te Sommelsdijk op 23 April 1937 gedane uit
spraak, waarbij requi rant, ter zake van: ,,het 
door misbruik van gezag opzettelijk uitlokken 
van de overtreding "het aanvoeren van leven
de garnalen te I.Jmuiden (gemeente Velsen) 
met een vaartuig ten aanzien waarvan door <le 
crisis-organisatie niet een daartoe strekkeode 
vergunning is uitgereikt voor een door of van
wege de n m et de zaken van den Landbouw 
belasten Minister bepaald tijdvak", met aan
haling van de artt. 1, 4 1 id 1 en 11, Consump
t ie-Garnalenbesluit 1936, 1, 9, lid één onder 
b, 31 lid 1 en 36 lid 2 Landbouw-Crisiswet 
1933 S. 261 , 23, 47 , 2e en 91 Sr., is veroor
deeld tot ·eene geldboete van vijftig gulden, 
met bepaling, dat deze boete, bij gebreke van 
betaling, worde vervangen door derti g dagen 
hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: 

,,I. S. of v. t. van art. 162 der Grondwet, 
art. 91 Sr., art. 349, 352 Sv., artt. 1, 9, 31 en 
36 Landbouwcrisiswet S. 261, art. 4 Consump
tiegarnalenbesluit 1936, doordat de Recht
bank, beslissende, dat het bewezen verklaarde 
feit oplevert " het door misbruik van gezag 
uitlokken van de overtreding, het aanvoeren 
van levende garnal en te IJmuiden met een 
vaartuig, ten aanzien waarvan door de crisis
organisatie niet een daartoe strekkende ver
gunning is u itgereikt voor een door of van
wege den met de zaken van den landbouw 
belasten minister bepaald tijdvak", dit feit 
strafbaar heeft geach t. 

Immers is a rt. 4 van het Consumpti&-Garna
lenbeslui t 1936 n iet verb indend en dienten g·e
vol ge het bewezen verklaarde feit niet straf
baar. Art. 4 bepaalt toch algemeen, dat de 
aanvoer van levende garnalen te IJmuiden en 
Den H elder slechts is toegestaan met vaar
tui gen, ten aanzien waarvan door de crisis
organisatie een daa rtoe strekkende vergunning 
is uitgereikt. 

Het verbod tot aanvoei· van levende gar
nal en te IJmuiden en Den H elder mei vaar
tuigen, waarvoor een wodanige vergunning 
niet is verleend, is derhalve niet beperkt tot 
aanvoer door Nederlandsche visschers met Ne
derl a ndsche vaartu igen, maar geldt evenzoo 
voor aanvoer door buitenlandsche visschers 
met buitenl andsche vaart uigen . 

Tengevolge van het in di t artikel 4 be
paalde zouden buitenlandsche visschers bijv. 
Belgische visschers te IJmuiden en Den H el
der geen levende garnalen mogen aanvoeren, 
zoodat dit art. 4 een volstrekt invoerverbod 
voor levende garnalen inhoudt. 

H et Consumptie-Garnalenbesluit steunt ech 
ter op de Landbouwcr isiswet 1933, welke wet 
echter aan de Kroon niet de bevoegdheid ver
leent, een dergelijk a lgeheel invoerverbod uit 
te vaardigen. 

Wanneer art. 4 van het Consumptie-Garna
lenbesluit 1936 ·slechts op Nederlandsche vis
schers van toepassing is, wu dit in het artikel 
moeten zijn vermeld. 

Bovendien zou dan in de ten laste legging 
opgenomen moeten zijn, dat het ten laste 
gelegde feit door een Nederlandschen visscher 
is begaan, terwijl dit tevens bewezen wu moe
ten zijn verklaard." 

,,II . S . of v. t. van art. 162 Grondwet, art. 
9 Sr., artt. 338 , 339 , 341, 342, 350, 351, 359, 
360 Sv., artt. 9 en 31 Landbouwcrisiswet 1933 
S. 261, art. 4 Consumptie-Garnalenbesluit 
1936, doordat de Rechtbank, na te hebben 
vastgesteld "dat de schipper zijn vaartuig met 
de gevangen levende garnalen in de bun heeft 
doen rneeren aan de kade te IJmuiden voor 
het gebouw van het verkoopkantoor met de 
bedoel ing, om die garnalen levend ten verkoop 
aan te bieden" heeft geoordeeld, ,,dat daar
mede het aanvoeren in den zin van art. 4 van 
het Consumpt ie-Garnalenbesluit 1936 was vol
tooid;" daar immers uit deze omstandigheden 
alleen geen aanvoer van levende garnalen te 
IJmuiden kan worden afgeleid. 

Ter nadere toelichting van dit middel moge 
een korte feitelijke uiteenzetting worden ge
geven. 

Begin Februari 1937 bestond er te IJmui -



179 25 APRI L 1938 

den en te Amsterdam een groot tekort aan 
levende garnalen , aangezien de visschersvloot, 
die deze plaatsen van levende garnalen moest 
voorzien, was ingevro ren. Dientengevol ge be
stond er te IJmu iden een groote vraag naar 
levende ga rna len, waarteg-enover vrijwel geen 
aanbod stond. T e Stell endam echter lag de 
visschersvloot hij gebrek aan bestellingen werk
loos in de h aven. 

Renuirant heeft toen telefonisch het ver
koopkantoor verwcht, of het tekort te IJmui
den door de visschersvloot te Stell endam 
mocht worden aangevuld , welk verwek werd 
geweig-e rd. 

Requirant heP ft daarop medegedeeld, zijn 
verzoek op 9 Februa ri 1937 te zull en her
halen en te zo rg-en. dat zi jn vaartuig met 
levende garnalen a lsdan te I Jmuiden aanwezig 
wu ziin. Indi en het verkoopkantoor dan toe
stemming- wu verleenen. wuden de ,:rarnalen 
direct l<:'venrl kunnen worden aang-evoerd en 
anders worden g-ekookt of naar de puffabr iek 
worden f"Phrach t . 

Op 9 Fehnmri 1937 hee ft het verkoopkan
toor de levende garnalen geaccepteerd en ver
kocht. waarvan de opbrengst rloor het ver
konnkantoor aan re<iuirant is afgedragen . 

On 11 Februari 19~7 is de echi pper van re
quirant weer te IJmuiden binnen gekom en 
met de bedoeling, het verkoopkantoor te ver
zoeken, opn;euw levende garnalen te mogen 
aanvoeren . Voor dat dit gevraagd kon wor
den. zijn de v.arnalen echter in 1-,eslag geno
men en is p rocee-ve rbaal opg-emaakt. 

Door de R ech tbank is niet behoorlijk ge
motiveerd. waarnm het meeren aan de kade 
van een vaartuir,- met levende garnalen aan 
boord als aanvoer van I even de garnalen is te 
beschouwen. Immers bestond op dat moment 
nog de moge lijkheid. om op het vaartuig, dat 
gemeerd lag aan rle kade. de garnalen te koo
ken en als gekookte l'"arnalen aan te voeren 
of naar de puffabriAk te breng-en. welke han
delwijze in de praktijk berh aa lrlel ijk voorkomt. 

Of de aanvoer van levenrle g-ar..,a len hier 
tot stand wu komen wa9 afhankPliik van het 
a l of niet accepteeren der garnalen door het 
verkoopkan toor, daar vanzelfsprekend voor het 
verkoopkantoor geen verplich ti ng bestaat, om 
niet bestelde garnalen aan te laten voeren . 

Bij weigering van het verkoopkantoor, om 
de garnalen levend aan te doen voeren, wu
den deze gamalen zijn gekookt en gekookt 
zijn afgeleverd, of naar de puffabriek zijn 
gebracht, in welke gevall en van aanvoer van 
levende garnalen geen sprake wu zijn ge
weest. 

Door de R echtbank is bij het beroep op de 
artt. 8 en 9 van de aan- en verkoopsvoorwaar
den over het hoofd gezien, dat deze voorwaar
den gel rlen voor door het verkoopkantoor be
stelde garnalen, waarbij het verkoopkantoor 
de beschikking krijgt over de garnalen, zoodra 
het vaartuig is gemeerd, zoodat hier wel van 
aanvoeren direct bij het meeren kan worden 
gesproken. 

Ten onrechte beroept de Rechtbank zich ook 
op art. 5 van het Consumptie-Garnalenbesluit, 
daar integendee l uit dit a rtikel het onver
breekbaar verband volgt, dat bestaat tusschen 
aanvoer en afl evering, welke twee handelingen 

als het ware elkaars complement zijn. 
Tenslotte is de R echtbank door als boven te 

beslissen ronder behoorlijke motiveering a fge
weken van de algemeen gebruikelijke opvat
ting, welke onder aanvoeren verstaat het ter 
markt brengen van waren." 

,.III. S . of v. t. van bovengenoemde wets
artikelen door het verweer te verwerpen. dat 
de door Brinkman aangebrachte garnalen bij 
de beslagneming aan boord nog niet waren te 
beschouwen a ls consumptieg-arnalen op grond 
van de verklaring- van g-etu ige Brinkma n, rli e 
primair de g-arnal en levend wi lde aanbieden 
aan den ,went van het verkoopkantoor, heb
bende de R echtban k hierbij over het hoofd 
gezien. dat voor de vraag, of g-arnalen con
sumptieg-arnalen zijn ui tsluitend de bestem
ming beslissend is en deze be•temming niet 
van dPn wil van Brinkman afhankPFik was. 

Op het moment van inbeslagnem;n,,. van 
deze irarnalen stond omtrent de bestemming 
nog n;ets vast, daar de bestemming immers 
a fhankPl iik was van de omstandig-heid. of het 
verkonokantoor al of niet zou toestaan. dat 
dA ,,.arna len werden aangevoerd op de v isch
a fslarr. 

All een voor het P'eval het verkoopkantoor 
toestemm i nv. zou ve r! eenen voör het aanvoeren 
va n deze v.arnalen levend of gekoch t on de 
afRI aP' zou rlen cleze garnalen als consum ptie
g-arnal en zijn te beschouwen. Bij weigering der 
aanvon wurlen deze garnalen naar de puf
fahr;Pk rnoPten word 0 n f"P hracht en moPten 
worden beschouwd a ls pufgarnalen , waarop 
het Consumptie-Garnalenbesluit 1!1 36 n iet van 
toepass ing is. 

De mnt iveer ing der R echtbank is derh a lve 
niet besl;ssend, daar a ll een van belang is de 
bestemming der g-arnalen, welke afhankP] iik 
was van de beslissing van het verkoopkantoor . 
Aangezien door het verkoopkantoor nog ,"6en 
besliss ing omtrent de toelating a ls consump
tiegamalen was genomen, kon onmogelijk 
worden vastgesteld dat de,,e garnalen a ls con
sum ptiegarnalen moesten worden beschouwd." 

0. dat bij het bevestigde vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van requi
rant is bewezenverkl aard, met qualificatie en 
strafoplegging a ls voormeld, dat Arie Brink
man op 10 Febrnari 1937 des namiddags 
levende consumptiegarnalen te IJmui den (ge
meente Velsen) heeft aangevoerd met een 
vaartuig, ten aanzien waarvan door de Neder 
] anclsche-Visscherijccntrnl e, gevestigd te 's-G rn
venhage, niet een daartoe strekkenrle vergun
ning a ls bedoeld in art. 4 van heL Consumptie
Garnalenbeslui t 1936, was ui tgere ik t, hebbenrle 
verdachte door omstreeks genoemden dag te 
Stellendam aan genoemden schipper, rli e in 
zijn dienst was, opdrach t te geven tot rl ion 
aanvoer , dat feit doo r misbruik van gezag a ls 
werkgever opzette lijk uitgelokt ; 

';l'en aanzien van de middelen van cassatie: 
0. dat art. 4 van het Consumptie-Garnalen

besluit 19 36 steunt op art . 12 der L and bonw
cris iswet 1933 en niet is in te zien, dat ge
noemd artikel verbindende kracht zoude mis
sen, op grond dat het verbod van aanvoer van 
levende garnalen te Den H elder en IJmu iden 
niet tot aanvoer door Nede r! andsche visschers 
met N ederlandsche schepen is beperkt, welke 
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beperking de Landbouwcrisiswet 1933 niet 
e ischt; 

dat mitsdien het eerste middel ongegrond is; 
0. wat het tweede middel van cassatie be

treft: 
dat de vaststaande omstandigheid, dat 

Brinkman de door hem te IJmuiden binnen
gebrachte garnalen, na zijn schip aa n de kade 
voor het gebouw van het verkoopkantoor te 
hebben gemeerd, ten verkoop wilde aanbieden, 
de Rechtbank terecht tot de beslissing heeft 
geleid, dat daarmede het "aanvoeren" in den 
zin van genoemd art. 4 was volt.ooid, waaraan 
niet afdoet, dat toen nog de mogelijkheid 
zoude hebben bestaan, om, indien het plan tot 
verkoop niet zoude gelukken, aan de garnalen 
eene andere bestemming te geven; 

dat bij de t.oelichting van dit middel nog is 
aangevoerd, dat de Rechthank is afgeweken 
van de a lgemeen gebruikelijke opvatting, dat 
onder "aanvoeren" is te verstaan het "ter 
markt brengen" van waren, doch deze opvat
ting niet a ls juist kan worden aanvaard; dat 
immers meergenoemd art. 4 spreekt van het 
aanvoeren van levende garnalen te IJmuiden 
en deze handeling zeer goed denkbaar is, ook 
al zoude zich de markt of het verkoopkant.oor 
in eene andere plaats dan te IJmuiden be
vinden; dat in elk geval het aanvoeren te 
IJmuiden aan het ter markt brengen te IJmui
den of elders voorafgaat; 

dat derhalve ook het tweede middel niet tot 
cassatie kan leiden: 

0. dat ook het dérde middel te vergeefs is 
voorgesteld, daar, gelijk hiervoren reeds is 
overwogen, Brinkman de door hem te IJmui
den aangebrachte levende garnalen aan het 
verkoopkantoor wilde verkoopen en daardoor 
deze garnalen "consumptiegarnalen" waren 
in den zin van het Consumptie-Garnalenbesluit 
1936, onafhankelij k van de vraag, of ten 
slotte die garnalen inderdaad voor de con
sumptie zouden dienen; 

0. dat dus ook dit middel faalt; 
0. echter ambtshalve: 
dat de Kant.onrechter in het bevestigde von

nis, in strijd met het voorschrift van art. 23 
Sr. heeft bepaald, dat de opgelegde boete "bij 
gebreke van betaling" zal worden vervangen 
door dertig dagen hechtenis; 

dat het bestreden vonnis ten onrechte het 
vonnis van het Kant.ongerecht op dit punt 
heeft bevestigd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch a ll een 
voorzoover daarbij het vonnis van het Kan
tongerecht ook op voormeld punt is beves
tigd, en 

R echtdoende krachtens art. 106 der Wet 
R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis van het Kanton
gerecht op voormeld punt; 

Bepaalt dat de opgelegde boete door de in 
het vonn is vermelde hechtenis zal worden ver
vangen, bij gebreke van betaling of verhaal ; 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 

[ Gewezen ove1·eenko1nstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Be1·ger.] 

(N. J. ) 

25 April 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Zondags
wet art. 2; Winkelsluitingswet art. 3.) 

Art. 85 j 0
• art. 84 der A. P. Verord. 

van Zwijndrecht, waarbij aan houders van 
voor publiek t.oegankelijke lokaliteiten en 
open aanhoorigheden van het huis, waarin 
zich die lokaliteiten bevinden, waar sterke 
drank, a ndere drank of spijzen worden 
verkocht, te koop aangeboden enz., wordt 
verboden die inrichtingen voor het publiek 
geopend te hebben van 's avonds 10 t.ot 
's morgens 7 uur en op den Zondag ge
durende den geheelen dag, bevat geen on
verbindend voorschrift. Art. 2 der Zon
dagswet verklaart het daarin gegeven ver
bod niet van t.oepassing t. a . v. geringe 
eetwaren, terwijl art. 3 lid 2, sub c der 
Winkelsluitingswet niet aan houders van 
inrichtingen als bij dagv. vermeld een on
aantastbaar recht geeft om zoodanige in
richting op Zondagen geopend te hebben. 

Op het beroep van L. M., koopman en win
kelier te Zwijndrecht, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Dordrecht van 31 Dec. 1937, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een vonnis 
van het Kant.ongerecht te Dordrecht van 28 
Juli 1937, requirant ter zake van "het te 
Zwij ndrecht als houder van een inrichting als 
bedoeld in art. 84 der Alg. Pol.verordening 
der gemeente Zwijndrecht, deze op Zondag 
voor het publiek geopend hebben", met aan
haling van de artt. 84 sub 1, 85 en 209 van 
voormelde verordening, 23 en 91 Sv., is ver
oordeeld tot een geldboete van één gulden en 
een dag vervangende hecl)tenis. (Gepleit door 
Mr. J. A. W . Burge,·). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

De, op 21 Februari 1936 afgekondigde en 
op denzelfden dag in werking getreden, Alg. 
Pol.verordening der Gemeente Zwijndrecht 
bevat sedert de aanvulling van haar art. 84, 
lid 1, met de woorden: ,,of spijzen" bij veror
dening van 20 Mei 1937, a fgekondigd 8 Juli 
1937, en dus, ingevolge de bepaling van art. 
205 Gemeentewet, op 11 Juli 1937 in werking 
getreden, in Hoofdstuk V, t.ot opschrift dra
gende: ,,Herbergen, Tapperijen en dergelijke 
inrichtingen", thans onder meer de beide na
volgende bepalingen: 

Art. 84. 1. Onder inrichting wordt in dit 
hoofdstuk van deze verordeni ng verstaan de 
voor het publiek toegankelijke lokaliteit of 
lokaliteiten en open aanhoorigheden van het 
huis, waarin zich die lokaliteit of lokali te,ten 
bevinden, waar sterke drank of andere drank 
of spijzen worden verkocht, te koop aangebo
den, ten geschenke gegeven, toegediend of 
verstrekt om ter plaatse te worden gebruikt, 
alsmede besloten aanhoorigheden binnenshuis 
en rechtstreeks gemeenschap hebbende met 
zoodanige lokaliteit. 

2. Onder houder eener inrichting word t ook 
beg-repen degene, die den houder in de 1it
oefening van het beroep vervangt. 

Art. 85. Het is den houder van een inrich
ting verboden, de,,e voor het pub] iek geopend 
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te hebben van 's avonds 10 uur tot 's morgens 
7 uur, met uitwndering van den Zondag, 
waarop hij de inrichting den geheelen dag 
gesloten moet hebben en houden. 

De burgemeester is bevoegd in buitengewone 
gevallen voor één of meer inrichtingen a fwij
king van de eerste alinea van dit artikel te 
bevelen of, voorwoveel betreft de in de eerste 
a linea genoemde uren , onder daa rbij te stellen 
voorwaarden toe te staan. 

Requirant, die terechtstond ter zake, dat hij 
in den namiddag van Zondag 11 Juli 1937 te 
ongeveer 5.20 uur te Zwijndrecht in het pand 
n°. 55 aan het V eerpl e in een inrichting, als 
bedoeld in art. 24 der A.P.V. Zwijndrech t, 
voor het publiek geopend heeft gehad , n.l., 
dat hij in den namiddag van Zondag 11 Juli 
1937 te ongeveer 5 uur 20 te Zwijndrecht, als 
houder van een in pand Veerplein n°. 55 ge
vestigde inrichting a ls bedoeld in art. 84 der 
A.P.V. der gemeente Zwijndrecht, zijnde een 
voor het publiek toegankelijke local iteit, waar 
spijzen worden verkocht om ter pi aatse te 
worden gebru ikt, deze voor het publiek heeft 
geopend gehad, werd door den kantonrechter 
te Dord,·echt, die dit re.laste gelegde bewezen, 
doch niet strafbaar oordeelde, van a lle rechts
vervolging te di11n aanzien ontslagen. In hoo
ger beroep heeft de Arr.-Rechtbank aldaar dit 
vopnis van den Kantonrechter vernietigd en 
requirant ter zake van het als voormeld be
wezenverklaarde, waaraan de benaming is ge
geven: ,,het te Zwijndrecht als houder van 
een inrichting als bedoeld in art. 84 der Alg. 
Pol.verordening der gemeente Zwijndrecht, 
deze op Zondag voor het pub] iek geopend 
hebben", met toepassing van voormelde arti
kelen en van art. 209 dier verordening, als
mede van de artt. 23 en 91 Sr., veroordeeld 
in eene geldboete van één gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hechtenis van één dag. 

A ls middel van cassatie is bij pleidooi voor
gedragen : 

,.S., althans v. t. van artt. 3 Winkelslui 
t ingswet, 168 Gemeentewet en 2 Zondagswet, 
door te bes! issen dat niet onverbindend is a rt. 
84 van de Alg. Pol.verord. der gemeente 
Zwijndrecht na de toevoeging van het woord 
,,spijzen", Raadsbesluit van 20 Mei 1937, ten
gevolge waarvan gedurende den geheelen Zon
dag in de geheele gemeente Zwijndrecht de 
verkoop van ger inge eetwaren is verboden, 
uiettegenstaande de desbetreffende bepalingen 
van de Winkelsluitingswet en de Zondagswet, 
hoewel niet in te zien valt hoe een dergelijk 
verbod in zijn a lgemeenheid van belang kan 
zijn voor de openbare orde, veiligheid en zede
lijkheid , temeer daar art. 60 derzelfde Alg. 
Pol. verord. de handhaving dier belangen 
,·eeds a lgemeen regelt, zoodat in feite - mede 
door het op een lijn stellen van herbergen, 
tapperijen etc. met den verkoop van kleine 
eetwaren - slechts een aan het Gemeentebe
stuur onttrokken regeling van winkelsluiting 
blijkt te zijn beoogd" . 

R equirant heeft zich voor de Rechtbank 
erop beroepen, dat hij in zijne inrichting uit
sluitend "geringe eetwaren" en wel in hoofd
zaak petates-frites, en ook wel gebakken visch, 
croquetten en de rgelijke placht te verkoopen 

voo1· gebruik ter plaatse van verkoop. Deze 
verkoop is, zoo meende requirant, op Zonda
gen uitdrukkelijk toegelaten door art. 2 der 
Zondagswet, evenals door art. 8 der Winkel
sluitingswet 1930 S . 460, bij welke wetten 
deze materie ui tputtend wude zijn geregeld, 
wodat eene gemeentelijke verordening, die 
dien verkoop op Zondag verbiedt, in woverre, 
als in strijd met de wet, onverbindend wude 
zijn. Dit wude eveneens het geval zijn krach
tens art. 3, lid 2, sub C der Winkelsluitings
wet, volgens welke bepaling het a lgemeene 
verbod van het geopend hebben van een win
kel gedurende den Zondag niet van toepassing 
is ondermeer ten aanzien van inrichtingen, 
waar uitsluitend of in hoofdzaak spijzen voor 
verbruik ter plaatse ten verkoop in voorraad 
zijn, voor zoover betreft den verkoop van spij
zen voor verbruik ter plaatse. 

Daargelaten, dat de voormelde bepalingen 
der onderwerpelijke verordening niet gelijk bij 
het middel wordt gesteld, den verkoop van 
geringe eetwaren gedurende den geheelen 
Zondag in de geheele gemeente Zwijndrecht 
verbieden, daar zij immers alleen betrekking 
hebben op· den verkoop van die waren in in
richtingen en dus niet b.v. op het venten, ver
koopen of te koop aanbieden van die waren 
op of aan voor het openbaar verkeer open
staande land- of waterwegen, schijnt requi
rants stelling, dat de wet de onderwerpelijke 
materie "uitputtend wude hebben geregeld , in 
strijd 111et de rechtspraak van Uwen Raad. 
Wat betreft den verkoop van geringe eetwaren 
op Zon- en feestdagen is bi) arrest van 14 
December 1914 W. 9750, . J. 1915, 366 be
slist, dat art. 2 der Zondagswet geen mbreuk 
maakt op de bevoegdheid van den gemeente
raad om binnen de grenzen van art. 13.i {thans 
168) der Gemeentewet bepalingen omtrent den 
verkoop dezer waren ook op Zon- en feest
dagen vast te stellen (v .g. voorts H. R. 29 
Juni 1914 W. 9674; 10 F ebr. 1919 W . 10395 , 
N. J. 1919, 319 ; 12 Mam·t 1921 W. 10945, 
N. J . 1921, 643 en 14 Jan. 1929 W. 11931, 
N. J . 1929, 540) . Het zelfde zal m. i. moeten 
gelden ten aanzien van art. 8, lid 2, der 
Winkelsluitingswet {Zie: H. R. 9 Jan. 1933 
W . 12582, N. J. 1933, 389; 27 F ebr. 1933 
W . 12606, N. J. 1933, 733). 

Met betrekking tot art. 3, lid 2, onder c, 
van laatstgenoemde wet in zijne verhouding 
tot gemeentelijke verordeningen omtrent slui
tingsuren van koffiehuizen , restaurants en der
gelijke inrichtingen heeft Uw Raad reeds her
haaldelijk uitgemaakt, dat voormelde bepaling 
niet medebrengt, dat het verstrekken van 
drnnken en spijzen in die inrichtingen op Zon
dag als een onaantastbaar recht buiten de 
regelingsbevoegdheid van den gemeentelijken 
wetgever wude vallen (vg. H. R. 18 Dec. 1933 
W. 12730, N. J. 1934, 300; 15 J an. 1934 W. 
12738, N. J. 1934, 1131 ; 5 Nov. 1934 W . 
12875, N. J. 1935, 344). 

Het staat derhalve in het algemeen den ge
meentelijken wetgever vrij ten aanzien van 
inrichtingen, a ls de bedoelde, te bepalen, dat 
zij gedurende den Zondag moeten zijn geslo
ten, wanneer zulks in het belang van de open
bare orde of zedelijkheid vereischt wordt ge
oordeeld. Of eene verordening, a ls de onder-

l 
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havige, in het belang van de openbare orde of 
zedelijkheid binnen de gemeente Zwijndrecht 
wordt vereischt, zal uitteraard afhanke lijk zijn 
van plaatselijke omstandigheden, welke niet 
staan ter beoordeel ing van den rechter, die 
zich derhalve te dezen aanzien zal moeten 
bepalen tot beantwoording van de vraag, of 
een zoodanig belang te dier plaatse bij de 
verordening van den gemeentelijken wetgever 
kan zijn betrokken, eene vraag welke met 
betrekking tot eene aangelegenheid, als hier 
bij verordening geregeld, en waarbij plaatse
lijke verhoudingen en denkbeelden eene voor
name rol spelen, zeker moeilijk voor ontken
nende beantwoording vatbaar is. Evenm in 
staat het ter beoordeel ing van de rechterlijke 
macht, of het, bepaaldelijk met het oog op 
het uitgebreide verkeer, vooral op Zondag, tus
schen de verschillende gemeenten des lands, 
en met het oog op de geldelijke belangen van 
de plaatselijke houders van inrichtingen, al s 
de bedoelde, instemming of afkeuring ver
dient, dat zich allengs in verschillende ge
meenten de neiging heeft geopenbaard om de 
gelegenheid tot het verkrijgen van dranken 
en spij zen in voor het publiek toegankelijke 
inrichtingen in sterkere mate, dan elders, to 
beperken en zelfs op de Zondagen geheel uit 
te slui ten (v.g. hieromtrent het reeds aange
haalde arrest van 18 Dec. 1933 W. 12730, 
N. J. 1934, 300, alsmede de noot van Prof. 
van Bemmelen onder bovenaangehaald arrest 
van 15 J an. 1934 in W. 12738). 

In het hiervoren betoogde meen ik duidelijk 
te hebben gemaakt, waarom ik den steller van 
het middel niet meen te mogen volgen in zijne 
bewering, dat niet valt in te zien, hoe een 
verbod, als het onderhavige, in zijne a lge
meenheid van bel ang kan zij n voor de open
bare orde, vei ligheid en zedelijkheid. Immers, 
al moge twij fel dienaangaande niet onver
klaarbaar zijn, zekerheid zoude slechts verkre
gen kunnen worden door een onderzoek te r 
plaatse, hetwelk ook dan nog den rechter, 
die naar aanleiding daarvan in dezen zoude 
beslissen, m. i. onbevoegdelijk zoude doen 
plaats nemen op den stoel der administratie. 

Anders ware het, indien ten dezen op grond 
van onbetwistbare gegevens zoude moeten 
worden aangenomen, dat de onderhavige ver
ordening, toen zij door hare vorenvermelde 
aanvulling zich gi.ng uitstrekken tot iprich
ti ngen, waar uitsluitend spijzen voor verbruik 
ter plaatse plegen te worden verkocht enz., 
zich heeft ingelaten met eene stof, welke de 
Rijkswetgever bij de Winkelsluitingswet in 
haren vollen omvang heeft willen regelen, 
indien m. a.w. de verordening van 20 Mei 
1937, daarbij de woorden "of spijzen" in art. 
84 der A.P.V. van Zwijndrecht werden opge
nomen, zoude moeten worden aangemerkt als 
te behelzen een verbod in verband met winkel
slui ting. In dit geval toch zoude - naar m. i. 
valt af te leiden uit Uw arrest va n 13 Febr. 
1933 W. 12575, N. J. 1933, 610 - de bedoelde 
bepaling in strijd komen met de Winkelslui 
t ingswet en dus, krachtens diens in dezen door 
Uwen Raad aangenomen toetsingsrecht, door 
den rechter buiten toepass ing moeten worden 
gelaten, zelfs al zoude overigens de daarbij 
gegeven 1·egeling vallen binnen de grenzen, 
door art. 168 der Gemeentewet aan de veror-

<leningsbevoegdheid van den gemeenteraad 
gesteld. Sedert voorschreven arrest is het in
tusschen door de reeds genoemde arresten van 
18 December 1933 W. 12730, N. J. 1934, 300 
en 15 J an. 1934 W. 12738, N. J. 1934, 1131, 
buiten tw ijfel gesteld, dat vernrdeningen om
trent tijden van geopend- en gesloten-zijn van 
inrichtingen, a ls genoemd in art. 3, lid 2, sub 
c, dus van koffiehuizen, restanrants en andere 
inrichtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse 
worden bereid of ten verkoop in voorraad zijn, 
in het algemeen niet als verordeningen in 
verband met winkelsluiting mogen worden be
schouwd, dus geenen strijd met de Winkel 
s[ uitingswet opleveren en verbindend zijn, 
voor zoover zij vereischt geacht kunnen wor
den in het belang der openbare orde, zedelijk
heid of gezondheid binnen de gemeente. Dat 
dit laatste ten aanzien van de onderwerpelij ke 
verordening van Zwijndrecht· n iet het geval 
zoude zijn, kan, ge l ijk ik boven reeds betoogde, 
naar mijne meen ing, zeker in het algemeen, 
bezwaarlijk worden aangenomen, terwijl van 
eenig verband van die verordening met win
kelsluiting niet blijkt, zelfs het tegendeel , ge
lijk in Uw voormeld arrest va n 15 Januari 
1934 ten aanzien van eene vroegere, behoudens 
de woorden "of spijzen", vrijwel gelijkluiden
de, verordening dezer gemeente uitdrukkelijk 
wordt vastgeste ld , en er is dan ook, dunkt 
mij , geen reden om ten aanzien van de veror
dening, zooals zij thans luidt, anders te oor
deelen. Uit hetgeen bij het middel wordt ge
steld, valt m. i. dan ook, voorzoover uit het 
bestreden vonnis blijkt, geensz ins op te maken , 
dat hier, gelijk bij het middel beweerd, ,,in 
feite slechts een aan het Gemeentebestuur ont
trokken regeling van winkelsluiting blijkt te 
zijn beoogd". Ik meen dan ook te kunnen ver
moeden, dat deze bewering veeleer haren 
grond vindt in eene omstandigheid, waarvan 
het vernietigde - en dus niet aan het oordeel 
van Uwen Raad onderworpen - vonnis van 
eersten aanleg gewag maakt, en die den Kan
tonrechter ertoe blijkt te hebben bewogen om 
aan d~ze verordening, voorzoover zij zich uit
strekt tot inrichtingen, waarin enkel spijzen 
beschikbaar worden gesteld, verbindende 
J,uacht te ontzeggen, name! ijk deze, dat het 
woord "spijzen" in art. 84 der verordening is 
ingevoegd, nadat, blijkens een aan den Kan
tonrechter overgelegd vonnis der Dordtsche 
Rechtbank van 23 December 1932, eene ver
volging tegen requ irant op grond der Winkel
s i uitings'\vet te1· zake van een soortgelijke over
tred ing was mislukt. Al zoude Uw Raad in
tusschen met deze omstandigheid, welke echter 
m. i. niet blijkt uit eenig stuk, van welks in
houd thans in cassatie kennis kan worden ge
nomen, rekening willen houden, dan nog ge
loof ik niet, dat daaruit zoude kunnen worden 
besloten, dat de aanvull ende verordening, hoe
wel zij op zich zelf kan worden aa ngemerkt 
als ui tgevaardigd in het belang der openbare 
orde of zedelijkheid, niettemin, op grond, dat 
,ij - bedektelijk - eene regeling rnn winkel
sluit ing zoude behelzen, als onverbindilnd 
zoude moeten worden aangemerkt. 

Het voorgestelde middel derhalve niet ge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namem 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en lu i
dende: {zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten I aste van 
requ irant is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
in den namiddag van Zondag 11 Juli 1937 te 
ongeveer 5.20 uur te Zwijndrecht in het pand 
n°. 55 aan het Veerplein een inrichting, als 
bedoeld in art. 84 der A.P.V. 1/,wijndrecht, 
voor het publiek geopend heeft gehad, n.l., 
dat hij in den namiddag van Zondag 11 Juli 
1937 te ongeveer 5 uur 20 te Zwijndrecht, als 
houder van een in pand Veerplein N°. 55 ge
vestigde inrichting als bedoeld in art. 84 der 
A.P.V. der gemeente Zwijndrecht, zijnde een 
voor het publiek toegankelijke localiteit, waar 
spijzen worden verkncht om ter plaatse te wor
den gebruikt, deze voor het publiek heeft ge
opend gehad; 

0. dat na te melden ai·tikelen van de Alge
meene Politieverordening der gemeente Zwijn
drecht, voorkomende in Hoofdstuk V, dat tot 
opschrift draagt: ,,Herbergen, tapperijen en 
dergelijke inrichtingen", luiden, voorzooveel 
hier van belang: 

Art. 84. 1. enz. {zie conclusie); 
0. omtrent het middel: 
dat art. 2 der Wet van 1 Maart 1815, S. 21, 

het daarin gegeven verbod niet van toepassing 
verklaar t ten aanzien van geringe eetwaren, 
terwijl art. 3, lid 2, sub c der Winkelslui t ings
wet 1930, S. 460, het bij art. 2, aanhef en sub 
a, gegeven slui tingsvoorschrift niet van toe
passing verklaart onder meer op inrichtingen, 
waar uitsluitend of in hoofdzaak spijzen of 
dranken voor verbru ik ter plaatse worden be
reid of ten verkoop in voorraad zijn, voorzoo
ver betreft den verkoop van sp ij zen of dran
ken voor verbruik ter plaatse, doch daarmede 
niet aan houders van inrichtingen als bij dag
vaarding vermeld een onaanta tbaar recht is 
gegeven om wodanige inrichting gedurende 
den Zondag geopend te hebben; 

dat voorts, zooals de Rechtbank in het be
streden vonnis terecht heeft overwogen, moet 
worden aangenomen, dat bovenaangehaalde 
verordeningsbepal ingen geen verband houden 
met Zondagshe iliging of winkelsluiting, doch 
zijn gemaakt in het belang der openbare orde 
en zede lijkheid , - immers voorkomen in ge
noemd Hoofdstuk V, bevattende inzonderheid 
voorschriften betreffende het sluitingsuur, ook 
op werkdagen, het muziek maken, dansen, 
houden van vertooningen, hazardspelen en 
weddenschappen in de inrichtingen en nog 
meerdere maatregelP.n van orde -, en de be
scherming van wodanige belangen li gt binnen 
de verordeningsbevoegdhe id, den gemeenteraad 
toegekend bij art. 168 der Gemeentewet; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

{N. J.) 

25 April 1938. ARREST van den Hoogen 
R aad. {Sv. art. 430; Alg. Pol.Verord. van 
Oldenzaal art. 89.) 

Bij art. 89 li d 2 der Alg. Pol.Verord. 
voor Old,;mzaal is het verboden op langs 
den weg gelegen, voor een ieder toeganke
lijke trottoirs of voetpaden, onversch il lig 
wie daarvan eigenaar is, voorwerpen te 
plaatsen of te hebben of toe te laten, dat 
al daar voorwerpen worden geplaatst. 

De Rechtb. mocht aan de aanwezigheid 
van het door den rechthebbende aange
brachte bord met opschrift "parkeeren 
voor gasten" de gevolgtrekking verbinden, 
dat de toegang tot de voor gereq. 's hote l 
gelegen strook grond niet in den zin der 
voormelde verbodsbepa l ing voor een ieder 
toegankelijk was. Mi tsdien blijkt niet, dat 
de vrijspraak niet op den grondslag der 
t.1.1. [waarbij den gereq. werd verweten, 
dat hij heeft toeg û aten, dat op het I angs 
den openbaren weg, de Grootestraat te 
Oldenzaal, gelegen en voor een ieder toe
gankelij k trottoir en wel op een gedeelte 
vóór zijn hotel gelegen een auto werd ge
plaatst] is gegeven en deze dus - nog 
daargelaten dat de Rechtb . de bewuste 
strook grond blijkbaar niet als trottoi r 
beschouwt - niet voor cassatie vatbaar is. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de A rr.
R echtbank te Almelo, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van deze R echtbank van 21 
Dec. 1937 , waarbij in hooger beroep, met ver
nietiging van een in deze zaak op 29 Septem
ber 1937 door het Kantongerecht te Enschede 
gewezen vonnis, H. J . V., hotelhouder te Ol 
denzaal, van het hem te laste gelegde is vrij
gesproken. 

Conclus ie van den Adv.-Gen. Berger. 

In verband met de bepaling van art. 89, 
tweede lid , der Algemeene Pol itieverordening 
voor de gemeente Oldenzaal , luidende : ,,Het 
is verboden op langs den weg gelegen, voor 
een ieder toegankelijke trottoirs of voetpadeL, 
onverschillig wie daarvan eigenaar is, voor
werpen te plaatsen of te hebben of toe te 
laten, dat aldaar voo rwerpen worden ge
p laatst", werd aan den gerequireerde te laste 
gelegd, dat hij in de gemeente Oldenzaal op 
2 Juni 1937 heeft toegelaten, dat op het langs 
den openbaren weg, de Grootestraat, gelegen 
en voor een ieder toegankelijk trottoir en wel 
op het gedeelte dat was gelegen vóór zijn, 
verdachte's, hotel, een automobiel werd ge
plaatst. 

De Rechtbank te Almelo sprak den gerequi
reerde vrij , daartoe overwegende: ,,dat de 
Rechtbank na de behandeling in hooger be
roep niet uit wettige bewijsm iddelen de over
tuig ing heeft bekomen dat verdachte het hem 
ten laste gelegde heeft begaan; dat toch de 
langs den openbaren weg de Grootestraat vóór 
verdachte's hotel gelegen strook grond, wauop 
de in de telastelegging bedoelde automobiel 
was geplaatst, niet voor een ieder toegankelijk 
was, aangezien de toegang tot dien grond door 
den rechthebbende blijkens een bord met , .p
schr ift "parkeeren voor gasten" voor anderen 
dan gasten was verboden". 
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Blijkens de door hem ingediende schri ftuur 
is de Heer requirant van meening, dat deze 
conclusie niet uit àe bewijsmiddelen is af te 
leiden, aangezien uit de aanwezigheid van 
genoemd bord alleen kan volgen, dat gasten 
ter plaatse mogen parkeeren, doch daarnit 
z. i. niet blijkt, dat aan anderen h_et parkeeren 
verboden zou zijn en nog minder uit de aan
wezigheid van het bord volgt, dat het publiek, 
voor zoover niet tot de hotelgasten behoorende, 
niet over het trottoir wu mogen loopen . Op 
dezen grond is _de Heer requirant van oordeel, 
dat door de Rechtbank niet op grondslag der 
telastelegging is beraadslaagd en beslist, aan
gezien door haar de woorden "voor een ieder 
toegankelijke weg" (bedoeld zal zijn: trottoir 
of voetpad) te eng zijn geïnterpreteerd en niet 
in den zelfden zin als in de Algemeene Politie
verordening van Oldenzaal en kennelijk ook in 
de oorspronkelijke dagvaarding zijn opgevat, 
zoodat de gegeven vrijspraak dus z. i. niet is 
een "zuivere vrijspraak", als bedoeld in art. 
430 Sv. en het vonnis wegens s., althans v. t. 
van artt. 350, 358, 359 jis 425 en 415 Sv. i. v . • 
in. artt. 2, 89, tweede lid, en 163 der Alge
meene · Politieverordening voor de gemeente 
Oldenzaal zal moeten worden vernietigd. 

Met dit gevoelen van den Heer requirant 
kan ik mij niet vereenigen. Uit het bedoelde 
bord met opschrift leidt de Rechtbank af, dat 
de toegang tot den bedoelden grond voor 
anderen, dan gasten, door den rechthebbende 
was verboden, gevolgtrekking van geheel fei
telij ken aard, waaruit niet kan blijken, dat de 
Rechtbank aan het begrip "voor een ieder 
toegankelijk" eene andere beteekenis zo,ide 
hebben toegekend, dan "met gedoogen van den 
rechthebbende voor een ieder openstaand", in 
welken zin gemelde uitdrukking kenne lijk ook 
zoowel in meergem.elde verordening, als in de 
telastelegging, is gebezigd. Men heeft der
halve in dezen, naar het mij voorkomt, te doen 
met eene vrijspraak, waartegen niet met vrucht 
in cassatie kan worden opgekomen, wodat ik 
concludeer tot niet-ontvankelijkverklaring van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S., althans v. t., van de artt. 350, 358, 359 
junctis 425 en 415 Sv. , in verband met de artt. 
2, 89, tweede lid, en 163 der Algemeene Poli
tieverordening voor de gemeente Oldenzaal, 
door te beslissen, ,,dat de langs den openbaren 
weg, de Grootestraat, voor verdachte's hotel 
gelegen strook grond, waarop de in de telaste
legging bedoelde automobiel was geplaatst, 
niet voor een ieder toegankelijk was, aange
zien de toegang tot dien grond doo,· den recht
hebbende blijkens een bord met opschrift "par
keeren voor gasten" voor anderen dan gasten 
was verboden;" ter toelichting waarvan zake
lijk is aangevoerd: Uit de aanwezigheid van 
genoemd bord kan alleen volgen, dat gasten 
ter plaatse mogen parkeeren. Dat aan anderen 
het parkeeren verboden wu zijn blijkt niet, 
nog minder volgt uit de aanwezigheid van het 
bord, dat het publiek (voorwover niet tot de 

hotelgasten behoorende), niet over het trottoir 
zou mogen loopen. De Rechtbank heeft dan 
ook niet op den grondslag der telastelegging 
beraadslaagd en bes! ist, aangez ien door haar 
de woorden "voor een ieder toegankelijke weg" 
te eng zijn geïnterpreteerd en niet in den zelf
den zin als in do Algemeene Politieverorde
ning van Oldenzaal en kennelijk ook in de 
oorspronkelijke dagvaarding zijn opgevat; 

0. dat bij de inleidende dagvaarding aan 
gerequireerde is te laste gelegd, dat, enz. zie 
Concl. Adv.-Gen.; 

0. dat de gegeven vrijspraak steunt op de 
navolgende overweging, dat enz. zie a lsvoren; 

0. dat, waar het hier een vrijspraak betreft, 
allereerst dient te worden bes! ist over de ont
vankelijkheid van het beroep; 

dat het tweede lid van art. 89 der Alge
meene Politieverordening voor de g-emeente 
Oldenzaal, welks toepasselijkheid de stell er 
der telastelegging kennelijk op het oo,r had, 
luidt: ,,Het is verboden op lang-s den weg 
gelegen, voor een ieder toegankelijke trotto irs 
of voetpaden, onverschillig wie daarvan eige
naar is, voorwerpen te plaatsen of te hebben 
of toe te laten, dat aldaar voorwerpen worden 
geplaatst;" 

dat derhalve is na te gaan of blijkt, dat de 
Rechtbank aan de in de telastelegging voor
komende woorden "voor een ieder toeganke
lijk", welke kennelijk zijn gebezigd in den 1in, 
die deze woorden in het zooeven genoemde 
voorschrift hebben, niet de juiste beteekenis 
heeft gehecht; 

dat nu de Rechtbank aan de aanwezigheid 
van het voormelde door den rechthebbende 
aangebrachte bord met opschrift de gevolgtrek
ki ng mocht verb inden, dat de toegang tot de 
voor gerequ ireerde's hotel gelegen strook 
grond niet in den zin der voormelde verbods
bepaling voor een ieder toegankelijk was, wo
dat niet blijkt dat de vrijspraak niet op den 
grondslag der telastelegging is gegeven en 
deze dus - nog daargelaten dat de Rechtbank 
de bewuste strook grond blijkbaal' niet als een 
,,trottoir" beschouwt - niet voor cassatie vat
baar is; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk in zijn 
beroep. (N. J.) 

28 Ap,-il 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

Met de woorden "en tot één jaar daar
ua", in het 2e Jid is niet bedoeld: tot één 
kalenàerjaa,· na dat, waarin de vergoeding 
is toegekend, maar: tot één jaar ( d. w. z. 
een tijdvak van 12 maanden) na het tijd
stip, waarop de in het voorgaande jaar 
toegepaste kJ assedeeler is gewijzigd. 

Bij toepassing van den klassedeeler van 
het vorig jaar moet slechts dàn ook het 
aantal door het Rijk bekostigde onderwij 
zers van dat vorig jaar bij de berekening 
der vergoeding in aanmerking worden 
genomen, ingeval toekenning van de ver
goeding zou neerkomen op schadeloosstel
ling voor het verlies van rijksvergoeding. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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den raad der gemeente Leiden, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuidholland van 
7 Dec. 1937, N°. 385, waarbij met wijzig ing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Leiden van 19 April 1937 , N °. 17 , ten behoeve 
van het bestuur der Vereeni g ing tot oprich
ting en instandhouding van schol en voor lager 
en meer uitgebreid lager onderwijs op Gere
formeerden grondslag (Gereformeerde School
vereeniging) te Leiden, de ve rgoeding, be
doeld in art. 100 der Lager Onderwijswet 
1920 , over 1935 , voor de bij zondere lagere 
scholen, Hooglandsche Kerkgracht 20a, Stad
houderslaan lb, Driftstraat 49 en Lusthof
laan 4, a ldaar, behoudens verrekening, nader 
is vastgesteld op respectievelijk f 4401.75, 
f 5088.79 , f 1299 en f 1907.43 ; 

Den Raad van State, Afdeeling YOOr de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 6 
April 1938 , N °. 169 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 
April 1938, N°. 4729 , afdeeling Lager Onder
wijs; 

0 . dat Ged. Staten van Zuidholl and bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat 
door het school bestuur aan den raad is aan
gevraagd, respectievelijk voor zijne scholen 
Hoogl andsche K erkgracht 20a, Stadhouders
laan lb, Driftstraat 49 en Lusthoflaan 4, ver
goeding over 1935 van de wedden van respec
tievelijk 2, 2 en 1 onderwijzer(s) over het ge
heele jaar en van 1 onderwij zerswedde van 1 
J anuari tot en met 12 December van dat jaar, 
terwijl de ra ad heeft toegestaan de vergoeding 
van n,spectievelijk 1 wedde over het geheele 
jaar 1935 en van 1 wedde van 1 Jan. tot 1 
Sept. 1935, van 1 wedde over het geheel e jaar 
1935 , van 1 wedde van 1 J an. tot en met 24 
Sept. 1935 en van 1 wedde van 1 J an. tot en 
met 24 September 1935; dat de raad bij de 
vaststelling dezer vergoedingen er van is uit
gegaan, dat met de woorden "en tot één jaar 
daarna" in het tweede lid van art. 100 der 
Lager Onderwijswet 1920 niet wordt bedoeld, 
woals het appelleerend schoolbestuur blijk
baar vermeent, tot 1 kalenderjaar na dat, 
waarin de vergoeding, in het eerste lid be
doeld, is toegekend, doch: tot één jaar na het 
tijdstip , waarop de in het voorafgaande jaar 
toegepaste klassedeeler is gewijzigd; dat de 
raad bovendien, ten aanzien van de school 
Stadhouderslaan lb, heeft overwogen, dat bij 
toepassing van een klassedeeler van het voor
afgaand jaar ook het aantal door het Rijk 
bekostigde onderwijzers van dat voorafgaande 
jaa r in aanmerking dient te worden genomen, 
indien dit aantal , zooals i. c. het geval was, 
is gedaald; dat hun college meent te moeten 
overwegen, dat de eerstvermelde opvatt ing 
van het gen1eentebestuur noch in de bewoor
dingen der betrokken wetsbepaling, noch in 
de op dit punt bestaande jurisprudentie steun 
vindt; dat, zoo ten opzichte van deze laatste, 
de door den gemachtigde van het gemeente
bestuur vermelde beslissingen in hare desbe
treffende overwegingen a l eenigen twijfel la
ten, het dictum dier besluiten zelve zich op 
hetzelfde standpunt stelt als door het appel
leerend schoolbestuur ten deze wordt verde
digd; dat de door het gemeentebestuur ten 
deze voorgestane zienswijze trouwens tot on-

zekerheid en onbillijkheid ten opzichte van de 
schoolbesturen wu kunnen leiden ; dat dit 
vooral zou kl emmen als reeds in den aanvang 
van eenig kalenderjaar de meest gunstige 
kl assedeeler wij ziging wu ondergaan; dat dan 
immers voor bepaalde schoolbesturen aan het 
e inde van dat kal enderjaar zou blijken, dat 
reeds over eenige dagen een boventallige 
leerkracht niet langer voor gemeenterekening 
kwam en derhalve moest worden ontslagen; 
dat mitsdien te dezen aanzien door hun col
lege in beroep de door het appel leerend 
school bestuur voorgestane wijze van bereke
ning dient te worden aanvaard; dat de door 
den raad voorts gehuldigde opvatting, a ls zou 
bij toepassing van een klassedeeler van een 
voorafgaand jaar van het aldus verkregen 
totaal aantal onderwijzerswedden di enen te 
worden afgetrokken het aantal onderwijzers
wedden, hetwelk in dat voorafgaand jaar ten 
laste van het Rijk is gekomen, wo dit aantal 
is gedaald, slechts juist is voor de gevall en, 
waarin op het bepaalde in art. 100, tweede 
lid , der wet een beroep wordt gedaan om zich 
voor verlies van Rijksvergoeding schadeloos 
te stell en; dat dit laatste echter bij het ap
pelleerend schoolbestuur niet heeft voorge
zeten ; dat di t immers de leerkracht, wier 
wedde in 1934 nog wèl , doch in 1935 niet 
meer voor Rijksrekening wu komen, heeft 
ontslagen ; dat het overeenkomstig de bedoe
ling van art. 100, tweede lid , der wet en in 
overeenstemming met de bestaande jurispru
dentie moet worden geacht, dat in een geval 
als het onderwerpelijke een gelijk aantal on
derwijzerswedden als in 1934 met toepassing 
van het bepaalde in het eerste lid van gemeld 
wetsartikel ten laste der gemeentekas is ge
bracht, ook in 1935 voor gemeenterekening 
wordt genomen; dat iets anders of iets meer 
door het appelleerend schoolbestuur niet wordt 
gevraagd; 

dat de raad der gemeente Leiden in beroep 
aanvoert, dat hij van meening blijft, dat hij 
bij het nemen van zijn besluit terecht ervan 
is uitgegaan, dat met de woorden "en tot een 
jaar daarna" in het tweede lid van art. 100 
wordt bedoeld: tot één jaar (d.w.z. een t ijd
vak van 12 maanden) na het tijdstip , waarop 
de in het voorafgaande jaar toegepaste klasse
deeler is gewijzigd en niet - gelijk het 
schoolbestuur en Ged. Staten vermeenen -
tot een kalenderjaar na dat, waarin de ver
goeding in het eerste lid van da t artikel is 
toegekend; dat Ged. Staten nu wel tel !en. 
dat de eerstvermel de opvatting geen steun 
vindt in wet of jurisprudentie, doch dat deze 
uitspraak naar zijne meening niet houdbaar 
is ; dat toch bij Onze onderscheidene besluiten 
wordt overwogen, dat de besturen met den in 
het vorig j aar toegepasten klassedeel e r nog 
gedurende een jaar "na het tijdstip, waarop 
die klassedeeler is gewijzi gd, rekening mogen 
houden" en dat deze in de meest duidelijke 
bewoordingen gestelde overweging naar zijne 
meening geen ruimte laat voor twijfel aan 
het door de Kroon ten deze ingenomen stand
punt, doch integendeel duidelijk doet uitko
men, dat dit standpunt geheel hetze] fde is 
als dat, hetwelk door hem bij het bestreden 
besluit is ingenomen; dat hij - in tegen
stelling met Ged. Staten - niet alleen van 
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meening is, dat het dictum dier besluiten niet 
strijdig is met dit standpunt, maar dat het 
hem zelfs geheel onbegrijpelijk is, waarop het 
evengenoemde college zijn uitspraak baseert, 
namelijk dat hat dictum dier besluiten zich op 
hetze! fde standpunt zou stellen a ls dat van 
het schoolbestuur; dat hij evenmin de juist
he id kan erkennen van de opvatting van Ged. 
Staten, dat de evenbedoelde zienswijze tot 
onzekerheid en onbillijkheid ten opzichte van 
de school besturen zou kunnen leiden; dat 
toch in het door Ged. Staten veronderstelde 
geval, dat de meest gunstige klassedeeler reeds 
in den aanvang van eenig kalenderjaar wij
ziging zou ondergaan, de besturen - die zich 
daarvan te allen tijde kunnen vergewissen -
nog alle gelegenheid hebben maatregelen te 
nemen, ten einde het getal leerkrachten hun
ner schol en tijdig bij den nieuwen toestand 
aan te passen en dat zij , aangezien de alge
meene toelating van nieuwe leerlingen aan 
geen enkele school voor gewoon lager onder• 
wijs te Le iden op een later tijdstip dan 1 
September plaats vindt, desgewenscht met het 
nemen van voorbereidende maatregelen al 
thans tot dien datum kunnen wachten, zoodat 
in feite elk risico uitgesloten is; dat, wat nu 
aangaat het tweede punt in geschil , hetwelk 
uitsluitend betrekking heeft op de school 
Stadhouderslaan lb en hetwelk hierop neer
komt, dat bij de toepassing van den klasse
deeler van het voorafgaande jaar naar de 
meening van Ged. Staten ten onrechte ook 
het aantal door het Rijk bekostigde onderwij
zers van dat voorafgaande jaar in aanmer
king is genomen , omdat naar het oordeel van 
dat college bij het schoolbestuur niet de be
doeling heeft voorgezeten zich voor verlies 
van Rijksvergoeding schadeloos te ste ll en, hij 
evenwel van gevoelen is, dat, daargelaten, 
welke bedoeling dan ook wel bij het bestuur 
heeft voorgezeten, di t niet wegneemt, dat in
williging van zijn aanvraag zou beteekenen 
het verkrijgen door het bestuur, ten laste van 
de gemeente, van schadeloosstelling voor het 
verlies van Rijksvergoeding; dat hij, ten 
einde zulks duidelijk te doen uitkomen, het 
geval stelt, dat deze school over 1934 even
veel leerlingen had geteld a ls over 1933 en 
het aantal leer! ingen dus niet, gel ijk i. c. van 
2901/2 over 1933 tot 2741/2 over 1934 was ge
daald; dat het bestuur a lsdan bij toepass ing 
van het eerste I id van art. 100 aanspraak zou 
hebben gehad op gemeentelijke vergoeding 
van de jaarwedde van één leerkracht over een 
vol jaar en, bij toepassing van het tweede lid 
van dat artikel, op gemeentelijke vergoeding 
van de jaarwedde van nog een tweede leer
kracht over acht maanden, in totaal derhalve 
op vergoeding van 12/ 3 jaarwedde; dat het 
bestuur echter, ondanks h et feit, dat het ge
tal leerlingen wèl is gedaald en de Rijksver
goeding voor één leerkracht verloren ging, 
vergoeding uit de gemeentekas heeft gevraagd 
van de jaarwedden van twee leerkrachten 
over een vo l jaar, of l/3 jaarwedde meer dan 
in het gestelde geval; dat het dan ook naar 
zij n gevoelen onlogisch en ten opzichte van 
de gemeente onbillijk zou zijn, indien, gel ijk 
Ged. Staten bes! issen, dit bestuur tengevolge 
van de daling van het getal leerlingen zijner 
school, aanspraak zou verkrijgen op hoogere 
gemeentelijke vergoeding ; 

0. dat Wij niet kunnen deel en de opvatting 
van Ged. Staten, zooals deze in hun bestreden 
besluit tot uiting komt, dat met de woorden 
,,en tot één jaar daarna" in art. 100, 2e lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 zou zijn be
doeld: tot één kal enderjaar na dat, waarin 
de vergoeding in het eerste lid is toegekend; 

dat integendeel, gelet op de woorden van 
art. 100, 2e lid, waarin sprake is van het 
tijdvak, en niet van het (kalender)jaar, ge
durende hetwelk aan de openbare school meer 
onderwijzers werkzaam zijn dan het aantal, 
waarvan de jaarwedden door het Rijk worden 
vergoed, de toepassing, welke de gemeente 
Leiden aan de hierbedoelde bepaling heeft 
gegeven, de juiste is; 

dat de gemeente zich in deze terecht kan 
beroepen op de jurisprudentie, aangezien in 
Onze beslissingen met betrekking tot de on
derwerpelijke wetsbepaling steeds wordt ge
waagd van "twee jaren" (thans: één jaar) na 
het tijdstip, waarop de klassedeeler is gewij
zigd ; 

dat Ged. Staten in het dictum dier besluiten 
wel steun voor hun opvatting meenen te zien, 
doch zu lks ten onrechte; 

dat immers met name het feit, dat in deze 
beslissingen somtijds sprake is van de vergoe
ding over een bepaald jaar, geen bewijs vormt 
voor de juistheid van de door Ged. Staten 
gehuldigde opvatting; . 

dat Ged. Staten o. m. wijzen op Ons besluit 
van 18 Maart 1936, N°. 10, waarin sprake 
is van de vergoeding "over 1933" , doch dat 
het beroep op dit besluit reeds hierom moet 
falen , omdat in het daarbedoelde geval nog 
het 2e lid van art. 100, zooals dit luidde vóór 
de laatste wijziging - waarbij "twee jaren" 
werd veranderd in "één jaar" - van toepas
sing was, zoodat de klassedeeler over 1932 in 
ieder geval nog over het geheele Jaar 1933 
kon worden toegepast; 

dat derhalve het beroep van den gemeente
raad tegen het bestreden besluit van Ged. 
Staten inzooverre gegrond is; 

0. dat, wat betreft de berekening van de 
vergoeding ten aanzien van de van het school
bestuur uitgaande school aan de Stadhouders
laan lb, de toepassing van den klassedeeler 
van het jaar 1935 tot uitkomst geeft een 
aantal van 7 leerkrachten; 

dat, aangezien het aantal door het Rijk 
vergoede leerkrachten voor 1935 6 bedraagt, 
het school bestuur dus in ieder geval recht 
heeft op één boventallige leerkracht over een 
vo l j aar ; 

dat evenwel toepassiug ingevolge het 2e lid 
van art. 100 van den meer gunstigen klasse
deeler van het jaar 1934, welke tot en met 
24 September van dat jaar heeft gegolden, 
tot uitkomst geeft een aantal van 8 leer
krachten ; 

dat hieruit volgt, dat het schoolbestuur 
over het tijdvak 1 Januari tot en met 24 
September 1935 bovendien nog voor een twee
de leerkracht i-echt op vergoeding heeft; 

dat het gemeentebestuur weliswaar meent, 
dat bij toepass ing van den klassedeeler van 
het vorige jaar ook het aantal door het Rijk 
bekostigde onderwijzers van dat vorige jaar, 
i. c. 7, bij de berekening van de vergoeding 
in aanmerking moet worden genomen, doch 
dat zulks niet juist is; 
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dat dit slechts dan gerechtvaardigd zou zijn, 
ingeval toekenning van de vergoeding zou 
neerkomen op schadeloosstelling voor het ver
! ies van Rijksvergoed ing; 

dat echter het schoolbestuur bij toekenning 
van vergoeding voor twee boventalli ge leer
krachten geenszins voor het verlies van Rijks
ve rgoeding schadeloos wordt gesteld, aange
zien de door di t verlies veroorzaakte schade 
o'p het schoolbestuu r, dat blijkens de stukken 
in plaats van 9 leerkrachten in het jaar 1934 
er thans 8 vergoed krijgt - waarvan één nog 
slechts over het tijdvak 1 J an.-24 Sept. 
blijft drukken; 

dat het beroep van den gemeenteraad 111-

zooverre ongegrond is; 
Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden bes! uit 

van Ged. Staten van Zuidholland, het besluit 
van den raad der gemeente Leiden van 19 
April 1937, N °. 17, in dier voege te wijzigen, 
dat de vergoeding, waarop het onderhavige 
schoolbestuur op grond van art. 100 der Lager 
Onderwijswet 1920 over het jaar 1935 aan
spraak kan m a ken voor zijne school aau de 
Stadhouderslaan lb, wordt vastgesteld op 
f 4557.78, en het tegen dit raadsbesluit door 
het schoolbestuu r bij Ged. Staten ingesteld 
beroep voor het overige ongegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

28 April 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 69 .) 

Een ki-achtens ar.t. 67 der Ambtenaren
wet 1929 terecht niet ontvangen beroep 
blij ft niet-ontvankelijk, ook als bij het ver
zet, gericht tegen de beschikking van den 
voorz itter, het begane verzu im wordt her
steld. Hieraa n doet niet af, dat het be
gane verzuim wellicht niet aan noncha
lance van den klager te wijten is en even
min dat diens wederpartij bericht heeft 
geen bezwaar te hebben tegen verdere be
handeling van het beroep (niet-lijdelijkheid 
van den ambtenarenrechter) . 

De Centrale Raad van Beroep heeft de 
navolgende Beschikking gegeven op een ter 
griffie van dien Raad ingekomen verzetschrift 
van: X., wonende t e Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord na te noemen 

gemacht igde ; 
0 . dat Burgemeester en Wethouders van 

Amsterdam bij besluit van 20 September 1937 
aan X. kennis hebben gegeven van hun voor
nemen hem t e straffen met ontslag uit den 
Gemeentedienst ; 

O. dat het Scheidsgerecht, bedoeld in artikel 
10 van het Reglement voor de ambtenaren in 
dienst der gemeente Amsterdam, bij uitspraak 
.van 30 December 1937 heeft beslist, dat X. 
strafbaar is en dat hem een straf kan worden 
opgelegd, bestaande in ontslag uit den gemeente
dienst; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam bij besluit van 31 Januari 1938 aan 
X . hebben medegedeeld, dat zij thans voor
nemens zijn hem te straffen met ontslag uit den 
gemeentedienst ; 

0. dat X. bij een klaagschrift, dat op 14 F e
bruari 1938 t er griffie van dezen Raad is ont
vangen, in beroep is gekomen "van dit te zijnen 
aanzien bestaande voornemen tot strafopleg
ging", gelijk het in het klaagschrift heet ; 

0. dat X. bij het instellen van dit beroep niet 
in acht genomen beeft het voorschrift, vervat 
in artikel 62, lid 2, tweede zinsnede, der Ambte
narenwet 1929, en de fungeerend-Voorzitter 
van dezen Raad hem bij brief van 16 F ebruari 
1938 op dit verzuim heeft gewezen en hem heeft 
uitgenoodigd dit verzuim binnen een maand na 
dien datum te herstellen ; 

0. dat X . aan die uitnoodiging niet heeft 
voldaan, immers nit>t heeft overgelegd een door 
de bevoegde autoriteit gewaarmerkt volledig 
afschrift van het besluit, waartegen het beroep 
was gericht, doch van de vorengenoemde 
Scheidsgerechtelijke uitspraak ; 

0. dat bij beschikking van den fungeerend
Voorzitter van dezen Raad d.d. 24 Maart 1938 
X. niet-ontvankelijk is verklaard in zijn beroep ; 

0 . dat X. tegen die beschikking tijdig verzet 
heeft gedaan bij dezen Raad, bij verzetschrift 
verzoekende, onder overlegging van een door de 
bevoegde autoriteit gewaarmerkt volledig af
schrift van het vorengenoemde besluit van 
Burgemeest er en Wethouders van Amsterdam 
d .d . 31 J anuari 1938, de verdere behandeling 
dezer zaak voortgang te laten hebben; 

0. dat X . in de gelegenheid is gesteld te 
worden gehoord en in Raadkamer van dezen 
Raad, gehouden op 7 April 1938, is verschenen 
bij gemachtigde Mr. J. C. P. Vrij, advocaat t e 
Amsterdam; 

0. dat noch bij het verzetschrift, noch bij de 
door Mr. Vrij daarop gegeven toelichting, iets 
is aangevoerd, waaruit zou kunnen volgen, 
dat X. ten onrechte niet-ontvankelijk is ver
klaard in zijn beroep ; 

0. dat wel is aangevoerd, dat de inzending van 
de Scheidsgerechtelijke uitspraak in plaats van 
het beroepen besluit niet op nonchalance zijner
zijds, maar op een vergissing, voortgevloeid uit 
een blijkbaar misplaatst vertrouwen in den 
Secretaris van dat Scheidsgerecht, berust, doch 
- wat daarvan ook zij - daarin geen grond 
gelegen is om aan te nemen, dat het gepleegde 
verzuim wèl tijdig zou zijn hersteld, en toch 
alleen op den grond, dat het verzuim niet tijdig 
was hersteld, het beroep, krachtens het bepaalde 
bij artikel 67 der Ambtenarenwet 1929, niet 
ontvankelijk is verklaard ; 

0. dat betoogd is, dat het middel van verzet, 
indien het in casu niet t ot het door X . ge
w enschte resultaat zou le iden, geen reden van 
bestaan heeft, omdat het juist zou mogen worden 
aangewend tot herstel van begane verzuimen, 
doch een dergelijke beteekenis niet ingevolge 
eenige wettelijke bepaling aan dat middel moet 
worden gehecht, maar het veeleer, blijkens de 
bewoordingen van artikel 69, lid 6, der Ambte
narenwet 1929, de strekking heeft hem, wiens 
beroep naar het oordeel van den Voorzitter van 
het gerecht blijkens dfons beschik! ing niet
ontvankelijk of ongegrond is, ook het -
mogelijk van dat van den Voorzitter afwijkende 
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- oordeel van het gerecht te laten inwinnen ; 
0 . dat tegen een beslissing tot ongegrond

verklaring van het verzet ook niet met vrucht 
een "beroep kan worden gedaan op d en door 
Mr. Vrij aan dezen Raad overgelegden brief 
d.d. 5 April 1938 van Burgemeester en Wet
houders van Am terdam, die daarin "verklaren, 
dat, aangezien kennelijk ten gevolge van een 
misverstand door klager in plaats van een 
afschrift van hun besluit, een afschrift van de 
uitspraak van het Scheidsgerecht is ingezonden, 
bij hen geen bezwaar bestaat tegen ... verdere 
behandeling van het geding op den voet van 
artikel 71 en volgende der Ambtenarenwet-
1929."; 

0. dat immers het door de eene partij niet in 
acht nemen van de regelen, in de Ambtenaren
wet 1929 vervat ten aanzien van de voor den 
ambtenarenrechter te voeren twistgedingen, 
niet straffeloos kan gesch1eden, zoo de weder
partij maar een "verklaring van geen bezwaar" 
afgeeft, doch deze regelen, als van openbare 
orde onder het wakend oog van den rechter 
gebracht, door dezen moeten worden gehand
haafd met de sanctie, welke de wet stelt ; 

0. dat blijkens het voorgaande ook naar het 
oordeel van dezen Raad het beroep van X. 
kennelijk niet-ontvankelijk is en er mitsdien 
termen zijn het verzet tegen de meergenoemde 
beschikking van den fungeerend-Voorzitter 
van dezen Raad zonder nader onderzoek 
ongegrond te verklaren ; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Verklaart het verzet van X. ongegrond. 

(A.B.) 

2 M ei 1938. ARREST van den Hoogen Raad . 
(Alg. Reg!. voor den dienst op de spoor
wegen art. 16.) 

Ten onrechte meent de Kantonr. - on
der verwijzing naar de artt. 351 en 35lbis 
8 r. - dat art. 16 A. R. D. onverbindend 
zou zijn. Art. 16 toch verbiedt het enkele 
feit der beschadiging van den spoorweg 
en de daartoe behoorende werken en in
richtingen, zoodat slechts bij afwezigheid 
van iedere schuld de dader niet aanspra
kelijk is, terwijl daarnaast de artt. 351 en 
351bis Sr. zich keeren tegen een beschadi
g ing van een spoorwegwerk, welke opzet
telijk en wederrechtelijk geschiedt. of 
welke aan een zekere mate van schuld 
·van den dader is te wijten. 

Op h et beroep van den Ambtenaar 0. M . 
bij de Kantongerechten in het Arrondissement 
Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van het Kantongerecht te Gouda van 
17 Nov. 1937, waarbij A. C. v. V., schipper, 
te SI iedrecht, ter zake van het bewezen ver
ki aarde, gequa,lificeerd als: beschadigen van 
een tot den spoorweg behoorend werk, van 
alle rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Gouda verkluarde bij 
schriftelijk vonnis van 17 November 1937 ten 
1 aste van gerequireerde bewezen, dat hij den 
12den Mei 1937 des namiddags te ongeveer 
2 uur 30 te Waddinxveen: het remmingswerk 

van de Gouwebrug, gelegen in den spoorweg 
der Neder!. Spoorwegen tusschen Utrecht en 
Rotterdam, zijnde een tot den spoorweg be
hoorend werk, heeft beschadigd, doordien hij 
toen met een schip , waarmede hij varende was 
op de Gouwe, tegen dat remmingswerk is aan
gevaren, tengevolge waarvan een gording 
werd beschadigd . 

Hij gaf enz. 
Echter achtte de K antonrechter art. 16 A , 

R . D. vorenbedoeld "onverbindend" en ont
sloeg verdachte van alle rechtsvervolging. 

Hij kwam tot deze opvatting bl ijkens het 
vonnis, op grond der beschouwingen: 

"dat het voornoemd art. 16 behoort tot de 
bepalingen van een A lgemeenen Maatregel van 
Bestuur als bedoeld in art. 27 van de Spoor
wegwet; 

dat het van 8 April 1893 dateerende art. 64 
van de Spoorwegwet bepaalt, dat overtreding 
van de in de vorige alinea genoemde bepaling 
door anderen, dan de in art. 53 en 56 van die 
wet genoemden wordt gestraft met een boete 
van ten hoogste f 75; 

dat voor het in werking treden van art. 64 
voornoemd zoodanige overtreding werd ge
straft op grond van art. 20 van de wet van 
15 April 1886, S. 64, betreffende de Invoering 
van het Wetboek van Strafrecht; 

dat in art. 28 van de voornoemde wet van 
15 April 1886 uitdrukkelijk is bepaald, dat 
de strafbare feiten, bedoeld in de artt. 20 tot 
27 van die wet, worden beschouwd als over-

1 tredingen; 
dat de vraag kan rijzen of na de in werking 

treding van art. 64 der Spoorwegwet de over
tredingen van de bepalingen van een Alge
meenen Maatregel van Bestuur bij art. 27 
Spoorwegwet bedoeld. zijn te beschouwen als 
overtredi ngen clan wel- als misdrijven ; 

dat in de Spoorwegwet geen antwoord oµ 
deze vraag wordt aangetroffen , doch \Vij mee
nen dat bedoelde strafbare feiten als overtre
dingen moeten worden beschouwd, daar zu lks 
het geval was voor de inwerkingtreding van 
de Wet van 8 April 1893 S. 62 en deze Wet 
dáárin geen verandering heeft gebracht; 

dat de artt. 351 en 351bis Sr. zich, behalve 
met andere onderwerpen, ook bezig houden 
met de beschadiging van Spoorwegwerken ; 

dat deze artt. zoodanige beschadiging in den 
ruimsten zin strafbaar stellen, immers zelfs 
straf bedreigen tegen dengene aan wi ens 
schuld zoodanige beschadiging is te wijten; 
dat dit feit Ons van belang lijkt voor de in
terpretatie van art. 27 der Spoorwegwet; 

dat dit artikel in de laatste alinea van lid 
I een zeer algemeene machtiging tot regelen 
bevat; 

dat inderdaad een verbod tot het beschadi
gen van den spoorweg en de daartoe behoo
rende werken kan strekken "ter verzekering 
van de behoorl ijke uitoefening der spoorweg
diensten en het vei lig verkeer over de spoor
wegen"; 

dat echter naar Onze meening niet mag wor
den aangenomen, dat art. 27 Spoorwegwet 
mede tot het uitvaardigen van een dergelijk 
verbod machtiging beoogt te verleenen, gez ien 
het feit dat dit verbod in het Wetboek van 
Strafrecht is vastgelegd; 

dat, gezien het bestaan van de artt. 351 en 
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351bis Sr., de regel ing van art. 16 A. R. D. 
zelf geen bijdrage meer kon leveren voor de 
verzekering van de behoorlijke uitoefening der 
spoorwegdiensten en het veilig verkeet' over de 
spoorwegen; 

dat integendeel naar Onze meening aan die 
verzekering door art. 16 A. R. D. afbreuk 
wordt gedaan, daal' toch de sanctie op overtre
ding van dit art ikel aanmerkelijk lichter is 
dan die, welke de artt. 351 en 351bis Sr. ken
nen; 

dat art. 16 A. R. D. Ons ook in strijd met 
de artt. 351 en 351bis Sr., daar toch laatstge
noemde artikelen de beschadiging van spoor
wegwerken tot misdrij f stempelen, waarvoor 
blijkens die art ikelen de strafwetgever een 
maximum straf passend heeft geacht, welke 
verre uitgaat boven de maximumstraf, welke 
art. 64 der Spoorwegwet kent; 

dat de consequentie van de verbi ndendver
klaring van art. 16 van het A. R. D. is, dat 
hetzelfde strafbare feit tegelijk misdrijf en 
overtreding zou zijn, hetgeen enhter onlog isch 
is; dat art. 16 van A. R. D. dan ook als on
verbindend moet worden beschouwd" . 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht kon zich met deze wets
uitlegging niet vereenigen, stelde beroep in 
cassatie in, en droeg bij schriftuur als middel 
voor: 

"S. en/of v. t. van de artt. 27 en 64 der 
Spoorwegwet, van art. 16 van het Algemeen 
Reglement voor den dienst op de Spoorwegen, 
van de artt. 351 en 351bis Sr., van ar t. 11 
van de wet van 15 Mei 1829, S. 28, houdende 
Algemeene Bepalingen der Wetgeving van het 
Koninkrijk, en van de artt. 351 en 351bis 
Sv.". 

B lijkens de gronden welke requirant tot on
dersteuning van zijn middel aanvoert, beroept 
hij zich v.n.l. op het verschi l in strekking van 
artt. 351 en 351bis j 0

• art. 350 Sr. eenerzijds 
en die van art. 16 Algemeen Reglement voor 
den Dienst op de Spoorwegen anderzijds. 

Requirant acht de artt. 351 en 351bis Sr. 
krachtens hun plaats in den zeven en twintig
sten Titel een u itbreiding van het beginsel 
neergel egd in art. 350, n.l. bedoeld om eigen
dommen tegen bepaalde aanrandingen te vrij
waren. Hij zegt, dat de strekking van artt. 
351 en 351bis als uitvloeisel van het in art. 
350 Sr. neergelegd hoofdbeginsel geene andere 
kan zijn dan aan- een ieder ten opzichte van 
spoorwegen en andere bepaalde eigendommen 
eene meer dan gewone voorzichtigheid in te 
prenten, zulks echter niet omdat het veilig 
gebruik dier werken deze bijzondere voor
zichtigheid vordert, maar omdat het opzette
lijk of door schuld beschadigen van die wer
ken wegens hunne doelstelling ten algemeenen 
nutte meer laa kbaar is te achten dan bescha
diging van andere eigendommen. welke strek
king clan in dier voege is uitgewerkt, dat bij 
opzettelijke beschadiging van vorenbedoelde 
bijwndere eigendommen strafverzwar ing mo
gelijk is en dat schuldige beschadiging van 
die eigendommen, ondanks afwezigheid van 
opzet en ondanks het diensvolgens meer ci
vielrechtelijk karakter van het feit, als mis
drijf berecht kan worden. 

Anderzijds merkt hij op: 
Art. 16 van het Algemeen Reglement voor 

den Dienst op de Spoorwegen heeft een geheel 
andere strekking, welke gericht is op de ver
zekering van de veiligheid van het spoorweg
verkeer. 

Immers de Spoorwegwet heeft blijkens hare 
considerans niet de bedoeling om zaakbescha
diging tegen te gaan maar om bepalingen vast 
te stellen "omtrent de spoorwegdiensten en 
het gebruik der spoorwegen" en ter uitvoering 
daarvan houdt art. 27 dier Wet in, dat onder 
meer nopens , .hetgeen verder ter verzekering 
van de behoorlijke uitoefening der spoorweg
diensten en het vei l ig verkeer over de spoor
wegen, krachtens deze wet is voor te schrij
ven" regels worden gegeven bij algemeenen 
maatrngel van bestuur. 

Deze uiteenzetting van requirant komt in 
strijd met hetgeen de H . R. besliste bij zijn 
arrest van 26 Mei 1924 (W. 11221 N. J. 
1924, 799), waarbij werd uitgemaakt, dat de 
artt. 351 en 351bis, opgenomen naast art. 350 
o. a. beoogen het vei l ig en ongestoord ver
keer over ten algemeenen nutte gebezigde 
spoorwegen. 

Requirant stel t dus de houdbaarheid van 
art. 16 A. R. D. naast de artt. 351 en 351bis 
Sr. door er van uit te gaan dat eerstgenoemde 
bepaling de veiligheid van het verkeer op het 
oog heeft, beide laatstgenoemde slechts op 
zaakbeschadiging zien en daarbij bijzondere 
voorwerpen noemen - in afwijking van art. 
350 -, daar het groote belang daarvan een 
afronderlijke regeling wenschelqk maakte. 

Ik acht dezen grond niet juist, maar kom 
om andere redenen tot dezelfde slotsom als 
requirant. 

De verbodsbepalingen immers bevatten ver
schillende elementen. 

Art. 351 spreekt van het opzettelijk en we
derrechtelijk beschadigen van werken en voor
werpen ten algemeenen nutte gebezigd. 

Art. 351bis heeft all een het oog op hem 
aan wiens schuld te wijten is, dat een zooda
nig werk beschadigd wordt, een bepal ing 
welke bij de wet van 15 Januari 1886, S. n°. 
6 is ingevoegd om overeenstemming te krij gen 
met de Wet van 18 Apri l 1885, S. 89, ter be
scherming van onderzeesche telegraafkabels. 

Beide handelingen zijn tot misdrijven ge
stempeld. 

Daarnaast staat de overtreding omschreven 
in art. 16 van het Algemeen Reglement 
Dienst: ,.Het is aan een ieder verboden den 
spoorweg en de daartoe behoorende werken en 
inrichtingen te beschadigen," hetgeen een uit
vloeisel is va11 den bij art. 27 der Spoorweg
wet gevorderden algemeenen maatregel van 
bestuur, waarbij geregeld moet worden, o. m. 
hetgeen verder ter verzekering van de behoor
lijke uitoefening der spoorwegdi ensten en het 
veilig verkeer over de spoorwegen, krachiens 
deze wet, is voor te schrijven. 

In dit verband en naar aanle iding van de 
1 overwegingen des K antonrechters, wijs ik op 

de arresten van 23 April 1894 (W. 6494) en 
5 Oot. 1903 (W. 7968), waarbij beslist werd, 
dat a rt. 64 der Spoorwegwet de toe passe! ijk
heid van art. 20 der Invoer ingswet (wet van 
1:; April 1886, S. 64) op de a lgemeene maat
regelen van bestuur bedoeld bij art. 27 der 
Spoorwegwet, uitsluit, terwijl ook nog gewe
zen kan worden op de schuldmisdrijven ge-
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noemd in artt. 163 en 165 Sr. , waarvan de 
voor vo ltooiing vere isch te bestanddeelen weer 
andere zijn , dan die bedoeld in de drie boven
vermelde bepalingen. 

Het in dit geva l bewezen verklaarde fe it , 
h ad bij nader onderzoe k wellicht ook onder 
een ande re strafbepaling gebracht kunnen 
worden, doch dit is niet geschied . 

Het onderscheid t usschen a r t. 351bis Sr. en 
a r t. 16 A . R. D. li gt m . i. hier in, dat bij 
eerstgenoemde bepal ing de schuld . door de wet 
a ls e isch gesteld , nadrukkelijk bewezen moet 
worden, terwijl bij de overtreding van art. 16 
A. R . D . strafbaarheid eerst is ui tges loten, 
wanneer alle schuld ontbreekt. Een zee r l ich te 
graad van schuld is echter reeds voldoende 
voor strafbaarheid der overtreding. 

D e overtreding is dus r uimer en bestrijkt 
meer gevall en dan het schuldmisdrijf. 

Ik concludeer derhalve, dat de Hooge Raad 
het bestreden vonnis vern ietige, voorzoover 
het a rt. 16 A . R. D . onverbindend verklaart 
en een ontslag van rechtsvervo lg ing uitspreekt. 

Gezien art. 16 A. R. D., artt. 27, 64 Spoor
wegwet. artt. 23 , 91 Sr. e n gelet op de om
standigheden waaronder het fe it gepleegd is, 
concludeer ik voorts, dat de H ooge Raad het 
bewezen verklaarde feit, a lsmede verdachte 's 
schul d daaraan, alsnog strafbaar verklare, en 
gerequireerde ve roordeele tot een geldboete 
van f 5, bij gebreke van betaling en verhaal 
t e vervangen door 5 dagen hechtenis. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, doo,· den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en l ui
dende: 

S. en/o f v. t. van de artt. 27 en 64 der 
Spoorwegwet, van art. 16 va n het Al gemeen 
Reglement voor den di enst op de Spoorwegen, 
van de artt. 351 en 351bis Sr. , van art. 11 va n 
de Wet van 15 Mei 1829 . S. 28, houdende 
A lgemeene bepalingen der W etgeving van het 
Koninkrij k, en van de artt. 351 en 351bis Sv., 
doordat de Kantonrechter wettig en overtui 
gend bewezen achtende, dat de verdach te te 
Wadd inxveen op 12 M ei 1937, omstreeks te 
14.30 uur het remmingwerk va n de Gouwe
brug, gelegen in den spoorweg der N ederl a nd
sche Spoorwegen tusschen Utrech t en Rotter
dam, zijnde een tot di en spoorweg behoorend 
we rk, heeft beschadi gd, doordien hij toen met 
een sch ip, waarmede hij varende was op de 
Gouwe , tegen dat renuningwe rk is aangevaren, 
tengevolge waarvan een gording werd bescha
d igd, ten onrechte het telastegelegde heeft 
geacht niet te zij n een strafbaar fe it, zulks op 
grond van de onjuiste overweging dat art. 16 
van het A lgemeen Reglement voor den dienst 
op de Spoorwegen als onverbindend moet 
worden beschouwd ; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qual ificatie als voor
meld , te n l aste van gerequireerde is bewezen 
verkl aard, dat hij te W addinxveen enz. (zie 
conclusie); 

0. dat de Kantonrechte r in zijn vonnis on
der meer heeft overwogen: (zie conclusie ); 

0. dat het middel dit oordeel van den Kan
tonrechter bestrijdt, daar, aldus de toel ich -

ting, de artt. 351 en 351 bis Sr., naast het 
a lgemeen voorschrift van art. 350, de bij zon
dere bescherming beoogen van we rken ten 
a lgemeenen nutte bestemd, terwij l art. 16 van 
voormeld R eglement is ger icht op de ver
zekering van de ve ilighe id van het spoorweg
verkeer; 

0. dat, wat van deze toeli ch t ing ook zij , 
het middel er terecht tegen ·opkomt, dat art. 
16 voornoemd onverbindend zou zij n; dat 
immers dit art. 16 het enkele feit der bescha
diging van den spoorweg en de daartoe behoo
r ende werken en inrichtingen verbiedt, zoodat· 
slechts bij a fwezigheid van iedere schuld de 
dader niet aansprakelij k is; dat daa rnaast de 
a r tt. 351, 351bis Sr. zich kee ren tegen een ' 
beschadi g ing van een spo01·wegwerk, welke' 
opzettelijk en wederrech telij k geschiedt, of' 
wel ke aan een zekere mate van schuld van 
den dader is te wij ten ; 

da t mi tsdi en de Kantonrechfar te n onrechW 
heeft aangenomen, dat voor a rt. 16 A. R. D .' 
naast de artt. 351 en 351bis Sr. geen p laats is; 

Ve rnietigt het bestreden vonnis, voorwove1' 
gerequireerde daarbij van alle rechtsvervol , 
g ing is ontslagen; 

R ech tdoende ten principale krachtens art. 
105 der Wet R. 0 . ; 

V erkl aart het bewezen verklaa rde, opleve
rende het al s voormeld gequalificeerde feit, 
strafbaar; 

Verklaart gerequireerde te dier zake straf
baar, zijnde niet gebleken van eenige omstan
digheid, die zijn strafbaarhe id opheft; 

0 . dat na te noemen straf staat in goede 
verhouding tot den ernst van het gepleegde 
feit; 

Gezien de a r tt. 16 A .. R. D. , 64 der Spoor
wegwet e n 23 Sr. ; 

Veroordeelt gerequireerde tot een geldboete 
van één gulden, bij niet beta li ng en verhaal 
te vervangen door hechten is van één dag. 

(N. J.) 

2 M ei 1938 . A RREST van den Hoogen Raad. 
(Sr. art. 436; Uitoefening Geneeskunst 
art. l.) 

H et voorschrijven of aanbeve len aan hen, 
die zijn hul p inroepen, van bepaalde mid
delen , voorwendende, cl. i. te kennen ge
vende, dat deze zouden stre kken tot ge
nezing hunne r klachten of bezwaren, valt 
onder het ver leenen van geneeskundigen 
raad in de n zin van a rt. 1 der wet van 1 
Juni 1865, S. 60, terwijl het betasten, 
wrijven of aanraken der l ichaamsdeelen , 
waarover geklaagd wordt, met diezelfde 
uitgesproken strekking, valt onder genees
kundigen bijsta nd in den zin van genoemd 
artikel. 

H et begrip " het verleenen van genees
kundigen raa d of bijstand a ls bedrijf" 
wordt door de wet niet u itdrukkelij k be
perkt tot die geneeskunde, welke van over
heidswege wordt onderwezen, terwijl d ie 
woorden op zich zelf ook niet die beperkte 
beteekenis hebben . 

Bij de t. 1.1 . is niet a lternatief gesteld , 
dat req. de daarbij omschreven hande l in
gen verrichtte als geneeskundige althans 
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a ls magneti seur , maar dat hij di e h ande
lingen bedreef, terwijl hij zitting hield in 
een dier be ide kwaliteiten, weshalve uit 
de gegeven vrijspraak van het te dien aan
zien primair te l aste gelegde enkel voort
vloeit, dat hij die ha ndelingen verrichtte 
tijdens de uitoefening van zijn bedrijf a ls 
magnetiseur, hetgeen niet uiralui t dat hij 
door die handelingen geneeskundigen raad 
of bijstand heeft ver! eend. 

V an noodzaak in den zin van art. 436 
Sr. kan a lleen dan worden gesproken, als 
ploraeli ng geneeskundige hulp dringend 
noodza kelijk blijkt en zoodanige hulp van 
een bevoegde niet dadelijk is te verkrij gen. 

D aar req. , zitting houdende a ls magneti 
seur, geneeskundi gen raad en bijstand 
heeft verleend, en bewezen is, dat hij 
daarvoor geld aannam, heeft hij di en raad 
en bijstand verleend als bed rijf. 

Het ui toe fenen van de geneeskunst als 
bedrij f moet als het uitoefenen van een 
beroep in den zin van a rt. 436 Sr. worden 
beschouwd. H et begrip " beroep" is naar 
zijn taal kundige beteekenis niet beperkt 
tot het toepassen van door studi e of er
var ing verkregen kundigheden of vaard ig
heden . 

Op het beroep van P. B. , magnetiseur te 
Groningen, requ irant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arrondissemenra-R echtbank te 
L eeuwarden van 19 J anuari 1938, waarbij in 
hooger beroep , met vernietig ing van twee von
nissen, door het Kantongerech t te L eeuwarden 
op 29 Apri l en 27 Mei 1937 in deze zaak ge
wezen, requirant ter zake van " niet toegelaten 
tot de u itoefening van een beroep, waartoe de 
wet eene toelating vordert, buiten noodzaak 
dat beroep uitoefenen" met aanhaling van de 
artt. 23 en 436 l ste lid Sr. is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijf en twintig gulden, bij 
niet-betaling en verhaal te vervangen door vij f 
en twintig dagen hechtenis; (Geple it door Mr. 
L . W. K. van Deventer). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Aan dezen requirant werd bij inle idenrle 
dagvaarding te laste gelegd, ,,dat hij te Dok
kum, ofschoon niet toegelaten tot het beroep 
van geneeskund ige, waartoe de Wet eene toe
lat ing vordert, op versch ill ende t ijdstippen in 
a l than·s omstreeks de eerste drie maanden van 
1937, telkens bu iten noodzaak dat beroep heeft 
uitgeoefend door te lkens, a ldaar in die kwal i
te it, althans a ls magnetiseur, zitting houdende, 
aan personen, die op de a ldaar door hem ge
houden zitdagen zich bij hem vervoegden met 
klachten over hunne lichamelij ke toestand, a ls 
bedrijf geneeskund igen raad en bijstand t<J ver
leenen in di en vorm, dat hij zijne bezoekers 
het gebruik van bepaalde niet door hem ge
leverde middelen of bepaalde door hem ge
noemde baden voorschreef of aanbeval , dan 
wel de lichaamsdeelen, waarover gekl aagd 
werd met één hand of beide handen betastte, 
wreef of aanraakte, voorwendende, dat daar
door genezing of vermindering der door zij ne 
bezoekers geuite klachten en bezwaren wu wor
den bereikt, voo r welke geneeskundi ge raad en 
bijstand hem, verdachte , meermalen een be
drag in geld is betaald geworden". De R echt-

bank heeft dit telaste gelegde bewezen ver
klaard met dien verstande dat requirant het 
pleegde in de eerste drie maanden van 1937, 
dat h ij telkens als magnetiseur zitting hield en 
dat hem meermalen een bedrag in geld is be
taald geworden, achtende de Rechtbank niet 
bewezen, dat requirant bepaalde door hem 
genoemde baden voorschreef of aanbeval. 

Terzake van het aldus bewezen verklaarde, 
vol gens het be~treden vonnis opl everende enz. 
heeft requirant bij monde van zijnen raadsman 
doen voordragen a ls middelen van cassatie; 

la. ,, S. of v. t. van a rt. 1 der Wet van 1 
Januari 1865 S. 60, regelende de uitoefening 
jer geneeskunst, j O • art. 436 Sr. omdat de 
Rechtbank in zijn Se overweging de gronden 
van het vonnis van den Kantonrechter te 
Leeuwarden van 27 Mei 1937 overnemende, 
volgens de 5e tot 12e overweging in verband 
met de l e, 2e, 14e. lfie en J 6e overweging van 
1 aarat genoemd vonnis heeft aangenomen: l e. 
dat het aanraden van gewone huismiddeltj es 
a ls sui ker en olij folie en 2e. dat de z.g.n . mag
netische ui ratral ing wu vall en onder de wer
king van a rt . 1 van eerstgenoemde wet, zu lks 
ten onrechte : le. omdat hierbij verkeerdelijk 
,,genezende werk ing" (zie 12e overweging) ge
lijk wordt gesteld met den term "geneeskun
dige bijstand" in de wet; 2e. omdat het dage
lijksch gebruik en de historische mitsgaders de 
grammatical e-logische uitlegging van dit a r t i
kel het tegendeel leeren ." 

l b. ,,S. van dezelfde artikelen onder la ge
noemd, jis. artt. 261 . 350 en 359 Sv. , omdat -
nadat de dagvaarding alternatief had gesteld; 
dat, óf in (die ) kwal iteit van geneeskundige, 
àf in kwalite it van magnetiseur de geïncrimi
neerde handel ingen zijn gepleegd - de R echt
bank het vonnis van den Kantonrechter en 
zijn 5e overweging overnemende, heeft aange
nomen. dat de bedoelde handeli ngen a lleen in 
de kwaliteit van magnetiseur zijn gepleegd, 
daarbij uit het oog verliezende, dat een mag
neti seur , die volgens het vermelde alternatief 
al dan niet a ls geneeskundi ge kon optreden, 
nimmer geneeskundi gen raad of bij stand kan 
hebben verleend , wodat niet gemotiveerd is 
waarom op g rondsl ag van de dagvaarding het 
ten laste gelegde wu zij n bedreven." 

Ha. ,,S. of v. t . van art. 436 Sr., omdat de 
Rechtbank de reeds onder I genoemde over
wegingen, mitsgaders de 13e overweging van 
het vonn is van den K antonrechter overnemende 
heeft aangenomen, dat de term "buiten nood
iaak" ten aanzien van de geneeskundige prak. 
~j k zóó moet worden opgevat: dat de noodzaak 
slech ts dan te veronderstellen is "als op een 
gegeven oogenblik ergens medische hulp drin• 
gend noodig is en a ldaar op het oogenblik een 
wettelijk bevoegd geneeskundige niet is te ver
krij gen", ten onrechte, omdat noch de tau l -
kundige weratekst noch de historie daartoe 
aanl e iding geven en veeleer een zwakkere op
vatting van het begrip "noodzaak" rechtvaar
di gen. " 

Ub. ,,S. enz. van hetzelfde artikel, omdat op 
grond van de sub I vermelde overwegingen de 
R echtbank heeft aangenomen, dat het ter be
schikki ng stell en van magnetische krachten 
onder de begripsbepaling van het element "be
roep" wu kunnen vallen, ten onrechte, omdat 
de term " beroep" de toepassing van door stu-
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die of ervaring verkregen kundigheden of 
vaardigheden veronderstelt, terwijl de mag
netische kracht op een natuurgave berust." 

Middel Ia acht ik niet gegrond. De getuige 
Mark Boersma heeft verklaard, dat hij in de 
eerste drie maanden van 1937 zich in Dokkum 
vervoegde op de al daar op verschi ll ende tijd
stippen door verdachte a ls magnetiseur gehou
den zitdagen; dat hij zich dan en a ldaar be
klaagde over zijn lichamelijken toestand, met 
name over duizelingen; dat verdachte hem bij 
e lk bezoek met zijn hand over het hoofd 
streek; dat verdachte mededeel de, dat dien
tengevolge de duizelingen geheel of grooten
deels zouden verdwijnen; dat verdachte hem 
ook wel eens aanried een lepel witte suiker of 
ee:: lepel olijfolie in te nemen; dat hij bij 
ieder bezoek aan den verdachte f 1 of f 1.50 
betaalde. Het verweer, dat requirant geen 
eigenl ijke geneesmiddelen, doch slechts hui s
middeltJes, voorschrijft, en dat iedereen dit 
wel doet, is m .i. terecht verworpen op grond , 
dat requirant deze middelen heeft aanbevolen 
niet op zich zelf, maar in verband met zijne 
overige behandeling en bovendien in zijn be
drijf. R equirant heeft dus die zoogenaamde 
huismiddelen voorgeschreven of aanbevolen, 
hetgeen naar het mij voorkomt, niets anders 
beteeke~t, dan aangeraden, met de werkelijke 
of voorgewende strekking daarmede eene ge
nezende werking op de kwaal van den getu ige 
Boersma ui t te oefenen en wel a ls bedrijf, 
hetgeen, naar de, tot heden vaste, rechtspraak 
van Uwen Raad, vormt het verleenen van ge
neeskundigen R aad a ls bedrijf. 

De geëerde pleiter herh aalt overigens met 
dit middel eene, reeds vroeger door hem on
dernomen, poging om in die rech tspraak 
eene bres te schieten, welke poging destijds 
is afgestu it op Uw arrest van 4 April 1932 
W. 12510, N. J. '32-- 633. (A. B. 1932 blz. 
737, Red.). 

De toen door pleiter aangevoerde historische 
en grammaticaal-logische gronden voor zijne 
opvatting, dat in art. 1 der Wet van 1 Juni 
1865 S . 60 alleen zoude zijn te denken aan 
geneeskunst, opgevat in den zin van weten
schap en technische kennis, zooals deze aan de 
universiteiten wordt onderwezen, en waaronder 
magnetische behandeling niet zoude vall en, 
welke th ans in hoofdzaak werden herhaald, 
ach t ik nog steeds op juiste en afdoende wijze 
weerlegd in Uw voormeld arrest en in de daar
aan voorafgaande conclusie van m ij n ambt
g-enoot Wij nveldt, zoodat ik mij , voor wat dit 
middel onder 2e betreft. kortheidshalve moge 
veroorloven naar een en ander te verwij zen. 
Het onder l e van dit middel gestelde, dat 
n.l. bij het bestreden vonnis verkeerdelijk 
"genezende werking" gelijk wordt gesteld met 
den term "geneeskundige bijstand", is mij niet 
erg duidelijk. Uit het pleidooi van den ge
achten raadsman meen ik intusschen te hebben 
ku nnen afleiden, dat de bedoeling is, dat het 
voor de beoordeeling, of zekere handelingen 
of 1·aadgevingen uitoefening van de genees
kunst uitmaken, niet aankomt op de werke
lijke of vermeende strekking, maar op den 
aard der fe itelijk verrichte handelingen. Wan
neer pleiter stelt, dat bedoelingen en meenin
gen (om te genezen) eene handeling, die ge
heel vreemd is· aan de medische wetenschap, 

niet van aard en karakter kunnen doen ver
anderen, dan kan dit, wanneer men in plaats 
van "medische wetenschap" mag lezen "ge
neeskunst", gereedel ijk worden toegegeven, 
maar het is juist de vraag, of de door requi
rant toegepaste magnetische behandel ing ge
heel vreemd is aan de geneeskunst in den zin 
van art. 1 der Wet van 1 Juni 1865 S. 60 , 
en deze vraag werd door Uwen Raad tot 
dusverre steeds ontkennend beantwoord, a l
thans voor zoover het - gelijk ten dezen -
verrichtingen betreft, welke geschieden onder 
omstandigheden die daaraan de werkelijke of 
vermeende strekking verleenen om genezing 
van eenigerlei ziekte of kwaa l te bevorderen. 

Middel I b zal, bij aldien Uw Raad bij zijne 
vroegere rechtspraak vo lhardt, moeten falen, 
omdat dan immers de magnetiseur , die zijne 
gaven aanwendt om ziekten of kwalen te ge
nezen, de geneeskunst uitoefent, dus optreedt 
als geneeskundige, die echter in verband met 
zijne bijzondere geneeswijze gewoonlijk met de 
benaming magnetiseur wordt aangeduid . 

Middel II a tracht opnieuw Uwen Hoogen 
R aad te bewegen tot afwijking van zijne vaste 
rechtspraak nopens het begrip "buiten nood
zaa,k" in art. 436 W. v. S. 

De aangevoerde gronden voor eene ruimere 
interpretatie van dit begrip zijn door Uwen 
Raad in zijn voormeld arrest van 4 Apri l 1932, 
naar het mij voorkomt, terech t afgewezen en 
ik voor mij gevoel geene neiging, mij te ver
eenigen met de, die ruimere interpretatie ver
dedigende, overwegingen van het, door den 
geëerden pleiter aangehaalde, vonnis van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage van 1 Sep
tember 1936 N. J. '37 N°. 589. 

De stelling, in middel II b vervat, werd 
eveneens door Uwen Raad in zijn meergemeld 
arrest van 4 April 1932 verworpen op gron
den, waarmede ik mij geheel kan vereenigen 
en waarnaar het mij dus vergund moge zijn, 
ten dezen te verwijzen. 

Ik concludeer derhalve tot verwerp ing van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luiden
de: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis, - met qua
lificatie en strafoplegging a ls voormeld, - is 
bewezen verklaard het aan requirant telaste 
gelegde, luidende : dat hij te Dokkum, enz. 
(zie de t. l.l. in de conclusie); 

W at de m iddelen betreft; 
0. ten aanzien van de middelen I a en b, 

dat het voorschrij ven of aanbevelen aan hen, 
die zijn hulp inroepen, van bepaalde middelen, 
voorwendende, dit is te kennen gevende, dat 
deze zouden strekken tot genezingen hunner 
k lachten of bezwaren, valt onder het Yerlee
nen van geneeskundigen raad in den zi n van 
art. 1 de r Wet van 1 Juni 1865 , S. 60, rege
lende de mtoefening der geneeskunst, terwijl 
het betasten, wrijven of aanraken der lichaams
deelen, waarover geklaagd wordt met diezelf
de ui_tgespr~~en strekking, valt ~nder genees
kundigen b1Jstand 111 den zin van genoemd 
artikel; 
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dat toch de wet het begrip " het verleenen 
van geneeskuntligen raad of bijstand als be
drijf" niet uitdrukkelijk beperkt tot die ge
neeskunde, welke van overheidswege onder
wezen wordt, terwijl die woorden op zich 
zelf ook niet die beperkende beteekenis heb
ben; 

dat hieruit volgt, dat requirant, handelende 
a ls bewezen is verklaard, de geneeskunst heeft 
uitgeoefend; 

dat verder het middel Ib feitelijken grond
s lag mist, omdat bij de telastelegging niet 
a lternatie f gesteld is, dat requirant de daarbij 
omschreven handelingen verrichtte als genees
kundige a lthans als magnetiseur, maar dat hij 
die handelingen bedreef, terwijl hij zitting 
hield in een dier beide kwaliteiten. zoodat 
uit de bij het bestreden vonnis gegeven vrij
spraak van het te dien aanzien primair te 
laste gelegde enkel voortvloeit, dat hij die 
handelingen verrichtte tijdens de uitoefening 
van zijn bedrijf als magnetiseur, hetgeen niet 
uitsluit dat hij door die handelingen genees
kundigen raad of bijstand heeft verleend; 

0. ten aanzien van het middel II a: 
dat van noodzaak in den zin van art. 436 

Sr. alleen dan kan worden gesproken, als plot
seling geneeskundige hulp dringend noodzake
lijk blijkt, en zoodanige hulp niet dadelijk 
van een bevoegde is te verkrijgen, van welke 
omstandigheid ten deze niet is gebleken, zoo
dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
niet van een onjuiste opvatting van bedoeld 
begrip is uitgegaan; 

0. ten aanzien van het middel II b: 
dat, daar, gelijk uit het hiervoor niet betrek

king tot de middelen I a en b overwogene 
volgt, requirant, zitting houdende als magne
t iseur, geneeskundigen raad en bijstand ver
leend heeft, en bewezen is, dat hij daarvoor 
geld aannam, hij dien raad of bijstand heeft 
verleend als bedrijf; 

dat het uitoefenen van de geneeskunst als 
bedrijf als het uitoefenen van een beroep in 
den zin van art. 436 Sr. moet worden be
schouwd ; 

dat toch het begrip "beroep" naar zijn taal
kundige beteekenis niet beperkt is tot het toe
passen van door studie of ervaring gekregen 
kundigheden of vaardigheden, gelijk in het 
middel wortlt gesteld, terwijl strekking noch 
geschiedenis van dit artikel noopt aan dat be
grip in dit artikel de beteekenis te hechten, 
welke dit middel daaraan toekent; 

0. dat derhalve geen der middelen tot cas
satie leiden kan; 

Verwerpt het beroep. (N. J .} 

3 M ei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 2l4ter.) 

Voor de beslissing omtrent de vraag of 
eene instelling of vereeniging op de in 
art. 214ter bedoelde vergoeding aanspraak 
kan maken en, wo ja, tot welk bedrag, 
kan uitsluitend rekening worden gehouden 
met de op haar rustende geldel ijke ver
plichtingen, voorzoover deze geacht kun
nen worden op de instelling of vereeniging 
te drukken uit hoofde van de instandhou-

L. 1938. 

ding der kweekschool op haar zelve, en 
niet met de zoodanige, die daarmede 
slechts in verwijderd verband staan. Inter
naatsgebouwen zijn dan ook terecht buiten 
beschouwing gelaten. 

Vergoed behooren te worden de bedra
gen; die behalve het voordeelig overschot, 
dat de desbetreffende schoolgebouwen c. a. 
opleveren, vereischt zijn om het in de 
scholen geïnvesteerde kapitaal af te lossen. 
De instellingen of vereenigingen, op deze 
wijze schadeloos gesteld, behooren echter 
niet bovendien in staat te worden gesteld 
hare gebouwen c. a. in onbezwaard eigen
dom te verkrijgen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de op 1 September 1936 
opgeheven R.K. kweekschool voor onder
wijzeressen te Reuver tegen de beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 4 December 1937, no. 
2460 I, Afd. E.C., waarbij het verzoek van dit 
bestuur om in aanmerking te komen voor de 
vergoeding, bedoeld in artikel 214ter der 
Lager-Onderwijswet 1920, is afgewezen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 April 1938, n°. 60; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 April 1938, n°. 4944, afd. L. 0. ; 

0. dat, nadat het bestuur van de op 1 Sep
tember 1936 opgeheven Roomsch-Katholieke 
kweekschool te R euver tot Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het 
verzoek had gericht, in aanmerking te mogen 
komen voor de vergoeding, bedoeld in artikel 
214ter der Lager-Onderwijswet 1920, Onze 
Minister bij ziJn evenvermeld besluit heeft 
bepaald, dat het bestuur voor deze ver~oeding 
niet in aanmerking kan komen, daarbij over
wegende, dat blijkens het rapport van de 
taxatie-commissie, bestaande uit den bouw
kundig inspecteur van het lager onderwijs en de 
heeren E. H. Bremmers te Roermond en Ir. 
J. H. J. Kayser te Venlo, de waarde van het 
gebouw met terrein en inventaris moet worden 
vastgesteld op f 51.895.- ; dat de geldelijke 
verplichtingen van de Vereeniging van de 
Heilige Catharina van Senen te Voorschoten, 
welke de voornoemde school in beheer had, 
dienen te worden bepaald op f 13.496.88, voor 
zoover betreft gebouw met terrein en inven
taris ; dat dientengevolge de geldelijke ver
plichtingen minder zijn dan de waarde van het 
gebouw c. a. ; 

dat van deze beschikking het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
ten eerste : dat het bedrag der in artikel 214ter 
der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde "gelde
lijke verplichtingen" in het onderwerpelijke 
geval belangrijk meer beloopt dan de door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen in zijn voormelde beschikking 
genoemde som van f 13.496.88, welke som 
blijkens die beschikking, uitsluitend betrekking 
heeft op het gebouw met terrein en inventaris 
van de kweekschool als zoodanig (externaat} 
en is geconstrueerd uit in de jaren 1934 tot en 
met 1936 van de zijde van zijn bestuur zelf aan 
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Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen ingezonden gegevens in ver
band met de toekenning van de Rijksbijdrage 
voor de bovengenoemde kweekschool ; dat het 
moge opmerken, dat bij het verstrekken van 
de hier bedoelde gegevens niet mede de tot het 
kweekschoolgebouw behoorende inventaris in 
aanmerking is genomen en de nog op de ver
eeniging rustende geldelijke verplichtingen ter 
zake van den inventaris dus niet in het bedrag 
van f. 13.496.88 zijn opgenomen ; dat voorts, 
naar zijne meening, de in artikel 214ter der 
Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde geldelijke 
verplichtingen een nader te bepalen onderdeel 
vormen van het totaal der geldelijke verplich
tingen, welke rusten op het geheele te Reuver 
gestichte gebouwencomplex en niet alleen 
omvatten de schulden, aangegaan voor den 
aankoop van het terrein, den bouw van de 
kweekschool en de aanschaffing van den school
inventaris, doch ook de schulden, aangegaan 
voor die uitgaven, welke noodzakelijk waren 
voor de stichting en instandhouding van de 
kweekschool en ter zake van den goeden gang 
van het onderwijs aan de kweekschool zijn 
gedaan ; dat derhalve, naar zijn oordeel, bij 
de bepaling van het bedrag der op zijn bestuur 
nog rustende geldelijke verplichtingen door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en . 
Wetenschappen ten onrechte niet mede in aan• 
merking is genomen het evenredig gedeelte 
van het totaal van zijne geldelijke verplich
tingen, dat geacht kan worden te rusten op de 
voormalige van het bedoeld complex deel 
uitmakende internaat~gebouwen (ter huisves
ting van leerkrachten en leerlingen der kweek
school) en de zich daarin bevindende inventaris
sen ; dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, wat dit punt betreft, bij 
schrijven van 14 Januari 1937, n°. 30, afdeeling 
F . 0., als zijn zienswijze aan zijn bestuur heeft 
te kennen gegeven, dat§ 14 van de wet van den 
22sten Februari 1936 (S. 100) uitsluitend be
trekking heeft op de geldelijke verplichtingen, 
welke direct verband houden met de exploitatie 
der kweekschool als zoodanig, dat de geschapen 
mogelijkheid van huisvesting van onderwijzend 
personeel en leerlingen op geen enkel wettelijk 
voorschrift berustte, geheel vrijwillig geschiedde 
en dan ook beschouwd moet worden als een 
aangelegenheid van zuiver particulieren aard"; 
dat het tegenover deze zienswijze van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten• 
schappen stelt : dat wel degelijk een direct 
verband heeft bestaan tusschen de exploitatie 
der kweekschool en de huisvesting van onder
wijzend personeel en leerlingen, hetgeen naar 
zijne meerring, afdoende blijkt alleen reeds uit 
het feit, dat tengevolge van de opheffing der 
kweekschool noodzakelijk mede het voor de 
leerlingen bestemde internaatsgebouw moest 
worden opgeheven en ook een gedeelte der 
lokaliteiten, welke dienden tot huisvesting der 
leerkrachten, buiten gebruik moest worden ge
steld ; dat van Rijkswege op concentratie van 
de kweekscholen en derhalve op de stichting 
van internaatskweekscholen is aangestuurd ; 
dat het bovendien bij de toepassing van het 
voormelde artikel 214ter niet gaat over de vraag 
hoe grcot de geldelijke verplichtingen zouden 
geweest zijn, indien het bestuur zich beperkt 
had tot de stichting van die lokalen, welke de 

wettelijke bepalingen als minimum vereischten 
voor het geven van het kweekschoolonderwijs, 
doch over de vraag, welke geldelijke verplich
tingen bij de opheffing feitelijk nog op het be
stuur drukken ter zake van de uitgaven, welke 
feitelijk ter zake van de indertijd gestichte 
kweekschool zijn gedaan ; dat zonder internaat 
een kweekschool te Reuver niet bestaanbaar is en 
de uitgaven voor dat internaat indertijd derhalve 
noodzakelijkerwijze gedaan zijn in verband met 
de stichting en instandhouding van de kwee
school, terwijl deze internaatslokaliteit ten• 
gevolge van de toepa;;sing van artikel 214ter 
der Lager-Onderwijswet 1920 noodgedwongen 
buiten gebruik is gekomen; ten tweede : primair, 
dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen ten onrechte de opvatting 
huldigt, dat een instelling of vereeniging, wier 
kweekschool met ingang van 1 September 1936 
is opgeheven, alleen dan in aanmerking kan 
komen voor de in artikel 214ter der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelde vergoeding voor 
de op haar rustende geldelijke verplichtingen, 
wanneer deze verplichtingen meer bedragen 
dan de te schatten waarde van de in aanmer
king komende lokaliteiten c. a . ; dat het tegen
over deze opvatting stelt, dat die waarde voor 
de vaststelling van de bedoelde vergoeding ge• 
heel buiten beschouwing behoort te blijven ; 
dat het in dit verband moge opmerken, dat 
zijnerzijds aan het verzoek van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om 
medewerking aan het doen vaststellen van een 
bepaalde waarde voor het kweekschoolgebouw 
c. a. slechts gevolg is gegeven onder voorbe
houd van al zijne rechten ; dat naar zijne meening 
de interpretatie, welke door Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
blijkens de in het onderwerpelijke g0val ge
nomen afwijzende beschikking, van artikel 
214ter, derden volzin, der Lager-Onderwijswet 
1920 wordt gegeven, in strijd is niet alleen met 
den duidelijken tekst, doch ook met de bedoe
ling en de geschiedenis van deze bepaling ; dat 
toch deze bepaling zonder eenige restrictie 
voorschrijft, dat in het daar genoemde geval 
vergoeding wordt verleend voor de ten tijde 
van de opheffing der kweekschool nog bestaande 
geldelijke verplichtingen van de betreffende 
instelling of vereeniging ·en de redactie van dit 
voorschrift geen steun biedt voor een inter
pretatie in dien zin, dat de "geldelijke verplich
tingen", welke door het Rijk behooren te worden 
vergoed, verminderd zouden mogen worden 
met de waarde van de eigendommen van het 
schoolbestuur; dat blijkens de geschiedenis 
van de totstandkoming dezer bepaling de be
doeling geen andere is geweest dan een zoodanige 
regeling te treffen, dat de betreffende instelling 
of vereeniging tengevolge van de opheffing 
harer kweekschool, voor wat betreft de uit 
hoofde van de stichting en exploitatie dezer 
school op haar rustende geldelijke verplich
tingen (aangegane geldleeningen), niet in een 
nadeeliger positie zou geraken dan waarin zij 
zou hebben verkeerd, indien de school in het 
genot van de Rijksbijdrage zou zijn blijven 
voortbestaan en dat de instelling door de op
heffing harer school niet in linancieele moeilijk
heden zou geraken, voor zooveel betreft hare 
geldelijke verplichtingen ; dat bij niet-opheffing 
van de school de instelling of vereeniging in de 
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Rijksbijdrage dekking zou hebben kunnen 
vinden voor de voldoening van rente en aflos
sing en op deze wijze ten slotte het gebouw 
c. a. volkomen onbezwaard eigendom van de 
instelling of vereeniging zou zijn geworden ; 
dat dit laatste niet het geval zal zijn, wanneer 
de interpretatie wordt gevolgd, welke Onze 
Minister met betrekking tot de toepassing van 
artikel 2l4ter voorstaat, in welk geval immers 
de eigendom van het gebouw c. a . na de op
heffing bezwaard zou blijven met het totaal 
c. q. met een gedeelte der ten tijde van de op
heffing nog bestaande leeningschuld, terwijl, wat 
de ter financiering daarvan benoodigde middelen 
betreft, de instelling of vereeniging aan haar 
lot zou worden overgelaten; subsidiair, dat 
het, voor het geval hat hiervoren gevoerd pri
mair verweer niet mocht worden aanvaard, 
stelt, dat als actief (waarde van het gebouw 
met terrein en inventaris) een belangrijk lager 
bedrag dan f. 51.895.- in aanmerking behoort 
te worden genomen ; dat uit het in afschrift 
overgelegd taxatie-rapport niet blijkt, welke 
maatstaf door de taxateurs bij de vaststelling 
van dit bedrag is aangelegd, doch uit het ge
schatte bedrag st ellig mag worden afgeleid -
een conclusie, welke door de schattingscommissie 
kan worden bevestigd-, dat niet de publieke 
veilingswaarde is geschat; dat echter de pu- . 
blieke veilingswaarde de eenige waarde is, 
welke in het onderwerpelijke geval voor schat
ting in aanmerking behoort te komen en niet 
de gebruikswaarde als kweekschool, noch dEl_i 
gebruikswaarde als gebouw, hetzij voor derden, 
hetzij voor hem, appellant, weshalve het school
bestuur heeft verzocht, met vernietiging van 
de bestreden beschikking van Onzen Minister 
alsnog de vergoeding, bedoeld in artikel 2l4ter 
der Lager -Onderwij swet 1920 toe te kennen, 
met bepaling, welke gedeelte van het totaal 
bedrag der op 1 September 1936 op het geheele 
gebouwencomplex rustende geldelijke ver
plichtingen geacht moet worden bij de bepaling 
van de vergoeding in aanmerking te komen en 
primair : het bedra~ der vergoeding op dat 
gedeelte der geldeliJke verplichtingen vast te 
stellen ; subsidiair : het bedrag der vergoeding 
vast te stellen op het meerbedoelde gedeelte, 
verminderd met de publieke veilingswaarde 
van de in aanmerking komende onderdeelen 
van het gebouwencomplex ; 

0. ten aanzien van het eerste bezwaar van 
den appellant, • dat Onze Minister Onzes in
ziens terecht van het standpunt is uitgegaan, 
dat voor de bes]jssing omtrent de vraag, of 
eene instelling of vereeni1:1ing op de in artikel 
2l4ter der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde 
vergoeding aanspraak kan maken en, zoo ja, 
tot welk bedrag, uitsluitend rekening kan worden 
gehouden met de op haar rustende geldelijke 
verplichtingen, voorzoover deze geacht kunnen 
worden op de instelling of vereeniging te druk
ken uit hoofde van de instandhouding van de 
kweekschool op haar zelve, en niet met de zoo
danige, die daarmede slechts in verwijderd 
verband staan ; 

dat de internaatsgebouwen (ter huisvesting 
van de leerkrachten en de leerlingen der school) 
dan ook terecht buiten beschouwing zijn ge
laten; 

dat nu wel in het beroepschrift wordt be
toogd, dat zonder internaat de kweekschool 

te Reuver onbestaanbaar zou zijn, doch dat 
zulks uitsluitend het gevolg is hiervan, dat 
de kweekschool gevestigd is t e Reuver, waar 
op andere wijze voor de schoolbevolking wel
licht geen onderdak is te krijgen, welke om
standigheid met de kweekschool als zoodanig 
niet te maken heeft ; 

dat, wat betreft het tweede bezwaar, in 
het beroepschrift naar voren gebracht. blijkens 
de geschiedenis der wet artikel 2l4ter, derde 
volzin, beoogt, de instellingen en vereenigingen 
schadeloos te stellen voor de opheffing in 
gevolge de wet van hare kweekscholen op 1 
September 1936 ; 

dat dit medebrengt, dat de instellingen en 
vereenigingen, die in dit geval zijn komen t e 
verkeeren, in de gelegenheid worden gesteld 
hare kweekscholen zonder verlies of schade 
te ]jquideeren ; 

dat dientengevolge aan haar behooren te 
worden vergoed de bedragen, die behalve het 
voordeelig overschot, dat de desbetreffende 
schoolgebouwen c. a. opleveren, vereischt zijn, 
om het in de scholen geïnvesteerde kapitaal 
af t e I ossen ; 

dat de instell.ingen en vereenigingen, op 
deze wijze schadeloos gesteld, niet bovendien 
in staat behooren te worden gesteld hare ge
bouwen c. a. in onbezwaard eigendom te ver
krijgen ; 

dat zulks verre zou uitgaan boven hetgeen 
de wet kennelijk bedoelt : 

dat het schoolbestuur nu wel opmerkt, dat 
bij niet-opheffing van de school de instelling 
of vereeniging in de Rijksbijdrage dekking zou 
hebben kunnen vinden voor de voldoening van 
rente en aflossing, waardoor zij op den duur het 
onbezwaard eigendom van het gebouw c.a. zou 
hebben kunnen verkrijgen, doch dat, al moge 
het schoolbestuu r kans hebben gezien uit- de 
jaarqjk che vergoeding ingevolge artikel 162 
der Lager-Onderwijswet 1920 mede een zeker 
percentage voor aflossing te doen strekken, 
deze vergoeding naar de bedoeling van het 
wetsartikel slechts werd gegeven ter voldoening 
van de iaarlijksche rente ; 

dat mitsdien ook deze grief van het school
bestuur ongegrond is ; 

dat de appellant t enslotte. subsidiair, be
zwaar heeft gemaakt tegen de waardebepalingen 
van het gebouw, terrein en inventaris, zooals 
deze door de deskundigen zijn geschied ; 

dat de appellant dienaangaande heeft aan
gevoerd, dat hier niet de gebruikswaarde doch 
de publieke veilingswaarde bes]jssend zou zijn; 

dat echter, blijkens een nader ambtsbericht 
van den bouwkundig inspecteur van het lager 
onderwijs, overgelegd naar aanleiding van een 
schrijven van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, in het 
onderwerpelijke geval de publieke veiling . 
waarde van gebouw en daarbij behoorend 
t errein niet t e schatten is, aangezien het gebouw 
c. a. één geheel vormt met de lokaliteit van het 
vroegere internaat en met andere schoollokalen 
en voorts met het aangrenzende klooster een 
gemeenschappelijken toegang heeft, zoodat 
in het algemeen van een afzonderlijken verkoop 
van het schoolgebouw c.a. geen sprake kan zijn ; 

dat hieruit intusschen niet volgt, dat het 
meerbedoelde gebouw c.a. geenerlei waarde 
zou bezitten ; 
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dat deze waarde door de commissie van schat
ters, in verband met de zeer beperkte mogelijk
heid om aan dit gebouw een behoorlijke be
stemming te geven, nader is geschat op een 
bedrag van f 28.800.-

dat Wij Ons met deze taxatie kunnen ver
eenigen; 

dat Wij Ons mede kunnen vereenigen met de 
nadere waardeering door de genoemde commissie 
van den inventaris, welken zij, met het oog 
op de noodzakelijke, zeer hooge transport
kosten, op een opbrengstwaarde van niet meer 
dan f 3100.- heeft geschat; 

dat een en ander intusschen niet tot ver
nietiging van de bestreden beslissing kan leiden, 
vermits, ook na herziening van de taxatie, 
de voor de vereeniging overblijvende waarde 
van het gebouw c.a. de geldelijke verplichtingen, 
voorzoover zij uit hoofde van de instandhou
ding van de kweekschool als zoodanig geacht 
moeten worden op de vereeniging te drukken, 
verre te boven gaat ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

4 M ei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 103.) 

Door intrekking van een nog niet in 
kracht van gewijsde gegaan bes! uit tot het 
verleenen van een vergoeding ex art. 101, 
heeft de Raad niet in strijd met eenige 
wetsbepaling gehandeld. Nu dit intrek
kingsbesluit ook niet door de Kroon is 
vernietigd, heeft het aanvankelijk besluit 
tot toekenning der vergoeding opgehouden 
te bestaan en was de Raad derhalve ver
plicht opnieuw tot vaststelling' der vergoe
ding over te gaan. Terecht hebben Ged. 
Staten dit laatste besluit gehandhaafd, nu 
de voorschriften der wet daarbij zijn in
achtgenomen. Het beroep van den hoofd
inspecteur, hierop gegrond, dat het aan
vankel ijk besluit is ingetrokken enkel en 
alleen met het doel om straks een hoogere 
vergoeding toe te kennen, wordt derhalve 
ongegrond verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den hoofd-inspecteur van het lager onderwij s 
in de tweede hoofdinspectie te 's-Gravenhage, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland van 30 November 1937, n°. 186, 
tot ongegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad der 
gemeente Molenaarsgraaf van 17 Juni 1937 
houdende nadere vaststelling der vergoeding, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 101 (oud) 
der Lager-Onderwijswet 1920, over 1934, voor 
de b~izondere lagere school, gevestigd te Mole
naarsgraaf, uitgaande van de Diaconie der 
Nederduitsch Hervormde gemeente aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor Ge
schillen van Bestuur. gehoord. advies van 6 
April 1938, n°. 158 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van , 

Onderwijs, Kunsten en Wetensrhappe,.,_ van 28 
April 1938, n°. 4728, afdeeling Lager Onderwijs; 

0. dat de raad van Molenaaregraaf in zijne 
vergadering van 29 December 1936. ingevolge 
artikel 103, vierde lid, der Lager-Onderwijswet 
1920. het bedrag der vergoeding . bedoeld in 
artikel 101 dezer wet, over het jaar 1934 voor 
de bijzondere lagere school, uitgaande van de 
Diaconie der Nederduitsch Hervormde ge
meente te Molenaarsgraaf, heeft vastgest eld 
op f 570,69, d.i. 77¾ X f 7,34 (zijnde het ge
middelde bedrag per leerling van de kosten 
over 1934 van de overeenkomstige openbare 
lagere school in de gelijksoortige gemeente 
Heinenoord) ; 

dat, nadat de raad in zijne vergadering van 
21 J anuari 1937 had besloten zijn voormeld 
besluit van 29 December 1936 in te trekken, 
de raad in zijne vergadering van 17 Juni 1937 
het bedrag der voormelde vergoeding nader 
heeft vastgesteld op f 901,90, d.i. 77¾ x f 11,60 
(zijnde het gemiddelde bedrag per leerling van 
de kosten over het voormelde dienstjaar van 
de overeenkomstige openbare lagere school 
in de gelijksoortige gemeente Bleskensgraaf) ; 

dat van dit besluit de hoofdinspecteur van 
het lager onderwijs in de tweede hoofdinspectie 
bij Gedeputeerde Staten van Zuidholland in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het op 
29 December 1936 vastgestelde bedrag van 
f 570,69 ook op zichzelf beschouwd redelijk 
was te achten, vooral daar de betrokken school 
in bruikleen was gegeven en zij nog slechts 
kort bestond, zoodat zij goed van leermiddelen 
was voorzien ; dat bovendien nog in 1933 een 
hoog bedrag aan jaarlijksche vergoeding is 
uitgekeerd, namelijk f 19,205 • per leerling, 
weshalve het geen wezenlijk bezwaar kon ont
moeten, dat in een volgend jaar van een drie
jarig tijdvak dat bedrag per leerling vrij aan
zienlijk lager was ; dat aan de besluiten van den 
raad van 21 Januari 1937 en 17 Juni 1937, 
strekkende respectievelijk tot intrekking van 
het besluit van 29 December 1936 en tot nadere 
vaststelling van de meerbedoelde vergoeding, 
slechts de bedoeling ten grondslag ligt, het be
trokken schoolbestuur een hoogere vergoeding 
toe te kennen dan aanvankelijk juist werd 
geoordeeld; dat de raad echter, door aldus te 
handelen, de belangen der betrokken school 
t elde boven die der gemeente en op deze wijze 

de waarborgen verloren gaan voor hetbetrachten 
van een gepaste zuinigheid door het betrokken 
schoolbestuur ; dat mitsdien het aangevallen 
besluit, hetwelk bovendien rechtsonzekerheid 
schept en niet voldoende wettelijk gefundeerd is, 
in strijd met het algemeen belang moet worden 
geacht, weshalve het vernietigd behoort te 
worden; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 30 November 1937, n°. 186, dit beroep 
ongegrond hebben verklaard, uit overweging, 
dat het door den hoofdinspecteur bedoelde 
raadsbesluit dd. 29 December 1936, houdende 
vaststelling van de hierbedoelde vergoeding, 
op 21 Januari 1937, d.i. nog vóór het verstrijken 
van den beroepstermijn, door den raad is in
getrokken; dat een verzoek van den hoofd
inspecteur voornoemd om vernietiging van 
dit intrekkingsbesluit niet is ingewilligd ; dat 
mitsdien het besluit dd. 29 December 1936 
als definitief vervallen moest worden beschouwd, 
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weshaive de raad niet alleen het recht, doch 
zelfs den plicht had andermaal de vergoeding 
voor de gemelde school over 1934 vast t e st ellen; 
dat bij deze hernieuwde vaststelling de raad 
uiteraard niet gebonden was aan het vroeger 
t er zake vastgest eld, doch bereids ingetrokken 
bedrag, doch bij deze vaststelling slechts de 
wettelijke bepalingen op dit punt had in acht 
t e nemen ; dat met inachtneming dezer be
palingen de bestreden vergoeding terecht door 
den raad kon worden vastgesteld op f 901,90 ; 
dat er mitsdien geen aanleiding is tot wijziging 
of vernietiging van het aangevallen besluit ; 

dat van deze beslissing de hoofdinspecteur 
bij Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat, bliJkens het verhandelde 
in de openbare vergadering van den gemeente
raad van Molenaarsgraaf van 21 Januari 1937, 
vier van de zeven raadsleden het verzoek 
hadden ingediend om een raadsvergadering 
uit t e schrijven, in welke vergadering het be
sluit van 29 December 1936 werd ingetrokken 
en werd bepaald, dat dit bedrag nader zou 
worden vastgesteld ; dat hij van oordeel was, 
dat hier een methode is gevolgd, die geen aan
beveling verdient, maar t en sterkste . moet 
worden afgekeurd ; dat het besluit van 29 
December 1936 op volkomen wet tige wijze tot 
stand was gekomen en daartegen ook geen 
beroep was ingesteld ; dat inderdaad gezegd 
mag worden, dat het bedrag niet hoog was' 
maar dat, in aanmerking genomen, dat het 
bestuur der school het schoolgebouw in bruik
leen heeft ontvangen, t erwijl het hier ook geldt 
een school, die nog maar kort bestond en dus 
goed van leermiddelen voorzien was, toch ook 
weer niet gezegd kan worden, dat deze ver
goeding te laag was gesteld; dat echter, wan
neer op deze manier wettig genomen besluiten 
weer worden ingetrokken enkel en alleen met 
het doel om straks een hoogere vergoeding toe 
t e kennen, hij van meening is, dat zulk een nieuw 
raadsbesluit in de wet niet voldoende gefundeerd 
is en bovendien r echtsonzekerheid schept ; 
dat hij zich daarom tot Onzen Commissaris 
in de Provincie Zuidholland heeft gewend met 
verzoek te willen bevorderen, dat het besluit 
van den raad der gemeente Molenaarsg1·aaf 
van 21 Januari 1937 zou worden vernietigd 
als in strijd met de wet en het algemeen belang; 
dat Gedeputeerde Staten zich bij zijn stand
punt hebben aangesloten en geadviseerd hebben 
tot vernietiging van het bedoelde raadsbesluit; 
dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen evenwel geen aanleiding heeft 
kunnen vinden om de gevraagde vernietiging 
van 21 Januari 1937 in overweging te nemen, 
aangezien, wanneer de raad te zijner tijd op
nieuw de vergoeding op een nader bedrag per 
leerling zou hebben vastgesteld, hij, hoofd
inspecteur, zijne bezwaren tegen ru t besluit 
zou kunnen inbrengen, bij welke gelegenheid 
over het intrekkingsbesluit gelijkt ijdig zou 
kunnen worden beslist ; dat, nadat de raad op 
17 Juni 1937 de vergoeding nader had vastge
steld en hij, hoofdinspect eur, · daartegen bij 
Gedeputeerde Staten beroep had ingesteld, 
Gedeputeerde Staten zijn beroep ongegrond 
hebben verklaard ; dat uit de overwegingen 
van hun besluit blijkt, dat Gedeputeerde Staten 
zich op het standpunt stellen, dat het besluit 
van 29 December 1936 vervallen is door het 

intrekkingsbesluit van 21 J anuari 1937, omdat 
zijn verzoek om vernietiging van dit intrek
kingsbesluit niet " as ingewilligd, en dat daarom 
de raad bij de vernieuwde vaststelling van het 
bedrag niet gebonden was aan het vroeger 
va,5tgestelde, doch bereids ingetrokken bedrag ; 
dat hij daartegenover opmerkt, dat op zijn 
verzoek om vernietiging van het intrekkings
besluit geen beslissing is genomen, omdat 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van oordeel was, dat in dit 
geval met gebruikmaking van het rechts
middel van beroep een eindbeslissing kan worden 
verkregen ; dat hem bij onderzoek gebleken 
is, dat de raad der gemeente Molenaarsgraaf 
op wettige wijze het besluit nam om per leer
ling over 1934 aan de bijzondere lagere school 
aldaar een bedrag van f 7,34 per leerling uit 
t e keeren ; dat drie van de raadsleden, waar
onder de twee wethouders, alsmede bestuurders 
dier school volkomen op de hoogte konden 
zijn van de exploitatie dier school en dat zonder 
discussie dit voorstel is aanvaard ; dat men 
later tot de ontdekking is gekomen, dat de 
uitgaven voor de school hooger waren geweest 
en dat, omdat men wel begreep, dat beroep 
hier geen kans van slag,m zou hebben, men op 
.advies van een der onderwijsbureaux der 
bijzondere scholen, den weg gekozen heeft om 
het raadsbesluit t e doen intrekken vóór de 
t ermijn van 30 dagen zou zijn verloopen ; dat 
door de meerderheid van den raad daartoe een 
verzoek werd ingediend een spoedeischende 
raadsvergadering uit t e schrijven, die op 21 
Januari 1937 gehouden w erd, en in welke ver
gadering door den heer Jac. Korevaar werd 
gezegd, dat de diaconie de kosten zal moeten 
dragen, wanneer de vergoeding op f 7,34 per 
leerling blijft gehandhaafd ; dat het gevolg 
zal zijn, dat minder ondersteuning kan worden 
uitgekeerd, waardoor het burgerlijk armbestuur 
weer zal worden bezwaard ; dat uit deze woorden 
wel heel duidelijk blijkt, dat de vergoeding ex 
artikel 101, die op volkomen wettige wijze 
genomen was, moest worden verhoogd ter wille 
van de diaconale kas ; dat hij ook nu nog van 
oordeel is, dat een dergelijke handeling, om de 
gemeentekas zwaarder t e belasten t en einde te 
voorkomen, dat de diaconie verantwoordelijk 
zou worden gesteld voor een nadeelig saldo op 
de exploitatie der school, zooal niet in strijd 
met de wet, dan toch zeker in strijd met het 
algemeen belang moet worden geacht; dat de 
school, die in 1933 is gevestigd in een gebouw, 
dat in bruikleen is gegeven, zoodat de onder
houdkosten volledig voor rekening der gemeente 
komen, in 1933 goed met leermiddelen geïn
stalleerd was en dus betrekkelijk goedkoop 
kon worden geëxploiteerd, zoodat een bedrag 
van f 7,34 per leerling voldoende had kunnen 
zijn, wesh afve hij h eeft verzocht h et bestred en 
besluit van Gedeputeerde Staten te vernietigen 
en het besluit van den raad van Molenaars
graaf van 21 J anuari 1937 tot intrekking van 
het raadsbesiuit van 29 December 1936 en het 
besluit van 17 Juni 1937 van denzelfden ge
meenteraad tot vernieuwde vaststelling van 
het bedrag, t e vernietigen wegens strijd met 
de wet en (of) het algemeen belang; 

0. dat bij het raadsbesluit van 17 Juni 1937, 
van welk besluit de appellant bij Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland in beroep is gekomen, 
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de vergoeding, bedoeld bij artikel 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, ten behoeve van 
de bovenvermelde school over 1934- overeen
komstig de bepalingen der wet is vastgesteld, 
zoodat dit besluit, op zichzelf beschouwd, niet 
voor vernietiging in aanmerking kan komen ; 

dat de appellant het tegendeel niet beweert, 
doch zich er op beroept, dat de raad bij zijn 
besluit van 29 December 1936 de bedoelde 
vergoeding alreeds, conform de wet, had vast
gesteld, welk besluit op 21 Januari 1937 zijns 
inziens ten onrechte is ingetrokken; 

dat echter de raad door de intrekking van 
zijn voormeld, op 21 Januari 1937 nog niet in 
kracht van gewijsde gegaan, besluit niet in 
strijd met eenige wetsbepaling heeft gehandeld, 
zoodat aan dit intrekkingsbesluit rechtskracht 
niet kan worden ontzegd ; 

dat, nu dit besluit ook niet door Ons met 
toepassing van artikel 185 der gemeentewet is 
vernietigd, in het onderwerpelijke beroep met 
het bestaan van dit besluit rekening moet wor
den gehouden ; 

dat tengevolge van deze intrekking het meer
gemelde besluit van den raad van Molenaars
graaf van 29 December 1936 heeft opgehouden 
te bestaan en de raad derhalve verplicht was 
opnieuw tot vaststelling van de vergoeding 
over te gaan ; 

dat de raad zulks bij zijn besluit van 17 
Juni 1937 heeft gedaan en Gedeputeerde Staten 
terecht, met ongegrondverklaring van het 
tlaartegen ingest eld beroep, dit besluit hebben 
gehandhaafd, nu de voorschriften der wet, 
als gezegd, daarbij zijn in acht genomen ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

6 Mei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. (Ar
menwet Art. 15.) 

Aan een vereeniging van breeden opzet 
als de Vereeniging tot chr. hulpbetoon 
aan tuberculoselijders behoort de toestem
ming tot het houden van een openbare in
zameling slechts dan te worden geweigerd, 
indien gewichtige redenen zich daartegen 
verzetten. De omstandigheid, dat het aan
tal ingezetenen der betrokken gemeente, 
dat hulp ontvangt van genoemde vereeni
ging, gering is en ook overigens, de band 
tusschen de vereeniging en de burgerij 
dier gemeente niet veel beteekent, vormt 
geen reden van voldoend gewicht om die 
vereeniging, die zich inzonderheid voor 
een vrij talrijk volksdeel eener bepaalde 
gezindte de bestrijding van de tuberculose 
ten doel heeft gesteld, bij soortgelijke ver
eenigingen achter te stellen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Vereeniging tot Christelijk 
Hulpbetoon aan tuberculoselijders, gevestigd 
te Amsterdam, tegen het besluit van burge
meester en wethouders van Arnhem van 29 
September 1937, n°. 10/221, waarbij toestem-

ming is geweigerd tot het houden van een 
openbare inzameling in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 April 1938, n°. 177 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Mei 1938, n° 4870, 
Afd. Armwezen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Arnhem bij bovengenoemd besluit afwijzend 
hebben beschikt op het verzoek van het be
stuur van de Vereeniging tot Christelijk Hulp
betoon aan tuberculoselijders, gevestigd te 
Amsterdam, om op een nader te bepalen dag in 
de maand October 1937 te Arnhem een openbare 
inzameling van gelden (zoogenaamde bloempjes
dag) te mogen houden ; 

dat burgemeester en wethouders hun be
slissing doen steunen op de overwegingen, 
dat de belangen der Arnhemsche ingezetenen 
niet in die mate bij den arbeid der adresseerende 
vereeniging zijn betrokken, om het houden van 
een algemeene inzameling van gelden in deze 
gemeente te motiveeren ; dat bovendien te 
vreezen is, dat de te Arnhem gevestigde in
stellingen, uitsluitend werkzaam in het belang 
der tuberculosebestrijding ter plaatse en die, 
voorzooveel hare geldmiddelen betreft, voor 
een groot deel zijn aangewezen op de liefdadig
heid der ingezetenen, hare inkomsten niet on
belangrijk zullen zien dalen en zoodoende ge
dwongen zullen worden haar arbeid te beperken, 
indien, meer dan tot dusverre regel is, aan elders 
gevestigde instellingen, eveneens tuberculose
bestrijding ten doel hebbende, wordt toegestaan 
in deze gemeente openbare geldinzamelingen 
te houden; 

dat van dit besluit het vorengenoemd bestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
reeds sedert 1908, het jaar van oprichting van 
het Sanatorium (Sonnevanck te Harderwijk), 
schier onafgebroken tuberculoselijders uit de 
gemeente Arnhem verpleging in dit sanatorium, 
ook met steun uit het Suppletiefonds, hebben 
genoten; dat dit in de jaren 1933/36 met een 
vijftal patiënten uit de gemeente Arnhem het 
geval was ; dat uiteraard het meerendeel der 
patiënten der vereeniging behoort tot de ge
reformeerde gezindte - wel te onderscheiden 
van de Gereformeerde kerk - en dat deze ge
zindte in de gemeente Arnhem toch in niet 
onbeduidende getale vertegenwoordigd is ; 
dat het voor dat deel der bevolking van belang 
is te achten, vooral voor het minvermogende 
deel daarvan, dat een Sanatorium van gelijke 
gezindte bestaat, waar zij hun tuberculose
patiënten kan doen verplegen ; dat het niet 
kan inzien, waarom het suppletiefonds waar
uit jarenlang gelden zijn gefourneerd ten be
hoeve van minvermogende Arnhemsche inge
zetenen, geen beroep zou mogen doen op de 
weldadigheid van Arnhem's burgerij, daar dit 
aan andere Sanatoria-besturen van andere 
richting wèl wordt toegestaan ; 

0. dat aan. een vereeniging van breeden op
zet als de onderhavige de toestemming tot het 
houden van eene openbare inzameling slechts 
dan behoort te worden geweigerd, indien ge
wichtige redenen zich daartegen verzetten ; 

dat zulks ten aanzien van de collecte, waar
voor de toestemming werd gevraagd, niet 
bepaaldelijk het geval was ; 
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dat met name de omstandigheid, dat het 
aantal Arnhemsche ingezetenen, dat hulp ont
vangt van de bedoelde vereeniging, gering is 
en dat ook overigens blijkens hetgeen burge
meester en wethouders in hun ambtsbericht 
daarover hebben meegedeeld de band tusschen 
de vereeniging en de burgerij van Arnhem niet 
veel beteekent, geen reden van voldoend ge
wicht mocht vormen, om die vereeniging, die 
zich inzonderheid voor een vrij talrijk volksdeel 
eener bepaalde gezindte de bestrijding van de 
tuberculose ten doel heeft gesteld, alreeds ten 
opzichte van deze eerste aanvrage bij soort
gelijke vereenigingen achter te stellen; 

dat derhalve, daargela en, of de vereeniging 
aanspraak zou kunnen maken op het houden 
te Arnhem van geregeld terugkeerende jaar
lijksche collecten, burgemeester en wethouders 
dier gemeente de thans gevraagde toestemming 
ti>n onrechte hebben geweigerd ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
te beslissen, dat burgemeester en wethouders 
der gemeente An, hem ten onrechte toestem
ming tot het houden van de vorenbedoelde 
collecte hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

6 Mei 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Auteurswet art. 12.) 

De caféhouder, die in zij ne voor het 
publiek toegankelijke localiteit een radio
ontvangtoestel met luidspreker in werking 
stelt met het gevolg, dat daar toen ten 
gehoore kwam het muziekwerk "De Tsare
witsj" van Léhar, heeft dit werk in het 
openbaar ten gehoore gebracht en dus uit
gevoerd in den zin van art. 12 Auteurs
wet 1912. Hieraan staat niet in den weg, 
dat hij het werk slechts ten gehoore kon 
brengen, omdat het werd uitgevoerd voor 
de microfoon van een radiostation. 

Indien, gel ijk hier, het ten gehoore 
brengen geschiedt in het openbaar, brengt 
niet slechts de tekst der Auteurswet 1912, 
maar ook hat·e strekking mede, dat zoo
danig uitvoeren voorbehouden blijft aan 
hem, die het auteursrecht op het werk 
heeft, ook wanneer de radiouitzending met 
zijne bewilliging plaats vindt, daar deze 
bewilliging niet omvat, althans niet be
hoeft te omvatten bewilliging voor derden 
om door middel van het ontvangtoestel 
het werk ten gehoore van het publiek te 
brengen. 

Frans Léhar, componist, wonende te Wee
nen, eischer tot cassatie van het op 14 April 
1937 door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
tusschen partijen gewezen vonnis, advocaat 
Mr. F. J. de Jong, 

tegen: 
P. Verbeek, wonende te Rotterdam, verweer
der in cassatie, advocaat Mr. F. M. Wes
terouen van Meeteren; gepleit door Mr. E. 
J . Egberts. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Eischer in cassatie heeft destijds bij inlei
dende dagvaarding gesteld, dat hij het auteurs
recht bezit van het door hem gecomponeerde 
muziekstuk "De Tsarewitsj", en dat verweer
der in diens café te Rotterdam op 11 Septem
ber 1935 dit stuk heeft uitgevoerd, althans 
openbaar gemaakt zonder toestemming van 
eischer. 

Verweerder wu namelijk in de verwachting, 
dat de bezoekers van zijn café op radiomuziek 
gesteld waren, een daar staand radio-ontvang
toestel hebben ingeschakeld op het electrische 
net en het hebben afgestemd op het radio
uitzendstation Hilversum, dat toen "De Tsare
witsj" deed hooren. Door middel van den in 
het café aanwezigen luidspreker wu verweer
der op die wijze voor de bewekers het stuk 
ten gehoore hebben gebracht. 

Eischer vorderde voor deze daad schadever
goeding op te maken bij staat tot een maxi
mum van f 200. 

Verweerder antwoordde voor den Kanton
rechter, dat hij zich die handeling niet be
wust was , en dus ontkende. 

Eischer bood aan zijn stellingen te bewijzen, 
en verweerder dupliceerde, dat in alle zaken 
muziek gemaakt werd en hij als proefkonijn 
moest dienen. 

Op 14 Februari 1936 wees de Kantonrechter 
te Rotterdam vonnis, en na de feiten vermeld 
te hebben, zegt hij daarin, dat hij, afgezien 
van het gevoerde verweer, de vraag onder 
oogen heeft te zien, of verweerder, ook al wu 
het muziekstuk op de door eischer omschreven 
wijze door middel van de radio ten gehoore ge
bracht zijn, tegenover eischer een onrechtmati
ge daad gepleegd wu hebben , welke hem tot 
schadevergoeding wu verplichten. 

De Kantonrechter beantwoordde deze vraag 
ontkennend, daarbij zeggend: Zie het vonnis 
1937 n°. 169 (Red.). 

In hooger beroep bevestigde de Arr.-Recht
bank te Rotterdam op 14 April 1937 dit von
nis. 

Zij overwoog, dat appellant met zich zelf 
in tegenspraak komt; 

dat hij aanvankelijk betoogt, dat door de 
radio-uitzending het werk niet wordt ten ge
hoore gebracht, terwijl het wordt verklankt, 
daar immers de uitzending voor de radio voor 
niemand te hooren is, nu het uitzendstation 
all een onhoorbare trillingen veroorzaakt; 

dat in dezen gedachtengang de uitvoering 
van een muziekstuk in een studio, niet voor 
het publiek of tegen betaling toegankelijk en 
aangesloten op een zender, geen openbaarma
king in den zin van ·de auteurswet 1912 zou 
zijn; · 

dat dan dus de Omroepvereenigingen voor 
deze uitvoerin~en geen auteurs recht wuden 
verschuldigd ZÎJn; 

dat dit misschien de opvatting van den ap
pellant Lehar is, maar niet die van de Berner 
Conventie (art. llbis), van den Nederland
schen Wetgever (art. 17bis Auteurswet 1912) 
en van de Bureaux voor l'l1uziekauteursrecht, 
waarbij het overgroote deel der componisten 
is aangesloten. (Zie voor Nederland laatstelijk 
het hoofdartikel in de Radiobode van 26 
Maart J 937 en het ingewnden artikel van de 
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directie van "Buma" in de Nieuwe Rotter
damsche Courant van 27 Maart 1937 (Ochtend
blad); 

dat het betoog dan ook onjuist is ; 
dat de samenwerkende handelingen van or

kest in de studio en zender (en wellicht ook 
de Omroepvereeniging) leiden tot een uitvoe
ring van het werk in het openbaar (Memorie 
van Toelichting 2e Kamer bij de wet van 9 
Juli 1931 Staatsblad 264: ,,Aannemelijk is, dat 
diffusie door radio eene "openbaarmaking" 
is in den ru imen zin van de Auteurswet 
1912" ); 

dat appellant ten slotte dan ook spreekt van 
de oorspronkelijke openbaarmaking (uitzen
ding), waarmede hij zijn hierboven vermeld te 
verwerpen standpunt prijs geeft; 

dat nu geïntimeerde of de in de 4e alinea 
van de inleidende dagvaarding vermelde per
soon of personen door te handelen of na te 
laten, zooals in de 4e en 5e alinea van de 
dagvaarding omschreven, het muziekstuk "De 
Tsarewitsj" niet hebben uitgevoerd of open
baar gemaakt in den zin van de Auteurswet 
1912; 

dat de openbare uitvoering van dat muziek
stuk op 11 September 1935 niet heeft plaats 
gehad in het vermelde door geïntimeerde ge
ëxploiteerde café te Rotterdam, maar ge
schiedde door het orkest, dat het stuk "ver
klankte" en het zendstation Hilversum, dat 
in staat gesteld was die verklanking uit te 
zenden en ze ook uitzond; 

dat geïntimeerde en de vermelde persoon 
of personen die uitvoering niet konden doen of 
deden en zij slechts het in het café aanwezige 
publiek de uitvoering konden doen hooren, 
waarmee het doel van de uitvoering werd be
reikt; 

Voorts overwoog zij, dat het feit, dat een 
caféhouder, die een radiotoestel in zijn café in 
werking brengt, geacht kan worden aldus 
rechtstreeks muziek teweeg te brnngen in den 
zin van een politieverordening, die het mu
ziekmaken in koffiehuizen verbiedt, geen steun 
geeft aan de stell ing, dat die caféhouder a ldus 
het muziekstuk, dat µit de luidspreker zou 
klinken, uitvoert, op grond waarvan zij dus 
tot dezelfde beslissing kwam als de Kanton
rechte r, wiens vonn is derhalve moest worden 
bevestigd. 

Eischer stelde beroep in cassatie in, en 
stelde daarbij: 

"S. door v. of n. t. van artt. 1, 10, 12 en 
17bis Auteurswet 1912, 4, 11, llbis en 13 van 
de Herziene Berner Conventie, 1401 , 1402, 
1403 B . W. en art. 48 Rv. 

doordat de Rechtbank heeft overwogen en 
beslist, dat verweerder of de in de 4de alinea 
van de inleidende dagvaarding vermelde per
soon of personen (zijnde een rechtspersoon of 
personen, voor wiens daden verweerder aan
sprakelijk is) door te handelen of na te laten, 
woals in de 4de en 5de alinea van de dag
vaarding omschreven (hierop neerkomende 
dat de genoemde personen het door eischer 
gecomponeerde muziekstuk "De Tsarewitsj" 
door middel van een radiotoestel ten gehoore 
hebben gebracht voor het in verweerder's café 
aanwezige. publiek), het genoemde muziekstuk 
niet hebben uitgevoerd of openbaar gemaakt 
in den _ zin van de Aute.urswet 1912, en op 

dezen grond het vonnis van den Kantonrech
ter, waarbij de vordering van eischer wa~ 
ontzegd, heeft bevestigd, 

ten onrechte en in strijd met de aangehaalde 
wetsartikelen, 

aangezien de gedragingen van de bedoelde 
personen wel degelijk opleveren een uitvoering 
(in het openbaar), a lthans een openbaarma
king in den zin van de Auteurswet ; 

waaraan de omstandigheid, dat de samen
werkende handelingen van het orkest, dat het 
stuk verklankte en van het zendstation Hil 
versum, dat die verklanking uitzond, (even
eens) als een openbare uitvoering van het 
muziekstuk wuden moeten worden beschouwd, 
en dat verweerder (of de meergenoemde per
sonen) niets anders hebben gedaan dan het in 
het café aanwezige publiek die ui tvoering te 
doen hooren , niet a fdoet, omdat juist dit doen 
hooren door het publiek een uitvoering in het 
openbaar, althans een openbaarmaking ople
vert, 

terwijl bovendien de aan de beslissing van 
de Rechtbank ten grondslag liggende opvat
ting, dat de samenwerkende h ande lingen van 
orkest en zender leiden tot een uitvoering in 
het openbaar, onjuist is en berust op een ver
warring van de begrippen uitvoering en open
baarmaking." 

T en slotte hebben de raadslieden van par
tijen dit middel bepleit, resp. bestreden. 

De eenige vraag welke de Hooge R aad te 
beantwoorden heeft is deze of de bovenom
schreven handelingen, welke eventueel nader 
bewezen moeten worden, vallen onder "uitvoe
ren" of "openbaarmaken" in den zin der 
Auteurswet, wodat daarvoor dus de z.g. Au
teursrechten verschuldigd zijn, m.a.w. welke 
beteekenis moet worden toegekend aan deze 
termen , zooals zij in art. 12 der Auteurswet 
191 2- voorkomen. 

Sinds de toepassing van radiouitzendingen is 
tusschen de componisten eenerzijds en hen, die 
voor het publiek toegankelijke localiteiten 
openstellen, zooals caféhouders, anderzijds , in 
de geheele wereld hard gestreden, over het 
juiste antwoord op deze vraag, zooals de gP.ach
te pleiter voor eischer heeft betoogd en met 
tal van voorbeelden heeft verduidelijkt. Ik zal 
hem op dien weg niet geheel volgen, omdat 
ik van meening ben, dat de vraag beantwoord 
moet worden naar het Nedei·landsche recht in 
verband met uitlegging daarvan aan de hand 
der Berner Conventie. Voorts gelden in ver
schillende landen afwijkende regelen voor 
radio-uitzendingen, wodat vergelijking dik
wijls moeilijk, zoo niet onmogelijk is. 

In Italië, in Duitschland viel de rechtspraak 
in voor de componisten ongunstigen zin uit ; 
in, voor zoover mij rechtspraak bekend is, a ll e 
overige landen kreeg de uitzendende café
houder e.d. ongelijk, terwijl overal de recht
spraak als juist of als niet- juist, waardeering 
of bestrijding heeft gevonden . 

Wel kunnen voor de beslissing der vraag 
enkele algemeene argumenten hetzij voor, 
hetzij tegen, vermeld worden. 

Met de hierboven weergegeven opmerking 
der Rechtb., dat eischer zich zelf tegenspreekt, 
kan ik mij niet vereenigen, omdat Lehar toch, 
wowel in de dagvaarding als later in de pro
cedure steeds de begrippen uitvoeren en open-
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baarmaken naast elkaar stelt, evenals de Au
teurswet 1912 dit in art. 12 doet, evenmin 
doet het m.i. voorts ter zake, dat de Recht
bank vaststelt, dat verweerder niet de ui tvoe
ring gaf, daar deze uit Hilversum kwam. 
Daarover gaat het niet in deze procedure -
niemand zal trouwens aan de juistheid van de 
stelling dat het uitzendstation de eerste, oor
spronkelijke uitvoering geeft, twijfelen. 

H et is alleen de vraag of men een dergelijke 
uitvoering zelf kan openbaarmaken, afgeschei
den van Hilversum. Dit lijkt mij ongetwijfeld 
het geval. Men gebruikt daartoe een technisch 
apparaat, een ontvangtoestel met luidspreker, 
welke men inschakelt, en daarmede maakt 
men een uitvoering openbaar, welke anders 
ter plaatse niet gehoord zou kunnen worden. 
Het komt mij dan ook voor, dat de Strafka
mer van den Hoogen Raad steeds in die rich
ting gaat, door, wanneer in café's e.d. bij 
politieverordeningen het maken of doen maken 
van muziek verboden is, daaronder ook te doen 
vallen als strafbare handeling het doen hooren 
van muziek door middel van een radio-ont
vangtoestel. Men brengt dan rechtstreeks 
muziek teweeg, m.a.w. men geeft een uitvoe
ring, (b.v. 27 Juni 1927, W. 11724 ; N. J. 
1927, 929.) 

Ik wijs er in dit verband op, dat de Neder
landsche taal vele synoniemen bevat voor 
,,uitvoeren". 

Men kan daarnaast spreken van bewerken, 
veroorzaken, bewerkstelligen, teweegbrengen, 
uitwerken, volbrengen, volvoeren, verwezenlij
ken. 

Hoewel in elk dezer termen een schakeering 
ligt, welke tengevolge heeft, dat men ze niet 
a lle door elkaar kan gebruiken, treft het mij 
toch wel, dat de caféhouder door zijn hande
ling, bestaande in het inschakelen van het toe
stel een daad verricht, waarover men de 
meeste dier begrippen kan gebruiken om te 
doen uitkomen, dat dientengevolge de muziek 
in het openbaar ten gehoore wordt gebracht 
(in het openbaar in den zin van art. 12 der 
Wet). 

Art. llbis der Berner Conventie erkent het 
uitsluitend recht der makers van werken van 
kunst, i.c. een muziekstuk, met betrekking tot 
de openbaarmaking door radio-verspreiding, 
maar laat het aan elk der landen bij de Con
ventie aangesloten over, bepalingen daarom
trent va t stell en. 

Deze bepalingen zijn echter a lleen van 
kracht in het land, dat die regelen vaststelt, 
en mogen niet ingrijpen in het " droi t mora]" 
van den maker, noch tornen aan diens recht 
een billijke vergoeding te vragen. 

Art. 17bis der Auteurswet 1912 werd inge
volge dit llbis der Berner Conventie bij de 
Wet van 9 Juli 1931, Stbl. 264 ingevoegd. 
Een algemeene maatregel van bestuur zal het 
onderwerp regelen, ,,wanneer de behoefte 
daaraan zich in de praktijk doet gevoelen ." 

Van belang in dit verband is het z.g. radio
centrale arrest van 3 April 1930 (W. 12149; 
N. J. 1931, 53), waarbij beslist werd, <lat het 
opvangen der uitzending van een radio-station 
en doorgeven aan hare abonné's door een 
radio-centrale niet is uitvoering van een werk, 
noch ve1·veelvoudiging daarvan. 

Het komt mij voor, dat dit arrest niet in-

breuk maakt op mijn opvatting omtrent het
geen de café-houder doet, die zijn ontvang
apparaat inschakelt. Ook de radio-centrale 
geeft niet de uitvoering, maar zij geeft zelfs 
niet een uitvoering. Zij maakt door middel 
van de techniek a lleen mogelijk dat anderen 
de uitvoering hooren, maar heeft het tegen
deel van de bedoeling daaraan openbaarheid 
te geven, terwijl de café-houder, wo men al 
niet wu willen aannemen, dat hij een - afge
leide - uitvoering geeft, in e lk geval de 
muziek openbaar maakt. Het cassatie-middel 
in deze ,,aak betrof m.i. dan ook niet de thans 
behandelde vraag. ,,Uitzenden" is alleen ge
legenheid geven het muziekstuk op te vangen 
en te hooren; en dit staat in elk geval m. i. 
niet in den weg aan de mogelijkheid de uit
voering openbaar te maken. 

In het arrest van 11 Juni 1920 (W. 10592 ; 
N. J. 1920, 718) zegt de Hooge Raad dan ook, 
dat uitvoeren het feitelijk ten gehoore brengen 
van het werk is. Dit doet naar mijn oordeel 
wel de caféhouder, maar zei fs niet het zend
station. Dit schept tenslotte slechts de moge
lijkheid van ten gehoore brengen. Het kan 
voor de ,vraag of iemand een uitvoering geeft, 
dan wel een uitvoering openbaar, maakt bui
ten beschouwing blijven of de cafe-houder een 
eigen vertolking geeft, of wat zijn doel is met 
het inschakelen. Evenmin is het van belang 
of hij de stukken zelfstandig kiest, zooals hij 
b.v. zou kunnen doen door een strijkje op te 
dragen bepaalde stukken te spelen. Trouwens 
heeft hij dagelijks keuze genoeg uit de talloo
ze uitzendingen. 

De geachte pleiter voor verweerder heeft bij 
zijn bestrijding onder meer betoogd: ,,De au
teurswet wil in de eerste plaats den auteur de 
mogelijkheid geven zijn werk te exploiteeren; 
art. 1 geeft hem het uitsluitend recht zijn 
werk openbaar te maken en te verveelvoudi
gen. Geeft hij derden tot een en ander toe
stemming, dan kan hij daarvoor de tegenpres
tatie bedingen, die hem goeddunkt. Heeft hij 
echter op bepaalde wijze zijn werk openbaar 
gemaakt of daartoe toestemming gegeven, dan 
zal hij de consequen'tie's hiervan moeten dra
gen. 

Heeft hij besloten zijn werk te publiceeren 
(uitgeven in druk), dan kan hij zich niet 
meer voorbehouden het recht de verveelvoudi
g ing van het werk te verbieden, dat hij voor 
publicatie wel had (art. 12 lid 1 sub 2e). Toch 
kan het verkoopen van exemplaren van het 
werk of het ter lezing afstaan, een vorm van 
explo itatie van het gee tesproduct van den 
auteur zijn. 

H eeft een kunstenaar zijn werk aan den 
openbaren weg zichtbaar gestel cl, dan kan hij 
niet meer verhinderen dat er afbeeldingen van 
gemaakt worden {art. 18). 

En zoo zal de componist, die toestemt, dat 
zijn werk door rad iouitzending onder het be
reik van iedereen wordt gebracht niet kunnen 
verh inderen, dat ook inderdaad iedereen dit 
hoort. Wat verweerder gedaan heeft is niet 
meer de exploitatie van e ischers werk maar 
van de mogelijkheden, die de radiozender heeft 
geschapen met toestemming van eischer. 

Heeft de auteur voor een bepaalde handeling 
zijn toestemming gegeven dan vereischt de 
goede trouw dat hij niet handelingen van der-
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den, die op zijn gegeven toestemming voort
borduren, kan verbieden." 

Deze verwering lijkt mij een petitio prin
cipii . Het gaat er juist om, wat de consequen
ties zijn, verbonden aan de handeling van een 
auteur die een rad io uitzend-station vergun
ning geeft zijn stuk uit te zenden. 

Daaruit vloeit m. i. volstrekt niet voort, dat 
daardoor een derde gerechtigd is met tech
nische hulpmiddelen van die uitzending ge
bruik te maken, om de uitvoering in het open
baar te doen hooren. 

Zooals ik reeds opmerkte ben ik in elk geval 
van meening, dat de café-houder de uitvoering 
openbaar maakt; dit is zelfs het geval wan
neer men aanneemt, dat de zender reeds open
baar gemaakt heeft. Die tweede handeling is 
niet een gradatie van openbaarmaken, zooals 
betoogd is , maar een zelfstandige handeling, 
welke in wezen volkomen verschilt van de 
werkzaamheden van een radio-centrale. 

Het middel gegrond achtend, concludeer ik 
tot vernietiging van het bestreden vonnis en 
terugwijzing der zaak naar de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam, teneinde met inachtneming van 
's Hoogen R aads arrest verder te worden on
derzocht en . afgedaan, met veroordeeling van 
verweerder in de kosten der procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis, voorzoover 

thans van belang, blijkt : 
dat partij Lehar bij inleidende dagvaarding 

voor het Kantongerecht te Rotterdam een vor
dering tot schadevergoeding van ten hoogste 
f 200 heeft ingesteld wegens inbreuk op het 
auteursrecht van het muziekstuk " D e Tsare
witsj'' , daartoe in hoofdzaak stell ende: 

dat Verbeek, althans een. of meer personen, 
voor wier daden hij aansprakelijk is op 11 
September 1935 het in zijn café aanwezige en 
onder zijn macht staande radio-ontvangtoestel 
heeft aangesloten aan het electrische net en , 
na te hebben ingeschakeld, heeft afgestemd en 
afgestemd gelaten op het radiostation Hilver
sum, dat toen een uitzending gaf, waardoor 
het bovenvermelde stuk door middel van den 
aanwezigen luidspreker ten gehoore werd ge
bracht voor het toen in het café aanwezige 
publiek; 

dat de K a ntonrechter, van oordeel dat deze 
handel ingen niet opleveren inbreuk op het 
auteursrecht van Lehar, de vordering bij von
nis van 14 Februari 1936 heeft ontzegd; 

dat de R echtbank, op het door Lehar inge
steld hooger beroep, dit vonnis heeft bevestigd, 
na onder meer overwogen te hebben: 

,,dat geïntimeerde of de bij dagvaarding be
doelde personen door de daar omschreven ha n
delingen het muziekstuk "DeTsarewitsj" niet 
hebben uitgevoerd of openbaar gemaakt in den 
zin van de Auteurswet 1912 ; 

,,dat de openbare uitvoering van dat mu
ziekstuk op 11 September 1935 niet heeft 
plaats gehad in het vermelde door geïnti
meerde geëxploiteerd café te Rotterdam, maar 
geschiedde door het orkest, dat het stuk "ver
klankte" en het zendstation Hilversum , dat 
in staat gesteld was die verklanking uit te 
zenden en ze ook uitzond ; 

" dat geïntimeerde en de vermelde persoon 
of personen die uitvoering niet konden doen 

of deden en zij slechts het in het café aan
wezige publiek de uitvoering konden doen 
hooren, waarmee het doel van de uitvoering 
werd bereikt; 

"dat het feit, dat een caféhouder, die een 
radiotoestel in zijn café in werking brengt, 
geacht kan worden al dus rechtstreeks muziek 
teweeg te brengen in den zin van een politie
verordening, die het muziek maken in koffie
huizen verbiedt, geen steun geeft aan de stei
l ing, dat die caféhoude1· a ldus het muziekstuk, 
dat uit de luidspreker zou klinken, uitvoert;" 

0. dat Lehar tegen deze uitspraak het vol
gende middel van cassatie aanvoert: zie concl. 
Adv.-Gen.; 

0 . daaromtrent: 
dat Verbee k door in zijn voor het publiek 

toegankelijke localiteit een radio-ontvangtoe
stel met luidspreker in werking te stellen met 
het gevolg, dat daar toen ten gehoore kwam 
het meergemelde muziekwerk van Lehar, dit 
werk in het openbaar ten gehoore heeft ge
bracht en dus heeft uitgevoerd in den zin van 
art. 12 der Auteurswet 1912; 

dat hieraan niet in den weg staat, dat Ver
beek het werk a ls voormeld slech ts ten gehoore 
kon brengen, omdat het werd uitgevoerd voor 
de microfoon van een radiostat-ion en dit daar
om geacht moet worden het werk door uitzen
ding openbaar te maken, omdat die uitzending 
een ieder in de gelegenheid stelde om het 
werk door middel van een daartoe geschikt 
toestel ten gehoore te brengen; 

dat indien, gelijk hier, dit laatste geschiedt 
in het openbaar, niet slechts de tekst der 
Auteurswet 1912 maar ook haar strekking 
medebrengt, dat zoodanig uitvoeren voorbe
houden blijft aan hem, die het auteursrecht 
op het werk heeft, ook wanneer de radio-uit
zending met zijn bewilliging plaats vindt, om
dat deze bewilliging niet omvat. a lthans niet 
behoeft te omvatten bewilliging voor derden 
om door middel van het ontvangtoestel het 
werk ten gehoore van het pub! iek te brengen; 

dat het middel dus gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis; 
'Verwijst het geding naar de Arr .:Rechtbank 

te R otterdam ten einde met inachtneming van 
dit arrest de zaak verder te behandelen en te 
beslissen; (Salaris f 550, R ed.). 

(N. J . ) 

9 M ei 1938. ARREST van den Hoogen R aad. 
(Wet Staatsloterij a rt. 19a. ) 

D e voorstelling van den gan g van zaken, 
zooals req. die in de toelichting op zijn 
middel geeft, vindt grootendeels geen fe i
telijken grondslag in het bestreden vonnis. 

Uit de in het vonnis gebezigde bewijs
middelen heeft de R echtb. het bewijs kun
nen putten, dat - zooals werd bewezen
verklaard - req . door tusschenkomst vnn 
agenten de z.g. premie-restituties in voege 
als bij dagv. vermeld deed uitkeeren aan 
de houders der bij dagv. omschreven stuk
ken, voorzien van een nummer, op het
welk bij de trekking van de 473e Staats
loterij een prijs was geval! en. 

Door de ruime formuleering van het bij 
art. 19a van de wet van 23 Juli 1885, S. 
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142 gegeven verbod, valt ook req.'s voor
schreven handeling onder dat verbod. 
Daarbij is niet van invloed, dat req. -
zooals hij verklaarde - h andelde als ad
ministrateur en boekhouder der Coöpera
tieve Vereeniging van Verzekeringsagen
ten. 

Op het beroep van A. J . W., boekhouder, 
te Utrecht, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Utrecht van 
18 Januari 1938, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een op 30 Juni 1937 
mondeling gewezen vonnis van het Kanton
gerecht te Utrecht, requirant ter zake van de 
voortgezette overtreding van: .,invloed toeken
nen aan of gebruik maken van den uitslag 
van een of meer trekkingen van de Staats
loterij", met aanhaling van de artt. 1, 19a, 
19c, 20, 21, 25 van de Wet van 23 Juli 1885, 
S. 142, tot regeling der Staatsloterij, woals 
deze wet sindsdien is gewijzigd, 23, 56 en 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
tweehonderd veertig gulden, met bepaling van 
den duur der vervangende hechtenis op drie 
weken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: 

.,S., althans v. t. van de artt. 350, 351, 352. 
358. 359, 425 Sr., 1, 19a, 19c, 20, 21, 25 van 
de Wet van 23 Juli 1885, W. 142 tot regeling 
der Staatsloterij, omdat uit de door de Recht
bank als vaststaande aangenomen feiten niet 
kan volgen, dat verzoeker gebruik heeft ge
maakt van den uitslag van één of meer trek
kingen van de 473ste Staatsloterij; 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan re
quirant is telaste gelegd: dat hij in - of 
omstreeks - het tijdvak van October 1936 tot 
Februari 1937 te Utrecht - in elk geval in 

ederland - nadat tevoren in of omstreeks 
gemeld tijdvak te Utrecht - in elk geval in 
Nederland - door hem persoonl ijk of door 
tusschenkomst van andere personen stukken 
papier, zoogenaamde ,.Unie-Pol is-Certificaten" 
tegen betaling van f 3.60 - in elk geval van 
een geldswaardig bedrag - volgens den in
houd van die stukken strekkende tot betaling 
van premie voor na te melden verzekering, 
vermeerderd met administratiekosten, onder 
het publiek waren verspreid, welke stukken, 
door perforatie in vijf strooken verdeeld, be
halve dat zij onderling een verschillend num
mer vermeldden, geheel gelijkluidend waren 
en den navolgenden of ongeveer den navolgen
den inhoud hadden: 

( op de voorzij de) 
{le strook) 

ASSURANTIE-KANTOOR "DE UNIE" 
Coöperatieve Vereeniging U.A. - Gevestigd 

te Utrecht 
Unie-Polis-Certificaat. N°. (vol gde nummer) 

Hiermede verklaren wij, dat door ons voor 
mede-ondergeteekende is afgesloten bij de 
Coöperatieve Vereeniging Verzekeringsbank 
" De Unie" U.A. gevestigd te Utrecht, een 

Ongevall en-Verzekering voor de volgende 
maxima bedragen: 

f 300 bij dood; 
f 500 bij algeheele invalidite it, overeenkom

stig de voorwaarden, gedeponeerd bij de Coö
peratieve Vereeniging voor Bankzaken "Unie
Bank" U.A. te Utrecht. Deze verzekering 
geldt van 15 October 1936 tot 15 Februari 
1937. 
Premie f 3.50 
Kosten f 0.10 Utrecht, 15 October 1936. 

f 3.60 
Coöperatieve Vereeniging Assurantie

kantoor "De Unie" U .A. 
Handteekening van De Administrateur: 

van den houder: M. ,T. Witteveen. 

(2e strook) 

ASSURANTIE-KANTOOR "DE UNIE" 
Coöperatieve Vereeniging U.A. - Gevestigd 

te Utrecht 
Ontvangen de somma van zeventig cent als 

tweede premietermijn behoorende tot Unie
Polis-Certificaat N°. (volgde nummer) uitge
geven d.d. 15 October 1936. 

Utrecht 1 December 1936. 
De Administrateur: 

M. J . Witteveen. 

De 3e en 4e strook waren gelijkluidend aan 
de 2e strook, behalve dat dan op de 3e strook 
stond "Derde premietermijn" en a ls dagtee
kening " 15 December 1936" en op de vierde 
"vierde premie-termijn" en als dagteekening 
.,2 J anuari 1937". 

Op de 5e strook was de aanhef tot en met 
gevestigd te Utrecht dezelfde als op de voor
gaande strooken, maar daarna volgde: 

" Ontvangen de somma van drie gulden en 
zestig cent, zijnde het totaal van vijf premie
termijnbetalingen, benevens administratiekos
ten, behoorende tot Unie-polis-certificaat N°. 
(volgde nummer). 

Utrecht 15 J an. 1937. 
De Administrateur: 
M. J . Witteveen. 

Uitgegeven d.d. 15 October 1936. 

Op de achterzijde van de l e strook stond 
vermeld: 

" Deze polis is slechts geldig indien voorzien 
van de navolgende premie-termijn-kwitanties: 
Betaling bij aanvaarding f 0.80 
2e termijn per 1 December 1936 f 0.70 
3e " 15 December 1936 f 0.70 
4e 2 Januari 1937 f 0.70 
5e 15 Januari 1937 f 0.70 

f 3.60 

Op de achterzijde van de volgende vier stroo
ken stond telkens vermeld: 

., Ter incasso in handen gesteld van: Coöpe
ratieve Vereeniging "De Unie" van verzeKe• 
ringsagenten tot bemiddeling bij Verzekeri!1-
gen U.A. gevestigd te Utrecht" 
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welke stukken aan de koopers of de houders, 
die de eerste strook onderteekend hadden, 
recht gaven op schade-uitkeering bij dood en 
algeheele invaliditeit krachtens een ongeval
lenverzekering, loopende van 15 October 1936 
tot 15 Februari 1937, en op welke stukken 
ingevolge de voorwaarden van die verzekering 
aan de koopers of de houders of aan een ge
deel te van hen een uitkeering in geld als zoo
genaamde premie-restitutie kon worden toege
kend - aan een aantal koopers of houders 
van voormelde stukken een geldswaardig be
drag als premierestitutie in persoon of door 
middel van een of meer tusschenpersonen 
heeft uitgekeerd of doen uitkeeren en daarbij 
gebruik heeft gemaakt van den uitslag van 
een of meer trekkingen van de 473ste Neder
landsche Staatsloterij; 

immers heeft hij alstoen aldaar: 
le. op of omstreeks 21 December 1936, door 

tusschenkomst van den verzekeringsagent Dirk 
Nijholt, aan den houder van een van boven
omschreven stukken, waarop vermeld stond 
nummer 16477, uitgekeerd of doen uit keeren 
een bedrag van f 4.25 - althans een gelds
waardig bedrag - als premierestitutie, ter
wijl bij de trekking van de 473ste Staatsloterij 
op 21 December 1936 op nummer 16477 een 
prijs was gevallen, van f 100 ; 

2e. op of omstreeks 21 December 1936, door 
tusschenkomst van den verzekeringsagent Dirk 
Nijholt aan den houder van een van boven
omschreven stukken, waarop stond nummer 
5259, uitgekeerd of doen uitkeeren een bedrag 
van f 3.50 - althans een geldswaardig bedrag 
- als premie-restitutie, terwijl bij de trekking 
van de 473ste Staatsloterij op 21 December 
1936 op nummer 5259 een prijs was gevallen 
van f 45 (zoogenaamd eigen geld) ; 

3e. op of omstreeks 19 Januari 1937, door 
tusschenkomst van den verzekeringsagent Jo
hannes Martinus Antonius Broers, aan den 
houder van een van bovenomschreven stukken, 
waarop vermeld stond nummer 3138 uitge
keerd of doen uitkeeren een bedrag van f 3.50 
- althans een geldswaardig bedrag - .a ls 
premie-restitutie, terwijl bij de trekking van 
de 473ste Staatsloterij op 19 Januari 1937 op 
nummer 3138 een prijs was gevallen van f 70 
(zoogenaamd eigen geld) ; 

4e. op of omstreeks 22 Januari 1937, door 
tusschenkomst van den verzekeringsagent Jo
hannes Martinus Antonius Broers aan den 
houder van een van bovenomschreven stukken, 
waarop stond vermeld nummer 10484, uitge
keerd of doen uitkeeren een bedrag van f 3.50 
- althans een geldswaardig bedrag - als pre
mie-restitutie; terwijl bij de trekking· van de 
473ste Staatsloterij op 21 Januari 1937 op 
nummer 10484 een· prijs was gevallen van f 70 
(zoogenaamd eigen geld); 

5e. op of omstreeks 2 Februari 1937, door 
tusschenkomst van den verzekeringsagent Jo
hannes Martinus Antonius Broers, aan den 
houder van een van bovenomschreven stukken, 
waarop vermeld stond nummer 3141, uitge
keerd of doen uitkeeren een bedrag van f 34 
- althans een geldswaardig bedrag - als 
premie-restitutie, terwijl bij de trekking van 
de 473ste Staatsloterij op 2 Februari 1937 op 
nummer 3141 een prijs was gevallen van f 400; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali-

ficatie en strafoplegging als voormeld, dit aan 
requirant telaste gelegde is bewezen verklaard, 
met dien verstande, dat de stukken onder het 
publiek werden verspreid door tusschenkomst 
van andere personen, en dat de premie-resti
tutie door middel van die personen werd uit
gekeerd ; 

0 . dat bij de toelichting tot het middel 
wordt vooropgesteld een relaas van de feiten. 
zooals die voor de Rechtbank zouden zijn ge
bleken, waarna wordt aangevoerd, dat de ten· 
aanzien van requirant aldus vastgestelde lian
del ingen met een gebruik maken van den 
uitslag van een of meer trekkingen der 473e 
Staatsloterij niets te maken hadden; 

dat evenwel de voorstelling van den gang 
van zaken, zooals de toelichting die geeft. 
grootendeels geen feitelijken grondslag vindt 
in het bestreden vonnis; 

dat uit de in dat vonnis gebezigde bewijs
middelen de Rechtbank het bewijs heeft kun
nen putten dat, zooals bewezen werd ver
klaard, requirant door tusschenkomst van 
agenten de zoogenaamde premie-restituties in 
voege als bij dagvaarding vermeld deed uit
keeren aan de houders der bij dagvaarding 
omschreven stukken, voorzien van een num
mer, op hetwelk bij de trekking van de 473e 
Staatsloterij een prijs was gevallen; 

dat voorts, gelet op de ruime formuleering 
van het bij art. 19a van bovengenoemde wet 
tot regeling der ·Staatsloterij gegeven verbod, 
ook requirants voorschreven handelwijze onder 
dat verbod valt, waarbij niet van invloed · is. 
dat requirant, zooals hij blijkens het bestreden 
vonnis verklaarde, handelde als administratem· 
en boekhouder der Coöperative V ereeniging 
van Verzekeringsagenten; 

dat dus het middel niet kan slagen; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ov•ereenkomstig de conclusie van 
den Procureur-Gene.raal B erger.] 

(N. J.) 

9 M ei 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Loterijwet 1905 · art. 2, 3°; Sv. art. 350.) 

Nu bij dagv. was telastegelegd, dat het 
feit was gepleegd "te 's-Gravenhage, in 
ieder geval in Nederland" en 's-Graven
h age in Nederland ligt, bestaat tegen een 
bewezenverklaring van deze plaatsbepa
ling in haar geheel geen bezwaar. 

Door de · bewezenverklaring van het in 
de eerste vier alineae der dagv. te laste 
gelegde, kwam het in de vijfde alinea 
subsidiair te laste gelegde te vervallen , 
weshalve de R echtb. daaromtrent geen be
slissing meer h ad te geven. 

De laatste zinsnede van art. 2, sub 3° 
de r Loterijwet 1905 bevat niet - zooals 
1:eq. schijnt aan te nemen - een tegen
stelling tot de handelwijzen, welke tevoren 
in dezelfde wetsbepaling worden opge
somd, doch bedoelt een samenvatting te 
geven van tot hetzelfde resultaat leidende 
handelingen, welke niet bepaaldelijk onder 
de met namen genoemde mochten vallen . 
Tot bedoeld resultaat leidt ook het te laste 
gelegde en bewezenverklaarde voor het 
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publiek verkrijgbaar stell en der certifica
ten. Terecht was de Rechtb. van oordeel, 
dat ook dit wordt getroffen door de in 
deze toegepaste verbodsbepaling. 

Op het beroep van H . J. B., directeur der 
N. V. Centraal Administratiekantoor voor 
Hypotheken, te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage van 23 Dec. 1937, 
waa rbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een door het K antongerecht te 's-Graven
hage op 16 J anuari 1937 gewezen mondeling 
vonnis, requirant ter zake van: ,,door middel 
van certi fi caten , recht gevende op de aan een 
oorspronkelijk aandeel in een loterij verbon
den winkans bij trekkingen, de deelneming in 
loterij en openstell en" , met aanhaling van de 
artt. 2, 3° (l ees: aanhef en 3°) j 0

• 6 der 
Loterijwet 1905, 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van drie duizend gulden, met 
bepaling van den duur der vervangende hec.11-

tenis op drie maanden. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: 

" S. , althans v. t. van : art. 350 j 0
• art. 358 

Sv. in verband met art. 2, 3e j 0
• art. 6 der 

Loterijwet 1905 door niet te beslissen op den 
grondslag der dagvaarding, immers bij het 
vonnis voornoemd verdachte niet vrij te spre
ken van hetgeen hem meer of anders dan be
wezen verklaard, is ten laste gelegd, zulks: 

l e. doordat verdachte niet is vrijgesproken 
van het plegen van het strafbaar feit elders 
dan te 's-Gravenh age, of met de woorden der 
dagvaarding: ,,in ieder geval in N ederland"; 

2e. doordat in het vonnis in het geheel geen 
beslissing voorkomt omtrent hetgeen subs idia ir 
is ten laste gelegd; 

3e. S., althans v. t. van art. 2, 3e j 0
• art. 

6 der Loterijwet 1905, door te beslissen dat 
" voor het publiek verkrijgbaar stellen" der 
geïncrimineerde "certificaten" iets anders zou 
zijn dan het verkoopen, te koop aanbieden, af
leveren, uitdeelen of ten verkoop of ter uitdee
ling in voorraad hebben daarvan ; " 

0. dat aan requirant is te laste gelegsl: 
1. ,, dat hij te 's-Gravenhage, in ieder geval 

in ederland, in en omstreeks de maand o
vember 1935, in zijn hoedan igheid van direc
teur der naamlooze vennootschap Centraal Ad
ministratiekantoor voor Hypotheken, voor hen 
die bij dat kantoor een zoogenaamde beleg
gingsverzekering Tarief D sloten, de deel
neming in loterijen heeft opengesteld; 

2. Op h et voor die beleggin gsverzekering 
gebruikte aanvraagformuli er kwam voor een 
opdracht, luidende: 

Voorts geeft ondergeteekende aan de Naam
looze Vennootschap Centraal Administratie
kantoor voor Hypotheken , Regentesselaan 74, 
te 's-Gravenhage, zoolang bovenstaande ver
zekering van kracht is, opdracht voor zijn/haar 
rekening voor iedere Ned. Staatsloterij aan te 
koopen 1/20 gedeelte van een Staatslot., of in 
gebreke daarvan een ander lot, briefje of pre
mie-obligatie voor hem/haar te bewaren en te 

beheeren en bij uitloting in een der eerste vier 
ki assen voor zijn/haar rekening een nog niet 
uitgeloot lot, briefje of premie-obligatie voor 
hem/haar aan te koopen, en hem/haar het 
nummer daarvan ten spoedigste te berichten, 
en verkl aart de Bank nimmer te zullen of 
kunnen verplichten tot afgifte van het voor 
rekening aangekochte bij de Bank in bewaring 
zijnde lot, briefje of premieobligatie. 

Tevens ver ki aart hij/zij er mede accoord te 
gaan, dat, indien op het in gedaan verzoek 
aangekochte nummer een prijs of premie valt, 
aan hem/haar zal worden uitgekeerd de zui
vere winst, die met het op rekening aange
kochte lot, briefj e of premieobligatie is ge
maakt en machtig t hij /zij de Bank een even
tueel overschot als beheerloon in te houden. 

E en en ander ingevol ge art. 1340 B. W. 
met uitsluiting van alle andere vergoeding 
van kosten, schaden en interessen, waartoe de 
Bank uit dien hoofde gehouden zou kunnen 
zijn. 

3. N adat de aanvrager als houder van een 
beleggingsverzekering was ingeschreven, ~nt
virtg hij , zoolang de verzekering van kracht 
was , voor iedere in dien tijd plaats hebbende 
Nederlandsche Staatsloterij een kennisgeving 
van den volgenden inhoud: 

N.V. Centr. Admin. Kantoor voor Hypotheken 
Hoofdkant. Regente selaan 60, 's-Gravenhage, 

Postcheque en Girorekening 138280 
Tel. 332933. 

H et in Uw opdracht voor Uw rekening aan
gekocht - verworven - stuk, waarborgende 
den geheelen eigendom, winstuitkeering gelijk 
aan die van 1/20 Staatslot der {vol gde num
mer) .S.L. , is genummerd (vol gde nummer). 

Vol gde polisnummer en adres der polishou
der-aanvrager. 

U is verplicht deze kennisgeving en Uw 
laatst verschuldigde premiekwitantie te over
leggen wanneer uitkeering, uit welken hoofde 
ook, op het voor Uw rekening aangekochte 
nummer of op de polis verschuldigd is. 

Hoogachtend, 
Directie N .V . Centr. Admin.-Kantoor 

voor Hypotheken . 
( terzijde gedrukt : Bij correspondentie steeds 

Polisnummer vermelden) . 
4. De loterijen waari n verdachte, door mid

del van bovenomschreven kennisgevingen de 
deelneming openstelde waren de Nederland
sche Staatsloterijen, ten aanzien waarvan die 
kennisgevingen certif icaten waren rechtgeven
de op de aan de aandeelen in die loterij en 
(namelijk de 1/20ste aandeelen) verbonden 
winkans, of, voorwover verdachte andere loten 
in pla·ats van die der Staatsloterijen mocht 
aankoopen, de loterijen waarin deze de aan
d eel e n vo rmden, 

5. al thans, voor het geval dat ter zake daar
van geen veroordeeling mocht kunnen volgen, 
was die loterij een door verdacht aangelegde, 
waarin de bovenomschreven kennisgevingen 
de aandeelen vormden, waarbij de voorw.iar
den van deelnem ing en de wijze van aanwijzing 
der winnaars waren de op het aanvraagfor
mulier voor de beleggingsverzekering en op 
bovenomschreven kennisgevingen aangeduide, 
en waartoe volgens de Loterijwet 1905 ver
ei chte toestemming niet was verkregen." 
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0 . dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard, dat requirant het hem in de eerste 
vier alinea's der dagvaarding te laste gelegde 
heeft gepleegd, met qua! ificatie en strafopleg
ging als voormeld; 

0. omtrent de middelen: 
dat, nu bij dagvaarding was te laste gelegd, 

dat het feit was gepleegd "te 's-Gravenhage, 
in ieder geval in Nederland" , en 's-Graven
hage in Nederland ligt, tegen een bewezen
verklaring van deze plaatsbepaling in haar 
geheel geenerlei bezwaar bestaat; 

dat door de bewezenverklaring van het in 
de eerste vier alineae der dagvaarding te laste 
gelegde, het in de vijfde alinea subsidiair te 
laste gelegde kwam te vervallen, en de Recht
bank daaromtrent geen beslissing meer had 
te geven ; 

dat dus de eerste twee middelen niet juist 
zijn; 

dat het derde middel kennelijk verband 
houdt met de in het bestreden vonnis opge
nomen overweging: ,,dat de raadsman van 
verdachte nog heeft betoogd, dat het primair 
ten laste gelegde niet strafbaar zoude zijn, 
daar de dagvaarding aan verdachte verwijt dl 
openstelling van de deelneming in een loterij 
door middel van certificaten, zonder aan te 
geven, welke handelingen verdachte wude 
hebben verricht, zulks , hoewel art. 2, 3° der 
Loterijwet 1905 u itdrukkelijk onderscheidt tus
schen het verkoopen enz. van certificaten en 
het op andere wijze door middel van certifi
caten de deelneming in een loterij openstellen, 
doch dit betoog faalt, daar uit den inhoud der 
dagvaarding duidelijk blijkt, dat aan ver
dachte wordt ten laste gelegd, dat hij de cer
tificaten op de bij dagvaard ing omschreven 
wijze voor het publ iek verkrijgbaar stelde ; " 

dat de laatste zinsnede van art. 2 sub 3° der 
Loterijwet 1905 niet, woals het middel schijnt 
aan te nemen, bevat een tegenstelling tot de 
handelwijzen, welke tevoren in dezelfde wets
bepaling worden opgesomd, doch bedoelt een 
samenvatting te geven van tot hetzelfde resul
taat leidende h andelingen, welke niet bepaal
delijk onder de met name genoemde mochten 
vallen; 

dat tot bedoeld resultaat ook leidt het te 
Jaste gelegde en bewezen verklaarde voor het 
publiek verkrijgbaar stellen der certificaten, 
en de Rechtbank terecht van oordeel was, dat 
ook dit wordt getroffen door de in deze toege
paste verbodsbepaling; 

dat dus ook het derde middel niet tot cas
satie kan leide n; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Procureur-Generaal B erger, die omtrent 
het middel onder Se opmerkt: 

" H et middel onder 3e faalt , naar het mij 
voorkomt, omdat niet valt in te zien, waarom 
het voor het publiek verkrijgbaar stellen van 
certificaten, op de wijze als bij dagvaarding 
omschreven, zoude moeten worden beschouwd 
als het te koop aanbieden of ten verkoop of 
uitdeeling in voorraad hebben." Red.] 

(N. J . ) 

9 Mei 1938. ARREST van den Hoogen Raad . 
(Loterijwet 1905 art. 2, 3°; Sv. art. 350.) 

Van de t .1.1. , dat het feit is gepleegd "te 
's-Gravenhage, in ieder geva l in Neder
land" werd bewezen verklaard, dat het 
feit is gepleegd te 's-Gravenhage; daar
mede kwam de voormelde daaraan toege
voegde ruimere plaatsaanduid ing te ver
vallen. De Rechtb. behoefde daaromtrent 
geen beslissing meer te geven. 

Evenmin h ad de Rechtb. - na de be
wezenverklaring van het in de eerste vier 
a lineae der dagv. te laste gelegde - nog 
te beslissen omtrent het in de vijfde alinea 
subsidi a ir te laste gelegde. 

De in de - in het middel bedoelde -
overweging door de Rechtb. aangevoerde 
gronden, waarom zij de in de dagv. aan 
de "mededeel ingen" gegeven qualificatie 
van "certificaten" juist oordeelt, vinden 
voldoenden steun in den bewezen ver
klaarden inhoud der bedoelde stukken 
i. v . m. de eigen opgave van req. D a.m·bij 
doet niet ter zake, dat de Rechtb. spreekt 
van " overlegging" der mededeeling, in 
plaats van hier woordelijk te herhalen 
wat, volgens het middel, uit de gebezigde 
bewijsmiddelen kan blijken en door de 
Rechtb. inderdaad is bewezen verklaard. 

Op het beroep van B . B., Directeur der 
Onderlinge Verzekeringsbank "Arona" te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage van 23 December 1937, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een op 
16 Januari 1937 door het Kantongerecht te 
's-Gravenhage gewezen mondeling vonnis, re
quirant ter zake van: ,,door middel van cer
tificaten, recht gevende op de aan een oor
spronkelijk aandeel in een loterij verbonden 
winkans bij trekkingen, d~ deelneming in 
loterijen openstellen", met aanhaling van de 
artt. 2, 3° (lees: aanhef en 3°) j 0

• 6 der Lo
terijwet 1905, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van drie duizend gulden, met 
bepaling van den duur der vervangende hech
tenis op drie maanden. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius ; 
Gelet op het middel van cassatie, door --!en 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: 

"S. , althans v. t. van art. 350 j 0
• art. 358 

Sv. in verband met art. 2, 3e, j 0
• art. 6 der 

Loterijwet 1905 door niet te beslissen op den 
grondslag der dagvaarding, immers bij het 
vonnis voornoemd verdachte niet vrij te spre
ken van hetgeen hem meer of anders dan be
wezen verklaard, is ten laste gelegd, zulks 
doordat: 

le. verdachte niet is vrijgesproken van het 
plegen van het strafbaar feit elders dan te 
's-Gravenhage, of met de woorden der dag
vaarding: ,.In ieder geval in N ederland"; 

2e. in het vonnis in het geheel geen beslis
sing voorkomt omtrent hetgeen subsidiair is 
ten laste gelegd; 

3e. uit geen enkel bewijsmiddel blijkt, dat 
de opdrachtgevers op de aangekochte stukken 
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zelf geen recht konden doen gelden noch dat 
de prijzen werden uitgekeerd tegen overleg
g ing van de in de dagvaarding bedoelde me
dedeeling, daar a lleen uit de bewijsmiddelen 
kan blijken, dat de uitkeering plaats vond 
nadat de inning door de O.V.B. ,,Arona" h ad 
plaats gegrepen en niet tegen overlegging, 
doch op vertoon van de bewijsmiddelen en dan 
slech ts nadat aan all e verplichte formalite iten 
is voldaan." 

0 . dat aan requirant is te laste gelegd: 
1. dat hif te 's-Gravenhage, in ieder geval 

in Nederland, in en omstreeks de m aanden 
Juni , Juli , Augustus, September, November 
en December 1935, handelende onder den 
naam en optredende a ls directeur der Onder-
1 inge Verzekeringsbank Arona, voor hen die 
bij die bank een verzekering voor uitkeering 
bij overlijden sloten, de deelneming in lote
rij en heeft opengesteld ; 

2. Op het voor het aangaan der verzeker ing 
gebruikte aanvraagformulier kwam voor een 
opdracht, luidende, a l thans ten naaste bij lui 
dende: 

Voorts geeft ondergeteekende van deze aan
vraag aan de 0 . V. B . Arona te 's-Graven
hage, walang deze verzekering van kracht is, 
opdracht te doen aankoopen 1/20 gedeelte van 
een Staatslot, of in gebreke daarvan een ander 
lot, briefj e of premieleeningstuk aan te doen 
koopen en het nummer daarvan ten spoedigste 
te berich ten en verklaart de Bank nimmer te 
zullen of kunnen verplichten tot afgifte van 
het aangekochte, in bewaring zijnde lot, briefje 
o f premiel eeningstuk, en verklaart er mede 
accoord te gaan, dat, indien op het in gedaan 
verwek aangekochte in bewaring zijnde stuk 
een prijs of premie valt, za l worden uitgekeerd 
de winst, di e met het aangekochte lot, briefje 
of premieleeningstuk is gemaakt, gelijk aan 
di e van 1/20ste Staatslot en m achtigt de Bank 
de nog verschuldigde premie om bij overlijden 
tot een uitkeering van f 100 te komen, in zijn 
geheel met de incasso en beheerloon in te 
houden. 

3. Bij of na toezending der polis voor de 
verzekering ontving de aanvrager-verzekerde 
een mededeeling luidende : 

Onderl inge Verzekeringsbank 
,,ARONA" 

' s-Gravenhage - R egentesselaan 60 
Opgeri cht bij akte den 25en M aart 1919 , voor 
den Notaris M. J. Telchuvs te Loosduinen 
verleden art. 286 Wetboek ·van Koophandel. 

Telefoon Giro ........ . 
adres polishouder 's-Gravenhage datum 

Hierdoor deelen wij U mede dat ingevolge 
Uw gedane opdracht door de Onderlinge Ver
zekeringsbank "Arona" te 's-Gravenhage een 
stuk voor U is verkregen , waarvan de uitkee
r ing gelijk is aan het 1/20 Staatslot, dragende 
als N °. (vol gde nummer) , welk stuk dus niet 
door h aar wordt u itgegeven, terwijl zij even
min op eenigerlei wijze daarvoor verantwoor
delij k is. 

Uitkeer ing van een prijs geschiedt, wodra 
de inning daarvan heeft plaats gehad op het 
door de 0. V. B. Arona aangekochte stuk en 
op vertoon van dit bewijs, nadat aan a lle ver
p i ichte formali te iten op tijd is voldaan. 

Opdrachtgever(ster ) kiest in alles domicilie 

ten kantore der B ank, en bij gesch ill en vol
gens art. 18 de r polis-voorwaarden. 

Hoogachtend, 
De Di recti e der 0. V. B. ,,Arona" . 

4. De loterijen waarin verdachte, door mid
del van bovenomschreven mededeelingen de 
deelneming openstelde waren de Nederland
sche Staatsloterij en, ten aanzien waarvan die 
mededeelingen certificaten waren rechtgevende 
op de aan de aandeelen in die loterijen (na
melijk 1/20ste aandeelen) verbonden winkans, 
of voorwover verdach te andere loten in plaats 
van die der Staatsloterijen mocht aankoopen, 
de loterijen , waarin deze de aandeelen vorm
den· 

5.' a lthans voor het geval dat terzake daar
van geen veroordeeling mocht kunnen volgen, 
was die loterij een door verdach te aangelegde, 
waarin de bovenomschreven mededeelingen de 
aandeelen vormden, waarbij de voorwaaeden 
van deelneming en de wijze van aanwijzi ng 
der winnaars waren de op het aanvraagfor
mulier voor de verzeker ing en op bovenom
schreven mededeel ingen aangeduide , en w,nr
toe de volgens de Loterijwet 1905 vere isch te 
toestemming niet was verkregen ; 

0. dat bij het bestreden vonn is is bewezen 
verkl aard , dat requirant het hem in de ee rste 
vier a linea's der dagvaard ing te laste gelegde 
te 's-Graven·hage heeft gepleegd, zulks met 
qual ificatie en strafoplegging als voormeld ; 

0. omtrent het middel: 
dat, nu van de te laste legging, dat het feit 

is gepleegd "te 's-Gravenhage, in ieder geval 
in Nederl and", bewezen werd verklaa rd , dut 
het fe it is gepleegd te 's-Gravenhage, de als 
voormelde daaraan toegevoev,de ruimere plaats
aanduiding kwam te vervall en en de R echt
bank daaromtrent geen besliss ing meer had 
te geven; 

da t de R echtbank evenmin, na de bewezen
verklaring van het in de eerste vier al ineae 
der dagvaarding te laste gelegde, nog had te 
beslissen omtrent het in de vijfde a linea sub
sidi a ir te laste gelegde ; 

dat dus het mid<lel in zijn eerste twee on
derdeelen niet juist is; 

dat het derde onderdeel van het middel is 
gericht tegen de overweging, welke de R echt
bank op de bewezenverklaring van het pri
mair te laste gelegde deed volgen, luidende : 
" dat immers, nu de opdrachtgevers op de 
aangekochte stukken zelve geen enkel recht 
konden doen gelden, de prijzen aan hen door 
verdachte werden u itgekeerd tegen overleg
ging der in de dagvaarding genoemde ,mede
deel ing" en blijkens den inhoud daar'van in 
verband met verdachte's opgave ter terechtzit
ting het Centraal Administratiekantoor de 
stukken aankocht ten behoeve van Arona e n 
verpl icht was, aan haar de prijzen uit te kee
ren, di e mededeel ingen zijn ce rtificaten, recht 
gevende op de geheele of gedeeltelijke aan de 
oorspronkelijke stukken bij trekki ngen ver
bonden win kans; '' 

dat de in di e overweging door de R echtbank 
aangevoerde gronden, waarom zij de in vierde 
alinea der dagvaarding aan de " mededeel in
gen" gegeven qua] ificatie juist oordeelt vol
doenden steun vinden in den bewezen' ver
klaarden inhoud der bij dagvaarding ver-
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melde stukken in verband met de door de 
Rechtbank genoemde eigen opgave van requi
rant, waarbij niet ter zake doet, dat de Recht
bank spreekt van "overlegging" der mededee
ling, inplaats van hier woordelijk te herhalen 
wat, volgens het middel, uit de .gebezigde be
wijsmiddelen kan blijken en door de Recht
bank inderdaad bewezen is verklaard; 

dat dus het middel ook in dit onderdeel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove-reenkomstig de conclusie van 
den Procureur-Generaal Be,rger, die ten aan
zien van het middel onder 3° het volgende 
opmerkt: 

"Het middel onder 3° schijnt mij evenzeer 
ongegrond, daar uit den ter terechtzitting 
voorgelezen inhoud van het in alinea 2 der 
dagvaarding vermelde formulier blijkt, dat 
de onderteekenaar daarvan verklaart de Bank 
(,,Arona") nimmer te zullen of kunnen ver
plichten tot afgifte van het aangekochte, in 
bewaring zijnde lot, briefje of premieleening
stuk en er mede accoord te gaan, dat, indien 
op het in gedaan verzoek aangekochte, in be
waring zijnde, stuk een prijs of premie valt, 
zal worden uitgekeerd de winst, die met het 
aangekochte lot. briefje of premieleeningstuk 
is gemaakt, gelijk aan die van 1/20ste Staats
lot, zoodat alleszins voldoende blijkt - mede 
in verband met den inhoud der in alinea 3 der 
dagvaarding vermelde mededeeling - dat re
quirant de deelneming in loterijen openstelde 
door middel van "certificaten", terwij l , -
vorwover er al tusschen die uitdrukkingen 
eenig verschil in beteekenis mocht bestaan -
het niet ter zake doet, of de uitkeering der 
prijzen of premiën plaats vond tegen overleg
ging (hetgeen ook niet is telastegelegd), dan 
wel op vertoon van de bedoelde mededeeling 
en nadat aan alle verplichte formaliteiten is 
voldaan." Red.] 

(N. J.) 

9 Mei 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Crisis Rundveebesluit 1934 I art. 2.) 

Ambtshalve: De Rechtb. heeft het be
wezen verklaarde [het te 0. voorhanden en 
in voorraad hebben van een dri etal run
deren] niet strafbaar geoordeeld op den 
enkelen grond, dat gereq. tijdens het p le
gen van dit feit georganiseerde was . De 
laatste zinsnede van het twee de lid van 
art. 2 van het Crisis Rundveebesluit 1934 I 
doet echter het niet gelden van het verbod 
van het eerste I id tevens nog van andere 
omstandigheden afhankelijk zijn, zoodat de 
Rechtb. ten onrechte onbeslist heeft gela
ten, hetgeen gereq. verder te zijner be
vrijd ing heeft aangevoerd n .l. dat aan de 
in voormelde zinsnede gestelde eischen was 
voldaan. De bestreden uitspraak (ontslag 
van rechtsvervolging) vernietigd en de 
zaak teruggewezen. 

[Anders implicite de Proc.-Gen. Berger, 
die verder de door het 0. M. in zijn mid
del geponeerde vraag, of gereq. wel ge
organiseerde was , behandelt en van oor
deel is, dat art. 5, lid 1 j 0

• art. 7 Jid 1 

onder a van het Cris is-Organisatiebeslui t 
1933 II geenszins dwingen tot de gevolg
trekking, dat eene in strijd daarmede ge
volgde toelating als niet gesch ied wude 
moeten worden beschouwd, zulks te min
der, waar de Minister van de verplichting 
tot aanvrage vrijstelling kan verleenen.] 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Groningen, requirant van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 27 Jan. 1938, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een door het 
Kantongerecht te Groningen op 14 Sept. 1937 
mondeling· gewezen vonnis, het ten laste van 
R. R., veehouder, te Obergum, gemeente Win
sum, bewezen verklaarde niet strafbaar is 
verklaard en gerequireerde van alle rechts
vervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Proc. -Gen. Berger. 

Aan den gerequireerde is te laste gelegd: 
,,dat hij onder Obergum in de gemeente Win
sum op 4 Augustus 1937, in den voormiddag, 
een drietal runderen voorhanden en in voor
raad heeft gehad; een van die runderen be
vond zich alstoen a ldaar in een bij hem, ver
dachte, in gebruik zijnde landhok, terwijl de 
twee andere runderen zich alstoen al daar be
vonden in twee verschillende onder Obergum 
gelegen perceelen weiland." 

De Kantonrechter te Groningen veroordeelde 
gerequireerde te .dier zake, in verband met de 
bepaling van art. 2, lid 1, van het Crisis
Rundveebesluit 1934 I, in eene geldboete van 
f 25 bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door hechtenis van tien dagen, met 
verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen 
drie runderen, eventueel van de opbrengst 
daarvan. 

In hooger beroep werd dit vonnis door de 
Rechtbank vernietigd en gerequireerde ter 
zake van het bewezen verklaarde telastege
legde van alle rechtsvervolging ontslagen, op 
grond, dat hij tijdens het plegen van het feit 
was georganiseerde bij de Landbouw-Crisis
organisatie voor Groningen, zoodat de verbods
bepaling van art. 2 lid 1 van het Crisis-Rund
veebesluit 1934 I , ingevolge het bepaalde in 
l id 2 onder a van dat artikel, voor hem niet 
gold. 

Tegen deze uitspraak heeft de heer requirant 
zich in cassatie voorzien en voert daartegen bij 
schr iftuur aan het middel: ,,S. of v. t. van 
de artt. 1, 9, 13, 31 Landbouwcrisiswet 1933, 
juncto art. 2 Crisis-Rundveebesluit 1934 I en 
art. 1 van het K. B. van 8 December 1936 
N° . 46 en de artt. 2 en 4 Crisis-Rundveebe
sch ikking 1936, juncto artt.. 423 en 425 Sv." 

Volgens het proces-verbaal van de terecht
zitting der Rechtbank heeft de getuige Mr. J . 
van Binsbergen, assistent-secretaris Landbouw 
Crisiswet 1933 a ldaar verklaard als volgt: 
Als georganiseerde bij de Landbouw-Crisis
Organisatie voor Groningen is de verdachte 
bij uitspraak van de Comm issie voor de Crisis 
Tuchtrecht.spraak te Groningen van 28 Maart 
1935 veroordeeld tot betaling van een geld
boete van f 10. 

Daar deze boete niet werd betaald is de 
verdachte met ingang van 22 Mei 1935 als 
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georganiseerde bij genoemde organisatie ge
schrapt met ontzegg ing van het recht om op
nieuw al s zoodanig te worden toegela ten voor 
den tijd van één m aand . 

V erdachte weigerde daarna om een schrif
telijke aanvrnag in te di enen om weder a ls 
georganiseerde te worden toegelaten, bewe
r ende dat hij slechts voor één maand "ge
schorst" was. 

Indien een georganiseerde de hem opge
legde boete piet betaalt, moet het geschil t us
schen hem en de organisatie ter za ke van deze 
n iet-betaling aan het oordeel van de Crisis
Arbit rage-Commiss ie worden onderworpen . 

Daar het echter onmogelijk is om een arb i
trage-aanvraag aanh ang ig te maken, indien 
de betrokken wanbetaler niet georganiseerd is, 
heeft genoemde organisatie op 18 Mei 1936 
besloten den verdachte weder a ls georgani
seerde toe te laten, van welke toelating hem 
bericht is gewnden . 

Bij schrijven van 30 April 1937 van den 
Minister van Landbouw en Visscherij werd de 
organisat ie bericht, dat voormeld besluit van 
18 Mei 1936 geen rechtsgeldigheid had, daar 
de verdachte had nagela ten een schr iftelijke 
aanvrage tot wedertoela ting a ls georganiseer
de in te dienen, zooals bij de sta tuten van de 
organisati e is voorgeschreven. Bij schrijven 
van 24 Mei 1937 is de verdachte met dit be
sluit van den Minister in kennis gesteld. Op 
4 Augustus 1937 had de verdachte nog geen 
schriftelijke aanvraag tot wedertoelating inge
diend, zoodat hij op dien datum niet a ls geor
ganiseerde bij genoemde organisatie was aan
gesloten". 

Blijkens den inhoud van het bestreden vonnis 
meent de R echtbank , dat aan h are besliss ing, 
dat gerequiree rde tijdens het plegen van het 
feit was georganiseerde a ls voormeld, daar 
hem bij beri chtkaa rt en brief van 18 Mei 1936 
door de Landbouw-Crisis-organisatie voor Gro
ningen werd medegedeeld, dat het Bestuur 
dier organisatie hem weder a ls georganiseerde 
bij die organisatie heeft toegelaten en niet 
gebleken is van een ig sindsdien voorgevall en 
fe it, da t gerequi reerde die hoeda nigheid va n 
georganiseerde deed verliezen, voormelde ver
kl aring van getui ge van Binsbergen niet in 
den weg staat en wel , omdat bij a rt . 8 van 
het Crisis0Organisatiebesluit. 1933 (bedoeld is 
kennelij k het Gewijzigde Crisis-Organisatie
besluit 1933 II ) uitdrukkelijk is bepaald, dat 
<loor het bestuur de toelating a ls georganiseer
de "all een" kan worden ,, ingetrokken", indien 
de georganiseerde " niet meer" voldoet aan 
bepaalde vere ischten, terwijl voormelde (n .l. 
<le in de verklari ng van den genoemden ge
tuige medegedeelde ) reden va n int rekking 
€chter een geheel andere is en ligt buiten de 
g r enzen , bij dat art. 8 getrokken . · 

Bovendien achtte de R echtba nk, mede gelet 
o p het levensbela ng, dat voor den veehouder 
bij de toelat ing a ls georganiseerde is betrok
ken, geen dwingenden en genoegzaam zwaar
wicht igen grond aanwezig, om de toe la ting, 
welke nu eenm aal feitelijk geschied was, zij 
h et zonder inachtneming van bedoelden vorm, 
n .l. de aanvrage, na verloop van ruim een 
j aar (18 Mei 1936- 24 Mei 1937} als van nul 
en geenerle i waarde te gaan beschouwen en 
a ls niet bestaande aan te merken, doch meen-

L . 1938. 

de, dat integendeel de redelijkheid eischt, dat 
de organisatie op een zoo belangrijk beslui t 
na wo geruimen tijd niet terugkomt op grond 
van eene door die organisatie zelf destijds 
gemaakte vormfou t. 

De heer requira nt is het met deze opvatting 
der R echtbank niet eens en voert daartegen 
het volgende aan : ,,R. werd wegens het niet 
beta len der hem op 28 M aart 1935 tuchtrech
telijk opgelegde boete, (tot welke beta l ing hij 
bij aangeteekend schrijven van den Hoofd
ambtenaar voor de Crisis-Tuchtrechtspraak 
d .d. 1 Mei 1935 werd aangemaand) met in
gang van 22 Mei 1935 van rechtswege a ls 
georgan iseerde geschrapt. 

Om weder lid te worden is het noodig, dat 
de geschrapte zich opnieuw voor organisatie 
aanmeld t. 

(Zie a r t. 5 sub 1 en 9 sub 2 onder a van het 
gewijzi gd Cri sis-Organisatiebesluit 1933 (Be
sluit van 11 Apr il 1934 S . 144) en art. 5, sub 
l e en 29 sub 2e van de Beschikking van 27 
Apr il 1934 N°. 17795}. 

Daar R. na 22 Juni 1935 heeft nagela ten 
een schr iftelijke aanvrage tot toela ting in te 
di enen , is hij na 22 Mei 1935 geen georgani
seerde meer geweest. 

H et besluit van het Bestuur van de Land
bouwcri sisorganisati e voor Groningen van 18 
Mei 1936 om verdachte weder als georgani
seerde toe te laten, heeft nimmer rechtsgel
di gheid gehad, daar dit in strijd was met art. 
5 1 id 1 sub a en 7 sub l e van het gewijzi gd 
Crisis-Organisati ebesluit 1933 II, omdat de 
bedoelde schriftelijke aanvr age niet was inge
diend. 

Mocht worden aangenomen, dat di t B eslui t 
aanvankelijk wel beteekenis heeft gehad, dan 
dient nog het volgende te worden opgemerkt. 

A rt. 3 4e van het gewijzigd Crisis-Organi
satiebeslui t 1933 II schreef voor, da t de Sta
tuten moeten bepalen, da t Besluiten der Or
ganen door den Min ister kunnen worden ge
schorst , vernietigd en door andere vervangen 
en nieuwe besluiten door den Minister kunnen 
worden genomen. Op grond van dat a rtikel is 
in art . 13 l id 2 van de Gewijzigde Statuten 
van de Gewestelijke Landbouwcrisis-organi
satie (gewijzigd en vastgesteld bij de ministe
r ieele Beschikking van 10 September 1935 N° . 
11725} een de1·gelijke bepaling opgenomen. 

De Ministe r heeft van deze bepaling gebrui k
gemaakt door op 30 A pril 1937 (N °. 9070} 
aan het Bestuur op te dragen het Bes! ui t van 
18 Mei 1936 in te t rekken, hetgeen dan ook is 
geschied bij beslui t van 24 Mei 1937 (N°. 
284) . 

A rt. 8 van het Cri sisorganisatiebesl uit 1933 
(bedoeld zal zijn gewijzigd crisisorgan isatiebe
sluit 1933 II) door de R echtbank aangehaald, 
s laat a ll een op di e gevall en w aarin ie m and te 
voren op de door de wet voorgeschreven wij ze 
( immers door schriftelijke aanvraag I id is ge
worden, wa t h ier juist n iet het geval is). 

Bovendien was R ., zelfs a l zou het systeem 
van de R echtbank ju ist zijn, nog in Augustus 
1937 in overtreding, daar het vereischte iden
t ite itsbewijs voo r de runderen, welke hij in 
voorraad had, ontbrak" . 

H et wil mij voorkomen, dat deze beschou
wingen n iet tot cassatie zullen ku nnen le iden. 
Art. 5 lid 1 j 0

• a rt. 7 lid 1 onder a van het 
14 
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gewijzigd Crisis-Organisatiebesluit 1933 II 
(K. B. 26 Augustus 1935 S . 522), welk in de 
plaats zijn getreden van de in de schriftuur 
genoemde artt. 5 sub 1 en 9 sub 2 onder a 
van het gewijzigd Crisis-Organisatiebesluit 
1933 (K. B . 11 _April 1934 S. 144) dwingen 
toch , naar mijne bescheiden meening, geens• 
zins tot de gevolgtrekking, dat eene, in strijd 
daarmede gevolgde, toelating als niet geschied 
zoude moeten worden beschouwd, zulks te min
der, waar de Minister van de verplichting tot 
aanvrage vrijstelling kan verleenen. M . i. kun
nen bedoelde bepalingen dan ook niet in den 
weg staan aan de feitelijke besl issing der 
Rechtbank, dat gerequireerde als georgani
seerde was toegelaten. Hetgeen de heer requi
rant verder mededeelt omtrent eene opdracht 
van den Minister aan het Bestuur der Land
bouw-Crisis-Organisatie om het besluit van 
18 Mei 1936 in te trekken mist, naar het mij 
voorkomt, feitelijken grondslag, nu aangaande 
wodanige opdracht, al schijnt de vommelde 
verklaring van den getuige van Binsbergen 
daarop wel te doelen, in het bestreden vonnis 
niets is vastgesteld, terwijl· de bewering, dat 
R. in elk geval in Augustus 1937 in over
treding was, daar het vereischte identiteits
bewijs voor de runderen, welke hij in voorraad 
had, ontbrak, kenrielijk doelende op de laatste 
alinea van art. 2 lid 2 van het Crisis-Rund
veebesluit 1934 · I (teeltregeling), eveneens 
feitelijken grondslag mist, aangezien uit niets 
blijkt, noch dat wodanig identiteitsbewijs 
zoude hebben ontbroken, noch dat het ten 
dezen in verband met gewicht en leeftijd der 
runderen vereischt wude zijn geweest. 

De voorgedragen grieven mitsdien onge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
v_an het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meul en ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

,,S. of v. t. van de artt. 1, 9, 13, 31 Land
bouwcrisiswet 1933, juncto art. 2 Crisis-Rund
veebesluit 1934 I en art. 1 van het Koninklijk 
Besluit van 8 December 1936 N° . 46 en de 
artt. 2 en 4 Crisis-Rundveebeschikking 1936, 
juncto artt. 423 en 425 Sv.;" 

Steunende dit middel op de volgende gron
den: 

,,R. enz. (zie conclusie) 
0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom

stig de inleidende dagvaarding ten laste van 
gerequireerde is bewezen verklaard, dat hij 
enz. (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank voorts heeft overwogen, 
"dat verdachtes raadsman heeft betoogd dat 
verdachte door het hem telaste gelegde feit 
te plegen geen strafbaar feit heeft gepleegd 
omdat hij tijdens dat plegen was georgani
seerde bij de Landbouw-Crisisorganisatie voor 
Groningen, ter staving van welke stell ing de 
raads]Ilan zich heeft beroepen op een bericht
kaart en een brief, beide d.d. 18 Mei 1936 
aan verdachte geadresseerd, onderteekend 
door den Voorzitter, respectievelijk secretaris 
dier organisatie en beide zakel ijk inhoudend 
dat het Bestuur dier organisatie hem ver-

<lachte weder als georganiseerde bij die orga
nisatie heeft toegelaten; 

0. dat, nu niet gebleken is van eenig sinds
dien voorgevallen feit, dat verdachte die hoe
danigheid van georganiseerde deed verliezen, 
de Rechtbank van oordeel is, dat, gezien 
voormelde berichtkaart en brief en gezien art. 
2 lid 2 van het Crisis Rundveebesluit 1934 I , 
het betoog van den raadsman juist is en ver
dachte van alle rechtsvervolging te dezer zake 
dient te worden ontslagen; 

dat aan deze beslissing niet in den weg 
staat, dat, naar ter terechtzitting in hooger 
beroep bleek uit de verklaring van den ge
tuige Mr. J. van Binsbergen, ass. secretar is 
dier organisatie, die organisatie haar besluit 
van 18 Mei 1936 strekkende tot toelating van 
verdachte, weer heeft ingetrokken op 24 Mei 
1937 op grond dat het nimmer rechtsgeldig
heid wude hebben gehad omdat verdachte 
geen schriftelijke aanvrage tot toelating had 
ingediend gelijk is voorgeschreven bij de sta
tuten der organisatie; 

dat toch bij art. 8 van het Crisis Organi
satiebesluit 1933 uitdrukkelijk is bepaald, dat 
door het bestuur de toelating als georgani
seerde "alleen" kan worden "ingetrokken" 
indien de georganiseerde "niet meer" voldoet 
aan bepaalde vereischten; 

dat voormelde reden van intrekking echter 
een geheel andere is en ligt buiten de grenzen 
bij dat art. 8 getrokken; 

dat bovendien mede gelet op het levensbe
lang, dat voor den veehouder bij de toelating 
als georganiseerde is betrokken, de Rechtbank 
geen dwingenden en genoegzaam zwaarwich
tigen grond aanwezig acht, om de toelating, 
welke nu eenmaal feitelijk geschied was, zij 
het zonder inachtneming van bedoelde vorm 
n.l. de aanvrage, na verloop van ruim een 
jaar (18 Mei 1936-24 Mei 1937) als van nul 
en geenerlei waarde te gaan beschouwen en 
als niet bestaande aan te merken; integendeel 
de redelijkheid eischt, dat de organisatie op 
een wo belangrijk besluit na wo geruimen 
tijd niet terugkome op grond van een door 
die organisatie zelf destijds gemaakte vorm
fout; 

dat verdachte op 4 Augustus 1937 dus was 
toegelaten a ls georganiseerde bij gemelde or
ganisatie, zoodat de verbodsbepaling vervat in 
art. 2 lid 1 van het Crisis Rundveebesluit 
1934 I voor hem niet gold;" 

0 . ambtshalve : 
dat het verweer van gerequireerde, dat voor 

hem a ls georganiseerde de verbodsbepaling 
van het eerste lid van art. 2 van · het Crisis 
Rundvee Besluit 1934 I niet geldt, kennelijk 
aldus is te verstaan, dat volgens gerequireerde 
tevens, voor zooveel noodig, was voldaari aan 
de overigens in de laatste zinsnede van het 
tweede lid van dit artikel gestelde eischen; 

dat de Rechtbank het bewezen verklaarde 
niet strafbaar heeft geoordeeld op den enke
len grond, dat gerequireerde tijdens het plegen 
van dit feit georganiseerde was; dat echter de 
laatste zinsnede van het zooeven genoemde 
tweede lid het niet gelden van het verbod van 
het eerste lid tevens nog van andere omstan
digheden afhankelijk doet zijn, zoodat de 
Rechtbank ten onrechte onbeslist heeft gelaten 
hetgeen gerequireerde als voormeld voorts te 
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zijner bevrijding heeft aangevoerd; 
dat de beslissing, alsnog te dier zake te 

nemen, niet is van zuiver recht.skundigen 
aard; 

0. dat uit het hooger overwogene volgt, da t 
de door requi rant aangevoerde grieven onbe
sproken kunnen blijven; 

Vernietigt de bestreden uit.spraak; 
Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 

R. 0.: 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Rechtbank 

te Groningen, ten ei nde haar op het bestaande 
hooger beroep met inachtneming van dit 
arrest verder te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

11 M ei 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280 ; Wet Raden 
van Beroep art. 16.) 

Aansl.ag in de aanlegbelasting voor eer. 
aan den openbaren weg belendend stuk 
grond - behoorend bij- en één kad. geheel 
uitmakend met een achtergelegen, zelf 
niet aan den openbaren weg belendend en 
dan ook niet aangeslagen· huis - als zelf
standig ongebouwd eigendom. 

Op grond van het m.b.t. li gging en 
gebruik van het stuk grond vastgestelde 
mocht de R . v. B. aannemen dat het in 
den zin van wet en verordening was erf 
van het huis en dus niet als zelfstandig 
ongebouwd eigendom had mogen worden 
aangeslagen. 

Echter heeft de R. v. B. , door niet 
slecht.s den aanslag voor bedoeld stuk 
grond te vernietigen, doch daarnevens te 
bepalen dat het geheele kad. perceel als 
gebouwd eigendom moet worden aangesla
gen, uit.spraak gedaan over den aanslag 
van een perceelsgedeelte ter zake waarvan 
een aanslag niet was opgelegd ; voorzoo
ver verder strekkend dan vernietig ing van 
beschikking en aanslag kan de uit.spraak 
van den R. v. B. dus niet in stand blijven. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Chef der afd. Financiën en Belastingen ter 
gem.-secretarie van Eindhoven tegen de uit
spraak van den R aad van Beroep voor de 
Dir. Bel. te 's-Hertogenbosch van 19 Nov. 
1937 betreffende den aanslag van X te Eind
hoven in de aanlegbelasting der gem. Eind
hoven, belastingjaar 1933; 

Gezien de stukken; 
0 . dat bel anghebbende in de aanlegbelasting 

1933 van de gem. Eindhoven is aangeslagen 
voor een ongebouwd eigendom, belendende 
aan den openbaren weg, ter grootte van 750 
M2 naar een verkoopwaarde van f 4500 ; 

dat bel anghebbende daartegen bezwaar heeft 
gemaakt, stellende, dat het aangesl agen per
ceel niet op zichzelf kan worden beschouwd, 
doch als erf behoort bij een achtergelegen 
huis , wodat hier slecht.s sprake wu kunnen 
zijn van aanslag - als gebouwd eigendom -
van dit huis met erf, zijnde echter dit huis 
door de gemeente, als niet belendende aan den 
openbaren weg, buiten aanslag gelaten; 

<lat de Raad der gem. Eindhoven op dit be
zwaar afwijzend heeft beschikt, en belangheb
bende van deze beschikking is gekomen in 
beroep; 

dat de R. v. B . heeft overwogen: 
"dat de Gemeente heeft aangenomen, dat 

het kad. perceel gem. Stratum sectie A. num
mer 537, feitelijk bestaat uit: 

a. een gebouwd eigendom met daarbij behoo
rend erf, welk complex niet aan een openbaren 
gemeenteweg belendt en deswege niet belast
baar is, en 

b. een voor dat complex gelegen ongebouwd 
eigendom , dat belendt aan den openbaren ge
meenteweg de Bleekstraat, waarvoor de aan
slag moet worden geregeld en is geregeld op 
den voet van art. 4, lid 1, sub II; 

dat de Gemeente zulks heeft gedaan, aange
zien haar inziens het perceel sectie A . nummer 
537 in feite niet in zijn geheel "een gebouwd 
eigendom met daarbij behoorend erf" vormt en 
wel op grond, dat het hiervoor sub b bedoelde 
gedeelte van dat kad. perceel , kadastraal 
wordt beschouwd als bouwterrein, door appel
lant in een woninggids als bouwterrein te 
koop is aangeboden, in werkelijkheid braak 
I igt, en niet in huur of gebruik is bij den 
huurder van het sub a bedoelde complex; 

dat appellant van oordeel is , dat splitsing
niet mag plaats vinden en deswege art. 4, lid 
1, sub I toepassing moet erlangen, daar het 
voorbedoelde kad. perceel wel in zijn geheel 
,,een gebouwd eigendom met daarbij behoo
rend erf" uitmaakt; 

dat appellant voor zijn stelling met nadruk 
heeft aangevoerd, dat het voormelde ka d. per
ceel als één geheel is verhuurd aan en in ge
bruik is bij den bewoner van het daarop aan
wezige huis, die dit huis tevens uitsluitend 
kan bereiken over het hiervoor sub b bedoelde 
gedeelte, en die ook in feite het geheele ter
rein van voormeld kad. perceel, dus met in
begrip van het hiervoor sub b aangehaalde 
terrein, gebruikt en exploiteert als tuin, berg
plaatsen en opslagplaat.sen en ten behoeve 
daarvan dan ook op het. gehuurde drie schuur
tjes heeft gebouwd, berghokken heeft aange
bracht en een groote zware ijzeren loods heeft 
opgericht, zoodat er dan ook geen sprake van 
is, dat het sub b voormelde terrein braak wu 
liggen en ongebruikt ; 

dat de vertegenwoordiger der gemeente die 
steil ingen van appellant niet nader heeft be
streden, weshalve de Raad zulks als vast
staande aanneemt; 

dat de R . v. B., zulks inachtnemend, dan 
ook het feit, dat het sub b bedoelde terrein 
kadastraal als bouwterrein wordt beschouwd 
en door appellant als bouwterrein te koop is 
gepubliceerd, niet van belang acht;" 

dat op deze gronden de R. v. B. zich heeft 
vereenigd met de zienswijze van bel anghebben
de en de bestreden beschikking en den daarbij 
gehandhaafden aanslag heeft vernietigd, en 
heeft bepaald, dat de betrokken aanslag Aan
legbelasting van voormeld kad. perceel in zijn 
geheel moet worden geregeld naar vorenbe
doeld art. 4, lid 1, sub I der Verordening; 
, dat tegen deze uit.spraak door den in hoofde 
dezes vermelden Chef ter Secreta rie, inge
volge de verordening tredende in de plaats 
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van den Burgemeester, als middelen van cas
satie zijn gesteld: 

I. V. t. of s. van art. 16 der Wet van 19 
Dec. 1914, S. 564, van art. 280 der Gemeente
wet en van de artt. 1, 4 en 5 der Verordening 
op de heffing van een bijzondere belasting ter 
tegemoetkoming in de kosten van aanleg, ver
nieuwing en uitbreiding van de kunstverhar
ding en rioleering van openbare wegen (,,Aan
legbelasting") in de Gem. Eindhoven (Gem.
blad n°. 25 van 1935): door op gronden, die 
de uitspraak niet kunnen dragen, te beslissen, 
dat voor het kad. perèeel , gem. Stratum, sec
tie A . nr. 537 de aanslag moet worden gere
geld naar art. 4, l id 1, sub I der genoemde 
heffingsverordening "Aanlegbelasting"; 

Il. V . t . of s. van art. 16 der Wet van 19 
Dec. 1914, S. 564 ; door te beslissen, dat de 
bestreden beschikking en de daarbij gehand
haafde aanslag worden vernietigd en daarna, 
dat de aànslag moet worden geregeld naar 
art. 4, lid 1, sub I der heffingsverordening 
,,Aanlegbelasting", hebbende de R. v. B. niet, 
gelijk hij had moeten doen, zelf den nieuwen 
aanslag vastgesteld ; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat dit niet tot cassatie kan leiden; 
dat .toch de R. v. B. onder de feitel ijke om

standigheden, zooals die met betrekking tot 
ligging en gebruik van het in den aanslag 
begrepen stuk grond zijn vastgesteld, geree
delijk mocht aannemen, dat dit in den zin van 
art. 280" der Gemeentewet en van de Veror
dening der gemeente was erf van het in de 
uitspraak vermelde huis en dus niet als een 
zelfst;mdig ongebouwd eigendom voor aanslag 
in aanmerking kon komen; 

0 . ten aanzien van het tweede middel en 
ambtshalve: 

dat, gelijk hiervoren vermeld, de R. v. B. 
niet slechts den aanslag van het als "onge
bouwd eigendom" beschouwde gedeelte.van het 
kad. perceel A. 537 heeft vernietigd, doch 
daarnevens heeft bepaald, dat dit geheele per
ceel als gebouwd eigendom moet worden aan
geslagen; 

dat - nu daargelaten; of de R. v. B . niet, 
gelijk het tweede middel wil, alsdan althans 
de grondslagen van dien aanslag nader had 
moeten aangeven - die beslissing zelve niet 
door den R. v. B. kon worden genomen; 

dat toch aldus door den R. v. B . uitspraak 
werd gedaan over den aanslag van een per
ceelsgedeelte - perceel A. 537 minus het aan
geslagen " ongebouwd eigendom", - terzake 
waarvan een aanslag ·door de Gemeente niet 
was opgelegd; 

dat dus de uitspraak van den R . v. B ., voor
zoover verder strekkend dan vernietiging van 
beschikking en aanslag, niet in stand kan 
blijven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak, en 
Ten principale 1·echtdoende: 
Vernietigt de bestreden beschikking en den 

daarbij gehandhaafden aanslag. 
(N. J .) 

11 M ei 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Lager Onderwijswet artt. 62- 67.) 

Art. 65 der Lager Onderwijswet, den 
gem. wetgever de bevoegdheid gevende te 
bepalen op welke wijze verminderd school 
geld wordt geheven wegens het in het
zelfde jaar bezoeken van een lagere school 
door meer dan één kind uit hetzelfde ge
zin , verzet er zich niet tegen, dat bij ver
ordening de vermindering van het school 
geld ter zake op zoodanige wijze wordt 
geregeld dat een aanslag in de heffende 
gemeente voor niet meer dan drie kinderen 
wordt opgelegd. 

De bepaling van die strekking van art. 
6, 2e lid der onderhavige verordening kan 
daarbij slechts het oog hebben op het op
leggen van een aanslag door de gem. B . 
zelf. (Belanghebbende, te B. aanges lagen 
voor het 3e en het 4e zijner kinderen , had 
aangevoerd dat hij voor zijn oudste 2 kin
deren te H aarlem schoolgeld verschuldigd 
is en te B. dus slechts voor één, zijn 3e 
kind had mogen zijn aangeslagen. R ed.). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van X 

te Beverwijk tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Dir. Bel. te Alkmaar van 
6 Dec. 1937 betreffende zijn aanslag in de 
schoolgeldbelasting der gem. Beverwijk over 
het dienstjaar 1937; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende, na vruchtelooze 

reclame bij den Chef der Afd. Financiën ter 
Secretarie der gem. Beverwijk, zich heeft ge
wend tot den genoemden R. v. B., die .ter zake 
heeft overwogen: 

"dat belanghebbende heeft aangevoerd, dat 
volgens art. 6, lid 2, der heffingsverordening 
een aanslag wordt opgelegd voor ten hoogste 
3 tot hetzelfde gezin behoorende kinderen; 
dat tot zijn gezin behooren de navolgende 
schoolgaande kinderen: 1. Joanna, 2. Maria, 
3. Bernardus, 4. Margaretha, 5. Gerardus; 
dat de twee eerstgenoemde een bijzondere la
gere school te Haarlem beweken ; dat nummer 
drie de bijzondere lagere school Hobbestraat 
te Beverwijk bewekt ; dal; nummer vier van 
1 Jan. t/m 31 Aug. 1937 de bijzondere lagere 
school bewcht aan de Peperstraat te Beverwijk 
en sedert 1 Sept. 1937 eveneens een bijzondere 
lagere school te Haarlem bewekt; dat num
mer vijf sedert 1 Sept. 1937 is ingeschreven 
als leerling der bijwndere lagere school Hob
bestraat te Beverwijk ; dat de bovengenoemde 
aanslag betreft een vol jaar schoolgeld voor 
zijn zoon Bernardus en 8 maanden schoolgeld 
voor zijn dochtertje Margaretha; dat hij naar 
zijne meening, op grond van meergenoemd art. 
6, lid 2, der heffingsverordening, slechts 
schoolgeld verschuldigd is voor zijn drie oud
ste schoolgaande kinderen, te weten Joanna, 
Maria en Bernardus; dat, aangezien hij voor 
zijn oudste dochtertjes reeds schoolgeld te 
Haarlem verschuldigd is, in Beverwijk slechts 
voor één kind schoolgeld zal kunnen geheven 
worden, in dit geval voor zijn zoon Bernardus; 
op welke gronden belanghebbende heeft ver
wcht den aanslag te willen verminderen in 
dier voege, dat voor zijn dochtertje Marga
retha geen schoolgeld verschuldigd is; 
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dat belanghebbende in zijn beroepschrift nog 
een beroep heeft gedaan op de geschiedenis 
van de totstandkoming van genoemd art. 6, 
1 id 2, en voorts nog heeft aangevoerd dat uit 
de door hem voorgestane interpretatie geen 
moeilijkheden zijn te duchten, immers in dit 
geval slechts schoolgeld verschuldigd is voor 
zijn drie oudste kinderen; 

dat art. 6, lid 2, van de Verordening op de 
heffing van schoolgeld voor het gewoon lager 
onderwijs, voor het uitgebreid lager onderwijs 
en voor het buitengewoon lager onderwijs in 
de gem. Beverwijk luidt a ls volgt: 

"Indien meer dan drie tot hetzelfde gezin 
behoorende kinderen een lagere school bezoe
ken, wordt een aanslag in het schoolgeld voor 
niet meer dan drie kinderen opgelegd"; 

dat de aanslag in geschi l betreft twee kin
deren, derhalve niet in strijd met de letter 
dezer bepaling is opgelegd; 

dat naar 's Raads oordeel de verordening 
van de gem. Beverwijk alleen van toepassing 
is voor de kinderen, die een school in Bever
wijk bezoeken en mitsdien kinderen, die een 
in een andere gemeente gevestigde school be
zoeken, buiten de toepassing der verordening 
vallen, zoodat ook het tweede lid van genoemd 
art. 6 dier verordening voor hen niet geldt ; 

dat dit ook de bedoeling is geweest van den 
gem. wetge,,.,r bij de totstandkoming van dit 
artikel ; 

dat immers de oorspronkelijke redactie daar
van luidde: ,,Indien meer dan drie tot het
ze! fde gezin behoorende kinderen een gelijk
soortige school in de gemeente beweken, wordt 
een aanslag in het schoolgeld voor niet meer 
dan drie kinderen opgelegd"; 

dat de woorden " in de gemeente" op aan
drang van Ged. Staten zijn geschrapt a lleen 
om de woorden van de verordening te doen 
aansluiten bij den wetstekst, te weten het bij 
de Wet van 22 Febr. 1936 S. 100 gewijzigde 
art. 65 der Lager-Onderwijswet en geenszins 
omdat laatstgenoemd College den inhoud van 
art. 6, lid 2, in strijd achtte met de wet of om 
andere redenen daaraan een andere strekking 
wenschte te geven; 

dat mitsdien de aanslag terecht is opgelegd 
en de uitspraak waarvan beroep moet worden 
bevestigd;" 

waarna de Raad de bestreden beschikking 
heeft bevestigd; 

0. dat belanghebbende in cassatie heeft ge
steld: 

S. of v. t. van de artt. 62, 63, 64, 65, 66 en 
67 der Lager-Onderwijswet 1920, art, 16 der 
wet van 19 Dec. 1914 S. 564 en de artt. 1, 2, 
3, 4, 5 en 6 der Verordening op de heffing 
van schoolgeld voor het gewoon lager onder-
1Vijs, voor het uitgebreid lager onderwijs en 
voor het buitengewoon lager onderwijs in de 
gem . Beverwijk; 

en ter toelichting heeft betoogd, dat de op
vatting van den Raad van Beroep, als zoude 
art. 6, tweede lid, der bovengenoemde veror
dening niet toepasselijk zijn ten aanzien van 
kinderen, die eene school beweken buiten de 
gem. Beverwijk, in strijd is met art. 65 der 
Lager-Onderwijswet 1920, dat aan den ge
meenteraad de bevoegdheid geeft tot het toe
passen van eene gezinsreductie, onverschillig 
in welke gemeente de kinderen eene school 

bezoeken ; dat de bedoeling van den Rijkswet
gever en, in aansluiting daarop de bedoeling 
van den gemeentelijken wetgever alleen kan 
zijn gericht op het totaal aantal der kinderen 
uit een gezin, dat gelijktijdig de lagere school 
bezoekt; 

0. dienaangaa nde: 
dat art. 65 der Lager-Onderwijswet, den 

gem. wetgever de bevoegdheid gevende te be
palen, op welke wijze verminderd schoolgeld 
wordt geheven wegens het in hetzelfde jaar 
beweken van een lagere school door meer dan 
één kind uit hetzelfde gezin, er zich niet tegen 
verzet, dat bij verordening de vermindering 
van het schoolgeld ter zake op zoodanige wijze 
wordt geregeld, dat een aanslag in de heffende 
gemeente voor niet meer dan drie kinderen 
wordt opgelegd; 

dat zulks bij art. 6, tweede lid, der onder
hav ige verordening is geschied, kunnende toch 
die bepaling, voorschrijvende dat in het daar 
genoemde geval een aanslag in het schoolgeld 
voor niet meer dan drie kinderen wordt opge
legd, daarbij slechts het oog hebben op het 
opleggen van een aanslag door de gem. Be
verwijk zelf; 

dat, waar ten deze vaststaat, dat de gem. 
Beverwijk een aanslag voor niet meer dan 
twee kinderen heeft opgelegd, de bestreden 
uitspraak derhalve , wat er overigens zij van 
hare gronden, juist is; 

Verwerpt het beroep (N. J.) 

11 Mei 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 299.) 

Indien meer dan één a fwnderlijk opge
legde aanslag in de straatbelasting wordt 
bestreden, vormt de behandeling van de 
ingebrachte bezwaren t. a. v. elk dier aan
slagen een afzonderlijk geding. Het is dus 
niet geoorloofd in één bezwaarschrift tegen 
meer dan één aanslag op te komen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burg. der gem. Amby tegen de uitspraak, 
door den Raad van Beroep voor de Dir. Bel. 
te Roermond 6 Dec. 1937 gegeven op het be
roep van X te Amby tegen de beschikking, 
welke op dezer bezwaar door den Raad van de 
gem . Amby was genomen met betrekking tot 
aanslagen in de Straatbelasting dier gemeente; 

Gezien de stukken; 
0. dat · daaruit blijkt, dat bel anghebbende 

zich ten aanzien van een elftal aanslagen in 
de straatbelasting van de gem. Amby over 
1937, betrekking hebbende op bij haar in 
vruchtgebruik zijnde eigendommen, en op even 
zoovele aanslagbiljetten voorkomende, met een 
bezwaarschrift heeft gewend tot den Raad van 
voornoemde gemeente; 

dat de Raad dier gemeente op dit bezwaar
schrift een afwijzende beschikking heeft ge
nomen, en belanghebbende van die beschik
king is gekomen in beroep; 

dat de R . v. B . belanghebbende's grieven 
voor wat betreft een aantal in de uitspraak 
vermei de kad. perceel en gegrond heeft geoor
deeld, en inzooverre de beschikking van den 
gemeenteraad heeft vernietigd; 
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dat van deze uitspraak de Burgemeester be
roep in cassatie heeft ingesteld , daarbij be
strijdende de gronden van 's Raads uitspraak; 

0. ambtshalve : 
dat de regeling van het geding betreffende 

bezwaren tegen den aanslag in de Straatbe
lasting neergelegd in art. 299 der Gemeente
wet medebrengt, dat, indien meer dan één 
afwnderlijk opgelegde aanslag wordt bestre
den , de behandeling van de ingebrachte be
zwaren ten aanzien van elk dier aanslagen 
vormt een afzonderlijk geding, en het dus niet 
geoorloofd is in één bezwaarschrift tegen meer 
dan één aanslag op te komen ; 

dat, waar blijkens het vorenstaande belang
hebbende zich ten aanzien van een elftal , op 
evenwovele aanslagbiljetten voorkomende, 
aanslagen met één bezwaarschrift tot den Ge
meenteraad heeft gewend, de·ze mitsdien be
langhebbende in haar bezwaar niet-ontvanke
lijk had moeten verklaren, en, nu hij dit heeft 
nagelaten, de R. v. B. zulks in beroep alsnog 
had behooren te doen; 

dat de uitspraak dus niet in stand kan blij
ven, terwijl de H . R. ten pr incipale kan recht 
doen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
Vernietigt de beschikking van den Raad 

van de gem. Amby op het bezwaarschrift; 
Verklaart belanghebbende alsnog niet-ont

vankelijk, in haar bezwaarschrift. 
(N. J.) 

12 M ei 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Artt. 1 en 58 5e lid.) 

De werkster bij het Groote Gasthuis te 
Haarlem (een gemeente-instelling, of
schoon geen eigendom der gemeente) is 
ambtenaar in den zin der Ambtenarenwet 
1929 . 

Voor haar staat evenwel geen adm ini
stratief beroep (beroep op het Scheidsge
recht voor de werklieden in dienst der ge
meente Haarlem) open, zoodat zij in haar 
beroep op het Ambtenarengerecht ontvan
kelijk is. 

Uitspraak in zake : 
T. de Korte, wonende te Bloemendaal, 

eischeresse in hooger beroep, niet verschenen, 
tegen: 

het College van Regenten van het St. Elisa
beth' sof Groote Gasthuis te Haarlem, vertegen
woordigd door zijn Voorzitter, gedaagde in 
hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken : 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat het College van Regenten van het 

St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem op 
13 Augustus 1937 heeft besloten aan T . de Korte 
voornoemd de straf op te leggen van weg
zending met ingang van 14 Augustus 1937 uit 
den dienst zonder het genot der voordeelen, 
bepaald bij artikel 25 van het reglement voor de 
werklieden in dienst bij het Gasthuis ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amsterdam 
bij uitspraak van 28 Januari 1938 - naar 

welker inhoud hierbij wordt verwezen -
T. de Korte voornoemd niet-ontvankelijk heeft 
verklaard in haar beroep ; 

0. dat Mr. J. C. Y . Nieuwenhuys, advocaat 
te Haarlem, als gemachtigde van T. de Korte 
voornoemd, van die uitspraak tijdig is gekomen 
in hooger beroep en bij beroepschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden verzoekt de uit
spraak van het Ambtenarengerecht te ver
nietigen en T. de Korte alsnog ontvankelijk 
t e verklaren in haar beroep en de zaak terug 
te wijzen naar het Ambtenarengerecht om te 
worden hervat in den stand, waarin zij zich 
bevond, met bepaling, dat geen kosten en 
salarissen te dezer zake te haren laste gebracht 
kunnen worden ; 

I n rechte: 
0. dat in het onderhavige geval allereerst de 

vraag moet worden beantwoord of eischeresse, 
die op 27 December 1926 met ingang van 
1 Januari 1927 was benoemd tot werkster bij 
het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haar
lem, is te beschouwen als een ambtenaar in 
den zin van artikel l, sub 1, der Ambtenarenwet 
1929; 

0. dat deze Raad op grond van artikel 1 
van de vigeerende verordening op het St. Elisa
beth' sof Groote Gasthuis te Haarlem, luidende : 
"Het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis is een 
gemeente-instelling, door de burgerlijke over
heid geregeld en van harentwege bestuurd, 
zonder evenwel eigendom der gemeente te zijn 
in den zin van artikel 229 der gemeentewet", 
aanneemt, dat eischeresse geacht moet worden 
t e zijn aangesteld in openbaren dienst om hier 
t e lande werkzaam te zijn, zoodat het antwoord 
op de in de eerste rechtsoverweging gestelde 
vraag bevestigend moet luiden ; 

0. dat voorts dient te worden nagegaan of 
voor eischeresse beroep openstond bij het 
Scheidsgerecht, bedoeld in Hoofdstuk X van 
het thans van kracht zijnde Ambtenaren
reglement voor de gemeentè Haarlem, hier 
verder te noemen het "Ambtenarenreglement 
1934"; 

0 . dat de eerste rechter - nu artikel 31 van 
het Reglement voor de werklieden in dienst bij 
het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haar
lem, hetwelk in een geval als het onderhavige 
aan den betrokkene een beroep toekent op het 
Scheidsgerecht, bedoeld in de artikelen 34--37 
van het met ingang van 13 Maart 1935 inge
trokken Reglement voor de werklieden in dienst 
bij de Gemeente Haarlem, door die intrekking 
zijn waarde heeft verloren - op grond van de 
bewoordingen van artikel 149 van het "Ambte
narenreglement 1934" aanneemt, dat aan 
eischeres de bevoegdheid zou toekomen om 
beroep bij het in opgemeld artikel bedoelde 
Scheidsgerecht in te stellen en zij zich ten 
onrechte tot het Ambtenarengerecht te Amster
dam heeft gewend ; 

0. dat deze Raad zich evenwel met die ziens
wijze niet kan vereenigen, doch van oordeel is, 
dat, afgezien van de beteekenis van meerge
noemd nimmer ingetrokken artikel 31 van het 
Reglement voor de werklieden in dienst bij het 
St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem, 
niet kan worden beweerd, dat voor eischeresse 
in artikel 149 van het "Ambtenarenreglement 
1934" een beroepsinstantie is geschapen, nu 
volgens de woorden van artikel 1, lid 1, van 
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dat r eglement hetzelve niet op haar van toe
passing is, zijnde zij immers niet aangesteld 
door den gemeenteraad, door burgemeester en 
wethouders, of door een hoofd van een tak van 
dienst ; 

0. dat derhalve de uitspraak, waarvan 
hooger beroep, niet in stand kan blijven en 
T . de Korte alsnog ontvankelijk moet worden 
verklaard in haar beroep, ingesteld bij het 
Ambtenarengerecht t e Amsterdam, tegen voor
meld besluit van 13 Augustus 1937 - nu ook 
overigens geen reden bestaat, welke tot niet
ontvankelijk-verklaring van het beroep zoude 
moeten leiden - en krachtens het bepaalde 
in artikel ll0, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 
de zaak naar het Ambtenarengerecht t e Amster
dam behoort t e worden teruggewezen, om te 
worden hervat in den stand, waarin zij zich 
bevond ; 

R echt doende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep ; 
Verklaart T . de K orte alsnog ontvankelijk 

in het door haar in eersten aanleg ingestelde 
beroep; 

Wij st de zaak terug naar het Ambtenaren
gerecht te Amsterdam om te worden hervat in 
den stand, waarin zij zich bevond. 

H et Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
Gezien de gedingstukken, 
Gelet op de behandeling der zaak ter open

bare terechtzitting, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat het college van regenten van het 

St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te H aarlem -
hier verder te noemen "het gasthuis" - op 
13 Augustus 1937 heeft besloten, aan de klaag
ster de straf op te leggen van wegzending, met 
ingang van 14 Augustus 1937, uit den dienst 
zonder het genot der voordeelen, bepaald bij 
artikel 2/i van het reglement van werklieden 
in dienst bij het gasthuis ; 

0 . dat de klaagster tegen dit besluit bij het 
Gerecht in beroep is gekomen bij een klaag
schrift, dat op 1 September 1937 ter griffie is 
ingekomen en waarbij zij in hoofdzaalr. heeft 
aangevoerd, dat ze zich van niet s bewust is ; 
dat de haar opgelegde straf ten onrechte is 
opgelegd en dat die straf in elk geval veel te 
zwaar j ; 

op grond waarvan de klaagster het Gerecht 
heeft verzocht, het door haar bestreden besluit 
te vernietigen en hierbij de noodzakelijke 
besluiten en veroordeelingen uit t,e spreken ; 
su bsidiaü . een veel lichtere straf op te leggen ; 
het een of het ander zonder veroordeeliug van 
haar, de klaagster , in kosten of in salarisRen ; 

0. dat de voorzitter van het Gerecht - met 
toepassing van artikel 68 der Ambtena renwet 
1929, zooals deze wet is gewijzigd bij de, op 
l Januari 1937 in werking getreden, wet van 
ll September 1936, Stbl. 205 - de klaagster bij 
beschikking van 10 September 1937 niet
ontvankelijk in haar beroep heeft verklaard, 
onder overweging in hoofdzaak : 

"dat uit een vanwege de klaagster overgelegd 
stuk blijkt, dat het College van Regenten de 
klaagster op 27 December 1926 heeft benoemd 
tot werkster in vasten dienst ; dit , kennelijk 
met inachtneming van artikel 15 van de 
"Verordening op het St. Elisabeth's of Groote 

Gasthuis te H aarlem" door den Raad der 
gemeente Haarlem vastgesteld bij besluit van 
6 Maart 1918 en sindsdien herhaaldelijk ge
wijzigd; 

dat evengenoemd artikel 15 - in het van
w~ge de klaagster overgelegde stnk kennelijk 
bij vergissing artikel 11 genoemd - aan het 
College van Regenten de bevoegdheid verleent, 
behoudens thans niet t er zake doende uit
zonderingen, het personeel - waaronder 
worden verstaan alle personen in dienst van 
het "Gasthuis" - (onder meer) t e benoemen; 

"dat hieruit volgt, dat de klaagster, toen haar 
ontslag werd verleend, moest worden aange
merkt als "am btenaar" in den zin van het 
Ambtenarenreglement voor de gemeente H aar
lem ; welk reglement door den raad der ge
meente H aarlem is vastgesteld bij besluit van 
14 Maart 1934 en dat in werking is getreden op 
15 Maart 1934 ; 

,,dat artikel 1 van dit reglement immers -
voorzoover thans van belang - bepaalt, dat 
"ambtenaar" is hij die (onder andere) krachtens 
de bepalingen van een bijzondere verordening 
is aangesteld om in dienst der gemeente werk
zaam t e zijn t egen salaris ; 

,,dat hieruit echter weder volgt, dat de klaag
ster ter zake van het haar betreffend besluit van 
het College van Regenten, zich niet had moeten 
wenden tot het Ambtenarengerecht, doch 
tot het Scheidsgerecht, voorzien bij Hoofdstuk X 
van het Ambtenarenreglement ; 

"dat artikel 149 van dit reglement immers 
iederen ambtenaar de bevoegdheid verleent, bij 
het Scheidsgerecht beroep in te stellen tegen 
besluiten van (onder meer) eenig bestuurs
bevoegdheid bezittend College, door . welke 
besluiten de ambtenaar rechtstreeks m ZIJ n 
belang is getroffen ; 

"dat weliswaar artikel 31 van het R eglement 
voor de Werklieden in dienst bij het St . Elisa
beth's of Groote Gasthuis te Haarlem van het 
opleggen eener straf als die waartegen de 
klaagster opkomt, beroep openstelt bij het 
Scheidsgerecht, bedoeld in de artikelen 34 tot 
en met 37 van het R eglement voor de Werk
lieden in dienst bij de Gemeente H aarlem ; doch 
deze bepaling haar beteekenis heeft verloren, 
nu laatstgenoemd reglement sedert 13 Maart 
1935 is ingetrokken ; 

,,da t artikel 149 van het Ambtenarenregle
ment in het onderhavige geval dus niet buiten 
toepassing moet blijven wegens het bestaan van 
strijd - in den zin van het slot van het derde 
lid van artikel 1 van het Ambtenarenreglement 
- tusschen artikel 149 van evengenoemd 
reglement en ar tikel 31 van het R eglement voor 
de Werklieden in dienst bij het St. Elisabeth's 
of Groote Gasthuis te Haarlem ; 

,,dat het door de klaagster bij het Ambte
narengerecht ingesteld beroep derhalve kenne
lijk niet -ontvankelijk is" ; 

0. dat de klaagster tegen deze beschikking 
verzet heeft gedaan bij een verzetschrift, dat 
op 22 September 1937 ter griffie van het Gerecht 
is ingekomen en waarbij zij in hoofdzaak heeft 
aangevoerd : 

dat in de eerste plaats, blijkens artikel 68 
van de Ambtenarenwet 1929, niet de voorzitter 
van het Gerecht, doch dit laatste zeil bevoegd is 
een beschikking als de bestredene te geven ; 

dat in de tweede plaats zij, de klaagster, zich 
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niet kon of kan wenden tot het Scheidsgerecht 
der Gemeente Haarlem om vernietiging of 
wijziging te erlangen van den door het College 
van Regenten van het St. Elisabeth's Gasthuis 
te Haarlem tegen haar genomen maatregel 
bovenbedoeld, omdat alleen voor Ambtenaren 
der Gemeente Haarlem in den zin van artikel 1 
van het Ambtenarenreglement voor de Ge
meente Haarlem beroep openstaat bij bedoeld 
Scheidsgerecht en zij naar haar oordeel niet is 
een ambtenares van de Gemeente Haarlem in 
den zin van artikel 1 van het Ambtenaren
reglement vorenbedoeld; 

dat ze toch niet was aangesteld door den 
Gemeenteraad, noch door Burgemeester en 
Wethouders, noch door een hoofd van een tak 
van dienst der Gemeente Haarlem, maar door 
het College van Regenten van het St. Elisabeth's 
Gasthuis te Haarlem, dat een rechtspersoonlijk
heid bezittende stichting is ; 

dat weliswaar het St. Elisabeth's Gasthuis 
t e Haarlem beheerd wordt door de Gemeente 
Haarlem in dien zin dat het College van Re
genten benoemd wordt door den Gemeenteraad 
met uitzondering van het lid-voorzitter, dat 
door Burgemeester en Wethouders wordt be
noemd, doch - zooals in artikel 1 der Ver
ordening op het St. Elisabeth's Gasthuis te 
Haarlem uitdrukkelijk is vermeld - het Gast
huis niet is eigendom der Gemeente Haarlem, 
zoodat er ook geen gemeente-tak van Dienst is 
met betrekking tot het Gasthuis ; 

dat dan ook de eerste zinsnede van gemeld 
artikel 1 der Verordening op het St. Elisabeth's 
of Groote Gasthuis : ,,Het St. Elisabeth's of 
Groote Gasthuis is een gemeente instelling ... " 
slechts beteekent, dat de Gemeente de zeggen
schap heeft over het beheer van het Gasthuis, 
hetwelk een rechtspersoonlijkheid bezittende 
Stichting is reeds sinds meer dan 750 jaar;· 
· dat in de derde plaats ·zij, de klaagster, wel is 
ambtenares in den zin van artikel 1 sub 2 der 
Ambtenarenwet, aangezien zij in dienst was van 
het St. Elisabeth's Gasthuis, dat beheerd wordt 
door de Gemeente Haarlem, welker Raad het 
College van Regenten benoemt, met uitzonde
ring van den voorzitter, die door Burgemeester 
en Wethouders wordt benoemd ; 

dat zij ook derhalve t erecht zich gewend heeft 
tot het Gerecht en de beschikking van den 
Voorzitter dd. 10 September 1937 dient te 
worden vernietigd ; 

0. dat de zaak vervolgens voor tgang heeft 
gehad overeenkomstig hetgeen is bepaald bij 
artikel 71 der Ambtenarenwet 1929 ; waarna de 
verweerder bij contra-memorie heeft geconclu
deerd tot ongegrondverklaring van klaagsters 
beroep; 

0. dat .de zaak daarna is behandeld ter open
bare terechtzitting van 12 November 1937, 
alwaar van partijen alleen de verweerder is ver
schenen en dit wel bij zijn vice-voorzitter A.G. 
Boes en bij de adjunct-directrice van het gast
huis M. J. Rebel, beiden wonende t e Haarlem; 

0. dat het Gerecht naar aanleiding van de 
mondelinge behandeling der zaak heeft bevolen, 
dat die behandeling t er openbare terechtzitting 
zou worden voortgezet, waarna de zaak op
nieuw is behandeld t er openbare terechtzitting 
en dit wel op 28 Januari 1938; 

dat te dezer zitting va11 partijen wederorr . 
alleen de verweerder is verschenen en wel bij 

A. G. Boes voornoemd, bijgestaan door F. van 
Egmond, hoofdcommies t er secretarie van de 
gemeente Haarlem, aldaar wonende ; 

Wat het rechtspunt betreft: 
0. dat de raad der gemeente Haarlem bij 

raadsbesluit van 6 Maart 1918 Nr. 11 een 
"Verordening op het St. Elisabeth's of Groote 
Gasthuis te Haarlem" heeft vastgesteld, welke 
verordening sindsdien herhaaldelijk is gewijzigd 
en waaruit de navolgende bepalingen - die 
alle aldus luidden ten tijde van het door de 
klaagster bestreden besluit - worden over
genomen: 

Art. 1. Het St. Elisabeth 's of Groote Gasthuis 
is eene gemeente-instelling, door de burgerlijke 
overheid geregeld en van harentwege bestuurd, 
zonder evenwel eigendom der gemeente te zijn 
in den zin van art. 229 der gemeentewet. 

Art. 2. Het Gasthuis is bestemd : 
a. tot het verplegen volgens een door 

Regenten voor te dragen en door den Gemeente
raad vast te stellen tarief. Ten einde opname te 
verkrijgen, moet aan het Gasthuis worden 
overgelegd een schriftelijk verzoek om opname 
en het bewijs geleverd worden, dat m en aan de 
geldelijke verplichtingen zal voldoen; 

b. tot het kosteloos verplegen van zieken en 
van zwangere vrouwen, van welke de bevallir6 
nabij is, ingezetenen van de gemeente Haarleni, 
wier toestand volgens een schriftelijke verkla
ring van den behandelenden geneesheer ver
pleging in een ziekenhuis vereischt, en die noch 
door eigen middelen noch door steun van elders 
in staat zijn, de kosten van de verpleging te 
voldoen. 

Burgemeester en Wethouders, gehoord eene 
commissie van drie door hen te benoemen leden, 
beslissen, of de verpleegden verplicht zijn, een 
deel en welk deel der verpleegkosten te voldoen. 
De schriftelijke aanvrage tot opname, die 
behalve de diagnose ook vermeldt den termijn, 
waarbinnen de opname wenschelijk wordt 
geacht, wordt, indien de patient niet in staat is 
de volle verpleegkosten te voldoen , in handen 
gesteld van den Directeur van den gemeente
lijken geneeskundigen- en gezondheidsdienst, 
die over de opname de definitieve beslissing 
moet nemen. 

Art. 3. Het Gasthuis mag niet tot verblijf
plaats van voortdurend ziekelij ke personen 
strekken. 

De in artikel 2 sub b bedoelde personen 
worden als regel eerst opgenomen, nadat 
Burgemeester en Wethouders en de Directeur 
van den gemeentelijken geneeskundigen- en 
gezondheidsdienst de in dat artikel bedoelde 
beslissing hebben genomen en daarvan een 
verklaring hebben afgegeven ; de opname 
geschiedt zoo mogelijk binnen den termijn, 
welke in de verklaring van laatstgenoemde is 
vermeld; 

Kan de verklaring van Burgemeester en 
Wethouders niet tijdig genoeg worden verstrekt, 
dan wordt de patient toch opgenomen en wordt 
den Geneesheer-Directeur van het Gasthuis 
de vereischte verklaring zoo spoedig mogelijk 
toegezonden. 

Art. 3bis. De Geneesheer-Directeur van het 
Gasthuis geeft binnen 24 uur van elke opname, 
bedoeld in het vorige artikel, kennis aan 
Burgemeester en Wethouders. 
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Indien de patient zonder voorkennis van den 
Directeur van den gemeentelijken geneeskun
digen- en gezondheidsdienst is opgenomen, dan 
wordt dezen daarvan schriftelijk kennis gegeven 
en worden hem alle gegevens verstrekt, die 
noodig zijn om het geval t e beoordeelen. 

De patient is van de opname af aansprakelijk 
voor de geheele verpleegkosten, t enzij naar het 
oordeel van Burgemeester en Wethouders de 
verpleging kosteloos moet geschieden of t egen 
betaling van een door hun College aangegeven 
deel der kosten. Oordeelt de Directeur van den 
gemeentelijken geneeskundigen - en gezondheids
dienst, dat de opname niet noodzakelijk was, 
dan mag de lijder, t en ware het vervoer naar 
zijn woning volgens het oordeel van den behan 
delenden geneesheer ernstige gevolgen zou 
kunnen hebben, in het Gasthuis niet langer 
verpleegd worden, t enzij de volle verpleeg
kosten betaald worden. 

Art. 3ter. Indien bij de toepassing van de 
vorige artikelen geschil is over den aard der 
ziekte tusschen den behandelenden geneesheer 
en den Directeur van den gemeentelijken 
geneeskundigen- en gezondheidsdienst, dan 
wordt een derde geneesheer toegevoegd aan de 
beide genoemden en de beslissing gelegd in 
handen van de drie geneesheeren. 

Art. 4. Aan het Gasthuis is een genees-, heel-, 
verloskundige en gynaecologische polikliniek 
verbonden, t en behoeve waarvan zoowel over 
het personeel als over de aanwezige instrumen
ten en hulpmiddelen kan worden beschikt. 

Deze polikliniek is bestemd : 
a. tot nabehandeling van uit het Gasthuis 

ontslagen on- en minvermogende patienten. 
b. tot het onderzoeken en zoo noodig behan

delen van on- of minvermogende patienten, die 
zich in opdracht van hunnen geneesheer aldaar 
vervoegen. 

Een en ander geschiedt tegen een tarief van 
f 3.50 per maand . 

Art. 5. Door R egenten van het Gasthuis 
wordt een lokaal beschikbaar gesteld, waarin de 
genees- en heelkundigen der gemeentelijke 
geneeskundige armenverzorging gelegenheid 
vinden tot het op bepaalde uren spreken van 
arme, aan hunne zorgen toevertrouwde pa
tienten. 

De geneeskundige armen-commissie verga
dert in het Gasthuis in een door R egenten aan 
te wijzen verli cht en verwarmd vertrek. 

Art. 6. H et bestuur van het Gasthuis en het 
beheer van het aan die instelling toebehoorend 
vermogen berust bij een College van R egenten. 

Art. 7. Het College van R egenten bestaat 
uit 7 leden. 

Als lid-Voorzitter wordt jaarlijks door Burge
meester en Wethouders een lid van hun College 
aangewezen. 

Van de zes overige leden, die door den R aad 
worden benoemd voor den t ijd van twee jaren 
en bij aftreding herkiesbaar zijn, moeten vier lid 
van den Raad zijn : de heide andere leden, die 
ingezetenen der gemeente Haarlem moeten zijn, 
worden gekozen op aanbeveling van Burge
meester en Wethouders in te dienen binnen 
3 maanden na het ontstaan der vacature of bij 
periodieke aftreding een maand tevoren. 

H et College van Regenten stelt voor zijne 
vergaderingen een reglement van orde vast, 
dat aan den R aad wordt toegezonden. H et 

College is bevoegd, zich voor zijn werkzaam
heden een secretaris toe te voegen. 

Art. 8. Een reglement van bestuur en inwen• 
digen dienst, zoomede de wijzigingen daarin 
worden door het College van R egenten vast
gesteld behoudens goedkeuring door den 
Gemeenteraad. 

Art. 9. Jaarlijks vóór den vijftienden Mei 
zendt het College van R egenten aan den Raad 
ter goedkeuring een begrooting van alle ont 
vangsten en uitgaven voor het volgend jaar. 

Art. 10. Burgemeester en Wethouders zijn 
bevoegd, machtiging te verleenen tot het doen 
van af- en overschrijving en tot het voldoen van 
gelden uit den post voor onvoorziene uitgaven 
der begrooting. 

Art. ll. H et College van R egenten zendt 
jaarlijks voor den l st en April, de rekening en 
verantwoording van inkomsten en uitgaven 
over het met den 3lsten December te voren 
gesloten jaar, ter goedkeuring aan den Ge
meenteraad met alle daartoe betrekkelijke 
bescheiden, t er rechtvaardiging van de gedane 
ontvangsten en uitgaven . 

Art. 12. Jaarlijks, in de maand April, zendt 
het College van R egenten een beredeneerd 
verslag omtrent den toestand van het Gasthuis 
en zijn bezittingen in het afgeloopen jaar aan 
Burgemeester en Wethouders, in den door dezen 
gewenschten vorm en omvang. Telkens wanneer 
een voor het algemeen belang of den openbaren 
gezondheidstoestand beduidend voorval aan 
Regenten binnen hunnen werkkring bekend 
wordt, geven zij daarvan kennis aan Burge
meester en Wethouders. 

0 . dat de verweerder ingevolge artikel 15 der 
zooeven weergegeven verordening een "Regle
ment voor de werklieden aan het St . Elisabeth's 
of Groote Gasthuis" heeft vastgesteld ; welk 
reglement door den raad der gemeente Haarlem 
is goedgekeurd en waaruit hier worden over
genomen de navolgende bepalingen : 

Art. 25. Wordt aan den werkman ongevraagd 
eer vol ontslag verleend, dan geldt een opzeg
gingstermijn van minstens vier weken. Indien 
die t ermijn niet wordt in acht genomen, dan 
wordt over den ontbrekenden tijd het laatst 
genoten weekloon uitgekeerd. Bovendien wordt 
aan den werkman, die na zijn ontslag niet 
dadelijk in het genot treedt van wachtgeld of 
pensioen, nog gedurende zooveel weken, als hij 
volle jaren onafgebroken in dienst is geweest, 
het laatst genoten weekloon uitbetaald. Gelijke 
t ermijn geldt voor de opzegging van de zijde der 
werklieden, t enzij Regenten met een ko rteren 
t ermijn genoegen nemen . Indien een werkman 
zonder bekomen ontslag afwezig blij ft , zal hem 
een niet eervol ontslag worden verleend en zal 
hem loon worden uitbetaald over den tijd dien 
hij gewerkt heeft . 

Art. 28. De volgende straffen kunnen worden 
opgelegd: 

1. .... ...... . .. . . . 
5. wegzending uit den dienst zonder genot 

der voordeelen bij art. 25 bepaald. 

Art. 31. Van eene opgelegde straf, omschre
ven in art. 28 sub 2, 3, 4 en 5 bestaat voor den 
werkman beroep op het scheidsgerecht, bedoeld 
in de artt. 34---37 van het Reglement voor de 
Werklieden in dienst bij de Gemeente Haarlem . 
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Deze artikelen zijn van toepassing met dien 
verstande, dat hetgeen daarin is bepaald voor 
Burgemeester en Wethouders zal gelden voor 
het College van Regenten. 

0. dat dit reglement, krachtens art. 1 ervan, 
slechts van toepassing was op die werklieden, 
wier functiën waren opgesomd in een aan het 
reglement gehechten staat, op welken staat 
functiën van vrouwelijk personeel niet voor
kwamen ; doch de verweerder op 24 October 
1927 een instructie heeft vastgesteld, waarbij op 
inwonende dienstmeisjes en op uitwonende 
werksters een aantal artikelen van het reglement 
toepasselijk werden verklaard ; onder meer 
de artikelen 25, 28 en 31 ; 

0 . dat het "Reglement voor de werklieden in 
dienst bij de gemeente Haarlem" - naar welk 
reglement het hierboven aangehaalde reglement 
verwijst in art. 31 - met ingang van 13 Maart 
1935 is ingetrokken bij besluit van den raad der 
gemeente Haarlem van dien datum, nummer 39 ; 

0. dat die raad bij besluit van 14 Maart 1934 
een "Ambtenaren-reglement voor de gemeente 
Haarlem" heeft vastgesteld, dat in werking is 
getreden op 15 Maart daaraanvolgende en 
waaruit de navolgende bepalingen worden 
overgenomen : 

Art. 1. (1) Ambtenaar in den zin van dit 
reglement is hij, die door den Gemeenteraad, 
Burgemeester en Wethouders, of een hoofd van 
een tak van dienst, krachtens de wet, de bepa
lingen van dit reglement of een bijzondere 
verordening, is aangesteld, om in dienst der 
gemeente tegen salaris werkzaam te zijn. 

(2) ... ... ......... . 
(3) Op personen, als bedoeld in het eerste lid 

van dit artikel, omtrent wier rechtstoestand bij 
of ingevolge de wet regelen mochten zijn of 
worden vastgesteld, waarvan afwijking niet 
geoorloofd is, of te wier aanzien door den 
Gemeenteraad bijzondere bepalingen of instruc
ties zijn of worden vastgesteld, is dit reglement 
slechts van toepassing, voorzoover het met die 
regelen, bepalingen of instructies niet in strijd 
komt. 

Art. 3. Onder hoofden van takken van dienst 
worden in dit reglement verstaan alle hoofden 
van een gemeentelijken dienst en/of van een 
gemeentelijk bedrijf. 

Art. 149. (1) Ieder ambtenaar is, met inacht
neming van het in de volgende leden bepaalde, 
bevoegd om, nadat door den Gemeenteraad, 
door Burgemeester en Wethouders, door een 
andbr bestuursbevoegdheid bezittend College 
of door eenig in dienst der gemeente boven hem 
geplaatste een besluit is genomen, een handeling 
is verricht of een weigering om te besluiten 
of t e handelen is uitgesproken, waardoor hij 
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, 
deswege een schriftelijk en met redenen omkleed 
beroep bij het Scheidsgerecht in te stellen. 

(2) Beroep kan worden ingesteld, terzake 
dat de in het vorige lid bedoelde besluiten, 
handelingen of weigeringen feitelijk of rechtens 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften strijden, of dat bij het nemen, 
verrichten of uitspreken daarvan het admini
stratief orgaan van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven. 

(3) Voor de toepassing van dit artikel worden 
de besluiten, handelingen of weigeringen, na-

mens of in opdracht van een administratief 
orgaan bevoegdelijk genomen, verricht of uit
gesproken, geacht genomen, verricht of uit
gesproken te zijn door het orgaan, in welks 
opdracht of namens hetwelk gehandeld is . 

(4) Indien een beroep betrekking heeft op 
een strafoplegging, kan het in elk geval ook 
worden ingesteld, terzake dat er tusschen de 
straf en de gepleegde overtreding onevenredig
heid bestaat. 

(5) 
0. dat op grond van den inhoud der geding

stukken en van het ter zitting verhandelde 
vaststaat, dat de verweerder, bij besluit van 
27 December 1926, de klaagster met ingang van 
1 Januari daaraanvolgende heeft benoemd tot 
werkster in bezoldigden vasten dienst ; en 
voorts, dat de klaagster nimmer in het gasthuis 
heeft ingewoond ; 

0 . dat het Gerecht zich nu allereerst heeft af 
te vragen, of het kan geraken tot de behandeling 
van klaagsters beroep ten gronde ; en het aan 
het Gerecht doelmatig voorkomt, hierbij achter
eenvolgens uit te gaan van de onderstelling, dat 
het gasthuis niet een, publiekrechtelijk, over
heidsorgaan is en dat dit wel het geval is ; 

0. dat indien het gasthuis, ondanks de erop 
betrekking hebbende gemeentelijke verorde
ningen, (nog steeds) niet behoort te worden 
aangemerkt als een, publiekrechtelijk, over
heidsorgaan, de klaagster ook niet geacht kan 
worden, in 1926 bij het gasthuis te zijn aan
gesteld teneinde werkzaam te zijn "in openbaren 
dienst" in den zin van artikel 1 der Ambtenaren
wet 1929 ; 

dat dit ook dàn zou gelden, indien het gast
huis zou moeten worden aangemerkt als een 
instelling die weliswaar zelve niet van publiek
rechtelijken aard is, maar welke toch tot een 
,,openbaar lichaam" - nl. de gemeente Haar
lem - in betrekking staat in dezer voege, dat 
ze wordt beheerd namens dat openbare lichaam ; 

dat toch uit de geschiedenis van de totstand
koming der Ambtenarenwet 1929 blijkt, dat het 
de bedoeling van den wetgever is geweest, dat 
het tweede lid van artikel 1 der Ambtenarenwet 
zijn uitbreidende werking niet zal uitstrekken 
tot de instellingen, welke van privaatrechte
lijken aard zijn en die worden beheerd namens 
een of meer openbare lichamen; 

dat dan ook, aangenomen dat het gasthuis 
een instelling is van privaatrechtelijken aard, 
de klaagster geacht moet worden, uit hoofde 
van haar betrekking van werkster, nimmer de 
hoedanigheid te hebben bezeten van ambtenaar 
in den zin van artikel l der Ambtenarenwet 
1929; 

0. dat indien het gasthuis wel behoort te 
worden aangemerkt als een, publiekrechtelijk, 
overheidsorgaan, dit dan uitsluitend moet voort
vloeien uit de bepalingen van de hierboven 
weergegeven gemeentelijke verordening van 
6 Maart 1918, zoomede van de daaraan vooraf
gegane, soortgelijke, verordeningen ; 

0. dat het nu uitgesloten moet worden 
geacht, dat de raad der gemeente Haarlem bij 
die verordeningen een, publiekrechtelijk, over
heidsorgaan zou hebben kunnen scheppen, dat 
niet was een orgaan der gemeente Haarlem ; 

dat de zooeven aangehaalde verordening van 
6 Maart 1918 in artikel 1 het gasthuis trouwens 
omschrijft als een "gemeente-instelling, door de 
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burgerlijke overheid geregeld en van harentwege 
bestuurd"; 

dat hieruit echter volgt, dat, indien het gast
huis dient te worden aangemerkt als een, 
publiekrechtelijk, orgaan der gemeente Haar
lem, het dàn ook dient te worden aangemerkt 
als een "tak van dienst" in den zin van artikel 1, 
eerste lid, van het Ambtenaren-reglement dezer 
gemeente; 

dat het wel mogelijk is, dat de ontwerpers 
van dit reglement de evenvermelde uitdrukking 
,,tak van dienst" niet zoodanig hebben begre
pen, dat het gasthuis onder haar omschrijving 
viel, doch dit dan noch bij de openbare behande
ling van het reglement, noch in zijn tekst tot 
uitdrukking is gekomen ; 

dat dit temeer noodzakelijk geweest ware, 
omdat - zooals ter zitting is gebleken - de 
gemeente Haarlem zich op het standpunt stelt, 
dat het personeel, hetwelk aan het gasthuis is 
verbonden, valt - althans kàn vallen - onder 
de omschrijving van "ambtenaren" in den zin 
der Pensioenwet 1922; hetgeen insluit, dat de 
gemeente dat personeel aanmerkt als personeel, 
werkzaam in openbaren dienst; 

0. dat voorts, indien het gasthuis dient te 
worden aangemerkt als een "tak van dienst" 
in evenvermelden zin, de verweerder dan ook 
dient te worden aangemerkt als het "hoofd" van 
dien tak van dienst, in den zin van het ambte
naren-reglement; 

dat artikel 3 van dit reglement zich hiertegen 
niet verzet ; en hierbij nog opmerking verdient, 
dat in het eerste lid van artikel 149 - hetwelk 
correspondeert met het eerste lid van artikel 1 -
van "eenig ander bestuursbevoegdheid bezittend 
college of eenig in dienst der gemeente boven 
hem (d.w.z. den ambtenaar) geplaatste" sprake 
is op het punt, waarop artikel 1, eerste lid, •de 
omschrijving bezigt "hoofd van een tak van 
dienst"; 

0. dat eindelijk, indien het gasthuis is een 
,,tak van dienst" en de verweerder het "hoofd" 
van dezen tak, de klaagster geacht moet worden, 
bij haar benoeming tot werkster door een hoofd 
van een tak van dienst, krachtens een bijzondere 
verordening, te zijn aangesteld om in dienst der 
gemeente Haarlem werkzaam te zijn ; 

0. dat met andere woorden de klaagster valt 
onder de omschrijving van "ambtenaar" in 
artikel 1, eerste lid, van vaker genoemd ambte
narenreglement, indien het gasthuis moet 
worden aangemerkt als een publiekrechtelijk, 
overheidsorgaan ; 

0 . dat uit een en ander voortvloeit, dat in het 
midden kan blijven, of het gasthuis al dan niet 
een, publiekrechtelijk, overheidsorgaan is ; 
immers, wat hiervan zij, het Gerecht in elk geval 
dient af te zien van de behandeling van klaag
sters beroep ten gronde ; 

0. dat indien namelijk het gasthuis (nog 
steeds) niet een, publiekrechtelijk, overheids
orgaan is (geworden), de klaagster - zooals 
hierboven is overwogen - nimmer de hoedanig
heid van ambtenaar in den zin van artikel 1 der 
Ambtenarenwet 1929 heeft bezeten; waaruit, 
gegeven het voorschrift van het eerste lid van 
artikel 24 dezer wet, volgt, dat ze nimmer 
bevoegd is geweest, uit eigen hoofde bij het 
Gerecht beroep in te stellen ; 

0. dat indien daarentegen het gasthuis wel 
moet worden aangemerkt als een publiek-

rechtelijk overheidsorgaan, de klaagster -
zooals hierboven almede is overwogen - ten
gevolge van haar aanstelling tot werkster bij 
het gasthuis ambtenaar is geworden in den zin 
van artikel l, eerste lid, van het vaker genoemde 
ambtenaren-reglement; hetgeen insluit, dat 
tegen het door haar bestreden besluit beroep 
voor haar openstond bij het scheidsgerecht der 
gemeente Haarlem ; 

dat artikel 149 van genoemd reglement 
immers iederen ambtenaar de bevoegdheid 
verleent, bij het scheidsgerecht beroep in te 
stellen t egen besluiten van (onder meer) eenig 
bestuursbevoegdheid bezittend college, door 
welke besluiten de ambtenaar rechtstreeks in 
zijn belang is getroffen ; en voor de toepassing 
van dit artikel dégene die als ambtenaar is 
ontslagen, ook na den datum van ingang van 
zijn ontslag als ambtenaar dient te worden 
aangemerkt; 

dat voorts opmerking verdient, dat weliswaar 
artikel 31 van het Reglement voor de werk
lieden in dienst bij het gasthuis, tegen het opleg
gen eener straf als die waartegen de klaagster 
opkomt beroep openstelt bij het scheidsgerecht, 
bedoeld in de artikelen 34 tot en met 37 van 
het Reglement voor de werklieden in dienst 
bij de gemeente Haarlem ; doch deze bepaling 
haar beteekenis heeft verloren, nu laatst
genoemd reglement sedert 13 Maart 1935 is 
ingetrokken ; 

dat mitsdien, aangenomen dat het gasthuis 
een, publiekrechtelijk, overheidsorgaan is, 
behandeling ten gronde van klaagsters beroep 
afstuit op de bepaling van artikel 58, vijfde lid, 
der Ambtenarenwet 1929, volgens welk voor
schrift niet-ontvankelijk is het beroep gericht 
tegen besluiten, ten aanzien waarvan een uit
spraak had kunnen zijn uitgelokt van een, 
krachtens algemeen verbindende regels op
tredende, commissie ; 

0. dat uit al het hierboven overwogene voort
vloeit, dat het Gerecht de klaagster niet kan 
ontvangen in haar beroep ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Verklaart de klaagster niet-ontvankelijk 

in haar beroep. 
(A.B.) 

12 Mei 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 le lid. ) 

Geen strijd met eenig algemeen verbin
dend voorschrift. Het door klager als zoo
danig aangehaalde artikel is te dezen niet 
toepasselijk, vermits het ontslag van kla
ger is gegrond op een ander 'artikel , het
geen klager had kunnen begrijpen en 
waaromtrent hij aan alle onzekerheid een 
einde had kunnen maken. Het ontslag
besluit behoefde niet met zooveel woorden 
in te houden, dat, naar het oordeel ;an 
B. en W. , uit een oogpunt van gemeente
belang geen bezwaar tegen het ontslag 
bestond, vermits dit oordeel reeds uit het 
bestaan van dit besluit blijkt. 

Geen détournement dè pouvoir. Omschrij
ving van het begrip "reorganisatie van 
den dienst" . 
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Uitspraak in zake: 
W. Andriese, wonende te Amsterdam, kla

ger, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. 
H . Mulderye, advocaat aldaar, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Amsterdam, verweerder, ver
tegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden: Mr. H. Spyer, wonende 
te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en W'ethouders van 

Amsterdam bij besluit van 11 Juni 1937, gelet 
op het raadsbesluit van 10 Juni 1936, N°. 
296, aan klager, geboren 27 Maart 1874, met 
ingang van 1 October 1937 wegens reorgani
satie van den dienst eervol ontslag hebben 
verleend a ls hoofd eener afdeel ing bij het Ge
meentelijk Bureau voor Maatschappelijken 
Steun, zulks onder toekenning van een uitkee
ring, als bedoeld bij bovengenoemd raadsbe
sluit; 

0. dat Burgemeester en -''ethouders van 
Amsterdam van hun bovengenoemd besluit aan 
klager hebben kennis gegeven bij brief d.d . 18 
Juni 1937, welke als volgt luidt: 

" Bij dezen berichten wij U , dat wij U in 
onze vergadering van 11 Juni j.l., wegens 
reorganisatie van den dienst, eervol ontslag 
hebben verleend uit Uw betrekking van hoofd 
van afdeeling bij het Gemeentelijk Bureau 
voor Maatschappelijken Steun en wel met 
ingang van 1 October 1937. 

Indien door U een akte van ontslag mocht 
worden verlangd, zal deze, op aanvrage aan 
de Gemeentesecretar ie, afdeeling Arbeidszaken 
(Pensioenbureau kamer 278), tegen betaling 
van f 0.60 voor legesgelden aan U worden uit
gerei kt."; 

0. dat de Comm issie van Beroep, bedoeld 
in art. 13 van het Reglement voor de Amb
tenaren in dienst der gemeente Amsterdam bij 
uitspraak van 29 Januari 1938 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het door 
klager ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard, en hem zijn vordering heeft ontzegd ; 

0. dat klager van die uitspraak tijdig is 
gekomen in beroep, bij klaagschrift de gron
den aanvoerende, waarop hij concludeert, dat 
het dezen Raad behage de beroepen uitspraak 
a lsmede het hem gegeven ontslag te vernie
tigen, met wodanige verdere besl issing als 
deze Raad zal vermeenen te behooren ; 

0. dat bij contra-memorie is geconcludeerd 
tot ongegrondverklaring van het beroep ; 

I n rechte : 
0 . dat klager voor zijn bezwaren tegen het 

bestreden besluit steun wekt bij de twee gron
den, waarop dit ingevolge het bepaalde bij 
art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 zou 
kunnen worden aangevochten, te weten 
dat het ontslagbesluit wu strijden (feitelijk of 
rechtens) met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften en dat bij het nemen 
daarvan verweerder van zijn bevoegdheid ken
nelijk een ander gebruik wu hebben gemaakt 

dan tot de doele inden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat ter adstructie van eerstgenoemde 
grief klager zich beroept op het bepaalde bij 
art. 14, tweede lid, aanhef en sub /, van het 
Reglement voor de Ambtenaren in dienst der 
Gemeente Amsterdam, dat - voor zoover hier 
ter zake dienende - luidt: 

,,Ontslag, niet op eigen verwek, kan gege
ven worden wegens verandering in de inrich
ting van den diensttak, waarbij hij werkzaam 
is en waardoor zijn werkzaamheden overbodig 
zijn geworden."; 

0. dat in casu op deze bepaling geen beroep 
kan worden gedaan, vermits het aan klager 
gegeven eervol ontslag niet is een ontslag, als 
in die bepaling voorz ien, maar een ontslag, 
gegrond op het besluit van den Gemeenteraad 
van Amsterdam d.d. 10 Juni 1936, N°. 296, 
waarbij - voor woveel hier van belang -
Burgemeester en Wethouders worden gemach
tigd aan den ambtenaar, in het jaar, waarin 
hij den 60-jarigen leeftijd bereikt, of waarin 
hij den 60-jarigen of een ouderen leeftijd-heeft 
bereikt, met ingang van een door hen te bepa
len datum eervol ontslag uit den gemeente
dienst te verleenen, indien, naar hun oordeel , 
uit een oogpunt van gemeentebelang hier
tegen geen bezwaar bestaat ; 

0. dat klager weliswaar stelt, dat, wo al 
het beslui t van Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam d.d. 11 Juni 1937 op even
genoemd raadsbesluit gegrond mag zijn, zulks 
in ieder geval niet blijkt uit den brief d.d. 18 
Juni 1937, waarbij hem van dat besluit is ken
nis gegeven, en waarin als eenige grond van 
het ontslag is vermeld "reorganisatie van den 
dienst", wodat hij in den waan moest, althans 
mocht gaan verkeeren, dat het ontslag ge
grond- was op het bepaalde bij vorengenoemd 
art. 14, tweeiie lid, aanhef en sub /, doch kla
ger in deze opvatting niet gevolgd . mag wor
den, vermits - ofschoon zeker te wenschen 
ware, dat e,engenoemde brief duidelijker ge
redigeerd ware - door de woorden " reorgani
satie van den dienst" klager geenszins ge
noopt werd deze reorganisatie uitsluitend te 
verstaan als "verandering in de inrichting 
van den diensttak, waarbij hij werkzaam is", 
daar die woorden evenzeer omvatten de ook 
aan klager welbekende regeling, ingevolge 
welke de dienst voortaan zooveel mogelijk wu 
worden uitgeoefend door personen, jonger dan 
60 jaar, en dus ook in zooverre werd gereor
ganiseerd ; 

0. dat trouwens ter opheldering van alle 
onzekerheid dienaangaande het op den weg 
van klager gelegen had zich de in de tweede 
alinea van meervermelden brief d.d. 18 Juni 
1937 genoemde acte van ontslag aan te schaf
fen, hetgeen hij - blijkens het daaromtrent 
ter terechtzitting van dezen Raad medege
deelde - opzettelijk niet heeft gedaan, wodat 
hij het voortbestaan der onzekerhe id geheel 
aan zichzelf te wijten heeft; 

0. dat klager voorts als bezwaar tegen het 
ontslagbesluit, indien men dit dan als ken
nelijk uitsluitend gegrond op het wogenaamde 
"60-jarigen-besluit" moet aanmerken, heeft 
aangevoerd , dat daaruit niet blijkt, dat, naar 
het oordeel van Burgemeester en Wethouders, 
mt een oogpunt van gemeentebelang tegen 
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zijn ontslag geen bezwaar bestaat; 
0. dat aan klager kan worden toegegeven, 

dat daaromtrent niets met woveel woorden 
uit het ontslagbesluit blijkt, doch zulks ook 
niet noodig is, vermits uit het besluit zelf, 
waarbij het ontslag op grond van meerbedoeld 
"60-jarigen-besluit" gegeven is, blijkt, dat 
Burgemeester en W ethouders, die ui teraard bij 
het nemen van elk besluit het gemeentebelang 
voor oogen behooren te hebben, uit dat oog
punt geen bezwaar tegen zijn ontslag aanwezig 
achtten, terwijl deze Raad niet vermag te tre
den in een beantwoording van de vraag, of 
inderdaad het gemeentebelang zich niet tegen 
het ontslag verzet, aangezien het ten deze toe
passelijke algemeen verbindende voorschrift 
die vraag uitdrukkelijk ter uitsluitende beoor
deeling van Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam voorbehoudt; 

0. dat, nu dezen Raad ook overigens niet 
gebleken is van het bestaan van eenig toepas
~elijk algemeen verbindend voorschrift, waar
mede het aangevallen besluit feitelijk of rech
tens strijden wu, dit niet op den eersten grond, 
genoemd in art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929 met vrucht kan worden bestreden; 

0. dat klager's raadsman, tot ondersteuning 
van het betoog, dat hier van "détournement 
de pouvoir" ·sprake is, een beroep heeft ge
daan· op de omstandigheid, dat ontslag is ver
leend "wegens reorganisatie van den dienst", 
waar geen reorganisatie-factor aanwezig is, 
doch - nog afgezien hiervan, of in wodanig 
geval niet veeleer van feitelij ken strijd met 
-een toepasselijk algemeen verbindend voor
~chrift dan van "détournement de pouvoir" 
gesproken moet worden - blijkens het in de 
4de rechtsoverweging opgemerkte bij die be
wering een verkeerd begrip van de uitdruk
king "reorganisatie van den élienst" voorzit 
en bij een juist verstaan dier woorden dat 
betoog voor het onderhavige geschil vervalt; 

0. dat dezen Raad ook overigens geen feit 
is bekend geworden, waaruit af te leiden ware, 
dat verweerder bij het nemen van het aange
-vallen besluit van zijn bevoegdheid den 60-
jarigen ambtenaar te ontslaan, wo naar zijn 
-oordeel uit het oogpunt van gemeentebelang 
daartegen geen bezwaar bestaat, kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
-e inden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, als ûjnde ook overigens met juistheid 
gewezen, behoort te worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

1.2 Mei 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 3 lid 3.) 

Uitspraak of advies? Ofschoon het amb
tenarenreglement de beslissing van het 
Scheidsgerecht een uitspraak noemt, blijkt 
uit dat reglement voldoende, dat het 
Scheidsgerecht slechts adviseerende be
voegdheid bezit. Tegen een zoodanige 
,,uitspraak" is het beroep niet-ontvanke
lijk, daar hier niet de beslissing met uit
sluiting van d e Cl,dministratieve organen 
.aan het Scheidsgerecht is opgedragen. 

Uitspraak in zake: 
de Burgemeester van Bloemendaal, ·wonende 

aldaar, klager, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, 

tegen: 
W. Cuperus, wonende te Bloemendaal, ver
weerder, in persoon ter openbare terechtzit
ting verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. A. H . van de Veen, advocaat te Amster
dam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Bloemendaal 

d.d. 5 Januari 1938 heeft besloten den agent 
van politie W. Cuperus te straffen met ont
houding van zes dagen vacantie, zulks uit 
overweging, dat genoemde agent zich op 8 
Augustus 1937 heeft schuldig gemaakt aan 
een ernstige overtreding van het bepaalde bij 
de artt. 2, 5 en 7 zijner ambtsinstructie; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de ambtena
ren van politie in de gemeente Bloemendaal 
d.d. 24 Februari 1938 a ls zijn oordeel heeft 
uitgesproken, dat aan W. Cuperus een disci
plinaire straf behoort te worden opgelegd ter 
zake van overtreding van het bepaalde bij de 
artt. 5 en 7 zijner ambtsinstructie en dat die 
straf behoort te zijn: 

"Vier dagen extra dienst ronder belooning 
gedurende acht uren, te vervullen op dagen 
die anders voor (den toenmaligen) klager 
vrije dagen wuden zijn geweest, gelijkelijk te 
verdeelen over acht weken."; 

0 . dat de Burgemeester van Bloemendaal 
bij schriftuur, hetwelk 16 Maart 1938 ter grif
fie van dezen Raad inkwam, dezen Raad heeft 
verzocht uit te spreken, dat, in afwijking van 
het oordeel van het Scheidsgerecht, tusschen 
de door hem, Burgemeester, aan den agent 
van politie, W . Cuperus, opgelegde straf en 
de gepleegde overtreding evenredigheid be
staat; 

0. dat verweerder bij contra-memorie op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft verzocht 
het ingestelde beroep niet-ontvankelijk, dan 
wel ongegrond te verklaren ; 

l n rechte: 
0. dat art. 55 van het " Ambtenarenregle

ment gemeentepolitie" van Bloemendaal , voor 
zoover ten deze van belang, luidt : 

" Indien een beroep betrekking heeft op een 
disciplinaire straf spreekt het scheidsgerecht 
uit of een straf behoort te worden opgelegd 
en zoo ja, welke.'.,; 

0. dat lezing van voormelde bepaling zoude 
doen veronderstellen, dat het Scheidsgerecht 
in de in die bepaling bedoelde gevall en een 
bindende uitspraak geeft, wodat de Burge
meester, indien hij c.q. van meening was zich 
bij een uitspraak niet te kunnen nederlegçen, 
daartegen beroep wu moeten instellen bij 
dezen Raad; 

0. dat die veronderstelling evenwel niet 
juist is, wijl toch, niettegenstaande de hoven
vermel de formuleering van den eersten zin 
van lid 1 van het daargenoemde art. 55, art. 
39 van genoemd reglemerit hiidt: 

"Ten einde den Burgemeester van advies te 
dienen wordt een scheidsgerecht ingesteld." 
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en art. 56, lid 2: 
" H et bevoegd gezag beslist binnen veertien 

dagen, nadat de uitspraak van het scheidsge
recht te zijner kennis i$ gebracht, woals het 
meent te moeten doen."; 

0. dat dus i. c. de Burgemeester bevoegLl en 
verplicht was, nadat de "uitspraak" van het 
Scheidsgerecht van 24 Februari 1938 te zijner 
kennis was gebracht, ingevolge voormeld art. 
56, lid 2, te beslissen, welke straf hij alsnu 
aan W. Cuperus wi lde opleggen, maar niet 
bevoegd was, bezwaar hebbende tegen de ten 
deze in het geding zijnde "uitspraak" van het 
Scheidsgerecht, daartegen bij dezen Raad be
roep in te stellen; 

0 . dat kl ager dus moet worden verklaard 
niet-ontvankelijk in zijn beroep; 

Rechtdoende in naam der Koning in! . 
Verkl aart klager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep. 
(A. B.) 

13 M ei 1938. KONINKLIJK BESLU IT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 22bis .) 

Terecht heeft de Raad beslist, dat inge
volge art. 19 de instandhouding der school 
wordt gevorderd, nu de thans daar ter 
schole gaande kinderen meer dan 4 K .M. 
zouden moeten a fl eggen om de dichtstbij
gelegen openbare lagere school te bezoe
ken, terwijl openbare middelen van ver
voer ontbreken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. van de Craats en D. Romeijn Fzn., leden 
van den raad der gemeente Barneveld, t egen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 8 Februari 1938, n°. 380, L. 0., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den raad der gemeente Barneveld 
van 20 December 1937, n°. 230a, waarbij is 
besloten t e verklaren, dat de instandhouding 
van de openbare lagere school te Stroe, in die 
gemeente, ingevol1;1e het bepaalde in artikel 19 
der Lager-OnderwiJswet 1920 wordt gevorderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
April 1938, n°. 190; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
Mei 1938, n°. 5501, Afd. L . 0 . 

0. dat de raad der gemeente Barneveld 
bij besluit van 20 December 1937 heeft be
slist, dat de instandhouding van de openbare 
lagere school t e Stroe, gemeente Barneveld, 
ingevolge het bepaalde in artikel 19 der Lager
Onderwijswet 1920 wordt gevorderd, uit over
weging, dat de openbare lagere school te Stroe, 
gemeente Barneveld, op 16 December 1937 
werd bezocht door 42 leerlingen, terwijl het 
gemiddeld aantal leerlingen dier school, be
rekend naar den maatstaf van artikel 28 der 
Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 1937 
heeft bedragen 42½ ; dat ingevolge het bepaalde 
in het l e lid van artikel 22bis der Lager-Onder
wijswet 1920 deze school moet worden op
geheven met ingang van den datum, waarop 
de loopende cursus eindigt; dat artikel 19 van 
de genoemde wet bepaalt, dat in elke gemeente 

voldoend lager onderwijs moet worden gegeven 
in een genoegzaam aantal scholen, welke voor 
alle kinderen zonder onderscheid van godsdien
stige gezind neid toegankelijk zijn; dat bij op
heffing van de genoemde school niet voldaan 
wordt aan de vorenstaande bepaling in artikel 
19 en mitsdien de instandhouding dezer school 
wordt gevorderd ; dat de dichtsbijzijnde open
bare lagere school is gelegen in het dorp Barne
veld, welke school voor alle leerlingen, die thans 
de school te Stroe bezoeken, meer dan vijf 
kilometer is verwijderd van hunne woningen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij besluit van 8 Februari 1938, n°. 380, L.O., 
aan dit raadsbesluit goedkeuring hebben ont
houden, daarbij o.a. overwegende, dat krach
tens het eerste en tweede lid van artikel 22bis 
der wet de school te Stroe moet worden opge
heven, tenzij door die opheffing de toestand 
zou ontstaan, dat in de gemeente Barneveld 
geen voldoend lager onderwijs zou worden 
gegeven in een genoegzaam aantal scholen, 
welke voor alle kinderen zonder onderscheid 
van godsdienstige gezindheid toegankelijk 
zijn ; dat deze toestand zich slechts dán voor 
zou doen, indien bij opheffing van de school 
t e Stroe de leerlingen dezer school geen plaats 
zouden kunnen vinden in een andere openbare 
school ; d 1 t, getoetst aan dit beginsel - zijnde 
het eenige criterium voor de voldoening van 
artikel 19, eerste lid, der wet- naar het oordeel 
van Gedeputeerde Staten niet kan worden ge
zegd, dat de instandhouding van de openbare 
lagere school te Stroe ingevolge het evenge
melde wetsartikel wordt gevorderd, aangezien 
voor de leerlingen dezer school voldoende 
plaats is in de op 8 km. afstand gelegen open
bare lagere school t e Barneveld ; dat deze groote 
afstand, alsook eventueele andere bezwaren 
t egen opheffing van de school te Stroe, slechts 
voor den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, grond kunnen opleveren om 
ontheffing t e verleenen ingevolge het derde 
lid van artikel 22bis, welke bevoegdheid in 
het vierde lid van dat artikel nader is geregeld, 
voor zooveel het afstandsbezwaar betreft en 
voorts nadere regeling heeft gevonden in het 
zesde lid, waar zonder eenige bepaling sprake 
is van " bijzondere gevallen"; dat, op grond 
van het vorenstaande, het onderhavige raads
besluit niet voor goedkeuring in aanmerking 
kan komen; 

dat van het genoemd besluit van Gedepu
teerde Staten H. van de Craats en D. Romeijn 
Fzn., leden van den raad der gemeente Barne
veld, bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoeren
de, dat in de buurtschap Stroe 18 ouders hunne 
kinderen naar de aldaar gevestigde openbare 
lagere school zenden ; dat, wordt tot opheffing 
van deze school overgegaan, in die streek geen 
gelegenheid voor het volgen van openbaar 
onderwijs bestaat, hetgeen in strijd is met 
artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920, waarin 
gesproken wordt van "voldoend lager onderwijs 
in een genoegzaam aantal scholen" ; dat, om 
aan deze bepaling te voldoen, huns inziens t en 
minste twee openbare lagere scholen in deze 
zeer uitgestrekte gemeente dienen te bestaan ; 

0. dat naar Ons oordeel niet gezegd kan wor
den, dat in de gemeente Barneveld voldoend 
lager onderwijs wordt gegeven in een genoeg
zaam aantal scholen, indien de openbare schoo 
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in de zeer afgelegen buurtschap Stroe, waar 
een veertigtal kinderen onderwijs genieten, 
wordt opgeheven; 

dat immers de thans daar ter schole gaande 
kinderen meer dan vijf, althans meer dan vier 
km. zouden moeten afleggen om de dichtsbij
gelegen openbare lagere school te bezoeken, ter
wijl openbare middelen van vervoer ontbreken; 

dat mitsdien de gemeenteraad terecht heeft 
beslist, dat ingevolge artikel 19 der Lager
Onderwijswet 1920 de instandhouding van de 
school te Stroe wordt gevorderd ; 

dat dus het raadsbesluit alsnog voor goed
keuring in aanmerking komt ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, het 
genoemd besluit van den raad der gemeente 
Barneveld van 20 December 1937, n°. 230a, 
alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast, enz .. 

(A.B.) 

14 Mei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 17. ) 

Wel heeft het schoolbestuur verzocht een 
door dat bestuur tot den Minister gericht 
adres als een aan de Kroon geadresseerd 
beroepschrift te beschouwen, doch dit stuk 
is niet binnen den in art. 17 voorgeschre
ven beroepstermijn bij de Kroon ingeko
men. Gemis aan deskundigheid kan geen 
reden voor verontschuldiging opleveren en 
kan derhalve het schoolbestuur in deze 
niet baten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Lollum, gemeente 
Wonseradeel, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland van 22 December 
1937, n°. 168, 2e afd. F., tot ongegrondver
klaring van het beroep van den appellant tegen 
het besluit van den raad der gemeente W onse
radeel van 16 September 1937, voor zoover 
daarbij zijn aanvrage om medewerking over
eenkomstig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 voor de aanschaffing van leermiddelen 
en schoolmeubelen ten behoeve van de bij
zondere lagere school te Lollum, gemeente 
Wonseradeel, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1938, n°. 183; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Mei 1938, n°. 5528, Afd. L.O. ; 

0. dat de raad van Wonseradeel, beschik
kende op een aanvrage van het bestuur der 
bijzondere lagere school, uitgaande van de 
Vereeni~ing voor Christelijk Nationaal School
onderwiJs te Lollum, om ingevolge artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 uit de gemeente
kas gelden te mogen ontvangen voor de be
kostiging van de in de aanvrage gespecificeerde 
leermiddelen en schoolmeubelen, heeft be
sloten: 

I. de medewerking te weigeren voor aan 
schaffing van: 2 exemplaren "Voorlooper" 
en 2 exemplaren deelen 1 en 2 van "Zelf denken 
en doen" - rekenstof - door Peper, 15 exem
plaren "Cor en Rie" - leesstof - uitgave 
N oordhoff, 1 kaart metriek stelsel en 1 stel 
.gewichten, schrijfmethode Kieft en Munck : 
20 exemplaren deelen 1-10 en 20 exemplaren 
cijfercahier 1 en 2, alsmede 2 letterkaarten, 
taalmethode "Klank en teeken" 15 exemplaren 
van de deelen 2a en b en 3a en b, 1 exemplaar 
staatregeling, 1 exemplaar "Dit moet ik kunnen" 
(zinsontleding), 1 exemplaar cijfersommen + 
antwoorden, 1 exemplaar werkwoordenkaartje, 
10 exemplaren "Veilig verkeer", jaartallen
boekjes en aanteekeningen: 30 exemplaren 
van "Merkwaardige jaartallen" door Wier
singa, 3 tafeltjes en 8 stoelen ; 

II. voor het overige de wettelijk ver
eischte medewerking te verleenen, met name 
voor aanschaffing van : a. l letterkaart der 
schrijfmethode Kieft en Munck, b. 15 lees
boekjes "Thor en Thijs" + 15 exemplaren van 
,,De jongens van de club" I en II ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
de aanvraag aan de wettelijke vereischten 
voldoet ; dat echter naar de in een toelichtend 
schrijven van het schoolbestuur dd. 16 Juli 
1937 vervatte verklaring, zoowel de in zijn 
aanvraag bedoelde schoolmeubelen als de 
daarin omschreven leemiddelen, met uitzon
dering van 1 letterkaart der schrijfmethode 
"Kieft en Munck", 15 leesboekjes "Thor en 
Thijs", 15 exmplaren van "De jongens van de 
club" I en II en 30 jaartallenboekjes reeds 
waren aangeschaft vóórdat de onderwerpe
lijke aanvraag bij den gemeenteraad werd in
gediend ; dat in verband met de op 28 Mei 1937 
in werking getreden aanvulling, die artikel 
82 van de Lager-Onderwijswet 1920 bij de wet 
van 22 Mei 1937, S. 323 heeft ondergaan, de 
medewerking van den raad niet meer kan wor
den ingeroepen voor bekostiging van leer
middelen en schoolmeubelen, die vóóraf reeds 
door schoo!besturen werden aangeschaft, zoo
dat de artikelen 77 tot en met 81 der wet geen 
toepassing kunnen vinden ; dat verder door 
aanschaffing van de in de aanvraag genoemde 
30 exemplaren "Merkwaardige jaartallen", 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, geacht moeten worden 
te zijn overschreden ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit, 
voorzoover daarop afwijzend was beschikt, 
bij Gedeputeerde Staten van Friesland in be
roep was gekomen, dit college bij besluit van 
22 December 1937, n°. 168, 2e Afd. F., het in
gesteld beroep ongegrond heeft verklaard, uit 
overweging, dat ingevolge de bij artikel XXVIII 
der wet van 22 Mei 1937, S. 323 - in werking 
getreden 28 Mei 1937 - in artikel 82 der Lager
Onderwijswet 1920 gebrachte wijziging ook bij 
aanschaffing van schoolmeubelen, leer- en 
hulpmiddelen inbegrepen, de bepalingen van 
de artikelen 77 tot en met 81 overeenkomstige 
toepassing vinden ; dat toepassing dezer be
palingen in vollen omvang practisch niet meer 
mogelijk is ten aanzien van aanschaffingen, 
welke vóór het tijdstip der aanvrage hebben 
plaats gehad; dat mitsdien niet meer, a.ls 
voorheen, op het buiten de werking dier ar
tikelen vallen van "aanschaffingen bij voor baat', 
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een beroep kan worden gedaan om de toe
passelijkheid van de artikelen 72 en 75, 2e lid, 
op aanvragen, verband houdende met zoo
danige aanschaffingen, te motiveeren ; dat dan 
ook in het aan de orde zijnd geval de gemeente
raad zijne medewerking, wat de reeds aan
geschafte leermiddelen en schoolmeubelen 
betreft, terecht heeft geweigerd ; dat verder 
met den raad moet worden aangenomen, dat 
door de aanschaffing van 1 letter kaart der 
schrijfmethode K.ieft en l\fonck en van de 
leerstof : 15 exemplaren "Thor en Thijs" en 
15 exemplaren "De Jongens van de club" 
I en II niet, maar door de aanschaffing van 30 
exemplaren "Merkwaardige jaartallen" wèl 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden overschre
den en daarom, mede gelet op het feit, dat de 
ingediende aanvrage overigens aan de wette
lijke vereischten voldoet, ook het ten aanzien 
van de evengenoemde onderdeelen der aan
vrage door den raad beslotene met de wet in 
overeenstemming moet worden geacht ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur bij 
schrijven, gedateerd 30 Januari 1938, bij Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de aanschaffing der 30 jaartallenboekjes, 
gezien de verheugende opleving in de nationale 
gezindheid, die overal is waar te nemen en ook 
voor. de school aanleiding is, nog meer dan 
vroeger extra zorg te besteden aan de vorming 
der leerlingen tot nationaal voelende, gezags
getrouwe, en aan de vaderlandsche traditie 
gehechte staatsburgers, stellig niet de normale 
eischen te boven gaat, zoodat de gelden voor 
deze aanschaffing hadden behooren te zijn toe
gestaan ; dat de raad zich voor de weigering 
der overige punten beroept op de bij de wijzi
ging der Lager-Onderwijswet 1920 van 22 
Mei 1937 in artikel 82 der wet aangebraçhte 
wijziging, waaruit zijns inziens volgen zou, 
dat vóór de aanschaffing dezer zaken het oor
deel van het Rijksschooltoezicht had moeten 
zijn ingewonnen ; dat de wet echter nergens, 
en met name niet in artikel 77, lid 4, uitdruk
kelijk de volgorde, waarin de maatregelen, 
die noodig zijn om een bij den raad ingediende 
aanvrage ex artikel 72 te effectueeren, bindend 
voorschrijft ; dat dit trouwens ook geen zin 
heeft, daar immers ook bij afwijking van de 
volgorde, waarin de wet deze maatregelen 
noemt, elk dier maatregelen volledig tot zijn 
recht kan komen ; dat immers, ook al heeft 
het bestuur de in de aanvrage genoemde zaken 
reeds gedeeltelijk aangeschaft, toch evengoed 
het overleg met den Inspecteur en met het 
college van burgemeester en wethouders mo
gelijk is over de vraag, welke van de voor eigen 
risico des bestuurs aangeschafte zaken en 
tot welk bedrag voor bekostigingfo aanmerking 
komen; dat, voor zoover de meubelen betreft, 
daarbij nog komt, dat deze aanvankelijk door 
het bestuur in rekening werden gebracht voor 
de exploitatievergoedin~, bedoeld in artikel 
101 der wet, over het tiJdvak 1934 tot en met 
1936 ; dat dit geschiedde ondanks het feit, 
dat destijds voor deze aanschaffingen overeen
komstig artikel 72 afzonderlijk gelden uit de 
gemeentekas hadden aangevraagd kunnen 
worden ; dat het schoolbestuur, door zooveel 
mogelijk zijne uitgaven uit de vergoeding vol-

gens artikel 101 te bestrijden, handelde in het 
belang van de financiën der gemeente ; dat 
het bestuur uit het oogpunt van zijn eigen be
lang deze gedragslijn met vertrouwen heeft 
durven volgen, omdat het wist, dat volgens de 
constante jurisprudentie der Kroon artikel 
72 voor de aangeschafte meubelen desnoods 
achteraf nog zou kunnen worden toegepast, 
indien de exploitatievergoeding onverhoopt 
onvoldoende zou blijken te zijn tot dekking van 
de daarvoor in rekening gebrachte uitgaven; 
dat de onderhavige aanvrage op dit punt dus 
betrof aanschaffingen, die reeds werden gedaan 
lang vóór de door den .raad genoemde wets
wijziging, toen er in verband met de jurispru
dentie der Kroon met de mogelijkheid, om 
artikel 72 achteraf voor de aanschaffin~ van 
leermiddelen toe t e passen, mocht worden 
gerekend en ook in vele gevallen de facto werd 
gerekend ; dat het schoolbestuur in het onder
havige geval dus door de a.fwijzing, als gevolg 
van de wetswijziging, op dit punt het slacht
offer zou worden van zijn vroegere, voor de 
gemeente voordeelige, vr~jwillige zelfbeperking 
in de toepassing van artikel 72 ; dat zulk een 
onbillijkheid zeker niet de bedoeling van de 
wetswijziging kan zijn geweest ; weshalve 
het schoolbestuur den Minister verzoekt, met 
vernietiging in zooverre van het bestreden raads
besluit te willen verstaan, dat de gemeente 
W onseradeel ook voor de geweigerde posten 
aan het bestuur alsnog de aangevraagde gelden 
zal moeten toestaan ; 

dat, nadat Onze Minister bij schrijven van 
9 Februari 1938, n° . 1446, afdeeling L.O. aan 
het schoolbestuur had bericht, op dit beroep
schrift geen beslissing te kunnen nemen, dit 
bestuur zich bij schrijven dd. 21 Februari 
1938 tot Ons heeft gewend, met verzoek, het 
bovenvermelde abusievelijk tot Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
gerichte beroepschrift te willen beschouwen 
als aan Ons te zijn gericht en als tijdig bij Ons 
te zijn ingekomen, opdat daarop alsnog t en 
gronde zou kunnen worden beschikt in voege 
als in het beroepschrift is verzocht ; 

dat het schoolbestuur daarbij aanvoert, 
dat het door bijzondere omstandigheden, eerst 
nadat geruime tijd verstreken was, gelegen
heid vond van de voormelde beslissing van 
Gedeputeerde Staten in beroep te komen en 
evenzeer niet • in staat was van te voren zijn 
deskundigen raadsman te raadplegen ; dat 
van zijnentwege derhalve een Óp 28 of 29 
Januari 1938, des namiddags tusschen 4 en 5 
uur per post bezorgd en derhalve tijdig in 
's-Gravenliage aangekomen, door het hoofd 
der school opgesteld, beroepschrift tegen de 
bovenbedoelde beslissing is ingediend; dat 
dit beroepschrift echter abusievelijk was ge
richt aan den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, welke foutieve adressee
r ing was te wijten aan het gemis aan deskundig
heid bij opsteller en bestuur ; dat het, tot 
ondersteuning van zijn verzoek aan Ons, het 
beroepschrift als aan Ons geadresseerd t e 
beschouwen, wijst op bepalingen als artikel 
84, lid 2, der Beroepswet en artikel. 19, lid 4, 
der wet, houdende instelling van raden van 
beroep voor de directe belastingen enz. ; dat 
deze bepalingen kennelijk zijn getroffen, om
dat bij procedures, als in de beide bedoelde 
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wetten worden geregeld, rechtskundige bij
stand niet is voorgeschreven en verzuimen 
terzake of fouten tegen de voorgeschreven 
processueele voorschriften door de niet-des
kundige justiciabelen licht kunnen voorko
men ; dat dezelfde ratio aanwezig is bij proce
dures betrekkelijk de La~er-Onderwijswet 1920 
en het dus alleszins redelijk en met geen enkele 
wettelijke bepaling in strijd geacht moet wor
den, wanneer het onderhavige beroepschrift, 
dat tijdig bij het onbevoegde adres inkwam, 
thans, nu zoo spoedig als daarna doenlijk was 
de zaak bij de bevoegde instantie, in casu de 
Kroon, is aangebracht, wordt geacht tijdig 
bij Ons te zijn ontvangen ; dat de foutieve 
adresseering overigens alleszins te veron t 
sch uldigen kan worden geacht, uit hoofde van 
gemis aan voldoende deskundigheid inzake 
de procesregelen bij het schoolbestuur, dat 
uiteraard bestaat uit leeken op dit gebied ; 
dat ook bij Ons besluit van 18 Juni 1937, n°. 
38, is geoordeeld, dat foutieve adresseering 
excusabel kan zijn en geenszins désastreus 
voor een appellant behoeft te worden; dat 
overigens de inhoud van het beroepschrift 
precies aangeeft de strekking daarvan ; 

0 . dat, blijkens de overgelegde stukken, 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 22 December 1937, n°. 168, 2e afd. 
F., op 31 December 1937 aan het appelleerend 
schoolbestuur is toegezonden ; 

dat het adres van beroep eerst op 22 Februari 
1938 bij Ons is ingekomen; 

dat mitsdien de termijn van 30 vrije dagen, 
bij artikel 17 der Lager-Onderwijswet 1920 
voor het instellen van beroep bij Ons gegund, 
niet is in acht genomen ; 

dat het schoolbestuur nu wel heeft verzocht 
het tot Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen gerichte adres als een aan 
Ons geadresseerd beroepschrift te beschouwen, 
doch dat dit stuk, dat de dagteekening draagt 
van 30 Januari 1938, niet binnen den op dien 
dag afloopenden beroepstermijn bij Ons is in
gekomen en tengevolge van de onjuiste adres
seering ook niet had kunnen zijn ingekomen, 
aangenomen, dat het in den avond van den 
meergenoemden dag het postkantoor te 's-Gra
venhage nog zou hebben bereikt; 

dat het schoolbestuur in deze nog een beroep 
heeft gedaan op een bepaling, als vervat in 
artikel 84, 2e lid, der Beroepswet, inhoudende, 
dat, wanneer een klaagschrift is ingediend bij 
een onbevoegden raad van beroep, de voor
zitter hetzelve zendt naar den bevoegden raad 
waar het geacht wordt te zijn ontvangen op 
den dag, waarop het bij den eersten raad is 
ingediend; 

dat echter overeenkomstige toepassing dezer 
bepaling in een geval als het onderwerpelijke 
niet geoorloofd is, alreeds hierom, wijl de hier
bedoelde bepaling een beperkte strekking heeft 
en niet voor toepassing vatbaar is, wanneer 
een klaagschrift, als daar bedoeld, bij een andere 
autoriteit dan een (onbevoegde) raad van be
roep is ingediend ; 

dat ook het beroep van den appellant op 
Ons besluit van 18 Juni 1937, n°. 38, faalt, 
aangezien het daar betrof een krachtens artikel 
205ter der Lager-Onderwijswet 1920 tot bur
gemeester en wethouders gericht verzoek, 
in welk geval door Ons werd beslist, dat aan 

L. 1938. 

het schoolbestuur van zijne onjuiste adressee
ring geen grief kan worden gemaakt, nu ar
tikel 205ter, door te spreken van "het gemeente
bestuur", zelf niet uitdrukkelijk aangeeft, of 
het verzoek moet worden gericht tot burge
meester en wethouders dan wel tot den gemeen
teraad; 

dat er in het onderwerpelijke geval voor 
zoodanigen twijfel geenerlei grond aanwezig 
is; 

dat gemis aan deskundigheid geen reden 
voor verontschuldiging kan opleveren en der
halve het schoolbestuur in deze niet kan baten; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den appellant in zijn beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

14 Mei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

Nu in de gemeente met ingang van 1 
Sept. 1934 geen boventallige onderwijzers 
meer werkzaam zijn geweest aan de open
bare scholen voor g. 1. o., kan het school
bestuur, wat het jaar 1935 betreft, nog 
slechts voor het tijdvak van 1 Jan.-1 
Sept. aanspraak maken op vergoeding 
voor boventallige onderwijzers. Echter 
moet bij toepassing, ingevolge het 2e lid 
van art. 100, van den klassedeeler van het 
vorige jaar, t. w. het jaar 1934, dan ook 
het aantal door het Rijk bekostigde onder
wijzers van dat jaar bij de berekening der 
vergoeding in aanmerking worden geno
men, onder welke onderwijzers ook moet 
worden gerekend de leerkracht, welke het 
Rijk ingevolge art. XIV, le lid der wet 
van 30 Dec. 1932, S. 689, heeft vergoed. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Regenten der Nederduitsch Hervormde Ge
meentescholen, te Utrecht, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 22 November 
1937, 3• afdeeling, n°. 4059/2998, tot ongegrond
verklaring van het beroep van de appellanten 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Utrecht van 21 Januari 1937, n°. 415/77a 0., 
houdende vaststelling van de vergoedin~, be
doeld in artikel 100 der Lager-Onderwijswet 
1920, ten behoeve van de bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs, Thorbeckelaan 1 te 
Utrecht, over het jaa!" 1935 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 April 1938, no. 182 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
Mei 1938, n°. 5294, afdeeling Lager Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun even
vermeld besluit onder meer hebben overwogen, 
dat de raad der gemeente Utrecht bij zijn be
sluit van 21 Januari 1937, n° . 415 /77 a 0., de 
gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 100 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve van 

, de genoemde school heeft : a. toegekend voor de 
· jaarwedde van een leerkracht - zijnde de on-

15 
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derwijzeres van bijstand S. Blaauwendraad -
over het tijdvak van 1 Januari 1935 tot en met 
21 Augustus 1935 ; b. geweigerd voor de jaar
wedde van een tweede leerkracht - zijnde den 
onderwijzer van bijstand A. van Bokhorst -
'Over het tijdvak van 1 Januari 1935 tot en met 
30 Juni 1935 ; dat het te dezer zake ingenomen 
standpunt van den gemeenteraad, blijkens de 
in zijn besluit aangehaalde Gedrukte Verzame
ling 1937, n°. 1, in het kort samengevat, neer
komt op het navolgende : nu van 1 September 
1934 af geen leerkrachten bij het openbaar 
gewoon lager onderwijs werkzaam waren boven 
het aantal, waarvan ingevolge artikel 56 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de jaarwedden door 
het Rijk aan de gemeente werden vergoed, 
konden de besturen der overeenkomstige bij 
zondere scholen, met toepassing van artikel 100, 
tweede lid, der Lager-Onderwijswet 1920, zooals 
dit na de wijziging bij de wet van 29 December 
1933 (Staatsblad n°. 779) luidt, nog tot 1 Sep
tember 1935 aanspraak maken op gemeente
lijke vergoeding van de jaarwedden van aan 
hun scholen verbonden boventallige leerkrach
ten ; als maatst af voor de berekening van het 
aantal van 1 Januari 1935 tot 1 September 1935 
t e vergoeden jaarwedden der boventallige leer
krachten geldt de overeenkomstig het door wet 
en jurisprudentie gevormde stelsel berekende. 
gunstigste klassedeeler van 1934, zijnde 33, 75; 
volgens dezen klassedeeler bestond voor de 

·onderhavige school recht op vergoeding van 
de wedden van 8 leerkrachten, zoodat, nu het 
Rijk daarvan tot 1 September 1934, 7 en daarna 
6 had vergoed, de gemeentelijke vergoeding 
was toegekend voor het tijdvak van 1 Januari 
1934 tot en met 31 Augustus 1934 voor de jaar
wedde van 1 leerkracht op grond van het eerste 
lid van artikel 100 van de genoemde wet en voor 
het tijdvak van 1 September 1934 tot en met 
31 December 1934 voor die van 2 leerkrachten 
op gr,md van het tweede lid van dat artikel, 
dit laatste met toepassing van den klassedeeler 
van 1933; bij uitsluitende toepassing van den 
klassedeeler van 1934, zouden voor het tijdvak 
van 1 J anuari 1935 tot 1 September 1935 weder
om de jaarwedden van 2 (8- 6) leerkrachten in 
aanmerking kunnen komen, doch, indien dit 

· zou geschieden, zou - nu het Rijk als gevolg 
van een wijziging in de leerlingenschaal na 
1 September 1934 slechts voor 6 leerkrachten 
de jaarwedden vergoedde - volgens de slot
woorden van artikel 100, tweede lid der wet, 
de jaarwedde van 1 leerkracht meer worden 
vergoed dan in 1934 geschiedde met toepassing 
van h et eerste lid van dat artikel; echter is 
zulks niet geoorloofd, omdat de terzake dienende 
jurisprudentie, waarbij de raad zich heeft aan
gesloten, zich verzet om t en behoeve van het 
jaar 1935 de jaarwedden van meer boventallige 
leerkrachtl'ln te vergoeden dan in 1934 volgens 
den klassedeeler van dat jaar op grond van arti
kel 100, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
zijn vergoed ; dat hun college meent te moeten 
overwegen, dat het tweede lid van artikel 100 
der Lager-Onderwijswet 1920, zooals dit sedert 
1 April 1934 luidt, in verband met het eerste lid 
van dat artikel gelijk bij onderscheidene van 
Onze besluiten is beslist, in dezen zin is te ver
staan, dat indien in eenig jaar de dusgenaamde 
klassedeeler van de openbare scholen wijziging 
ondergaat, de besturen der overeenkomstige 

bijzondere scholen met den in dat jaar toege
pasten klassedeeler nog gedurende één jaar na 
het tijdstip, waarop die klassedeeler is gewijzigd, 
rekening mogen houden ; dat evenwel deze be
paling - welke slechts beoogt de schoolbestu
ren in voorkomend geval niet onmiddellijk te 
nopen tot vermindering van het onderwijzend 
personeel aan de school en aan die besturen 
daarbij eenige speling te geven - niet in de wet 
is opgenomen om gemeentelijke vergoeding te 
verkrijgen voor meer boventallige leerkrachten 
dan in het voorafgaande jaar - hier het jaar 
1934 - door de gemeente zijn vergoed volgens 
het eerste lid van artikel 100 der wet, nàch, zoo
als is aangenomen bij verschillende van Onze 
beslissingen, de strekking kan hebben om de 
schoolbesturen voor verlies van Rijksvergoeding 
schadeloos te stellen ; dat mitsdien bij toepas
sing ingevolge artikel l 00, tweede lid, der 
Lager-Onderwij swet 1920, van den klassedeeler 
van het vorig jaar, ook het aantal door het Rijk 
bekostigde leerkrachten der school van het 
vorige jaar bij de berekèning in aanmerking 
moet worden genomen, indien dit aantal is ge
daald ; dat aan dit laat ste geen afbreuk wordt 
gedaan door de omstandigheid, dat - in casu 
tot 1 September 1934 - het Rijk behalve op 
grond van artikel 97 van de genoemde wet, ook 
ingevolge artikel XIV, eerste lid, der bij de wet 
van 29 December 1933 (Staatsblad n°. 779) ge
wijzigde wet van 30 December 1932 (Staatsblad 
n°. 689) de jaarwedde van een leerkracht heeft 
vergoed, omdat voor de toepassing van artikel 
100 der Lager-Onderwijswet 1920 alleen van 
belang is voor hoeveel leerkrachten het Rijk de 
jaarwedden vergoedde en niet krachtens welke 
wetsbepaling zulks geschiedde ; dat in het 
onderhavige gevàl toepassing ingevolge artikel 
100, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
van den klassedeeler van 1934, zijnde 33,75, 
bij een gemiddeld aantal leerlingen van 274½ 
in dat jaar, na afronding tot uitkomst geeft een 
aantal van 8 leerkrachten ; dat het aantal leer 
krachten, waarvoor over het tijdvak van 1 Ja
nuari 1934 tot 1 September 1934 Rijksvergoeding 
werd genoten, 7 bedroeg, zoodat over dat tijd
vak ingevolge het eerste lid van artikel 100 de 
jaarwedde van 1 leerkracht ten laste van de ge
meentekas behoorde te worden gebracht en ook 
is gebracht ; dat intusschen de gemeente 
Utrecht met ingang van l September 1934 geen 
boventallige leerkrachten aan de openbare 
scholen voor gewoon lager onderwijs meer werk
zaam had, zoodat van dezen dag af vergoeding 
aan de besturen van bijzondere scholen voor ge
woon lager onderwijs, ingevolge het eerste lid 
van artikel 100 der wet niet meer mogelijk was ; 
dat daarna, nu aan de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs in de gemeente Utrecht 
gedurende het geheele jaar 1933 boventallige 
leerkrachten zijn werkzaam geweest, het ap
pelleerende schoolbestuur aanspraak op ver
goeding uit de gemeentekas had op grond van 
de slotwoorden van het tweede lid van artikel 
100 van 1 September 1934 tot en met 31 De
cember 1934, met toepassing zoowel van den 
klassedeeler van 1934, zijnde 33.75, als van dien 
van 1933, zijnde 31.22, indien de inderdaad 
gunstiger uitslag in verband met het aantal 
leerkrachten, dat aan de school over 1934 werk
zaam was geweest, van invloed had kunnen zijn 
(hetgeen niet het geval is), en, eveneens op 
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grond van de bovenaangehaalde slotwoorden, 
van 1 Januari 1935 af tot en met 31 Augustus 
1935, met toepassing van den klassedeeler van 
1934, doch, naar uit het bovenstaande volgt, 
voor niet meer leerkrachten dan de gemeente 
ingevolge het eerste lid van artikel 100, onder
scheidenlijk in 1933 en 1934 had vergoed, te 
weten één ; dat nu weliswaar de gemeente 
Utrecht in feite over het tijdvak van 1 Septem
ber 1934 tot en met 31 December 1934 de jaar
wedden van 2 leerkrachten heeft vergoed, in 
verband met het feit, dat van 1 September 1934 
het aantal door het Rijk bekostigde leerkrachten 
van 7 tot 6 was gedaald, doch het schoolbe
stuur aan deze vergoeding geen recht kan ont
leenen op de vergoeding van de jaarwedden 
van 2 boventallige leerkrachten over het tijdvak 
van 1 Januari 1935 tot en met 31 Augustus 
1935, ingevolge de slotwoorden van het tweede 
lid van artikel 100 der Lager-Onderwijswet 
1!)20; dat mitsdien de raad der gemeente 
Utrecht terecht heeft geweigerd om de jaar
wedde van den onderwijzer van bijstand A. van 
Bokhorst, over het tijdvak van 1 Januari 1935 
tot en met 30 Juni 1935 voor gemeentelijke 
vergoeding in aanmerking te brengen ; 

dat de Regenten der Nederduitsch Hervormde 
Gemeentescholen, te Utrecht, in beroep aan
voeren, dat zij zich niet kunnen vereemgen met 
de beslissing van Ged. Staten ; dat Ged. Staten 
onder meer overwegen, dat "voor de toepassing 
van artikel 100 der Lager-Onderwijswet 1920 
alleen van belang is, voor hoeveel leerkrachten 
het Rijk de jaarwedden vergoedde en met 
krachtens welke wetsbepaling zulks geschiedde"; 
dat dit juist zou zijn, indien het ging om de toe
passing van het genoemde wetsartikel over de 
jaren 1933 en 1934, omdat ingevolge artikel 
XIV, tweede lid, der wet van 30 December 1932 
(Staatsblad n°. 689) gedurende deze beide jaren 
uit het eerste lid van artikel 100 werden ge
schrapt de woorden "ingevolge artikel 56" en 
"ingevolge artikel 97" ;" dat het evenwc-1 in het 
onderwerpelijke geval gaat om de toepassing 
van artikel 100 over het jaar 1935, en te reke
nen van 1 Januari van dit jaar de aangehaalde 
woorden in het eerste lid van artikel 100 werden 
hersteld ; dat de bewering van Ged. Staten, dat 
voor de toepassing van artikel 100 alleen van 
belang is, voor hoeveel leerkrachten het Rijk de 
jaarwedde vergoedde en niet krachtens welke 
wetsbepaling zulks geschiedde, - voorzooveel 
het jaar 1935 betreft - in strijd is met de uit
drukkelijke bewoording van artikel 100; dat in de 
op deze onjuistheid gebaseerde overweging van 
de laatste alinea wordt erkend het feit, dat de 
gemeente Utrecht over het tijdvak van 1 Sep
tember 1934 tot en met 31 December 1934 de 
jaarwedden van twee leerkrachten heeft ver
goed ; dat de meening, dat mettemin artikel 
100, tweede lid, geen recht zou geven op ver
goeding voor twee boventallige leerkrachten 
over het tijdvak van 1 Januari tot en met 
31 Augustus 1935 echter in lijnrechten strijd 
is met de wet ; 

0. dat Wij Ons vereemgen met de bestreden 
beslissing van Ged. Staten van Utrecht ; 

dat hetgeen de appellanten in beroep aan
voeren de onjuistheid van deze beslissing niet 
in het licht vermag te stellen ; 

dat zij wel tegenover de overweging van Ged. 
Staten, dat voor de toepassing van artikel 100 

der Lager-Onderwijswet 1920 alleen van belang 
is voor hoeveel leerkrachten het Rijk de jaar
wedden vergoedde en met krachtens welke 
wetsbepaling zulks geschiedde, er op wijzen, dat 
de woorden "ingevolge artikel 56" en "inge
volge artikel 97" in het eerste lid van artikel 100, 
welke woorden krachtens het tweede lid van 
artikel XIV der wet van 30 December 1932 
(Staatsblad n°. 689) gedurende de jaren 1933 en 
1934 vervielen, te rekenen van 1 Januari 1935 
weder zijn hersteld, doch dat dit verweer niet 
opgaat; 

dat immers, nu in de gemeente Utrecht met 
ingang van 1 September 1934 geen boventallige 
onderwijzers meer werkzaam zijn geweest aan 
de openbare scholen voor gewoon lager onder
wijs, het schoolbestuur, wat het jaar 1935 be
treft, nog slechts voor het tijdvak van 1 Janu
ari tot 1 September aanspraak op vergoeding 
voor boventallige onderwijzers kan ontleenen, 
zulks ingevolge het tweede lid van artikel 100 ; 

dat nu echter bij toepassing, ingevolge deze 
bepaling, van den klassedeeler van het vorige 
jaar, te weten het jaar 1934, ook het aantal 
door het Rijk bekostigde onderwijzers van dat 
jaar bij de berekening van de vergoeding in 
aanmerking moet worden genomen, aangezien, 
geschiedde dit met, de vergoeding zou neer
komen op schadeloosstelling voor het verlies 
van Rijksvergoeding in verband met de om: 
standigheid, dat het aantal van de door het Rijk 
vergoede onderwijzers, hetwelk tot 1 September 
1934 7 bedroeg, na dien datum is gedaald tot 6; 

dat dit medebrengt, dat, aangezien, zooals 
de appellanten zelf naar voren hebben gebracht, 
ook in het jaar 1934 in het eerste lid van artikel 
100 de woorden "ingevolge artikel 97" ont
braken, tot de onderwijzers, wier jaarwedden 
en wedden door het Rijk aan het schoolbestuur 
zijn vergoed, ook moet worden gerekend de 
leerkracht, welke het Rijk ingevolge art. XIV, 
eerste lid, der wet van 30 December 1932 
(Staatsblad n°. 689) heeft vergoed; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

16 Mei 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet artt. 1 en 2.) 

De Kantoor. heeft in het bestreden von
nis overwogen, dat de ruimte, waarin de 
werkzaamheden van het schouwen der 
eieren plaats had, eene werkplaats is in 
den zin van art. 2 Arbeidswet en wel op 
grond, dat aldaar de partijen eieren, zijn
de handelswaar, met het oog op den ver
koop in het klein plachten te worden ver
pakt. Deze beslissing vindt steun in art. 2 
Arbeidswet. De feitelijke ondergrond van 
dit oordeel , welke in de bewezenverklaring 
is terug te vinden, is - nu het een Kan
tongerechtsvonnis betreft, hetwelk de gron
den inhoudt, waarop het is gewezen, in 
cassatie onaantastbaar. 

Hieruit volgt, dat, wat er ook moge zijn 
van de vraag, of het schouwen van eieren 
moet beschouwd worden als het tot ver-
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koop of gebruik geschikt of meer geschikt 
maken van die eieren, dit schouwen in elk 
geval was arbeid in een fabriek of werk
plaats. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, die van 
oordeel is, dat het schouwen van eieren 
n iet een handeling is waardoor die voor
werpen voor verkoop of gebruik geschikt 
of meer geschikt worden gemaakt, terwijl 
- zij het dan dat het schouwen gesch ied
de in de besloten ruimte der eiérenpakkerij
onderneming - echter niet meer is be
wezen verklaard dan het schouwen.] 

Op het beroep van J. H., directeur der 
N.V. G . L. , te Oostzaan, requirant van cas
satie tegen een te zijnen laste gewezen vonnis 
van het Kantongerecht te Zaandam van 14 
Dec. 1937, waarbij requirant ter zake van: 

I. ,,als hoofd en bestuurder van eene on
derneming niet zorgen, dat in zijn onderne
ming geen arbeid wordt verricht in strijd met 
het bij of krachtens de Arbeidswet 1919 be
paalde (lees: gepleegd ten aanzien van twee 
personen)" ; 

IL "als hoofd en bestuurder van eene on
derneming, waarin arbeid wordt verricht in 
eene werkplaats niet wrgen, dat in die in
richting op eene plaats, die vrij toegankelijk 
is voor alle arbeiders in de inrichting werk
zaam, eene gedagteekende en door hem onder
teekende arbeidslijst, welke voldoet aan de 
in of krachtens art. 68 der Arbeidswet 1919 
gegeven voorschriften wordt opgehangen en 
opgehangen blijft, zoodanig dat daarvan ge
makkelijk kan worden kennis genomen", met 
aanhaling van de artt. 1 sub 1, 2 sub 1a, 8 
sub a, 24 sub 2, 68 sub la, 74 sub 2a, 83 sub 
1 en 4, 87 en 100 der Arbeidswet 1919, 23, 62, 
91 Sr., is veroordeeld tot twee geldboeten, 
elk van twee gulden en ééne geldboete van 
een gulden en een dag vervangende hechtenis 
voor elke boete. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Bij schriftelijk vonnis van 14 Dec. 1937 ver
klaarde de Kantonrechter te Zaandam ten 
Jaste van requirant wettig en overtuigend be
wezen, dat in de gemeente Oostzaan op 23 
Juli 1937 des voormiddags te omstreeks 6 
uur 20 minuten door Hendrik Lukken en Si
mon H avik arbeid is verricht in de eieren
pakkerijonderneming der N. V. G. L., van 
welke onderneming verdachte was het hoofd 
en de bestuurder, welke arbeid werd verricht 
in eene besloten ruimte dier onderneming waar 
anders dan uitsluitend ten behoeve eener al
daar gevestigde huishouding handelswaren 
met het oog op den verkoop in het klein 
plachten te worden verpakt anders dan in 
winkels voor den verkoop ter plaatse en op 
veilingen, gelegen aan de Dorpstraat No. 141 
aldaar, welke arbeid bestond in het schouwen 
van eieren , terwijl hij, verdachte , niet heeft 
gewrgd, dat bedoelde arbeid niet op dat tijd
stip van dien dag door die arbeiders werd 
verricht en niet heeft gezorgd, dat in die in
richting op eene plaats, die vrij toegankelijk 
was voor alle arbeiders in de inrichting werk
zaam, de bij de Arbeidswet 1919 vereischte 
arbeidslijst was opgehangen en opgehangen 

bleef wodanig dat daarvan gemakkelijk kon 
worden kennis genomen. 

Hieraan gaf hij de benaming: enz. 
Requirant teekende beroep in cassatie aan, 

en droeg bij schriftuur als middelen voor: 
,,S. althans v. t . der artt. 350, 351, 352, 

358 , 359 , 398 en 425 Sv. en der artt. 1 sub 1 , 
2 sub 1a, 8 sub a, 24 sub 2, 68 sub la, 74 
sub 2a, 83 sub 1 en 4, 87 en 100 der Wet van 
1 November 1919 , S. 624 (Arbeidswet) door
dat de Kantonrechter te Zaandam in zijn von
nis d .d. 14 Dec. 1937, requirant heeft ver
oordeeld tot: twee geldboeten elk van twee 
gulden en tot een geldboete van een gulden, 
bij niet-betaling te vervangen iedere boete 
door een dag hechtenis , terzake, dat hij 

I. Als hoofd en bestuurder van een onder
neming niet heeft gezorgd, dat in zijn onder
neming geen arbeid wordt verricht in strijd 
met het bij of krachtens de Arbeidswet 1919 
bepaalde. 

II. Als hoofd en bestuurder van een onder
neming, waarin arbeid wordt verricht in een 
werkplaats niet zorgen, dat in die inrichting 
op een plaats, die vrij toegankelijk is voor alle 
arbeiders in de inrichting werkzaam, een ge
dagteekende en door hem onderteekende ar
beidslijst welke voldoet aan de in of krach
tens art. 68 der Arbeidswet 1919 gegeven 
voorschriften wordt opgehangen en opgehan
gen blijft, wodanig dat daarvan gemakkelijk 
kan worden kennis genomen." 

Ter toelichting stelde hij: 
"Requirant is van dit veroordeelend vonnis 

t ijdig in cassatie gekomen en voert ter toe
! ichting van zijn middelen aan het navolgende: 

a. Art. 1 der Arbeidswet sub la j 0 art. 1 
sub 2a dier wet bepalen, dat onder arbeid in 
den zin dier wet niet moet verstaan worden 
arbeid in een onderneming van landbouw, 
tuinbouw, boschbouw of in een veehouderij, 
behoudens wanneer het betreft werkzaamheden 
in fabrieken, waarin voortbrengselen dier be
drijven worden verwerkt. 

Requirants personeel is werkzaam geweest 
met het schouwen van eieren, hetgeen onge
twijfeld niet is het verwerken van voort
brengselen van veeteelt. 

Deze werkzaamheid valt dus niet onder het 
begrip arbeid in den zin der Arbeidswet, om
dat de arbeid veeteelt betreffende daar niet 
onder valt behalve dan als deze arbeid be
treft het verwerken der voortbrengaelen, welk 
laatste i. c. niet het geval is. 

Immers is schouwen van eieren niets anders 
dan keuren of deze voor de consumptie ge
schikt zijn. 

Aan het ei zelve gebeurt niets, dat ook maar 
in de verste verte lijkt op hetgeen taalkundig 
en juridisch moet worden verstaan onder ver
werken. 

Koenens verklarend handwoordenboek geeft 
als omschrijving van het begrip verwerken 
"werkende verbruiken"; hier geschiedt geen 
enkel verbrui k, waardoor iets nieuws ontstaat. 
Het verwerken van eieren geschiedt eerst door 
den banketbakker, de huisvrouw of den fa
brikant van eierpoeder. 

De wet is in haar voorbeelden in art. 1 
sub 2a ook zeer duidelijk en noemt daar de 
zuivelbereiding, waar uit melk wordt gemaakt 
boter, kaas, room enz., de aardappelmeelfa-
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brieken, waar de aardappel tot meel wordt 
vermalen, de fabrieken waar uit stroo karton 
wordt gemaakt, waar suiker wordt gemaakt 
uit bieten, groenten worden in blik ingemaakt 
na diverse bewerkingen, graan tot meel wordt 
veranderd. 

In al deze gevallen wordt het product van 
landbouw en veeteelt onherkenbaar veranderd, 
waarvoor intensieve en langdurige arbeid noo
dig is en dus wel degelijk van verwerken 
kan worden gesproken, doordat het artikel 
door de daaraan verrichte arbeid geheel van 
gedaante verandert. 

Het eenige, wat in deze pleegt te gebeuren 
is, dat wordt nagegaan welke eieren voor de 
consumptie ongeschikt zijn, doch noch aan het 
bruikbare, noch aan het onbruikbare ei wordt 
iets veranderd, waardoor men zou kunnen 
zeggen, dat het ei verwerkt wordt. 

b. Evenmin valt de plaats waar de eieren 
geschouwd worden onder het begrip fabriek 
of werkplaats zooals dit in art. 2 sub la is 
omschreven. Op een dergelijke plaats wordt 
niet gewerkt aan of ten behoeve van voor
werpen of stoffen om deze te vervaardigen, 
te veranderen, te herstellen, te versieren, af 
te werken of op eenige wijze tot verkoop of 
gebruik geschikt of meer geschikt te maken. 
Niets van dit alles pleegt daar met het voor
werp te gebeuren. Het ei is geschikt of onge
schikt. De keurder kan dit niet geschikt ma
ken, doet dit ook niet. Hij maakt het ei dus 
niet geschikt of meer geschikt voor den ver
koop. 

Men zou nu kunnen redeneeren, dat hij de 
partij eieren meer of minder geschikt maakt 
voor den verkoop. 

Allereerst gaat deze redenatie niet op om
dat de wet spreekt van voorwerpen of stoffen. 
Een partij eieren is geen voorwerp en ook 
geen stof, het is geen goed in rechtszin; elk 
ei is een voorwerp, een goed, doch een partij 
eieren is een zeer willekeurig begrip om een 
hoeveelheid aan te duiden, welk begrip zelfs 
geen eenigszins te benaderen kwantum aan
geeft. 

Voorts was er een hoeveelheid eieren aan
wezig, waarvan ieder ei afzonderlijk werd be
oordeeld, deze hoeveelheid was niet in par
tijen verdeeld, die als partij werden beoor
deeld. 

Indien men de geheele hoeveelheid eieren 
toenmaals aanwezig als een partij eieren wil 
zien, kan men toch onmogelijk volhouden, dat 
deze hoeveelheid door het schouwen meer of 
minder geschikt is gemaakt. 

Indien deze hoeveelheid voor 90 % uit 
slechte eieren bestond was deze partij onge
schikt voor verkoop, als zoodanig, ook reeds 
voor het schouwen. Het schouwen verwijder
de 90 % die r eie re n , e r bleef 10 % ove r. Kan 
men nu beweren dat deze 10 % dezelfde partij 
is als aanvankelijk aanwezig was en deze aan
vankelijke partij door het schouwen is ge
schikt gemaakt voor verkoop? 

Indien blijkt na schouwing dat de geheele 
partij geschikt is, dan was deze het ook te 
voren, geschikt gemaakt is deze zeker niet. 
Indien blijkt na schouwing, dat de geheele 
partij ondeugdelijk is, was die reeds te voren 
ongeschikt en is door het schouwen deze partij 
niet geschikt geworden. 

c. De Kantonrechter overweegt, dat de on
derwerpelijke besloten ruimte, waarin partijen 
uit eieren bestaande handelswaar, met het oog 
op de verkoop in het klein placht te worden 
verpakt, anders dan in winkels voor de verkoop 
ter plaatse en op veilingen, was een werk
plaats in den zin der Arbeidswet 1919 en nu 
dat verpakken na geheele of gedeeltelijke 
schouwing in een daar gevestigde eierengros
sierderij geschiedde, dat schouwen in die on
derneming arbeid in den zin van art. 1 dier 
wet was. 

Requirant in cassatie kan zich allerminst 
met deze overweging vereenigen. 

Allereerst bestond de handelswaar niet uit 
partijen eieren, doch uit eieren, terwijl verder 
de Kantonrechter ten onrechte het schouwen 
niet ziet als een op zichzelf staande handeling 
doch dit verbindt aan het verpakken. Het 
verpakken is een geheel afzonderlijke werk
zaamheid, het schouwen staat geheel los daar
van. Toch is ook verpakken van eieren geen 
arbeid in den zin der Arbeidswet 1919 omdat 
ook verpakken geen verwerken is. Het stond 
dus requirant in cassatie volkomen vrij zijn 
personeel eieren te laten schouwen, ook voor 
7 uur des voormiddags, daar het schouwen 
van eieren geen arbeid is, als omschreven in 
art. 1 sub la j O • art. 1 sub 2a der Arbeidswet, 
terwijl hij ook niet verplicht was zorg te dra
gen, dat een arbeidslijst als door de wet be
doeld in de inrichting aanwezig was, daar 
deze inrichting niet was een inrichting als 
door de Arbeidswet bedoeld in art. 2 sub la. 

Requirant heeft zich dus niet schuldig ge
maakt aan overtreding van art. 24 sub 2 en 
art. 68 sub la der Arbeidswet j 0

• art. 74 sub 
2a dier wet, zoodat art. 83 sub 1 en sub 4 
dier wet inhoudende strafbepalingen terzake 
ten onrechte zijn toegepast." 

Requirant geeft hier verschillende beschou
wingen, wel ke niet alle in cassatie in aan
merking kunnen komen. 

De eenige vraag welke m. i. in cassatie te 
beoordeelen is, en waarop de Kantonrecht-er 
een bevestigend antwoord heeft gegeven, is 
deze, of het schouwen van eieren in een 
eierenpakkerij-onderneming een handeling is, 
om die voorwerpen tot verkoop of gebruik ge
schikt of meer geschikt te maken. _ 

Zeker kunnen ten aanzien van eieren in een 
dergelijke onderneming en in de werkplaats 
daarvan tal van handelingen verricht worden, 
welke die strekking hebben. Ik wijs daarbij op 
het arrest van 16 November 1931 (W. 12445) 
waarbij beslist is, dat het verpakken en in
pakken van eieren het vervoer daarvan ge
makkelijker maakt, hetgeen de verkoopbaar
heid bevordert dat door de afstempeling (het 
betrof in dat geval eieren voor het buiten
land bestemd) de eieren een grooter afzet
gebied verkrijgen en dus meer verkoopbaar 
worden. 

Omtrent deze werkzaamheden oordeelde de 
H. R. , dat zij de eieren tot verkoop meer 
geschikt maakten. 

De thans in behandeling zijnde strafzaak 
betreft een werkzaamheid waarover meer twij
fel kan rijzen. Het schouwen van eieren is niet 
een handeling waardoor die voorwerpen voor 
verkoop of gebruik geschikt of meer geschikt 
worden gemaakt, maar waardoor wordt vast-
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gest.eld of elk ei op zichzelf voor verkoop of ge
bruik geschikt is. De werkplaats waar dit 
geschiedde was wel de beslot.en ruimte der 
eierenpakkerij-onderneming, maar er is niet 
meer bewezen verklaard dan het schouwen. 
Het antwoord op de t.e beantwoorden vraag 
zou naar mijn meening anders kunnen uit
vallen, wanneer bewezen verklaard was het
geen t,e laste was gelegd, nl. dat daar een 
partij eieren geschouwd werd, om deze voor 
gebruik of verkoop meer geschikt te maken, 
want inderdaad wordt een partij eieren meer 
geschikt voor verkoop, · wanneer men er eerst 
de ondeugdelijke uit verwijdert. De aangetrof
fen hoeveelheid wordt dan als een geheel be
schouwd. 

Het bewezenverklaarde betreft echter juist 
niet een hoeveelheid, maar een handeling met 
elk ei op zich zelf, en zooals ik reeds opmerk
te wordt daardoor slechts uitgemaakt of dat 
ei verkoopbaar is. 

Ik ben derhalve van oordeel dat het be
wezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert 
en concludeer, dat het bestreden vonnis, voor 
zoover het een strafbaarverklaring en ver
oordeeling bevat worde vernietigd, en requi
rant worde ontslagen van alle rechtsvervol
ging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne ; 
Gelet op het middel van cassatie , door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie Con
clusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeenkom
stig de dagvaarding, ten laste van requirant 
bewezen is verklaard, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, dat in de ge
meente Oostzaan enz. (zie Conclusie); 

0. dat requirant tot toelichting van het cas
satiemiddel onder meer heeft aangevoerd: 

a. Artikel 1 der Arbeidswet sub la juncto 
artikel 1 sub 2a dier wet bepalen, enz. (zie 
Conclusie); 

0 . dat de Kantonrecht.er in het bestreden 
vonnis heeft overwogen, dat de ruimte, waarin 
de werkzaamheid van het schouwen der eieren 
plaats had, is eene werkplaats in den zin van 
artikel 2 der Arbeidswet en wel op grond, 
dat aldaar de partijen eieren, zijnde handels
waar, met het oog op den verkoop in het 
klein plachten te worden verpakt; dat deze 
bes! issing st.eun vindt in genoemd artikel 2 
der wet en de feitelijke ondergrond van dit 
oordeel, welke Ïn de bewezenverklaring is te
rug te vinden, nu het een Kantongerechts
vonnis betreft, hetwelk de gronden inhoudt, 
waarop het is gewezen, in cassatie onaantast
baar is; 

0. dat hieruit volgt, dat, wat er ook moge 
zijn van de vraag, of het schouwen van 
eieren moet beschouwd worden a ls het tot ver
koop of gebruik geschikt of meer geschikt 
maken van die eieren, dit schouwen in elk 
geval was arbeid in een fabriek of werk
plaats; dat derhalve ook de grief onder a 
geen doel kan treffen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

16 M ei 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 art. 2; Wet R. 0 . 

· art. 99.) 
De grief, dat de Kantonr. ten onrechte 

heeft aangenomen, dat de onderneming 
van req. te beschouwen is als een onder
neming in den zin van art. 1 j 0 art. 2 der 
Arbeidswet 1919, daat· toch het schrappen 
en schoonmaken van kaas volstrekt n iet 
zou zijn een geschikt of meer geschikt ma
ken van de kaas tot den verkoop of ge
bruik, kan niet tot cassatie leiden. De 
Kantonr. toch heeft als bewezen aange
nomen, dat de door N. verricht.e werk
zaamheden plaats hadden in de nader aan
geduide ruimte, waar "anders dan uitslui, 
tend ten behoeve eener aldaar gevestigde 
huishouding placht gewerkt te worden aan 
een ten behoeve van het tot verkoop en 
gebruik meer geschikt maken van kaas" , 
en daar de grief hierop neerkomt, dat 
deze bewezenverklaring, a ls steunende op 
onvoldoende gronden, niet naar den eisch 
der wet met redenen is omkleed, kan zij, 
ingevolge art. 99 lid 2 Wet R. 0., geen 
grond voor cassatie opleveren. 

[Anders implicite Adv.-Gen. Wijnveldt, 
die meent, dat he t vonnis voorzoover het 
een strafbaar verklaring en veroordeeling 
bevat moet worden vernietigd, omdat, 
waar het alleen gaat over schrappen en 
schoonmaken van kaas, het middel ge
grond moet worden geacht.] 

Op het beroep van J . de J., kaashandelaar, 
t,e IJlst, requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen vonn is van het Kanton
gerecht te Sneek van 7 Febr. 1938, waarbij 
requirant, ter zake van : als hoofd en bestuur
der van eene onderneming, waarin arbeid 
wordt verricht in een werkplaats, niet zorgen, 
dat . in die inrichting op eene plaats, die vrij 
toegankelijk is voor all e arbeiders in die in
richting werkzaam, eene gedagteekende en 
door hem onderteekende arbeidslijst welke vol
doet aan de in of krachtens art. 68 der Ar
beidswet 1919 gegeven voorschri ften is opge
hangen, wodanig dat daarvan gemakkelijk 
kan worden kennisgenomen, met aanhaling 
van de artt. 1, 3 (lees: 2) , 68, 83, 87 , 100 der 
Arbeidswet 1919, 23, 91 Sr. , is veroordeeld tot 
eene geldboete van twee gulden en twee dagen 
vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Bij mondeling vonnis van 7 Februari 1938 
verklaarde de Kantonrechter t,e Sneek ten 
laste van requirant bewezen, dat hij op 8 Ja
nuari 1938, des voormiddags omstreeks 11 
uur, te IJlst als hoofd en bestuurder van eene 
kaashandelsonderneming, in welke onderne
ming op dat tijdstip in een aldaar in perceel 
Geeuwkade 5 gelegen open/besloten ruimte, 
waar, anders dan uitsluitend ten behoeve eener 
aldaar gevestigde huishouding placht gewerkt 
te worden aan en ten behoeve van het tot ver
koop en gebruik meer geschikt maken van 
kaas, arbeid W'Jrd verricht bestaande in het 
schrappen en schoonmaken van kaas door 
Dirk Nijdam niet heeft gewrgd dat in die in
richting eene arbeidslijst was opgehangen. Hij 
gaf hieraan de benaming: enz. 
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In cassatie gekomen, voert requirant bij 
schriftuur aan, dat hij beroep in cassatie heeft 
ingesteld tegen voormeld vonnis, omdat hij 
van oordeel is, dat hij daarin op onjuiste 
gronden, dus door verkeerde toepassing, resp. 
interpretatie, van de Arbeidswet 1919 is ver
oordeeld; 

dat namelijk zijne onderneming niet geacht 
kan worden te zijn eene onderneming in den 
zin van art. 1 der Arbeidswet 1919, daar toch 
de werkzaamheden, welke volgens art. 2 dier 
Wet - waarop ook in de oorspronkelijke dag
vaarding wordt gedoeld - de ruimte, waarin 
arbeid wordt verricht, tot een fabriek of werk
plaats kunnen stempelen, alle gericht moeten 
zijn op het tot verkoop of gebruik geschikt 
of meer geschikt maken, in casu van de in 
zijne onderneming aanwezige kaas, hetgeen 
niet is komen vast te · staan; 

dat immers het schrappen en schoonmaken 
van kaas, genoemd in de oorspronkelijke _dag
vaarding en in voornoemd vonnis, volstrekt 
niet is een geschikt of meer geschikt maken 
va:n de kaas tot den verkoop of gebruik; 

dat immers door hem en door den kaashan
delaar in het algemeen, de kaas wordt ge
kocht, welke reeds geschikt tot den verkoop 
én gebruik is, en dat schoonmaken en schrap
pen beide vormen zijn van onderhoud, opdat 
de kaas voor den verkoop en gebruik geschikt 
blijft en niet door natuurlijke invloeden on
geschikt tot den verkoop en gebruik zou wor
den, zooals alle voorwerpen, welke niet onder
houden wórden; 

dat toch de Wetgever wel degelijk bepaalde 
vormen van arbe id heeft bedoeld, aangezien 
anders kortweg alle arbeid onder de Arbeids
wet 1919 was gevallen en men geen omschrij
ving van bepaalde werkzaamheden had ge
geven. 

Naar aanleiding van dit middel merk ik op, 
dat de kaashandel meermalen aan den H. R. 
gelegenheid heeft gegeven te bes! issen omtrent 
het begrip werkplaats in den zin der Arbeids
wet 1919, in het bijzonder over de vraag of 
voorwerpen of stoffen in de pakhuizen op de 
een of andere wijze tot verkoop of gebruik 
geschikt of meer geschikt werden gemaakt. Bij 
arrest van 15 0ctober 1923 (W. 11115; N. J . 
1923, 1331) maakte de H. R. uit, dat het 
verven van kaas beschouwd moet worden als 
het tot verkoop meer geschikt maken, terwijl 
evenzoo geoordeeld werd bij arrest van 30 
Juni 1924 over het paraffineeren van kaas, 
daar deze bewerking uitdroging en rijping 
tegengaat. (W. 11237; N . J . 1924, 913). 

Bij arrest van 19 0ctober 1925 (W. 11462; 
N. J. 1925, 1225) viel echter de meer alge
meene· beslissing, dat werkzaamheden, welke 
strekken tot behoud der kaas, niet gezegd 
kunnen worden haar meer tot verkoop ge
schikt te maken. 

Het is daarom zaak na te gaan, wat in deze 
strafzaak gebleken is. In de telastelegging 
wordt alleen gesproken over het schrappen 
en schoonmaken van kaas, en dit is dan ook 
bewezen verklaard op grond van de verklaring 
van requirant, die d it fe it grif heeft toege
geven, wel ke verklaring steun vindt in het
geen de verbalisant u it eigen waarneming 
heeft gezien. Uit diens proces-verbaal blijkt 
wel, dat requ irant en diens knecht verklaard 

hebben, dat · in de afgesloten ruimte ook kaas 
geparaffineerd werd, maar dit speelt in deze 
procedure m.i. verder geen rol, al zou, wan
neer hiervan uit telastelegging of bewezen
verklaring bleek, daaruit, gezien de recht
spraak, volgen, dat hier sprake is van een 
werkplaats in den zin der Wet. Nu dit niet 
het geval is, en het alleen gaat over schrap
pen en schoonmaken van kaas, handel ingen, 
welke - a l blijkt uiet van het doel - alleen 
geacht moeten worden te geschieden tot be
houd der kaas, acht ik het middel juist, en de 
bewezenverklaarde handelingen niet strafbaar. 

Ik concludeer derhalve, dat het vonnis worde 
vernietigd, voor zoover het een strafbaarver
klaring en veroordeeling bevat, en requirant 
alsnog worde ontslagen van alle rechtsvervol
ging. 

De Hoog\l Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op eene door den requirant ingediende 

schriftuur, waarbij hij onder meer heeft aan
gevoerd: 

dat zijne onderneming niet geacht kan wor
den enz. (zie Conclusie); 

0. dat, blijkens de Aanteekening van het 
bestreden vonnis, ten laste van requirant is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, het hem bij dagvaar
ding telaste gelegde, te weten: dat hij op 8 
enz. (zie Conclus ie); 
· 0. dat -de bij schriftuur aangevoerde grief 
niet. tot cassatie kan leiden; dat immers de 
Kantonrechter als bewezen heeft aangenomen 
dat de door Nijdam verrichte werkzaamheden 
plaats hadden in de nader aangeduide ruim
te, waar "anders dan uitsluitend ten behoeve 
eener aldaar gevestigde huishouding placht 
gewerkt te worden aan en ten behoeve van 
het tot verkoop en gebruik meer geschikt ma
ken van kaas" en de grief hierop neerkomt, 
dat deze bewezenverklaring, als steunende op 
onvoldoende gronden, niet naar den eisch der 
wet met redenen is omkleed; dat echter deze 
grief niet kan worden onderzocht, daar zij, 
ingevolge art. 99, tweede lid der Wet R. 0., 
geen grond voor cassatie kan opleveren; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

16 Mei 1938. ARREST van dèn Hoogen 
Raad. (Sv. artt. 358 en 423; Arbeidswet 
1919 art. 76.) 

De grief, dat de Rechtb. ten onrechte 
het door haar gewezen verstekvonnis en 
het daarbij bekrachtigde vonnis van den 
Kantoor. niet in hun geheel heeft vernie
tigd, wijl het laatstgemelde vonnis niet 
het den req. telastegelegde bevatte, is on
gegrond, daar 's Kantonrechters vonnis 
mondeling is gewezen, voor welk geval, 
ingevolge art. 398, 6° Sv. i. v. m. de Mi
nisterieele voorschriften, voor den inhoud 
der t. 1.1 . verwijzing naar de dagv. in de 
Aanteekening van het vonnis is toegelaten, 
welke verwijzing in de Aanteekening van 
voormeld vonnis voorkomt. 

Req. 's voor de Rechtb. gevoerd verweer: 
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,,Wanneer mijn thuiswerkers te lang wer
ken, dan geschiedt dat zonder dat ik het 
kan beletten. Mijn meesterknechts contro
leeren regelmatig. Een afdoende controle 
is practisch onmogelijk, enz." is niet een 
verweer als bij art. 358, lid 3, i. v. m. de 
artt. 415 en 425, Sv. bedoeld, waaromtrent 
de Rechtb. bepaaldelijk eene beslissing 
had moeten geven, daar bij gegrondbe
vinding van dit verweer vrijspraak had 
moeten volgen, wodat in de bewezenver
klaring de verwerping van het gevoerde, 
op art. 76 Arbeidswet 1919 steunende ver
weer, ligt opgesloten. [Anders Adv.-Gen. 
Wijnveldt]. · 

Op het beroep van J. P., fabrikant, te 
Vught, requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 27 Jan. 
1938, waarbij in hooger beroep, na gedaan 
verzet, is bekrachtigd - behalve wat de op
gelegde straf betreft - een door die Recht
bank op 18 November 1937 bij verstek ge
dane uitspraak, waarbij - behalve wat de op
gelegde straf betreft - is bevestigd een door 
het Kantongerecht te 's-Hertogenbosch op 30 
Juni 1937 gewezen mondeling vonnis, houden
de veroordeeling van requirant, met aanhaling 
van de artt. 1 , 68.8, 74.2, 83 .1, 2de en 3de lid 
der Arbeidswet 1919, 23, 24, 91 Sr., ter zake 
van "als hoofd van een onderneming niet 
zorgen dat in zijne onderneming geen arbeid 
wordt verricht in strijd met het bij de arbeids
wet 1919 bepaalde, gepleegd bij vierde her
haling telkens binnen twee jaren, nadat de 
laatste veroordeeling wegens een der over
tredingen in art. 83 eerste lid der Arbeidswet 
1919 bedoeld, gepleegd bij derde herhaling, 
onherroepelijk is geworden, zijnde bij het be
streden vonnis, met vernietiging in woverre 
van voormeld verstekvonnis en van het vonnis 
van het Kantongerecht, de straf bepaald op 
eene geldboete van vijftig gulden en vijftig 
dagen vervangende hechtenis, voorwaardelijk 
als nader door de Rechtbank is bepaald. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

P ost alia: 
De Rechtbank heeft alzoo ten laste van re

quirant bewezen verklaard, dat hij als hoofd 
van een mandemakerij-onderneming waarin 
alstoen in een besloten ruimte als bedoeld in 
art. 2 lid 1 sub a der Arbeidswet 1919, ge
vestigd in perceel A 130 door Johannes Ma
rinus Fraaijen arbeid werd verricht bestaande 
in het maken van een mand - althans in 
bedrijfswerkzaamheden, niet heeft gewrgd : 
dat daarin alstoen a ldaar die arbeid door dien 
Johannes Marinus Fraaijen niet werd verricht 
vermeldende, de in die inrichting geldende, 
dien arbeider betreffende arbeidslijst als uur 
van einde van den werktijd voor dien dag: 
6 uur des namiddags, zulks terwijl nog geen 
twee jaren waren verloopen sedert eene bij 
vonnis van het Kantongerecht 's Hertogen
bosch op 4 November 1936 uitgesproken laat
ste veroordeeling van hem, verdachte, wegens 
overtreding van art. 688 juncto 742 der Ar
beidswet 1919, gepleegd bij derde herhaling, 
onherroepelijk was geworden. 

R equirant tot cassatie voert tegen dit vonnis 
het navolgende middel aan: 

S. en/of v. t . en/of verzuim van vormen, op 
straffe van nietigheid voorgeschreven in: de 
artt. 1, 68, 74, 76 en 83 van de Wet van 1 
November 1919, S . 1919 N°. 624, zooals deze 
nader is gewijzigd (,,Arbeidswet"); en 14a, 
14b, 23, 24 en 91 Sr. en 348, 349, 350, 351, 
352, 358, 359, 398, 403, 422, 423 en 425 Sv.; 

1 °. omdat, hoewel door requirant en diens 
raadsman, Mr. E. Sassen, uitdrukkelijk als 
verweer is voorgedragen, dat requirant aan 
de hem bij de Arbeidswet voornoemd opge
legde verplichtingen heeft voldaan, doordien 
door en namens requirant de noodige bevelen 
zijn gegeven, de noodige maatregelen zijn ge
troffen, de noodige middelen zijn aangewend 
en het redelijkerwijs te vorderen toezicht is 
gehouden om te verzekeren de naleving van 
de bepalingen, voor welker naleving requirant 
verplicht was te zorgen, hetgeen is aange
toond door productie van een zestiental be
scheiden en de verklaringen van de getuigen 
à décharge, van der Leeden, Piels en Fraaijen 
en bij pleidooi door requirants raadsman is 
betoogd, overeenkomstig de der Rechtbank 
overgelegde pleitnota, - de Rechtbank voor
noemd, in haar vonnis waartegen beroep in 
cassatie, in strijd daarmede heeft beslist als 
voormeld, doch daaromtrent niet bepaaldelijk 
een bes] issing heeft gegeven, zulks s.o . r. ten 
onrechte; en 

2° . omdat de Rechtbank niet in zijn ge
heel heeft vernietigd het door haar dd . 18 
November 1937 gewezen verstekvonnis en het 
daarbij bekrachtigde vonnis van den E.A. Heer 
Kantonrechter van 's Hertogenbosch dd. 30 
Juni 1937, zulks s.o.r. ten onrechte, wijl 
laatstgemeld vonnis niet bevatte het den re
quirant ten laste gelegde. 

Toegegeven kan worden, dat de naleving 
der Arbeidswet voor requirant niet eenvoudig 
is. Hij heeft een aantal zg. thuiswerkers in 
dienst, die ten behoeve zijner onderneming in 
hun eigen woning manden maken, en het toe
zicht daarop is moeilijk. Requirant betwist de 
gepleegde overtreding niet, maar zegt, dat 
zijn meesterknechts regelmatig controleeren, en 
dat een afdoende controle praktisch onmoge
lijk is. 

H et eerste middel bevat de stelling, dat de 
Rechtbank het door requirant gevoerde ver
weer niet weerlegd heeft met een bepaalde 
beslissing. Hij wu nl. zijnerzijds alles gedaan 
hebben, wat redelijkerwijze van hem gevor
derd kan worden, om de bepalingen der Ar
beidswet behoorlijk te doen naleven, en daar
op .:,en beroep hebben gedaan, met welk ver
weer hij zich in wezen beroepen heeft op 
hetgeen in art. 76 Arbeidswet 1919 gesteld is. 

Inderdaad heeft de Rechtbank zich over dit 
verweer niet met zoovele woorden uitgelaten, 
en wordt in het vonnis niet over het verweer 
gerept. 

Requirant moge het beroep op al"t. 76 der 
Wet niet hebben gedaan door dit artikel te 
noemen - tenminste daarvan blijkt niet -
toch heeft hij dit feitelijk wel gedaan, zooals 
m . i. blijkt uit het proces-verbaal der zitting 
van 2 December 1937 waarin vermeld is, dat 
verklaard hebben : 
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Hillebrand Jacobus Piels, 26 jaar, arbeider, 
Kerkdriel. 

Ik ben als meesterknecht in dienst bij ver
dachte. Ik heb opdracht van verdachte om 
speciaal het einde van de werktijden der thuis
werkers te controleeren. Ik doe dat sedert drie 
jaar. Ik heb wel eens een arbeider betrapt, 
dat hij te lang werkte. 

In de schuur van verdachte te Ammerzoden 
hangt een aanplakbiljet, waarop staat, dat de 
arbeiders ontslagen zullen worden, wanneer 
zij zich niet aan de werktijden houden. In 
Ammerzoden werken ongeveer 20 arbeiders 
voor verdachte. Er zijn er drie ontslagen. 

Johannes Antonius van der Leeden, 33 jaar, 
arbeider, Ammerzoden. 

Ik ben als meesterknecht in dienst van ver
dachte. Ik heb opdracht te controleeren, of de 
arbeiders zich houden aan de werktijden. Ik 
doe dat geregeld, doch heb nooit iemand ge
trappeerd. 

In de schuur van verdachte te Ammerzoden 
hangt een aanzegging aan de arbeiders, dat 
zij zullen worden ontslagen ingeval van over
treding van de werktijden . Een zekere van 
Keulen is door verdachte ontslagen. 

Jahannes Marinus Fraaijen, 45 jaar, mande• 
maker, Ammerzoden. 

Ik ben mandemaker en werk voor verdachte 
bij mij thuis . Er komt regelmatig een meester
knecht van verdachte bij mij controleeren, of 
ik mij aan de werktijden houd. Dit geschiedde 
ook in den laatsten zomer. Vroeger <leed dit 
een zekere van Beers. Ik heb eenmaal een 
half uur overgewerkt; ik had een mand toen 
bijna af. Ik ben toen ontslagen. Naderhand, 
toen ik alles had uitgelegd, ben ik weer in 
dienst genomen. 

In 48 uur kan men 70 à 72 manden,, zooge
naamde "Halve bushuls" maken, van 15 cent. 
Ik kan er wel 73 of 74 maken. 

Verdachte geeft op: 
Wanneer mijn thuiswerkers te lang werken, 

dan geschiedt dat zonder dat ik het kan be
letten. Mijn meesterknechts controleeren regel
matig. Een afdoende controle is praktisch on
mogelijk. Verscheidene thuiswerkers zijn bo
vendien boer. Zij krijgen voor een maand een 
hoeveelheid hout, om er manden van te ma
ken, die berekend is op een werkweek van 48 
uren. 

Ik betwist niet, dat er wel eens arbeiders 
in overtreding zijn. In Ammerzoden werken 
20 thuiswerkers voor mij . Ik heb daar ook een 
zekere Danklof ontslagen. 

Naar mijn meening bevat art. 76 der Ar
beidswet 1919 een strafuitsluitingsgrond, en 
heeft requirant daarop een beroep gedaan. 
Uit het veroordeelend vonnis is wel af te 
leiden, dat de Rechtbank het beroep verwor
pen heeft, en kan men dus zeggen, dat de ver
werping van het verweer in de bewezenverkla
ring ligt opgesloten, doch daarmede is niet 
voldaan aan den eisch van art. 358 Sv. 

Ik acht dus het eerste middel juist, al blijkt 
niet van al de feitelijke omstandigheden daar
in vermeld, uit de stukken waarvan de H. R. 
kennis neemt. 

Het tweede middel acht ik niet tot cassatie 
te kunnen leiden, daar uit den gang van za
ken zooals ik deze hierboven heb weergegeven, 
blijkt, dat de Rechtbank het vonnis in hooger 

beroep heeft bevestigd, beha] ve ten aanzien 
der straf. 

Nu het bevestigde vonnis van den Kanton
rechter een mondeling vonnis betrof, waarin 
de inhoud der dagvaarding niet behoefde te 
worden opgenomen, kon de Rechtbank wat dit 
punt betreft volstaan met te handelen, zooals 
zij deed. 

Ik concludeer derhalve op grond van schen
ding van art. 358 Sv. tot vernietiging van het 
bestreden vonnis en verwijzing der zaak naar 
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie Con
clusie); 

0. dat, blijkens de Aanteekening van het 
in zooverre bevestigde mondelinge vonnis, ten 
laste van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie als voormeld, dat hij op 7 Mei 
1937 des namiddags omstreeks 6.35 uur te 
Ammerzoden als hoofd van een manden
makerij-onderneming enz. (zie Conclusie); 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
deswege straf heeft opgelegd als hiervoren is 
vermeld; 

Ten aanzien van de cassatiemiddelen: 
0. dat het tweede middel ongegrond is, daar 

het vonnis van het Kantongerecht van 30 Juni 
1937 mondeling is gewezen, voor welk geval, 
ingevolge art. 398, 6° Sv. in verband met de 
door den Minister van Justitie gegeven voor
schriften, voor den inhoud der telastlegging 
verwijzing naar de dagvaarding in de Aan
teekening van het vonnis is toegelaten, hoe
danige verwijzing in de Aanteekening van 
voormeld vonnis voorkomt; 
, 0. wat het eerste cassatiemiddel betreft: 

dat requirant, blijkens het proces-verbaal der 
terechtzitting, voor de Rechtbank heeft ver
klaard: op 2 December 1937 "Wanneer mijn 
thuiswerkers te lang werken, dan geschiedt 
dat zonder dat ik het kan beletten. Mijn 
meesterknechts controleeren regelmatig. Een 
afdoende controle is praktisch onmogelijk. 
Verscheidene thuiswerkers zijn bovendien boer. 
Zij krijgen voor een maand een hoeveelheid 
hout, om er manden van te maken, die be
rekend is op een werkweek van 48 uren. Ik 
betwist niet, dat er wel eens arbeiders in over
treding zijn. In Ammerzoden werken 20 thuis
werkers voor mij. Ik heb daar ook een zekeren 
Danklof ontslagen." en voorts op 13 Januari 
1938: ,,Ik heb het mijne gedaan om mijne 
thuiswerkers te controleeren"; 

dat het hier echter niet geldt een verweer 
als bij art. 358, derde lid, in verband met de 
artt. 415 en 425 Sv. bedoeld, waaromtrent de 
Rechtbank bepaaldelijk eene beslissing had 
moeten geven, daar bij gegrondbevinding van 
dit verweer vrijspraak had moeten volgen, 
zoodat in de bewezenverklaring de verwerping 
van het gevoerde, op art. 76 der Arbeidswet 
1919 steunende verweer, ligt opgesloten; 

0. dat ook dit middel derhalve tot cassatie 
niet kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 
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16 Mei 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. wet art. 157; Wet van 19 
Maart 1932 S. 110 art. 12; Tabakswet 
art. 60.) 

Req. betoogend, dat het vervoer van si
garettenpapier zonder document niet straf
baar is, nu tevens niet is bewezen ver
klaard, dat het sigarettenpapier vervoerd 
is binnen de Eerste Linie en het sigaret
tenpapier niet hier te lande is vervaar
digd, gaat uit van de stelling, dat de om
standigheid, dat sigarettenpapier uit het 
buitenland is ingevoerd, niet noodzakelijk 
uitsluit, dat het papier in Nederland is 
vervaardigd, waaraan hij dan kennelijk 
de gevolgtrekking wil verbinden, dat ook 
uit de bewezenverklaring niet volgt, dat 
het onderhavige papier accijnsvrij was en 
aan het voorschrift van art. 157 Alg. Wet 
onderworpen. 

Art. 60 der Tabakswet 1921, S. 712, 
houdt echter niet in , dat bij den invoer in 
Nederland van aldaar vervaardigd siga
rettenpapier accijns verschuldigd is, in 
overeenstemming waarmede in post 106 
van het van de Tariefwet 1934 deel uit
makend tarief t. a. v. sigarettenpapier, 
zijnde volgens art. 4 der Alg. Wet de 
plaats van vervaardiging dan onverschil 
lig, slechts van invoerrecht, niet ook van 
accijns sprake is. Het Hof heeft derhalve 
terecht het voormeld vervoerde sigaretten
papier als accijnsvrij beschouwd. 

[Adv.-Gen. Wijnveldt: De t .1.1. moet 
vermelden - hetgeen is geschied - dat 
het papier uit het buitenland is ingevoerd, 
want het papier is accijnsplichtig, wanneer 
het in Nederland is vervaardigd (art. 60 
Tabakswet), terwijl art. 157 der Alg. wet 
elk vervoer van accijnsvrije goederen ver
biedt. A rt. 12 der Wet van 19 Maart 1932 
stel t de toepassing van art. 162 Alg. wet 
buiten toepassing. Nu het tegendeel van 
invoer uit het buitenland niet gebleken 
is, was ambtshalve onderwek ter zake door 
den rechter niet noodig.] 

Op het beroep van L. N. A. M. V., koop
man, te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te Am
sterdam van 1 Febr. 1938, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een door den 
Politierechter bij de Arr,-Rechtbank te Am
sterdam op 15 Januari 1936 gewezen vonnis, 
requirant ter zake van: frauduleuze uit- of 
invoer, met aanh aling der artt. 157, 205 j 0

• 

219 der Alg. Wet van 26· Aug. 1822, S. 38, en 
art. 12 der Wet van 19 Maart 1932, S. 110, is 
veroordeeld tot gevangenisstraf van zes weken 
en verbeurdverklaring der aangehaalde goe
deren. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In hooger beroep vernietigde het Gerechts
hof te Amsterdam bij arrest van 1 Februari 
1938, wegens een vormfout, het desbetreffend 
vonnis der Arr.-Rechtbank te Amsterdam, 
doch verklaarde eveneens ten laste van requi
rant bewezen, dat hij op den zeventienden 
November 1934 des voormiddags ten ongev0er 
elf ure en vijftig minuten heeft vervoerd met 

een auto, fabrieksmerk Hudson prov. letter 
n°. H .Z. 18660, chassis n. 674867, mot. 
375287, van 's-Gravenhage naar Haarlem, 

le. zestien honderd vijftig boekjes sigaretten
papier, elk boekje wegende vier en een halve 
gram, elk boekje bevattende vijfti g velletjes, 
elk velletje breed drie negentiende centimeter 
en lang 7 centimeter, verpakt in een bruine 
kunstlederen koffer, 

2e. twee duizend boekjes sigarettenpapier 
van dezelfde soort, aard, gewicht, samenstel
ling en oppervlakte, a ls onder le omschreven; 

in totaal netto gewicht van 16425 gram, 
welk sigarettenpapier uit het buitenland was 
ingevoerd, zonder dat bovenbedoeld vervoer 
gedekt was door een document als bedoeld in 
art. 157 der Algemeene \Vet van 26 Augustus 
1822 S. 38. 

Hieraan de benaming gevend: ,,frauduleuze 
uit- en invoer", voorzien en strafbaar gesteld 
enz. 

In cassatie gekomen voerde requirant bij 
schr iftuur als middel aan: 

,.S. althans v. t. van de artt. 157, 161 , 162, 
165, 219, 205 der Algemeene Wet van 26 
Augustus 1922 S. 38; artt. 12, 14 en 17, 18bis 
der wet van 19 Maart 1932 S. 110; art. 60 
der Tabakswet; art. 12 Koninklijk Besluit op 
het vervoer van 4 Augustus 1874 S. 16 ; artt. 
350, 352, 358, 359 , 415 en 423 Sv.; door het 
bewezene strafbaar te oorcleelen hoewel het 
vervoer zonder document dat ten laste gelegd 
is niet strafbaar is, nu tevens niet is bewezen 
verklaard dat het sigaretten-papier vervoerd 
is binnen de Eerste Linie (wat ook niet is ge
schied) en het sigarettenpapier niet hier te 
lande is vervaardigd, daar toch het wettelijk 
vermoeden neergelegd in art. 18bis der wet 
van 19 Maart 1932 toegevoegd aan die wet 
bij de wet van 19 Juli 1934 S. 403 den feite
lijken rechter niet ontslaat van de verpl ich
ting hieromtrent eene decisie te geven, daar 
toch de ten laste gelegde invoer van het siga
rettenpapier uit het buitenland a llerminst uit
sluit dat het sigaretten-pa.pier in Nederland is 
vervaardigd." 

Requirant heeft vroeger betoogd, dat hij de 
door hem verrichte handeling ongestraft kon 
plegen, en zich daarbij beroepen op het arrest 
van 11 Juni 1934 (W. 12804; N. J. 1934, 
1350). Daarbij verloor hij ui t het oog, dat de 
Wet van 19 Maart 1932, S. 110, houdende 
bepalingen o. a. tot beteugeling van den 
smokkelhandel in sigarettenpapier, is uitge
breid bij de wet van 19 Juli 1934, S. 403, 
luidend: ,,Tenzij het tegendeel blijkt wordt 
voor de toepassing van de wettel ij ke bepalin
gen nopens het vervoer en het vodrhanden zijn 
van sigarettenpapier dat hier te lande wordt 
aangetroffen, geacht uit het buitenland te zijn 
ingevoerd.,, 

Thans, in cassatie stelt hij, dat de Rechter 
een nader onderwek had moeten instellen naar 
de herkomst van het papier, en ondanks ge
mel de bepaling andere bestanddeelen van het 
feit hadden moeten blijken, dan zijn telaste
gelegd en bewezen verklaard. 

Ik kan mij met die opvatting niet vereeni
gen. Zooals de Wet thans bepaalt, moet de 
telastelegging vermelden - hetgeen i.c. ge
schied is - , dat het uit het buitenland is in
gevoerd, want het papier is accijnsplichtig, 
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wanneer het ,n Nederland is vervaardigd {art. 
60 Tabakswet), terwijl art. 157 der zg. Alge
meene Wet elk vervoer van accijnsvrije goe
deren zonder paspoort verbiedt. Art. 12 der 
Wet van 19 Maart 1932 S. 110, stelt de toe
passing van art. 162 der Algemeene Wet bui
ten toepassing. 

Nu het tegendeel van invoer uit het buiten
land niet gebleken is, behoefde de Rechter 
m. i. dit punt niet ambtshalve te onderzoeken. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie , door den 

requirant voo1·gesteld bij schriftuur en lui
dende: {zie conclusie); 

0 . dat overeenkomstig de inleidende dag
vaarding bij het bestreden arrest ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, met qua! ifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
op den zeventienden November 1934 enz. (zie 
conclusie); 

0. dat het middel berust op de stelling, dat 
de omstandigheid, dat sigarettenpapier uit het 
buitenland is ingevoerd, niet noodzakelijk uit
sluit, dat het papier in Nederland is vervaar
digd, waaraan requirant kennelijk de gevolg-· 
trekking wil verbinden, dat ook uit de be
wezenverklaring niet volgt, dat het onder
havige papier accijnsvrij was en aan het voor
schrift van art. 157 der Algemeene Wet on
derworpen; 

0 . dat echter art. 60 der Tabakswet 1921, 
S. 712, niet inhoudt, dat bij den invoer in 
Nederland van aldaar vervaardigd sigaretten
papier accijns verschuldigd is , in overeenstem
ming waarmede in post 106 van het van de 
Tariefwet 1934 deel uitmakend tarief ten aan
zien van sigarettenpapier, zijnde volgens art. 
4 der Algemeene Wet de plaats van vervaar
diging dan onverschillig, slechts van invoer
recht, niet ook van accijns, sprake is; 

dat het Hof derhalve terecht het als voor
meld vervoerde sigarettenpapier als accijnsvrij 
heeft beschouwd ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

16 M ei 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vuurwapenwet 1919 artt. 1 en 16; 
Wet R. 0. art. 99.) 

De grief, dat het voorwerp, in de be
wezenverklaarde t.1.1. omschreven, niet is 
een vuurwapen, daar het niet is een wapen 
in den zin van art. 1 der wet van 9 Mei 
1890, S. 81 (z.g. Wapenwet), is in wezen 
een klacht over onvo1doende motiveering, 
welke, - daargelaten of hier al dan niet 
van een vuurwapen gesproken kan worden 
- op grond van het bepaalde in lid 2 van 
art. 99 der Wet R. 0. niet tot cassatie 
kan leiden. [De Adv.-Gen. Wijnveldt : de 
gronden, die req. ter bestrijding van 
's Kantonrechters feitelijke bes! issing aan
voert zijn niet voldoende]. 

Het betoog, dat, indien het slachtappa
raat al een vuurwapen zou zijn, dat voor
we1·p voor het gebruik als zoodanig niet 

geschikt te maken zou zijn (art. 16 Vuur
wapenwet 1919), mist feitelijken grond
slag, daar uit het bewezenverklaarde niet 
nood·zakelijk voortvloeit en ook overigens 
uit het vonnis niet blijkt, dat bovenver
meld voorwerp niet voor het gebruik als 
vuurwapen geschikt te maken is. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. bij 
het Kantongerecht te Zaandam, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van dit Kantonge
recht van 11 Januari 1938, waarbij S. H ., sla
ger, te Assendelft, is schuldig verklaard aan: 
.,een vuurwapen voorhanden hebben" met aan
haling van de artt. 1, 3, 12 en 18 der Vuur
wapenwet 1919 onder bepaling, dat geen straf 
zal worden toegdpast. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Zaandam verklaarde 
bij schriftelijk vonnis van il Januari 1938 ten 
laste van gerequireerde bewezen, dat hij op 
27 November 1937 des namiddags te omstreeks 
121/2 ure in de gemeente Assendelft in een 
slagerswerkplaats in het perceel plaatselijk 
bekend Dorpstraat 143 aldaar een ijzeren loop 
lang ongeveer 9 cm met een kaliber van 10 
mm, waarvan het eene eind voorzien was van 
een schroefdraad, waarop een sluitstuk met 
slagpen terwijl het andere eind was voorzien 
van een koperen huls van ongeveer 13 cm 
lengte, welke aan den voet trechtervormig uit-
1 iep, welk wapen meer in het bijzonder be 
stemd was voor het dooden van vee, door mid
del van munitie en kogels, zulks terwijl dat 
wapen geen beveiliging bezat tegen de gevol
gen van het wegtrekken van den kop door het 
slachtdier bij het afschieten, voorhanden heeft 
gehad. 

Hij noemde dit "een vuurwapen voorhanden 
hebben," en met aanhaling der artt. 12 juncto 
3 der Vuurwapenwet 1919, verklaarde hij het 
feit strafbaar, achtte verdachte strafbaar, en 
bepaalde dat geen straf zou worden toegepast. 

BI ijkens het vonnis berust het bewijs in deze 
zaak hierop, dat de getuige P. Wolters ter 
terechtzitting onder eede heeft verklaard, dat 
hij op 27 November 1937 des namiddags te 
omstreeks 121/2 uur in de gemeente Assendelft 
in de in perceel Dorpstraat N° . 143 gevestig
de slagerswerkplaats van den verdachte h(!eft 
aangetroffen een ijzeren loop lang ongeveer 
9 cm met een kaliber van 10 mm waarvan het 
eene eind voorzien was van een schroefdraad, 
waarop een sluitstuk met slagpen, terwijl het 
andere eind was voorzien van een koperen 
huls van ongeveer 13 cm lengte, welke aan 
den voet trechtervormig ·uitliep, welk wapen 
~<YJr middel van munitie en kogels als schiet
wapen kon ,vorden gebruikt, als hoedanig het 
ook zeer geschikt was voor het dooden van 
vee; dat het evenwel niet op den kop van een 
slachtdier kon worden bevestigd en er, waar 
het ook geen enkele beveiliging bezat tegen 
de gevolgen van het wegtrekken van den kop 
door dat slachtdier, bij het afschieten, zeer 
gemakkelijk iets of iemand anders doodelijk 
mee kon worden getroffen; dat hij dat wapen 
ter terechtzitting aanwezig ziet; 

en dat de verdachte ter terechtzitting heeft 
verklaard, dat hij op 27 November 1937 des 
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namiddags tE, omstreeks 12½ uur in de ge
meente Assendelft in zijne in het aan de Dorp
straat gelegen plaatselijk als N°. 143 bekende 
perceel gevestigde slagerswerkplaats voorhan
den heeft gehad een ijzeren loop lang onge
veer 9 cm met een kaliber van 10 mm, waar
van het eene eind voorzien was van een schroef
draad, waarop een sluitstuk met slagpen, ter
wijl het andere eind was voorzien van een 
koperen huls van ongeveer 13 cm lengte, welke 
aan den voet trechtervormig uitliep welk wa
pen meer in het bijwnder bestemd was voor 
het dooden van vee door middel van munitie 
en kogels, zulks terwijl dat wapen geen bevei
liging bezat tegen de gevolgen van het weg
trekken van den kop door het slachtdier bij 
het afschieten; dat hij dat wapen ter terecht
zitting aanwezig ziet; terwijl ten slotte nog 
de Kantonrechter ter terechtzitting de juist
heid der aangaande het door getuige Wolters 
en verdachte beschreven wapen afgelegde ver
klaringen door persoonlijke bezichtiging aan 
het ter terechtzitting aanwezige wapen neeft 
getoetst. 

Omtrent verdachte's verweer merkte de Kan
tonrechter op, dat verdachtes beroep op het
geen hij in zijn vakblad heeft gelezen aan
gaande het voorhanden mogen hebben van een 
voorwerp als het onderwerpelijke, geen beroep 
is op een strafuitsl uitende omstandigheid even
min als de omstandigheid, dat hij thans een 
vergunning heeft. 

Hoewel de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie veroordeeling gevorderd had, stelde 
hij beroep in cassatie in, vermoedelijk ten 
einde door den Hoogen Raad uitgemaakt te 
zien of het bewezen verklaarde strafbaar is . 

Bij schriftuur voert requirant aan: ,,S. of v. 
t. van de artt. 1, 3 en 16 der Vuurwapenwet 
1919, in verband met art. 1 der Wet van 9 
Mei 1890, S. 81, houdende verbodsbepalingen 
tegen het dragen van wapenen, ,,door te be
slissen, dat het voorhanden hebben van een 
voorwerp, zooals nader in de telastelegging 
omschreven, oplevert de overtreding van art. 
3 van eerstbedoelde wet: het voorhanden heb
ben van een vuurwapen. 

Ter toe! ichting zegt hij: 
,,Al moet de mogelijkheid worden toegege

ven, dat onder bepaalde omstandigheden een 
slachtapparaat, hetwelk ten doel heeft vee te 
dooden door middel van een kogel en kruit, 
een gevaarlijk wapen zou kunnen zijn, dan is 
toch van het bestaan van wodanige omstan
digheden in deze zaak niet gebleken. 

Integendeel, het toestel om pijnloos te, doo
den werd hier aangetroffen op de plaats, waar 
het een voorwerp van dagelijksch gebruik is: 
in een slagerij, en waar het dient voor een 
doel , dat een geheel ander is , dan waarvoor 
,,wapenen" plegen te dienen. 

Uit de opsomming van het tweede lid van 
art. 1 der Wapenwet blijkt, dat de wetgever 
onder "wapenen", en derhalve ook onder 
,,vuurwapenen" verstaat: voorwerpen, die ge
bruikt plegen te worden tot het aanvallen, 
zich verdedigen, afschrikken enwovoort van 
menschen en van sommige dieren. 

Deze "algemeene bestemming", waarop ook 
doelt de Heer Procureur-Generaal bij Uw col 
lege in zijne conclusie bij het arrest van 5 
November 1923, W . 11141, N. J. 1924, pl. 89, 

ontbreekt bij het ten processe bedoelde slacht
apparaat. Men zal toch niet willen beweren, 
dat een slager, die met een economisch doel 
van een levend, ter slachtbank aangevoerd 
rund door een tik op dit apparaat "vleesch" 
maakt, dat die "aanvalt" of "zich ertegen 
verdedigt" . 

Eene overweging, waaruit blijkt met welk 
der voorwerpen, in het tweede lid van art. 1 
der Wapenwet genoemd, dit slachtapparaat 
overeen zou stemmen, ontbreekt bovendien in 
het vonnis . 

Waar bovendien uit de door den Kanton
rechter bewezen verklaarde omschrijving van 
het voorwerp voortvloeit, dat het voor gebruik 
als wodanig niet geschikt te maken is ( door• 
dat het apparaat trechtervormig uitloopt en 
een vizier ontbreekt, kan er niet mede gemikt 
worden, en is het derhalve in den gebru ike
lijken zin als aanvals- of verdedigingswapen 
onbruikbaar) heeft de Kantonrechter bij zijne 
beslissing bovendien, indien a l het slachtap
paraat den naam van ,,vuurwapen" zou ver
dienen, ten onrechte over het hoofd gezien, dat 
op een voorwerp, a ls in de telastelegging is om
schreven, de Vuurwapenwet niet van toepas
sing is, omdat het als vuurwapen niet geschikt 
te maken is. (art. 16 Vuurwapenwet)". 

Het middel berust dus op twee gronden, nl. 
het bovenomschrevene voorwerp wu geen vuur
wapen zijn in den zin, welke de Wet aan dit 
begrip hecht, en in elk geval wu h~t voorwerp 
als vuurwapen niet geschikt te maken zijn. 

Omtrent de zg. sch ietmaskers, gebruikt bij 
het dooden van vee, heerscht veel verwarring. 

Bij aanschrijving van 13 October 1919 (B.S. 
n°. 341, C. V. , G. 3552, W. B. A . 3675) heeft 
de Minister van Justitie aan de Commissaris
sen der Koningin in de provinciën bericht, dat 
z. i. de z.g.n. schietmaskers, welke worden ge
bezigd voor het dooden van slachtvee, geacht 
moeten worden niet te zijn vuurwapenen, in 
den zin der Vuurwapenwet 1919. W el zullen 
naar het oordeel van den Minister de patronen 
dezer schietmaskers op eene lijn gesteld moe
ten worden met revolverpatronen. 

Bij rondschrijven van 5 Februari 1923 (B.S. 
n°. 24) heeft de Minister nader bericht, dat 
ook andere vormen van apparaten, waarbij 
door ontploffing van een patroon een pin in 
den kop der slachtdieren wordt gedreven, ook 
al is aan dat apparaat niet bepaald een mas
ker verbonden, evenals de reeds vroeger be
staande schietmaskers, buiten de bepalingen 
der wet vallen, wodat consent voor invoer van 
die apparaten niet vereischt is. 

Wanneer hiermede alle voorwerpen opge• 
somd waren, welke onder de zg. schietmaskers 
vallen, zou de zaak vrij eenvoudig zijn, doch 
in de praktijk is het anders. Ik moge daaron• 
verwijzen naar het artikel van G. J . C. J. 
Eissens in de Politie-Gids van 28 April 1937 , 
die daarin o.m. opmerkt: De slachtapparaten, 
die verkocht worden, zijn practisch a llen ron
der masker. Door de alhier wonende hande
laars is zelfs nog nimmer een apparaat met 
masker verhandeld. Niet alleen dus de appa
raten, als in het I aatstgenoemd rondschrijven 
vermeld, doch ook de apparaten ronder mas
ker waarin gewone revolverpatronen worden 
gebezigd en afgeschoten worden ronder meer 
gebruikt. 
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Zoowel de vuurwapenhandelaars als de koo 
pers beschouwen deze laatste apparaten als 
"schietmaskers" en dus als niet vallende onder 
de bepalingen der Vuurwapenwet 1919. Om
trent deze aangelegenheid is in deze gemeente 
(Venlo) indertijd het gevoelen gevraagd van 
den Minister van Justitie en het bleek, dat 
volkomen de meening werd gedeeld, dat ten 
aanzien der apparaten zonder masker, waar
mede een revolverkogel in den kop van het 
slachtdier werd afgeschoten, de Vuurwapenwet 
1919 behoordi, te worden toegepast. 

Een dergelijk apparaat zal men alwo niet 
ronder machtiging voorhanden mogen hebben 
en zonder bon zullen deze apparaten niet mo
gen worden afgeleverd. 

Hieruit blijkt, dat ook de Minister van 
Justitie, ondanks gemelde aanschrijvingen van 
oordeel was, dat wel degelijk apparaten be
staan, gebruikt bij het slachten van vee, welke 
onder het begrip vuurwapen vallen. 

In deze zaak heeft de Kantonrechter feitelijk 
beslist, dat het bovenomschreven voorwerp 
een vuurwapen is, en naar mijn meening zal 
de Hooge Raad dit niet nader kunnen toetsen. 

De gronden welke requirant ter bestrijding 
aanvoert zijn m . i. dan ook niet afdoende. 

Het behoeft niet te blijken, dat i. c. sprake 
is van een gevaarlijk wapen en evenmin doet 
het er toe, dat het in de slagerij gebruikt 
werd. Uit de feitelijke beslissing van den Kan
tonrechter volgt, dat hij het voorwerp be
schouwt als te vallen ·onder de andere vuur
wapenen, genoemd in art. 1 lid 2 der Wapen
wet 1919. Ten slotte ben ik van oordeel, dat 
uit de omschrijving van het voorwerp niet 
volgt, dat art. 16 der Vuurwapenwet had 
moeten worden tvegepast. 

Ik concludeer derhalve, mede gezien art. 99 
R. 0. dat het beroep worde verworpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie voor middel en toelichting de conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, - met quali
ficatie als voormeld, - is bewezen verklaard 

het aan gerequireerde telaste gelegde. luidende: 
dat hij enz. (zie conclusie); 

Wat het middel betreft: 
0. dat dit twee grieven inhoudt, te weten: 
I . dat het voorwerp, in de bewezen ver

klaarde telastelegging omschreven, niet is een 
vuurwapen, daar het niet is een wapen in den 
zin van art. 1 der Wet van 9 Mei 1890 S. 81, 
houdende verbodsbepalingen tegen het dragen 
van wapenen; 

en II. dat het als voormeld omschreven 
voorwerp, indien het al een vuurwapen zou 
zijn, niet voor het gebruik als wodanig ge
schikt te maken is, wodat de Vuurwapenwet 
1919 krachtem art. 16 dier wet daarop niet 
van toepassing is; 

0. dat de eerste grief in wezen is een klacht 
over onvoldoende motiveering, welke, - daar
gelaten of hier al dan niet van een vuurwapen 
gesproken kan worden, - op grond van het 
bepaalde bij het tweede lid van art. 99 der 
Wet R . 0. niet tot cassatie kan leiden; 

0. dat de tweede grief feitelijken grondslag 

mist, daar uit het bewezen verklaarde niet 
noodzakelijk voortvloeit en ook overigens uit 
het vonnis niet blijkt, dat bovenbedoeld voor
werp niet voor het gebruik als vuurwapen ge
schikt te maken is; 

0 . dat het middel dus in beide grieven faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

16 Mei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. (Wet 
op het begraven Art. 16.) 

Een redelijke uitlegging van art. 16 3e 
1 id brengt mede, dat voor een eventueel 
door Ged. Staten te verleenen verlof slechts 
hij in aanmerking kan komen, die het 
voornemen heeft om binnen een afstand 
van 50 m. van een begraafplaats gebou
wen op te richten of putten te graven. 
Daar vaststaat· dat niet B . en W., doch 
een bouwvereeniging eenige woningen wil 
bouwen binnen den afstand van 50 m. van 
een begraafplaats, is er voor een verlof 
aan B. en W. in deze geen plaats, en had
den Ged. Staten B. en W. in hun verzoek 
om verlof niet behooren te ontvangen. 

Het in art. 16 3e lid gegeven beroep 
staat slechts open voor hem, ten aanzien 
van wiens verzoek om verlof de uitspraak 
van Ged. Staten is gegeven. Daar in casu 
het verzoek door B. en W., en niet door 
de bouwvereeniging is ingediend, kan de 
bouwvereeniging in haar beroep niet wor
den ontvangen. 

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

burgemeester en wethouders der gemeente 
Harlingen en door de Bouwvereeniging "Har
lingen", te Harlingen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 9 
Juni 1937, n°. 104, l e afdeeling B, waarbij af
wijzend is beschikt op het verzoek om het ver
lof te verleenen, bedoeld bij artikel 16, 3e 
lid, der Begraafwet met betrekking tot den 
bouw van 21 woningen door de genoemde 
bouwvereeniging ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
September 1937, n°. 375; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Mei 1938, n° 
31072, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Friesland 
bij hun evenvermeld besluit afwijzend hebben 
beschikt op het verzoek van burgemeester en 
wethouders van Harlingen om het verlof te 
verleenen, bedoeld bij artikel 16, 3e lid, der 
Begraafwet, zulks in verband met den bouw 
van 21 woningen door de bouwvereeniging 
"Harlingen" op het haar toebehoorend terrein 
nabij de Tjerk-Hiddes-de-Vriesstraat en de 
Ambachtschoolstraat, waarvan eenige binnen 
een afstand van 50 meter van de Roomsch
Katholieke begraafplaats zullen komen te staan ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat de strekking van deze wetsbepaling 
bliikbaar deze is, dat o. a. het oprichten van 
gebouwen binnen den aangegeven afstand van 
een begraafplaats in het belang van de volks
gezondheid verboden is, tenzij bijzondere plaat-
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selijke omstandigheden grond opleveren, om 
in een bepaald geval van dit verbod af te wijken; 
dat omstandigheden, als bedoeld, niet zijn aan
gevoerd, noch gebleken ; dat daarom ver
leening van het gevraagde verlof zou neer
komen op een afwijking van het verbod op 
grond van algemeen geldende omstandigheden, 
zooals gewijzigde inzichten in hygiënische 
vraagstukken ; dat men dan echter naar hun 
oordeel aan de strekking der wetsbepaling, 
zooals zij thans luidt, te kort doet en tracht 
door onjuiste wetsuitlegging te bereiken, wat 
alleen door wetswijziging te verkrijgen is ; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Harlingen en de Bouwvereeni
ging "Harlingen" bij Ons in beroep zijn ge
komen, elk voor zich aanvoerende, dat er 
wel degelijk bijzondere omstandigheden zijn 
aan te voeren, welke het verleenen van de 
gevraagde toestemming wettigen ; dat blijkens 
een teekening de te bouwen woningen deel 
zullen uitmaken van een woningcomplex, 
waarvoor indertijd door de Bouwvereeniging 
grond is aangekocht, dat, om verlies voor de 
Bouwvereeniging te voorkomen, het nood
zakelijk is, dat de grond zoo productief mogelijk 
wordt gebruikt ; dat voorts de arbeiderswo
ningen, waaraan in de gemeente Harlingen nog 
behoefte bestaat, nu onlangs een 17-tal krot
woningen onbewoonbaar werden verklaard, 
te duur zullen worden, wanneer de aange
kochte grond niet mag worden gebruikt, doch 
naar anderen bouwgrond moet worden uitge
zien; dat de Roomsch-Katho!ieke begraaf
plaats door den voorgenomen bouw slechts 
aan een zijde iets zal worden benaderd, ter
wijl zich aan de overige zijden groote onbe
bouwde ruimten bevinden ; dat het voren
staande voldoende aanleiding behoort t e geven 
tot het verleenen van de gevraagde toest em
ming; 

0. t en aanzien van het beroep van burge
meest er en wethouders van Harlingen, dat een 
red elijke uitlegging van artikel 16, 3e lid, der 
wet van 10 April 1869, S. 65 medebrengt, dat 
voor een eventueel door Gedeputeerde Staten 
te verleenen verlof, als in deze bepaling be
doeld, slechts hij in aanmerking kan komen, 
die het voornemen heeft om binnen een af
stand van 50 meter van een begraafplaats 
gebouwen op te richten of putten te graven; 

dat, aangezien in het onderwerpelijke geval 
vaststaat, dat niet de gemeente Harlingen, 
doch de bouwvereeniging "Harlingen" op 
een, aan deze vereeniging toebehoorend t errein 
eenige woningen wil bouwen binnen den af
stand van 50 meter van de Roomsch-Katho
lieke begraafplaats aldaar, er mitsdien voor 
een verlof aan burgemeester en wethouders 
van Harlingen in deze geen plaats is ; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve burge
meester en wethouders van Harlingen in hun 
verzoek om verlof niet hadden behooren te 
ontvangen; 

0. ten aanzien van het beroep van de Bouw
vereeniging "Harlingen", dat volgens de klaar
blijkelijke bedoeling der wet het in artikel 16, 
3e Jid, gegeven beroep op Ons slechts openstaat 
voor hem, t en aanzien van wiens verzoek om 
verlof de uitspraak van Gedeputeerde Staten 
is gegeven; 

dat derhalve de Bouwvereeniging "Harlingen" 

in haar beroep niet kan worden ontvangen. 
Gezien de meergenoemde wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
l•. de Bouwvereeniging "Harlingen" niet

ontvankelijk te verklaren in haar beroep ; 
2•. met vernietiging van het bestreden 

besluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land, burgemeester en wethouders van Har
lingen alsnog in hun verzoek om verlof niet
ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van B innenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

19 Mei 1938. UITSPRAAK van den Centra
Jen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 l e lid). 

Indien aan een administratieve instantie 
(i.c. Scheidsgerecht Noord-Holland) de be
voegdheid is gegeven zich uit te sprekeu 
omtrent de vraag, of - afgezien van 
schending van het recht des ambtenaars -
wellicht in strijd met de billijkheid te 
zij nen aanzien is gehandeld of besloten, 
komt gelijke bevoegdheid ook toe aan een 
eventueel hoogere adm inistratieve instantie 
en aan den Centralen Raad van Beroep. 

Uitspraak in zake: 
P. van Bodengraven, wonende te Castricum, 

klager, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman J . 
Wolthuis, gepens ionneerd wagenbestuurder, 
wonende te Amsterdam, 

tegen: 
het College van Gedeputoorde Staten van 
Noorà Holland, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Commissaris der Koningin in de 
provincie Noord-Holland, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden: Mr. P. F. West~rling, referendaris 
ter provinciale griffie vall Noord-Holland te 
Haarlem. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feit en van het twistgeding: 
0. dat de Jo. Griffier der Provinciale Staten 

van Noord-Holland bij brief van 2 Juni 1937, 
4e afdeeling, n°. 201, aan P . van Bodengra
ven namens Gedeputeerde Staten heeft mede
gedeeld, dat, nu het Provinciaal Bestuur, voor
ge li cht door de Com1niss ie van B estuur der 
Ziekenhuizen en door den E ersten Geneesheer
Directeur van het Provinciaal Ziekenhuis 
" Duinenbosch", heeft uitgemaakt, dat zijn 
ziekte geen rechtstreeksch gevolg is van de 
uitoefening van zijn dienst, het eerste lid van 
art. 42 van het Ambtenarenreglement voor de 
provincie Noord-Holland in zijn geval geen 
toepassing kan vinden en aan hem gedurende 
het derde jaar van zijn ziekte derhalve het 
drie vierde gedeel te van zijn bezoldiging moet 

' worden uitgekeerd; 
0. dat het Scheidsgerecht, bedoeld in art. 

94 van voormeld reglement, bij uitspraak van 
1 November 1937, naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen, heeft verklaard, dat door het 
bes! uit van Gedeputeerde Staten, aan klager 
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gedurende het derde jaar van diens ziekte het 
drie vierde gedeelte van zijn bewldiging uit 
te keeren, geen aan dezen toekomend recht is 
geschonden; 

0. enz.; 
In rechte: 
0. enz.; 
0. dat deze Raad alsnog heeft rekening te 

houden met het bepaalde in art. 11 7 van meer
genoemd reglement, luidende: 

"Is het Scheidsgerecht van oordeel dat, in 
strijd met de billijkheid en zonder dat het 
·algemeen belang het vorderde of eene rede
lijke uitvoering van wet, verordening of alge
meene regeling het noodzakelijk maakte, een 
belang van den ambtenaar is geschaad, hoe
wel geen hem toekomend recht is geschonden, 
dan verklaart het zulks bij zijne uitspraak en 
geeft daarbij te kennen, op welke wijze naar 
zijn oordeel herstel van het geschor>.den be
lang behoort plaats te vinden." ; 

0. dat het Scheidsgerecht blijkens zijn uit
spraak van 1 November 1937 het geval, voor
zien in genoemd art. 117, kennelijk ten deze 
niet aanwezig heeft geacht en de Raad van 
hooger beroep bij zijn uitspraak van 29 Jan. 
1938 een beroep op dat artikel uitdrukkelijk 
heeft afgewezen en zulks, naar het oordeel vàn 
dezen Raad, terecht; 

0. enz.; 
Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart enz.; 
Bevestigt de uitspraak van den Raad van 

hooger beroep van 29 Januari 1938. 
(A.B.) 

20 Mei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 38 j 0

• art. 37). 
Uit de bepaling van het eerste lid volgt, 

dat daardoor slechts beroep wordt gegeven 
tegen de goedkeuring van een plan van 
uitbreiding of de plannen tot herziening 
daarvan, en niet tegen de goedkeuring 
van een besluit tot intrekking van een 
plan van uitbreiding. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mr. F. van der Goot, advocaat te Haarlem, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 17 November 1937, 
no I waarbij de intrekking van de uit
breidingspl r,nen voor Bloemendaal en Over-

-veen is goedgekeurd ; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 
Mei 1938, n°. 198; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Mei 1938, Afd. 
Volkshuisvesting, n°. 4238 M/P.B.R.; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
holland op 17 November 1937 hebben besloten 
om goed te keuren het besluit van den raad 
der gemeente Bloemendaal van 20 Mei 1937 
tot intrekking van de uitbreidingsplannen voor 
Bloemendaal en Overveen, vastgesteld bij 
raadsbesluit van 20 Maart 1913, n°. 262 en voor 
Overveen en Aerdenhout vastgesteld bij raads
besluit van 4 December 1913, n°. 295, alsmede 
om onder meer aan J. S. M. Vrijland, rent-

meester van Elswout, wonende te Overveen, 
gemeente Bloemendaal, als gemachtigde van 
de erven van wijlen Mevrouw J. J. van der 
Vliet-Borski, te doen weten, dat in het door 
hem aangevoerde geen termen zijn gevonden 
aan het evenbedoelde besluit van den raad 
der gemeente Bloemendaal van 20 Mei 1937 
de goedkeuring te onthouden ; 

dat Mr. F. van der Goot, advocaat te Haarlem, 
ten deze handelende voor en namens J. S. M. 
Vrijland, als gemachtigde van de erven van 
wijlen Mevrouw J . J. van der Vliet-Borski, van 
dit besluit bij Ons beroep is gekomen ; 

0. dat, terwijl het eerste lid van artikel 37 
der Woningwet behalve het plan van uitbrei
ding en de plannen tot herziening daarvan ook 
een besluit tot intrekking van een plan van 
uitbreiding aan de goedkeuring van Gedepu
teerde Staten onderwerpt, de volgende leden 
van dit artikel alleen betrekking hebben op de 
uitbreidingsplannen en de herzieningsplannen ; 

dat derhalve alleen met betrekking tot deze 
plannen, en niet met betrekking tot de in
trekkingsbesluiten de ter-inzage-legging en 
de bekendmaking daarvan worden voorgeschre
ven en de mogelijkheid wordt geopend om be
zwaren in te brengen bij -den gemeenteraad en 
bij Gedeputeerde Staten ; 

dat hieruit moet volgen, dat, waar het eerste 
lid van artikel 38 aan belanghebbenden, die 
bezwaren tegen het plan bij den raad hebben 
ingediend, de bevoegdheid geeft om binnen een 
maand na den dag der bekendmaking, bedoeld 
in artikel 37, vierde lid, bij Ons beroep in te 
stellen tegen het verleenen van goedkeuring 
door Gedeputeerde·Staten, hieronder niet anders 
kan worden verstaan dan dat daarmede slechts 
beroep wordt gegeven tegen de goedkeuring 
van een plan van uitbreiding of de plannen 
tot herziening daarvan, en niet tegen de goed
keuring van een besluit tot intrekking van een 
plan van uitbreiding ; · 

dat de appellant mitsdien in zijn beroep tegen 
het onderwerpelijke goedkeuringsbesluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland niet 
kan worden ontvangen ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

20 M ei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet Art. 248). 

Nu de gemeentebegrooting voor 1937 
door Ged. Staten nog niet is goedgekeurd, 
is er voor een beslissing omtrent een wij
ziging van die begrooting nog geen plaats. 
Derhalve zijn Ged. Staten ten onrechte 
overgegaan tot niet-goedkeuring van het 
desbetreffend raadsbesluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Renkum, namens den raad van die gemeente, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 17 November 1937, n°. 
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92, waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
.raadsbesluit van 12 Augustus 1937, n°. 5a, tot 
wijziging van de gemeentebegrooting voor den 
dienst 1937 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
9 Maart 1938, n°. 57 en van 4 Mei 1938, n°. 
57/51; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Mei 1938, n°. 
13590, afd. B.B. ; 

0. dat de raad van Renkum in zijne ver
gadering van 12 Augustus 1937 heeft besloten 
tot-het doen bouwen van nieuwe arrestanten
lokalen bij het politiebureau te Oosterbeek 
en het geheele gebouw aan den Utrechtschen 
straatweg van centrale verwarming te voorzien, 
voor welk laatste, met wijziging van de be
grooting voor 1937, een post van f 3500.
werd uitgetrokken ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 17 November 1937, n°. 92, 
hieraan hun goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat het aanbrengen van cen
trale verwarming in het gebouw Utrechtsche
straatweg niet noodzakelijk is te achten ; dat 
<le bouw van nieuwe arrestantenlokalen met 
centrale verwarming zeer goed te scheiden is 
van het aanbrengen van centrale verwarming 
in het hoofdgebouw ; dat de gemeente-financiën 
versoberin$ eischen, zoodat alle niet strikt 
noodzakeliJke uitgaven achterwege dienen te 
blijven; dat dan ook het aanbrengen van cen
trale verwarming in het hoofdgebouw be
zwaar ontmoet ; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Renkum, daartoe bevoegd 
krachtens een ingevolge artikel 212, laatste 
lid, der gemeentewet door den gemeenteraad 
op 19 Û<'tober 1933, n°. 12, genomen besluit, 
goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 7 November 1933, 
no. 146, bij Ons in beroep zijn gekomen; 

0. dat, zooals uit een nader, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, ingewonnen in
lichtingen is gebleken de begrooting der ge
meente Renkum voor het dienstjaar 1937 door 
Gedeputeerde Staten nog niet was goedge
k eurd; 

dat zulks echter medebrengt, dat er voor een 
beslissing omtrent een wijziging van die be
grooting nog geen plaats was ; 

dat Gedeputeerde Staten dan ook ten on
rechte bij hun bestreden besluit tot niet-goed
keuring van het desbetreffende besluit van 
den raad der gemeente Renkum zijn overge
gaan; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ge
d eputeerde Staten van Gelderland niet kan 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 17 November 1937, n°. 92 te 
vernietigen. 

Onze Minister van Binnen!andsche Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

20 M ei 1938. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100). 

Met het 2e lid wordt slechts beoogd, de 
schoolbesturen nog gedurende een jaar de 
vergoeding te doen behouden, waarop het 
le l id hun recht geeft, doch niet, aan hen 
de hoogere vergoeding te waarborgen, 
welke hun in het voorafgaande jaar met 
toepassing van het 2e lid mocht zijn toe
gekend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur van de 
parochie van den Heiligen Nicolaas, te Rotter
dam, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland van 11 Januari 1938, 
no. 223/2, tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den appellant tegen het besluit van 
den raad der gemeente Rotterdam van 1 Juli 
1937, houdende onder meer vaststelling der ver
goeding, bedoeld in artikel 100 der Lager
Onderwijswet 1920, voor de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, Willem-Beukels
zoonstraat 79, te Rotterdam, over het jaar 1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 
Mei 1938, n°. 196; 

Op de voordracht van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
Mei 1938, n°. 5824, Afdeeling L.O.; 

0. dat de raad der gemeente Rotterdam bij 
besluit van 1 Juli 1937 de vergoeding heeft 
toegekend van het salaris voor de leerkracht 
W. L. A. Verwey, over het geheele jaar 1935, 
doch haar heeft geweigerd voor de leerkrach
ten P.J. Vergouw en C. G. A. Lauret, respec
tievelijk over het tijdvak 1 Januari t /m 31 
Augustus en 1 September t /m 31 December; 

dat het Kerkbestuur van dit raadsbesluit 
bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in 
beroep is gegaan, waarbij het in hoofdzaak 
aanvoerde, dat de raad der gemeente zich 
voor zijn weigering beroept op de beslissing 
van Gedeputeerde Staten van 2 Maart 1937; 
dat, nog afgezien van de vraag, of zich hier 
dezelfde omstandigheden voordoen als in het 
geval waarin door Gedeputeerde Staten werd 
beslist, het van meening is, dat op rlie beslissing 
bezwaarlijk een beroep kan worden gedaan ; 
dat toch uit het Koninklijk Besluit van 26 
Februari Hl37 nog volgt, dat het niet onder 
alle omstandigheden noodig is "bij toepassing 
ingevolge artikel 100, 2e lid, van den klasse
deeler van het vorig jaar, ook het aantal door 
het Rijk bekostigde onderwijzers van het vorig 
jaar in aanmerking te doen komen" ; dat zulks, 
volgens de genoemde Koninklijke beslissing, 
slechts dan gerechtvaardigd zou zijn, ,,ingeval 
toekenning van de vergoeding zou neerkomen 
op schadeloosstelling voor het verlies van 
Rijksvergoeding" ; dat het echter bij de toe
kenning van de gevraagde vergoeding geenszins 
voor het verlies van Rijksvergoeding schadeloos 
wordt gesteld ; dat toch, terwijl in 1934 acht 
leerkrachten vergoed werden, in het jaar 1935 
slechts zeven leerkrachten voor vergoeding 
in aanmerking worden gebracht, en de schade, 
veroorzaakt door het feit, dat het Rijk een leer
kracht minder vergoedt, bij toekenning van 
gemeentevergoeding voor twee leerkrachten dus 
ten volle op het schoolbestuur blijft drukken ; 
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dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 
11 Januari 1938, n°. 223/2, het beroep onge
grond hebben verklaard, daarbij o.a. overwe
gende, dat toepassing van den zoogenaamden 
klassedeeler over 1935 recht geeft op vergoe
aing uit de openbare kassen van ten hoogste 
6 onderwijzerswedden, weshalve, nu het Rijk 
over het gemelde jaar 5 onderwijzerswedden 
heeft vergoed, met toepassing van het bepaalde 
bij artikel 100, eerste lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920, de gemeente terecht 1 onderwijzers
wedde voor haar rekening heeft genomen ; 
dat ten aanzien van de onderwerpelijke school 
over 1934 weliswaar de wedden van 2 boven
tallige leerkrachten voor gemeenterekening 
zijn gekomen, doch dat daarvan slechts 1 wedde 
is vergoed met toepassing van den klassedeeler 
over 1934 en de wedde van de tweede leerkracht 
is vergoed door toepassing van den klassedeeler 
over 1933 ; dat mitsdien toepassing van den 
klassedeeler over 1934 het schoolbestuur even
eens slechts recht geeft op vergoeding in 1935 
door de gemeente van één onderwijzerswedde ; 
dat inwilliging van het beroep van het kerkbe
stuur alzoo tot gevolg zou hebben, dat op grond 
van het tweede lid van artikel 100 in eenig jaar 
méér onderwijzerswedden uit de gemeentek8.l! 
zouden worden vergoed dan met toepassing 
van denzelfden klassedeeler in het vooraf
gMnd jaar, op grond van het eerste lid van het 
evengenoemde artikel, uit de gemeentekas ver
goed zijn ; dat echter blijkens de bewoordingen 
van het gemelde artikel 100, tweede lid, deze 
wetsbepaling slechts ten doel heeft de school
besturen nog gedurende bepaalden tijd de 
vergoeding te doen behouden, waarop het 
eerste lid van dat wetsartikel recht geeft ; dat 
mitsdien het beroep van het schoolbestuur 
hetwelk strekt tot uitbreiding der in een voor
afgaand jaar door toepassing van artikel 100, 
eerste lid, der wet genoten vergoeding, niet voor 
inwilliging vatbaar is ; 

dat van het genoemd besluit van Gedepu
teerde Staten het Kerkbestu)IT bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de bewoordingen 
van het tweede lid van artikel 100, welke 
de schoolbesturen nog gedurende bepaalden 
tijd de vergoeding doen behouden, waarop het 
eerste lid van artikel 100 recht geeft, niet 
aldus moeten worden verstaan, dat eenzelfde 
aantal wedden vergoed dient te worden als 
onder de werking van het eerste lid vergoed 
werd ; dat integendeel, juist omdat een derge
lijke simplistische toepassing tot onbillijkheden 
zou leiden, bij de toepassing van artikel 100, 
ook waar het het tweede lid betreft, het ge
bruik van den klassedeeler is ingeschoven ; 
dat bij toepassing van den klassedeeler onder 
de werking van het tweede lid slechts deze 
beperking is gemàakt, dat daardoor niet meer 
onderwijzerswedden uit de gemeentekas zouden 
worden vergoed dan met toepassing van den
zelfden klassedeeler in het voorafgaande jaar 
uit de gemeentekas vergoed zijn, indien toe
kenning van de vergoeding zou neerkomen 
op schadeloosstelling voor het verlies van 
Rijksvergoeding; dat in 1934 door het Rijk 
zes leerkrachten werden vergoed, terwijl in 
1935 slechts vijf leerkrachten voor vergoeding 
in aanmerking kwamen ; dat het Rijk in 1935 
dus een leerkracht minder vergoedt dan in 

L . 1938. 

1934 en het verlies van de RiJKsvergoeding dus 
tot uitdrukking zal moeten komen in vermin
dering van het personeel der school met een 
leerkracht ; dat, dit in aanmerkin~ nemend, 
de klassedeeler 1934 derhalve in ziJn werking 
beperkt zou dienen te worden, wanneer vol
ledige toepassing van dien klassedeeler de 
vermindering van het personeel met één leer
kracht teniet zou doen, daar hij, appellant, 
dan door de werking van het tweede lid van 
artikel 100 schadeloos zou worden gesteld 
voor het verlies van Rijksvergoeding ; dat 
zulks echter niet het geval is, daar het aantal 
leerkrachten per 1 Januari 1935 inderdaad 
met één verminderd is ; dat toekenning van 
het volle aangevraagde bedrag derhalve niet 
tot gevolg heeft, dat het bestuur schadeloos 
wordt gesteld voor het verlies van Rijksver
goeding, doch dit verlies op hem blijft drukken 
en zijn uitdrukking vindt in het feit, dat het 
zijn aantal leerkrachten per 1 Januari 1935 
terugbracht van acht op zeven, welk verlies 
voor hem op geen enkele wijz',l is gecompenseerd
dat er dan ook geen enkele reden is in het onder; 
havige geval niet de vergoeding te geven voor 
ten volle het aantal leerkrachten, waarop de 
klassedeeler 1934, toegepast op het gemidde d 
aantal leerlingen van 1934, voor het jaar 1935 
recht geeft ; 

0. dat het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 100 der Lager-Onderwijswet 1920 in 
verband met het eerste lid van dat artikel 
is te verstaan in dezen zin, dat, indien in eenig 
jaar de dusgenaamde klassedeeler der open
bare scholen wijziging onder~aat, de besturen 
van de overeenkomstige biJzondere scholen 
met den in dat jaar ingevolge het eerste lid 
toegepasten klassedeeler nog gedurende een 
jaar na het tijdstip,waarop die kla.ssedeeler 
is gewijzigd, rekening mogen houden teneinde 
zich tegen verlies van de vergoeding, waarop 
in dat jaar met toepassing van dien klasse
deeler aanspraak kon worden gemaakt. als 
gevolg van de wijziging van den klassedeeler 
te vrijwaren; 

dat echter· op deze bepaling niet een beroep 
kan worden gedaan teneinde door toepassing 
van den klassedeeler van het voorafgaand jaar 
de gemeentelijke vergoeding te verkrijgen voor 
meer boventallige leerkrachten dan waarop in 
dat jaar met toepassing van dien klassedeeler 
aanspraak kon worden gemaakt ; 

dat zulks ook dan geldt, indien het aantal 
boventallige leerkrachten, waarvoor de ver
goeding wordt verlangd, niet uitgaat boven 
het aantal, dat in het voorafgaand jaar door 
toepassing van een vroegeren klassedeeler is 
vergoed geworden ; 

dat toch met de evengenoemde bepaling 
slechts wordt beoogd, de schoolbesturen nog 
gedurende een jaar de vergoeding te doen 
behouden, waarop het eerste lid van artikel 
100 bun recht geeft, doch niet, aan hen de 
hoogere vergoeding te waarborgen, welke hun 
in het voorafgaande jaar met toepassing van 
het tweede lid mocht zijn toegekend ; • 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
en op goede gronden hebben beslist, dat het 
besluit van den gemeenteraad gehandhaafd 
dient te worden ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 

16 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

20 M ei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22bis j 0

• 

art. 19) . 
'l'en onrechte hebben Ged. Staten goed

keuring onthouden aan een raadsbesluit, 
houdende beslissing dat de instandhouding 
van de eenige openbare lagere school in 
het landelijk gedeelte eener voor het ove
rige stedelijke gemeente ingevolge art. 19 
wordt gevorderd, aangezien het voor het 
overgroote deel der die school bezoekende 
kinderen in hooge mate bezwarend zou 
zijn, wanneer zij na opheffing der school 
voor het ontvangen van o.l.o. op een der 
op vrij aanzien lijken afstand in het stede
lijk deel der gemeente gelegen scholen 
zouden zijn aangewezen, aan welke be
zwaren niet in voldoende mate zou kunnen 
worden tegemoetgekomen door het laten 
loopen van een bus, waarmede de kinde
ren zouden worden afgehaald en thuis ge
bracht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingi>steld door 

burgemeester en wethouders van Arnhem, daar
toe gemachtigd door den raad dier gemeente bij 
zijn besluit van 31 Januari 1938, n°. 4523, Ond., 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gelder
land van 11 Januari 1938, n°. 198, L.O., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
den raad der gemeente Arnhem van 6 December 
1937, n°. 4523, Ond., houdende beslissing, dat 
de instandhouding van de openbare lagere school 
n°. 1, te Schaarsbergen, in die gemeente, inge
volge artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 
wordt gevorderd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Mei 1938, n°. 199; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Mei 1938, n°. 5787, afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat de raad van Arnhem in zijne vergade
ring van 6 December 1937 onder n°. 4523 Ond. 
ingevolge artikel 22bis, 2de lid, der Lager
Onderwijswet 1920 heeft beslist, dat de instand
houding van de openbare lagere school n°. 1 te 
Schaarsbergen ingevolge artikel 19 der Lager
Onderwij swet 1920 wordt gevorderd; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun be
sluit van 11 Januari 1938, n°. 198, L.O., aan dit 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden, daarbij overwegende, dat de beslissing 
van den gemeenteraad hierop steunt : dat de 
gemeente Arnhem is te onderscheiden in een 
sledelijk en een op vrij grooten afstand daarvan 
afzonderlijk gelegen geheel landelijk gebied, 
terwijl de openbare lagere school n°. 1 in dat 
landelijk gedeelte (Schaarsbergen) - van welke 
school het geJ ,iddeld aantal leerlingen over 1937 
niet het voor deze gemeente vereischte getal van 
100 zal kunnen bereiken - de eenige openbare 

school is voor een zeer uitgestrekt gebied der ge
meente ; dat voorts uit de van gemeentewege 
overgelegde stukken blijkt : dat krachtens 
raadsbesluit van 25 October 1937 aan den Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen werd verzocht om tot wederopzegging te 
bepalen, dat de openbare lagere school te 
Schaarsbergen in stand gehouden zal worden, 
daar het een bijzonder geval betreft (als bedoeld 
in artikel 22bis, zesde lid, der Lager-Onderwijs
wet 19-0); dat de Minister naar aanleiding 
daarvan heeft medegedeeld, dat hij eerst dan 
op het verzoek een beslissing zal kunnen nemen, 
nadat met toepassing van het tweede lid van 
het evengemelde wetsartikel is uitgemaakt, dat 
de instandhouding van deze school niet inge
volge artikel 19 der wet wordt gevorderd ; dat 
hun college meent te moeten overwegen, dat in 
1934 de toenmalige Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in overeenstem
ming met het standpunt van Ged. Staten heeft 
beslist, dat de openbare lagere school te Schaars
bergen voorshands niet zal worden opgeheven ; 
dat deze beslissing evenwel niet als uitgangs
punt kan dienen voor de beoordeeling van de 
thans voorliggende aangelegenheid ; dat toch 
hun college - anders dan in 1934 - met ter
zijdestelling van overwegingen van louter finan
cieelen of bijzonderen aard, thans ingevolge het 
voorschrift der wet uitsluitend heeft te beslissen 
over de vraag, of de instandhouding der school 
ingevolge artikel 19 der wet gevorderd wordt; 
dat naar hun oordeel niet kan gezegd worden, 
dat er zonder de openbare lagere school te 
Schaarsbergen niet meer voldoend lager onder
wijs in een genoegzaam aantal scholen in de ge
meente Arnhem wordt gegeven ; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Arnhem namens den gemeenteraad 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat naar het oordeel van het gemeentebestuur 
niet zou worden voldaan aan den in artikel 19 
der Lager-Onderwijswet 1920 gestelden eisch, 
dat voldoend lager onderwijs moet worden ge
geven in een genoegzaam aantal scholen, welke 
voor alle kinderen zonder onderscheid van 
godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn, wan
neer in een op zoo grooten afstand van het ste
delijk gedeelte van Arnhem gelegen uitgestrekt, 
geheel landelijk gebied als Schaarsbergen de 
eenige bestaande openbare school voor gewoon 
lager onderwijs, genummerd één - waarvan de 
instandhouding door den omvang van zijn 
hoofdzakelijk landbouwende bevolking wordt 
gevorderd - werd opgeheven ; dat het immers 
voor de over een groote uitgestrektheid ver
spreid wonende bevolking van dit landelijk ge
bied weinig toe doet, of het aantal in de stede
lijke kom gelegen openbare lagere scholen in 
verhouding tot de totale schoolbevolking ge
noegzaam is te achten, ook al zou de school in 
Schaarsbergen worden opgeheven ; dat toch 
Schaarsbergen wel administratief tot de ge
meente Arnhem behoort, maar dat het, ver van 
de kom der gemeente en van de zich daar 
bevindende scholen gelegen, een eigen dorps
karakter heeft en een gebied omvat, hetwelk 
dat van menige dorpsgemeente in uitgestrekt
heid overtreft, zoodat het voor de vraag, of aan 
artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 wordt 
voldaan, als een afzonderlijk geheel behoort te 
worden beschouwd ; 
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0. dat het , blijkens de ingewonnen ambts
berichten, voor het overgroote deel der kinde
ren, die de bovengenoemde thans 48 leerlingen, 
tellende open bare lagere school te Schaars
bergen bevolken , in hooge mate bezwarend zou 
zijn, wanneer zij, na opheffing van de eemge 
school in dit deel der gemeente, voor het ont
vangen van openbaar lager onderwijs op een 
der op vrij aanzienlijken afstand in het stedelijk 
deel der gemeente Arnhem gelegen scholen 
zouden zijn aangewezen; 

dat de schooltijden van de onderwerpelijke 
school zijn aangepast aan de behoefte van 'dit 
uitgestrekte landelijke gedeelte der gemeente, 
t erwijl de kinderen van 12 tot 1 uur aldaar onder 
behoorlijk toezicht kunnen overblijven, hoeda
mge maatregelen op de scholen in het stadsge
deelte der gemeente bezwaarlijk kunnen worden 
getroffen; 

dat daarbij nog komt, dat de hierbedoelde 
kinderen na afloop van den schooltijd van de 
laatstbedoelde .scholen met onmiddellijk naar 
huis zouden kunnen gaan, op autobussen zouden 
moeten wachten, en in de stad zouden rond
zwerven, t erwijl zij in de wintermaanden van 
de bushalte hun woning in het donker zouden 
moeten bereiken ; ' ' 

dat aan al deze bezwaren slechts eemgszins, 
doch zeker met in voldoende mate, zou kunnen 
worden t egemoetgekomen door het laten loopen 
van een privé-bus, waarmede de kinderen 
zouden worden afgehaald en thuis gebracht; 

dat onder deze omstandigheden, al moge op 
de overige openbare lagere scholen in de ge
meente Arnhem voldoende plaatsruimte voor 
de meerbedoelde kinderen beschikbaar zijn, bij ' 
opheffing van deze school aan het voorschrift 
van artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 met 
gezegd kan worden t e zijn voldaan; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte aan 
het raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden ; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920; · 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vermetiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 11 Januari 
1938, n°. 198, L .O., aan het besluit van den raad 
der gemeente Arnhem van 6 December 1937, 
n° . 4523 Ond., alsnog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

20 M ei 1938. KO 1INKLIJK BESLUIT. 
(Provincial e Wet Art. 148) . 

Een geschil tusschen eene gemeente en 
eene provincie omtrent de verplichting van 
deze laatste tot het onderhouden van een 
s lui s is een geschi l , dat krach tens art. 148 
ter bes! issi ng der Kroon staat. Van eeri 
burgerrechte lijk gesch il, woals door Ged. 
Staten beweerd, is in dezen geen sprake, 
daar hier een publiekrechtelijk belang der 
gemeente in het geding is, n. l. het belang, 
dat de gemeente als pub! iekrechtel ijk 
lichaam heeft bij de instandhouding van 
een scheepvaartverbinding. De gemeente 
wu slechts dàn aanspraak op een voort
durende instandhouding kunnen doen gel
den, indien de provincie zich daartoe _OP, 

1938 

eenigerle i wijze had verbonden, of indien 
èr een wettelijke bepaling ware aan te wij 
zen , op grond waarvan de provincie tot 
zulk een instandhouding gehouden is. In 
casu is dit niet het geval. Echter is het 
billijk, dat, nu door de door Ged. Staten 
genomen maatregel de scheepvaartverbin
ding voor de gemeente te loor is gegaan 
en zij daardoor schade lijdt, deze schade 
haa r :door de provincie wordt vergoed. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het door burgemeester en 

wethouders van Zwolle met machtiging van 
den raad dier gemeente gedaan verzoek om te 
willen beslissen in het geschil tusschen de ge
meente en de provincie Overij ssel over de in 
standhouding van de Berkumersluis ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 December 1937, n°. 366 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 3 Mei 1938, n°. 456, Afdeeling 
Waterstaatsrecht, 

en van Onzen Minist er van Binnenlandsche 
Zaken van 16 Mei 1938, n°. 13319, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat tusschen de provincie Overijssel en de 
gemeente Zwolle geschil is gerezen naar aan
leiding van het vervangen van de, in het 
Lichtmiskanaal gelegen Berkumersluis door 
een dam, tegen welken, door het provinciaal 
bestuur genomen maatregel, de gemeente 
Zwolle ernstige bezwaren heeft ; 

dat burgemeester en wethouders dezer ge
meente, ter uitvoering van een besluit van den 
gemeenteraad, op grond van artikel 148 der 
Provinciale Wet Onze beslissing t e dezer zake 
hebben ingeroepen, aanvoerende, dat, t oen in 
het begin der vorige eeuw er sprake was van 
het graven van een kanaal, dat het oosten van 
Overijssel zou verbinden met het Zwartewater, 
Zwolle zich daartegen heeft verzet, omdat een 
dusdanig kanaal (de Dedemsvaart) zou uit
monden in Hasselt ; dat men vreesde, dat aldus 
het achterland als afzetgebied van den Zwol
schen handel verloren zou gaan ; dat een op
lossing van deze moeilijkheid werd gevonden 
in het denkbeeld om een tweede verbinding te 
maken van de Dedemsvaart met het Zwarte
water, uitkomende in Zwolle en aanzienlijk 
korter dan de vaart van Zwolle over Hasselt ; 
dat de verwezenlijking van dit denkbeeld werd 
vergemakkelijkt door den aanleg van een straat
weg Meppel-Lichtmis-Berkum-Zwolle, waar
voor zand benoodigd was, dat kon worden ver
kregen door het graven van een kanaal en voorts 
door de omstandigheid, dat er reeds een ka
naal van Berkum naar Zwolle bestond (<le 
Nieuwe Vecht); dat de stad voor deze verbin
ding m et d e D edemsvaart een bijdrage aan bood, 
welke na eenige wijzigingen t en slotte ± 
f 40.000.- ~oot is geweest ; dat de bijdrage 
door het RiJk is aanvaard ten tijde, dat- het 
eigenaar van de Dedemsvaart c.a. was ; dat bij 
Koninklijk Besluit van 16 Januari 1928, 
n°. 117, de uitvoering van de noodige werken 
werd gelast; dat daartoe o.a. de bouw van de 
Berkumersluis behoorde ; dat eerst bij de wet 
van 9 Mei 1846 (Staatsblad n°. 34) de benoodigde 
gelden voor de uitvoering van het plan werden 
toegestaan ; dat inmiddels de werken van de 

, 
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Dedemsvaart, waaronder behoorden het in 
aanleg zijnde Lichtmiskanaal en de .nog door 
het Rijk te bouwen Berkumersluis, in publieke 
veiling door de provincie Overijssel waren aan
gekocht ; dat de provincie dus daarmede de 
met financieelen steun van de stad Zwolle t,ot 
stand te brengen verbinding te water van de 
Dedemsvaart naar de Vecht aan ·aardde en 
tegelijkertijd de verplichting om die verbinding 
in stand te houden, althans haar niet '.onder in
stemming van de gemeente te v ·rbreken ; 
dat het vervolg der geschiedenis leert dat ook 
het provinciaal bestuur zich tot voor k ~ten tijd 
op het standpunt stelde, dat de verbinding 
tusschen Zwolle en de Dedemsvaart niet ver
broken mocht worden door een eenzijdige be
slissing van een der beide onderhoudsplichtigen, 
i.c. de gemeente en de provincie ; dat, zooals 
boven gezegd, vóórdat het Lichtmiskanaal 
gegraven werd, reeds een verbinding van Zwolle 
met de Vecht bestond, namelijk de Nieuwe 
Vecht, die even boven de Berkumersluis door 
een schutsluis in de Vecht uitmondt; dat dit 
kanaal eigendom is van de gemeente Zwolle 
en door haar wordt onderhouden ; dat het pro, 
vinciaal bestuur in 1903 de laatstbedoelde 
schutsluis, het Nieuwe Verlaat, niet meer be . 
stand achtte tegen hooge waterstanden op de 
Vecht; dat het daarom, op grond van een 
overeenkomst, welke in 1639 was gesloten 
tusschen de stad en de erfgenamen der buurt
schappen Berckmen, Herfte en Wytmen, de 
gemeente aanschreef, verschillende werken uit 
te voeren ter verzekering der waterkeering'; 
dat de gemeente in rechte de bevoegdheid van 
het provinciaal bestuur betwistte om van haar 
te vorderen de voorziening van de waterkee
ring, als zijnde dit de taak der waterschappen, 
doch het proces verloor ; dat zij toen ter goed
keuring een plan tot herstel zond, geheel over
eenkomstig het ,verk, dat in 1639 was gebouwd; 
dat het provinciaal bestuur dit plan, dat vol, 
doende de waterkeering verzekerde, niet goed
keurde en een schependoorlatend werk eischte, 
dat moest voldoen aan de eischen, welke het 
moderne scheepvaartverkeer stelde ; dat het 
contract van 1639 echter geen grond voor dezen 
eisch gaf en er een nieuwe procedure dreigde ; 
dat toen de Minister van Waterstaat tusschen
beide kwam en wist te bewerken, dat de ge
meente een nieuwe schutsluis zou bouwen van 
zoodanige capaciteit, dat konden worden 
doorgelaten de schepen, die de Dedemsvaart 
konden bevaren ; dat voor dit doel een Rijks
en een provinciaal subsidie werden aangebo
den ; dat de nieuwe schutsluis, van welker 
bouwkosten ± f 37,000.- voor rekening van 
de gemeente bleef, in 1914 is gebouwd; dat, 
terwijl de gemeente derhalve toenmaals geen 
belang voor zichzelf zag bij de instandhouding 
van de scheepvaartverbinding tusschen de stad 
en de Dedemsvaart langs het Lichtmiskanaal 
en zij door de provincie genoopt moest worden 
het bij haar in onderhoud zijnde deel dier ver
binding in stand t e houden, thans de rollen 
zijn omgekeerd; dat de Berkumersluis in 1925 
in verval raakte en, om haar dienst als water
keerend werk te kunnen doen, vernieuwd zou 
moeten worden ; dat het provinciaal bestuur 
van meening was, dat de kosten van een nieuwe 
schutsluis niet opwogen tegen de voordeelen 
van de waterverbinding en de sluis heeft ver-

vá.ngen door een dam ; dat het daarmede ge
daan heeft, wat het tevoren de gemeente langs 
den weg van rechten heeft belet ; dat intusschen 
de gemeente hare belangen anders zag dan 20 
jaar tevoren ; dat zij nu eenmaal de kosten van 
een nieuwe schutsluis aan het Nieuwe Verlaat 
had gemaakt, die vrijwel geheel zijn wegge
worpen door de afdamming van de daartegen
over liggende Berkumersluis ; dat het in cultuur 
brengen van de gronden t er weerszijden van het 
Lichtmiskanaal perspectieven opende, welke 
het behoud van de scheepvaartverbinding van 
die streek met de stad van grooter belang had
den kunnen doen worden, dan 25 jaar geleden 
te voorzien was ; dat zij derhalve mocht ver
lap.gen, dat de provincie het bij haar in onder
houd · zijnd gedeelte der verbinding met de 
Dedemsvaart in stand houdt, gelijk deze van 
haar heeft verlangd, toen de kosten voor reke
ning van de gemeente kwamen ; dat zij er op 
wijzen, dat ook Gedeputeerde Staten het ver
band tusschen beide sluizen erkennen : dat zij 
în een brief van 20 October 1931, waarin zij 
mededeeling doen van hunne plannen ten aan
zien van het Lichtmiskanaal, zeggen de moge
lijkheid van herstel der sluis open te willen 
houden en een r egeling te willen treffen, waarbij 
de gemeente c.q. een bijdrage in de kosten van 
het herstel zal betalen, ,,aangezien ook de pro
vincie indertijd een deel der herstellingskosten 
van het Nieuwe Verlaat als bijdrage aan de 
gemeente Zwolle heeft verleend" ; dat een bewijs 
voor de stelling, dat de gemeente een recht kan 
jloen gelden op de instandhouding der scheep
vaartverbinding en dat dat recht ook door het 
provinciaal bestuur, voor zoover daaruit finan
cieele voordeelen voor de provincie voortvloei
tlen, werd aanvaard, is t e putten uit de omstan
digheid, dat sedert 1849 op grond van een toen 
gesloten overeenkomst de helft der kosten van 
onderhoud van het gedeelte der Vecht, dat 
onderdeel dier verbinding uitmaakt (gelegen 
tusschen het Nieuwe Verlaat en de Berkumer
sluis) door de provincie aan de gemeente in 
rekening werd gebracht en wel tot 1934, in welk 
jaar het onderhoud der Vecht door het Rijk 
werd overgenomen ; dat, resumeerende, de ge
meente dus t egenover de provincie hare aan
spraken op de instandhouding der Berkumer
sluis op tweeërlei grond kan baseeren en wel : 
1. op het feit, dat de gemeente voor de tot
standkoming der waterverbinding, waarvan 
de sluis deel uitmaakte, een voor den tijd, waar
in zij werd verleend, belangrijk subsidie heeft 
gegeven ; 2. op het feit, dat de provincie de 
gemeente.biji:i_a een eeuw later .~edwongen heeft 
met aa.1:2aei:tliJke kosten h.et blJ haar in onder
houd ZlJnde gedeelte dier verbinding niet alleen 
in stand te houden, maar zelfs te verbreeden ; 
dat het beroep op de 'Kroon in de eerste plaats 
ten doel heeft in het belang van het recht en de 
moràal een erkenning te verkrijgen van die 
aanspraken ; dat het standpunt van de provincie 
ten aanzien van die aanspraken blijkt uit het 
besluit van Provinciale Staten van 14 Januari 
1932, n°. 20, dat blijkens mededeeling van Ged. 
Staten strekt om "den bestaanden toestand van 
vóörloopige afdamming van het Lichtmiskanaal 
tot nadere beslissing t e handhaven en die voor
lpopige afdamming zoodanig te herstellen, dat 
zij als volledig betrouwbare waterkeering dienst 
kan doen" ; áat voorts Ged. Staten bij dat be-
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sluis gemachtigd werden aan de gemeente 
Zwolle een bijdrage aan te bieden van f 12,500 
"als vergoeding voor de schade als gevolg -van 
de voormelde afdamming, onder voorwaarde, 
dat, zoodra de scheepvaartverbinding door het 
Lichtmiskanaal zal worden hersteld en de 
Berkumersluis weer in gehriuk zal worden ge
nomen, het voormelde bedrag onder aftrek van 
de over de jaren 1926 tot en met 1931 vergoede 
rente ad f 2500.- door de gemeente Zwolle 
onmiddellijk wordt terugbetaald en daarnaast 
een met het belang van die gemeente overeen
komend deel der kosten van herstelling of ver
nieuwing van de Berkumersluis als bijdrage 
door de gemeente wordt verleend" ; dat ter 
verklaring van het genoemde bedrag der 
schadevergoeding moge worden vermeld, dat 
het bedrag, dat de gemeente zou derven door 
gemis aan inkomsten uit de sluisgelden van 
het Nieuwe Verlaat, gekapitaliseerd werd be
rekend op f 10,000.-, waarbij werd gevoegd 
f 2500.- aan rente over de jaren 1926-1931, 
gedurende welk tijdvak de Berkumersluis reeds 
afgedamd was en de gemeente derhalve het 
grootste deel dier sluisgelden reeds had moeten 
derven ; dat, hoewel de woorden van het be
sluit van Provinciale Staten den indruk zouden 
kunnen wekken, dat een voorloopige beslissing 
werd genomen, de wijze, waarop aan het be
sluit uitvoering is gegeven, met die bewoor
dingen niet in overeenstemming is ; dat immers 
de "herstelling" der voorloopige afdamming 
(die bestond uit een damwand tusschen de sluis 
en de Vecht) heeft bestaan uit het dempen der 
sluiskolk, het verwijderen van de brug, het 
doortrekken van den straatweg over de gedemp
te kolk en het verbinden van de beide dijksge, 
deelten aan weerszijden van de sluis door het 
maken van een nieuw dijkvak ; dat voorts de 
provincie aan het Rijk vergunning heeft ver
leend ten behoeve van de verbetering van den 
Rijksweg Zwolle naar Meppel een tweeden dam 
door het Lichtmiskanaal te leggen ; dat de 
gemeente in de schendin~ van hare aanspraken 
niet berusten kan ; dat zij het der provincie tot 
een grief maakt, dat deze laatste, hoewel for
meel de gemeente in hare plannen kennende, 
eenzijdig een beslissing heeft genomen en uit: 
gevoerd, welke de belangen der gemeente heeft 
geschaad ; dat de gemeente door bemiddeling 
van den Minister. van Waterstaat aan het pro
vinciaal bestuur heeft voorgesteld het geschil 
door scheidsmannen te doen beslissen ; dat dit 
voorstel is afgewezen; dat de redenen daarvan 
hun niet zijn medegedeeld; dat zij op grond van 
een en ander Ons verzoeken, in het geschil 
tusschen de provincie en de gemeente uitspraak 
te doen in dien zin, dat de rechten der gemeente 
worden erkend ; dat zij bereid zijn daarna met 
het provinciaal bestuur als gelijkberechtigde 
partij te overleggen omtrent de consequenties 
dier erkenning ; · 

dat Ged. Staten van Overijssel met het door 
de gemeente Zwolle aangevoerde in kennis ge'. 
steld, schrijven, dat het in de eerste plaats huns 
inziens aan bedenking onderhevig is, of in cásu 
toepassing van artikel 148 der Provinciale wet, 
als door het gemeentebestuur verzocht, wel kan 
plaats vinden ; dat het huns inziens hier niet 
zoozeer een geschil van bestuur, betreft als wel 
een burgerlijk geschilpunt tusschen de prorin_cie 
als eigenares van de Berkumersluis en de ge-

meente Zwolle, Jie zich in hare privaatrechte
lijke belangen door de sluiting dezer sluis ziet 
geschaad ; dat, voor het geval mocht worden 
geoordeeld, dat in h<lt onderhavige geval wel 
een uitspraak van de Kroon op haar plaats is, 
zij omtrent den inhoud van het adres van de 
gemeente het volgende naar voren wenschen te 
brengen : dat de argumenten van het gemeen
tebestuur in hoofdzaak hierop neerkomen, dat 
de gemeente aanspraak meent te kunnen maken 
op eene instandhouding van de waterverbinding 
tusschen Lichtmis en Vecht met inbegrip van 
de daarvan deel uitmakende Berkumersluis, 
op grond van het feit, dat door haar belangrijke 
bedragen voor de totstandkoming daarvan 
zijn gevoteerd ; dat zij in deze argumentatie 
indertijd aanleiding hebben gevonden nauw
keurig na te gaan, of inderdaad rechtens op 
grond van de voormelde aanspraken de in
standhouding door de gemeente kon worden 
gevorderd ; dat hun bij dat onderzoek van het 
bestaan van zulk een door de gemeente ge
pretendeerd recht op behoud van een bestaande 
verbinding met de Dedemsvaart via Berkum 
niets is gebleken ; dat zij in hun schrijven van 
3 Januari 1933, n°. 14521/18, 3• afdeeling, den 
toenmaligen Minister van Waterstaat omstandig 
hebben ingelicht omtrent het standpunt, dat 
hun college en de Staten van hun gewest teri 
aanzien van de afsluiting der sluis innemen ; 
dat uit het genoemde schrijven moge blijken, 
dat, hoewel naar hunne meening der provincie 
tegenover de gemeente Zwolle geen verplichtin
gen heeft ten aanzien van de instandhouding 
der sluis en aan die instandhouding bovendien 
alle~ minst behoefte bestaat, zij, alvorens eene 
beslissing van de Staten uit te lokken, zich 
- geheel onverplicht - met het gemeente
bestuur in verbinding hebben gesteld, ten einde 
tot overeenstemming te geraken ; dat aanvauke
lijk bij burgemeester en wethouders van Zwolle 
geen overwegende bezwaren bleken te bestaan 
tegen de opheffing der sluis te Berkum, mits 
die aan "het Nieuwe Verlaat" in eigendom en 
bediening werd overgenomen door de provincie 
en als vergoeding voor de vernieuwing van die 
sluis aan de gemeente Zwolle werd betaald een 
bedrag van f 38,261.70, zijnde de gedane uit
gaven voor dien sluisbouw na aftrek van de 
ontvangen bijdragen van Rijk en provincie ; 
dat zij zich op het standpunt hebben gesteld, 
dat een dergelijke overdracht door hen niet 
kon worden bevorderd, wijl het hier betreft 
een kunstwerk, gelegen in een bij de gemeente 
in beheer zijnd vaarwater, dat van zuiver ge
meentelijk belang is en waarvan de overige 
kunstwerken ook door de gemeente werden be
diend en onderhouden ; dat zij echter van oor
deel waren, dat, wat de gevraagde vergoeding 
betreft, er uit billijkheidsoverwegingen wel aan
leiding" toe bestond, aan de gemeente te ver• 
goeden de schade, welke zij ten gevolge van 
een opheffing van de sluis zou lijden en deze 
schadevergoeding ruim te berekenen ; dat echter 
huns inziens de opvatting, dat de werkelijke 
schade moet worden vergoed, met zich mede
braoht, dat bij de bepalin~ van het bedrag niet 
mede van invloed kon ziJn de omstandigheid, 
dá.t de gemeente indertijd krachtens een door 
hunne .ambtsvoorgangers gegeven bevel ver
plicht is geweest de sluis aan het Nieuwe Ver
laat te vernieuwen ; dat immers, indien de ge-



1938 20 . MEI 246 

meente de te derven inkomsten vergoed krijgt, 
het huns inziens voor haar ten aanzien van die 
vroeger uitgegeven kosten van vernieuwing geen 
verschil maakte, of de Berkumersluis àl of niet 
werd gehandhaafd ; dat zij bovendien van oc;>r
deel waren, dat aan een dergelijk voor 28 jaren 
onder gansch andere omstandigheden · gegeven 
bevel als zoodanig nimmer een motief kon 
worden ontleend tot teruggave van het destijds 
krachtens dat bevel uitgegeven bedrag ; dat de 
gemeente gemeend heeft hunne voorstellen niet 
te moeten aanvaarden, zonder hare vermeende 
rechten op handhaving van de Berkulnersluis 
geldend te maken ; dat zij daarop de beslissing 
van de Provinciale Staten hebben uitgelokt ; 
dat zij zich onder deze omstandigheden niet 
geroepen achtten het onderwerpelijke geschil 
alsnog door scheidsmannen te doen beslissèn, 
te minder, waar de Staten bij hun besluit van 
14 Januari 1,932, n°. 20, als vergoeding voor de 
mogelijke schade, als gevolg van de afditmming 
een bijdrage hebben gevoteerd van f 12;500.- , 
wat alleszins als een redelijke oplossing. v1tn het 
geschil moet worden beschouwd, als men be
denkt, dat de gemeente geen enkel recht op 
Jiandhaving van de sluis kan doen gelden, al.
thans geen bewijzen van hare vermeend\) rech
ten heeft . geleverd ;dat Ged. Staten op grond 
van · vorertstaande overwegingen als hun ge
voelen doen kennen, dat in casu sprake is van 
een burgerlijk geschilpunt, dat eventueel bij 
rechterlijk vonnis zal moeten worden beslist, 
terwijl, mocht eene uitspraak van de ;Kroon ex 
artikel 148 der Provinciale wet in dezen op h,aar 
plaats zijn, deze uitspraak op grond van het 
vorenstaande toch geen andere kan zijn, dan 
dat de Staten van hun gewest bij hunne be
slissing van 14 Januari 1932, n°. 20, inzake _de 
Berkumersluis, hunne bevoegdheid niet te 
buiten zijn gegaan ; 
' 0. ·dat in de eerste plaats dient te worden 
_\Jeslist, of zich hier een geschil voordoet, hetwelk 
op grond van artikel 148 der Provinciale wet 
door Ons behoort te worden beslist ; ' 

dat zulks inderdaad het geval is ;" 
dat hier toch aanwezig is een geschil omtrent 

het onderhouden van een werk, te weten de 
Berkumersluis, hoedanige geschillen· in het 
even bedoelde artikel 148 uitdrukkelijk en zonder 
eenige beperking te Onzer beslissing staan ; · 

dat Ged. Staten van Overijssel weliswaar vari 
oordeel blijken, dat zich hier een burgerrechte-
1,ijk geschil zou voordoen tusschen ?-e pro'viriciè, 
als eigenares van de Berkumerslms, en de. ge' 
irieente Zwolle, die zich in hare privaatrechte
lijke belangen door de sluiting dezer sluis ziet 
geschaad, doch dat zulks alreeds hierom niet 
opgaat, omdat in deze niet een privaatrechte
lijk, doch een publiekrechtelijk belang der ge
meente Zwolle in het geding is, te weten het 
l;>elang, ·dat de gemeente Zwolle als publiek
rechtelijk lichaam heeft bij de instandhouding 
van een scheèpvaartverbinding ; ' 

0. wat de hoqfdzaak betreft, dat moet worden 
onderzocht, of de gemeente Zwolle tegertover 
de provincie Overijssel aanspraak kan maken 
qp 'de inst.andhouding v:an de Berkumerslrti_s ; 
' dat de gemeente deze ·aanspraak meent te 

kimnen gronden op het feit, dat zij voor de tot, 
standkoming van de waterverbinding, waà,rvan 
de sluis dèel uitmaakte, een ioör dèn ti~d, waar
in'. zij werd 'verleend, belangrijk subsidie heeft 

gegeven, alsmede op het feit, dat de provincie 
de gemeente bijna een eeuw later gedwongen 
heeft met aanzienlijke kosten het bij haar in 
onderhoud zijnde gedeelte dier verbinding niet 
alleen in stand te houden, maar zelfs te ver-
breeden; · 

dat nu echter duidelijk is, dat deze beide fei
ten niet voldoende zijn om daarop de evenbe
doelde aanspraak van de gemeente te gronden ; 

dat immers, al moge de gemeente zich in het 
verleden belangrijke geldelijke offers voor de 
instandhouding van de hierbedoelde waterver
binding hebben getroost, hieruit geenszins volgt, 
dat de gemeente nu ook tegenover de provincie 
,er recht op heeft, dat deze laatste bij voortdu
ring zal blijven zorg dragen voor de instand
houding van de onderwerpelijke waterverbin
ding, voorzoover deze op aan de provincie in 
eigendom toebehoorenden grond is gelegen ; 

dat de gemeente slechts dan aanspraak op 
een 'zoodanige voortdurende instandhouding 
zou kunnen doen gelden, indien de provincie 
zich daartoe op eenigerlei wijze had verbonden, 
of indien er een wettelijke bepaling ware aan te 
wijzen, op grond waarvan de provincie tot zulk 
een 'instandhouding gehouden is ; 
' dat echter noch het een, noch het ander door 
de gemeente wordt gesteld, terwijl ook overigens 
van:het bestaan van een dergelijke verbintenis 
of wettelijke bepaling niet blijkt ; 
· dat, al moge de gemeente Zwolle derhalve 

rechtens geen enkele aanspraak öp instandhou
ding van de hierbedoelde scheepvaartverbin
ding hebben, zulks niet wegneemt, dat het, in 
aanmerking genomen, dat de gemeente zich in 
het verleden mede op het verlangen van de pro
vincie belangrijke offers heeft moeten getroos
ten voor de instandhouding van de hierbedoelde 
scheepvaartverbinding, billijk moet worden ge
acht, dat, nu _als gevolg van den door Ged. 
Staten genomen maatregel - welke maatregel 
overigens blijkens op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State voor dé Geschillen van 
:J3estuur door Onzen Minister overgelegde 
ambtsberichten, ook voorzooveel de belangen 
van de scheepvaart betreft, volkomen verant
woord is te achten - de hierbedoelde waterweg 
yoor de gemeente Zwolle te !oor is gegaan en 
zij daardoor schade lijdt, deze_ sc4adê haar door 
de provincie wordt vergoed ; . 

dat blijkens de stukken deze aanspraak van 
de gemeente op schadevergoeding door de pro
vincie ook wordt erkend, hetgeen er toe geleid 
heeft, dat de Provinciale Staten bij hun besluit 
ran 14 Januari 1932, n°. 20. Ged. Staten hebben 
gemachtigd om·' aan de gemeente Zwolle een 
bijdrage te . . verleenen van f 12,500.- , als ver
goeding voor de schade als gevolg van de voor
melde afdamming, onder voorwaarde, dat, zoo
dra de scheepvaartverbinding door het Licht
miskanaal zal worden hersteld en de Berkumer
sluis weer in gebruik zal worden genomen, het 
voormelde 'bedrag onder aftrek van de over de 
jaren 1926 tot en met 1931 vergoede rente ad 
f 2500.- door de gemeente Zwolle onmiddellijk 
wordt terugbetaald en daarnaast een met het 
belang van die gemeente overeenkomend deel 
der kosten v'an herstelling of vernieuwing van 
~e Ilerkumers'luis als bijdrage door de gemeente 
\vordt verleend ; 
' ·_'dat deze_ schadevergoeding, welke als grond
slàg heeft een gekapitaliseerde vergoeding ' van 
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de ten gevolge van de afsluiting van het L'cht
miskanaal verminderde inkomsten uit de sluis
gelden van de, aan de gemeente toebehoorende, 
schutsluis, het Nieuwe Verlaat, Ons alleszins 
redelijk voorkomt ; 

dat de gemeente weliswaar van meening blijkt 
dat als grondslag voor de vergoeding behoort te 
worden genomen het bedrag, hetwelk de ge
meente ingevolge een bevel van de provincie 
beeft uitgegeven voor de vernieuwing van de 
schutsluis het Nieuwe Verlaat, doch dat dit 
bedrag reeds hlerom niet als grondslag van de 
vergoeding kan dienen, omdat eenmaal in hoog
ste ressort door den rechter is beslist, dat de 
provincie tot het doen van dit bevel gerechtigd 
was en de provincie thans derhalve bezwaarlijk 
tot restitutie van het, door de gemeente uit
gegeven, bedrag kan worden genoodzaakt ; 

Gezien artikel 148 der Provinciale wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de gemeente Zwolle tegen
over de provincie Overijssel geen recht kan doen 
gelden op het instandhouden van de Berkuroer
sluis, doch dat anderzijds de provincie Over
ijssel ~ehouden is aan de gemeente Zwolle ter 
vergoeding van de schade, welke zij door de 
afdamming van het Licbtmiskanaal lijdt, een 
bedrag uit te keeren van f 12,500.- , zulks 
onder de voorwaarde, aangegeven in het be
sluit van de Provinciale Staten van 14 Januari 
1932, n°. 20, dat, zoodra de scheepvaartver
binding door het Lichtmiskanaal zal worden 
hersteld en de Berkumersluis weer in gebruik 
zal worden genomen, het voormelde bedrag 
onder aftrek van de over de jaren 1926 tot en 
met 1931 vergoede rente ad f 2500.- door de 
gemeente Zwolle onmiddellijk wordt t erug
betaald en daarnaast een met het belang van 
die gemeente overeenkomend deel der kosten 
van herstelling of vernieuwing van de Ber
kumersluis als bijdrage door de gemeente wordt 
verleend. 

Onze Ministers van Waterstaat en van Binnen
Jandscbe Zaken zijn belast, enz. 

(A.B.) 

23 M ei 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Sv. art. 398; Wet Vrachtverd. Binnen
scheepvaart art. 7.) 

Het plaatsen van een stempelafdruk kan 
niet zijn het waarmerken van de aantee
kening als is voorgeschreven bij art. 398, 
tweede lid , Sv. Mitsdien moet het er voor 
worden gehouden, dat in eersten aan leg 
een mondeling vonnis niet is gewezen. De 
Rechtb. had dus het appèl tegen dit niet 
bestaande vonnis niet-ontval'lkelijk moeten 
verklaren. 

[Proc.-Gen . Be1·ger: De Rechtb. had het 
vonnis, aangeteekend op de wijze van art. 
398, 2e lid Sv., niet mogen bevestigen, nu 
omtrent de bewezenverklaring, enz. niets 
werd vermeld. De beoordeeling van de 
vraag, of eene bepaalde inlading anders 
dan krachtens overeenkomst is geschied 
(art. 7 Wet evenr. vrachtverdeeling), is 
aan de rechterlijke macht onttrokken en 
geheel gelegd in handen van de ten dezen 
ingestelde administratieve organen. ] 

Op het beroep van E. v. d. V ., schipper, op 
het vaartuig ,,Hoop op Welvaart", gedomici-
1 ieerd te Leeuwarden, zonder bekende woon
of verblijfplaats, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Zwolle 
van den !Oen Februari 1938, houdende be
krachtii;ring na verzet van een op 21 October 
1937 bij verstek gewezen vonnis. waarbij in 
hoog-er beroep is bevestigd, behalve wat de 
opg~legde straf betreft. een monde! ing <foor 
het Kantongerecht te Zwoll e op 8 Jnli 1937 
gewezen vonnis , hebbende de Ri>chthank bij 
haar uitspraak van 21 October 1937. met ver
nietiging in wover van een door den Kanton
rechter gewezen vonnis, de straf bepaald op 
een geldboete van tien gulden en vervangende 
hechtenis van vijf dagen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Requirant \\'e rd voor het Kantongerecht te 
Zwoll e tegen 8 Juli 1937 gedagvaard ter zake 
dat hij den 5den Juni 1937, des namidclags 
ci rca 31/2 uur, onder de gemeente Zwartsluis 
heeft vervoerd in een vaartu;_g een hoeveel 
heid zand, dat hij te Zwolle althans een plaats 
binnen het district eener Bevrachtingscommis
sie in lading had genomen voor vervoer naar 
Gorredijk, althans een andere plaats binneri 
liet Rijk, terwijl dit niet geschiedde krachtens 
een overeenkomst ten aanzien van welke door 
een Bevrachtingscommissie tusschenkomst of 
goedkeuring was verleend. 

In het bestreden vonnis van de Arr.-Recht
bank te Zwolle wordt vermeld, dat de Kan
tonrechter a ldaàr blijkens door hem, overeen
komstig de bepaling van art. 398, tweede lid , 
Sv. gewaarmerkte, aanteekening op <lA dag
vaarding bij mondeling op tegenspraak ge
wezen vonnis den requirant terzake van het 
hem bij voornoemde dagvaarding telaste ge
legde heeft veroordeeld tot eene geldboete van 
f 3 subsidiair 3 dagen hechtenis, - dat dé 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, die 
eene geldboete van f 10 had gevorderd . van 
dat vonnis in hooger beroep is gekomen bij de 
Rechtbank; dat de Rechtbank, rechtdoende op 
dit hooger beroep, bij vonnis van 21 October 
1937, bij verstek tegen requirant gewezen, ge
meld vonnis van den Kantonrechter heeft be
vestigd, behalve wat betreft de daarbij opge
legde straf en, dat vonnis te dien aanzien ver
nietigend en opnieuw rechtdoende, requirant 
heeft veroordeeld tot eene geldboete van f 10, 
subs idia ir vijf dagen hechtenis; dat na door 
requi rant gedaan verzet laatstgenoemd vonnis 
is bekrachtigd, op grond van de navolgende 
óverwegingen: 

,,dat het onderzoek ter terechtzitting in hoo
ger beroep na het gedaan verzet de Rechtbank 
niet tot andere beschouwingen of beslissingen 
heeft geleid dan in haar gemeld bij verstek 
gewezen vonnis vervat, zoodat dat vonnis moet 
worden bekrachtigd; 

"dat verdachte ter terechtzitting in hooger 
beroep na het gedaan verzet heeft aangevoerd, 
dat het hem bij dagvaarding in prima ten 
laste gelegde niet strafbaar zou zijn, op grond, 
dat he.t a ldaar bedoeld vervoer anders dan 
krachtens overeenkomst geschiedde, immers hij 
het zand voor eigen rekening vervoerde; 
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,,0. echter, dat het verbod van art. 7 der 
Wet van 5 Mei 1933, S. 251, voor bedoeld 
vervoer slechts dan niet wu gelden, indien 
door eene door de bevoegde bevrachtingscom
missie afgegeven verklaring als bedoeld in het 
2e lid van evengenoemd artikel bleek, dat dit 
vervoer anders dan krachtens overeenkomst 
gesch iedde; 

,,0. dat verdachte aan zijne gemelde ver
klaring heeft toegevoegd . dat het in de telaste
legging in de dagvaarding in prima bedoeld 
vervoer geene verklaring- als bedoeld in het 
2e lid van art. 7 der W et van 5 Mei 1933, 
S. 251 , door eene bevrachtingscommissie was 
afgegeven; 

"0. dat de R echtbank derhalve het gevoerd 
verweer verwerpt." 

Bij schriftuur is aangevoerd het middel van 
cassatie: 

"S., althans v. t. van art. 7 der Wet van 
5 Mei 1933 S. 251 doordat de Rechtbank heeft 
aani:tenomen dat het verbod van art. 7 van 
,:tenoemde wet voor een vervoer, anders ·dan 
krachtens overeenkomst, slechts dan niet wu 
gelden indien door een bevoe1sde bevrachtings
commissie a fgegeven verklaring als bedoeld 
in het 2de lid van evengenoemd artikel bleek 
dat het vervoer anders dan krachtens overeen
komst geschiedde, 

ten onrechte omdat de vraag, of een bepaal
de inlading anders dan krachtens overeen
komst is geschied, geenszins geheel aan het 
oordeel van den rechter is onttrokken en uit
sluitend in handen der bevrachtingscommissie 
is p;elegd en de rechter, indien hem bij het 
onderwek ter terechtzitting blijkt, dat de in
lading ter zake waarvan de verdachte terecht 
staat. in werkelijkheid anders dan krachtens 
overeenkomst is geschied, niet op deze inl ading 
de verbodsbepaling van art. 7 lid 1 vermag 
toe te passen op den enkelen grond, dat een 
verklaring van een bevrachtingscommissie als 
bedoeld in art. 7 lid 9 niet is afgegeven." 

Ter toelichting van dit middel merkt requi
rant no,:t op: ,,dat hij ter terechtzitting van 
de Arr.-Rechtbank te Zwolle d.d. 4 Februari 
1938 als getuigen à décharge heeft doen dag
vaarden Willem Jonker, wonende te Hattem 
en Roelof van der Velde, wonende te Gorre
dijk. welke getuigen ter terechtzitting hebben 
verklaard, 

Will em Jonker: 
dat verzoeker op 5 ,Juni 1937 van. de Ver

eenigde Zandzuigers te H attem een door ver
zoeker in lading genomen hoeveelheid zand 
heeft g<>kocht, 

Roelof van der Velde: 
dat hij in den romer van 1937 te Gonedijk 

een ' boerderij heeft gebouwd en het daarvoor 
benoodigde zand van verweker heeft gekocht 
o. a. een làd ing zand omstreeks 5 Juni "1937. 

Door gemelde verklaringen kwam mitsdien 
ter terechtzitting vast te staan, dat_ de inlading 
ter zake waarvan verzoeker terecht stond, was 
een inlading anders dan krachtens overeen
komst, immers het hier betrof inlading van 
zand, in eigendom toebehoorende aan verwe
ker, welk zand door verweker voor eigen 
rekening werd vervoerd. 

Verweker veroorlooft zich aan het voren
staande toe te voegen dat hij, blijkens de ver
klaringen door genoemde getuigen, ter te-

rechtzitting afgelegd, sedert het jaar 1930 
handel drijft in zand en grint, voorts, dat de 
ten deze bevoegde bevrachtingscommissie wei
gert aan verzoeker een verklaring als bedoeld 
in art. 7 lid 2 af te geven op grond, dat ver
weker naar het oordeel van deze commissie te 
veel reizen voor e igen reken ing maakt, welke 
bes! issing in lijm-echten strijd met de bepa-
1 ingen van meergenoemde wet van 5 Mei 
1933 is ."· 

Met dit middel, in den zin waarvan werd 
beslist door den Kantonrechter te Groningen 
bij vonnis van 17 April 1936, 1937 N°. 769, 
kan ik mij njet vernenigen. H et wil mij voor
komen, dat de duidelijke bewoordingen van 
lid 2 van art. 7 der wet van 5 Mei 1933 S. 
111 geene andere uitlegging toelaten, dan 
deze, dat alleen eene door de Bevrachtings
commissie afgegeven verklaring, als daarbij 
bedoeld, van het verbod, in lid 1 gegeven, kan 
bevrijden. Ook uit het, in art. 8 der voor
melde wet toegekende, recht van beroep op 
den Raad van Beroep voor Bevracht ingszaken, 
onder meer verleend aan dengene, die zich 
bezwaard gevoelt door eene beslissing eener 
Bevrachtingscommiss ie, gegeven ingevolge het 
bepaalde in art. 7, tweede lid, en waarvan 
requirant derhalve tegenover de door hem 
gestelde weigering van de bevoegde bevrach
tingscommissie gebruik had kunnen maken, 
volgt m. i. , dat de beoordeeling van de vraag·, 
of eene be.paalde inlading anders dan krach
tens overeenkomst is geschied, aan de rechter
lijke macht is onttrokken en geheel gelegd is 
in handen van de ten dezen ingestel de admi-
nistratieve organen. • 

Intusschen zal de H ooge Raad vermoedelijk 
aan de behandel ing van het middel niet toe, 
komen, omdat het bestreden vonnis m. i. zal 
moeten worden vernietigd wegens schending 
van op straffe van nietigheid in acht te nemen 
vormen. 

De R echtbank, in hooger beroep oordeelen
de, is immers, gel ijk Uw Raad bij nog niet 
gepubliceerd arrest van 14 Maart 1938, rol
nummer 41602 (i/z C. van der Schouw) be
sliste, niet, gelijk de Kantonrechter krachtens 
art. 398, tweede lid Sv., vrijgesteld van inacht
neming der op straffe van nietigheid gegeven 
voorschriften van de artt. 358 en 359 in ver
band met de artt. 350, 415 en 425 Sv. en kan 
dus niet volstaan met - zij het ook na ver
melding van de telastelegging en van de bij 
rondere reden, die de straf heeft bepaald -
het overeenkomstig art. 398, 2e lid Sv. gewe
zen vonnis van den Kantonrechter te bevesti • 
gen, ronder iets te vermelden omtrent · de be
wezenverklaring en de gronden, waarop deze 
berust, de qualificatie , de. strafbaarheid eh de 
toegepaste wetsartikelen. Nu het bij het be
streden vonnis bekrachtigde verstekvonnis der 
R echtbank omtrent de laatstgenoemde punten 
niets inhoudt, had de Rechtbank dit verstek
vonnis, instede van h.et te bekrachtigen, op 
grond van schending der voormelde vormvoor
schriften behooren te vernietigen, zoodat het 
bestreden vonnis niet in stand zal kunnen 
blijyen. Ik concludeer daarom tot vernietiging 
van dat vonnis en tot verwijzing der zaak 
naar het Gerechtshof te Arnhem, teneinde op 
het bestaande verzet opnieuw te worden. be
recht en a fgedaan. 
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De Hooge Raad, enz. : 
Gehoord het verslag van den Raacl~he(l1· van 

dor MeuJen; 
Gelet. op het middel van cassat ie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui - ! 
<lende-: zie concl. Proc.-Gen.; 

0. ambtshalve: 
dat op de inl eidende dagvaarding de navol

gende aanteekening voorkomt: ,,Vernordeeld 
bij tegensg_raak tot een geldboete van drie 
gulden, bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervangen door· hechtenis gedurende drie 
dagen. De Kantonrechter te Zwolle," onder 
welke aantoekening een stempelafdruk is ge-
plaatst; . 

0. dat echter het plaatsen van een stempel
afdruk niet kan zijn een waarmerken als voor
geschreven in het laatste lid van art. 398 Sv. ; 

0. dat wegens gemis van een gewaarmerkte 
aanteekening het er voor moet worden gehou, 
den, dat in eersten aanleg een mondeling 
vonnis niet is gewezen; 

0. dat het bestreden vonnis inhoudt, dat de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij 
het Kantongerecht te Zwolle bij akte van 8 
Juli 1937 van een door den Kantonrechter te 
Zwolle op dien datum mondeling op tegen
spraak gewezen vonnis in hooger beroep is 
gekomen; 

0. dat de Rechtbank dit · appèl, hetwefa 
zich, naar uit het hooger overwogene voort
vloèit, niet tegen eenige bes! issing richtte, 
niet had mogen ontvangen; 

Vernietigt de voormelde- vonnissen van 21 
October 1937 en 10 Februari 1938 ; 

Rechtdoende krachtens art. l0ó R. 0.: 
Verklaart den voornoemden Ambtenaar als

nog niet-ontvankelijk in zijn op 8 Juli 1937 
ingesteld beroep. 

(N. J.) 

23 Mei 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Octrooiwet ad. 30; Sv. art. 417.) 

Van het bewuste extract van het octrooi
register is ter terechtzitting der Rechtb. 
door den Voorzitter de korte inhoud mede
gedeeld. Deze mededeeling mocht, ingevolge 
art. 297 Sv. voor de voorlezing in de 
plaats treden, wodat, ingevolge artikel 

.417 Sv., herhaling van voorlezing of korte 
mededeeling in hooger beroep niet was 
vereischt. · 

De uitdrukking "directeur-eigenaar" der 
N. V. is kennelijk gebruikt in de beteeke
nis van directeur, eigenaar van a lle aan

. deelen, zonder dat daarmede een ige juridi
sche figuur betreffende het eigendomsrecht 
op een N. V. wordt bedoeld. 

De klacht, dat 's Hofs arrest duister is 
en niet gemotiveerd, waar het naast elkaar 
stelt onregelmatig en onrechtmatig in het 
verkeer brengen, richt zich niet zooals req. 
meent tegen een overweging van het Hof, 
doch tegen de telastelegging en bewezen
verklaring, waarmede kennelijk niet anders 
wordt bedoeld dan dat de lampen niet op 
rechtmatige wijze in Nederland in het ver
keer zijn gebracht, omdat zulks niet is 
geschied op de bij de 1 :centie toegestane 
of op anderszit:,s rechtmatige wijze. Aldus 

opgevat bevat dit gedeelte der t.1.1. en 
bewezenverklaring niets tegenstrijdigs. 

De grieven, dat de beperking in de li
centie niet tegenover derden geldt, nu de 
1 icentie niet is ingeschreven en voorts dat 
de beperking rechtens ongeoorloofd is, zijn 
niet ter zake dienende. De opzettelijke in
breuk op het octrooirecht van Philips staat 
vast, tenzij zich eene bijwndere omstandig
heid zoude voordoen, waardoor het door 
req. verhandelen van genoemde, volgens 
het octrooi van Philips vervaardigde, lam
pen dat inbreukmakend karakter zou ver-
1 iezen. Zulk een omstandigheid is niet 
aangevoerd of in den inhoud der bewijs
middelen te vinden. Immers niet is gesteld 
of gebleken, dat de onderhavige lampen 
door de I icentiehoudster in Nederland in 
het verkeer waren gebracht, zoodat om
vang, werking en beperking van bedoelde 
licentie hier geen rol kunnen spelen. 

Op iiet beroep van W. D., koopman, te Am
sterdam, requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen arrest van het Gerechts
hof te Amsterdam van 13 Januari 1938, waar
bij hij in hooger beroep, met vernietiging van 
eene door de Arr.-Rechtbank aldaar op 12 
Maart 1937 (N. J. 1938 n°. 676) gedane uit
spraak, ter zake van "de voortgezette hande
ling van het opzettelijk inbreuk maken op 
het recht van den Octrooihouder door een 
voortbrengsel, waarvoor het octrooi is ver
leend, verder te verkoopen, af te leveren en 
voor een of ander in voorraad te hebben", 
met aanhaling van de artt. 30, 45 der Oc
trooiwet 1910, S. 313, 56, 23, 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene ge)dbQete van vijftig gulden 
en tien dagen vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het vers lag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: 
I. S., immers v. t . van art. 297 Sv. omdat 

recht is gedaan onder andere op een authen
tiek extract uit het octrooiregister, afgegeven 
11 Mei 1936, waarvan de inhoud in het ar
rest wordt weergegeven, ronder dat van dit 
stuk voorlezing is gedaan of wel de korte in
houd daarvan door den voorzitter mondeling 
is medegedeeld ; 

II. S., immers v. t. van de artt. 36 vol
gende van het W. v. K. in verband met de 
artt. 357 en 359 Sv., doordat het · Hof over
weegt, dat verdachte het feit heeft begaan 
als directeur-eigenaar der Naamlooze Ven
nootschap , Handelmaatschappij "Me~·canti lo", 
zijnde het feit, dat requirant eigenaar wu 
zijn der Naamlooze Vennootschap juridisch 
onbestaanbaar; 

III. S ., immers verkeerde toepassing van 
art. 33 der Octrooiwet in verband met art. 30 
dier wet -en de artt. 357 en 359 Sv. ; 

0. dat bij het bestreden arrest, overeen
komstig het den requirant bij de inleidende 
dagvaardjng onder 2° ten laste gelegde, is 
bewezenverklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ,,dat hij als Directeur
eigenaar der N. V. Handelmaatschappij "Mer
cantilo" te Amsterdam op of omstreeks 6 
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Maart 1936 opzettelijk inbreuk heeft gemaakt 
op het aan de . V. Philips Gloeilampen
fabrieken te Eindhoven toebehoorende recht 
op het Ned. Octrooi N°. 9269 Klasse 21 f 40 
betreffende een daarin omschreven wijze voor 
het vervaardigen van electrische gloeilampen 
en op de volgens die werkwijze vervaardigde 
gloeilampen , zulks door opzettelijk toen al
daar, ronder daartoe op eenigerlei wijze door 
of namens de Octrooihoudster, noch op eeni
gerlei andere wijze daartoe gerechtigd te zijn, 
ten behoeve van de door hem als Directeur
~igenaar dier Handelmaatschappij te Amster
dam gedreven gloeilampenhandel te doen v'er
koopen en te doen afleveren en voor den 
verderen verkoop en aflevering in voorraad 
te hebben eenige electrische gloeilampen, ge
merkt "Uran", elk vervaardigd volgens de 
werlrwijze, omschreven in conclusie 1 van ge
noemd Ned. Octrooi No. 9269 en elk met een 
ballon, een voetje, en een uitpompbuis in het 
voetje, terwijl in het voetje een ballonvor
mige dunwandige kamer gevormd is, welke 
een opening heeft in langs- of dwarsrichting 
waardoor gemeenschap gevormd wordt tus
schen de uitpompbuis en het inwendige van 
dl) ballon - wetende, dat die gloeilampen 
in Nederland niet op regelmatige wijze d.w.z. 
via den officieelen importeur daarvan -
zijnde A. Voets te 's-Hertogenbosch - noch 
op rechtmatige wijze in het verkeer waren 
gebracht en wetende, door zijn bovenomschre
ven h andelingen opzettelijk in strijd met het 
recht van bovengenoemde octrooihoudste,· te 
handelen"; 

Ten aanzien van de voorgeste!Qe , middelen 
van cassatie: 

0. dat het eerste middel ongegrond is, daar 
van het daarbij genoemde extract uit het oc
trooiregister ter terechtzitting der Rechtbank 
door den Voorzitter de korte inhoud is mede
gedeeld, welke mededeeling, ingevolge art. 
297 Sv., voor de voorlezing in de plaats mocht 
treden, wodat, ingevolge art. 417 van ge
noemd Wetboek, herhaling van voorlezing of 
korte mededeeling in hooger beroep niet was 
vereischt; 

0. dat het tweede middel evenmin kan sla
gen, daar de uitdrukking "directeur-eigenaar" 
van genoemde Naamlooze Vennootschap ken
nelijk is gebruikt in de beteekenis van direc
teur, eigenaar van alle aandeelen, zonder dat 
daarm.ede eenige juridische figuur wordt be
doeld betreffende het eigendomsrecht op eene 
naamlooze vennootschap; 

0. wat het derde middel van cassatie be
treft: 

dat, blijkens het bestreden an-est, door re
quirant onder meer is verkla1trd 1. dat de 
Naamlooze Vennootschap Phili p~ Gloeilam
penfabrieken bij exploit van 13 J anuari 1936 
aan de Naamlooze Vennootschap " Mercantilo" 
heeft aangezegd, dat zij houdster is van en 
rechthebbende op het Nederlandsch Octrooi 
n° . 9269 en zij het recht tot gebruik van dit 
octrooi heeft verleend aan de Glühl ampen
fabrik Gustav Ganz & Co G.m .b.H. Wien; 
dat deze licentie uitsluitend geldt voor lampen 
door genoemde Fabrik, te noemen Gànz, zelve 
vóor Nederl and bestemd en in Nederland ver
vaardi gd of door of vanwege hemzelf uit Oos
tenrijk in Nederland geïmporteerd en in het 

verkeer gebracht; dat elk in of voor het · be
drijf in het verkeer brengen, verder verkoo
pen, verhuren, afleveren of voor een of ander 
in voorraad hebben of gebruiken van Ganz
lampen, al of niet gemerkt "Uran" of "Oster/ 
Uran", die niet als bovenomschreven zijn be
stemd, in Nederland vervaardigd en/of inge
voerd en in het verkeer gebracht door of van
wege de rechthebbende onrechtmatig pl aats 
vindt; dat alleen rechtmatig in het verkeer 
zijn de Ganzlampen in Nederland ingevoerd 
en in het verkeer gebracht door A. Voets te 
's-Hertogenbosch, en verbod gedaan om Ganz
lampen, vallende onder het Nederlandsch Oc
trooi 9269, die niet krachtens bedoelde licentie 
door of vanwege Ganz rechtstreeks uit Oosten
rijk in Nederland zijn geïmporteerd of in het 
verkeer gebracht, in of voor haar bedrijf in 
het verkeer te brengen, verder te verkoopen, 
te verhuren of te leveren, voor een of ander 
in voorraad te hebben of wel te gebruiken, 
met bevel om die verboden handelingen, welke 
reeds verricht mochten zijn, onverwijld te sta
ken; 2. dat na ontvangst onder andere van 
voormeld exploit hij a ls directeur-eigenaar 
van genoemde N . V. Mercantilo zich van deze 
aanwijzingen en verboden niets heeft aange
trokken en, zonder daartoe door of namens 
de Octrooihoudster of door een ander daartoe 
gerechtigd te zijn, is doorgegaan met het be
trekken van Ganzlampen merk Uran, woals 
in de telastlegging omschreven, die vielen 
onder gemeld Nederlandsch Octrooi No. 9269, 
waarvan hij wist, dat de N.V. Philips Gloei 
lampenfabrieken te Eindhoven de octrooihoud
ster was , van andere buitenlandsche handels
zaken dan Ganz en ook niet van genoemden 
Voets, door wien, zooals hij wist, Uranlampen 
in Nederland werden ingevoerd ; 

0. dat de in het middel vervatte klachten 
neerkomen op het volgende: 

a. het arrest is duister en niet gemotiveerd, 
waar het naast elkaar stelt onregelmatig en 
onrechtmatig. in het verkeer brengen; 

b. de beperking in de licentie geldt niet 
tegenover derden, mi de I icentie niet is in-
geschreven; · 

c. de beperking is rechtens ongeoorloofd; 
0. ad a: dat het hier niet beke'ft, . zooals 

het middel wil doen voorkomen, een overwe
ging van het Hof, doch een gedeelte v1tn de 
telastlegging en bewezenverklaring, waarmede 
kennelijk niets anders is bedoeld dan dat de 
lampen niet op rechtmatige .wijze in Neder
land in het verkeer zijn gebracht, omdat. zulks 
niet geschied is op de bij de I icentie toege
stane of op andersz ins rechtmatige wijze, en 
aldus opgevat dit gedeelte der telastl'igging 
en bewezenverklaring niets tegensti·ijdigs be
vat; 

0. ad b en c: dat deze grieven niet tér 
zake dienende zijn en dan ook buiten onder
zoek kunnen bl ijven;. 

0 . immers, dat de opzettelijke inbreuk op 
het octrooirecht van Philips vaststaat, tenzij 
zich eene bij zondere omstandigheid zoude voor
doei;:i, waardoor het door requirant verhande
len van genoemde, volgens het octrooi van 
Philips vervaardigde, lampen dat inbreukma
kend karakter zou ver! iezen; 

dat zulk eene omstandigheid echter hoch 
door requirant is aangevoerd, noch in den 
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inhoud der tot het bewijs gebezigde bewijs
middelen is te vinden; dat immers njet is ge
steld of gebleken, dat de onderhavige lampen 
door de lice11tiehoudster in Nederland in het 
verkeer waren gebracht, wodat omvang, wer
king en beperking van bedoelde licentie hier 
geen rol kunnen spelen; 

0. da t ook cjit middel derhalve tot cassatie 
niet kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove1·eenko1nstig de conclusie van 
den Proc.-Gen. B erge,·, die ten aanzien van de 
in het derde middel - door den H . R. onder 
b en c aangegeven - grieven opmerkt: 

H et bezwaar, door requirant gericht tegen 
de opvatting van het Hof omtrent de gevol
gen van de onderhavige licentie, vermag ik 
evenmin te deelen. Requirant ziet, naar het 
mij voorkomt, voorbij, da t er ten dezen geen 
sprake is van een aan hem tegengeworpen 
beroep op de door Philips aan Gans verleen
de licentie, doch · ui tslui tend van een beroep 
op het aan requirant bekende recht van 
eerstgenoemde a ls houdster van het octrooi , 
waarop doo r · requirant opzettelijk inbreuk 
zoude zijn_ gemäa.kt, van welke opzettelijke 
inbreuk in het · onderhavige geval a ll een dan 
gèen sprake zdude zijn, wanneer zoude bi ij
ken, dat de bedoelde lampen , hoewel niet 
vari ~hil ip~ afkomstig, niettemi_l) rechtmatig 
door een ander in N ederland in het verkeer 
11,aren gel:iracht of dat requirant althans te 
goeder trouw kon aannemen, dat zulks het 
geval ,~as, Bet, laatste schijnt ten · dezen uit
gesloten, nu réquirant; tengevolge van de 
door Philips tot hem 'gericht~ . aanzegging van 
13 Janu!'ri 1936, op de hoogte gesteld van 
aard en omvang der aan Ga11z verleende li 
centie, niettem"ii1 m"et de hem verweten han
dèlingen is döorgegaan (v.g. a.rt. 43 , lid 2, 
Octrooiwet) , terwijl requirant m.i. ten on
rechte ·stelt, dat èene beperking van het recht 
van den licentiehouder, a ls in casu door Phi
lips : tegenover., Ganz_ vastgelegd !liet r~chts
geld1g wude z1Jn. Uit de laatste zinsnede van 
art. 33, lid :t , der Octrooiwet, volgt toch, 'dat 
bij de verleening der licentie een minder 
omva ngrijk recht kan worden. toegekend, dan 
de bevoegdheid voor den l_icentiehouder tot 
a lle, in art. 30 dier wet vermelde, hande
lingen, zoodat, naar het mij voorkomt, niet 
valt in te ziè11, waarom bij verleening van 
een~ licentie niet ' zoude mogen worden be
dongen, . dat de licentiehouder. door hem met 
toepassing va n het octrooi vervaardigde voor
werpen slech ts door bemiddeling van eenen 
bepaalden importeur in Nederland in het ver
keer mag brengen. l ' 

J. ) 

23 Mei 1938. ARREST van den Hoogen R aad. 
(Mot.- en Rijw.R egl. art. 3.) 

Kantonr.: Onder a rtikel 3, lid 3 Mot
en Rijw.R egl. kunnen niet gebracht worden 
gevallen, w!'arin gereden wordt op een 
weg bui ten_ de bebouwde kom, waar het 
uitzicht t'iiet v,:ij is , zonder dat dit tevens 
_geschiedt in een bocht of bij het naderen 
van een krui sing of ve1'eeniging van we-

gen. Voornoemde bepaling moge toch - in 
overeenstemming met · de interpunctie -
gelezen worden alsof er stond: In bochten 
en bij het naderen van kruisingen of ver
eeniging van wegen, een en ander binnen 
bebouwde kommen en in bochten en bij het 
naderen van kruisingen of vereenigingen 
van wegen buiten bebouwde kommen, waar 
het uitzic,~t niet vl'Îj is, is het een bestuur
der, enz. 

H. R . : De opvatting van den Kantonr. 
omtrent de beteekenis van a rt. 3, lid 3 M. 
en R .Regl. en de daarvoor aangevoerde 
gronden zijn juist. De opvatting van het 
artikel, zooals deze bij de toelichting van 
het cassatiemiddel door het 0. M. wordt 
ontwikkeld [dat de toepasselijkheid van 

. voormelde verbodsbepaling buiten bebouw
de ko1n1nen slechts afhankelijk is van de 
vraag of ter plaatse het uitzicht a l dan 
niet vrij is en dat het onverschillig is of 
zich ter plaatse bevindt een krui sing of 
vereeniging van wegen dan wel een bocht 
in den weg] is in strijd met een onge
dwongen lezing van · bedoeld wetsvoor
schrift i. v. m. de daarin aangebrachte lees
teekens, met zij n redelijke strekking en 
met de historie. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr. 
R echtba nk te Middelburg, requirant van cas
satie tegen een vonnis va n gemelde Rechtbank 
van 4 F ebr. 1938, houdende bevestiging, in 
hooger beroep en bij verstek, van een door het 
K a ntongerecht te Middelburg op 17 Nov. 1937 
bij verstek gewezen moncleling vonnis, waarbij 
de gerequireerde A. de R., accountant, gebo
ren 8 J a nuari 1898 te Vrouwepolder, ter zake 
van het te zijnen laste bewezenverklaarde, van 
a lle rechtsvervolging is , ontslagen. 

Conclusie van den Proc.-Gcn. Berg-er. 
Bij de bestreden uïtspraak is bij verstek be

vestigd een eveneens bij verstek gewezen mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Mid
delburg, waa rbij gerequireerdè werd ontslagen 
van rechtsvervolging ter zake van het hem te 
laste gelegde en bewezenverklaarde , doch niet 
strafbaa r geoordeelde, feit; vol gens den in
houd der aan gerequireerde uitge reikte oproe
pingen van de, door den Ambtenaar van het 
Openbaar Minister ie daaraan overeenkomstig 
art. 393 Sv. toegevoegde, aanvulling hierop 
neerkomende: .,dat hij op 5 November 1937, 
des namiddags omstreeks 3½ ut.ir, te Krabben
dijke a ls bestuurder van een 4-wiel ig motor
rijtuig daarmede heeft gereden over den voor 
het openbaar verkeer openstaanden rijweg 
"den Rijksweg" en zich met het door hem 
bestuurde motonijtuig heeft begeven op het 
voor het verkeer ui t tegenove1·gestelde rich
t ing bestemde weggedeelte waa.t· h e t uitzicht 
niet vrij was; dat verdachte voortreed over 
den voor het openbaar ve1·keer openstaanden 
rijweg den Rijksweg gelegen onder de ge
meente Krabbendijke, terwijl hij met hetgeen 
door hem werd bestuurd zich begaf op het 
voor het verkeer uit tegenovergestelde rich
t ing bestemde weggedeelte, zulks buiten de 
bebouwde kom waar het uitzicht niet vrij was , 
ronder dat dit noodzakelijk was voor het uit
wijken of voorbijgaan van op dien weg stil 
staande motonijtuîgen. andern rij- of voer-
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tuigen, rij- of trekdieren of vee; dat verdachte 
andere in beweging zijnde mororrijtuigen voor
bijging; dat ter plaatse het uit~icht geheel 
-.vordt belemmerd door een in dien weg ge
legen oprit." 

Blijkens de aanteekening van het mondeling 
vonnis van den Kantonrechter steunt het ont
slag van rechtsvervolging op de volgende 
t'venvegi ngen : 

"het telastegelegde en bewezen verklaarde 
feit is niet strafbaar, in het bijzonder is het 
niet bij art. 3 lid 3 van het "Motor- en Rij
wielreglement" strafbaar gesteld. Dit artikel 
moet naar het oordeel van den Kantonrechter, 
gelezen worden (waarmede de interpunctie ook 
in overeenstemming is) alsof er stond : In 
bochten en bij het naderen van kruisinger. of 
vereeniging van wegen, een en ander binnen 
bebouwde kommen en in bochten en bij het 
naderen van kruisingen of vereenigingen van 
wegen buiten bebouwde · kommen, waar het 
uitzicht niet vrij is, is het een bestuurder, enz." 

Onder het artikel kunnen mitsdien niet ge
bracht worden gevallen, waarin gereden wordt 
op een weg buiten de bebouwde kom, waar het 
uitzicht niet vrij is, · ronder dat dit tevens ge
su!1iedt in een bocht of bij het naderen van een 
kruising of vereeniging van wegen. 

In het onderhavige geval is noch telaste
gelegd noch bewezen, dat verdachte reed in 
een bocht dan wel een kruising of vereeniging 
van wegen naderde. 

De Kantonrechter wijst voorts nog op de 
bepaling van art. 6 lid 2 van het " Motor- en 
Rijwiel reglement", woals dit artikel luidde 
na de wijziging bij K. B. van 24 Maart 19~4, 
S. 125 , hetwelk weliswaar het verbod ten aan
zien van bochten eenigszins anders omschrnef, 
doch dat in den aanhef grootendeels hetzelfde 
bedoelde te bepalen als het huidige art. 3 lid 
3, met name: 

" In bochten binnen bebouwde kommen en 
verder in die buiten bebouwde kommen, waar 
het uitzicht niet vrij is. is het genoemden be
stuurder, enz.". Hierin is het door de woorden : 
,, in die" duidelijk, dat het woord: ,,bochten" 
ook wordt getrokken bij: ,,buiten bebouwde 
kommen". In het huidige art, lid 3 ware het 
niet mogelijk de woorden: ,,in die" in te voe
gen , aangezien er thans niet alleen sprake is 
van bochten, maar ook van kn,:•ingen of ver
eenigingen van wegen. 

H et bewezen verklaarde fe it is derhalve, . nu 
het ook niet bij eenige andere wettelijke straf
bepaling strafbaar is gesteld, niet strafbaar." 

De h eer requirant voert tegen het hA,1e sti
gende vonnis der Rechtbank als middel van 
cassatie aan: ,,S., althans v.• t., van de artt. 3 
en 73 van het Motor- en Rijwielreglement 
door, bevestigende het vonnis van den Kan
tom·echter, met den K antonrechter op de door 
dezen daarvoor aangevoerde gronden te oor
deelen dat het telastegelegde niet en in het 
bijzonder niet bij artt. 3 j 0

• 73 van het Motor
en Rijwielreglement zou zijn ve1·boden en 
strafbaar gestel cl. R equirant acht dit oordeel 
en de gronden waarop dit oordeel n1st onju ist. 

Requirant is, in tegenstelli;,g met K anton
rechter en Rechtbank, van oordeel dat de toe
passelijkheid van vorenvermelde verbodsbepa
ling buiten bebouwde kommen slechts afhan
kelij k is van de vraag of te,· . plaatse het uit-

zicht al dan niet vrij is en dat het onverschil-
1 ig is of zich ter plaatse bevindt een kruisi,ig 
of vereeniging van wegen dan wel een boc;ht 
in den weg. 

De toepasselijkheid van het bedoelde verb::id 
toch wordt door de verbodsbepaling zeh-e be
perkt (en werd ook voorheen in vorige gelijk
soortige bepalingen bAperkt) op tweeërlei 
wijze, n. l. tot bepaalde plaatsen binnen bebouw
de kommen en "verder" tot bepaalde plaatsen 
buiten bebouwde kommen. De bijzondere plaat
sen nu zijn, naar reg.'s meening, volgens de hui
dige verbodsbepaling: bi11nen bebouwde kom
men: bochten en kruisingen van wegen; bui
ten bebouwde kommen: plaatsen waar het uit, 
zicht niet vrij is. Voor zijne tegenovergestelde 
meening beroept de Kantonrechter zich op het 
oude art. 6 woals dit luidde na de wijziging 
bij K. B. van 24 Maart 1934 S. :25, en waar
bij het daargestelde verbod beperkt werd tot 
bepaalde plaatsen binnen bebouwde kommen 
en verder tot bepaalde plaatsen- buiten be
bouwde kommen die, behalve aan dezelfde 
vereischten, bovendien nog moesten voldoen 
aan het vereischte van belemmerd uitzicht. 

Di i, beroep gaat naar reouirants meening 
niet op, immers uit niets blijkt dat de bedoe
ling heeft voorgezeten om, hij de wijziging der 
redactie. het verbod naar strekking ten volle 
te handhaven. 

Er zijn vele wijzigingen gebracht in het 
Motor- en Rijwielren-lement, er zijn bepalingen 
vervallen en er zijn nieuwe bepalingen ge7 
maakt, er zijn voorts bepal inn-en gewijzigd, 
ook naar hun omvang en strekking, en er is 
niets dat er op wijst dat het de bedoeling ge
weest zou zijn dit verbod niet te wijzigen rnm1· 
omvang en strekking. 

En het beroep dat de Kantonrechter, ter 
staving van vorengenoemd argument, doet op 
de woorden: ,,in die" is al zeer weini g geluk
kig. Immers inderdaad was het niet wel mo-, 
geliik om in het huidi ge art. 3 door hen ge
brnik van de woorden: ,,in die" de toepassec 
lijkheid van het verbod buiten bebouwde kom -' 
men te beperken tot plaatsen die . behalve aan 
andere. tevens voldoen aan -dezelfde vereisch
ten , als de aangegeven plaatsen binnen be-· 
bouwde kommen, doch op andere wij ze was di t 
zeer wel mogelijk geweest, b.v. door te stellen : 
" I n bochten en bij het naderen van kruisiQgen 
of vereenigingen van wegen, een en ander 
buiten bebouwde kommen slech ts voor zoover 
het uitzicht niet vrij is, is het den bestuurder 
enz.". Waar nagelaten is zulk een, de door 
den K antonrechter veronderste]de !:trekking 
duidelijk weergevende , redactie te bezigen, 
kan, naar requirants meen ing, de strekking 
van de huidige verbodsbepaling geen a ndere 
zijn dan die welke daarin thans duidelijk is 
weergegeven en daarin dan ook door requirant 
wordt gelezen." 

Ik vereenig mij met de lezing van art. 3, 
lid 3, van het Motor- en Rijwielreglement, 
welke door den Kantonrechter en door de 
Rechtbank - m. i. terecht ook in verband 
met den vroegeren tekst der onderwerpelijke 
bepali ng van het Motor- en Rijwielreglement 
- is gevolgd, en acht dus het ·voorgestelde 
middel ongegrond. Art. 3, lid l, Motor- en 
Rijwielreglement schrijft den bestuurder van 
een motorrijtuig voor met hetgeen door hem 
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bestuurd wordt rechts te houden, 1 id 2 onder 
b bevat hierop eene uit2-0ndering, waar het 
betreft het uitwijken bij het inhalen van mo
torrijtuigen enz. Zoo noodig mag de bestuur
der zich bij dit uitwijken naar links, in het 
a lgemeen. m. i. zelfs begeven op het voor het 
verkeer uit de tegenovergestelde richting be
stemde weggedeelte, doch dit wordt hem in 
lid 3 uitdrukkelijk verboden onder meer in 
bochten en bij het naderen van kruisingen of 
vereenigingen van wegen binnen bebouwde 
kommen. Vol gèns arrest H. R. 26 April 1926 
N. J . 1926, 567 betreffende art. 6 Motor- en 
Rijwielreglement, zooals dit luidde volgens 
den tekst, bekend gemaakt bij K. B . van 24 
Dec. 1918 S. 834, heeft de uitdrukking "in 
bochten" hier niet betrekking op krommingen 
en bochten, in den weg voorkomende, doch op 
het door den bestuurder met zijn voertuig 
maken van een bocht. Ik zie geene aanleiding 
om niet dezelfde beteekenis te hechten aan de 
uitdrukking " in bochten" van de thans geldende 
bepaling. Bij het voorschrift is dan ook blijk
baar - gelijk medè in voormeld arrest wordt 
overwogen en m. i. ook door de sedert gewij 
zigde redactie wordt bevestigd - meer in het 
bijwnder gedacht· aan het rijden op een kruis
punt van twee wegen en daarmede overeen
komende gevall en, waarbij binnen bebouwde 
kommen uiteraard het uitzicht niet vrij is. 
Het rnorschrift betreft dus kennelijk, a lthans 
voor bebouwde kommen, niet het geval, dat 
het uitzicht recht vooruit onvrij is. Hetzelfde 
gevaar, dat te duchten valt binnen bebouwde 
kommen bij het maken van bochten en bij het 
naderen van kruisingen of vereenigingen van 
wegen, waaruit immers .~e onvoor~!en_e nade
ring van eenen, met Z!Jn motorr1Jtu1g eene 
bocht ma kenden bestuurder kan worden ver
wacht, zal zich, onder overigens gelijke om
standigheden, buiten bebouwde kommen, waar 
immers in het algemeen het uitzicht vrij zal 
zijn, niet voordoen; vandaar "m. i:, dat het 
Reglement hier voor toepassehJkhe1d van het 
voorschrift den eisch stelt, dat het uitzicht 
niet vrij is. Waar, zooals ik zeide, de bepa
ling voor bebouwde kommen niet slaat op het 
geval van belemmerd uitzicht recht voornit, 
waarvoor overigens, wo noodig, art. 22 aan
hef en sub a der Motor- en Rijwielwet voor 
toepassing in aanmerking wude kunnen ko
men bestaat er, dunkt mij, geen redelijke 
gro~d om bedoeld geval buit"n bebouwde 
kommen wel in de bepaling begrepen te ach
ten. Ik concludeer mitsdien tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld en nader toegelicht bi~ 
schriftuur: 

"S., althans v. t., van de artt. 3 en 73 van 
het Motor- en Rijwielreglement door, beve ti
gende het vonnis van den Kantonrechter, met 
den Kantonrechter op de door dezen daarvoor 
aangevoerde gronden te oordeelen dat het 
telastegelegde niet en in het bijzonder niet bij 
artt. 3 j 0

• 73 van het Motor- en Rijwielregle
ment zou zijn verboden en strafbaar gesteld;" 

0. élat, blijkens de aanteekening van het 

bevestigde vonnis, overnenkomstig de oproe
ping en de nadere aanvulling daarvan, ten 
laste van den gerequireerde is bewezen ver
klaard, dat q.ij op ~ November 1937, enz. (zie 
conclusie); · 

0. dat de Kantonrechter dit bewezene niet 
strafbaar heeft geoordeeld, met ontslag van 
rechtsvervolging als voormeld, op de navol 
gende in de aanteekening van het vonnis ver-
melde gronden: . 

"het telastegelegde en bewezen verklaarde 
feit is niet strafbaar, enz. (zie conclusie): 

Ten aanzien van het middel van cassatie: 
0. dat de Hooge Raad zich geheel vereenigt 

met de opvatting van den Kantonrechter om
trent de beteekenis van art. 3 1 id 3 van het 
Motor- en Rijwielreglement en de daarvoor 
in de Aanteekening van het vonnis vermelde 
gronden, zoodat het bewezene terecht niet 
stra fbaar is verklaard en de R echtbank bij 
het bestreden vonni , deze bes! issing terecht 
heeft bevestigd; 

dat de opvatting van het artikel, zooals deze 
bij de toel ichting van het cassatiemiddel wordt 
ontwikkeld, in strijd is met een ongedwongen 
lezing van bedoeld wetsvoo1 chrift, in ver
band met de daarin aangebrachte leesteekens 
en met zijne redelijke strekking, terwijl ook 
het geschiedkundig argument, door den Kan
tonrechter aangevoerd, in diezelfde richting 
wijst; , 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. ( . J.) 

23 M ei 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Sr. artt. 55 en 57; Jachtwet art. 51.) 

De klacht, dat de Rechtb. het geweer 
heeft verbeurdverklaard ondanks het feit, 
dat uit het p.-v. niet blijkt, dat het ge
weer is in beslag genomen, terwijl integen
deel zoude blijken, dat de verbalisant zijn 
keus op schatting der geldswaarde heeft 
laten vallen, mi t feitelijken grondslag, 
daar in het be treden vonnis als verkla
ring van den verbalisant is opgenomen, 
dat deze het jachtgeweer in beslag heeft ge
nomen, terwijl omtrent hetgeen bij de 
schriftuur is aangevoerd door de Rechtb. 
niets is vastgesteld. 

De overweging van de Rechtb., ,,dat het 
door verd. gepleegde valt onder meer dan 
eene strafbepaling, zood at slechts die straf
bepaling behoort te worden toegepast, 
waarop de zwaarste hoofdstraf is gesteld", 
zou dan alleen juist zijn, indien " het ge
pleegde" wude zijn "één feit" in den zin 
van art. 55 Sr. I. c. is dit echter niet het 
geval, daar req. zich, blijkens de bewezen
verklaring, heeft schuldig gemaakt aan 
twee overtredingen van geheel verschiliend 
karakter [jagen op grond, waar i,en ander 
tot het genot van de jacht gerechtigd is, 
zonder voorzien te zijn van een schriftelijk 
bewijs enz., en jagen in gesloten jachttijd], 
welke al uiten zij zich in ééne materieele 
voor zintuigelijke waarneming vatbare, 
handeling,, te .weten "jagen" - moeten 
worden beschouwd als meerdere feiten in 
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den zin van art. 57 j 0
, 62 Sr. De Rechtb. 

had derhalve voor e lke overtreding afzon
derlijk straf moeten opleggen. 

Op het beroep van J . W. de V ., fruitkwee
ker, te H aamstede, requirant van cassatie 
tegen een te zijnen laste gewezen vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Middelburg van 18 
Febr. 1938, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van eene door het Kantongerecht 
te Zieri kzee op 1 Dec. 1937 gedane u itspraak, 
requirant, ter zake van 1. ,,jagen op grond 
waar een ander tot het genot van de jacht is 
gerechtigd zonder voorz ien te zijn van een 
schriftelijk bewijs van den tot het jachtgenot 
gerechtigde en ronder zich in diens gezelschap 
te bevinden" en 2. ,, jagen in gesloten jacht
tijd", met aanhal ing van de a rtt. 23, 55, 91 
Sr., 1, 2, 4, 20 aanhef en sub c, 43, 46, 49, 51, 
53 en 129 der J achtwet 1923, is veroordeeld 
tot eene geldboete van t ien gulden en vij f 
dagen vervangende hechtenis, met verbeu:d
verklaring van de in beslaggenomen fazanten 
en het in beslaggenomen dubbelloops jach t
geweer. 

Conclus ie van den Adv. -Gen. W ijnveldt. 

De Kantonrechter te Z ierikzee verklaarde 
bij mondeling vonnis van 1 December 1937 
bewezen, dat requirant den 27en September 
1937, des namiddags c irca 3½ uur, te Haam
stede op een perceel bouwland, toebehoorende· 
aan en in gebrui k bij een ander dan verdachte 
en waar een ander dan verdachte tot het 
jachtgenot gerech t igd was, in gesloten jacht
tijd heeft gejaagd, door alstoen aldaar een 
tweetal fazantenhanen, zijnde wild, op te spo
ren . te bemachtigen en te dooden met een 
dubbelloops- jachtgeweer, ronder voorzien te zijn 
van ee·n schriftelijk bewijs van .den tot het 
jachtgenot gerechtigde en buiten diens gezel
schap. 

Hieraan gaf de Kantonrechter de benaming: 
1 °. J agen op grond, waar een ander tot het 

genot van de jach t gerechtigd is, zonder voor
zien te zij n van een scl::riftelijk bewijs van den 
tot het genot gerechtigde en ronder zich in 
diens gezelschap bevindende, (ik merk hierbij 
op, dat het gedrukte formulier a ldus luidt); 

2°. jagen in gesloten jachttijd. 
Met aanhaling der artt. 1 , 2, 4, 20a, 43, 46, 

49, 51 , 53, 129 J achtwet 1923 veroordeelde de 
Kantonrechter requ irant tot twee geldboeten 
elk van f 10 bij gebreke van betaling en ver
haal te vervangen door telkens 3 dagen hech
ten is. Voorts verklaarde hij de twee inbeslag
genomen fazanten verbeurd en gelastte de 
teruggave van het inbeslaggenomen jachtge
weer. 

Hierop volgt in de aanteekening van het 
monde] ing vonnis de merkwaardige overwe
ging: ,,Wat de teruggave van het geweer 
betreft: dat Wij uit het feit, dat blijkens voor
meld proces-verbaal de verbalisant werkel ijk 
tot waardeering van het geweer is overge
gaan, hetgeen geen zin roude hebben, a ls niet 
een gesprek als boven (in het proces-verbaal 
der terechtzitting) gerelateerd tusschen ver
dachte en verbalisant had plaats gehad - het 
geweer ten onrechte door verbalisant in be
slaggenomene achten en zulks als niet gesch ied 

mogen beschouwen, weshalve Wij alsnog het 
geweer bevelen terug te geven aan · verdach te 
tegen betaling van f 50 (vijftig gulden). 

Ik acht deze geschiedenis betreffende het 
geweer niet duidelijk, en begrijp niet hoe de 
K antonrech ter tot de uitspraa k komt, doch zal 
hierop verder niet ingaan, daar de A rr.-Recht
bank te Middelburg, in hooger beroep op 18 
Februari 1938 het vonnis vern ietigde, daar zij 
tot een andere beslissing k\vam dan daarin 
vervat. 

De Rechtbank achtte echter eveneens het 
telastegelegde bewezen en gaf da·araan de be
naming: enz. 

Zij overweegt daarop: 
dat het door verdachte gepleegde valt in 

meer dan eene strafbepaling, zoodat slechts 
die strafbepaling behoort te worden toegepast 
wa arop de zwaarste hoofdstraf is gesteld ; enz. 

In cassatie geeft requirant een uitvoerige 
beschouwing over de toedracht der feiten, ,oo
a ls hij die ziet, en stelt ten slotte als middel 
voor: s., althans v. t. van de artt. 33, 34 en 
91 Sr., artt. 339, 344, 348, 35 0, 351, 357, 358 
en 359 Sv., en artt. 1, 2, 4, 20, 46, 49, 51, 53 
en 129 Jachtwet 1923. 

Lees ik de toe! ichting van het middel goed,' 
dan zijn de bezwarnn van requirant vnl. ge
richt tegen de door de Rechtbank uitgespro
ken verbeurdverklaring van het geweer. 

Als onderteekenaar der schriftuur zegt hij 
daarin o. m.: 

,,Ook de ondergeteekende is van meening, 
dat het vonnis van den Kantonrechter niet 
geheel juist was, speciaal waar de Kanton
rechter aan het bevel tot teruggave van het 
jachtgeweer de voorwaarde tot betaling van 
een bedrag van vijftig gulden verbond, een 
voorwaarde, welke geen steun in de wet viadt. 

Toch is de grondgedachte, waarvan de Kan: 
tonrechter is uitgegaan. niet onjuist te achten. 
De Kantonrechter heeft bij de behandeling 
ter terechtzitting terech t den indruk gekregen, 
dat de ondergeteekende bij de bekeuring door 
den jachtopz iener niet fa ir behandeld was. 
De verbalisant wilde persé het jachtgeweer 
hebben en heeft dit bereikt - wijl hij zulks op 
andere wijze n iet gedaan kon krijgen - door 
den ·ondergeteekende voor te spiegelen, dat, 
indien hij nu maar het jachtgeweer afgaf, hij 
dit dan wel in overleg met den Majoor van 
de Rijksveldwacht zou kunnen terugkrijgen, 
weshalve het geweer gewaardeerd werd op 
vijftig gulden. De Majoor van de Rijksveld
wacht kon niets daaraan doen en toen de 
ondergeteekende bij den jachtopziener terug 
kwam, begroette deze hem tr iomphantelij k met 
de woorden : ,, J e geweer zie je nooit meer 
terug." 

De Kantonrechter heeft gevoeld, dat deze 
handelwijze niet te bewonderen is en heeft in 
het vonnis de navolgende constructie gevolgd. 
Art. 49 van de Jachtwet 1923 bepaalt, dat 
verbalisanten de keus hebben, de a ldaar ge
noemde voorwerpen in beslag te nemen of de 
geldswaarde te schatten, waarvan in het pro
ces-verbaal meldi ng moet worden gemaakt. 
Door in het proces-verbaal een waardeering 
van vijftig gulden voor het jachtgeweer te 
vermelden, heeft de verbalisant zijn keus laten 
vallen op de schatting en was er geen plaats 
voor in beslagname van het jachtgeweer eµ is 
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deze inbeslagname derhalve onwettig. Er is 
dus geen inbeslagname en op dezen grond be
val de K a ntonrechter de teruggave. Tot zoo
ver kan de ondergeteekende zich volkomen 
met de overweging van den Kantonrechter 
vereeni gen. Maar nu verbindt de Kantonrech
ter aan de teruggave een voorwa arde tot be
taling van een bedrag van vij ftig gu lden. D it 
laatste is ook naar het oordeel va n den onder
geteekende niet juist. 

De Arr.-Rechtbank te Middelburg vernie
t igde het vonnis van den K a ntonrechter en 
verklaarde het jachtgeweer verbeurd. Naar de 
meening van den ondergeteekende is deze 
besli ssing van de Rechtbank zeer zeker niet 
juist te achten. Immers naast de, door den 
ondergeteekende onderschreven , overwegingen 
en m itsd ien als niet gesch ied is te beschou
wen, pl e it nog het navol gende argument voor 
het sta ndpunt van den ondergeteekende: Art. 
49 van de J achtwet 1923 bepaal t , dat sch iet
geweren zooveel doBnlij k moeten worden in 
beslag genomen na sommatie tot aflegging. 
Uit het proces-verbaal nu blijkt met geen 
woord, da t het jachtgeweer is in beslag geno
men, maar evenm in blijkt daaruit , dat tot 
a fl egging is gesommeerd. 

De R echtba nk heeft derhalve naar de mee
ning van den ondergeteekende ten onrechte het 
jachtgeweer verbeurd verklaard , ondanks de 
omstandigheid da t uit het proces-verba al niet 
bl ijkt, da t het jachtgeweer is in beslag geno
men, in ieder geval niet, da t tot afl egg ing is 
gesommeerd, doch integendeel uit dat proces
verbaal blij kt, dat de verba lisant zijn keus op 
schatting va n de geldswaa rde van het jacht
geweer heeft laten va ll en." 

Van d it verhaa l blij kt echter uit het vonnis 
niets, en evenmin uit het proces-verbaal der 
terechtzitt ing van de R echtbank. 

In het vonnis komt onder de bewijsmiddelen 
a ll een voor dat het proces-verbaal van den ver
bal isant is voo rge lezen en hetgeen di t .;tuk 
onder meer za kel ijk inhoudt. 

Betreffende het geweer vermeldt het vonnis 
dan bij het weergeven van dien zakelijken in
houd: ,, da t hij - verbalisant - het dubbel
loopsjachtgeweer in beslag heeft genom•m" . 

H et middel kan m . i. dus niet tot cassatie 
le iden. 

I ntusschen zal het vonnis niet in stand 
kunnen blij ven. Ambtshalve merk ik op, da t 
de overweging der R echtbank, da t het door 
verdachte gepl eegde valt in meer dan eene 
stra fbepaling, zoodat slechts die stra fbepa ling 
behoort te worden toegepast, waarop de zwaar
ste hoofdstraf is gesteld, onju ist is. 

Requi rant is schuldig verkl aa rd aan twee 
overtred ingen. 

I k concludeer derha lve, dat het vonnis worde 
vernietigd wat betre ft d e s t ra fo p legging, en 
requirant met aanhal ing der in het vonnis 
vermelde artikelen, behalve a rt . 55 Sr., doch 
met vermelding rler ar tt. 57, 62 Sr ., gezien 
den aard der fe iten en de omsta ndigheden 
waaronder zij gepl eegd zijn , a lsnog worrlP. Y'Jr -
oordeeld tot twee geldboeten elk -. ___ • iu bij 
gebreke van betal ing en verhaal te verva ngen 
elk door 5 dagen hechtenis, met verbeurdver
kl a ring van de in beslaggenomen fazanten en 
het inbeslaggenomen geweer. 

De H ooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het m iddel van cassatie, door den 

requi rant voorgesteld bij schri ftuur : ,,S ., a l
thans v. t. van de a rtt. 33, 34, 91 Sr. , 339, 
344, 348, 350, 351, 357, 358, 359 Sv. , 1, 2, 4, 
20, 46, 49, 51, 53, 129 der J achtwet 1923, 
doo r het jachtgeweer verbeurd te verklaren, 
ondanks de omstandigheid dat uit het proces
verbaal niet blij kt, da t het jachtgeweer is in 
beslag genomen, in ieder geval niet, dat tot 
afl egging is gesommeerd , doch integendeel u it 
da t proces-verbaal blijkt, dat de verba lisant 
zij n keus op schatting van de geldswaarde van 
het jachtgeweer heeft laten vall en;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste va n 
requirant is bewezen verklaard , met qua lifi
catie en stra fopl egging a ls voormeld, hetgeen 
hem bij inl e idende dagvaarding was ten laste 
gelegd, te weten: dat hij den 27en September 
1937, enz. (zie concl usie ) ; 

0. da t het middel van cassati e, a ls m issende 
feitelij ken grondslag, geen doel ka n treffen. 
daar in het bestreden vonnis a ls verklaring 
va n den verba! isant is opgenomen , dat deze 
het dubbelloops jachtgeweer in beslag heeft 
genomen, terwijl omtrent hetgeen bij de schrif
tu ur is aangevoerd niets is vastgesteld door 
de R echtbank, d ie de verbeurdverkl a ring heeft 
uitgesproken; 

0 . echter ambtsha lve: 
da t de R echtba nk, na het bewezene a ls voor

meld te hebben gequali ficeerd, heeft over
wogen , ,,dat het door verdachte gepleegde valt 
in meer dan eene stra fbepaling, zoodat slechts 
d ie strafbepa l ing behoort te worden toegepast , 
wa arop de zwaarste hoofdstraf is gesteld"; 

rlat rlit a l leen dan juist zoude zijn , indien 
" het gepleegde" zoude zij n "één feit" in den 
zin van art. 55 Sr. , hetgeen echter niet net 
geva l is , daar requirant zich, blijkens de be
wezenverklaring, heeft schu ldig gemaakt aa n 
twee overtredingen van geheel verschi ll end 
ka rakter, welke - ook a l uiten zij zich in 
ééne materieele voor zintuigelijke waarneming 
va tbare, handel ing, te weten " jagen" - !TIOe
ten worden beschouwd als meerdere fe iten in 
den zin van art . 57 juncto 62 Sr., zoodat , de 
R echtbank voor elke ove r treding a fzonder lij k 
st ra f had moeten opleggen ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch a l !~en 
wat de oplegging van de hoofdstra f en de 
aanha l ing van art. 55 S r. betreft en 

R echtdoende krachtens art. 105 der Wet op 
de R. 0. : 

Verstaat dat onder rle toegepaste wetsarti 
kelen, in plaa ts va n ar t. 55, worden vermeld 
de a rtt. 62 en 57 Sr.; 

0. dat na te noemen st raffen in overeen
stemm ing zij n met de n e rnst de L· gepleegde 
fe iten ; 

Veroordeel t requi rant tot twee geldbo ten 
elk van ti en gulden, elke boete bij gebreke 
va n beta ling of verhaal te vervangen door 
vijf dagen hechten is; 

Verwerpt het beroep voor a l het overige. 

( . J .) 
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23 M ei 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Sr. art. 225; Postspaarbankwet art. 10. ) 

. Al spreekt art. 10, lid 2 der Postspaar
bankwet in de eerste zinsnede alleen van 
het verkrijgen van een spaarbankboekje te 
haren name en het daarop inleggen door 
gehuwde vrouwen - zijnde immers voor 
ongehuwde vrouwen eene dergelijke bepa
ling zonder zin - , valt daaruit geenszins 
af te leiden, dat de bepaling van de twee
de zinsnede omtrent de terugbetaling al
leen betrekking zoude hebben omtrent het
geen de gehuwde vrouw op een tijdens 
haar huwelijk verkregen boekje had inge
legd. Een dergelijke beperking is in ge
noemde zinsnede, welke geheel in het al
gemeen spreekt van "hetgeen op een spaar
bankboekje te haren name venchuldigd 
is", niet te lezen, terwijl de strekking van 
het voorschrift haar ook niet medebrengt. 

De Rechtb. heeft op juiste gronden over
wogen, dat door het gebruik maken van 
de valsche machtigingen het door haar 
genoemde nadeel voor de Rijkspostspaar
bank kon ontstaan. 

Op het beroep van A . v. L. , boekhouder, te 
Utrecht, requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen arrest van het Gerechts
hof te Amsterdam van 17 Febr. 1938 , hou
dende bevestiging, behalve wat de opgelegde 
straf betreft, van een door de Arr.-Rechtbank 
te Utrecht op 30 Maart 1937 gedane uitspraak, 
waarbij requirant, ter zake van twee misdrij
ven van "opzettelijk gebruik maken · van een 
valsch of vervalscht geschrift als ware het 
echt en onvervalscht, terwijl uit dat gebruik 
een ig nadeel kan ontstaan", met aanhaling 
van de artt. 57, 10, 225 Sr., is veroordeeld 
tot acht maanden gevangenisstraf, zijnde de 
straf door het Hof, met vernietiging in wo
verre van het vonnis der R echtbank, bepaald 
op gevangenisstraf voor den tijd van zes 
maanden. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr. -Rechtbank te Utrecht verklaarde bij 
vonnis van 30 Maart 1937 ten laste van requi
rant bewezen, dat hij op of omstreeks 11 en 
18 Januar i 1937 te Utrecht telkens aan Pieter 
Cornelis van der W al, ass istent le klasse i,ij 
de Koni nklijke Nederlandsche Posterijen, di e 
als zoodanig op het Hoofdpostkantoor aan het 
loket Rijkspostspaarbank dienst deed , heeft ter 
hand gesteld eene machtiging tot het in •mt
vangst nemen van gelden als terugbetaling op 
het spaarbankboekje Utrecht 130570, zulks als 
waren die machtigingen echt en onvervalscht, 
en op vertoon en overlegging van die ma.ch
t ig ingen de daarop vermelde ge lden (telkens 
100 gulden) heeft geïnd, terwijl die machti
gingen door hem valschelijk waren ondertee
kend met den naam van den houdster van 
het boekje, te weten met den naam M. Everts
Kramer, kunnende uit dat gebruik van die 
valsche of vervalschte machtigingen, die tot 
bewijs strekten, dat hij door de houdster van 
dat boekje gemachtigd was om voor haar geld 
te innen, nadeel ontstaan . 

Zij verklaarde, enz. 
Het Hof verwierp het verweer, dat requi-

rants raadsman daar gevoerd had, n.l. dat de 
ten behoeve van gehuwde vrouwen gemaakte 
bepal ing van art. 10, lid 2, der Postspaarbank
wet a lleen geldt voor het geval , dat een ge
huwde vrouw gedurende het huwel ijk een 
spaarbankboekje op haar naam heeft bekomen 
en daarop heeft ingel egd, terwijl in dit gev,al 
een en a nder vóór het huwelijk is geschied, 
zoodat verdachte, krachtens de bepaling van 
art. 10, lid 5, dier wet, als wettelijke ver
tegenwoordiger der inlegster gerechtigd was 
ook ronder hare machtig ing de terugbetaling 
te vorderen, waaruit. volgt, dat door het ge
bruik der valsche machtigingen, a ls zijnde 
overbodig, geen nadeel kon ontstaan. 

H et Hof overwoog te dien aanzien: 
"dat - daargelaten dat de tweede zinsnede 

van genoemd art. 10, lid 2, zóó ruim is ge
steld, dat zij ook betrekking kan hebben op 
vóór het huwelijk bekomen spaarbankboekjes 
en daarop gedane inlagen - in ieder geval 
niet is aan te nemen, da t de in 1895 aange
brachte wetswijziging ten doel wu hebben 
alleen bescherming te verleenen aan de ge
huwde vrouw, die tijdens het huwelijk een 
spaarbankboekje ten haren name bekomt en 
daarop inl egt, doch die bescherming zou ont
houden aan de vrouw, die bij het sluiten van 
haar huwelijk een spaarbankboekje bezit en 
daarop had ingelegd, zulks terwijl de wet in 
art. 10, lid 1, als hoofdbeginsel vooropstelt, 
dat de bank alleen aan de inleggers de ver
schuldigde gelden terug- of u itbetaalt, en uit 
de Memorie van Toelichting op de wijzigings
wet van 20 Juli 1895 S. 135 (Handelingen, 
Tweede Kamer 1894/95 n° . 133- 3) blijkt, dat 
de wetgever met de in art. 10, lid 5, genoem
de "wettelijke vertegenwoordiger" uitsluitend 
heeft bedoeld een curator, derhalve niet een 
echtgenoot ; 

dat de Rechtbank derhalve terecht heeft 
overwogen, dat door het gebruik maken der 
valsche machtigingen het door haar genoemde 
nadeel voor de Rijkspostspaarbank kon ont
staan, zoodat voormeld verweer wordt ver-
worpen; . 

dat het Hof ten a llen overvloede opmerkt, 
dat, afgezien van het hierboven overwogene, 
in elk geval uit bovenbedoeld gebruik der 
valsche machtigingen het nadeel kon ontstaan, 
dat genoemde bank of de inlegster de onkosten 
van een te voeren procedure wu hebben te 
dragen." 

Bij schri ftuur in cassatie voert requirant vijf 
middelen aan, daarbij stellend, dat het Hof 
heeft geschonden, al thans verkeerd toegepast: 

I. Door te beslissen, dat a rt. 10 lid 2 der 
Postspaarbankwet ook betrekking kon hebben 
op voor het huwelijk verkregen spaarbank
boekjes, de artt. 225 Sr., 10 lid 2 van de 
Postspaarbankwet, artt. 160, 175 en 179 B. W. , 
art. 11 der Wet A. B ., in verband met de 
artt. 359, j O • 350, 358 en 415 Sv. 

II . Door te bes! issen, dat de in 1895 aange
brachte wetswijziging ten doel zou hebben, 
niet alleen de gehuwde vrouw, die tijdens hu
welijk een spaarbankboekje te haren name be
'komt en daarop inlegt, te . beschermen, doch 
ook de huwende vrouw die een spaarbank
boekje met daarop ingeschreven tegoed ten 
huwelijk aanbrengt, de considerans der Post
spaarbankwet, de artt. 1, 10 eerste lid en 
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tweede I id dier wet, de artt. 160, 175 en 179 
B . W. , art. 11 der W et A. B. , a rt. 225 Sr., 
art. 359, j 0

• 350, 358 en 415 Sv. 
III. Door te beslissen, dat het begrip wet

telijk vertegenwoordiger, bedoeld in art. 10 
vijfde lid der Postspaarbankwet, niet omvat 
de echtgenoot, de artt. 10, eerste lid en vij fde 
l id dier wet, artt. 160, 175 en 179 B. W., art. 
11 der Wet A. B., artt. 225 Sr. , 359 j 0

• 350, 
358 en 415 Sv. 

IV. Door te besli ssen, op -bovenvermelde 
onjuiste g ronden, dat de Rechtbank terecht 
heeft overwogen, dat het gebruik maken der 
valsche machti g ingen, het door haar genoemd 
nadeel voor de Rijkspostspaarbank kan doen 
ontstaan en het verweer van requirant te ver
werpen, de artt. 225 Sr. , de considerans en de 
artt. 1, 10 eerste, tweede en vijfde lid der 
Postspaarbankwet, de artt. 160. 175 en 179 
B. W., art. 11 van de Wet A. B. in verband 
met de artt. 359, 1 °, 350, 358 en 415 Sv. 

V. Tenslotte door te bsel is&en, dat het ge
bruik der valsche machtigingen het nadeel kon 
doen ontstaan, dat de Rijkspostspaarbank ,if 
de inlegster de kosten eener procedure rou 
hebben te dragen, de artt. JO eerste, tweede en 
vijfde lid der Postspaarbankwet, artt. 160, 175 
en 179 B. W., art. 225 Sr. , in verband met 
de artt. 359, j 0

• 350, 358 en 415 Sv." 
De eerste drie middel en bevatten hetzelfde 

verweer, dat het Hof - op m.i. volkomen 
juiste wijze - weerlegd heeft. Noch de woor
den der Postspaarbankwet - in het bijronder 
die van art. 10 lid 2 - noch de geschiedenis 
der totstandkoming of die der wijzigingswet 
van 20 Juli 1895 , S. 135, wijzen er op, dat de 
bepalingen alleen betrekking hebben op de 
gehuwde vrouw . die tijdens het huwelijk een 
spaarbankboekje krij gt on inlegt. Integendeel 
- de ongehuwde vrouw heeft de bescherming 
van art. 10 lid 2 der wet niet noodig, en ook 
in het systeem van requirant rou hij zich aan 
valschheid in geschrifte hehben schuldig ge
maakt, wanneer hij op het hoekje van de wed. 
M. Everts-Kramer toen hij met deze vrouw 
nog niet gehuwd was, ten hare name staand 
geld had opgevraagd en daartoe met haar 
naam had geteekend. Requirant wil uit de be
palingen der wet drie mogelijkheden afleiden: 
l e. de ongehuwde vrouw, die een spaarbank
boekje -heeft, en voor wie een ander ronder 
machtiging niet teekenen kan, 

2e. de gehuwde vrouw, die tijdens haar hu 
welijk een boekje neemt, en voor wie art. 10 
lid 2 geldt. 

3e. de vrouw, die voor haar huwelijk een 
boekje heeft, waarover de man zei fs met een 
valsche handteekening naar goedv inden rou 
kunnen beschikken, krachtens zijn wettelijk 
beheersrecht. 

Het argument, geput uit lid 5 van art. 10 , 
acht ik niet een goede vondst. De huwende 
vrouw verliest niet het beheer over haar ver
mogen in den daar bedoelden zin, hetgeen 
m. i. ook vol gt uit het bepaalde bij lid 1 van 
art. 10. De regeling van art. 10 in haar ge
heel maakt inbreuk op die van art. 179 B. W. 

Het vierde middel bevat zuiver een gevolg
trekking uit de eerste drie middelen en kan, 
wanneer de daarin verwerkte stelling onjuist 
is, dus evenmin tot cassatie leiden. 

L . 1938. 

Het vij fde middel slaat op een overweging, 
welke het Hof, rooals het met roovele woor
den zegt ,,ten allen overvloede" geeft, en be
hoeft m. i. dus niet nadere bespreking. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, concludeer ik tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehomd het verslag van den Raadsheer 

Taverne ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

0. dat bij het in woverre bevestigde vonnis, 
overeenkomstig de dagvaarding, ten laste van 
requirant is bewezenverklaard, met qualifi
catie als voormeld, dat hij enz. (zie conclusie); 

dat het Hof deswege de hiervoren vermelde 
straf aan requirant heeft opgelegd; 

0. dat namens requirant voor het Hof het 
verweer is gevoerd, dat de ten behoeve van 
gehuwde vrouwen gemaakte bepaling van art. 
10, lid 2, der Postspaarbankwet alleen geldt 
voor het geval, dat een gehuwde vrouw ge
durende het huwelijk een spaarbankboekje op 
haar naam heeft bekomen en daarop heeft in
gelegd, terwijl in dit geval een en ander vóór 
het huwelijk is geschied, wodat verdachte, 
krachtens de bepaling van art. 10, lid 5, dier 
wet, als wettel ijke vertegenwoordiger der in
legster gerechtigd was ook ronder hare mach
tiging de terugbetaling te vorderen, waaruit 
volgt, dat door het gebruik der valsche mach
tigingen, als zijnde overbodig, geen nadeel 
kon ontstaan; 

0. dat het Hof dienaangaande., heeft over
wogen, ,,dat - daargelaten enz. (zie con
clusie); 

0. voorts, dat de Rechtbank bij haar in zoo
verre bevestigde vonnis had overwogen, dat 
voor de Rijkspostspaarbank, die tegenover den 
rechthebbende op een postspaarbankboe'.,je 
verantwoordelijk is voor de op dat boekje 
staande gelden , bij uitbetaling aan een niet
rechthebbende nadeel kan ontstaan; 

0. betreffende het eerste m iddel van cas
satie: 

dat het Hof kennelijk als vaststaande heeft 
aangenomen, dat, toen requirant de te zijnen 
aanzien bewezenverklaarde feiten pl eegde, hij 
met de houdster van het spaarbankboekje, 
M. Everts-Kramer, was gehuwd; 

dat, ook al spreekt art. 10 lid 2 van de 
Postspaarbankwet in de eerste zinsnede a lleen 
van het verkrijgen van een spaarbankboekje 
te haren name en het daarop inleggen door 
gehuwde vrouwen - zijnde immers voor onge
huwde vrouwen eene dergelijke bepaling zon
der zin - daaruit geenszins valt a f te leiden, 
dat de bepaling van de tweede zinsnede om
trent de terugbetaling alleen betrekking zoude 
hebben omtrent hetgeen de gehuwde vrouw op 
een tijdens haar huwelijk verkregen boekje 
had ingelegd ; dat eene dergelij ke beperking 
in genoemde zinsnede, welke geheel in het 
algemeen spreekt van "hetgeen op een spaar
bankboekje te haren name verschuldigd is". 
niet is te lezen en de strekking van het voor
schrift zulk eene beperking ook geenszins 
medebrengt; 

17 
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0. dat dit middel dus ongegrond is en deze 
beslissing medebrengt, dat de middelen II en 
III geen afwnderlijke behandeling behoe ven, 
daar zij in geen geval doel kunnen treffen ; 

0. dat de hiervoren aangehaalde overweging 
der R echtbank omtrent de mogelijkheid van 
nadeel juist is en het vierde cassatiemiddel , 
dat berust op de onjuist bevonden steil ing, 
dat genoemde houdster geen 1,elfstandig recht 
op terugbetaling kon doen geleien, mitsd ien 
niet tot cassatie kan leiden: 

0. dat de grief van het vijfde middel buiten 
onderzoek kan blijven, nu de mogelijkheid van 
nadeel reeds op andere gronden vaststaat; 

0. dat derhalve ook dit middel tot cassatie 
niet kan leiden; 

Verwerpt het bero~p. (N. J.) 

23 M ei 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Inval irJ; teit.•wet art. 259 ; Sr. a rt. 70.) 

Art. 259 Inval icliteitswet. den daar be
doel den arbeider verol ichtencl binnen 14 
dagen nadat hij arbeider is geworden zich 
in persoon aan te melden bij den Raad 
van Arheid, bedoelt kennelijk niet. dat die 
aanmel di ngsverpl ich ti ng si echts gedurende 
voormelde 14 dagen bestaat, doch dat de 
arbe ider verplicht is tot aanmeld ing en 
dat hij eerst na voormelden term ijn in 
overtreding is. 

De arbeider, die ook na verloop van 
dien termij n de aanmelding nalaat. blijft 
dus het voorschrift overtreden, en die over
treding duurt voort zoolang de voorge
schreven aanmelding niet is gesch ied. 

Daar de dagv. uitdrukkelijk stelt, dat 
irereq. op 29 Oct. 1937 zich nog steeds niet 
bij den R. v. A. had aangemeld, hetgeen 
dus meclebrengt dat hij op dien datum nog 
steeds in overtreding was, heeft de Kan
tonr. derhalve ten onrechte beslist, dat op 
23 Dec. 1937 het recht tot strafvordering 
te dezen was verjaard. 

[Proc.-Gen. Berger : In elk geval kon 
van geheele verjaring van het recht tot 
strafvordering ter zake van dit voortdu
rend del ict geen sprake zijn.] 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M . bij 
het Kantongerecht te Amsterdam, requirant 
van cassatie tegen een bij verstek gewe,en 
mondeling vonnis van dat Kantongerecht van 
22 Januari 1938 , waarbij de Ambtenaar 0 . M . 
niet-ontvankelijk werd verklaard in zijn sh~af
vordering tegen H. N. , worstmaker, te Am
sterdam. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

De Heer Ambtenaar van het 0. M. is requi
rant van cassatie tegen het bij verstek gewezen 
mondeling vonn is van het Kantongerecht te 
Amsterdam, waarbij hij in zijn recht tot straf
vordering tegen gerequireercle, wien was te
laste gelegd: ,,dat hij zich niet binnen veertien 
dagen na 1 Augustus 1935, op welken datum 
hij krachtens de Invaliditeitswet verzekerings
plichtig arbeider was geworden, door tegen 
een loon van f 25 per week als worstmaker in 
dienst te treden bij A. Nucling te Amsterdam, 

in persoon heeft aangemeld bij den Raad van 
Arbeid te Amsterdam, binnen het ambtsgebied 
van welke Raad hij - verdachte - zijn arbeid 
verrichtte. Op 29 October 1937 is bevonden, 
dat verdachte zich nog steeds niet bij den 
R aad van Arbeid had aangemeld", niet-ont
vankelijk is verklaard op grond dat, krach
tens het bepaalde bij art. 70 Sr. - op den 
23en December 1937, den dag van het ui t
brengen der onderwerpelijke dagvaarding, het 
recht tot strafvordering reeds lang was ver
jaard. 

De Heer requirant acht door deze uitspraak 
geschonden, althans verkeerd toegepast, art. 
70 Sr. en artt. 259, 263 en 389 der Inval idi
teitswet, welk oordeel wordt toegelicht a ls 
volgt: 

De in art. 259 der Invali diteitswet opgelegde 
verplichting tot het zich aanmelden bij den 
Raad van Arbeid bestaat en blijft bestaan van 
het oogenblik dat zij is geboren - (het dienst 
nemen als verzekeringsplichtig arbeider) -
tot dat aan die verplichting is voldaan en is 
niet tot een bepaalden termijn beperkt. 

De beteekenis van de termijnbepaling van 
art. 259 is, dat men, indien de vereischte aan
melding niet heeft plaats gevonden, eerst na 
verloop van dien termijn in overtreding is en 
niet dat met het verloop van dien termijn, ook 
de verplichting tot aanmelding is vervallen . 

Art. 70 Sr. is door den Kantonrechter ver
keerd toegepast. a lthans geschonden, daar het 
recht van strafvordering op den dag van be
teekening der dagvaard ing, namelijk op 23 
December 1937, nog niet was vervall en. i~
mers waren op dien dag nog geen 2 jaren 
verstreken sinds verdachte zich op 30 Septem
ber 1937 bij den Raad van Arbeid te Amster
dam aanmeldde. 

Opgemerkt moet worden, dat de dagvaarding 
in zooverre niet juist is, omdat in de laatste 
alinea 29 October 1937 werd geschreven in 
p i aats van 29 September 1937". 

Dit middel komt m ij juist voor. Uit het 
bestreden vonn is blijkt niet, gelij k in het 
overeenkomstige geval, berecht bij 's Hoogen 
Raads arrest van 20 Februari 1922, N. J. 
1922, 478, dat de Kantonrechter de onder
havige dagvaarding zoude hebben opgevat in 
dezen zin, dat daarbij uitsluitend zoude zijn 
telaste gelegd een veertien dagen na 1 Aug. 
1935 gepleegde overtreding. Het wi l mij dan 
ook voorkomen, dat de te lastelegging blijkens 
de slotwoorden : ,,Op 29 October 1937 (waar
voor clan te lezen : 29 September 1937) is 
bevonden, dat verdachte zich nog steeds niet 
bij den Raad van Arbeid te Amsterdam had 
aangemeld" kennelijk bedoeld, den gerequi
reerde voor de in dezen gepleegde voortduren
de overtreding {vg. H. R. 7 Mei 1923 W . 
11082) aansp rakelijk te stellen, althans mede 
aansprakelijk te stellen, voor zooverre hij a.an 
zijne verplichting niet had voldaan op 29 
September 1937, wodat m. i. in elk geval van 
geheele verjaring van het recht tot strafvor
dering ter zake van dit voortdurend del ict 
geen sprake kan zijn. Ik conciudeer derhalve 
tot vernietiging van het bestreden vonnis en 
tot verwijzing der zaak naar het Kantonge
recht te Amsterdam, teneinde, met inacht
n".!Iling van het door den Hoogen Raad te 
w1Jzen arrest, te worden berecht en afgedaan. 
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D e Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het versl ag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op hot middel va n cassati e, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur, en luidende: (zie conclus ie ) ; 

0. da t aan gerequireerde bij inl e idende dag
vaarding is te laste gelegd: (zie conclusie ) ; 

0. dat de a anteekening van het mondeling 
vonnis in het proces-verbaal der terechtzitting 
slech ts inhoudt een verwij zing naar de aan 
gerequireerde beteekende dagvaard ing, en 
voorts: ,,de K a ntonrechte r verklaart den Amb
tenaar van het Openbaa r Minister ie niet-ont
vankelijk in zijn recht tot strafvordering , nm
da t - krnchtens het bepaa lde bij art. 70 Sr. -
op den 23en D ecember 1937, den dag van het 
uitbre ngen der onderwerpelijke dagvaarding , 
het recht tot strafvordering reeds l ang was 
verjaard"; 

0. omtrent het middel : 
dat de onderhavi ge dagvaarding kennelijk 

doelt op niet-na koming va n a r t . 259 der In
validi teitswet, bij de artt . 389 j 0

• 404 di er wet 
strafbaa r gesteld al s overtreding; 

da t ee rstgemeld voorschrift, den daar bedoel
den arbe ide r verplich tende binne n 14 dagen 
na dat hij arbe ider is geworden zich in per 
soon aa n te melden hij den R aad va n A rbe id, 
kennelijk niet bedoelt, da t die verplichting 
tot aanmelding slechts gedurende voormelde 
14 dagen bestaa t , doch dat de a rbe ider tot de 
aanmelding ve rplich t is, en da t hij eerst na 
ve rloop van genoemden termijn in overt re
ding is ; 

dat dus de arbeide r , di e ook na verloop van 
dien termijn de aanmelding nal aat, het voor
schrift blijft over t reden, e n di e overtreding 
voortduurt zoola ng de voorgeschreven aan
melding niet is geschied; 

dat de dagvaarding u itdrukkelijk stelt, dat 
ge requireerde op 29 Ortobe r 1937 zi ch nog 
steeds ni et bij den R aad va n Arbeid had aan
gemeld , hetgeen, als voormeld , medebreng t 
da t hij op di en datum nog steeds in over t re
ding was ; 

dat de rha lve de K a ntonrechter ten onrech te 
heeft bes! ist, dat op 23 D ecember 1937 het 
recht tot strafvorde ring te deze r za ke was 
ve rjaard , en het middel terech t daartegen 
opkomt; 

V ernietigt het bestreden vonnis; 
e n rechtdoende vol gens a r t . 105 W et R. 0. : 
V erwijst de zaak naar het K a ntongerech t te 

Amsterdam , ten e inde met inach tneming van 
dit arrest te worden berech t en a fgedaan. 

(N. J.) 

23 M ei 1938. ARREST van den H oogen R aad. 
(Vestig ingswet Kl einbedrijf 1937 a rtt. 1 
en 14 ; Wet R. 0. a rt. 99.) 

R eg.'s gr ieven berusten hie rop, da t de 
K a ntonr. ten onrechte aanna m , dat in deze 
op 11 Dec. 1937 van het aanvangen van 
het bedrijf sprake was, dat de in r ich t ing, 
waarin reg. slechts een gedeelte va n het 
jaar vleesch ve rkocht, niet ka n gere kend 
worden eene zooda nige te zijn , dat daarin 
het slagersbedrijf wordt uitgeoe fend , en 
dat req. vóór 18 Aug. 1937 niet een in-

ri cht ing a ls hier bedoeld had gevesti gd. 
Mitsdien word t door req. e r over ge

klaagd, d a t het bestreden vonnis ni et vol 
doe nde me t rede nen is omkleed , zoodat de 
g r'ieven op a rt. 99 lid 2 W et R. 0. a fstui 
ten. [Adv .-Gen. W ijnveld t : D e K a ntonr. 
heeft het begrip " vesti gen", in den zin der 
wet , op de juiste wij ze opgevat.] 

Ambtsha l ve : H et bewezen ve rklaarde 
leve rt op het in art . 14, lid 1, aanhe f en 
onder a der Vesti g ingswet-Kle inbedrij f 1937 
omschreve n strafba re feit, wesha lve de 
qua! i fi cati e behoort te I ui de n: ,,een in
ri chting vestigen zonde r de daa rtoe i nge
vol ge de V esti g ingswet-Kleinbedrijf 1937 
vere ischte ve rgunning" . 

Op het beroep van S. D. , sl ager-vleeschven
ter en veeverkooper, te Musselkanaal , ge
meente Onstwedde, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van het Kantongerecht te 
Winschote n van 10 F ebr. 1938, waarbij requi 
r ant terzake van : eene inrichting, waarin het 
sl agersbedrijf al dan niet uitsluitend za l wor
den uitgeoefend, voorzoover deze uitoefening 
betreft, vestigen, ronder vergunning van den 
Minister van E conomische Za ken , met aan
haling de r artt. 1, 14. 16 V estigin f]'swet-Kle in
bedrijf 1937, 1, 2 B eschikking Minister van 
Economische Za ken va n 18 Augustus 1937, is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijf gulden 
en ve rva ngende hechteni s van vijf dagen . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De K antonrech ter te V.7 inschoten ve rklaarde 
bij schriftelijk vonnis van 10 F ebruari 1938 
ten l aste van r equirant bewezen , dat hij te 
Musselkanaal, gemeente Onstwedde op 11 Dec. 
1937 een inrichting, bestemd voor de u it
oefe ning va n het slagersbedrijf heeft geves
t.igd , zijnde hij toen aldaar in perceel Sluis
kade 88 begonnen met het in voorraad hebben , 
het voor a fl evering aan het publiek geschikt 
m aken en aan het publiek ve rkoopen va n 
ve rsch v I eesch van rundere n, ronder dat aan 
hem verdachte , daartoe de ingevol ge de V es
ti g ingswet-Kl ein bedrijf vere ischte ver g unning 
was verl eend. 

Hieraan gaf de Kantonrech ter enz. 
H et bewij s na m de Kantonrechter aan op 

g rond , da t te r terechtzitting was verklaard: 
door getui ge Willemina K osmeijer , oud 44 
jaar, hu isvrouw van J . Buntjer, ronder be
roep , wonende te M usselka naa l, gemeente 
Onstwedde : 

dat zij aan verdachte ru ndvleesch heeft be
steld, en da t verdachte haar dit, zijnde 3 pond 
en 2 ons ve rsch rund vleesch met been , op Za
terdag 11 D ecember 1937 heeft a fgeleverd en 
thui s bezorgd ; 

door getuige H end rik M eijer, 69 jaar , ron
der beroep , wonende te Musselkanaal , S lui s
kade 39a, gem eente Onstwedde : 

dat verdach te bij hem in het huis woon t en 
a ldaar een slagerij gevestigd heef t : dat hij 
verdachte in D ecember 1937 vleesch heeft 
besteld en dat verdachte hem dit vleesch, zijn
de 3 pond en 3 ons versch rundvleesch ronder 
been, op 11 D ecember 1937 heeft thu is be
rorgd; 

dat hij in den zomer va n 1937 geen v leesch 
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bij verdachte kon bekomen, en voorts op grond, 
dat verdachte ter terechtzitting heeft verkb:ird 
dat hij erkent, dat hij in den zomer van 1937 
slechts heeft geslacht op 15 Juni 1937 een 
schaap en te voren slechts op 19 Maart 1937 
een koe, en overigens dien romer geen koeien, 
schapen of varkens heeft geslacht; 

dat hij verder erkent, dat hij op 27 Septem
ber weer is begonnen te slachten met een pink, 
en daarna op 4, 12 en 19 October 1937 telkens 
een koe; dat hij wel vergunning heeft ge
vraagd aan den Minister van Economische 
Zaken om in zijn perceel een slagerij · te vesti
gen, doch deze niet heeft kunnen bekomen; 

dat hij tevens erkent, dat hem op 11 Decem
ber 1937 niet de ingevolge de Vestigingswet
Kleinbedrijf vereischte vergunning was ver
leend om in zijn inrichting, bestemd voor de 
uitoefening van het slagersbedrijf, gevestigd 
in perceel Sluiskade 88 te Musselkanaal ge
meente Onstwedde, dit bedrijf uit te oefenen; 

dat hij ook erkent, dat hij op 11 December 
1937 versch vleesch van runderen heeft ver
kocht uit de voorraad uit zijn winkel te Mus
selkanaal , gemeente Onstwedde, Sluiskade 88, 
welke winkel hij heeft ingericht en welke 
bestemd is voor het uitoefenen van het slagers
bedrij f; dat hij toen een hoeveelheid versch 
rundvleesch in voorraad had genomen en hier
van heeft verkocht aan de getuigen Willemina 
Kosmeijer en Hendrik Meijer. 

De Kantonrechter verwierp requirant's ver
weer, als zou hij de inrichting. bestemd voor 
de uitoefening van het slagersbedrijf niet op 
of omstreeks 11 December 1937 hebben geves
tigd, omdat hij deze inrichting reeds te voren 
althans vóór 18 Augustus 1937 had gevestigd, 
daar immers uit het antwoord van gedaagde 
blijkt, dat hij niet kan geacht worden vóór 
genoemden datum dit bedrijf te hebben uitge
oefend; dat op 18 Aug. 1937 geen vleesch in 
de winkel van gedaagde aanwezig was en ook 
geruim en tijd te voren niet aanwezig was; dat 
het vleesch van het op 15 Juni 1937 geslachte 
schaap reeds lang was verdwenen en dat ver
dachte trouwens toegeeft romers geen vleesch 
te verkoopen, dat een inrichting, waaruit 
slechts een gedeelte van het jaar vleesch wordt 
verkocht en het publiek niet dagelijks kan 
koopen, niet kan gerekend worden een zoo
danige te zijn, dat hierin het slagersbedrijf 
wordt uitgeoefend. 

Tegen dit vonnis voert requirant in cassatie 
bij schriftuur als middelen aan: 

,,S. of v. t. van de artt. 1, 14, 16 der Vesti
g ingswet Kleinbedrijf 1937, en 1 en 2 Be
schikking Minister van Economische . Zaken 
d.d. 18 Augustus 1937, omdat de Kantonrech
ter requirant's strafbaarheid afleidt uit het 
feit dat deze op 11 December 1937 in het 
perceel Sluiskade 88 begonnen is met het in 
voorraad hebben, het voor aflevering aan het 
publiek geschikt maken en aan het publiek 
verkoopen van versch vleesch van runderen, 
ronder dat aan verdachte daartoe de ingevolge 
de Vestigingswet Kleinbedrijf vereischte ver
gunning was verleend, 

ten onrechte, omdat art. 1 lid 3 der Wet 
onder het "vestigen" van. een inrichting als 
in het eerste lid bedoeld, verstaat het doen 
aanvangen van de uitoefening van het bedi:ijf 
ten aanzien van het publiek, 

blijkende uit het vonnis des Kantonrechters 
niet dat de handelingen waarmede requiran t 
op 11 December 1937 volgens het vonnis is 
begonnen, de uitoefening van een bedrijf 
hebben daargesteld. 

Art. 1 lid 3 der Wet bepaalt dat onder 
"vestigen" van een inrichting als bedoeld in 
het eerste I id wordt verstaan: het doen aan
vangen van de uitoefening van het bedrijf ten 
aanzien van het publiek. Hieruit blijkt dat 
van een bedrijf sprake moet zijn, waarvan het 
doen aanvangen het "vestigen" oplevert. Uit 
de gesch iedenis der Wet blijkt ook dat deze 
moet gelden voor inrichtingen van eenigszins 
duurzamen aard, althans voor inrichtingen 
waarin geregeld het bedrijf wordt uitgeoefond . 

Voor de uitoefening van een bedrijf is der
halve een zekere tijdsduur vereischt, waarom
trent niets uit het vonnis blijkt. 

De Kantonrechter heeft niet overwogen dat 
na 11 December 1937 verdere uitoefening van 
het bedrijf is gevolgd. 

De Kantonrechter vat in diens vonnis louter 
handelingen in het oog die requirant op 11 
December 193ï rou hebben verricht (,,toen 
aldaar"). 

Uit handelingen op dien eenen dag verricht 
kan echter niet de vestiging van een "bedrijf" 
worden afgeleid. 

Ter adstructie van het bovenstaande ver
oorlooft requi rant zich te verwijzen naar het 
vonnis Kantongerecht Middelburg 12 Januari 
1938, N. J. 1938, n° . 144. 

2. S. · of v. t. van de in het eerste middel 
aangehaalde artikelen, omdat de Kantonrech
ter aanneemt dat een inrichting waaruit slechts 
een gedeelte van het jaar vleesch wordt ver
kocht en het publiek niet dagelijks kan koo
pen, niet kan geacht worden een zoodanige te 
zijn, dat hierin het slagersbedrijf wordt uit
geoefend, 

ten onrechte, omdat, wanneer eenmaal een 
inrichting, bestemd of mede bestemd voor de 
uitoefening van een tak van détailhandel, am. 
bacht of kleine nijverheid, als bedoeld in art. 
1 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, is ge
vestigd, roodanige inrichting gevestigd blijft 
ook dan wanneer de uitoefening van rooda
nigen tak van détailhandel, ambacht of kleine 
nijverheid tijdelijk wordt onderbroken of ge
schorst, zeer zeker wanneer roodanige onder
breking of schorsing, gelijk in casu regel
matig in een bepaald jaargetijde plaats heeft. 

De Kantonrechter overweegt dat requirant 
's zomers geen vleesch verkoopt. Het systeem 
des Kantonrechters rou derhalve tot de onaan
nemelijke consequentie leiden dat requirant 
tevoren iederen winter opnieuw een bedrijf rou 
hebben gevestigd, en dit 's romers weer rou 
hebben beëindigd. 

Bovendien, indien, gelijk de K antonrechter 
overweegt, een inrichting waaruit slechts een 
gedeelte van het jaar vleesch wordt verkocht 
niet kan gerekend worden een zoodanige t~ 
zijn dat hierin het slagersbedrijf wordt uitge
oefend, dan kan de verkoop dien eenen dag, 
11 December 1937, ook niet het vestigen op
leveren van een inrichting, waarin het sla
gersbedrijf wordt uitgeoefend. 

3. S. of v. t. van de in het eerste middel 
aangehaalde a rtikelen, omdat de Kantonrech
ter overweegt dat requirant niet reeds voor 
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18 Augustus 1937 een inrichting als hier be
doeld, had gevestigd, 

ten onrechte, waar de Kantonrechter tevens 
overweegt dat 1·equirant op dien datum een 
winkel had, en nog op 15 Juni 1937 een 
schaap had geslacht, uit welke feiten voort
vloeit dat requirant op 18 Augustus 1937 reeds 
een inrichting als hier bedoeld had gevestigd. 
V oorzoover aangenomen mocht worden dat het 
slachten van een enkel stuk vee als hier door 
den Kantonrechter overwogen, slechts het z.g. 
"uitponden" oplevert, vestigt requirant er de 
aandacht op dat zulks eveneens het vestigen 
van een inrichting als hier bedoeld oplevert. 
(zie de circulaire van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken aan de Burgemeesters d.d. 
30 November 1937 N°. 35, 267 Afd . BB) ." 

Ik ben van meening, dat de Kantonrechter 
in diens hierboven ve1·melde weerlegging van 
het voor hem gevoerde verweer, het begrip 
"vestigen" zooals de Wet dit bedoelt, op de 
juiste wijze opvat. 

Requirant beroept er zich niet op, dat hij 
reeds lang voor de wettelijke regeling in het 
perceel slachtte en vleesch verkocht, m. a . w. 
daar een bedrijf gevestigd had. Dit beweerde 
hij voor den Kantonrechter, die dit weer
legde, thans zegt hij dat alleen bewezen zijn 
handelingen gepleegd op 11 December 1937, 
en daaruit zou niet kunnen worden afgeleid, 
dat hij toen een bedrijf uitoefende, daar niet 
blijkt van voortzetting dier handelingen na 
dien datum. 

Ik kan mij daarmede niet vereenigen, want 
" vestigen" is volgens art. 1 lid 2 der Wet het 
doen aanvangen. Onmiddellijk daarna is requi
rant bekeurd en kon hij het bedrijf niet voort-
zetten, zoodat van eenigen duur geen sprake 
is. Wel kon echter m. i. de Kantonrechter uit 
het verkoopen aan vei·schillende · personen, af
leiden dat requirant's bedoeling was toen een 
bedrijf te vestigen. 

Het eerste middel kan m. i. dus niet tot .cas
sat.ie leiden. 

Het tweede en derde middel betreft wèl het 
verweer in eersten aanleg gevoerd. M. i .. kan 
echter de feitelijke beslissing des Kantonrech: 
tets, gezien art. 99 R. 0. in cassatie niet wot
den aangetast. 

-Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag vau den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorg·esteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten laste van requirant is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat hij te Mussel 
kanaal, enz. (zie conclusie); 

0. dat de grieven, gelijk toegelicht, hiernp 
berusten, dat de Kantonrechter ten onrechte 
aannam, dat in deze op 11 December 1937 van 
het aanvangen van een bedrijf sprake was, dat 
de inrichting, waarin requirant slechts een 
gedeelte van het jaar vleesch verkocht, niet 
kan gen,kencl worden een zoodanige te zijn, 
dat daarin het slagersbedrijf wordt uitgeoe
fend en dat requirant vóór 18 Augustus 1937 

niet een inrichting als hier bedoeld had ge-' 
vestigd; 

0. dat in de grieven er derhalve over wordt 
geklaagd, dat het bestreden vonnis niet vol
doende met redenen is omkleed, zoodat zij 
afstuiten op het voorschrift van art. 99, lid 2, 
der Wet R. 0 .; 

0. ambtshalve : 
dat het bewezen verklaarde oplevert het in 

art. 14, eerste lid, aanhef en onder a der 
Vestigings-wet-Kleinbedrijf 1937 omschreven 
strafbare feit ; 

dat de qualificatie derhalve behoort te lui
den: ,,een inrichting vestigen zonder de daar
toe ingevolge de Vestigingswet-Kleinbedrijf 
1937 vereischte vergunning"; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch slechts 
ten aanzien der aan het bewezen verklaarde 
gegeven benaming; 

Rechtdoende krachtens art. 105 Wet R. 0 .: 
Qualificeert het feit als voormeld; 
Verwe1·pt het beroep voor het overige. 

(N. J.) 

24 Mei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

Uit de bewoordingen van het 2e lid, 
waarin sprake is van het tijdvak en niet 
van het kalenderjaar, gedurende hetwelk 
aan de openbare school meer onderwijzers 
werkzaam zijn dan het aantal, waarvan 
de jaarwedden door het Rijk worden ver
goed, kan niet anders volgen dan dat, nu 
in de gemeente met ingang van 1 Sept. 
1934 geen boventallige ondenvijzers meer 
werkzaam zijn geweest aan de openbare 
scholen voor gewoon 1. o., het schoolbe
stuur van dien datum af nog slechts aan 
het 2e lid van art. 100 aanspraak op ver
goeding voor boventallige onderwijzers kan 
ontleenen gedurende één jaar, derhalve 
tot 1 Sept. 1935. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van den Heiligen Augustinus, te 
Utrecht, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Utrecht van 22 November 1937, 3• afdeeling, 
n°. 2736/2999, tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den appellant tegen het besluit van 
den raad der gemeente Utrecht van 21 Januari 
1937, n°. 415/77a, 0., houdende vaststelling 
van de vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920, ten behoeve van de 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs, 
Otterstraat 77 te Utrecht, over het jaar 1935 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 20 
April 1938, n°. 175; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Mei 1938, n°. 5295, afd. L. 0. ; 

0. dat Geel. Staten van Utrecht bij hun 
nevenvermel<l besluit o.m. hebben overwogen, 
dat de raad der gemeente Utrecht bij zijn be
sluit van 21 Januari 1937, n°. 415/77a, 0., de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der Lager
Onderwijswet 1920 ten behoeve van de genoem
de school over het tijdvak van 1 Januari 1935 
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tot en met 31 Augustus 1935 heeft a. toegekend 
o.a. voor de jaarwedde van eeu leerkracht -
zijnde de onderwijzer W. A. M. van der Kuip -
over het tijdvak van 1 Januari 1935 tot en met 
31 Augustus 1935; b. geweigerd voor de jaar
wedde van een leerkracht, zijnde de onderwijzer 
J. T. R. van Greevenbroek, over hetzelfde 
tijdvak; dat het te dezer zake in$enomen 
standpunt van den gemeenteraad, bliJkens de 
in zijn besluit aangehaalde Gedrukte Verzame
ling 1937, n°. 1, in het kort samengevat, neer
komt op het navolgende : nu van 1 September 
1934 af geen leerkrachten bij het openbaar ge
woon lager onderwijs werkzaam waren boven 
het aantal, waarvan ingevolge artikel 56 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de jaarwedden door 
het Rijk aan de gemeente werden vergoed, 
konden de besturen der overeenkomstige bij
zondere scholen, met toepassin~ van artikel 100, 
tweede lid, der Lager-Onderwijswet 1920, zoo
als die na de wijziging bij de wet van 29 Decem
ber 1933 (Staatsblad n°. 779) lmdt, nog tot 
1 September 1935 aanspraak maken op gemeen
telijke vergoeding van de jaarwedden van aan 
hunne scholen verbonden boventallige leer
krachten ; als maatstaf voor de berekening van 
het aantal van 1 Januari 1935 tot 1 September 
1935 te vergoeden jaarwedden der boventallige 
leerkrachten geldt de overeenkomstig het door 
wet en jurisprudentie gevormde stelsel bere
kende, gunstigste klassedeeler van 1934, zjjnde 
33.75; volgens dezen klassedeeler bestond voor 
de onderhavige school recht op vergoeding van 
de wedden van 7 leerkrachten, zoodat, nu het 
Rijk daarvan tot 1 September 1934, 6 en daar
na 5 had vergoed, de gemeentelijke vergoeding 
was toegekend voor het tijdvak van 1 Januari 
1934 tot en met 31 Augustus 1934 voor de jaar
wedde van 1 leerkracht op grond van het eerste 
lid van artikel 100 van genoemde wet en voor 
het tijdvak van l September 1934 tot en met 
31 December 1934 voor die van 2 leerkrachten 
op grond van het tweede lid van dat artikel, 
dit laatste met toepassing van. den klassedeeler 
van 1933; bij mtslmtende toepassing van den 
klassedeeler van 1933 ; bij uitslmtende toepas
sing van den klassedeeler van 1934 zouden voor 
het tijdvak van 1 Januari 1935 tot l September 
1935 wederom de jaarwedden van 2 (7-5) 
leerkrachten voor gemeentelijke vergoeding in 
aanmerking kunnen komen, doch indien dit 
zou geschieden zou - nu het Rijk als gevolg· 
van een wijziging in de leerlingenschaal na 
l September 1934 slechts voor 5 leerkrachten 
de jaarwedden vergoedde - volgens de slot
woorden van artikel 100, tweede lid, der wet, 
de jaarwedde van één leerkracht meer worden 
vergoed dan in 1934 geschiedde met toepassing 
van het eerste lid van dat artikel ; echter is 
zulks niet geoorloofd, omdat de ter zake dienen
de jurisprudentie, waarbij de raad zich heeft 
aangesloten, zich verzet om ten behoeve 
van het jaar 1935 de jaarwedden van meer 
boventallige leerkrachten te vergoeden dan in 
1934 volgens den klassedeeler van dat jaar op 
grond van artikel 100, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920, zijn vergoed ; dat hun 
college meent te moeten overwegen, dat het 
tweede lid van artikel 100 der Lager-Onderwijs
wet 1920, zooals dit sedert l April 1934 luidt, 
in verband met het eerste lid van dat artikel, 
gelijk bij Onze onderscheidene besluiten is be-

slist, in dezen zin is te verstaan, dat, indien in 
eenig jaar de dusgenaamde klassedeeler van de 
openbare scholen wijziging ondergaat, de bestu
ren der overeenkomstige bijzondere scholen 
met den in dat jaar toegepasten klassedeeler 
nog gedurende één jaar na het tijdstip, waarop 
die klassedeeler is gewijzigd, rekening mogen 
houden ; dat evenwel deze bepaling - welke 
slechts beoogt de schoolbesturen in voorko
mend geval niet onmiddelljjk te nopen tot ver
mindering van het onderwijzend personeel aan 
de school en aan die besturen daarbij eenige 
speling te geven - niet in de wet is opgeno
men om gemeentelijke vergoeding te verkrijgen 
voor meer boventallige leerkrachten dan in het 
voorafgaande jaar - hier het jaar 1934 - door 
de gemeente zijn vergoed volgens het eerste lid 
van artikel 100 der wet, noch, zooals is aange
nomen bij verschillende van Onze beslissingen, 
de strekking kan hebben om de schoolbesturen 
voor verlies van Rijksvergoeding schadeloos 
te stellen ; dat mitsdien bij toepassing ingevolge 
artikel 100, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, van den klassedeeler van het vorige jaar 
ook het aantal door het Rijk bekostigde leer
krachten der school van het vorige jaar bij de 
berekening in aanmerking moet worden ge
nomen, indien dit aantal is gedaald ; dat in het 
onderwerpelijke geval geen verschil ten aanzien 
van den klassedeeler bestaat, zoodat een beroep 
op Onze beslmten van 7 Mei 1936, n°. 47 en 
24 November 1936, n°. 48, welke op den klasse
deeler en op de hiermede in verband staande 
toepassing van het eerste Hd van artikel 100 der 
wet betreklàng hebben, te dezen niet opgaat ; 
dat in het onderhavige geval toepassing inge
volge artikel 100, eerste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, van den klassedeeler van 1934, 
zijnde 33. 75, bij een gemiddeld aantal leerlingen 
van 2193/ 1 in dat jaar, na afronding tot uit
komst geeft een aantal van 7 leerkrachten ; 
dat het aantal leerkrachten, waarvoor over het 
tijdvak van l Januari 1934 tot 1 September 
1934 Rijksvergoeding werd genoten, 6 bedroeg, 
zoodat over dat tijd vak ingevolge het eerste lid 
van artikel 100 de jaarwedde van 1 leerkracht 
ten laste van de gemeentekas behoorde te 
worden gebracht en ook is gebracht; dat in
tusschen de gemeente Utrecht met ingang van 
l September 1934 geen boventallige leer
krachten aan de openbare scholen voor gewoon 
lager onderwijs meer werkzaam had, zoodat 
van dezen dag af vergoeding aan de besturen 
van bijzondere scholen voor gewoon lager on
derwjjs, ingevolge het eerste lid van artikel 100 
der wet niet meer mogelijk was ; dat daarna, 
nu aan de openbare scholen voor gewoon lager 
onderwijs in de gemeente Utrecht gedurende 
het geheele jaar 1933 boventallige leerkrachten 
zijn werkzaam geweest, het appelleerende 
schoolbestuur aanspraak op vergoeding uit de 
gemeentekas had op grond ·van de slotwoorden 
van het tweede lid van artikel 100 van 1 Sep
tember 1934 tot en met 31 December 1934 met 
toepassing zoowel van den klassedeeler van 
1934, zijnde 33.75, als van dien van 1933, zijnde 
31.22, indien deze een gunstiger uitslag had ge
geven (hetgeen niet het geval is) en, eveneens 
op grond van de bovenaangehaalde slotwoorden 
van 1 Januari 1935 af tot en met 31 Augustus 
1935, met toepassing van den klassedeeler van 
1934, doch naar uit het bovenstaande volgt, 
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voor niet meer leerkrachten dan de gemeente 
ingevolge het eerste lid van artikel 100, onder
scheidenlijk in 1933 en 1934 had vergoed, te 
weten één ; dat nu weliswaar de gemeente 
l1trecht in feite over het t ijdvak van 1 Septem
ber 1934 tot en met 31 December 1934 de jaar 
wedden van 2 leerkrachten heeft vergoed, in 
verband met het feit, dat van 1 September 1934 
het aantal door het Rijk bekostigde leerkrach
ten van 6 tot 5 was gedaald, doch het school
bestuur aan deze vergoeding geen recht kan 
ontleenen op de vergoeding van de jaarwedden 
van 2 boventallige leerkrachten over het tijd
vak van 1 J anuari 1935 tot en met 31 Augustus 
1935, ingevolge de slotwoorden van het tweede 
lid van artikel 100 der Lager -Onderwijswet 
1920; dat mitsdien de raad der gemeente 
Utrecht t erecht heeft geweigerd om de jaar
wedde van den onderwij zer van bijst and 
J . T. R. van Greevenbroek , over het t ijdvak 
van 1 J anuari 1935 tot en met 31 Augustus 
1935 voor gemeentelij ke vergoeding in aan
merking te brengen ; 

dat het K erkbestuur in beroep aanvoert, dat, 
zooals reeds uit Ons besluit van 21 Juli 1938, 
n°. 281, blijkt, de klassedeeler een in den loop 
van een kalenderjaar onveranderlijke grootheid 
is en wijziging van den grondslag voor de be
r ekening van den klassedeeler ten aanzien van 
van dien klassedeeler eerst effectief wordt te 
rekenen van 1 J anuari van het volgend kalen
derjaar af ; dat het genoemde besluit toch over 
weegt, dat " indien in eenig jaar de klassedeeler 
der openbare school wijziging ondergaat, de 
besturen van de overeenkomst ige bijzondere 
scholen met den ongewijzigden klassedeeler 
van dat jaar nog gedurende twee jaren rekening 
mogen houden" ; dat uit deze overweging dui
delijk blijkt, dat de klassedeeler, waarmede 
voor de toepassing va n a rt ikel 100 gewerkt 
wordt, in den loop van het kalenderjaar geen 
verandering kan ondergaan; dat aan dit sta nd
punt in de jurisprudentie steeds is vastgehou
den; dat het bestuur met name moge wijzen op 
Onze besli ss ingen van 14 October 19 31, n°. 32, 
va n 7 Mei 1936, n°. 47 en van 24 ovember 
1936, n°. 48; dat in het onderhavige geval wij 
zig ing van den klassedeeler dan ook eerst in
trad op 1 J anuari 1935 en het bestuu r nog een 
jaar na dien datum met toepass ing van den 
klassedeeler van 1934, de aanspraken op ge
meentelijke vergoeding kon handh a ven, welke 
het op grond van dien klassedeele r had ; dat 
die aanspraken zich, met name ove r het tijd
vak 1 September-31 December 1934, uitstrek
ten tot vergoed ing voor -twee leerk rachten ; dat 
toch , juist omdat de voor de toepass ing va n 
a rtikel 100 geldi ge kl assedeeler op 1 Septem
ber 1934 geen wijzig ing onderg ing, aanspraak 
op de vergoeding voor de twee leerk rachten 
over het tijdvak 1 Septembe r- 31 December 
1934 niet we rd ontleend aan de slotwoorden 
van het tweede lid van a rtikel 100, maar aan 
het eerste I id van artikel 100,; dat dan ook 
wa nneer het bestuur over het t ijd va k 1 J a nuar i 
- 1 September 1935 vraagt om gemeentever
goed ing voor twee leerkrachten het niet ver
goeding zou krijgen voor meer leerkrachten 
dan in het voorafgaande jaa r door de gemeente 
zijn vergoed volgens het eerste lid van a rt ikel 
100 · 

o'. dat Wij Ons ve reenigen met de bestreden 

besliss ing va n Ged. Staten van Ut recht; 
dat hetgeen het a ppelleerend kerkbestuur in 

beroep aanvoert, de onjuistheid van deze be
slissing niet in het licht vermag te st ellen ; 

da t dit bestuur weliswaar van oordeel is, dat 
in het onderwerpelijke geval het tweede lid van 
artikel 100 eerst van t oepassing wordt op 
1 J anuari 1935, doch zulks t en onrechte ; 

dat immers uit de bewoordingen van deze 
wetsbepaling, waarin sprake is van het tijdvak 
en niet van het kalenderj aar, gedurende hetwelk 
aan de openbare school meer onderwij zers werk
zaam zijn dan het aantal, waarvan de jaar
wedden door het R ijk worden vergoed, niet 
anders kan volgen dan dat , nu in de gemeente 
Utrecht met ingang van 1 September 1934 geen 
boventallige onderwijzers meer werkzaam zijn 
geweest aan de openbare scholen voor gewoon 
lager onderwijs, het kerkbestuur van dien datum 
af nog slechts aan het evengenoemde tweede lid 
van artikel 100 aanspraak op vergoeding voor 
boventallige onderwijzers kan on tleenen ge
durende één jaar, derhalve tot 1 September 
1935; 

dat de appellant ten onrechte steun voor de 
door hem voorgesta ne opvatting meent t e zien · 
in een aantal door Ons genomen beslissingen, 
waaruit zijns inziens zou blijken, dat de klasse
deeler, waarmede voor de toepassing van 
artikel 100 gewerkt wordt , in den Joop van het 
kalenderjaar geen verandering kan ondergaan; 

dat immers het beroep op deze besluiten 
reeds hierom moet falen, omdat het in het 
onderwerpelijke geval betreft het einde van 
een tijdvak, waarin aan de openba re scholen 
boventallige onderwijzers werkzaam zijn ge
weest , en er derhalve daarna van eenigen ktasse
deeler, en dus ook van een verandering daarvan 
geen sprake meer kon zij n ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast , enz. 
(A . B. ) 

25 M ei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15) . 

Daar de "stichting tot ondersteuning en 
zedelijke ontwikkeli ng va n hu lpbehoevende 
blinden" te Ut recht van betrekkelijk wei
ni g omvang rijken opzet is en haa r wrg 
grootendeels ui tstrekt over bJ inden in de 
prov incie U trecht en wel voornamelij k in 
de gemeente Utrecht, is zij in gemeenten, 
gelegen bui ten het gebied, dat in hoofd
zaak door hare we rkzaamheid wordt be
streken, niet te rekenen tot dezulke, die 
ia de eerste pl aats aanspraak op het hou
den van eene coll ecte aldaar kunnen ma
ken. Met name behoort de toestemming 
daartoe te worden geweigerd, indien te 
verwachten is, dat door het toestaan daar
van andere, inwnderheid plaatselij ke in
stell ingen, wien te dezen aanzien rede
lijkerwijze voorkeur toekomt, gevoelige 
schade zull en ondervinden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
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het bestuur van de Stichting tot ondersteu
ning en zedelijke ontwikkeling van hulpbe
hoevende blinden, gevestigd te Utrecht, tegen 
de besluiten van burgemeester en wethouders 
van Aalten en Lochem, waarbij toestemming 
is geweigerd tot het houden van eene openbare 
inzameling in die gemeenten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
Mei 1938, n°. 205; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Mei 1938, n°. 
5763, afdeeling Armwezen ; 

0. dat de colleges van burgemeester en wet
houders onderscheidenlijk van Aalten enLochum 
bij hunne beschikkingen respectievelijk van 
5 November 1937, n°. 6, en 1 November 
1937 afwijzend hebben beschikt op de ver
zoeken van het bestuur van de Stichting tot 
ondersteuning en zedelijke ontwikkeling van 
hulpbehoevende blinden, te Utrecht, om toe
stemming tot het houden van eene openbare 
inzameling in die gemeenten ; 

dat burgemeester en wethouders van Aalten 
bij hun voormeld besluit hebben overwogen, 
dat er verschillende instellingen van weldadig
heid in Nederland zijn, welke op soortgelijke 
wijze blindenzorg beoefenen als de adressant, 
zooals onder meer de Geldersche Blindenver
eeniging te Arnhem, welke vereeniging hare 
zorgen wenscht uit te strekken tot Oostelijk 
Nederland ; dat het, mede in verband met de 
moeilijke tijdsomstandigheden, èn organisa
torisch èn economisch gewenscht en noodzake
lijk geacht moet worden, dat de verschillende 
blindenvereenigingen elk een eigen terrein 
hebben, waarover zij hunne werkzaamheden 
uitstrekken ; dat het in verband hiermede niet 
gewenscht is, dat de adressant eene collecte 
houdt in een gemeente, die op het terrein ligt 
dat speciaal de Geldersche Blindenvereeniging 
beschouwt als het terrein van hare werkzaam
heden; dat in den laatsten tijd in verband 
met de minder gunstige economische toestanden 
veelvuldig gecollecteerd wordt door te Aalten 
gevestigde instellingen ; dat het in strijd met 
de belangen dier instellingen en met die der 
gemeente is, indien wordt toegelaten, dat op 
de liefdadigheid der ingezetenen bovendien 
een beroep wordt gedaan door een elders ge
vestigde instelling, welker werkzaamheid voor 
deze gemeente van geen of geringe beteekenis 
is te achten ; 

dat burgemeester en wethouders van Lochem 
hunnerzijds hebben overwogen, dat de onder
havige Stichting ten doel heeft de bevordering 
van het maatschappelijk en geestelijk welzijn 
van hulpbehoevende blinden, zonder onder
scheid van godsdienstige gezindheid en dat zij 
een werkinrichting exploiteert ; dat blijkens 
een ingekomen rapport deze vereeniging aan 
een 30-tal blinden werk verschaft, waarvan 
15 uit de gemeente Utrecht en 15 uit de overige 
provinciën afkomstig zijn ; dat de beteekenis 
van den arbeid dezer vereeniging mitsdien 
hoofdzakelijk voor de stad Utrecht en de pro
vincie Utrecht van belang is; dat in de provincie 
Gelderland ter zake van blindenverzorging 
zeer nuttige arbeid wordt VPrricht door de 
Vereeniging "Tehuis voor alleenstaande blin
den" te Wolfhezen en de Geldersche Blinden
vereeniging te Arnhem, welke regelmatig 

inzamelingen in de gemeente Lochem houden, 
zoodat voldoende gelegenheid voor de inge
zetenen bestaat om voor de verzorging van 
blinden te offeren ; dat door inwilliging van 
het verzoek de opbrengst van de collecten van 
de andere Geldersche vereenigingen ernstig 
benadeeld kan worden, en dat een teveel aan 
collecten de milddadigheid van de ingezetenen 
zeer zal beïnvloeden, tot schade van de arm
verzorging in het algemeen ; 

dat van deze beschikkingen het bestuur 
der genoemde Stichting bij Ons in beroep is 
gekomen, in het algemeen aanvoerende, dat 
de Stichting zich ten doel stelt de bevordering 
van het maatschappelijk en geestelijk welzijn 
van hulpbehoevende blinden zonder onder
scheid van godsdienstige gezindheid, leeftijd, 
geslacht of woonplaats ; dat hierbij wordt op
gemerkt, dat 50% der verpleegden der Stichting 
uit andere gemeenten komt dan Utrecht, te 
weten : Elst, Hoogvliet, Amsterdam, Jutphaas, 
Dordrecht, Deventer, Rhenen, 's-Gravendeel, 
Den Helder, de Bilt, Kruiningen, Heeg bij 
Sneek en Recklinghausen D.; dat zijn bestuur 
de kosten, die aan de uitvoering van zijn streven 
verbonden zijn, tracht te bestrijden door o.a. 
na bekomen goedkeuring in verschillende ge
meenten collecten te organiseeren ; dat de 
opbrengst dezer collecten steeds een belang
rijk deel der inkomsten bedroeg, gezien de 
groote bekendheid, welke de Stichting zich 
gedurende haar meer dan 70-jarig bestaan alom 
in den lande verworven heeft ; dat helaas in 
den laatsten tijd de colleges van burgemeester 
en wethouders in verscheiden gemeenten om 
verschillende redenen geen toestemming meer 
meenen. te kunnen geven voor het houden dezer 
collecten, waardoor de inkomsten der Stichting 
op zeer gevoelige wijze getroffen worden ; en 
voorts in het bijzonder opmerkende : 

ten aanzien van het besluit van burgemeester 
en wethouders van Aalten : dat dit college 
opmerkt, dat er in Nederland verschillende in
stellingen van weldadigheid zijn, die op soort
gelijke wijze blindenzorg beoefenen als zijne 
Stichting en dat de Geldersche Blindenvereeni
ging te Arnhem hare zorgen wenscht uit te 
strekken tot Oostelijk Nederland; dat hoewel 
zijn bestuur zich in het algemeen kan vereeni
gen met de zienswijze van burgemeester en 
wethouders, wat betreft het eerste deel hunner 
beschouwing, het met hen van meening ver
schilt. waar het college den arbeid der Geldersche 
Blindenvereenigirg en dien van zijne Stichting 
geheel op één lijn stelt ; dat, terwijl. zooals 
burgemeester en wethouders schrijven, de 
Geldersche Blindenvereeniging hare zorgen 
uitstrekt tot Oostelijk Nederland - zijn bestuur 
zou geneigd zijri te sch.J ij ven slechts tot Oostelijk 
Nederland-, zijne Stichting met haar arbeid 
het geheele land bestrijkt ; dat zijne Stichting 
derhalve als "haar eigen arbeidsterrein" het 
geheele Rijk der Nederlanden kan beschouwen ; 
dat-zijn bestuur met het oog op het bovenstaande 
da1 zijn bestuur met het oog op het boven
staande dan ook niet onderschrijven kan de 
meening van burgemeester en wethouders, dat 
het niet gewenscht zou zijn, dat zijne Stichting 
een collecte zou houden op een terrein, dat 
de Geldersche Blindenvereeniging speciaal als 
het hare beschouwt; dat burgemeester en 
wethouders er ten slotte op wijzen, dat het in 
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strijd zou zijn met de belangen der instellingen, 
in hun gemeente gevestigd, en die der gemeente 
zelf, indien op de liefdadigheid der ingezetenen 
bovendien een beroep wordt gedaan door een 
elders gevestigde instelling, welker werkzaam
heden voor hun gemeente van geen of geringe 
beteekenis zijn ; dat het zijn bestuur voorkomt, 
dat de gevolgen van deze veronderstelling tot 
een ongewenschte bevoordeeling zou leiden ten 
gunste van andere instellingen van weldadig
heid, die óf reeds in de gemeente gevestigd zijn, 
óf reeds lang in de gemeente Aalten plegen 
te collecteeren; dat zijn bestuur van meening 
is, dat, gezien het bijzonder karakter zijner 
Stichting, aan de burgers der gemeente Aalten 
niet de gelegenheid dient onthouden te worden 
weldadigheid te beoefenen, zoo zij dit wenschen, 
als waartoe hun door het organiseeren van zijne 
collecte gelegenheid gegeven wordt ; 

ten aanzien van het besluit van burgemeester 
en wethouders van Lochem : dat, ofschoon, 
naar de momenteele verhouding gerekend, 
het aantal verpleegden uit de gemeente en de 
provincie Utrecht iets grooter is dan dat van de 
personen uit de overige deelen des lands, zijn 
bestuur aan dit motief niet te groote waarde 
meent te moeten toekennen ; dat deze toestand 
niet onveranderlijk is ; dat het immers zeer 
goed mogelijk is, dat door een kleine verschui
ving, bijvoorbeeld door uitbreiding van het 
aantal verpleegden buiten de provincie Utrecht, 
of door vermindering van de andere groep, van 
een "beteekenis hoofdzakelijk voor de stad en 
prövincie Utrecht" niet meer gesproken wor
den kan ; dat zijn bestuur er nog aan herinnert, 
dat bij gelijke omstandigheden als thans, wat 
betreft de bovengenoemde verhouding der 
verpleegden, eerder door burgemeester en 
wethouders van Lochem tegen het organiseeren 
van een collecte geen bezwaren werden inge
bracht; dat zijn bestuur, laatstelijk in 1936, nog 
gelegenheid ontving voor het houden van een 
collecte, welke door den arbeid van 1 collectant 
in 3 dagen f 44.30 opbracht ; dat deze voor 
zijn bestuur niet onbelangrijke opbrengst er 
toch wel op wijst, dat zijne instelling zich ver• 
heugt in de sympathie der burgerij ; dat ook 
het feit, dat te Lochem regelmatig inzamelingen 
gehouden worden voor de vereeniging "Tehuis 
voor alleenstaande blinden" te Wolfhezen 
en de "Geldersche Blindenvereeniging" te 
Arnhem, welke vereenigingen haar arbeid 
speciaal tot Gelderland schijnen te bepalen, 
hem voorkomt geen gegronde reden te zijn, 
om de collecte te weigeren voor een instelling 
als de zijne, die voor blinden van alle gezindten 
uit het geheele land (eveneens) open staat; 
dat zijn bestuur, gezien de bovenstaande mede
deelingen, in twijfel meent te mogen trekken, 
of door het inwilligen van zijn verzoek de op
brengst van de collecten van de andere Gel
dersche vereenigingen ernstig benadeeld kan 
worden of schade aan de armverzorging in het 
algemeen kan worden toegebracht ; dat zijn 
bestuur gelooft, dat het collecteeren voor zijne 
te Lochem van ouds bekende Stichting op de 
draagkracht der bevolking allerminst dien 
na.deeligen invloed ten koste van andere ver
eenigingen of de armenzorg in het algemeen zal 
hebben, zona.Is burgemeester en wethouders 
verwachten; dat zijn bestuur vertrouwt, dat in 
deze het ook verder aan de burgers van Lochem 

zelf overgelaten moge worden te beslissen, of 
zij steun aan zijne Stichting willen blijven geven; 

0. dat deze instelling, die van betrekkelijk 
weinig omvangrijken opzet is, haar zorg grooten
deels uitstrekt over blinden in de provincie 
Utrecht en wel voornamelijk in de gemeente 
Utrecht; 

dat in gemeenten, gelegen buiten het gebied 
dat in hoofdzaak door ha.re werkzaamheid 
wordt bestreken, eene dergelijke instelling niet 
is t e rekenen tot dezulke, die in de eerste plaats 
aanspraak op het houden van eene collecte aldaar 
kunnen maken ; 

dat met name, indien te verwachten is, 
dat door het toestaan van de collecte andere 
instellingen, inzonderheid plaatselijke instel
lingen, wien te dezen aanzien redelijkerwijze 
voorkeur toekomt, gevoelige schade zullen 
ondervinden, de door eene instelling, als hier
voren bedoeld, gevraagde toestemming behoort 
te worden geweigerd ; 

0. dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat in de gemeenten 
Aalten en Lochem de belangen van andere 
instellingen, die eerder dan de onderhavige 
Stichting voor het houden van eene collecte 
aldaar in aanmerking kwamen, het verleenen 
van de gevraagde toestemming met het oog 
op den daarvan te verwachten teruggang in 
de opbrengst harer inzamelingen niet gedoog
den; 

dat dus de gevraagde toestemmingen terecht 
zijn geweigerd ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A. B.J 

27 Mei 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(B. W. art. 1917 ; A . B. artt. 1- 14 ; 
Auteurswet 1912 art. 5.) 

Uit hetgeen de Rechtbank omtrent het 
ontstaan der muziekstukken feitelijk heeft 
vastgesteld, volgt, dat, welke ook de be
moeiingen van den vervaardiger van de 
geluidsfilm zijn geweest, de daarbij be
hoorende muziekstukken niet in den zin 
van art. 6 Auteurswet 1912 tot stand zijn 
gebracht naar het ontwerp van bedoelden 
vervaardiger en onder diens leiding en 
toezicht, doch de componist de maker van 
de muziekstukken in den zin van art. 1 
Auteurswet is, zoodat hij daarop auteurs
recht heeft verkregen. Voor den afloop 
van dit geding is het dus onverschillig, of 
de geluidsfilm een verzamelwerk is a ls be
doeld bij art. 5 Auteurswet, hetgeen de 
Rechtbank aanneemt, doch het cassatie
middel betwist. 

De Rechtb. heeft feitelijk vastgesteld dat, 
volgens de in het middel vermeide over
eenkomst het recht om de muziekstukken 
in het openbaar ten gehoore te brengen 
niet mede van den componist op den ver· 
vaardiger der geluidsfilm overging. Uit 
geen der in het middel aangehaalde arti 
kelen vloeit voort, dat desondanks de nrn
ker van de· film ook gerechti gd is de daar-
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voor gecomponeerde muziek openbaa r te 
maken. 

In de bepaling van art. 1917 B. W. 1 igt, 
noch naar hare woorden, noch naar hare 
strekking, een beletsel om door andere be
wijsmiddelen dan de dagteekening der akte, 
en dus door getu igen te bewijzen, dat de 
in de akte gerelateerde rechtshandeling is 
tot stand gekomen vóórdat een der in het 
artikel opgesomde gebeurten issen heeft 
plaats gevonden. 

W at er dus zij van de vraag, of e ischer 
valt onder de derden in het artikel ver
meld, staat deze bepaling in geen geval 
aan de toegelaten bewijsvoering in den 
weg. Ook de door de Rechtb. aangenomen 
toe passe! ijkhe id van Dui tsch recht kan de 
juistheid van hare beslissing niet aantasten. 

[Rechtb.: De bewijskracht tegenover ap
pel I ant van den op den te Berlijn op ge
maakten en geteekenden Anmeldebogen 
voorkomenden datum moet naar Duitsch 
recht worden beoordeeld. Art. 1917 B. W ., 
dat limitatief moet worden opgevat, is hier 
dus niet toe passe! ijk. Getuigenbewijs opge
legd, daar de R echtb. geen termen aanwe
zig ach t om den door appellant ontkenden 
datum, zonder getu igenbewijs, a ls juist 
aan te nemen.] 

Petrus Josephus Cornelis Blom, bioscoop
exploi tant, wonende te 's-Gravenhage, eischer 
tot cassatie van het door de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage op 24 Juni 1937 tusschen 
partijen gewezen vonnis, advocaat Jhr. Mr. H . 
de Ranitz, 

tegen: 
de Genossenscha[t zur Verwertung Musikal i
scher Aufführungsrechte (Gema), gevest igd te 
Berlijn, verweerster in cassatie, advocaat Mr. 
F . J . de Jong. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia : 
Tegen het vonnis zijn door Blom aangevoerd 

en bij monde van zijnen raadsman toegelicht 
de vo lgende middelen van cassatie: 

I . ,,S. of v. t. van artt. 162 Grondwet, 48, 
59 Rv., 20 R. 0., 1, 5, 6 en 10 Auteurswet 
1912, omdat de R echtbank de g ri ef van e ischer, 
"dat de ge luidsf ilm in zijn geheel is tot stand 
gebracht naar het ontwerp en onder leiding 
en toezicht van de Eichberg Film G.m.b.H. 
(voortaan Eichberg te noemen) zoodat - waar 
zoo'n fihn één onverbrekelijk geheel is, en 
geen verzan1elwerk . in den zin van art. 5 
Auteurswet 1912 - krachtens art. 6 Auteurs
wet 1912 Eichberg de uitsluitend gerechtigde 
is tot a ll e auteursrechten betreffende dien 
film", heeft verworpen op de in het vonnis 
vermelde g ronden, welke onjuist en met de 
wet in strijd zijn en de bes! iss ing niet recht
vaardigen , daar: 

1. de stelling, dat de film in zijn geheel is 
tot stand gebracht naar het ontwerp en onder lei
d ing en toezicht van Eichberg, niet wordt weer
legd door de omstandighe id, dat de stelling, dat 
de litigieuze muziekstukken naar Eichberg's 
ontwerp tot stand zijn gebracht, niet te rijmen 
valt met de in het contract van 23 April 1931 
(voorkomende?) door de Rechtbank aange-

haalde bepa ling zijnde het voor de beslissing, 
of een werk in zijn geheel a l dan niet is tot 
stand gebracht naar het ontwerp van een 
ander en onder diens le iding of toezicht, irre
levant of ook een onderdeel van dat werk 
naar diens ontwerp is tot stand gebracht; 

2. de geluidsfi lm, indi en deze inderdaad in 
zijn geheel is tot stand gebracht naar het ont
werp en onder de le iding en toezicht van één 
persoon, niet is een werk, dat bestaat uit 
afzonderl ijke werken van twee of meer per
sonen in den zin van art. 5 Auteurswet, ook 
a l vormen bij de geluidsfilm het beeld en de 
muziekstukken niet een zoodanig onafschei
delijk geheel, dat de muziekstukken op zich 
zei f geen kunstwerken opleveren". 

II. ,,S. of v. t . van artt. 48 Rv., 1, 2, 5, 
8, 10, 12, 13, 14 Auteurswet 1912, omdat de 
Rechtbank van oordeel zijnde, dat de geluids
film een verzamelwerk in den zin van a rt. 5 
der Auteurswet 1912 is, over het hoofd heeft 
gezien, dat, nu bij een overeenkomst tusschen 
Eichberg en May gesloten op 23 Apr il 1931 , 
aan Eichberg het recht gegeven is om de door 
May gecomponeerde muziekstukken op den 
filmband vast te leggen en om die films te 
verveelvoudigen en te verh andelen , Eichberg 
de geluidsfilm rechtmatig, nl. zonder inbreuk 
te maken op het auteursrecht van M ay op die 
muziekstukken, tot stand heeft gebracht, en 
daaruit volgt dat Eichberg, evenals haar recht
verkrijgende, door de ge luidsfilm openbaar te 
maken, niet op het auteursrecht van J\,lay op 
meergemelde muziekstukken inbreuk maakt; 
zoodat de Rechtbank, in plaats van verweerster 
tot getuigenbewijs toe te laten, het vonnis van 
den Kantonrechter had behooren te vernietigen 
en de door verweerster ingestelde vordering 
had behooren af te wijzen" . 

III. ,,S. of v. t. van artt. 48 Rv., 9 A.B. , 
1917 B . W. , 1, 2 en 47 Auteurswet 1912, 4 
H erziene B erner Convent ie voor de bescher
ming van letterkundige en kunstwerken, om
dat de Rechtbank verweerster heeft toegel aten 
tot de in het vonnis omschreven bewijslevering, 
na te hebben bes] ist dat het ook door de 
R echtba nk limitatief opgevatte art. 1917 B. 
W. hier niet toepasselijk is ,· omdat de bewijs
kracht tegenover e ischer(es) van den op den 
te Berlijn opg·emaakten en geteekenden An
meldebogen voorkomenden datum van 30 Aug. 
1931 naar Duitsch recht moet worden beoor
deeld ; ten onrechte, daar: 

1. May a ls maker der muziekstukken in 
Nederland hetzelfde recht heeft en deze lfde 
bescherming geniet, als waren de Nederland
sche wetten rechtstreeks op hem van toepas
sing, althans als wa re de Auteurswet 1912 
rechtstreeks op hem van toepassing, en het
zelfde geldt voor zijn rechtsopvolger, zoodat 
de Nederlandsche wet bepaalt, of en in we lken 
omvang getuigenbewijs betreffende diens recht 
is toegelaten; 

2. de vraag, op wel ke wij ze het aan de 
Auteurswet 1912 ontleend recht van May kan 
worden overgedragen, naar N ederl andsch rech t 
moet worden beoordeeld, en het recht, dat den 
vorm beheerscht, ook het bewijs beheerscht ; 

3. de bepal ing van art. 1917 B. W., a ls be
treffende de openbarn orde, in ieder geval ten 
deze toepasselijk is." 

Het eerste middel betreft de besl iss ing der 
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Rechtbank naar aanleiding van de derde grief 
van Blom. Te dien aanzien besl iste de Recht
bank, dat de door Blom voorgestane toepas
si ng van art. 6 Auteurswet 1912 afstuit op de 
,- i-n het tusschen Hans May en Eichberg 
gesloten contract dd . 23 April 1931 voorko
mende - bepaling, dat Hans May voor de 
onderwerpelijke film "eigene Originalmusiken, 
die sein geistiges Eigentum darstellen" moest 
componeeren, waarmede Blom's stelling, dat 
de litigieuze muziekstukken naar Eichberg's 
ontwerp tot stand zijn gebracht, niet te rijmen 
valt· 

dat daaraan niet afdoen de mede in gemeld 
contract dd. 23 April 1931 voorkomende bepa-
1 in gen, dat Hans May zich verp l ichtte om bij 
het componeeren der muziek "den Bedürf
nissen und Anforderungen der Tonverf ilmung 
in jeder B eziehung weitgehend Rechnung zu 
tragen" en om de door hem gecomponeer<le 
muziek "nach den Intentionen des H errn Eich
borg oder dessen Beauftragten umzukompo
nieren", omdat ook al zouden di 'l bepalingen 
bij de vervaardiging der onderwerpelijke mu
ziekstukken zijn toegepast, die toepassing de 
ontwerping door Hans May van die muzie k
stukken niet wu aantasten; 

dat de R echtbank voorts met <len Kanton
rechter van oordeel is, dat de geluidsfi lm een 
verzamelwerk in den zin van art. 5 Auteurs
wet 1912 is, waa rbij Hans May auteursrecht 
op de door hem gecom poneerde muziehtuk
ken heeft behouden, en de R echtba nk onjuist 
acht Blom's betoog, dat het beeld en de mu
ziekstukken bij een geluidsfilm eon zoodanig 
onafscheidelijk geheel w)Uden vormen, dat de 
muziekstukken op zich zelf geen kunstwerken 
wuden opleveren", omdat in het algemeeu bij 
geluidsfilmen de muziek heel wel van J.et 
beeld is te sche iden en Blom geen reden heeft 
opgegeven, waarom d it bij dezen geluidsfilm 
niet het geval zou zijn. 

Door den geëerden pleiter voor Gema is 
m. i. terecht betoogd, dat dit middel een on
toelaatbaar novum behelst, omdat het, terwijl 
de verworpen gr ief van Blom steun zocht in 
de stelling, dat de onderwerpelijke geluidsfilm 
één onverbrekelijk geheel vormde, hetwelk als 
zoodanig naar het ontwerp en onder le iding 
en toezicht van Eichberg was tot stand ge
bracht, het middel kennelijk is gegrond op de 
bewering, dat Eichberg als de maker van het 
werk moet worden aangemerkt, ook al is het 
niet in al zijne onderdeelen naar diens ont
werp tot stand gebracht, welke bewering ech
ter, ook a l ware zij in beginsel juist, in elk 
geval een nieuw feitelijk onderwek wude 
e ischen nopens de vraag, of de film , ofschoon 
wat de bedoelde daarin opgenomen muziek
stukken betreft, niet naar Eichberg's ontwerp 
vervaardigd, niettemin in zijn geheel in den 
zin van art. 6 Auteurswet 1912 geacht wude 
kunnen worden naar het ontwerp van Eichberg 
te zijn tot stand gebracht. 

Overigens komt het mij voor, dat - al ware 
dit anders - onderdeel 1 van het middel af
stuit op de feite lij ke beslissing der Rechtbank, 
dat toepassing van art. 6 Auteurswet 1912 niet 
te rijmen valt met den inhoud der aangehaalde 
bepaling van het contract tusschen May en 
Eichberg, daar de Rechtbank hiermede ook 
blijkens hetgeen zij daarop laat volgen -

blijk baar te kennen geeft , dat er onder de hier 
aanwezige omstandi gheden geen sprake kan 
zijn van een naar het ontwerp van Eichberg en 
onder diens leid ing en toezicht tot tand ge
bracht werk. Onderdeel 2 van dit middel 
faalt, naar mijne meening, omdat ook een 
verzamelwerk, als bedoeld bij art . 5 Auteurs
wet, blijkens den inhoud van die bepal ing, in 
zijn geheel tot stn nd kan worden gebracht 
onder lei ding en toezicht van één persoon, die 
a ls de maker van di t werk wordt aangemerkt, 
echter "onverm inderd het auteursrecht op 
ieder afzonderl ijk werk", waaruit dat ver
zamelwerk is samengesteld , zoodat niet valt 
in te zien, waarom dit anders zoude zijn bij 
een ge luidsfi lm , a ls de onderhavige, die, naar 
de feitelijke bes! iss ing der R echtbank, een 
zoodaru " verzamel werk uitmaakt. 

H et tweede middel schijnt mij ongegrond, 
omdat de Rechtbank feite lijk heeft vastgesteld, 
dat het, aan Eichbe,·g krachtens diens over
eenkomst met May toegekende , recht, geen 
ander is, clan het recht om de door laatstge
noemde gecomponeerde muziekstukken op den 
fi lmband vast te leggen en om die fi lms te 
verveelvoudigen en te verhandelen. 

Hiermede wordt verworpen de vierde grief 
van Blom, waarb ij deze beweerde, dat May 
blijkens zijn met Eichberg gesloten contract 
aan dezen het recht zoude hebben gegeven om 
de voor den film gecomponeerde muziekstuk
ken middels en tegelijk met de vertooning van 
de film in het openbaar over de geheele we
reld ten gehoore te brengen. De stell er van het 
midde l sch ij nt nu te will en betoogen, dat deze 
bevoegdheid - niettegenstaande het vol gens 
do uitl egging der R echtbank anders luidende 
contract - toch aan Eichberg als rechtmatig 
samensteller van het ve rzamelwerk en aan 
diens rechtverkrijgenden toekomt. 

Zoodanige bevoegdheid wude dan echter -
wi l het midde l kunnen slagen - moeten be
rusten op de wet, di e evenwel, voor wover ik 
zie, tot het aannemen daarvan geene aanlei
ding geeft, te rwij l integendeel uit art. 5 
Auteu1·swet schijnt te volgen, dat weliswaar 
de maker van een ver,.amelwerk het auteurs
recht op dat werk a ls zooda nig verkrijgt, doch 
zulks "onverminderd het auteursrecht op ieder 
werk afzonderl ij k" . Hieruit blijkt, naar het 
mij voorkomt, dat de vraag, welk recht den 
maker van het verzamelwerk in het alge-
meen toekomt tegenover de auteurs der daarin 
opgenomen werken, a fhangt van hetgeen daar
omtrent tusschen die personen is overeenge
komen (v.g. H. R. 29 Juni 1923 W. 11143, 
N. J. 1923, 1169) en dat dus in het onder
havige geval , nu, naar de fe itelijke besl issing 
der R echtbank, krachtens de overeenkomst 
tusschen May en Eichbe rg aan laatstgenoemde 
s lechts het recht is gegeven om de door eerst
genoemde vervaardigde muziekstukken op ,-Jen 
film vast te leggen, om de films te verveelvou
digen en te verhandelen, aan Eichberg zonder 
meer niet toekomt het recht om die muziek in 
het openbaar ten gehoore te brengen, wodat 
daarvan ook bij Blom, gesteld hij ware recht
verkrijgende van Eichberg, geen sprake kan 
zij n. 

Met het derde middel kan ik mij evenmin 
vereen igen. Bij arrest van 13 F ebruari 1936 
No 0

• 443 besl iste Uw Raad, dat art. 4 2e1· 
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herziene Bernel' Conventie aan den auteur in 
ieder Verbondsland een recht geeft, in omvang 
en in werking gelijk aan dat hetwelk de eigen 
wetgeving van dat Verbondsland bij recht
streeksche toepasselijkhe id van die wetgeving 
aan nationalen verleent, dat dus de vreemde 
componist in Nederland hetzelfde recht heeft 
en dezelfde bescherming geniet, a ls waren in
gevolge a rt. 47 de bepalingen van de Neder
landsche Auteurswet op hem van toepassing 
en dat dit medebrengt, dat de vraag, of en op 
welke wijze dit aan do wet ontleende recht, 
hetwelk slechts werking heeft binnen het ter
ritoir, waarvoor die wet geldt, kan worden 
overgedragen, moet beoordeeld worden naar 
Nedel'landsch recht. 

Kennelijk voortbouwende op deze beslissing 
wil nu onderdeel 1 van dit middel daaruit af
leiden, dat niet alleen de laatstbedoelde vraag 
naar Nederlandsch recht moet worden beoor
deeld, doch ook de vraag, op welke wijze de 
overdracht van het auteursrecht kan worden 
bewezen. Omtrent deze vraag is in de Auteurs
wet 1912 echter niets bepaald en het komt mij 
niet aannemelijk voor, dat krachtens genoemde 
bepaling der Berner Conventie de geheele 
interne Nederlandsche wetgeving a lt ijd toepas
selijk roude moeten worden geacht, daar toch 
ook bij eene in het buitenland geschiede over
dracht van een Nederlandsch auteursrecht. naar 
de regels van Nederlandsch internationaal pri
vaatrecht behoort te worden bes] ist omtrent 
de bewijskracht der daartoe opgemaakte akte. 

Dat - gelijk in onderdeel 2 van het middel 
wordt gesteld - de vra.ag op welke wijze het 
aan de Auteurswet 1912 ontleend recht van 
May kan worden overgedragen, naar Neder
landsch recht moet worden beoordeeld, is ge
heel in overeenstemming met het voormelde 
arrest van Uwen Raad, doch de daaraan vast
geknoopte stel I ing, dat het recht, dat den 
vorm beheerscht, ook het bewijs beheerscht, 
vindt, naar ik meen, geen st~mn in een ig 
wetsartikel en zeker niet in een va11 de als 
geschonden aangehaalde artikelen. Ook de 
theorie van het internationaal privaatrecht 
kent in dezen geen vasten regel. Wat bepaal
delijk art. 1917 B. W. betreft geeft Kosters, 
Het Internationaal Burge l'lijk Recht in Neder
land, blz. 208-210, voor de beoordeeling van 
het bewijs eener rechtsaangelegenheid, de keus 
tusschen de wet, welke den inhoud der aange
legenheid beheerscht (hier de Nederla.ndsche 
vVet) en die van de plaats, waar de rechts·
verhouding tot stand kwam en het bewijsstuk 
daarnmtrent werd opgemaakt (hier de Duit
sche wet) met dit gevolg, dat bij verschil van 
bewijsregelen tusschen beide wetten de gun
stigste wet - in dezen de Duitsche - kan 
worden tcegepast. In gelijken zin, b!)paaldelijk 
met betrel.rking tot art. 1917 B. W ., ook Mul
der, Intern. Privaatrecht bi. 238/39. 

Ook wat betreft onderdeel 3 van dit middel 
zoude ik mij geheel willen vereenigen met de 
opvatting van Kosters t . a. p. bi. 210, waarbij 
de vraag, of art. 1917 B. W. van openbare 
orde is , onti,ennend wordt beantwoord op 
grond van m. i. overtuigende argumen~en, 
waarna.ar het mij kortheidshalve vergund zij , 
hier te verwijzen (zie ook: H. R. 24 Mei 1905 
W . 8198 en Hesse, Themis 1919 bi. 102/103 
hij de besprek ing van de afwijkende meening 

van Offerha.us, N ed. Internationaal Bewijs
recht ac. pr. Amst. 1918). 

Voor het geval Uw Hooge Raad zich met 
mijn oordeel in dezen niet mocht vereenigen 
en derhalve met den steller van het middel 
van meening mocht zijn, dat in dezen ten on
rechte het Duitsche recht toepasselijk werd 
geoordeeld, rest mij nog de bespreking van 
het door Gema . a ll een voor dat geval opge
worpen, incidenteele middel van cassatie, lui 
dende : 

"S. of v. t . van art. 1917 B. W. en ar t. 48 
Rv. , doordat de Recht-bank ten onrechte art. 
1917 limitatief opvat." 

Ten aanzien van de vraag, in dit middel aan 
de orde gesteld en waarover veel verschil van 
,:revoelen heerscht. ronde ik met Suyling 12, 
N°. 463. 2e dr. bi. 221 willen aannemen, dat 
de waarheid in het midden ligt. Het komt mij 
eenerzi,ids voor, dat de bewoordingen van art. 
1917 B . W. geene aanleiding geven om de 
daarin gegeven opsomming van de middelen 
of omstandigheden, waardoor onderhandsche 
akten ten aanzien hare.r dagteekening tegen 
derden bewijskracht kunnen verkrijgen, anders 
dan in strikten zin op te vatten doch ander
zijds ronde ik met voornoemden schrijver mee
nen, dat daarom de bedoelde bepaling nog 
geenszins verbiedt om met getuigen of ver
moedens de aanwezigheid der akte op eenen 
zekeren dag aan te toonen . Het schijnt mij 
toch weinig aannemelijk, vooral gelet op de 
afschaffing van de bepalingen van artt. 1934 
en 1935 B. W . bij de Wet van 2 Juli 1934 
S. 347, dat de beperking, in art. 1917 B. W., 
op iets anders zoude zien, dan op de dwin
gende bewijskracht van de onderhandsche akte 
ten aanzien van hare dagteekening tegenover 
daarbij belanghebbende derden. zoodat de op
gesomde middelen en omstandigheden tot aan
vaarding van eenen bepaalden datum ver
pi ichten. doch het anderzijds den rechter m. i. 
vrij blijft staan om het bewijs van de juistheid 
van de dagteekening der akte te zijnen genoe
gen door andere bewijsmiddelen te laten aan
toonen. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van den eische,· tot cassatie 
in de daarop gevallen kosten . 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonn is, voorzoover 

thans van belang; hl-ijkt: 
dat Hans May krachtens een overeenkomst 

met de Eichberg Film G.m.b.H. te Berlijn 
van 23 April 1931 twee muziekstukken heeft 
gecomponeerd voor een door Eichberg vervaar
digde geluidsfilm, welke muziekstukken voor 
het eerst in 1931 te Berl ijn zijn uitgegeven met 
aanduiding van May als maker; 

dat May bij een onderhandsche akte, aan
geduid als Anmeldebogen en gedagteekend: 
Berlijn 30 Augustus 1931, heeft verklaard aan 
Gema met uitsluiting van anderen het "Auf
führungsrecht" op voormelde muziekstukken 
over te dragen, van welke akte op 1 J uli 1933 
een notarieel afschrift gemaakt is; 

dat Blom in Mei 1933 de film te 's-Graven
hage !.n het openbaar heeft doen opvoeren, 
waarb1J toen, ronder toestemming van Gema, 
de muziekstukken ten gehoore zijn gebracht; 

dat Gema uit dien hoofde bjj inleidende 
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dagvaarding schadevergoeding van Blom ge
vorderd heeft, welke vordering door den Kan
tonrechter te 's-Gravenhage bij vonnis van 24 
September 1934 tot een bedrag van f 10 is 
toegewezen ; 

dat Blom in hooger beroep tegen dit vonnis 
vier gr ieven heeft aangevoerd, waarvan thans 
nog van belang zijn die onder 2-4 1 uidende: 

2. dat overdracht van auteursrecht door May 
aan Gema vóór den door Gema gestelden 
datum van den inbreuk op dat recht door de 
opvoering (op of omstreeks 10 Mei 1933) niet 
bewezen wordt door den "Anmel de bogen". om
dat Blom den daarop voorkomenrlen datum 
van 30 Augustus 1931 ontkent, met het gevolg, 
dat krachtens het bepaalde in art. 1917 B. W. 
slechts de na den door Gema gestelden inbreuk 
ligg-ende, datum van 1 Juli 1933 (waarop een 
notariëel a fschrift van dien Anmeldebog-en is 
gemaakt ) tegenover Blom bewijskracht heeft, 
en een overdracht aan Gema van auteursrecht 
op de muziekstukken vóór den donr haar ge
stelden inbreuk derhalve onmogelijk bewezen 
kan worden; 

3. dat de geluidsfi lm in zijn gehee l is tot 
stand gebracht naar het ontwerp en onder 
leiding en toezicht van Eichberrr. wodat -
waar wo'n film één onverbrekelijk geheel is 
en geen verzamelwerk in den zin van art. 5 
der Auteurswet 1912 - krachtens ·art. 6 
Auteurswet 1912 Eichberg de uitsluitend ge
rechtig-de is tot alle auteursrechten betreffende 
die fi lm; 

4. dat buitendien (wude de derde grief niet 
juist zijn) H ans May bij zijn op 23 April 1931 
met Eichberg gesloten contract aan Eichberg 
het recht heeft gegeven om de voor de film 
gemaakte compositie (waaronder de litigieuze 
muziekstukken) door middel van en tegelijk 
met de vertooning van de film in het open
baar over de gehee le wereld ten gehoore te 
brengen; 

dat de R echtbank de derde g rief heeft ver
worpen op grond: 

,,dat de door appellant voorgestane toepas
sing van art. 6 der Auteurswet 1912 afstuit op 
de - in het tusschen Hans May en Eichberg 
gesloten contract d.d. 23 April 1931 voorko
mende bepaling, dat Hans May voor de onder
werpelijke film "eigene 0riginalmusiken, die 
sein ge istiges Eigentum darstellen" moest com
poneeren, waarmede appellants steil ing, dat 
de litigieuze muziekstukken naar Eichberg's 
ontwerp tot stand zijn gebracht, niet te rijmen 
valt; dat daaraan niet afdoen de mede in ge
meld contract d.d. 23 April 1931 voorkomende 
bepalingen, dat Hans May zich verplichtte om 
bij het componeeren der muziek "den Be
dürfnissen und Anforderungen der Tonver
fi l rnung in ieder Beziehung weitgehend Rech
nung zu tragen" en om de door hem gecom
poneerde muziek "nach den Intentionen des 
Herrn Eichberg oder dessen Beauftragten um
zukomponieren", omdat ook al zouden die 
bepalingen bij de vervaardiging der onder
werpelijke muziekstukken zijn toegepast, die 
toepassing de ontwerping door Hans May van 
die muziekstukken niet wu aantasten; 

,,dat de R echtbank voorts met den Kanton
rechter van oordeel is, dat de geluidsfilm een 
verzamelwerk in den zin van art. 5 Auteurs
wet 1912 is, waarbij Hans May auteursrecht 

op de door hem gecomponeerde muziekstukken 
heeft behouden, en de rechtbank onjuist acht 
appellants betoog, dat het beeld en de mu
ziekstukken bij de geluidsfi lm een zoodanig 
onafscheidelijk geheel wuden vormen, dat de 
muziekstukken op zich 1,el f geen kunstwerken 
wuden opleveren", omdat in het a lgemeen bij 
geluidsfilmen de muziek heel wel van het 
beeld is te scheiden en appellant geen reden 
heeft opgegeven, waarom dit bij deze geluids
film niet het geval wu zijn;" 

dat de Rechtbank ook de vierde grief heeft 
verworpen, van oordeel, dat naar de bedoeling 
van partijen de tusschen May en Eichberg ge
sloten overeenkomst aan laatstgenoemde slechts 
het recht verleende om de muziekstukken op 
d n fi lmband vast te leggen en om de film te 
verveelvoudigen en te verhandelen; 

dat de Rechtbank omtrent de tweede grief 
heeft overwogen: 

,,dat de R echtbank het óók door haar limi
tatief opgevatte art. 1917 B . W . hier niet toe
passelijk acht, omdat de bewijskracht tegen
over appellant van den op dien te Berlijn 
opgemaakten en geteekenden Anmeldebogen 
voorkomenden datum van 30 Augustus 1931 
naar Duitsch recht moet worden beoordeeld; 
dat de rechtbank ech ter geen termen vindt om 
zonder nader getuigenbewijs zijdens geïnti
meerde dien door appellant ontkenden datum 
als juist aan te nemen, zoodat zij geïntimeArde 
overeenkomstig haar aanbod zal toelaten om 
met getuigen te bewijzen, dat de onderteeke
ning en de afgifte aan geïntimeerde van den 
Anmeldebogen op 30 Augustus 1931, a lthans 
vóór den door geïntimeerde gestelden datum 
van den door haar beweerden inbreuk (op of 

omstreeks 10 Mei 1933) , hebben plaats gehad;" 
dat de Rechtbank op deze gronden Gema tot 

even vermeld bewijs heeft toegelaten; 
0. dat Blom tegen dit vonnis de volgende 

middel en van cassatie heeft aangevoerd: zie 
Concl. Proc.-Gen. ; 

0. dat de verweerster bij conclusie van ant
woord. ten aanzien van het derde middel onder 
meer heeft aangevoerd, dat ook indien beslist 
zou worden, dat ederl andsch recht toepasse-
1 ijk is, dit middel niet tot cassatie kan leiden, 
omdat art. 1917 B. W. bewijslevering door 
getu igen niet verbiedt en in ieder geval partij 
B lom niet behoort tot de " derden" in het 
artikel bedoeld; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat uit hetgeen de Rechtbank blijkens naar 

boven weergegeven overwegingen feitelijk 
heeft vastgesteld ton aanzien van het ontsr,aan 
der muziekstukken, volgt, dat, welke ook de 
bemoeiingen van Eichberg zijn geweest bij het 
vervaardigen van de geluidsfi lm, de daarbij 
behoorende meergemelde muziekstukken niet 
in den zin van a,·t. 6 Auteurswet 1912 tot 
stand zijn gebracht naar het ontwerp van Eich
berg en onder haar leiding en toezicht, doch 
Hans May de maker van die werken in den 
zin van art. 1 der wet is, zoodat hij auteurs
recht daarop heeft verkregen; 

dat het middel dus in zijn eerste onderdeel 
niet tot cassatie kan leiden, terwij l u it het 
bovenstaande tevens volgt, dat voor den afloop 
van dit ged ing onverschi llig is, of de geluids
film een verzamelwerk is als bedoeld bij art. 5 
der Auteurswet, wat de Rechtbank aannam 
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doch het middel in zijn twee<le onderdeel be
twist; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat de Rechtba nk feite lijk heeft vastgesteld, 

dat de bedoeling van de partij en bij de in het 
middel vermelde overeenkomst was dat het 
recht om de muziekstukken in het' openbaar 
ten gehoore te brengen niet mede van May op 
Eichberg overging; 

dat het middel dus slechts dan zou kunnen 
slagen. indien, onafhankelijk van en zelfs 
tegen den wil van partijen, de wet aan een 
overeenkomst als gesloten tusschen May en 
Eicbherg het rechtsgevolg verbond, dat de 
maker van de film ook gerechtigd is de daar
voor gecomponeerde muziek in het openbaar 
ten gehoore te brengen: 

dat echter in geen der bij het middel aan
gehaalde wetsartikelen een ige bepaling van die 
strPkking te vinden is; 

0. omtrent het derde middel: 
dat daarbij de toelating van Gema tot voor

mel cl getuigenbewijs wordt hestretlen met. het 
betonrr. dat de vraag, of deze bewijsvoering is 
toeP-elaten . niet naar Duitsch donh naar N e
derlanrl0ch recht moet heonrdeeld worden en 
dit recht bij art. 1917 B . W. verbiedt om de 
vonrmelrle feiten door getuigen te bewijzen: 

dat Gema terecht deze laatste stelling be
strijdt ; 

dat toch art. 1917 B. W. uit vrees , dat 
derden ,reschaarl worden door onware vermel
ding der dagteekening in onderhandsche akten 
niet ,redoogt. dat op grond reeds van de dag'. 
teeken ing der a kte tegenover derden wordt 
aan,renomen. dat de akte al bestond vóór dat 
door het intreden van een der in het artikel 
op,resomde omstandigheden het bestaan der 
ak•e huiten twijfel wordt gesteld ; 

dat echter in deze bepaling. noch naar haar 
woorden noch naar haar strekking, een belet
sel li gt om door andere bewijsmiddelen dan de 
cla,rtee~!'ln ing der a kte en dus door ,retuigen 
te hew1Jzen. dat de in de akte gerelateerde 
recht.•handel ing is tot stand gekomen vóór dat 
een der in het artikel opgesomde gebeurtenis
sen heeft pl aats gevonden; 

dat dus, wat er zij van de, door Gema ont
kennend beantwoorde, vraag, of Blom val t 
onder de derden vermeld in art. 1917 B. W. , 
deze bepaling in geen geval aan de toegelaten 
bewijsvoering in den weg staat; 

dat derhalve de gr ieven van het middel 
tegen -~e d?or de Rech tbank aangenomen toe
passehJkhe,d van Duitsch r echt de juistho id 
van baar beslissing niet kunnen aantasten 
zoodat die grieven buiten onderwek kunne~ 
blijven; 

V erwerpt het beroep. (Sa laris f 450. R ed.). 

(N. J.) 

30 M ei 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13.) 

Terecht heeft de Raad op het verzoek 
om steun ex art. 13 afwijzend beschikt, 
daar appell ant een inkomen geniet, dat 
het gem iddel d inkomen van gezinshoofden 
in zijn woonplaats verre te boven gaat 
terwijl , zelfs bij gebruikmaking van ee~ 
autobus gedurende de wintermaanden en 

van . een rijwiel slechts gedurende het 
overige gedeelte van het jaar, de kosten 
van het vervoer van appell ants kind g~ 
ring zullen zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. van der Graaf, te Vuren, tegen het besluit 
van Ged. St.aten van Gelderland van 18 Ja
n~iari _ 1938, n °. 207, L .O. , waarbij , met ver
metigmg van het besluit van den raad der 
gemeente Vuren van 23 ovember 1937 n° 
44/3, waarbij afwijzend is beschikt op zijn' ver: 
zoe~ om_ voor zijn dochtertje Dirkje, die de 
Christehike school voor uitgebreid lager on
der"'.ijs te Gorinchem bezoekt, eene tegemoet
kommg ,_n de reiskosten enz. te mogen ont
vangen, 1s bepaald, dat aan hem een vergoe
ding moet worden verleend, te berekenen naai· 
een bedrag van f 0.32 pe r schoolweek, van 15 
September 1937 tot 1 September 1938, zijnde 
het tijdstip, waarop dit kind den leerpl ich
tigen leeftijd zal overschrijden; 

D en_ Raad van State, Afdeeling voor cl~ 
Geschillen van Bestunr, gehoord, advies van 
11 Me , 1938, n°. 207; 

Op de voordracht van Onze n Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
~~i 1938, n°. 6167, afdeeling Lage/ Onder
WIJs; 

0 . dat de raad der gemeente Vuren op 23 
November 1937 afwijzend heeft beschikt op 
het verzoek van P. van der Graaf om voor 
zijn dochtertje Dirkje een tegemoetkoming in 
de reiskosten te mogen ontvangen voor het 
bezoeken van de Christelijke school voor uit
gebreid lager onderwijs te Gorinchem; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft overwo
gen , dat de adressant, die een gezin met 2 
kinderen heeft, een inkomen geniet van f 28 
à f 30 per week; 

dat, nadat P . van der Graaf van deze be
sl issing in beroep was gegaan bij Ged. Staten 
van Gelderland, dit college bij zijn besluit 
van 18 J anuari 1938 , n°. 207, L .O. , met ver
nietiging van het bestreden bes! uit van den 
raad der gemeente Vuren heeft bepaald, dat 
aan den appell ant eene vergoeding moet wor
den verleend, te berekenen naar een bedrag 
van f 0.32 per schoolweek, van 15 September 
1937 tot 1 September 19_38, zijnde het tijdstip, 
waarop het betrokken kmd den leerplich t igen 
leeftijd zal overschrijden ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat 111 het onderhavige geval aan leiding be
staat tot vergoeding van de kosten van ver, 
voer per rijwiel, welke echter onder de hui 
dige tijdsomstandigheden kunnen worden ge
steld op 1/3 cent per km, zijnde wekelijks een 
bedrag van 113 X 16 X 6 = 32 cent: dat, 
daar de appell ant op 13 September 1937 zijn 
aanvraag tot den gemeenteraad heeft gericht 
de vergoeding dient in te gaan op 15 Sep'. 
tember 1937; 

dat van deze besli ssing P. van der Graaf 
bij Ons in beroep is gekomen , daarbij aan
voerende, dat Ged. Staten van Gelderland zijn 
recht 111 dezen hebben erkend, doch er van uit 
zijn gegaan, dat de verplaatsing van zijn leer
plichtig kind naar en van Gorinchem ka n 
geschieden per rijwiel, op basis van een ve r, 
goed ing berekend naar 1/3 cent per km of per 



271 31 M EI 1938 

week, bij een afstand per dag af te leggen 
van 2 X 8 km, 1/3X 16 X 6 = 32 cent; dat 
het geenszins mogelijk is voor een leerplich
tig kind , om eiken dag per fiets 2 X 8 km 
gedurende het geheele jaar af te leggen, om
dat zelfs kinderen, voor wie het fi etsen geen 
bezwaren oplevert, in de wintermaanden meer 
dan eens gedwongen kunnen worden om ten 
gevolge van slechte weersomstandigheden ge
bruik te maken van een autobus; dat zijn 
dochtertje Dirkje, naar zijne meening, niet in 
staat is, in ieder geval niet gedurende de 
wintermaanden, zich per rijwiel naa r en van 
Gorinchem te verplaatsen, zoodat zij is aange
. wezen op het re izen per autobus, waarvoor 
door hem bij abonnement betaald moet worden 
f 5 per maand; dat hij derhalve meent, dat, 
nu Ged. Staten van Gelderland zijne rechten 
in dit opzicht hebben e rkend, het billijk is, 
de daaruit voortspruitende vergoeding van de 
kosten van verplaatsing te berekenen naar 
he tgeen hiervoor in werkelijkheid wordt uitge
geven, namelijk f 5 per maand ; 

0 . dat ingevolge art. 13, tweede lid, onder 
g, der Lager Onderwijswet 19 20 steun, als in 
dit artikel bedoeld, slechts mag worden ve r
leend indi en en voorzoover de financieele toe
stand der ouders, voogden of verzorgers daar
toe aanleiding geeft; 

dat blijkens de ter zake ontvangen ambts
berichten de appellant een inkomen geniet, 
hetwelk het gemiddeld inkomen van gezins
hoofden in de gemeente Vuren verre te boven 
gaat. terwijl , zelfs bij gebruikmak ing van de 
autobus gedurende de wintermaa nden en van 
het r ijw iel slechts gedurende het overige ge
deelte van het jaar, de kosten van het ver
voer van des appellants kind gering zullen 
zijn; 

dat onder deze omstandigheden moet worden 
geoordeeld, dat de gemeenteraad van Vuren 
terecht op het verzoek van den appellant af
wijzend heeft beschikt en Ged. Staten mits
dien ten onrechte, met vernietiging van het 
desbetreffende raadsbesluit, aan den appel
lant eene vergoeding hebben toegekend; 

Gez ien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en versta.an: 

met vernietiging van het be treden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland. het door den 
appellant bij dit college ingesteld beroep tegen 
het besluit van den raad der gemeente Vuren 
van 23 November 1937 alsnog ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

31 M ei 1938. UITSPRAAK Ambtenarenge
recht Amsterdam. (Ambtenarenwet art. 58 
le lid j 0

• art. 116.) 
Indien. maandelijks aan een ambtenaar 

een uitbetaling van salaris wordt gedaan, 
moet in het algemeen elke uitbetaling 
worden aangemerkt a ls een handeling tot 
uitvoering van een besluit van een over
heidsorgaan, dat de uitbetaling verricht of 
doet verrichten. 

De gemeenteraad was niet gerechtigd, 
bij verordening van 27 J ui i de geldelijke 

aanspraken, welke kl agers hadden ver
worven met betrekking tot het verleden, in 
te perken door aan de verordening terug
werkende kracht te verleenen tot 1 Jan. , 
ook niet al heeft de R aad moeten zwichten 
voor den drang der rijksoverhe id. H et be
sluit van B. en W. tot inhouding op de 
uit te betalen maandelijksche termijnen 
van het salaris mist dus rechtskracht. 

(Tegen deze uitspraak is geen beroep inge
steld. Red.). 

Uitspraak in zake: 
F. C. Schröder, geboren Warmolts , H . Frant

sen en J. C. den Ouden, allen wonende te 
Hilversum , klagers, 

tegen: 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Hilversum, verweerders. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam; 
Gezien de gedingstukken; 
Gelet op de behandeling van het twistge-

ding ter openbare terechtzitting; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. enz.; 1 
Wat het rechtspunt betreft : 
0. dat op grond van den inhoud der ge

dingstukken en van het ter zitting verhandel
de vaststaat: 

I. dat de klagers reeds vóór 1937 in dienst 
der gemeente Hilversum werkzaam waren als 
onderwijzer(es) aan de gemeentelijke school 
voor hui ten gewoon lager onderwijs; 

II. dat, volgens de bepalingen welke te 
dien aanzien van kracht waren op 1 Januari 
1937 , de netto-salarissen der verschillende 
klagers bedroegen f 2535 . 75 per jaar, onder
scheidenlijk f 2775.83 per jaar en f 2994.80 
per Jaa r ; 

III. dat deze salarissen maandelijks werden 
uitbetaalrl in afgeronde bedragen van onder
scheidenlijk f 211. f 231 en f 249; met dezen 
verstande, dat bij de uitbeta ling over de 
maand December zooveel werd uitbetaald als 
noodig was om over het afgeloopen kalender
jaar het jaarlijksche bedrag van elk salaris 
nauwkeurig tot uitkeering te brengen; 

IV. dat di enovereenkomstig over elk der 
maanden Januari 1937 tot en met Juli d.a.v., 
telkens aan het einde der maand aan de ver
schillende klagers onderscheidenlijk f 211, 
f 231 en f 249 is uitbetaald; en de klagers 
hiertegen nimmer zijn opgekomen in rechte; 

0. dat voorts vaststaat, dat de raad der ge
meente Hilversum in zijn vergadering van 27 
Juli 1937 een verordening heeft vastgesteld, 
waarbij niet slechts de salarissen van de leer
krachten die aan de hierboven genoemde 
school waren verbonden zijn verminderd; doch 
waarbij bovendien aan de vastgestelde bepa
lingen terugwerking is verleend tot 1 Januari 
1937, onder afschaffing, met ingang van den
zelfden datum , van de salarisvoorschriften, 
welke toen van kracht waren geweest en die 
tot 27 Juli ongewijzigd waren geb leven; 

1 Daar de feiten in de rechtsoverwegingen 
worden geresumeerd, worden met het oog op 
de g roote uitvoerigheid de feitelijke overwe
gingen hier weggelaten. (Red.) . 
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dat, blijkens een door de klagers overge
legd afschrift, de verweerders hun op 5 Au
gustus 1937 van de tot standkoming der veror
dening in kennis hebben gesteld, onder in
sluiting van de noodige exemplaren der ver
ordening; 

0. dat op grond van den inhoud der stuk
ken en van het ter zitting verhandelde ten 
slotte vaststaat: 

I. dat de jaarl ijksche bedragen van de 
netto-salarissen der klagers tengevolge van 
het inwerkingtreden van de verordening van 
27 Jul i 1937 daalden ; en dit wel van de 
hierboven vermelde bedragen van f 2535.75, 
f 2775 ,83 en f 2994.80 tot die van f 2241.04, 
f 2559.60 en f 2859 .12; 

II. dat de bedragen der afgeronde maan
delij ksche uitbetalingen dientengevolge even
zeer daalden en dit wel van f 211 , f 231 en 
f 249 tot f 186, f 216 en f 238; derhalve met 
f 25 , f 15 en f 11 per maand; 

III. dat ter afdeel ing "financiën" van de 
secretarie der gemeente Hilversum aan het 
einde der maand Augustus 1937, overeen
komstig hetgeen te dezen aanz ien gebruikelijk 
was. één enkel bevelschrift is opgemaakt ge
worden tot betaling van de salarissen - dat 
wil zeggen : van de hierboven bedoelde afge
ronde bedragen - welke over evengenoemde 
maand toekwamen aan de onderwijzers van 
de vaker genoemde school en aan het hoofd 
dier school ; 

dat, wederom ter a fdeeling financiën aan 
dit bevelschrift een ongeteekende toelichting 
is gehecht geworden, inhoudende, dat over de 
maanden J a nuari 1937 tot en met Juli d.a.v. 
door elk der leden van het onderwijzend per
soneel teveel aan salaris was ontvangen; da t 
dit teveel ontvangene deels werd ingehouden 
bij de onderhavige uitbetaling ; dat het voor 
het overige zou wor den ingehouden bij de 
maandel ijksche uitbetalingen over de komende 
vier maanden; en dat de inhoudingen aldus 
waren berekend dat bij de onderhavige uit
beta li ng ongeveer een vij fde gedeelte werd 
ingehouden van hetgeen in totaal teveel was 
uitbetaald en hetzelfde wu geschieden bij de 
vol gende vier uitbetalingen; 

dat in overeenstemm ing met deze toelichting 
de bedragen, welke bij het bevelschrift tot 
betaling waren uitgetrokken ten behoeve van 
de klagers, lager waren dan de maandelijk
sche bedragen ad f 186, ad f 216 en ad f 238, 
hierboven genoemd onder II; en dit wel één 
vijfde gedeelte {of daaromtrent) van het ze
venvoud der evenzeer hierboven onder II ge
noemde bedragen ad f 25, ad f 15 en a d f 11 ; 
dat de afdeeling financiën bevelschrift en 
toelichting in één enveloppe heeft doen toe
komen aan het hoofd der school welks hoofd 
het bedrag, op het bevelschrift vermeld, heeft 
geïnd en onder meer aan elk der klagers 
heeft uitbetaald hetgeen hem volgens dat be
velschrift toekwam ; 

IV. dat aan het e inde v,m elk der maan
den September 1937 tot en met December 
d.a .v. ter afdeeling financiën overeenkomstige 
bevelschriften zijn opgemaakt, echter geen 
toelichtende bescheiden daaraan gehecht; 

dat bij elk dezer bevelschriften evenveel -
of ongeveer evenveel - minder ten behoeve 
van elk der onderwijzers aan de vaker ge-

noemde school is uitgetrokken a ls bij het be
velschrift over Augustus was gesèhied; 

dat aldus bij de vijf uitbetalingen, in de 
maanden Augustus 1937 tot en met December 
d.a.v. gedaan, in totaal ten laste van de kla
gers is ingehouden f 175, onderscheidenlijk 
f 105 en f 77; 

dat met name aan het einde van December 
1937 ten laste der klagers is ingehouden f 35, 
onderscheidenlijk f 21 en f 15 ; 

0. dat, indien maandelijks aan een ambte
naar een uitbetaling van salaris wordt ge
daan, in het a lgemeen elke uitbetaling zal 
moeten worden aangemerkt a ls een handeling 
tot uitvoering van een besluit van een over
heidsorgaan hetwelk de uitbetaling verricht 
of doet verrichten; 

dat het hierbij niet ter zake zal doen of be
doeld overheidsorgaan het beslu it uitdrukke
lij k heeft genomen; veel minder, of het over
heidsorgaan het besluit in schrift heeft ge
bracht ; 

0 . dat voorts, indien bij uitbetaling van sa
lar is een bedrag wordt ingehouden, die ui t
betaling zal moeten worden aangemerkt als 
een handeling tot uitvoering van twee be
sluiten als hierboven bedoeld: het besluit tot 
uitbetaling van het {onverkorte) salaris en 
daarnevens het besluit tot inhouding van een 
bepaald bedrag op dat salaris; 

dat het ook hierbij niet van belang zal zijn, 
of de besluiten uitdrukkelijk zijn genomen en 
of ze in sch r ift zijn gebracht; 

0. dat in het onderhavige geval uit hetgeen· 
hierboven a ls feitelijk vaststaand is vermeld, 
ten aanzien van elk der kl agers dient te wor
den afgeleid, dat de vijf ui tbetalingen van 
salaris, welke haar of hem in den loop der 
maanden Augustus 1937 tot en met December 
d. a. v. zijn gedaan , hebbe.n gestrekt tot uit
voering van zes besluiten der verweerders , nl. : 

vooreerst vijf verschill ende, telkenmale maan
delijks genomen, besluiten tot uitbetaling van 
een bedrag van f 186, onderscheidenlijk f 216 
en f 238 en 

voorts het - tegen het e inde van Augustus 
19 37 genomen - besluit tot inhouding van 
vij f, onderling ongeveer gelijke, bedragen ter 
gelegenheid van de uitbetalingen van sala ri s 
in Augustus 1937, in September d. a.v. en zoo 
vervolgens; di t in dezer voege, dat ten slotte 
in totaal ten laste van elk der klagers zou 
zijn ingehouden f 175, onderscheidt,nlijk f 105 
en f 77; 

0 . dat de klagers, opkomende tegen de kor
ting, welke te hunnen laste is toegepast ter 
gelegenheid van de uitbetaling van salaris 
aan het e inde van December 1937, geacht 
moet worden, niet slechts op te komen tegen 
deze uitvoeringshandeling op zichzelve, doch 
ook tegen het beslui t tot uitvoering waarvan 
- onder meer - die uitvoeringshandeling 
strekte; en het Gerecht nu in de eerste plaats 
de vraag heeft te beantwoorden, of de ki agers 
in di t beroep ontvankelijk zijn ; 

dat het besluit immers reeds in Augustus 
1937 was genomen - ook ten aanzien van de 
inhoudi ng ter gelegenheid van de uitbetaling 
van salaris in December 1937 - en de klagers 
hun beroep ee rst hebben ingesteld op 12 J a
nuari 1938; zoodat zij in dat beroep slechts 
kunnen worden ontvangen indien aannemelijk 
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is, dat ze eerst op of na 13 December 1937 
van het besluit hebben kunnen kennis dra• 
gen; met name van dàt gedeelte van het be• 
sluit, dat betrekking had op de inhouding ter 
gelegenheid van de uitbetaling van salaris in 
December 1937; 

0. hieromtrent dat elk der klagers met na
druk heeft ontkend, kennis te nebben gekre
gen van de schriftelijke toelichting, in de der• 
de rechtsoverweging vermeld onder III; en 
het Gerecht geen aanleiding heeft, aan hun 
verklaringen op dit punt te twijfelen ; 

dat het wel mogelijk is, dat bedoelde toe• 
1 ichting het hoofd der school heeft bereikt; 
doch deze dan die toelichting niet aan de 
klagers ter inzage heeft verstrekt of op an• 
dere wijze aan hen bekend gemaakt ; 

0. dat voorts vaststaat, dat de ki agers per• 
soonlijk geenerlei kennisgeving omtrent het 
besluit tot inhouding hebben ontvangen; zoo• 
dat ze met het bestaan van dat besluit slechts 
hebben kunnen zijn bekend geworden door 
middel van de (vijf) handelingen tot uitvoe• 
ring ervan: de onderscheidene inhoudingen 
ter gelegenheid van de uitbetaling van salaris 
in de maanden Augustus 1937 en volgende; 

0 . dat de klagers nu uit de inhouding, hun 
in Augustus 1937 opgelegd, geenszins behoef• 
den te besluiten, dat een dergelijke inhouding 
zich zou herhalen in de komende maanden 
en hetze! fde het geval was ten aanzien van 
volgende inhoudingen, met andere woorden: 
de klagers uit de inhoudingen, toegepast in 
de maanden Augustus 1937 tot en met No
vember 1937, geenszins behoefden af te lei• 
den, dat hun in December een vijfde korting 
te wachten stond; 

dat de klagers toch weliswaar hebben moe• 
ten begrijpen, dat de korting welke hun sa• 
laris van Augustus 1937 af onderging, niet 
alleen een uitvloeisel was van de sinds korten 
tijd van kracht geworJen vermindering (voor 
de toekomst), maar dat die vermindering ook 
strekte, teneinde de in Juli 1937 ingevoerde 
salarisregeling - welke hun immers bekend 
was - te doen terugwerken tot 1 Jan. 1937; 

dat zij echter met het juiste bedrag van 
laatstbedoelde korting niet bekend waren en 
ze bovendien geen aanleiding hadden, te ver• 
moeden, dat de inhoudingen zouden geschie• 
den in vijf achtereenvolgende maanden; 

dat overigens juist hun wetenschap omtrent 
het karakter der inhoudingen hun mocht doen 
verwachten, dat de reeds door hen ondergane 
korting(en) niet zou(den) worden gevolgd 
door andere; 

dat deze inhoudingen immers te eenen male 
onrechtmatig waren en juist hierom de kla• 
gers na elke inhouding mochten verwachten, 
dat de verweerders op den verkeerden weg, 
welke ze hadden ingeslagen niet zouden 
voortschrijden; 

0 . dat toch - zooals volgt uit hetgeen hier• 
boven als feitelijk vaststaand is vermeld on• 
der IV - de klagers de uitbetalingen van 
salaris, welke hun waren gedaan in den loop 
van de maanden Januari 1937 tot en met 
Juli d.a.v., nimmer hebben betwist in rechte 
en deze uitbetalingen dan ook - elk op een 
afzond(lrlijk tijdstip - voor hen onaantast• 
baar zijn geworden; en de redelijkheid g<l• 
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biedt, dat dientengevolge die uitbetalingen 
evenzeer onaiintastbaar zijn geworden voor de 
gemeentelijke overheid; 

dat hieruit volgt, dat de raad der gemeente 
Hilversum niet gerechtigd was, bij de veror• 
<lening van 27 Juli 1937 de geldelijke aan• 
spraken welke - onder meer - de klagers 
hadden verworven met betrekking tot het ver• 
leden, in te perken door aan de verordening 
terugwerkende kracht te verleenen tot 1 Ja• 
nuari 1937; 

dat de verweerders weliswaar bij contra
memorie een betoog hebben geleverd, dat 
hierop neerkomt, dat de raad der gemeente 
heeft moeten zwichten voor den drang welke 
de rijksregeering op hem heeft uitgeoefend; 
doch dit betoog faalt, vermits geen enkele 
wetsbepaling valt aan te wijzen, krachtens 
welke de raad het hierboven gewraakte voor• 
schrift mag geven indien hij meent, daartoe 
te zijn gedrongen door het optreden eener 
hoogere overheid; 

0. dat, was dus de gemeentelijke verorde• 
ning van 27 Juli 1937 onwett.ig vóorzoover 
ze haar bepalingen deed terugwerken, het op 
die verordening steunende besluit tot inhou• 
ding (in vijf termijnen) al evenzeer rechts
kracht miste; zoodat, zooals hierboven reeds 
overwogen, de daàen tot uitvoering van dat 
besluit de daarbij betrokkenen geenszins be
hoefden te doen verwachten, dat nog meer 
van dergelijke daden waren te verwachten; 
integendeel; 

U. dat dus de klagers vóórdat inderdaad 
aau het ei11de van December 1937 de vijfde en 
laatste inhouding van salaris geschiedde, geeri 
aanleiding hadden, aan te nemen, dat de ver
weerders hadden besloten tot het toepassen 
dezer inhouding; en ze met name niet (vóór 
het einde van December 1937) bekend behoef
den te zijn met het besluit waarop het thans 
aankomt: het in Augustus 1937 door de ver
weerders genomen besluit tot het inhouden 
van - onder meer - bepaalde bedragen ter 
gelegenheid van de uitbetaling van salaris in 
December 1937 ; 

0. dat de klagers mitsdien ontvankelijk zijn 
in hnn beroep tegen dit besluit; en thans be
hoort te worden onderzocht, of dat beroep ge• 
grond is; 

0. hieromtrent, dat - zooals na hetgeen 
hierboven is overwogen geen betoog behoeft 
- het Gerecht het besluit in strijd acht met 
een algemeen verbindend voorschrift, nl. met 
art. 116 der Ambtenarenwet; 

dat het besluit immers op niets anders steun• 
de dan op een onverbindende bepaling der 
gemeentelijke verordening van 27 Juli 1937 
en het mitsdien strekte tot inhouding van 
iets dat de klagers niet aan de gemeente Hil• 
ve rsuro verschuldigd ware n; 

0. dat het beroep tegen het thans besproken 
besluit dus gegrond is en het Gerecht het be• 
sluit zal moeten nietig verklaren; 

0. dat alsnu dient te worden onderzocht, 
wat er is van het beroep, dat de klagers heb• 
ben gericht tegen het besluit der verweerders 
van 14 December 1937 tot afwijzing van het 
verzoek, dat de raadsman der eerstgenoemden 
op 7 December 1937 tot de laatstgenoemden 
had gericht; 

18 
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0 . -hieromtrent, dat bedoeld verzoek in den 
grond der zaak geen andere strekking heeft 
dan deze: terug te komen van hun vaker ver
meld inhoudingsbesluit van Augustus 1937 , 
voorzoover dit besluit betrekking had op de 
inhoudingen, te verrichten in de maanden 
Augustus 1937 tot en met November d.a.v.; 

dat het Gerecht hierbij doet opmerken, dat 
de raadsm an der klagers bij zijn verzoek even
zeer teruggave heeft gevorderd van de -
toen nog niet toegepaste - korting in Decem
ber 1937 ; doch dit kennelijk op een vergissing 
berust en het verzoek in zooverre buiten be
schouwing kan blijven; 

0. dat de verweerders een dergelijk verzoek 
konden afwijzen, zonder eenig algemeen ver
bindend voorschrift te schenden en zonder van 
eenige hun verleende bevoegdheid kennelijk 
een a nder gebruik te maken dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid was ge
geven; 

0 . dat het laatst besproken beroep dus on
gegrond is; 

0. dat uit al het hierboven overwogene 
voortvloeit, dat bes! ist behoort te worden als 
vol gt: 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep der klagers ongegrond, 

voorzoover het zich richt tegen het besluit 
der ve rweerders, vervat in hun schrijven van 
14 December 1937 ; 

Verkl aart het beroep gegrond voor het 
overige ; 

Verklaart nietig het besluit <ler verweer
ders, in Augustus 1937 genomen met betrek
king tot het inhouden - ten laste van het 
onderwijzend personeel der openbare school 
voor buitengewoon lager onderwijs te Hilver
sum - van salaris , voorzoover dit besluit 
strekte tot het inhouden, in de maand De
cember 1937, van: 

f 35 ten laste van de klaagster Schröder
Vvarmolts, 

f 21 ten laste van den klager Frantsen en 
f 15 ten laste van den klager Den Ouden. 

(A.B.) 

2 J uni 1938 . KO INKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet a rt. 18.) 

E en voorwaarde, verbonden aan eene 
vergunning van een waterschapsbestuur aan 
eene gemeente tot het hebben van r iolen 
in verbinding met kanalen van dat water
schap, krac hte ns w e lke de gemeente aan 
het waterschap zal betalen f 5 per jaar 
voor een groot riool en f 2.50 per jaar 
voor een klein riool , ter vergoeding van 
de kosten van opru iming van het in de 
kanalen gebrachte vuil en die van admini
stratie en toezicht, is niet onredelij k en 
gaat niet uit boven de berekening van het 
belang, om welke het vereischte van ver
gunning is gesteld, nu moet worden aange
nomen, dat de loozing der r iolen tot ver
vuiling en verondieping van de kanalen 
medewerkt, ook buiten den afstand van 
5 m uit de r ioolmonding, waarbinnen de 
verondiepingen volgens de vergunnings
voorwaarden door de vergunn inghoudster 
moeten worden opgeruimd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Baflo, t egen 
het besluit van Ged . Staten van Groningen van 
9 April 1936, Letter T, l • afdeeling, houdende 
afwijzende beschikking op het verzoek van 
burgemeester en wethouders voornoemd tot 
vernietiging van de voorwaarde nopens het be
talen van een recognitie, welke is verbonden aan 
een door Gecommitteerden uit het Hoofdbe
stuur van het waterschap Hunsingo, bij besuit 
van 15 Augustus 1934, n°. 2341, aan de gemeente 
Baflo verleende vergunning tot het hebben van 
riolen, in verbinding met kanalen van dat 
waterschap ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
Maart 1938, n°. 128 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 Mei 1938, n°. 423, Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Gecommitteerden uit het Hoofdbe
stuur van het waterschap Hunsingo, op grond 
van het bepaalde in artikel 6 f van de in dat 
waterschap geldende keur of politieverordening 
bij hun besluit van 15 Augustus 1934, n°. 2341, 
aan de gemeente Baflo vergunning hebben ver
leend tot het hebben van vijf groote en vijf 
kleine riolen in het dorp Baflo, die uitmonden 
in kanalen van het waterschap, daarbij o.m. 
de voorwaarde stellende, dat de gemeente 
Baflo jaarlijks aan het waterschap een recog
nitie zal betalen van 5 X f 5.- en 5 X f 2.50 
of tezamen f 37.50; 

dat burgemeester en wethouders van Baflo 
namens den gemeenteraad aan Ged. Staten van 
Groningen hebben verzocht de evengenoemde 
voorwaarde te vernietigen, onder aanvoering, 
dat de overigens aan de vergunning verbonden 
voorwaarden reeds zoo zijn gesteld, dat de 
waterschapskanalen er geen nadeel van zullen 
ondervinden ; dat de onderhavige riolen daarin 
uitloopen, zoodat het waterschap t e dezer zake 
geen kosten heeft te maken ; dat de bestreden 
voorwa.arde enkel ten doel heeft de gemeente 
door de betaling van de recognitie het recht 
van het waterschap op de kanalen te doen er
kennen ; dat deze voorwaarde bijgevolg geen 
voorwaarde kan zijn, welke uitsluitend strekt 
tot bescherming van die belangen, om welke 
het vereischte van vergunning is gesteld, zoodat 
zij in strijd is met artikel 18 der Keurenwet ; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 9 April 
1936, Letter T. l • afdeeling, op dit verzoek af
wijzend hebben beschikt, uit overweging, dat 
aan het gemeen tebestuur van Baflo kan ·worden 
toegegeven, dat een waterschap niet de be
voegdheid bezit om aan een vergunning of ont
heffing, welke het op grond van een voorschrift 
zijner keur of politieverordening verleent, een 
voorwaarde te verbinden, die geen andere betee
kenis heeft dan de erkenning van het recht 
van het waterschap op het voorwerp, waarop 
de vergunning of ontheffing betrekking heeft ; 
dat immers artikel 18 der K eurenwet uitdruk
kelijk bepaalt, dat de voorwaarden, welke een 
waterschapsbestuur aan een vergunning om 
iets te doen of na t e laten, wat zonder die ver
gunning volgen~. de keur: of politieve~ordening 
verboden zou z1Jn, verbmden kan, wtsluitend 
mogen strekken tot bescherming van die be
langen, om welke het vereischte van vergun-



275 2 JUNI 1938 

ning is gesteld ; dat partijen in het onderhavige 
geval van meening verschillen over de vraag, 
of de door het waterschap aan zijne vergunning 
verbonden voorwaarde van jaarlijksche betaling 
van een bedrag van f 37.50 aan het zooeven 
bedoelde vereischte voldoet en hun college 
daaromtrent mitsdien een beslissing zal hebben 
te nemen ; dat dienaangaande is t e overwegen, 
dat in het algemeen onder de belangen om welke 
het vereischte van vergunning is gesteld, naast 
het belang, dat het voorwerp, waarop de ver
gunning betrekking heeft, zoo goed mogelijk in 
stand gehouden en aan zijne bestemming be
antwoorden zal blijven, mag worden gerekend 
het belang, dat het waterschap ten gevolge van 
het toelaten van hetgeen zonder vergunning 
verboden zou zijn, geen financieele schade zal 
lijden ; dat hieruit voortvloeit, dat, indien te 
verwachten valt, dat het waterschap ten ge
volge van de verleende vergunning kosten zal 
moeten maken, welke het anders niet of niet 
in dezelfde mate zou hebben te dragen, bij de 
vergunning de verplichting tot het vergoeden 
van die kosten mag worden gevestigd ; dat het 
gemeentebestuur van Baflo nu, voor zooveel 
het onderhavige geval aangaat, heeft ontkend, 
dat de verleende vergunning voor het water
schap Hun ingo bijzondere uitgaven mee zou 
brengen, omdat de overige aan de vergunning 
verbonden voorwaarden, met name die, waarbij 
is voorgeschreven, dat de in de kanalen van het 
waterschap uitmondende riolen van zinkputten 
moeten worden voorzien en dat de gemeente de 
kanalen bij de uitmondingen der riolen steeds 
op diepte zal moeten houden, bijzondere maat
regelen van het waterschap om vervuiling en 
verondieping zijner kanalen te voorkomen, 
onnoodig maken ; dat het waterschap daaren
tegen heeft betoogd, dat de zooeven bedoelde 
voorschriften, op welker naleving toezicht moet 
worden uitgeoefend, dat uit den aard der zaak 
eenige kosten meebrengt, niet zoo afdoende 
kunnen zijn, dat zij vervuiling en verondieping 
van de kanalen, ook elders dan onmiddellijk bij 
de uitmondingen der riolen, t en gevolge van de 
afvloeiende rioolstoffen, geheel zullen tegen
gaan, zoodat het waterschap aan periodieke 
uitbaggeringen zijner kanalen niet zal kunnen 
ontkomen ; dat dit betoog van het waterschap 
hnn college aannemelijk voorkomt, waarbij het 
in aanmerking neemt, dat de geografische toe
stand van het waterschap het noodzakelijk 
maakt, rekening te houden met de mogelijkheid, 
dat ook op tal van andere plaatsen riolen in zijne 
kanalen kunnen uitmonden, zoodat het zijn ge
dragslijn met betrekking tot het verleenen van 
vergunningen als de onderhavige met het oog op 
een meer algemeene toepassing daarvan moet 
kunnen bepalen; dat hun college mitsdien van 
oordeel is, dat de voorwaarde, welke het betalen 
van een geldelijke vergoeding aan het water
schap voorschrijft, in het onderhavige geval 
inderdaad strekt tot bescherming van het be
lang, om hetwelk het vereischte van vergunning 
is gesteld; dat het daarbij in het midden laat 
de vraag, of het bedrag der vergoeding wellicht 
eenigermate aan den hoogen kant is, omdat het, 
indien de strekking der voorwaarden in het 
algemeen toelaatbaar kan worden geacht, niet 
tot zijne bevoegdheid behoort, na te gaan of 
tusschen de gevraagde bijdrage en de door het 
waterschap te maken kosten in alle opzichten 

een juiste evenredigheid bestaat en hun college 
slechts dan tegen het bedrag der vergoeding nog 
bezwaar zou kunnen maken, indien deze kenne
lijk zoo buiten elke evenredigheid tot de voor 
rekening van het waterschap komende uit
gaven zou staan, dat zij tevens zou moeten wor
den beschouwd als een bijdrage tot de algemeene 
middelen van het waterschap, hetgeen met de 
thans door het waterschap Hunsingo bedongen 
vergoeding niet het geval is ; 

dat van deze beslissing burgemeester en wet
houders van Baflo bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat zij zich door de af
wijzende beschikking op hun verzoek bezwaard 
achten, op den reeds in hun aanvankelijk ver
zoek aangegeven grond, dat de gestelde voor
waarde tot het betalen van een r ecognitie niet 
uitsluitend strekt tot bescherming van die be
langen, om welke het vereischte van vergunning 
is gesteld ; dat zij hun bezwaar niet weerlegd 
achten door het betoog, dat de verleende ver
gunning voor het waterschap financieele na
deelen t engevolge zou hebben, van welk betoog 
zij de feitelijke juistheid betwisten; dat zij 
voorts onjuist achten de overweging, dat hierbij 
rekening zou moeten worden gehouden met een 
meer algemeene toepassing, daar veeleer de ge
volgen van iedere vergunning op zich zelf be
hooren t e worden beoordeeld; weshalve zij 
hebben verzocht het bestreden besluit van 
Ged. Staten te vernietigen en t e bepalen, dat de 
bovengenoemde voorwaarde in strijd is met 
artikel 18 der Keurenwet ; 

0. dat op grond van een vanwege den Rijks
waterstaat ingesteld onderzoek moet worden 
aangenomen, dat de loozing van de bovenbe
doelde riolen tot vervuiling en verondieping van 
de kanalen van het waterschap medewerkt, ook 
buiten den afstand van 5 m uit de rioolmonden, 
waarbinnen de verondiepingen volgens de ver
gunningsvoorwaarden door de vergunning
houdster moeten worden opgeruimd ; 

dat de betaling van een geldelijk bedrag, als 
hier gevorderd, t e weten f 5.- per jaar voor 
een groot riool en van f 2.50 per jaar voor een 
klein riool, t er vergoeding van de kosten van 
opruiming van het in de kanalen gebrachte vuil 
en die van administratie en toezicht, geenszins 
onredelijk is te achten en niet uitgaat boven de 
bescherming van het belang, om welke het ver
eischte van vergunning is gesteld ; 

dat de bedoelde voorwaarde mitsdien niet in 
strijd is met artikel 18, l • lid , der Keurenwet 
en Ged. Staten dan ook terecht op het verzoek 
om vernietiging van deze voorwaarde afwijzend 
hebben beschikt; 

Gezien de K eurenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

(A.B.) 

2 J uni 1938. UITSPRAAK van den Centralen 
R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
a rt. 104.) 

Naar het oordeel van den Centralen 
Raad van Beroep moet het woord " veroor
deel ing" in bovengenoemde bepaling mi
mer worden uitgelegd dan de letterlijke 
beteekenis aangeeft, zoodat daaronder ook 
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moet worden verstaan zoodanig dictum 
eener uitspraak, waardoor alsnog een be
sluit, handeling of dulden van het betrok
ken administratief orgaan met betrekking 
tot den in het gelijk gestelden ambtenaar 
wordt vereischt. 

Uitspraak in zake: 
X., wonende te Arnhem, klager, voor wien 

ter openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: Mr. J. W. F. Donath, advocaat 
te Arnhem, 

tegen: 
den Minister van Defensie, verweerder, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden: L. C. Rietveld, referen
daris bij het Departement van Defensie, wo
nende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden; 
Wat aang',.1,t de feiten van het twistgeding: 
0. dat de toenmalige Minister van Defensie 

a. i. bij besluit van 19 Maart 1937, Geheim 
Litt. V. 58 - beschikkende op een door den 
majoor X., van het l0e Regiment Infanterie, 
onder dagteekening van 22 September 1936 
ingezonden bezwaarschrift, als bedoeld in par. 
29 van het voorschrift beoordeelingslijsten; 
gezien het advies nopens vorenbedoeld be
zwaarschrift uitgebracht door een Commissie, 
als bedoeld in par. 30 van vorenaangehaald 
voorschrift - ter kennis van adressant heeft 
gebracht, dat hem, naar de meening van hem 
- Minister - door de beoordeeling van den 
Commandant van het Veldleger van 14 Sep
tember 1936 uitgesproken · in de wijzigings
beoordeelingslijst van 3 September 1936 geen 
onrecht is gedaan, en h<om voorts heeft mede
gedeeld dat overeenkom, t.ig hd bepaalde in 
par. 34 'van meervermel d voorschrift, afschr ift 
van deze beschikking in de beoordeelingslijst 
zal worden opgelegd; 

0 . dat deze Raad bij uitspraak van 9 Sep
tember 1937 klager, die tegen voormeld besluit 
van 19 Maart 1937 tijdig in beroep was ge
komen niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijn v~rdering te willen bevorderen, dat hij 
alsnog worde aangesteld tot Luitenant-Kolonel 
met ingang van 1 November 1936, met alle 
gevolgen aan wodanige bevordering verbon
den; dat besluit van 19 Maart 1937 a lsmede 
de beoordeeling door den Commandant van 
het Veldleger van 14 September 1936 uitge
sproken in klagers wijzigingsbeoordeelingslijst 
van 3 September 1936, heeft nietig verklaard 
en heeft verstaan, dat door die beoordeeling 
aan klager onrecht is gedaan; 

0. enz.; 
l n rechte: 
0. dat klager door in zijn klaagschrift te 

stellen, dat aan "de veroordeel i ng" van dezen 
Raad bij zijn uitspraak van 9 September 1937 
niet, althans niet volledig is voldaan - omdat 
verweerder hem voor de benoeming tot lui
tenant-kolonel niet heeft willen voordragen -
met het onderhavige beroep kennelijk op het 
oog heeft een beroep, als bedoeld in art. 104 
der Ambtenarenwet 1929 j 0

• art. 2 der Mili
taire Ambtenarenwet 1931 ; 

0. enz. ; 

0. dat het woord "veroordeeling" in art. 
104 vorenbedoeld naar 's Raads oordeel ruimer 
moet worden uitgelegd dan de letterlijke be
teekenis aangeeft en dat daaronder ook moet 
worden verstaan zoodanig dictum eener uit
spraak, waardoor alsnog een besluit, hande
ling of dulden van het betrokken administra
tief orgaan met betrekking tot den in het 
gelijk gestelden ambtenaar wordt vereischt; 

0. enz. ; 
0. dat dus niet kan worden gezegd, dat 

verweerder niet of niet voll edig heeft gevolg 
gegeven aan " de veroordeeling", weshalve 
voor de gedane vordering tot schadevergoeding 
geen grond bestaat en het onderhavige beroep 
ongegrond moet worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart klagers beroep ongegrond. 

(A. B.) 

8 Juni 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Middelbaar Onderwijswet art. 37 (oud) ; 
Gemeentewet art. 275 . ) 

(Aanslag van belanghebbende in het re
tributiegeld naar het maximum-tarief ad 
f 400 overeenkomstig art. 2, d, der veror
dening, zijnde de betrokken leer! ing meer 
dan eenmaal niet tot een hoogere klasse 
toegelaten. De R. v. B. acht deze bepaling 
in strijd met art. 37 lid 2 M. O.w. (zooals 
dit in 1936 luidde), heffing van school
geld naar draagkracht voorschrijvend, en 
verlaagt den aanslag met toepassing van 
het algemeene tarief tot f 30.) 

Door de tusschen H eemstede, dat geen 
gem.scholen voor middelbaar onderwijs 
instandhoudt, en H aarlem gesloten over
eenkomst, welke aan Heemstede (tegen be
tal ing aan Haarlem van een jaarlijksche 
bijdrage van f 450 per leer! ing) toelating 
van leerlingen uit de gemeente op scholen 
van Haarlem, zonder schoolgeldheffing 
door Haarlem, waarborgde, voorziet Heem
stede in de behoefte aan middelbaar on
derwijs voor belanghebbenden in de ge
meente en maakt het deswege kosten. De 
ter tegemoetkoming in die kosten door 
Heemstede opgelegde heffing is naar haar 
aard een heffing van schoolgeld als voor
zien in art. 37 M. O.w. De R. v. B. heeft 
mitsdien terecht de verordening aan het 
in dit artikel bepaalde getoetst. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Controleur der Gemeentefinanciën te Heem
stede tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Amster
dam van 2 Dec. 1937 betreffende een aanslag 
in het retributiegeld voor het genot van door 
het gemeentebestuur van Heemstede verstrekte 
diensten voor de toelating van leerlingen uit 
die gemeente op inrichtingen voor Middelbaar 
en Voorbereidend Hooger Onderwijs te H aar
lem, over het belastingjaar 1936/1937 opge
legd aan A te Heemstede ; 

0 . dat aan belanghebbende over het belas
tingj aar 1936/1937 een aanslag is opgelegd 
wegens door haar verschuldigd retributiegeld 
als bovenomschreven van f 400; 
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dat de contl'oleul' dei· gem.-financiën te 
Heemstede dezen aanslag, nadat belangheb
bende daartegen had gereclameerd, heeft ge
handhaafd, waarna belanghebbende bij den 
R. v. B. is gekomen in beroep, aanvoerende 
dat geen aanslag had behooren te worden op
gelegd, subsidiair, dat de aanslag niet hooge1· 
had mogen zijn dan f 30; 

dat de R. v. B. heeft vastgesteld: 
dat belanghebbende in 1936 is verhuisd van 

de gem. Haarlem naar de gem. Heemstede; 
rlat een minderjarige zoon van belanghebbende 
de gem. Hoogere Burgerschool met vij fjarigen 
cursus te Haarlem bezocht, die meer dan één
maal niet tot een hoogel'e klasse der genoemde 
Hoogere Burgerschool was toegelaten, voordat 
belanghebbende van H aarlem naar Heemstede 
verhuisde; dat het inkomen van belangheb
bende niet hooger was clan f 2400; dat de 
aanslag van f 400 over het belastingjaar 1936/ 
1937 aan belanghebbende is opgelegd, op 
g rond van art. 2 letter d der Verordening op 
de heffing van bovenvermeld retributiegeld; 

dat de artt. 1 en 2 dezer Verordening luiden: 
Art. 1. Er zal ter tegemoetkoming in de 

door de gem. Heemstede te betalen sommen 
tengevolge van de met de gem. Haarlem te 
treffen regeling betreffende de toelating van 
kinderen en jongelieden uit de gem. Heem
stede op inrichtingen voor Middelbaar en 
Voorbereidend Hooger Onderwijs te Haarlem 
een retributiegel cl geheven worden. 

Dit retributiegeld is verschuldigd door dè 
krachtens de wet tot onderhoud en opvoeding 
der leer! ingen verplichte ouders of verzorgers 
der op bovengenoemde scholen toegelaten leer-
1 ingen, voor wie de gem. Heemstede ingevolge 
de vorengenoemde overeenkomst aan de gem. 
Haarlem een bijdrage verschuldigd is, of, bij 
ontstentenis van dezen .of bij meerderjarigheid 
der leerlingen, door die leerlingen zelf. 

Voor de toepassing van deze verordening 
worden met ouders gelijk gesteld pleegouders, 
die de opv-0eding en verzorging van een min
derjarigen leerling geheel voor hunne rekening 
hebben genomen, ter beoordeeling van B. 
en W. 

Art. 2. Het retributiegeld bedraagt ten 
hoogste f 400 en wordt behoudeES het bepaalde 
in art. 4a, berekend als volgt : 

a. Voor minderjarige leerlingen, wier ouders 
beiden of een van beiden in de gem. Heem 0 

stede hun hoofdverblijf hebben, naar het ge
zamenlijk inkomen, dat hunne ouders geacht 
worden te bezitten, ook in die gevallen, wan
neer dit inkomen niet voor de Rijksinkomsten
belasting in aanmerking komt, tertzij het hu
welijk der ouders door echtscheiding is ont
bonden of een vonnis tot scheiding van tafel 
en be.cl is uitgesproken. In het Laatste geval 
wordt het schoolgeld berekend naar het inko
men van den vader of de moeder, die zich 
met de opvoeding van den leerling heeft 
belast. Het inkomen wordt verhoogd met het 
e igen inkomen der minderjarige kinderen en 
met de uitkeeringen verplicht of onverplicht, 
rlie door de opvoeders der kinderen worden 
genoten. 

b. Voor ouderlooze minderjarige leerlingen, 
die zelf in de gemeente hoofdverblijf hebben, 
naar het inkomen, dat zij geacht worden te 
bezitten, tenzij de opvoeding en verzorging 

van deze leerlingen geheel voor rekening van 
pleegouders is genomen. H et schoolgeld wordt 
in dit geval berekend naar het inkomen van 
de pleegouders. 

c. Voor meerderjarige leerlingen tot het 
voll e bedrag van f 400. 

d. Het volle bedrag van f 400 wordt geheven 
voor leerlingen bedoeld onder a en b, die 
meer dan éénmaal niet tot een hoogere klasse 
van een inrichting voor Middelbaar- of Voor
bereidend Hooger Onderwijs konden worden 
bevorderd. Met niet bevordering wordt gelijk
gesteld het voor de tweede maal doorloopen 
van de hoogste klasse. 

e. Voor leerlingen, die na het verkrijgen van 
een einddiploma van een inrichting voor Mid
delbaar of Voorbereidend Hooger Onderwijs 
nog de lessen aan een der in art. 1 genoemde 
scholen wenschen te volgen, is het volle be
drag van f 400 verschuldigd. 

In bijzondere gevallen als bij ziekte en der
gelijke, ter beoordeeling van B. en W. , kan 
op verzoek van de belanghebbende de bereke
ning van het retributiegeld voor de leerlingen 
bedoeld onder d geschieden als voor die ver
meld onder a of b van dit artikel. 

dat in art. 3 is geregeld, wat onder inkomen 
in de VerOl'dening is te verstaan, waarna in 
art. 4 het tarief volgt, van het retributiegeld, 
verschuldigd voor lee rlingen bedoeld in art. 
2 onder a en b, waaruit blijkt, dat bij een 
inkomen niet hooger dan f 2400 het retributie
geld f 30 bedraagt; 

dat de regeling van de gem. Heemstede met. 
de gem. Haarlem bedoeld in art. 1 lid 1 der 
Verordening is vervat in een overeenkomst 
dier gemeenten, welke bij overeenkomsten van 
11 April 1935 en 21 Sept. 1935 is vastgesteld 
en gewijzigd en daarna luidde: 

Art. 1. De gem. Haarlem verbindt zich om 
op haar Gymnasium en haar scholen voor 
Middelbaar Onderwijs zonder heffing van 
schoolgeld toe te laten leerlingen (geen vak
leerling zijnde of zelf binnen de gem. Haarlem 
vast en voortdurend verbl ijvend) die zelve in 
de gem. Heemstede woonplaats hebben en 
waarvan de ouders eveneens in de gemeente 
wonen, of die, bij meerderjarigheid zelf in de 
gem. Heemstede woonplaats hebben. , 

Onder .ouders worden ook verstaan pleeg
ouders, die de opvoeding en ver()rging van 
den minderjarige leerling geheel voor hun 
rekening hebben genomen ter beoordeeling 
van B. W . van Heemstede. 

Onder woonplaats wordt niet verstaan het 
verblijf van Indische verlofgangers, die met 
een verlof van één jaar of korter in Neder
land verblijven. 

Ten aanzien van Indische verlofgangers, die 
met een verlof van langer dan één jaar uit 
Indië afwezig zijn, zal dit contract slechts 
worden toegepast in aansluiting op de wet op 
de Rijksinkomstenbelasting alsmede op de 
Incli·sche ordonnantie op de Inkomstenbelasting 
1932 en zal derhalve met de bepaling der 
woonplaats, rekening worden gehouden met 
de woonplaatsbepaling volgens deze wet en 
ordonnantie. 
. Art. 2. De gem. H eemstede verbindt zich, 
om aan de gem. Haarlem een jaarlijksche bij
drage te betalen van f 450 voor ieder der in 
art. 1 bedoelde leerlingen, die de in dat arti-
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kei genoemde scholen bezoeken. 
Indien over het kalenderjaar, waarin eenige 

cursus aanvangt de bruto-kosten per leerling, 
voor a ll e scholen te zamen minder hebben be
dragen, dan het in het eerste lid vermelde 
bedrag wordt de bijdrage voor d ien cursus op 
het bedrag dier brutokosten (in guldens naar 
boven afgerond) bepaald. 

Art. 3. Het t ijdvak, waarvoor de verpl ich
ting der gem. Heemstede tot betaling der bij
drage bestaat, loopt van 1 Sept. tot eind Aug. 
met inbegrip der vacantiën. 

De betal ing geschiedt in twee halfjaarlijk
sche termijnen en wel : 

a. op 1 Maart zóóveel maal de helft van het 
i11 art. 2 l e lid vermelde bedrag, a ls het getal 
kinderen uit die gemeente is, welke bij den 
aanvang van het cursusjaar krachtens de 
schoolgeldverordening als leerling moesten 
worden beschouwd en 

b. op 30 Aug. d.a.v. het restant. 
Art. 4. D!è) bijdrage, bedoeld in art. 2, · ten 

aanzien van leerlingen, die tusschentijds op de 
school worden toegelaten, of reeds leerling 
zijnde, inwoner der gem. Heemstede worden, is 
slechts verschuldi gd voor zooveel twaàlfde 
gedeelten, als er nog maanden in het cursus
jaar moeten verloopen, gedeelten van een 
maand voor een heele te rekenen. ' 

Art. 5. Bij het verlaten der .;chool, en zoo 
ook bij het overlij den van den leer! ing, is de 
bijdrage slechts verschuldigd over zooveel 
twaalfde gedeelten, a ls de leerling in het cur
susjaar de school heeft bezocht, gedeelten van 
een maand voor een geheele te rekenen. 

Art. 6. Indien de ouders, voogden of ver
zorgers der leerlingen, of die, bij meerder
jarigheid, zelf de gem . H eemstede verlaten Is 
de bijdrage verschuldigd voor zooveel twaalide 
ge deel ten, als het aantal maanden bedraagt, 
dat de leerling volgens de omschrij ving van 
art. 1 inwoner van H eemstede was, gedeelten 
van een maand voor een geheele te rekenen. 

Art. 7. Indien een leerli ng wegens ziekte 
gedurende minstens 4 (onderscheidenlijk 8, 
12) achtereenvolgende maanden van het jaar 
buiten staat is geweest de school te bezoeken, 
wordt op verzoek van de gem. Heemstede des
wege teruggaaf of ontheffing verleend van 
1'3 (onderscheidenl ijk 2/3, het geheele bedrag) 
der bijd rage. 

Art. 8. Deze overeenkomst wordt aange
gaan met ingang van 1 J an. 1935 en geldt 
tot en met 31 Aug. 1936. 

Zij wordt geacht telkens voor één jaar te 
z ijn verlengd, indien niet door één der par
t ijen ten minste twaalf maanden voor 1 Sept. 
schriftelijk opzegging is gedaan. 

dat voormelde overeenkomst is goedgekeurd 
bij beslui t van Gedeptiteerde Staten van 8 
Mei 1935 n°. 241 en voor zooveel de wijziging 
betreft bij besluit van 31 Dec. 1935 n°. 146. 

0. dat voor den R. v. B. belanghebbende 
in de eerste plaats heeft aangevoerd, dat de 
gem. Heemstede het recht m iste deze retr i
butie te heffen, omdat zij zou vall en buiten 
de grenzen, die zijn gesteld door art. 275 der 
Gemeentewet, de eenige wetsbepaling, waaraan 
de gemeente de bevoegdheid tot deze heffing 
zou kunnen ontleenen, daar een andere wet, 
waarbij haar die bevoegdheid zou zijn toege
kend, niet valt aan te wijzen ; 

dat echter de Raad die stelling onjuist heeft 
geoordeeld, daarbij overwegende : 

"dat bij art. 275 Gemeentewet in het eerste 
lid aan de gemeente uitdrukkelijk het recht 
is verleend gelden te heffen voor van wege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten en de 
bevoegdheid om van hen, die gebruik maken 
van de overeenkomst, die zij ten behoeve van 
haar ingezetenen met de gem. H aarlem heeft 
aangegaan, deswege gelden te heffen de gem. 
Heemstede du, krachtens deze wetsbepaling 
toekomt; 

dat van belanghebbendes zijde is bestreden 
dat de gem. Heemstede haar inderdaad een 
dienst heeft bewezen omdat, zoo zij recht
streeks had kunnen contracteeren met de 
gem. Haarlem, deze zonder twij fel verp licht 
was geweest bij de bepal ing van het door be
langhebbende verschuld igde school geld reke
n ing te houden met haar draagkracht; 
,: dat hierbij echter u it het oog wordt ver
loren, dat het geensz ins zeker is, of belang
hebbende, zoo de overeenkomst van de gem . 
Heemstede met de gem. Haarlem niet had 
bestaan rechtstreeks met de gem. Haarlem 
had kunnen contracteeren; 

dat immers de gem. Haa rlem in 1936 wet
telij k niet 'verplicht was lee rlingen van elders 
toe te laten op haar niet van rijkswege gesub
sidieerde · Hoógere Burgerschool ·en zeker niet 
om aan leerlingen van elders plaatsing te 
waarborgen; 

dat de gem. H eemstede haar ingezetenen dus 
ongetwijfeld een dienst heeft bewezen door 
met de gem. Haarlem een overeenkomst aan 
.te gaan, waardoor de plaatsing van leerlingen 
uit Heemstede op de Gem. Hoogere Burger
school werd gewaarborgd ; 
, 0. dat belanghebbende voor den R. v. B. in 
de tweede plaats heeft gesteld , dat de Veror
dening, waarop de heffing berust, althans het 
bepaalde in art. 2d niet verbindend is wegens 
strijd met ar't. 37 Middelbaar Onderwijswet, 
zooals dit luidde in 1936; 

dat d"' controleur der gemeentefinanciën het 
standpunt heeft ingenomen, dat art. 37 M. Ow. 
ten deze niet toepassel ijk is, omdat deze wets
bepaling slechts betrekking heeft op school 
geld en niet op het door haar geheven retri
butiegeld;" 

0. dat de R. v. B. de tweede ste il i11g van 
belanghebbende juist heeft bevonden daarbij 
overwegende: 

" dat in het standpunt van den Controleur 
naar 's Raads oordeel wordt · uitgegaan va,, 
een· tegensteMen<l onderscheid •tusschen dit re
tri·liutiege ld en schoolgeld, waarmede .de R aad 
zich niet vereeni gt; 

.,dat weliswaar het recht - en zelfs de ver
plichting - · tot het heffen van schoolgeld , 
voorzoover hot scholen van Middelbaar onder
,;,i,ijs betreft, voor de gemeenten berust op art. 
37 M. Ow., zoodat zij daartoe geen beroep 
behoeven te doen op art. 275 Gemeentewet 
d_och z'!.lks niet wegneemt dat dit schoolgeld 
naar z1Jn aa rd overeenkomt met de in art. 
27,5 Gemeentewet bedoelde retributie voor ge
bmik of genot van gemeentel ijke inrichtingen 
en vanwege het gemeentebestuur verstrekte 
diensten; 

.,dat nu nergens is bepaald, dat onder school
geld in de Middelbaar Onderwijswet nimmer 
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iets anders is te verstaan dan de geleien, welke 
een gemeente heft van degenen, die gebruik 
maken van haar school en dat, zoo een ge
meente door middel van een overeenkomst 
met een andere gemeente, haar ingezetenen de 
gelegenheid heeft gewaarborgd van een school 
van die andere gemeente gebruik te maken 
tegen een bepaalde vergoedi ng per leerl ing 
door haar aan die andere gemeente, de hef
fing, welke zij vordert van hen, die van deze 
overeenkomst gebruik maken, iets anders dan 
schoolgeld zou zijn; 

,,dat het integendeel geheel past in het stel
se l van de Middelbaar Onderwijswet en met 
name van art. 37 dier wet in zijn in 1936 gel
dende redactie, ook deze laatstbedoelde heff ing 
aan te merken als school geld: 

,,dat immers a lleen dan wordt voorkomen, 
dat inbreuk wu worden gemaakt op het be
ginsel der heff ing van school ge ld naar draag
kracht, dat in art. 37 der M. Ow. vóór de 
laatste wijziging werd gesteld, zonder dat 
daarop een uitwndering werd gemaakt of toe
gestaan; 

"dat er reden is om aan te nemen, dat de 
gem . H eemstede bij de vaststelling der Veror
dening, waarop deze aanslag berust, dit stand
punt eveneens heeft ingenomen en niet dat, 
hetwelk zij thans verdedigt en waarbij zij de 
toepasselijkheid van art. 37 M. O.w. op haar 
Verordening bestrijdt; 

"dat zij immers in die verordening een 
tarief naar draagkracht heeft opgenomen, dat 
voor haar , di e een vaste bijd rage van f 450 
per leerl ing aan de gem. Haa rlem had te be
talen, belangrij ke geldelijke lasten met zich 
bracht, en zij ongetwijfeld die lasten niet op 
zich wu hebben genomen, doch bedacht zou 
zij n geweest op volledige dekking van de be
dragen, die zij aan de gem. Haarlem had te 
betalen door die, welke zij a ls retri butiegeld 
hief, indien zij daartoe wettelijk vrij was ge
weest ; 

" dat de gebondenheid der gem. H eemstede 
aan het voorschrift van art. 37 M. Ow. bij de 
vaststelling der verordening, waarop deze aan
slag berust, met zich bracht, da t de Verorde
ning een bepaling in strijd met dit wetsvoor
schr ift niet mocht bevatten op straffe van 
onverbindendheid dier bepaling; 

"dat nu inderdaad art. 2d der Verordening 
met de in art. 37 M. Ow. voorgeschreven hef
fing naa r draagkracht in strijd was en mits
dien onverb indend, waarbij de vraag der doel
matigheid of bi llijkheid van deze bepaling der 
verordening bmten beschouwing- dient te blij 
ven· 

"dat uit de onverbindendhei d der bijwndere 
bepaling, waarop de toepass ing van een uit
zonderingstarief ten aanz ien van bela ngheb
be ndes zoon be1·ustte, voortvloe it, dat het 
algemeene tar ief ten aanzien van belangheb
bende moet worden toegepast, dat aan de 
vorenbespmken strijd met art. 37 M. Ow. niet 
lijdt en dus verbindend is; 

"dat mi tsdien op grond van het vaststaande 
fe it, dat bela ughebbendes inkomen niet hooger 
was dan f 2400, de aanslag, met vernietiging 
van de uitspraak, waarvan beroep, moet wor
den verminderd tot f 30 ;-" 

dat op voornoemde gronden de R. v. B., met 
vernietiging van de beschikking van den Con-

troleur, den aanslag heeft verlaagd tot f 30 ; 
0 . dat in het beroepschrift in cassatie wordt 

gesteld, dat de R. v. B . ten onrechte a rt. 2d 
der onderwerpelijke verordening in strijd heeft 
geoordeeld met art. 37 der M. Ow. , zooals die 
wet luidde in 1936; 

dat toch hier van heffing van schoolgeld 
geen sprake kan zijn, aangezien de gem. H eem
stede geen gemeentescholen voor Middelbaar 
Onderwijs in stand houdt, en dan ook de on
derwerpel ij ke verordening uitsluitend steunt 
op art. 275 der Gemeentewet; dat geen enkel 
bewijs is geleverd, dat de gemeente zich bij 
de samenstell ing van de verorden ing op het 
standpun t w u hebben ~esteld, dat zij aan art. 
37 der M. Ow. wu ziJn gebonden; dat juist 
het tegendeel is aan te voeren , daar het hier 
g ing om een geheel andere zaak dan de hef
fing van schoolgeld, namelijk het verzekerd 
zij n van de plaatsing van leerlingen ui t Heem
stede op de betrokken school te Haa rl em; 

0. dienaangaande: 
dat de boven weergegeven overeenkomst tus

schen de gem . H eemstede en Haarlem - welke 
bevat eene rege li ng a ls bedoeld in art. 129 
der Gemeentewet ter gemeenschappelijke be
hartig ing van belangen, waaronder mede is 
begrepen de voorz iening in zaken, inrichtingen 
of werken, bij welke de gemeenten zijn be
trokken - niet slechts aan eerstgenoemde ge
meente waarborgde toelating van de in a rt. 1 
der overeenkomst vermelde leerlingen uit 
Heemstede op de in dat artikel genoemde scho
len der gem. H aarlem, maar tevens inhi eld , 
dat die toelating wu gesch ieden ronder hef
fing van schoolgeld door de gem. Haa rl em ; 

dat de gem. H eemstede, die geen gemeente
scholen voor Middelbaar Onderwijs in stand 
houdt, door de met de gem. H aarlem getrof
fen regeling voorziet in de behoefte aan mid
delbaar onderwijs voor belanghebbenden in 
de gem. Heemstede en deswege kosten maakt; 

dat de heffing, welke de gem. Heemstede 
ter tegemoetkoming in die kosten aan de in 
art. 1 der betrokken verordening genoemde 
personen oplegt, naar haar aard is eene hef
fing van school geld, a ls voorz ien is in art. 37 
der M . Ow. ; 

dat de R. v. B. mitsdien terecht de veror
dening heeft getoetst aan het bepaalde in 
gezegd art. 37 en het ingestelde beroep niet 
kan slagen ; 

Verwerpt dat beroep. (N. J .) 

8 J uni 1938. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Kieswet a rt. 16.) 

De K antonrechter heeft feitelijk bes list, 
dat de bewijsstukke n niet door verzoeker 
zijn overgelegd. Op grond van deze feite
lijke vaststelling heeft de K antonrechter 
terecht beslist, dat aan den bedoelden e isch 
van art. 16 Kieswet niet is voldaa n. D aa r
tegen kan in cassatie niet worden opge
komen met de feite lijke bewering, dat de 
gestelde feiten door de in het cassatiemid
del vermelde omstandigheden vaststaan en 
voldoende zijn bewezen, wodat de over
legging van .door verzoeker onmogel ijk te 
verkrijgen bescheiden overbodi g zoude zijn. 
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Wel is de Kantonrechter, krachtens art. 
19 Kieswet, bevoegd een onderzoek in te 
stellen op de wijze als in dit artikel is 
vermeld, maar eene verplichting daartoe 
houdt het artikel niet in. Genoemd artikel 
kan dus niet geschonden zijn, wanneer de 
Kantonrechter van genoemde bevoegdheid 
geen gebruik maakt. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wij11vel dt. 
0. dat de Kantonrechter tot voormelde be

sl issing (niet-ontv.verkl. Red.) is gekomen op 
grond dat verzoeker niet voldaan heeft aan 
de op hem krachtens wettelijk voorschrift rus
tende verplichting om ten aanzien der door 
hem gestelde feiten de bewijsstukken, waarvan 
de kennisneming bij het te houden onderzoek 
niet kan worden gemist, over te leggen; 

0. dat aan deze feitelijke vaststelling geen 
afbreuk wordt gedaan, door hetgeen verzoeker 
thans in cassatie aanvoert, . 

dat toch de beslissing van het Gemeente
bestuur van 's-Gravenhage, welke verzoeker 
aan de uitspraak van den Kantonrechter heeft 
onderworpen, en evenmin de daarin vermelde 
motiveering kan dienen om in de plaats te 
treden van de overlegging van bewijsstukken, 
hetgeen o.a. duidelijk blijkt uit art. 17 Kies
wet, waar de bewijsstukken en de beslissing 
naast elkaar worden genoemd, 

dat het verzoeker evenmin baten kan, wan
neer hij persoonlijk in de onmogelijkheid ver
keert, bepaalde bewijsstukken in handen te 
krijgen, 

dat ten slotte art. 19 Kieswet den Kanton
rechter wel een bevoegdheid geeft, maar niet 
eene verplichting oplegt, 

dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Concludeert tot verwerping van _het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het op 22 April 1938 gedagteekend 

en op 23 April daaraanvolgend ter Griffie 
van den H. R. nedergelegd verzoekschrift van 
Theodorus Johannes Eskens, wonende te Zaan
dam, waarin cassatie wordt verzocht van een 
vonnis van den Kantonrechter te 's-Graven
hage van 11 April 1938, bij welke verzoeker 
niet-ontvankelij k wordt verklaard in een door 
hem gedaan verzoek, ertoe strekkende, dat 
op de kiezerslijst der gemeente 's-Gravenhage 
zal worden geschrapt M. V. E. H. J. M. Graaf 
de Marchant et d' Ansem bourg, wonende te 
's-Gravenhage en de kiezerslijst aldus warde 
verbeterd; 

Gezien het anti dotaal verzoekschrift van 
den gerequestreerde; 

0 . dat de Kantonrechter ter zake heeft over-· 
wogen: 

,,dat dit verzoek wordt gegrond op .een aan
tal daarbij gestelde feiten, onder meer hierin 
bestaande, dat de wederpartij op 23 Novem
ber 1912 door naturalisatie de Pruisische na
tionaliteit zoude hebben verkregen en dat hij 
zonder verlof van H . M. de Koningin der 
Nederlanden op 3 Maart 1914 in Duitschen 
Krijgsdienst zoude zijn getreden, waaruit de 
verzoeker afleidt, dat genoemde Graaf de 
Marchant et d'Ansembourg zijn Nederlander
schap zoude hebben verloren; 

dat de verzoeker intusschen niet heeft vol
daap aan de op hem krachtens wettelijk voor-

schrift rustende verplichting om ten aanzien 
van die feiten de bewijsstukken, waarvan de 
kennisneming voor het door Ons te dezer zake 
in te stellen onderzoek niet kan worden ge
mist, bij zijn verzoekschrift over te leggen, 
hetgeen tengevolge heeft, dat de verzoeker 
niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard 
in zijn verzoek;" 

dat op deze gronden de Kantonrechter den 
verzoeker niet-ontvankel ijk heeft verklaard in 
zijn verzoek; 

dat de verzoeker a ls middel van -,assatie 
aanvoert : 

S ., a lthans v. t. van artt. 16, 17 en 19 Kies
wet (Wet van 7 September 1896, S. 154) om
dat de K antonrechter heeft gemeend dat op 
verzoeker de plicht rustte om nog andere be
wijsstukken over te leggen dan verzoeker heeft 
overgelegd; 

dat immers al de door verzoeker gestelde 
fe iten zijn vermeld in de door verzoeker over
gelegde besli ssing van het gemeentebestuur 
van 's-Gravenhage en bovendien nogmaals zijn 
bevestigd door voornoemden Graaf de Mar
chant et d'Ansembourg in zijn op 18 Maart 
1938 ingekomen schriftelijke tegenspraak ; 

dat derhalve de door verzoeker gestelde fei 
ten vaststaan en zij bovendien, door de om
trent deze feiten in de openbare zittingen van 
de Staten-Generaal gevoerde debatten, no
toire fe iten kunnen worden geacht; 

dat hierbij komt dat verzoeker onmogelij k 
in het bez it kan komen van bijvoorbeeld een 
verklaring van de Duitsche regeering omtrent 
het dienst nemen in het · Dui tsche leger van 
voornoemden graaf, daar de Duitsche regee
ring een dergel ijke verklaring niet aan ver
zoeker zal afgeven, en derhalve overlegging 
van een dergelijk bewijsstuk , nu het door ver
zoeker gestelde voldoende is bewezen, niet van 
verzoeker is te vergen; 

dat de Kantonrechter, zoo hij meende niet 
voldoende te zijn ingelicht, nog altijd had 
gebruik kunnen maken van de hem bij art. 
19 , le lid, van de Kieswet gegeven bevoegd
heid; 

0. hieromtrent: 
dat krachtens art. 16 Kieswet het verzoek, 

waarbij de beslissing van het Gemeentebestuur 
aan de uitspraak van den Kantonrechter wordt 
onderworpen, vergezeld moet zijn, behalve van 
een afschrift der bes! issing van het gemeente
bestuur "van de bewijsstukken" ; 

dat dit voorschrift kennelijk strekt om den 
Kantonrechter in staat te stellen zelfstandig 
te beoordeel en, of de betrokken persoon het 
recht heeft op de kiezerslijst geplaatst te wor
den; 

dat .blijkens de bestreden uitspraak het tot 
den Kantonrechter gericht verzoek gegrond is 
op zekere daarbij gestelde feiten , als boven 
nader genoemd, en de Kantonrechter feite lijk 
heeft bes] ist, dat ten aanzien van die feiten 
de verzoeker niet heeft overgelegd de bewijs
stukken, waarvan de kennisneming voor het, ' 
door hem ter zake in te ste l Jen, onderzoek 
niet kan worden gemist; 

dat op grond van deze feitelijke rnststell ing 
de K antonrechter terecht heeft beslist, dat 
aan den genoemden eisch van art. 16 niet vol
daan is en daartegen tevergeefs in cassatie 
wordt opgekomen met de, een zu iver feitelijk 
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karakter dragende, beweringen, dat de meer
bedoelde feiten door de in het cassatiem iddel 
vermelde omstandigheden vaststaan en vol
doende zijn bewezen, w odat de overlegging 
van door verweker onmogelijk te verkrijgen 
bescheiden overbodi g zou zijn ; 

0. voorts dat in art. 19 Kieswet aan den 
Kantonrechter de bevoegdheid is gegeven een 
onderzoek in te stell en op de wijze als in dat 
artikel is vermeld; 

dat de K a ntonrechter daartoe ambtshalve 
bevoegd, doch niet verplicht is, en art. 19 dus 
niet kan geschonden zijn, wanneer hij van de 
hem gegeven bevoegdheid geen gebrujk heeft 
gemaakt ; 

dat derhalve het middel ongegrond is ; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 

10 Juni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19; Ge
meentewet art. 135. ) 

E en overeenkomst tusschen twee gemeen
ten betre ffende toelating van leerlingen 
uit de ecne gemeente tot eene school der 
andere, die is geëindigd door opzegginr1 
met inachtneming der voorgeschreven re
gelen van de zijde van een!l der gemeen
ten, ka n niet weder herl even en de daarbij 
vastgestelde regeling kan niet weder in 
werking worden gesteld door onthouding 
door Ged. Staten van goedkeuring aan 
eene opheff ing, welke niet heeft plaats ge
vonden. Indien Ged. Staten wodanige re
geling, ook na hare expiratie gewenscht 
achten , zijn zij bevoegd met toepass ing van 
art. 19 5e l id der L. O.wet 1920 de tot
sta ndkoming daa rvan te bevel en. Art. 135 
l e lid der Gemeentewet mist echter in di t 
geval toepass ing. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Buurmalsen, t egen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 28 December 1937, n°. 229, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
29 September 1937, waarbij is besloten t t 
opzegging van de gemeenschappelijke regeling 
tusschen de gemeenten Deil en Buurmalsen 
betreffende het toelaten van leerlingen uit de 
gemeente Buurmalsen tot de openbare lagere 
school te Deil, vastgesteld bij besluiten van 
den raad der gemeente Deil, van 26 Februari 
1932, en van den raad der gemeente Buurmalsen, 
van 3 Maart 1932, goedgekeurd bij besluit van 
Gedepu·teerde Stat en voornoemd, van 5 April 
1932, n°. 162 ; 

Den Raad van Sta.te, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
Mei 1938, n°. 208 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Mei 1938, n°. 6166/I, A.fdeeling Lager Onder 
wijs; 

0 . dat de raad der gemeente Buurmalsen 
in zijn vergadering van 29 September 1937 
heeft besloten, ingevolge het bepaalde in artikel 
7 van de regeling tusschen de gemeenten Deil 
en Buurmalsen betreffende het toelaten van 

leerlingen uit de gemeente B uurmalsen tot de 
openbare lagere school te Deil, vastgesteld door 
den raad van Deil in zijne vergadering van 26 
F ebruari 1932 en door den raad van Buurmalsen 
in zijne vergadering van 3 Maart 1932, goed
gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten 
van 5 April 1932, n°. 162, en 0pgenomen in de 
Nederlandsche Staat scourant n°. 69 van 11 
April 1932, vóór 1 October 1937 aan de ge
meente Deil op te zeggen, en de genoemde rege
ling met ingang van 1 J anuari 1938 dienten
gevolge t e beschouwen a ls te zijn opgeheven, 
aan welk raa<lsbesluit burgemeester en wet 
houders uitvoering hebben gegeven; 

dat, nadat de r aad der gemeente Deil tegen 
de opheffing van de vorenbedoelde regeling be
zwaren had gemaakt en aan Gedeputeerde 
Staten van Gelderland had verzocht deze op
heffing niet goed te keuren, clit college bij be
sluit van 28 December 1937, n°. 229, aan de 
opheffing van de meerbedoelde gemeenschap
pelijke regeling goedkeuring heeft onthouden, 
uit overweging, dat de onderhavige gemeen
schappelijke regeling, in werking getreden met 
ingang van 1932, krachtens haar artikel 7 
geacht wordt stilzwijgend van jaar tot jaar 
t e zijn verlen~d, wanneer niet één der partijen 
haar schriiteliJk opzegt t en minste drie maanden 
vóór het eincligen van een jaartermijn; dat zoo
danige opzegging in casu heeft plaats gehad ; 
dat, blijkens mededeeling van burgemeester 
en wethouders van Buurmalsen, de gemeente
raad het voortbestaan van de gemeenschappe
lijke regeling · ongewenscht acht, aangezien 
de kinderen uit deze gemeente, die de school 
te Deil bezoeken, slechts ongeveer 2 à 2½ km 
van de openbare lagere school te Tricht ver
wijderd wonen, t erwijl verscmllende andere 
kinderen een grooteren aJ'stand hebben af te 
leggen om de scholen der gemeente t e bereiken ; 
dat bij onderzoek is gebleken , dat de betrokken 
elf kinderen uit de gemeente Buurmalsen 
woonachtig zijn in de onmiddellijke nabijheid 
van de school t e Deil, aan de overzijde van de 
Linge, zoodat zij slechts met een boot behoeven 
te worden overgezet om direct bij deze school 
te zijn ; dat clie kinderen, ten einde <ie openbare 
school t e Tricht t e bezoeken, geregeld een circa 
21/? km lan!!"en weg zouden moeten volgen, die 
vooral des winters niet onbelangrijke bezwaren 
zou opleveren ; dat, daar de kinderen bij op
heffing van de bestaande gemeenschappelijke 
regeling van de school t e Deil zouden worden 
geweerd, door deze opheffing het belang van 
het onderwijs der bedoelde kinderen zou worden 
geschaad ; dat het gemeentebestuur van Buur
malsen ook overigens geen deugdelijke gronden 
voor de opheffing heeft aangevoerd, terwij 1 
zoodanige gronden bij het ingestelde onder 
zoek evenmin zijn gebleken ; 

dat van deze beslissing de raad van Buur
malsen bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de niet -goedkeuring bij den raad 
eenige verwondering heeft gewekt, aangezien 
de opzegging overeenkomstig den inhoud der 
gemeenschappelijke regeling heeft plaats gehad ; 
dat, hoewel in het genoemd besluit van Gede
puteerde Staten gezegd wordt , dat het gemeente
bestuur van Buurmalsen geen deugdelijke 
gronden voor de opheffing heeft aangevoerd, 
hij opmerkt, dat hem geen nadere inlichtingen 
zijn gevraagd van die zijde ; dat hij bovendien 
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van meening was, dat een breede toelichting 
hier overbodig zou zijn, aangezien de opzegging 
is beschouwd als een zakelijk recht, zonder 
meer; dat hij, nu hij in het ongelijk is gesteld, 
de volgende overwegingen naar voren brengt : 
dat in vroeger jaren de kinderen, wonende in 
de woningen op het terrein van de steenfabriek 
willekeurig te Deil en te Tricht de openbare 
lagere scholen bezochten, zonder dat eenige 
regeling bestond ; dat in het jaar l 93 l door 
gemeenschappelijk overleg der schoolhoofden 
van Deil en Tricht de kinderen van de steen
fabriek ailen naar Tricht op school zijn gekomen, 
buiten het gemeentebestuur van Buurmalsen om, 
voor het behoud van een leerkracht te Tricht, 
waarop betrekking heeft de brief van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen dd. 18 Maart 1932, n°. 38281, in
houdende het bericht, dat de 5e leerkracht 
voor 1932 niet werd vergoed; dat de betrek
king van 5e leerkracht derhalve door den 
raad werd opgeheven en één leerkracht op 
wachtgeld werd gesteld; dat voor 4 leerkrach
ten toen de school werd overbevolkt; dat het 
gemeentebestuur van Deil de leerlingen toen 
niet meer wenschte te aanvaarden zonder over
eenkomst, gezien hun brief dd. 8 Februari 1932; 
dat in verband met de bovengenoemde over
bevolking de raad toen de regeling heeft ge
sloten, welke in de Staatscourant is opgenomen ; 
dat de raad, lettend op het algemeen belang 
van het onderwijs aan de school te Tricht, thans 
op voorstel van burgemeester en wethouders 
op 29 September tot opzegging der gemeen
schappelijke regeling is overgegaan ; dat deze 
opzegging heeft plaats gehad in de eerste plaats 
door den grooten achteruitgang van het aan
tal leerlingen op de school te Tricht, wegens 
overplaatsing van spoorwegpersoneel en de 
kleine gezinnen in dat dorp, waardoor reeds 
een lokaal is ledig gekomen en het aantal leer
krachten thans slechts 3 bedraagt en behoud 
van deze 3 leerkrachten in het algemeen belang 
van het onderwijs ter plaatse zéér noodig is; 
dat de afstand van 2'1. km geen enkel bezwaar 
kan opleveren, daar vele andere kinderen een 
verderen afstand moeten afleggen ; dat de school 
te Deil door de rivier de Linge is gescheiden, 
hetgeen voor schoolgaande kinderen toch niet ' 
van gevaar ontbloot is, vooral in den winter 
bij hoogen waterstand, wat niet kan opwegen 
tegen een afstand van ten hoogste 2'/2 km; dat 
den raad bekend is, dat hier bij de steenfabriek 
geen officieel veer bestaat en het voorkomt, 
dat de kinderen zelf overvaren in een roeiboot, 
die niet in dienstvaardigen staat is, waardoor 
ongelukken niet kunnen uitblij_ven; dat i!' 
1932, toen de steenfabriek nog m vol bednJf 
was, er geregeld een pont in dienst was voor het 
personeel, die bij de ~tilligging . is vervallen ; 
dat de woningen van dien aard ZJJn, dat steeds 
meergezinnen naar een andere woning omzien ; 
dat de raad, gezien het leerl ingenaantal der 
school te Tricht en den toestand ter plaatse op 
de steenfabriek, van oordeel is, dat financieelè 
offers van gemeentewege hier niet langer kun
nen worden gedoogd ; 

0. dat de onderwerpelijke, tusschen de ge
meenten Deil en Buurmalsen vastgestelde 
regeling betreffende het toelaten van leer
lingen uit de gemeente B_uurmalsen tot. de~pen
bare lagere school te Deil, welke regeling, mge- i 

volge artikel 7 van de tusschen deze gemeenten 
gesloten overeenkomst, is getroffen voor den 
tijd van een jaar, te rekenen van l Januari 
1932, onder bepaling, dat zij geacht wordt 
stilzwij~end van jaar tot jaar te worden ver
lengd, wanneer zij niet door een der partijen 
schriftelijk wordt opgezegd ten minste drie 
maanden vóór het eindigen daarvan, niet is 
opgeheven in den zin van artikel 135, l ste 
lid, der gemeentewet, doch eenvoudig, op 
grond van de tusschen de beide gemeenten 
gesloten overeenkomst, tengevolge van de door 
burgemeester en wethouders van Buurmalsen, 
ter uitvoering van het raadsbesluit van 29 
September 1937, gedane opzegging na afloop 
van het jaar 1937, waarvoor zij laatstelijk 
stilzwijgend was verlengd, op l Januari 1938 
is geëxpireerd ; 

dat deze overeenkomst, aldus geëindigd, 
niet weder kan herleven en de daarbij vastge
stelde regeling niet wederom in werking kan 
worden gesteld door onthouding van goedkeu
ring aan eene opheffing, welke in het onder
werpelijke geval niet heeft plaats gevonden ; 

dat, zoo Gedeputeerde Staten eene regeling, 
als bedoeld, ook na hare expiratie gewenscht 
achten, zij met toepassing van artikel 19, 5e 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 bevoegd zijn 
de totstandkoming daarvan te bevelen, doch 
dat artikel 135, le lid, der gemeentewet in 
dit geval toepassing mist ; 

dat het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten mitsdien niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 en de 
gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland van 28 December 1937, n°. 229, te 
vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz., 

(A . B.) 

13 Juni 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Pol.Verord. v. d. banne Hoorn 
a rt. 2; B. W. art. 625.) 

Al neemt bij de regeling van de huis
houdelijke belangen van een waterschap 
het regel en van den waterstand een eerste 
plaats in, toch mag het waterschap daarbij 
tevens letten op het belang van de in zijn 
gebied gelegen gronden en mag hiermede 
rekening houden in zijne voorschriften, be
treffende de doorvaart in de aan zijn keur 
en schouw onderworpen wateren. 

Een verbodsbepaling als de onderhavige, 
waarbij het op eenigerlei wijze belemmeren 
van de doorvaart in vaarten of slooten 
wordt verboden, ontneemt aan de eigena
ren niet den eigendom der in het water
schap gelegen wateren, doch bevat slechts 
eene in art. 625 B. W. toegelaten beper
king van den eigendom, waarin door het 
in de artt. 679 en 715 B. W. bepaalde 
geen verandering wordt gebracht. 

Het bepaalde in art. 2 der Pol. Verord. 
voor de banne Hoorn overschrijdt derhalve 
niet de verordeningsbevoegdheid van het 
waterschap. 
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Op het beroep van G. T ., tuinder , te Hoorn, 
tequirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtba nk te Alkmaar van 25 J anuari 
1938, waarbij in hooger beroep, met vernie
tiging va n een vonnis van het Kantongerecht 
te Hoorn op 13 October 1937 in deze zaak 
gewezen, requirant ter zake van " in de banne 
Hoorn de doorvaart in slooten op eenigerlei 
wijze belemmeren" met aanhaling van de 
artt. 1, 2 aanhef en sub c en art. 21 van de 
Poltieverordening voor de banne Hoorn en 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van drie gulden, bij n iet betal ing en 
verhaal te vervangen door drie dagen hech
tenis. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Requirant is gedagvaard ter zake "dat hij 
den 22 Me i 1937 des namiddags te H oorn de 
doorvaart in een sloot gelegen in de banne 
Hoorn heeft belemmerd door alstoen aldaar 
over die sloot een door hem of van zijnent
wege aangebrachte balk aanwezig te hebben 
gelegen op een hoogte van ± 30 à 40 cm 
boven de waterlijn van die sloot en welke 
balk was bevestigd aan twee in die sloot ge
slagen palen door middel van een beugel en 
een ketting met hangslot." 

Met vernietiging van het vonn is van den 
Kanton rechter te Hoorn, die dit feit bewezen, 
doch niet strafbaar, oordeelde en requ irant 
d aarom van alle rechtsvervolging te d ier 
zake ontsloeg, heeft de Arr.-R echtbank te 
Alkmaar in hooger beroep den requ irant we
gens datzelfde bewezenverkl aarde veroordeeld 
enz. 
· Bij schriftuur heeft requirant zijne bezwaren 
tegen het vonnis der R echtbank uiteengezet, 
a ls vol gt: 

,,Ondergeteekendes raadsman had ter terecht
zitting va n den Kantonl'echter en, in hooge r 
beroep, van de Arr.-R echtbank aangevoerd, 
dat het telastegelegde en bewezene fe it niet 
strafbaar was, omdat de verbodsbepaling bij 
art. 2 aanhef en onder c buiten de verorde
ningsbevoegdheid van het bannebestuur valt. 

De bevoegdheid van een bannebestuur is 
afhankelijk van de taak, die het bannebestuur 
is opgedragen. 

Deze taak wotdt ontleend aan het algemeen 
of bijzonder prnvi nciaal reglement of een 
algemeene provincia le verordening en ten
slotte, indien deze regelen omtrent die taak 
geen volled ige aanwijzi ng mocht inhouden, aan 
de "inrichting" van het waterschap. 

Volgens het ook voor de ba nne Hoo1·n van 
kracht zijnde algemeene waterscha psreglement 
van de provincie Noordholland bestaat de taak 
van het waterschap uit het vaststellen ·, an 
keuren in het huishoudelijk belang van het 
waterschap, onder goedke uring van Gedepu
teerde Staten. 

H et waterschapsbestuur zelve bepaalt echte r 
niet - in tegenstelling met hetgeen ten aan
zien van de gemeente en de provincie het ge
val is - wat in zijn huishoudelijk belang i . 
De inhoudsbepaling van het " huishoudelijk 
belang" moet gegeven worden door prov. re
glementen of - aanvull end - door de " in
richting" of m. a.w. doordat een bepaa lde 
taak li gt binnen de gewone sfeer van het wa
terschap. 

In het onderhavige geval dient de verbods
bepaling van art. 2 aanhef sub c der politie
vero,·dening getoetst te worden aan twee cri
ter ia, n.l. 

a. behoort het tot de taak van het banne
bestuur in het huishoudelijk belang van het 
waterschap keuren te maken, waaraan zijn 
onderworpen alle vaarten en slooten, gelegen 
in het gebied der banne - derhalve wowel 
vaarten en slooten, die e igendom der banne, 
a ls ook die geen e igendom der banne zijn? 

b. behoort het tot de taak van het bannebe
stuur om de belemmering van de doorvaart in 
particuliere slooten te verbieden, wa nneer aan 
het hannebestuur deze bepaalde taak niet ex
pressis verbis is opgedragen, doch men onge
veer 10 jaren door deze slooten heeft gevaren ? 

Ad a. De hoofdbestemming is volgende de 
natuur van de banne H oorn de waterstand te 
rege len. Het is naar ondergeteekendes mee
ning aannemelij k, dat iu deze regeling ook 
betrokken worden a lle watergangen gelegen 
binnen het gebied der ba nne. E en verbods
bepaling a ls b.v. in art. 2 sub a of b ten aan
zien van de afdamming, verna uwing van vaa1·
ten, of de doorstrooming van het water, ge
geven, 1 igt binnen de gewone sfeer van de 
bemoeiing van het wate rschapsbestuur. 

Ad b. Anders staat het naar het bescheiden 
inzicht van ondergeteekende met de bevoegd
heid om de belemmering van de vrije door
vaart te verbieden aan e igenaren van slooten . 

Afgezien van de hierna te behandelen vraag, 
of de geïncrimineerde bepaling der Politie
verordening een ontoelaatbare beperking van 
het e igendomsrecht inhoudt, mist het banne
bestuur ten eenenma le de bevoegdheid om een 
dergelijke bepaling in zijn politie-verm·dening 
op te nemen , aangezien deze bevoegdheid aan 
het bestuur niet werd opged ragen en ook niet 
voortspruit uit de histor ische geaardheid van 
de instelling. Dat dit laatste niet het geval 
is, blijkt uit de overweging van -de R echtbank, 
gebaseerd op een meer dan 10-jarige practijk; 
hetgeen een onvoldoende motiveering van de 
verordeningsbevoegdheid ten deze is. 

De R echtba nk had behooren na te gaan, of 
de bedoelde taak om de doorvaart te regelen 
aan het bestuur met zooveel woorden was 
opgedragen of dat het waterschap deze taak 
krachtens aard en doel van zijn inr ichting 
bezit. Deze "inricht ing" omschrijft Schepel 
" Waterschapswetgeving" Tweede Druk bl. 46 
a ls de " uit verordeningen der wettige macht 
of uit vol g reeksen van feiten en ha ndelingen 
bewijsbare hi stori sche aan leg van het water
schap". 

De R echtbank en eveneens de Kantonrechter 
hebben aan het begrip "huishÓudelijk belang" 
een beteekenîs toegekend, welke in strijd met 
het gel den de recht is. 

Ondergeteekendes raadsman heeft zich o. m. 
op de bewijsbare histor ische aan leg beroepen 
om aan te toonen, dat het bannebestuur in 
casu de bevoegdheid om de doorvaart te rege
len niet bezit. Ongeveer 15 à 20 jaar geleden 
waren er geen tuindersbel a ngen binnen het 
gebied der banne H oorn, omdat a lle perceelen 
weiland waren. 

Tenslotte is ondergetcekende van meening, 
dat de R echtbank ten onrechte de onderha·, ige 
bepal ing der poli t ieverordening in haar a lge-
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meenheid niet in strijd heeft geacht met het 
eigendomsrecht. 

Deze verbodsbepaling maakt het mogelijk , 
dat de eigenaar van een particuliere vaart of 
sloot, gelegen binnen het geb ied van de banne, 
gedwongen wordt een ieder gebruik te doen 
maken van zijn sloot. 

Eenig onderscheid tusschen een waterg;rng, 
welke privaat e igendom is, en een publieke 
watergang is er hoegenaamd niet meer. 

De Rechtbank heeft deze impasse wel aan
gevoeld, naar het ondergeteekende voorkomt, 
maar zij heeft redding gezocht in het begrip 
,,vaarsloot" ,. welk begrip de politie-verorde
ning echter niet kent. Bovendien beteekent een 
,,vaarsloot" historisch een sloot, welke eigen
dom der banne en voor een ieder te bevaren 
is. De Rechtbank motiveert het begrip "vaar
sloot" met een beroep op het feitelijk meer 
dan 10 jaren door eenige belendende eigenaren 
gebruik maken van de sloot. In deze 10 jaren 
zijn er overigens perioden, t ijdens welke de 
sloot niet werd bevaren en niet bevaarbaar 
was en voorts een periode, gedurende welke 
ondergeteekende - eigenaar ·- zich tegen de 
doorvaart heeft verzet. 

De overweging van het vonnis van den Kan
tonrechter was ten deze juist. 

Verwezen moge worden naar een arrest H . 
R . 20 April 1936 N . J. n°. 778 ; alsmede 
arrest H . R. 7 November 1927 N. J. 1928 
bl. 35. 

Niet alleen het eigendomsrecht dient be
schermd te worden, doch ook andere burger
lijke rechten - woals b.v. het recht tot afslui
ting van hetgeen privaateigendom is (a,·t. 
679 B. W.), het tegen schadeloosstelling ver
leenen van uitweg (art. 715 B . W.) en dgl. , 
alhoewel van een uitweg in het onderhavige 
geval geen sprake is en de belanghebbende 
tuinders te land en te water hun produc~n 
kunnen afvoeren, zonder van ondergeteeken,les 
sloot gebruik behoeven te maken en zonder 
in eenig opzicht daardoor ernstig bemoeilijkt 
te worden." 

Het komt mij voor, dat deze bezwaren niet 
opgaan. Naar mijne meening toch heeft de 
R echtbank op juiste gronden aangenomen, 
dat weliswaar de hoofdbestemmi ng van Liet 
waterschap is den waterstand over zijn geheele 
uitgestrektheid in het belang van de daar
binnen gelegen gronden te regelen, wodat de 
regeling van den waterstand bij uitstek in het 
huishoudelijk belang van het waterschap is, 
doch dat het bestuur van het waterschap de 
hem in art. 1 I{eurenwet toegekende V d J'Or 

deningsbevoegdheid echter niet overschrijdt, 
wanneer dit bestuur als bijkomend doel , in het 
belang van de binnen het waterschap gelegen 
gronden, de doorvaart in vaarslooten regelt 
ter verzekering van den afvoer van de voort
brengselen dier grnnden. Al waren er - gelijk 
in de schriftuur wordt beweerd --- ongeveer 15 
of 20 jaar geleden geene tuindersbelangen of 
andere verkeersbelangen binnen het geb ied 
der banne van Hoorn te regelen, omdat a lle 
perceelen weiland waren, clan neemt zulks 
m. i. niet weg, dat de regeling dier belangen, 
wodra zij zich voordoen, wel degelijk geacht 
kan worden het huishoudelijk belang van het 
betrokken waterschap te dienen, ook ronder 
clat die taak met woveel woorden aan het 

bestuur van het waterschap is opgedragen, 
daar zij dan toch voortvloeit uit de gesteldheid 
der gronden, binnen het geb ied van het water
schap gelegen, en dus noodzakelijk geacht kan 
worden voor eene juiste en doelmatige uit
oefening van de op het waterschapsbestuur 
rustende taak, waartoe toch zeker ook behoort 
de wrg om eene zoo voordeelig mogelijke 
exploi tatie der binnen het gebied van het 
waterschap gelegen gronden te bevorderen 
(v.g. H. R. 21 Oct. 1878 W. 4319, N . R. dl. 
120 § 10 bl. 76 ; 25 Nov. 1889 W. 5801, N. R. 
dl. 153 § 35 bl. 267; 24 J uni 1892 W. 6208 
N . R. dl. 161 § 27 bl. 171; 12 J an. 1923 W . 
11060. N. J . 1923, 307). 

Gelijk Uw Raad in zijn eerstgemeld arrest 
van 1878 ten aanzien van eene dergelijke keur, 
als <le onderhavige, bes] iste, wordt de e igen
dom der hierbedoelde wateren · niet aan de 
eigenaren ontnomen, doch alleen het eigen
domsrecht beperkt gelijk art. 625 B. W. toe
laat, terwijl van ontneming van het in art. 
679 B. W. genoemde recht van den eigenaar 
tot afslui ting, hetwelk aJ.leen betrekking heeft 
op erven, ten dezen m. i. geen sprake kan zijn. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, waarin de 
navolgende grieven worden ontwikkeld: a. het 
verbod van art. 2 aanhef en onder c der Po
litieverordeni ng van de banne Hoorn is niet 
verbindend, omdat de bevoegdheid tot het 
uitvaardigen van een dergelijk verbod noch 
uitdrukkelijk aan dat waterschap is toegekend, 
noch uit den aard van zijn inrichting tot haar 
huishoudelijk belang behoort; en b. dit verbod 
houdt een ongeoorloofde beperking in van het 
eigendomsrecht en andere burgerlijke rechten, 
te weten die, bedoeld in de artt. 679 en 715 
B. W.; 

0. dat in het bestreden vonnis, - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, - is 
bewezen verklaard het aan requirant telaste
gelegde, luidende: ,,clat hij enz. (zie con" 
clusie); 

Wat nu de grieven van het middel betreft: 
0 . dat art. 1 van de Politieverordening 

voor de banne Hoorn luidt: ,,Alle vaarten en 
slooten, waaronder begrepen worden alle wa-· 
tergangen, hoe ook genaamd en tot welk doel 
ook bestaande, welke zijn gelegen in het ge
bied der Banne Hoorn, zijn onderworpen aan 
de keur en schouw van het Bestuur die1· 
Banne". 

en art. 2, voorzoover voor deze zaak van 
belang, ,,Onverminderd het bepaalde bij de 
Prnvinciale Toezichtverorden ing op den Wa
terstaat is het verboden: 

c. de doorvaart in vaarten of slooten op 
eeni gerlei wijze te belemmeren." 

0. dat de eerste grief faalt, omdat, al 
neemt bij de regeling van de huishoudelijke 
belangeQ van een waterschap het regelen van 
den waterstand een eerste plaats in, het water
schap daarbij tevens mag letten op het belang 
van de in zijn gebied gelegen gronden en hier~ 
mede reken ing mag houden in .zijne voorschrif-
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ten, betreffende de doo rvaart i11 de aan zijn 
keur en schouw onderworpen wateren ; 

0 . dat de grief b ongegrond is, daar een 
verbodsbepa ling a ls de bedoel de den eigendom 
der in het waterscha p gelegen wa teren niet 
aan de eigenaren ontneemt, doch slechts eene 
in ar t. 625 B. W. toegelaten beperking van 
den e igendom bevat, waarin door het in de 
artt. 679 en 715 B . W . bepaalde geen veran
dering wordt gebracht; 

0 . dat het in voornoemd a rt . 2 bepaalde 
derhal ve de verordeningsbevoegdheid van het 
waterschap niet over chrijdt en het middel 
niet tot cassa ti e ka n leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

13 Juni 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsregisterwet S. r918 n ° . 
493 art. 14.) 

De Rechtb. heeft geenszins vastge
steld, dat de nederzetting van gereq. te 
Leiderdorp ten aanzien van leveringen 
aan derden en aan het personeel zelf
standig naar buiten optreedt. Zulks 
vloeit ook niet noodwendig uit de door 
de Rechtb. als vaststaand aangenomen 
feiten voort. 

De Wijzigingenwet van 2 Juli 1934 
S. 34 7 raakt niet de vraag, o f iets een 
filiaal of bijkantoor is. 

Al zijn in het algemeen de leiders van 
een filiaal of bijkantoor eener onderne
ming van deze afhankelijk, omgekeerd 
doet de afhankelijkheid van de leiders 
eener nederzetting deze niet steeds een 
filiaal of bijkantoor zijn. 

Ten aanzien van beschikkingen als de 
onderhavige is motiveering niet op straf
fe van nietigheid voorgeschreven. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

voor R ijnland te Leiden, ten deze vertegen
woordigd door haar Voorzitter Dirk ten Cate 
Brouwer, wonende te Leiden, en haar als 
zoodanig in rechte vertegenwoordigende ; 
(adv. Mr. A. van der Ent); 

dat bij de hierbij overgelegde beschikking 
van den Kantonrechter te Leiden van 8 D ec. 
1937 op een door de N.V. Vereenigde Touw
fabrieken, gevestigd te Rotterdam, inge
diend verzoekschrift van 28 Juli 1937 ver
zoekster tot cassatie bevolen is de inschrij 
ving in haar handelsregister onder dossier
nummer 1702 opgaafnummer A 1708 te wij
zigen in dier voege, dat daaruit niet langer 
valt af te leiden, dat de N. V. Vereenigde 
Touwfabrieken te Rotterdam een filiaal of 

· bijkantoor heeft- te Maassluis, Vlaardingen, 
Edam, L eiderdorp en ook Sneek; 

dat verzoekster tot cassatie tijdig in be
roep is gekomen van deze beschikking, voor
zoover betreffende het filiaal te Leiderdorp; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
bij hierbij overgelegde beschikking d .d . 2 1 
Februari 1938 de beslissing van den Kan
tonrechter heeft bevestigd; 

dat verzoekster tegen deze beschikking der 
Rechtbank beroep in cassatie instelt en hier
tegen als cassatiemiddelen aanvoert: 

I. S., althans v. t. der artt. 1, 2, 14 en 
20 Handelsregisterwet S. 1918 n °. 493, zoo
als deze is gewijzigd bij de wetten van 26 
Maart 1920 S . 151, 28 Mei 1925 S. 204, 2 
Juni 1928 S. 216 en 2 Juli ~934, S . 347, 20 
R . 0. i.v. m. 172 en 173 (oud) later art. 
162 thans art. 168 Grondwet, 

door, na als vaststaande overgenomen te 
hebben wat in de beschikking van den Kan
tonrechter ten aanzien der feiten is mede
gedeeld, waaronder : 

dat de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken heeft aangevoerd, dat de nederzetting 
Leiderdorp rechtstreeks orders uitvoert, 
welke bij die nederzetting zijn binnengeko
men en ook waren levert aan eigen perso
neel en dat de Vereenigde Touwfabrieken 
hiertegenover hebben gesteld en door getui
gen hebben waargemaakt, dat de orders, 
welke in Leiderdorp binnenkomen en door 
de nederzetting Leiderdorp worden uitge
voerd, in verhouding tot de hoeveelheid goe
deren, welke door die nederzetting over het 

1 geheele land worden gedistribueerd in op
dracht van de Vereenigde Touwfabrieken te 
Rotterdam, buitengewoon miniem zijn en 
slechts betreffen spoedopdrachten van de 
zijde van afnemers, wordende deze orders 
in verreweg de meeste gevallen na schrif
telijk of telefonisch overleg met de hoofd
fabriek uitgevoerd, die althans theoretisch 
haar toestemming tot de uitvoering moet 
geven en dit doet door toezending van een 
bon, terwijl alle facturen van het hoofdkan
toor te Rotterdam uitgaan, ook voorzoover 
de nederzetting te L eiderdorp rechtstreeks 
op rechtstreeksche bestellingen goederen aan 
afnemers heeft toegezonden; 

dat de Vereenigde Touwfabrieken verder 
ten aanzien van de leveranties aan eigen 
personeel heeft medegedeeld dat deze slechts 
een welwillendheid beteekenen tegenover het 
personeel en de gelden daarvoor terstond 
worden betaald en in de kleine kas van de 
nederzetting Leiderdorp vloeien, hebbende 
deze laatste overigens geen financieele ad
ministratie; 

en na verder overwogen te hebben 
dat uit de debatten is gebleken: ' 

1e. dat de nederzetting te Leiderdorp 
beheerd wordt door een administrateur, die 
geen bevoegdheid heeft de geïntimeerde te
genover derden terzake van koop- en ver
kooptransacties te binden; 

2e. dat de nederzetting touw en daarmede 
samenhangende producten voortbrengt, doch 
zelf daartoe geen grondstoffen inkoopt, daar 
deze alleen door het hoofdkantoor worden 
ingekocht; 

3e. dat de nederzetting jaarlijks voor on
geveer een waarde van f 3750,Óoo goederen 
produceert; 

4e. dat de nederzetting zelf geen afnemers 
zoekt; 

se. dat de nederzetting geen verkoopsprij
zen vaststelt; 
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6e. dat de nederzetting wel goederen ten 
verkoop aflevert aan derden, doch tot in 
vergelijking harer producten zeer geringe 
bedragen nl. ongeveer f 3000 per jaar en dan 
alleen aan vaste aan het hoofdkantoor be
kende klanten, terwijl het hoofdkantoor de 
prijzen vaststelt en de facturen verzendt, 

te beslissen, pat op grond van deze feiten 
de nederzetting van geïntimeerde te Leider
dorp niet is aan te merken als een filiaal 
van de N. V. Vereenigde Touwfabrieken in 
den zin der Handelsregisterwet en de be
schikking van den Kantonrechter te be
krachtigen, 

ten onrechte, 
1 °. omdat voor de vraag, of een zaak als 

filiaal van een andere te beschouwen is, niet 
beslissend is de interne regeling van het 
beheeren, maar alleen deze, of en in hoe
verre de zaak in het verkeer zelfstandig 
naar buiten optreedt en dit laatste blijkens 
de feitelijke beslissingen in casu zoowel wat 
betreft afleveringen aan derden als aan het 
personeel het geval was, terwijl het feit, dat 
voor eenige transacties de administrateur 
niet bevoegd was de Vereenigde Touwfa
brieken tegenover derden te binden, niet 
uitsluit, dat zij zoowel betreffende de afle
vering en het vervaardigen der producten 
als ten opzichte van het aanstellen, ontslag 
en betaling van personeel en de fabricage 
der goederen zelfstandig optrad; 

2 °. omdat de min of meerdere zelfstan
digheid t en opzichte van het inkoopen van 
grondstoffen en de verkoop van het ver
vaardigde product niet uitsluit, dat de on
derneming een bedrijf, te weten dat van 
fabrikant, uitoefent en het na de wetswijzi
ging van 1934 er niet meer op aankomt, of 
dat bedrijf een handelsonderneming is; 

3 °. omdat een gedeeltelijke afhankelijk
heid of ondergeschiktheid van de leiders der 
onderneming van een andere juist het ka
rakter van een filiaal of bijkantoor uit
maakt; 

Subsidiair I [. Schending der in het eer
ste middel genoemde artikelen, omdat de 
Rechtbank de bekrachtiging van het vonnis 
van den Kantonrechter niet voldoende met 
redenen omkleed heeft. 

Tot toelichting dezer middelen voert ver
zoekster tot cassatie nog het volgende aan. 

Uit de stukken blijkt, dat door verzoek
ster tot cassatie is aangevoerd, dat het hier 
gold een fabriek, waarin een groot aantal 
werklieden bezig waren en die, naar de fei
telijke beslissing van de R echtbank voor 
een bedrag van f 3750,000 per jaar produ
ceert, terwijl tevens vaststaat, dat in ieder 
geval aan haar personeel en aan winkeliers 
te Leiden en omgeving de gemaakte pro
ducten verkocht werden. Of dit nu al of niet 
met machtiging van de directie van het 
hoofdkantoor geschiedde, maakt in het feit, 
dat de onderneming tegen haar personeel en 
derden als leverancier optrad, geen verschil. 
De onderneming trad als handelaarster op, 
zij het dan ook in geringe mate, en de wet 
onderscheidt niet, of de rechtstreeksche om-

of afzet van het product van weinig of geen 
belang is. Verder hebben Rechtbank en 
Kantonrechter blijkbaar in het oog gehad 
het arrest van den Hoogen Raad van 15 
Juni 1923, N . J. 1923, blz. 951, beslissende, 
dat een fabriek, die zich uitsluitend bezig 
houdt met de vervaardiging van haar fabri 
katen en noch de grondstoffen aankoopt, 
noch met den verkoop van haar afgewerkte 
producten belast is, niet valt onder het be
grip "filialen" . 

Rechtbank en Kantonrechter hielden niet 
in hét oog, in de eerste plaats, dat zooals 
boven aangevoerd in deze onderneming wel 
verkoop plaats had en dus die beslissing van 
den Hoogen Raad hier niet toepasselijk is, 
maar ook, dat de beslissing gegeven werd 
vóór de wetswijziging van 1934, toen voor 
de toepassing _van de wet noodig was, dat 
het gold een handelsonderneming. Na de 
wetswijziging is voldoende, dat in de onder
neming een bedrijf wordt uitgeoefend, waar
voor het fabriceeren van producten, ook al 
verkoopt de onderneming deze niet zelf, 
voldoende is. 

Aangenomen mag worden, dat de Recht
bank ook bedoeld heeft uit te maken, dat 
de onderneming niet alleen geen filiaal maar 
ook geen bijkantoor was. 

Voor het geval de uitspraak anders is op 
te vatten, heeft de Rechtbank haar bevel 
tot verandering van het register niet vol
doende gemotiveerd door niet duidelijk uit 
te maken, dat de onderneming geen bijkan
toor was of omvatte. 

Het tweede middel wordt dus subsidiair 
voorgesteld. 

Op grond van deze middelen verzoekt de 
requirante tot cassatie Uw Raad de aange
vallen beschikking van de Rechtbank te 
vernietigen en mede te vernietigen de be
schikking van den Kantonrechter en de oor
spronkelijke vordering van de N. V. Ver
eenigde Touwfabrieken niet-ontvankelijk te 
verklaren, althans af te wijzen, of zoodanige 
andere uitspraak als Uw Raad zal vermee
nen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Naamlooze Vennootschap Vereenigde 

Touwfabrieken, gevestigd te Rotterdam, 
(adv. Mr. L. J. van Gelein Vitringa); 

dat, enz.; 
Op welke gronden de N . V . Vereenigde 

Touwfabrieken, gevestigd te Rotterdam, als 
verweerster in cassatie de eer heeft den 
Hoogen Raad te verzoeken het beroep in 
cassatie, ingesteld door de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor R ijnland, geves
tigd te Leiden, te verwerpen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

0. ten aanzien van het eerste middel, dat 
dit feitelijken grondslag mist, nu de Recht
bank op de in haar beschikking in zes pun
ten vermelde gronden heeft vastgesteld, dat 
de fabriek van verweerster te Leiderdorp 
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niet is een filiaal in den zin der Handelswet ; 
dat daartegenover verzoekster thans om

standigheden aanvoert in cassatie, welke de 
Rechtbank, hetzij niet besproken heeft zoo
als de regelen betreffende het personeel te 
Leiderdorp, hetzij waaruit de Rechtbank 
andere gevolgtrekkingen maakt, dan welke 
verzoekster wenschelijk acht, zooals de om
standigheid dat de nederzetting te Leider
dorp jaarlijks voor zeer geringe bedragen (in 
verhouding tot de geheele productie) pro
ducten aflevert; 

dat evenmin de beschikking der Recht
bank feiten vermeldt, waaruit het zelfstan
dig optreden der nederzetting b ij het afle
veren van goederen zou kunnen volgen, ze
ker niet in die mate, dat i. c. van een " fili 
aal" zou moeten worden gesproken; 

0. dat ook het tweede middel niet tot 
cassatie kan leiden, daar blijkens de be
schikking der Rechtbank het geschilpunt 
tusschen partijen de vraag betreft of de 
nederzetting van verweerster te Leiderdorp 
in den zin der Handelswet is aan te m erken 
als een filiaal, op welke vraag de Rechtbank 
een zeer gemotiveerd antwoord geeft; 

dat overigens de klacht over gebrek aan 
motiveering van deze beschikking niet tot 
cassatie zou kunnen leiden, nu de wet zulks 
niet nadrukkelijk vordert; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het eerste middel in geen zijner 

onderdeelen tot cassatie kan leiden, en wel : 
in het eerste niet, omdat het feitelijken 

grondslag mist, daar het zich deels beroept 
op feiten, waaromtrent in de bestreden be
schikking niets is te vinden, terwijl voorts 
de R echtbank geenszins heeft vastgesteld, 
dat de nederzetting van gerequestreerde te 
Leiderdorp ten aanzien van leveringen aan 
derden en aan het personeel zelfstandig naar 
buiten optreedt en zulks ook niet uit de door 
de R echtbank als vaststaand aangenomen 
feiten noodwendig voortvloeit; 

in het tweede reeds hierom niet, omdat 
de "wetswijziging van 1934" - waarmee 
blijkbaar is bedoeld de wijziging, welke de 
wet van 2 Juli 1934, S. 347, in de H andels
registerwet S. 1918 n °. 493 heeft aange
bracht - de vraag of iets een filiaal of bij
kantoor is, niet raakt ; 

in het derde niet, omdat - al moge in 
het algemeen juist zijn, dat de leiders van 
een filiaal of bijkantoor eener onderneming 
van deze afhankelijk zijn - omgekeerd niet 
d e afhankelijkheid van de leiders eener ne
derzetting deze steeds een filiaal of bijkan
toor doet zijn; 

0 . dat het tweede middel - daargelaten 
nog of de onderstelling, waarin het is voor
gesteld, ten deze wel aanwezig is - nimmer 
gevolg zou kunnen hebben, daar t en aanzien 
van beschikkingen, als de bestredene, rrtoti
vee ring niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven ; 

Verwerpt het beroep. 

14 J uni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet S. 1931 n°. 476 art. 32, l e I id 
5° j 0

• a rt. 33.) 
Ged. Staten zij n terecht overgegaan tot 

intrekking van een sociëteitsvergunning, 
toen hun gebl eken was, dat de sociëtei t 
niet meer geacht kon worden een sociëte it 
te zij n. Aan de juistheid dezer beslissing 
kan niet afdoen, dat daarna al le maatre
gelen genomen zijn om de meest strikte 
toe pass ing en naleving der Drankwet te 
waarborgen. 

H et fe it dat de uitreiking van het be
sluit van Ged. Staten niet, naar het voor
schrift van art. 33 5e lid, is geschied door 
tusschenkomst van B. en W., doch Ged. 
Staten het besluit rechtstreeks over de post 
hebben verzonden, kan de juistheid van 
het besluit zelve niet aantasten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Koninklijke Harmonie 
Apollo's Lust, te Eindhoven, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 19 Januari 1938, G. N°. 72, IVe afdeeling, 
waarbij zijne sociëteitsvergunning is ingetrok
ken ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 
Mei 1938, No. 172 ; 

Op dP voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Za ken van 9 Juni 1938 N°. 707 G, Af
deeling Volksgezondheid ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij hun evenvermeld besluit hebben 
overwogen , dat burgemeester en wethouders 
van Eindhoven bij besluit van 3 Novem ber 
1892 aan het bestuur van de Koninklijke Har
monie Apollo' s Lust een vergunning voor den 
verkoop van sterken dra nk in het klein hebben 

! verleend voor een aantal localiteiten van het 
perceel Vestdijk n°. 43 te Eindhoven ; dat op 
de akte en het afschrift dezer vergunning op 
9 F ebruari 1905 door hun college d e aanteeke
ning, bedoeld in artilrnl 61 der Drankwet 1904, 
is gesteld, waardoor deze vergunning als socië
teitsvcrgunning is erkend; dat d eze vergun
ning niet meer wordt uitgeoefend door den 
houder daarvan, doch door den heer P. van 
Elten, die deze vergunning voor eigen rekening 
en risico exploiteert; dat de leden der sociëteit 
niet meer door het bestuur daarvan worden 
aangenomen, doch zelfstanclig en zonder het 
bestuur daarin te kennen, door den heer P. van 
E lten voornoemd, die de namen van de door 
hem aangenomen leden in een daarvoor be
stemd register inschrijft; dat het voornoemde 
bestuur niet weet hoeveel leden de Sociëteit 
telt en wie lid zijn en in voorkomende gevallen 
dat r egister moet raadplegen ; dat de Sociëteit, 
daar en geen ballotage-commissie is en de heer 
P. van Elten vrij is in het toelaten van leden, 
zelfs tegen een cntrée-geld, dat door hem wordt 
vastgesteld en vaak lager is dan het officieel 
vastgestelde, vrijwel te allen tijde voor iedereen 
toegankelijk is ; da.t het entrée-geld niet door het 
bestuur der Sociëteit en ten bate van de kas 
der Sociëteit wordt geïnd, doch door en ten 
bate van den heer P. van E lten voornoemd, 
die daarvoor gebruik maakt van blanco, alleen 
door den .l:'enningmcestcr der Sociëteit onder-
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teekende, entréekaarten; dat uit het voorgaan
de blijkt, dat de Sociëteit van de Koninklijke 
Harmonie Apollo's Lust niet meer t e goeder 
trouw Sociëteit kan worden geacht ; dat voorts 
de ledenlijst niet door de handteekening van 
ten minste twee leden van het bestuur, onder 
bijvoeging van dagteekening, is afgesloten; dat 
mitsdien niet wordt voldaan aan den eisch, 
gesteld in artikel 36, 3e lid, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, N°. 476); 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
aangevoerde gronden, waarop deze beslissing 
berust, niet juist zijn, terwijl er in ieder geval 
geen sprake van is, dat zijne vereeniging niet 
te goeder trouw Sociëteit zou zijn en dat zij 
niet behoorlijk haar ledenregister aanwezig 
heeft; dat subsidiair - voor het geval er van 
een omissie in dit opzicht sprake zou kunnen 
zijn- deze in ieder geval van zeer ondergeschikt 
belang is, terwijl momenteel de toestand geheel 
is als de wet vereischt en het bestuur dezer 
vereeniging, aan welke het eervolle praedicaat 
"koninklijke" is verleend, alle maatregelen 
genomen heeft om de meest strikte toepassing 
en naleving der Drankwet in de Statuten en 
reglementen te waarborgen ; dat derhalve de 
vergunning t en onrechte is ingetrokken ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant, toen aan hun college gebleken was, 
dat de Sociëteit van de Koninklijke Harmonie 
Apollo's Lust niet meer geacht kon worden 
een sociëteit te zijn, bij hun bestreden besluit 
terecht tot intrekking van de sociëteitsvergun
ning zijn overgegaan ; 

_dat aan de juistheid van deze beslissing niet 
kan afdoen, dat, zooals het appelleerend bestuur 
in zijn beroepschrift mededeelt, thans alle 
maatregelen genomen zijn om de meest strikte 
toepassing en naleving der Drankwet te waar
borgen; 

dat toch de intrekking eener_vergunning, an
ders dan de weigering daarvan, moet worden 
beschouwd als een sanctie op het niet-naleven 
van de voorschriften van de Drankwet,hoeda
nige maatregel, wanneer hij, zooals hier, door 
het daartoe bevoegde college terecht blijkt te 
zijn genomen, uiteraard niet ongedaan kan 
worden gemaakt, alleen omdat aan de desbe
treffende . niet-naleving der wet inmiddels een 
einde is gekomen ; 

dat de gemachtigde van het appelleerend 
bestuur in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, nog heeft aangevoerd, 
dat, in strijd met het bepaalde van het 5de lid 
van artikel 33 der Drankwet, de uitreiking 
van het bestreden besluit niet is geschied door 
tusschenkomst van burgemeester en wethouders 
doordat Gedeputeerde Staten het besluit recht
streeks over de post hebben verzonden, doch 
dat, daargelaten, dat niet aannemelijk is ge
maakt, dat het bestuur hierdoor in zjjne belan
gen is geschaad, deze, op zichzelf te betreuren, 
niet-naleving van de wet de juistheid van het 
bestreden besluit zelve niet an aantasten; 

Gezien de Drankwet (Staatsbl. 1931, N°. 476) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, enz. 

(A. B .) 

20 J uni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Ook al wordt een patiënt in een "aange
wezen inrichting" opgenomen vóór de ver
klaring, bedoeld in het 4e lid, door den 
deskundige is afgegeven, zoo moet bij de 
beslissing over de vraag, ten laste van 
welke gemeente de verplegingskosten in de 
aangewezen inrichting moeten komen, al 
léén met het tijdstip van afgifte der ver
klaring worden rekening gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Alida van 
Bruggen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Juni 1938, N°. 227; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Juni 1938, N°. 
6760, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Alida van Bruggen, geboren 28 Juni 
1876, in 1934 voor rekening van de Diaconie 
der Nederduitsch Hervormde Gemeente te 
Groningen, die alreeds te voren in haar levens
onderhoud te dier stede voorzag, werd opge
nomen in de inrichting voor ouden van dagen 
"Avondlicht" t e H aren; dat zij, toen op 25 
Februari I 937 haar onrustige geestestoestand 
het noodig maakte, dat haar verblijf in dit 
tehuis terstond een einde nam, op dienzelfden 
dag werd geplaatst in de inrichting "Port Natal" 
te Assen, zijnde een aangewezen inrichting in 
den zin van artikel 7 der wet tot regeling van 
het Staatstoezicht op krankzinnigen, zulks 
nadat het Bureau voor de Openbare Armenzorg 
der gemeente Groningen zich desgevraagd be
reid had verklaard, de kosten te dragen ; dat 
eerst op 14 April daaraanvolgend voor haar 
eene verklaring van een deskundige, als bedoeld 
in artikel 39, vierde lid, der Armenwet werd 
afgegeven; dat de patiënte reeds op 7 Juni 
daaraanvolgend de inrichting heeft verlaten 
en eenige weken daarna, na eerst bij hare familie 
te zijn verbleven, naar het t ehuis t e Haren 
t erug keerde ; 

dat over de betaling van de kosten van ver
pleging van de patiënte in de inrichting te 
Assen tusschen de gemeente Haren en Gronin
gen geschil is ontstaan, en Gedeputeerde Staten 
van Groningen er niet in zijn geslaagd, dit ge
schil in der minne bij te leggen ; 

dat burgemeester en wethouders van Haren 
niet bereid zijn de verplegingskosten voor re
kening van hunne gemeente te nemen, waartoe 
zij aanvoeren, dat de armlastige op verzoek van 
het Burgerlijk Armbestuur van Groningen zon
der eenig voorbehoud voor rekening dier ge
meente in het sanatorium is opgenomen ; dat 
blijkens de jurisprudentie der Kroon op die 
bereidverklaring door Groningen niet kan wor
den teruggekomen ; dat bovendien de patiënte 
geheel ten laste van de Diaconie der Neder
duitsch Hervormde Gemeente te Groningen 
werd overgebracht naar en ter verpleging werd 
opgenomen in het gesticht "Avondlicht" te 
Haren, zoodat zich hier een geval voordoet 
analoog o. a. aan dat, beslist bij Ons besluit 
van 3 Augustus 1931, N°. 53, waaruit geconclu
deerd mag worden, dat de gemeente Groningen 
de ko ten heeft te dragen ; dat zij voorts ver-
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wijzen naar Ons besluit van 6 Mei 1933, N°. 24, 
waarbij beslist werd, dat van toepassing van 
het derde (thans vierde) lid van artikel 39 der 
Armenwet geen sprake kan zijn t en aanzien 
van de kosten, voortvloeiende uit de overbren
ging of verpleging van een arme, welke aan het 
afleggen van de in dit lid bedoelde verklaring 
van den deskundige voorafgaat ; dat t en slotte 
zooal niet naar de l etter, dan toch naar de ratio 
van het bij de wet van 27 Juni 1935 (Staatsblad 
no. 379) toegevoegde nieuwe lid van artikel 30 
der Armenwet de gemeente Groningen de on
derhavige verplegingskosten heeft t e betalen ; 

dat burgemeester en wethouders van Gro
ningen vam oordeel zijr, , dat artikel 39 der 
Armenwet hunne gemeente niet verplicht tot 
het dragen van de kosten van verpleging der 
patiënte, waartoe zij aanvoeren, dat de door 
burgemeester en wethouders van Haren be
doelde garantie van de verplegingskosten door 
het Bureau voor de Openbare Armenzorg te 
Groningen is afgegeven zonder de vereischte 
machtiging van burgemeester en wethouders; 
dat dit bureau zijne bemiddeling heeft verleend 
tot plaatsing van de patiënte in "Port Natal" 
te Assen, omdat het bureau het niet verant
woord achtte, dat de patiënte in verband met 
haar toestand nog één nacht in "Avondlicht" 
verbleef ; dat de door burgemeester en wethou
ders van Haren bedoelde jurisprudentie hier 
niet van toepassing is t e achten ; dat van een 
min of meer gedwongen uitbesteding van de 
patiën te naar de gemeente Haren geen sprake 
is geweest ; dat de patiënte geheel op eigen 
initiatief in het Tehuis "Avondlicht" is opge
nomen ; dat de pa tiënte in 1934 eiken band 
met de gemeente Groningen als woonplaats 
heeft verbroken ; da t zij er echter geen bezwaar 
t egen hebben, c;\e kosten van verpleging over 
het tijdvak van '25 Februari tot 14 April 1937, 
welke verpleging niet was gedekt door een ver 
klaring, als bedoeld in artikel 49, lid 4, der 
Armenwet , zoo noodig voor rekening van hunne 
gemeente t e nemen, zulks met het oog op artikel 
30, tweede lid , dier wet , dat wellicht hier van 
toepassing kan worden geacht ; 

O. dat zich hier voordoet een geval inzake 
de toepassing van artikel 39 der Armenwet, 
waarin VVij ingevolge artikel 75, eerste lid, dezer 
wet bevoegd zijn eene beslissing t e nemen ; 

dat weliswaar burgemeester en wethouders 
van H aren meenen zich t e kunnen beroepen 
op een van de zijde der gemeente Groningen 
zonder eenig voorbehoud afgelegde bereidver
k laring jegens de directie van " Port Natal" t ot 
betaling van de kosten van verpleging van de 
patiënte in die inrichting, op welke garantie 
naar bun gevoelen niet kan worden t erugge
komen, doch dat aan die bereidverklaring niet 
het door hen bedoeld gevolg kan worden toege
kend, alreeds hierom, wijl h et Bureau voor de 
Openbare Armenzorg t e Groningen, dat deze 
verklaring afgaf, geen bevoegdheid had eene 
verbintenis van zoo ver gaande strekking voor 
de gemeente aan te gaan ; 

O. dat het onderhavige geschil betreft de 
vraag, uit welke kas behooren te worden betaald 
de kosten, voort vloeiende uit de verpleging 
van de patiënte in "Port Natal" na het tijdstip, 
waarop door den deskundige de verklaring, 
bedoeld in artikel 39, 4e lid , der Armenwet, 
werd afgegeven : 

L. 1938. 

dat met name de betaling van de kosten van 
verpleging van de patiënte over het tijdvak, 
dat aan de verklaring van den deskundige voor
afging, hier geen voorwerp van onderzoek be
hoort uit t e maken ; 

dat immers, indien dit wel zoo ware, de wer
king van artikel 39 der wet - zulks is kenne
lijken strijd met de bedoeling des wetgevers -
zou gerekend worden zich mede uit t e strekken 
over een tijdvak, waarover niet is geconsta
teerd, dat de arme reeds verkeerde in zoodani
gen toestand, dat bij niet-verpleging in de in
richting verpleging in een krankzinnigenge
sticht noodig of wenschelijk zou zijn ; 

0. dat als de gemeente, welke de verplegings
kost en na het tijdstip van afgifte van de verkla
ring van den deskundige behoort t e betalen, 
moet worden aangewezen de gemeente Haren, 
aangezien naar Ons oordeel de patiënte op dat 
tijdstip in riie gemeente woonde ; 

dat toch, al is het waar, dat de opneming 
van de patiënte in 1934 in het t ehuis " Avond
licht" te Haren geschiedde op kosten van de 
Diaconie der Nederduitsch Hervormde Ge
meente t e Groningen, niett,P,min de band tus
snhen de gemeente Groningen en de patiënte 
bij haar vertrek uit die gemeente naar Haren 
werd verbroken, vermits uit de omstandigheden 
zooals die zich toenmaals voordeden, valt af 
t e leiden, dat zij den wil heeft gehad haar hoofd
verblijf t e Haren t e vestigen, waartoe zij gees
telijk in staat was t e achten; 

dat moet worden aangenomen, dat de patiënte 
dit hoofdverblijf niet had verloren, toen op 
14 April 1937 te haren aanzien de verklaring 
van den deskundige, bedoeld in artikel 39, 4de 
lid, der Armenwet, werd afgegeven ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Haren aan te wijzen als de 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
Alida van Bruggen voor de toepassing van 
artikel 39 der Armenwet over het tijdvak van 
14 April 1937 tot 7 Juni 1937. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast , enz. 

(A. B.) 

20 Juni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22bis j 0

• 

art. 19 . ) 
Terecht heeft de Raad beslist, dat de 

instandhouding der eenige openbare lagere 
school in de gemeente wordt gevorderd, nu 
geen regeling omtrent toel ating van leer
lingen met een andere gemeente is getrof
fen. Daaraan doet niet a f, dat de school 
thans nog slechts door 7 kinderen wordt 
bew cht, wodat overeenkomsti g art. 19 Ze 
lid afwijking van de bepaling van a rt. 19 
2e lid door de Kroon telkens voor een 
termijn van 5 jaar zou kunnen worden 
toegelaten , aangezien een besluit, als hier 
bedoeld, door de Kroon niet is genomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Goirle, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord-

19 
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Brabant van 26 ,Tanuari 1938, G. n°. 192, IVe 
Afd., waarbij goedkeuring is onthouden aan 
zijn besluit van 23 December 1937, waarbij is 
beslist, dat ingevolge artikel 19 der Lager
Onderwijswet 1920 wordt gevorderd de instand
houding van de openbare lagere school aan de 
schoolstraat 3, in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van ·1 
Juni 1938, no. 241 ; 

Op de voordracht van Unzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Juni 1938, n°. 7137, afd. L. 0.; 

0. dat de raad van de gemeente Goirle in 
zijne vergadering van 23 December 1937 heeft 
beslist, dat ingevolge artikel 19 der Lager
Onderwijswet 1920 de instandhouding van de 
openbare lagere school, Schoolstraat 3 in zijne 
gemeente, wordt gevorderd ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat, 
berekend naar den maatstaf van artikel 28 der 
Lager-Onderwijswet 1920, het aantal leerlingen 
aan de eenige openbare lagere school te Goirle, 
Schoolstraat n° . 3, bedraagt 103/ , ; dat het aan
tal ingezetenen der gemeente volgens de laatste
lijk door het centraal bureau voor de statistiek 
bekend gemaakte bevolkingscijfers bedraagt 
5832 ; dat de gemeenteraad naar het bepaalde 
in artikel 22his der Lager-Ondenvijswet 1920 
van meening is, dat artikel 19 dier wet instand
houding der school vordert ; dat krachtens de 
Grondwet overal in het Rijk van Overheidswege 
gelegenheid moet worden gegeven ·tot het ont
vangen van voldoend openbaar algemeen vor
mend onderwijs; dat artikel 19, lid l, der Lager
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat in elke gemeente 
"voldoend lager onderwijs wordt gegeven in een 
genoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen toegankelijk zijn" ; dat het 2e lid van 

het genoemde artikel 19 inhoudt, dat •,,afwij
king van deze bepaling niet kan worden toege
laten, zoolang nog 8 of meer leerplichtige kin
deren de bestaande openbare school bezoeken ; 
dat de meest nabijzijnde openbare lagere school 
in Tilburg (korte Schijfstraat) 5 km van zijne 
bestaande openbare lagere school (het centrum 
der · gemeente) is verwijderd, hetgeen voor 
kinderen van 6 jaar af op zichzelf reeds zeer 
bezwaarlijk is ; dat bovendien een vooral voor 
de kinderen zeer gevaarlijke voorrangsweg de 
verbinding met Tilburg vormt, welke weg 
te smal is, een fietspad heeft binnen de boomen
rij, dat niet van den weg is afgescheiden, en in 
Tilburg tegelijk met den Rielscheweg op een 
gevaarlijk punt uitmondt in de smalle Laar
straat, en vooral daar een zeer groot gevaar 
voor kinderen oplevert; dat het aantal kin
deren wel gering is, doch dat dit grootendeels 
moet worden toegeschreven aan het plotse
ling overlijden van het schoolhoofd (eenmans
school) en de daarop gevolgde vacature ; dat 
evenwel de verwachting gerechtvaardigd is, 
dat binnen enkele jaren dit aantal weer zal 
toenemen ; dat in dit najaar in de gemeente 
een nieuwe fabriek is gevestigd, namelijk de 
N.V. Tilkamwol, die een vast personeel heeft 
van 180 man. terwijl ook nog 2 kleinere fa. 
brieken gebouwd werden en de 5 groote fa. 
brieken alle werden uitgebreid, waardoor boven
dien onevenredige bevolkingtoename verwacht 
wordt ; dat het nieuwe schoolhoofd werd be-

noemd op 22 Maart 1937, na overleg met het 
Departement van Onderwijs, en dat de raad 
het zeer zoude betreuren, indien dit zeer kundige 
en ijverige schoolhoofd, dat uit zijn vaste be
trekking te Vinkeveen hierheen is benoemd, 
thans weer op wachtgeld zou moeten worden 
gesteld ; dat bij onverhoopte opheffing der 
school aan de gemeente Tilburg per leerling 
uit Goirle vergoed zal moeten worden een vast 
bedrag per leerling van f 16.90 per jaar benevens 
de kosten ex artikel 101, 5• lid, welke blijkens 
van de gemeente Tilburg ontvangen gegevens 
geraamd kunnen worden op ruim f 10.- per 
leerling en per jaar, zoodat met de kosten ex ar
tikel 13 der wet het kostenbedrag per leerling 
zal stijgen van ongeveer f 7.- op f 50.-; dat 
hij het bezit van een openbare lagere school in 
zijne gemeente, zooals reeds meermalen is ge
bleken, op hoogen prijs st elt en het verlies daar
van voor de gemeente Goirle ten zeerste zoude 
betreuren ; dat bij de behandeling der jongste 
wetsherzieningen van alle kanten, zoowel van 
uit de Kamers zelf als van de R egeeringstafel 
af uitdrukkelijk is verklaard, dat niet de be
doeling van het in t e voegen artikel 22bis is 
zooveel mogelijk kleine openbare scholen t e 
doen opheffen, doch dat j nist artikel 22bis, het 
tweede en de volgende leden, het voortbe
staan der scholen op grond van artikel I 9 der 
Lager-Onderwijswet 1920 sterker verzekert; 
dat het tegen de bedoeling der wet zou zijn,indien 
de school, die onder de oude wet getolereerd zou 
zijn geweest, daardoor thans zou moeten ver
dwijnen ; dat nog pas bij Ons besluit vanl4 
December 1933, n°. 32 op advies van den Raad 
van State deze school is gehandhaafd, voor
namelijk uit overweging, dat het schoollo
kaal, de meubels en de leermiddelen in zeer 
goeden toestand verkeeren, dat door opheffing 
der school de drukke landhuisbouw aan den 
Tilburgscheweg zal worden belemmerd en dat 
de ouders der thans op de school geplaatste 
kinderen er aanspraak op kunnen maken, dat 
in de behoefte van hunne kinderen aan dat 
onderwijs op voor hen niet al t e bezwaarlijke 
wijze wordt voorzien ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
bij hun besluit van 26 Januari 1938, G. n°. 
192, IVe Afd., aan dit besluit hun goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat de eenige 
openbare lagere school in de gemeente Goirle 
thans door 9 leerlingen wordt bezocht,waarvan 
één den 2len Januari 1938 den leerplichtigen 
leeftijd heeft overschreden, een ander dien 
leeftijd op 26 Maart 1938 zal overschrijden en 
een derde kind woonachtig is te Tilburg; dat 
mitsdien thans voor 7 en op 26 Maart 1938 
slechts voor 6 in de gemeente Goirle woonachtige 
kinderen openbaar onderwijs wordt verlangd ; 
dat bovendien van deze 6 één kind nà het ein
digen van het loopende schooljaar de school 
zal verlaten, één kind op 11 Januari 1939 en één 
kind op 27 Augustus 1939; dat weliswaar, naar· 
het gemeentebestuur vermoedt, bij den aan
vang. van het nieuwe schooljaar 3 nieuwe leer
lingen tot de school zullen worden toegelaten, 
doch dat blijkens van de Onderwijsinspectie 
ontvangen inlichtingen de door dat college 
reeds van jaar tot jaar uitgesproken verwach
ting aangaande toeneming van het getal leer
lingen nimmer is verwezenlijkt geworden ; dat 
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overigens voor de leerlingen, die thans de open
bare lagere school te Goirle bezoeken, voldoende 
mimte op de openbare lagere school te Tilburg 
Korte Schijfstraat beschikbaar is; dat, wan
neer die kinderen op deze Ia.atste school worden 
toegelaten, daarmede geen uitbreiding van het 
onderwijzend personeel gepaard zal gaan ; dat, 
zoo noodig, het vervoer dier kinderen naar 
Tilburg en terug zonder bezwaar kan geschieden, 
vermits elk hall uur een autobus van Goirle 
naar Tilburg en omgekeerd rijdt ; dat mitsdien 
de instandhouding van de openbare lagere school 
in de gemeente Goirle ingevolge artikel 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 niet wordt gevor
derd; 

dat van dit besluit de raad van Goirle bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
openbare lagere school in 1931 is gerestaureerd 
en van nieuw meubilair is voorzien ; dat de 
opheffing voor de gemeente niet een voordeel, 
doch een nadeel zal beteekenen en voor de 
ouders der kinderen, die naar Tilburg worden 
gezonden, een voortdurende onrust ; dat, be
rekend naar den maatstaf van artikel 28 der 
Lager-Onderwijswet 1920, het aantal leerlingen 
aan deze school over 1937 bedraagt : 103 / 4 ; dat 
in het besluit van de Gedeputeerde Sta en wèl 
wordt overwogen, wanneer de thans school
gaande kinderen den leerplichtigen leeftijd 
overschrijden en wordt aangehaald, dat één 
der kinderen na het eindigen van het thans 
loopende schooljaar de school zal verlaten, en 
zelfs tot 27 Augustus 1939 wordt nagegaan 
wie dàn van de school zullen verdwijnen, doch 
daarbij geen rekening wordt gehouden met 
het door het gemeentebestuur opgegeven feit, 
dat bij den aanvang van het nieuwe schooljaar 
3 nieuwe leerlingen tot de school zullen worden 
toegelaten, omdat vroeger door het gemeente
bestuur uitgesproken verwachtingen volgens de 
ondenvijs-insnectie nimmer zijn verwezenlijkt; 
dat zijns inziens bij dit besluit het cijfer 103/~den 
docrsla~ behoort te geven en dat het van de 
onderWljsinspectie niet te verwachten is, dat 
zij, wat de gemeente Goirle betreft, beter in 
de toekomst kan zien dan burgemeester en 
wethouders (althans zeker niet, indien zij al
leen rekening houdt met kinderen, die de school 
zullen verlaten en niet met kinderen, die er 
bij zullen komen),ofschoon de raad moet toe
geven, dat het aantal leerlingen thans sterk af. 
wijkt · van hetgeen in 1933 door burgemeester 
en wethouders werd verwacht, doen ander
zijds wel als vaststaand kan worden aangeno
men, dat het in artikel 10 vereischte aantal 
leerplichtige leerlingen van 8 of meer ook in 
1938 bereikt zal blijven; dat in begin December 
1936 deze school echter nog 23 leerlingen telde, 
doch dat dit aantal tengevolge van het over
lijden van het hoofd der school plotseling toen 
is achterujtgegaan; dat na rut overlijden door 
burgemeester en wethouders aan de onderwijs
inspectie eerst mondeling en later schriftelijk 
bij schrijven van 22 December 1936 is medege
deeld, dat het tijdstip om tot opheffing der 
school over te gaan, naar hunne meening toen 
gekomen was, ,.indien de Minister opheffing 
der school geboden acht"; dat hierop alleen 
ten antwoord werd ontvangen, dat burgemees
ter en wethouders de opheffing konden voor
stellen, doch dat op een voorstel van de zijde 

der onderwijsinspectie niet . te rekenen was; 
dat burgemeester en wethouders de eenige ge
legenheid voor openbaar lager onderwijs gaarne 
wilden behouden en dus het initiatief voor op
l:teffing in geen geval ,vilden nemen ; dat door 
burgemeester en wethouders echter vóór de 
benoeming bovendien het betrokken Departe
ment nog is opgebeld en de Heer Prof. Dr. G. 
A. van Poelje persoon.lijk toen heeft medege
deeld, dat op de normale wijze in de vacature 
moest worden voorzien ; dat door de benoeming 
van den Heer J. G. A. Dirksen thans weer 
een zeer goed hoofd aan deze school verbonden 
is, die daarvoor een vaste betrekking als onder
wijzer liet varen, na zijne aanstelling is ge
huwd en zich hier heeft gevestigd vanuit Vinke
veen; dat de raad hem nu gaarne bijvoorbeeld 
een vijftal jaren in de gelegenheid zou willen 
stellen de openbare lagere school weer op te 
werken, hetgeen met het oog op den landhufa
bouw langs den Tilburgscheweg, de nabije lig
ging der Voltfabrieken en de vestiging van vele 
Rijksambtenaren niet onmogelijk wordt ge
acht ; dat het besluit tot instandhouding der 
school en ook dit besluit met algemeene stem
men door den raad is genomen ; 

0. dat artikel 19, l e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 :voorschrijJ.t, dat in elke gemeente 
voldoend lager onderWJJS gegeven wordt in een 
"enoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
~deren zonder onderscheid van godsdienstige 
gezindheid toegankelijk zijn ; 

dat bij opheffing van de onderwerpelijke 
school, zijnde de eenige openbare lagere school 
in de gemeente Goirle, aan dit wetsvoorschrüt 
niet zou worden voldaan, te minder nu niet ge
bleken is, dat tusschen deze gemeente en eene 
naburige gemeente eene regeling is getroffen, 
omtrent de toelating van kinderen uit de ge
meente Goirle op een school óf op scholen in 
die andere gemeente ; 

dat nu wel, blijkens de ingewonnen ambts
berichten, de bedoelde school thans nog slechts 
door 7 kinderen wordt bezocht, zoodat over
eenkomstig het 2e lid van artikel 19 der wet 
afwijking van de bepaling van artikel 19, l e 
lid, door Ons, den Onderwijsraad gehoord, 
telkens voor een termijn van vijf jaar, zou 
kunnen worden toegelaten, doch dat een be
sluit, als hierbedoeld, door Ons niet is geno
men; 

dat mitsdien de raad van Goirle terecht heeft 
beslist, dat ingevolge artikel 19 der Lager
Onderwijswet 192(1 de instandhouding van de 
meergemelde school wordt gevorderd en Gede
puteerde Staten ten onrechte aan dit besluit 
hun goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 26 Januari 1938, G. n°. 192, IVe Afd ., aan 
het voormelde besluit van den raad van Goirle 
van 23 December 1937 alsnog goedkeuring 
te verleenen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 
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22 J uni 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenwet art. 15.) 

Art. 15 lid 2 der Wegenwet, onderhouds
plicht voor bet openbaar gezag scheppend 
wanneer dit gedurende "tien achtereenvol
gende jaren" den weg heeft onderhouden, 
is aldus te verstaan, dat ook jaren vóór de 
inwerkingtreding der wet medetellen, voor
zoover zij onmiddellijk vóór die inwerking
treding een aaneenslu itende periode van 
10 jaren vormden of wel ernà te zamen 
met sinds"dien verstreweil. jaren een ··zooda
nige periode opleveren. 

Dat een ander den onderhoudsplicht had 
t. a . v. een door het openbaar gezag onver
plicht onderhouden weg doet aan de wer
king van het a rtikel niet af. 

Evenmin dat de weg aan een particulier 
in eigendom toebehoorde. 

Nu de R. v. B. feitelijk heeft vastge
steld, dat de gemeente niet slechts van 
1915-1925 (art. 15 lid 2), doch ook daar
na, den weg heeft onderhouden, derhalve 
ook gedurende de tien aan 1 Oot. 1932 -
datum van inwerkingtreding der Wegen
wet - voorafgaande jaren (art. 23, lid 2), 
moet worden aangenomen, dat sinds 1 Oct. 
1932 op de gemeente de onderhoudsplicht 
van den weg rust. · 

Daaraan doet niet af het ook nog door 
belanghebbende verrichte onderhoud, ver
mits dit I igt na 1 Oct. 1932, toen dus de 
onderhoudsplicht van de gemeente reeds 
was ingetreden. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassa~ie van A 

te B tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Roer
mond van 6 Dec. 1937 betreffende den hem 
opgelegden aanslag in de straatbelasting van . 
de gem. Itteren voor het dienstjaar 1936; 

Gezien de stukken; 
0 . dat belanghebbende in voormelde belas

ting is aangeslagen voor eigendommen, belen
dende aan de zoogenaamde Eiken-Allee, ook 
genaamd Laan van Meerssenhoeve, gelegen in 
de gem. Itteren; dat hij tegen dezen aanslag 
bij den Raad dier gemeente bezwaar heeft 
ingebracht, zulks op grond, dat de bedoelde 
weg, in eigendom behoorend aan belangheb
bende, wel is een openbare landweg, maar 
niet - gelij k voor den aanslag naar de desbe
treffende Verordening noodzakelijk is - een 
openbare weg; door de gemeente aangelegd of 
bij haar in onderhoud of door haar vedicht of 
ger ioleerd; 

dat, nadat de aanslag door den Gemeente
raad was gehandhaafd, belanghebbende van 
deze beslissing is gekomen in beroep, aanv.oe
rende, dat de gemeente den weg feitelijk niet 
in onderhoud heeft en ook met tot onderhoud 
verplicht is ; 

dat de Raad van Beroep heeft overwogen: 
,,dat de Raa d met appellant van oordeel is, 

dat de woorden "bij haar (de gemeente) in 
onderhoud is" zoo moeten worden verstaan, 
dat de gemeente ook verplicht is den weg te 
onderhouden, zoodat eerst moet worden onder
zocht of in 1936 de onderhoudsplicht op de 
gemeente rustte; 

dat appellants gemachtigde ter zitting van 

den Ra.ad heeft betoogd, dat zulks niet het 
geval is, daar uit een door hem overgelegd 
uittreksel uit den legger der openbare wegen 
en voetpaden der gem. Itteren, waarvan de 
juisthei d door den Burgemeeste r niet is be
twist, blijkt dat appellant als onderhoudsplich
tige moet worden beschouwd ; 

dat appellants gemachtigde tot ondersteu
ning van zijn betoog een beroep heeft gedaan 
op de Wegenwet, die in art. 55 bepaalt, dat 
binnen 5 jaar, te rekenen vanaf den dag van 
de inwerkingtreding der wet, zijnde 1 Oot. 
1932, de in art. 27 bedoelde leggers moeten 
zijn opgemaakt, en voor zoover vóór het e inde 
van dien termijn de leggers nog niet zijn 
opgemaakt, de bij de inwerkingtreding vast
gestelde leggers van kracht blijven ; dat nu in 
1936 en ook bij de behandeling dezer zaak 
voor den Raad nog geen nieuwe legger was 
opgemaakt - hetgeen door den Burgemeester 
1s erkend -, waaruit appell a nts gemachtigde 
de conclusie heeft getrokken, dat de onder
houdsplicht op appellant is blijven rusten; 

dat bij dit betoog echter uit het oog is ver
loren, dat het genoemde art. 55 der Wegenwet. 
tevens bepaalt, dat bedoelde vroeger reeds 
vastgestelde leggers alleen van kracht blijven 
"met dien verstande, dat hie rdoor niet wordt 
belet, dat cle artt. 6 tot en met 17 en 19 tot 
en met 26 van deze wet aanstonds bij de inwer
kingtreding van kracht zijn"; 

dat het tweede lid van art. 15 dezer wet 
bepaalt, dat de gemeente verplicht is een weg 
te onderhouden, wanneer de gemeente dien 
weg gedurende tien achtereenvolgende ja ren 
hee(t onderhouden, en dat het tweede lid van 
art. 23 inhoudt, dat de ver pi ichting om toen 
weg te onderhouden is te niet gegaan, wan
neer gedurendP tien achtereenvolgende jaren 
daaraan niet is voldaan en tevens gedurende 
dien tijd de weg is onderhouden door de ge-

. meente; 
dat daarom onderzocht en beslist moet wor

den, of in 1936 de bedoelde weg gedurende 
tien ach tereenvolgende jaren door de gemeente 
is onderhouden en door appell ant aan de ver
pi ichting tot onderhoud, voor zoover die op 
hem mocht hebben gerust, niet is voldaan, uit 
welk onderzoek tevens zal kunnen blijken, in 
hoeverre de weg in 1936 feite lijk in onderhoud 
was bij de gemeente; 

dat met betrekking daartoe in het vertoog
schrift door den Burg. der gem. Itteren is 
medegedeeld, dat op 28 Juli 1915 ten Raad
huize aldaar een aanbesteding is gehouden 
voor het m et Maaskiezel verhoogen en verhe• 
teren van den weg, aanvangende aan de grens 
der gem. Meerssen en loopende door het dorp 
Itteren, welke aanbesteding geschiedde volgens 
plannen, bestek en voorwaarden, opgemaakt 
door den Prov. Waterstaat voor Limburg, vast
gesteld door het gemeentebestuur van Itteren 
en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Limburg., in verband met de toekenning van 

. een Provinciaal subsidie ; 
' dat den Raad, uit ter zitting door den Bur

gemeester vertoonde stukken, gebleken is, dat 
deze aanbested ing - van welke door appellant 
niet is beweerd, dat zij niet zou hebben plaats 
gehad of niet zou zijn uitgevoerd - mede be
trof het gedeelte van genoemden weg, dat ge
vormd wordt door bovengenoemde Eikenallee, 
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die over haar geheele lengte deel van den weg 
van Meerssen naar Itteren uitmaakt ; 

dat de Raad uit deze aanbesteding en dP 
yaststaande uitvoering van dit werk gedurende 
de jaren 1915 tot 1918 afleidt, dat de ge
meente in 1916 de Eikenallee onderhield ; 

dat de burgemeester bij het vertoogschrift 
heeft overgelegd verklaringen van A. Cauberg, 
kantonnier der gem. Itteren en J. S. Dolmans, 
veldwachter dier gemeente; 

dat de Raad uit deze verklaringen ,,- waar
van de inhoud in de uitspraak is weergegeven 
- " afleidt dat meergenoemde Eikenallee in 
1915 en gedurende tien achtereenvolgende. ja
ren daarna in onderhoud was bij de gem. 
Itteren; 

dat weliswaar door appellant verklaringen 
zijn overgelegd, op grond waarvan hij wil zien 
aangenomen, dat de Eikenall ee bij hem in 
feitelijk onderhoud was, doch de door appel
lant overgelegde verklaring van J. J. E. van 
den Boornn, d.d. 5 Nov. 1936, een procesver
baal van denzelfden van 1 Juli 1935 en een 
deurwaardersexploit van 31 Oct. 1931 alleen 
betrekking hebben op hetgeen zou zijn ge
schied na afloop van evengemeld tienjarig 
tijdperk, terwijl de verklaringen van L. H . 
Vaessen en B. Paulsen ,,·- waarvan de inhoud 
eveneens in de uitspraak is vermeld -" niet 
van zoodanigen inhoud zijn, dat daaruit blijkt 
dat appellant gedurende gemeld tienj arig tijd
perk metterdaad de Eikenallee heeft onder
houden; 

dat de Raad op gTond van de verklaringen 
van den Burgemeester ter zitting· en den in
houd van gemelde verklaringen van A. Cau
berg en J. S. Dolmans, tevens aanneemt dat 
de gem. Itteren bok na afloop van gemeld 
t ienjarig t ijdperk de Eikenallee tot en met 
het jaar 1936 is blijven onderhouden, waar
tegen niet afdoet, dat appellant gedurende de 
laatste jaren vóór 193'6, met name in 1935, 
eenige onderhoudswerkzaamheden ten behoeve 
van dien weg heeft doen verrichten; 

dat de Raad op grond van het bovenstaànde 
·ran oordeel is, dat in verband mét de artt. 15, 
23 en 55 dei· Wegenwet moet worden aange
nomen, dat op de gem. Itteren de wettelijke 
onderhoudsplicht rustte, toen de Wegenwet op 
l Oct. 1932 in werking trad en ook in het jaar 
1936 en dat die gemeente in 1936 zoowel als 
ook vóór dien tijd, ten minste vanaf 1915, fei-
ielijk dien weg heeft onderhouden;" · 

dat de Raar! dienvolgens - na nog een ,wee
tal , thans niet meer ter zake dienende grieven 
te hebben behandeld - den opgelegden aan-
slag heeft gehandhaafd ; · 

dat tegen deze uitspraak in cassatie wordt 
aangevoerd, dat daarbij art. 15 der Wegemvet 
niet m et juistheid is toegepast~ omdat dit arti
kel slechts het oog kan hebben op onderhoud, 
hetwelk gedurende tien jaren nà het inwer
kingtreden der wet is verricht, zijnde toch niet 
aannemelijk, dat de wet een verplichting zou 
verbonden hebben aan onverplicht verrichte 
handelingen gedurende een periode, in welke 
de gemeente nog niet kon weten, dat daaruit 
een rechtsplicht zou voortvloeien; 

dat in elk geval art. 15 niet van toepassing 
kan zijn in een geval als het onderhavige, 
waarin een ander den onderhoudsplicht heeft, 
ûjnde voor zoodanig geval art. 20 geschreven; 

dat bovendien het door de gemeente aan den 
weg verrichte in strijd was met belanghebben
des eigendomsrecht, en wodanige onrecht
matige daden voor de gemeente niet een recht 
kunnen doen ontstaan; 

dat verder, voorzoover het onderhoud tus
schen 1925 en 1936 terzake dienende mocht 
worden g~acht, naar 's Raads beslissing ook 
belanghebbende het onderhoud heeft gevoerd, 
en dus niet van onderhoud van den weg door 
de Gemeente sprake kan zijn; 

0. hieromtrent: 
dat art. 15, tweede lid, van de Wegenwet -

gelijk ook bij de toelichting van het ontwerp 
van de wet is vermeld - moet worden gelezen 
in verband met art. 4, eerste lid, onder II van 
de wet en aldus is te verstaan, dat - zooals in 
art. 4 bij de verdere behandeling van het ont
werp van de wet met zooveel woorden is neer
gelegd - ook jaren vóór de inwerkingtreding 
van de wet medetellen, voorzoover zij onmid
dellijk vóór de inwerkingtreding der wet een 
aaneensluitende periode van tien jaren vorm
den of wel nà de inwerkingtreding te zamen 
met sindsdien verstreken jaren een zoodanige 
periode opleveren; 

dat aan deze uitlegging niet in den weg 
staat, dat aldus onveq:,!ichte handelingen een 
door den handelende niet te voorzienen rechts
plicht hebben kunnen scheppen, immers juist 
uithoofde van deze mogelijkheid, zij het mee1· 
bepaaldelijk met het oog op art. 4, de inwer
kingtreding van de wet destijds zoodanig is 
geregeld, dat alsnog de gelegenheid bestond 
de intreding van dit gevolg door onderbreking 
van de onverplichte handelingen te voor
komen; 
''· !:lat de wet voorts niet onderscheidt, of t. a. 
v. een door het openbaar gezag onverplicht 
onderhouden weg een ander den onderhouds
plicht had, integendeel art. 23, tweède lid , 
onderstelt, dat zoodanige onderhoudsplicht kon 
bestaan ; 

dat al evenmin de wet onderscheid maakt, 
of de Onderhouden weg aan een particulier in 
eigendom toebehoorde, trouwens die onder
scheiding kwalijk in overeenstemming zou zijn 
met de strekking van de wet, welke blijkens 
de verdere bepalingen van Hoofdstuk IV on
derhoud door het openbaar gezag van de 
openbare wegen den aangewezen toestand acht; 

dat mitsdien, nu de Raad van Beroep fei
telijk heeft vastgesteld, dat de gemeente It
teren niet slechts van 1915-1925, doch ook 
daarna, den weg heeft onderhouden, derhalve 
ook gedurende de tien aan 1 Oct. 1932 - da
tum van inwerkingtreding van de wet - voor
afgaande jaren, moet worden aangenomen, dat 
sinds 1 Oct. 1932 op de gem. Itteren de onder
houdsplicht van den w eg rust; 

dat daaraan hetgeen belanghebbende beef( 
aangevoerd en de R. v. B. heeft aanvaard 
met betrekking tot ook nog door belangheb
bende verricht onderhoud, reeds hierom niet 
kan afdoen, vermits dit blijkens de uitspraak 
kennelijk ligt na 1 Oct. 1932, toen dus de 
onderhoudsplicht van de gemeente reeds wa.s 
ingétreden; 

dat derhalve hi,t aangevoerde niet tot cas
satie kan leiden; 

Verw<>rpt het beroep. (N. J.) 
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23 Juni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 ai-t. 51 j 0

• art. 
125.) 

Ten onrechte heeft de Minister aan art. 
51 16e lid j 0

• art. 125 2e lid grond ont
leend om wachtgeld te weigeren aan een 
onderwijzer eener bijzondere lagere · school, 
nu deze onderwijzer op den dag, vooraf
gaand aan den datum van ingang van zijn 
ontslag, behoorde tot het personeel , waar
van de jaarwedden door het Rijk wmden 
vergoed; aan dit feit doet niet af, dat zijn 
jaarwedde ingevolge art. 97 2e lid op de 
rijksvergoeding in mindering moest worden 
gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingestetd · door 

H. G. Peters, te Susteren, tegen de beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 11 Februari 1938, n°. 20163 
W, afd. L. 0., waarbij zijn verzoek om wacht
geld is afgewezen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Juni 1938, n°. 193 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Juni 1938, n°. 22253 W. afd. L. 0.; 

0. dat het bestreden besluit steunt op de 
overwegingen, dat aan den adressant met ingang 
van 1 Januari 1938 eervol ontslag is verleend 
wegens opheffing van zijn betrekking aan de 
bijzondere lagere school te Susteren, Kom 43, 
welk ontslag bij beslissing van 30 Octobcr 1937 
door de commissie ,an beroep, waarbij de 
school is aangesloten, is gehandhaafd ; dat de 
adressant aan deze school werd benoemd bjj 
besluit van het bestuur van 14 Juni 1937, met 
ingang van 1 Juli 1937 ; dat hij tijdens die be
noeming niet in het genot was van wachtgeld ; 
dat te zijnen aanzien niet de ontheffing is ver
leend van het bepaalde in artikel 97, 2e lid 
ondei; e der Lager-Onderwijswet 1920, zooals 
dat artikel toen luidde ; dat hij dientengevolge 
op den dag, voorafgaande aan den datum van 
ingang van zijn ontslag, niet behoorde tot het 
personeel, waarvan de jaarwedden door het 
Rijk worden vergoed ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
zich met de afwijzing van Onzen Minister niet 
kan vereenigen : dat hij met name niet juist 
acht de overweging van Onzen Minister "dat 
hij dientengevolge op den dag, voorafgaande 
aan den datum van ingang van zijn ontslag, 
niet behoorde tot het personeel, waarvan de 
jaarwedden door het Rijk worden. vergoed" ; 
dat artikel 97, tweede lid, waarop "dienten
gevolge" terugslaat, bepaalt, dat op de Rijks
vergoeding in mindering wordt gebracht ... 
enz. ; dat deze bepaling dus niet spreekt van 
het niet vergoeden van leerkrachten; dat. in
tegendeel de bepaling impliceert, dat een leer
kracht, ten aanzien waarvan het tweede lid 
van artikel 97 wordt toegepast, tot de door het 
Rijk vergoede leerkrachten behoort ; dat, zou 
het anders zijn, een dubbele aftrek zou worden 
toegepast, te weten eenmaal door het niet ver
goeden van het salaris en eenmaal door van de 
Rijksvergoeding, waarin het salaris niet begre
pen is, nogmaals het bedrag van het salaris af 
te trekken ; dat de omstandigheid, vermeld in 

artikel 51, lid 16; der wet zich dan ook in casu 
niet voordoet en er naar zijne meening derhalve 
geen grond kan zijn voor afwijzing van het 
verzoek, om wachtgeld ; 

0. dat H. G. Peters op den dag, voorafgaande 
aan den datum van ingang van zijn ontslag, be
hoorde tot het personeel, waarvan de jaarwed
den door het Rrijk worden vergoed; ' 
. dat daaraan niet afdoet, dat zijn jaarwedde 
ingevolge artikel 97, 2° lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 op de Rijksvergoeding in minde
ring moest worden gebracht ; 

dat mitsdien Onze Minister ten onrechte aan 
het bepaálde bij het 16° lid van artikel 51, 
juncto artikel 125, 2• lid, der wet grond heeft 
ontleend om aan H. G. Peters wachtgeld te 
weigeren; 
. dat dus het bestreden besluit niet kan wordeu 
gehandhaafd en aan H. G. Peters, die aanspraak 
o'p wachtgeld kan doen gelden, als nog een 
wachtgeld behoort te ,vorden toegekend in 
voege als hieronner is aangegeven ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

aan H. G. Peters toe te kennen een wachtgeld 
van elf honderd vier en tachtig gulden (f 1184) 
's jaars gedurende het tijdvak van 1 Januari 
tot en met 31 Mi.art 1938 en van zeven honderd 
zeventig gulden (f 770) 's jaars gedurende het 
tijdvak van 1 April tot en met 30 Juni 1938. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

23 Juni 1938. KONINKLIJK BESLUl'J'. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22bis j 0

• 

art. 19.) 
Aan den eisch van art. 19 le Jid ka11 

niet geacht worden te zijn voldaan, indien 
·de ouders, die in het deel der gemeente, 
waar de school zou worden opgeheven, 
woonachtig zijn, hun kinderen, ten getale 
van ongeveer 28, moeten zenden naar een 
andere openbare school in dezelfde ge
meente, waarheen de afstand voor niet 
minder dan 14 leerlingen 4500 à 5760 m 
bedraagt. 

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

1°. den raad der gemeente Zelhem en 2°. H. J . 
Halfman en drie andere leden van dien raad. 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Geldedand van 23 l<'ebruari 1938, n° . 376, L. 0., 
waarb\i go.edkeuring is onthouder, aan het 
besluit v,m den raad der gemeente Zelhem van 
22 Janua.ri 1938, waarbij is besloten te bepalen, 
dat de instandhouding der openbare lagere 
school te Velswijk, in die gemeente. ingevolge 
artikel 19 der -Lager Onderwijswet 1920 wordt 
gevorderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Gc·
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2r, 
Mei 1938, n°. 222; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen van 
17_Juni 1938, n°. 6855, afdeoling Lager Onder-
WlJS; • 

0. dat de raaci der gemeente Zelhem bij zijn 
besluit van 22 Januari 1938 heeft beslist. dat 
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de instandhouding der openbare lagere school 
te Velswijk, ingevolge artikel 19 der Lager 
Onderwijswet 1920, wordt gevorderd, daarbij 
overwegende, dat is gebleken, dat de genoemde 
school op 16 Maart 1937 door 32, op 16 Juni 
1937 door 34 en 16 September 1937 door 35 
en op 16 December 1937 door 32 leerlingen werd 
bezocht, van welke laatsten 4 afkomstig uit 
de gemeente Hummelo en Keppel ; dat van 
de resteerende 28 leerlingen op 16 December 
1937 14 op grooteren afstand dan 4 km van de 
openbare lagere school te dorp Zelhem woon
den, welke school, wat hare ligging betreft, 
het meest in aanmerking kamt om eventueel 
door de leerlingen der openbare lagere school 
te Velswijk te worden bezocht; dat het bijna 
geen betoog behoeft, dat het bezoeken van de 
openbare lagere school te dorp Zelhem door 
deze kinderen op grnote bezwaren stuit, speciaal 
voor hen, die meer dan 4 km van deze school 
wonen ; dat in den winter toch de wandeling 
van deze vaak zeer jeugdige kinderen naar de 
school m ~et geschieden langs wegen en voet
paden, welke door de wisselende weersgesteld
heid soms in onbegaanbar,m toestand verkeeren, 
terwij l de wandeling naar huis, mede door de 
vroeg invallende duisternis, eveneens op groote 
bezwaren stuit ; dat ook voor de gemeente
financiën de opheffing der school nadeelig zal 
kunnen werken ; dat toch, zooals reeds is opge
merkt, meer dan 14 kinderen op meer dan 4 km 
afstand van de school te dorp Zelhem wonen ; 
dat de ouders, voogden of verzorgers dezer 
kinderen over het algemeen in aanmerking ko
men voor steun ter tegemoetkoming in de ver
voerkosten der kinderen, waarop artikel 13 der 
wet hun recht geeft, een recht, dat zeer zeker 
door hen zal worden gehanteerd ; dat dus prac
tische en financieele bezwaren vorderen, dat 
de openbare lagere school te Velswijk in stand 
worden gehouden ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 
hun besluit van 23 Februari 1938, n°. 376, L. 0., 
aan het evenvermelde besluit van den raad 
der gemeente Zelhem goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat krachtens het eerste 
en tweede lid van artikel 22bis der Lager
Onderwijswet 1920 de school te Velswijk moet 
worden opgeheven, tenzij door die opheffing 
de toestand zou ontstaan, dat in de gemeente 
Zelhem geen voldoend lager onderwijs zou wor
den gegeven in een genoegzaam aantal scholen, 
welke voor alle kinderen zonder onderscheid 
van godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn; 
dat deze toestand zich slechts dàn voor zou 
doen, indien bij opheffing van de school te 
Velswijk de leerlingen dezer school geen plaats 
zouden kunnen vinden in een andere openbare 
school ; dat, getoetst aan dit beginsel - zijnde 
bot oenige criteriwn voor de voldoening aan 
artikel 19, eerste lid, der wet - naar het oordeel 
van Gedeputeerde Staten nie,t kan worden ge
zegd, dat de instandhouding_ van de openbare 
lagere school te Velswijk ingevolge het even
gemelde wetsartikel wordt gevorderd ; dat im
mers voor de leerlingen dezer school voldoende 
plaats is in de openbare lagere school te dorp 
Zelhem, en, wat de uit de gemeente Hummelo 
en Keppel afkomstige leerlingen betreft, in een 
openbare lagere school van die gemeente; dat 
de groote afstand voor een aantal leerlingen, 
alsook cventueele andere bezwaren tegen op-

heffing van de school t e Velswijk, slechts voor 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, grond kunnen opleveren om ont
heffing te verleenen ingevolge het derde lid 
van artikel 22bis, welke bevoegdheid in het 
vierde lid van dat artikel nader is geregeld, voor 
zooveel het afstandbezwaar betreft, en voorts 
nadere regeling heeft gevonden in het zesde lid, 
waar zonder eenige bepaling sprake is van 
,, bijzondere gevallen" ; 

dat van deze beslissing bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 

1°. de raad der-gemeente Zelhem, daarbij 
de gronden, welke hem tot het nemen van zijn 
besluit hebben geleid, herhalend ; 

2°. R. J. Halfman en drie andere leden van 
dien raad, in hoofdzaak aanvoerende, dat bij de 
schriftelijke en mondelinge toelichting en behan
deling in de Staten-Generaal van het voorstel, 
dat heeft geleid tot de wijziging van de Lager
Onderwijswet 1920 (wet van 22 Mei 1937, 
Staatsblad n°. 322), duidelijk is komen vast te 
staan, dat een gemeente door het hebben van één 
openbare school nog niet onder alle omstandig
heden voldoet aan het voorschrift van het 1 • lid 
van artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 ; 
dat toch in dat lid niet wordt gesproken van 
1 school, maar van een genoegzaam aantal 
scholen ; dat in de Memorie van Toelichting van 
het bovengemelde wetsontwerp door den Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
o. a. werd gezegd : ,,Het is den ondergeteekend c 
in het licht van dit voorschrift niet duidelijk, 
waarom na aanneming van het wetsontwerp 
een school slechts dan een school in den zin van 
artikel 19 zou kunnen zijn, als zij de eenige 
openbare school ter plaatse was. Dat het artikel 
in een uitgestrekte gemeente op verschillende 
plaatsen een openbare school kan eischen, is 
ook het oordeel van den ondergeteekende"; 
dat in de uitgestrekte gemeente Zelhem niet 
gezegd kan worden, dat voldaan wordt aan het 
voorschrift van artikel 19, indien slechts één 
openbare school in het dorp Zelhem in stand 
gehouden wordt; dat er dan niet voldoend 
openbaar onderwijs wordt gegeven in een ge
noegzaam aantal scholen, die voor alle kinderen 
zonder onderscheid van godsdienstige gezind
heid toegankelijk zijn ; dat men zulks ook voelt 
in de kringen van het bijzonder onderwijs voor 
de bijzondere scholen, hetgeen blijkt uit het 
feit, dat verscheidene kerkelijke scholen in de 
gemeente of zéér nabij de grens der gemeente 
bestaan : in totaal niet minder dan 5 ; dat zij 
opheffing van de openbare school te Velswijk 
kennelijk in strijd achten met het 1 • lid van 
artikel 19; dat de openbare school te Velswijk 
ligt op een afstand van ± 3.5 km van die te 
Zelhem ·en van ± 6 km van die te Hummelo, 
zoodat moeilijk kan worden volgehouden, dat 
de openbare scholen in deze streek te dicht 
opeen liggen, daar dit de eenige openbare scholen 
zijn ; dat er voor leerlingen - in het bijzonder 
voor jeugdige - ernstige bezwaren kleven aan 
het moeten afleggen, 2 maal daags, van zulke 
groote afstanden, als zal moeten ~escbieden na 
eventueele opheffing van de school te Velswijk; 
dat deze- afstandsbezwaren niet worden opge
heven door vergoedingen ; 

0 . dat in dit geschil moet worden beslist, 
of ingeval van opheffing van de openbare school 
te Velswijk zon kunnen gezegd worden, dal; 
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in de gemeente Zelhem niet voldaan zou zijn 
aan den eisch van artikel 19, le lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, dat aldaar voldoende lager 
onderwijs moet worden gegeven in een genoeg
zaam aantal scholen, welke voor alle kinderen 
zonder onderscheid van godsdienstige gezind
heid toegankelijk zijn; 

dat, de omstandigheden, zooals die zich in 
het onderhavige geval voordoen, in aanmerking 
genomen, naar Ons oordeel de opheffing van 
de openbare school te Velswijk inderdaad niet 
met het bepaalde in de evengenoemde wets
bepaling vereenigbaar is ; 

dat met name het deel der bevolking in de 
gemeente Zelhem, dat zijne kinderen openbaar 
onderwijs wil doen genieten, niet geacht kan 
worden daartoe overeenkomstig het meerge
meld wetsvoorschrift voldoende in de gelegen• 
heid te zijn gesteld, indien diegenen onder hen, 
die in Velswijk en omgeving wonen, hunne 
kinderen, ten getale van ongeveer 28, naar de 
openbare school te dorp Zelhem moeten zenden 
waarheen blijkens de overgelegde ambtsberich
ten de afstand voor niet minder dan 14 leerlingen 
4500 à 5760 m bedraagt; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten het vorenvermelde 
besluit van den raad der gemeente Zelhem als
nog goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast, enz. 

(A. B .) 

23 Juni 1938. KONINKLIJK BESLUI'.l'. 
(Middelbaar Onderwijswet art. 36quate1·.) 

Een contractueele jaarlijksche storting 
door de gemeente, bestaande uit een ge
durende een aantal jaren te betalen bedrag 
voor de kosten van den bouw en de in• 
richting van het schoolgebouw en een be
drag a ls tegemoetkoming in de kosten van 
instandhouding, is in zijn geheel aan te 
merken als een jaarlijksche geldelijke tege
moetkoming, waarvan het bedrag inge
volge het bepaalde in de tweede alinea 
van lid 6 (oud ; na de wet van 22 April 
1937 S. 300 : 10) in mindering op de bij 
dragen moet worden gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Almelo tegen het 
besluit van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 21 Mei 1937, 
n°. 3302T, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs, waarbij o;m. is vast
gesteld de door die gemeente ingevolge artikel 
36quate1· der Middelbaar-Onderwijswet ver
schuldigde bijdrage over 1937 in de kosten 
der Rijks hoogere burgerschool te Almelo ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van !Juni 
1938, n°. 18 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 17 
Juni 1938, n°. 8653, afdeeling Voorbereidend 
Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 
· O. dat bij bovengenoemd besluit Onze Mi-

nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap• 
pen o.m. de door de gemeente Almelo inge
volge artikel 36quater, 5• lid, der Middelbaar
Onderwijswet, zooals die luidde vóór de wijzi
ging bjj de wet van 22 April 1937, S. 320, ver
schuldigde bijdrage . in de kosten der Rijks 
hoogere burgerschool te Almelo voor het jaar 
1937 heeft vastgesteld ov f 12.607,67; 

dat van dit besluit; het gen:i,eentebestuur van 
Almelo bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat blijkens schrijven ··van den Mi
nister van 8 Juni 1937, n°. 8531 m, Afdeeling 
V. H . M. 0., de bijdrage, die onverminderd 
f 26.671,20 bedraagt, ingevolge lid 6 (oud) van 
artikel 36qiiater der Middelbaar-Onderwijswet 
wordt verminderd met : le. 4.0398% van 
f 62.000.-, zijnde bij de overdracht de waarde 
van het door de gemeente geschonkenterrein 

of f 2504,68, 2e. de jaarlijksche contractueele 
storting van f 11.558,85 ; dat het bezwaar heeft 
tegen de h.iervoren vermelde vermindering 
in dier voege, dat le. de waarde van het in 
1935 aan het Rijk overgedragen terrein, groot 
2 ha, 21 a en 20 ca, dient te worden gesteld op 
f 5,50 per m2, een prijs, die o.m . door de kosten 
van het bouwrijp maken geenszins hoog ge
noemd mag worden en verkregen is bij de be
rekening van den kostprijs per m2 van de aan 
het geschonken terrein grenzende perceelen ; 
2e. de contractueele j aarlijksche storting van 
een bedrag ad f 11.558,85 niet , geacht kan 
worden te zijn een.geldelijke tegemoetkoming, 
als bedoeld in de 2e alinea van lid 6 van artikel 
36quater der wet, doch blijkens de tusschen het 
Rijk en de gemeente Almelo gesloten overeen
komst d.d. 22 April/29 Maart 1921, gewijzigd 
bij overeenkomst van 3 September 1928, be
staat uit een bedrag van f 8758,85 voor de be
taling van de kosten van den bouw en inrich
ting van het schoolgebouw en waarvan de 
laatste betaling plaats heeft in 1944, welke 
kosten derhalve geacht moeten worden uit
gaven te zijn, als bedoeld in de l e alinea van 
lid 6 van genoemd wetsartikel, en een bedrag 
ad f 2800.- als tegemoetkoming in de kosten 
van instandhouding, als bedoeld in de 2e alinea 
van dit artikel ; dat in verband met het voren
staande naar zijne meening de aan het Rijk ver
schuldigde bijdrage over 1937 dient t e ,worden 
vastgesteld als volgt : 
Verschuldigd 1 / 0 X (145 X f 430.- - f 9007,60) 
= f 26.671,20 te verminderen met : 

a. ingevolge alinea 1 van lid 6 
van artikel 36quater der Middelbaar
Onderwijswet : 4.0398% van 
f 206.829,65 (betaald hedrag op 1 
September 1936) = . . . . . . .f 8355,50 ; 

b. ingevolge alinea 2 van lid 6 van 
dit wetsartikel . . . . . . . . ., 2800.- ; 

c. ingevolge alinea 3 van lid 6 van 
dit wetsartikel 4.0398% van 22120 
X 5,50 = . . . . . . . . . . ,, 4914,82 

san1cn . . .7 - i(f.o'7ü,32 
Blijft verschuldigd . . f 10.600,88 ; 

dat verzocht wordt t e beslissen, dat de bij
drage worde gesteld op f 10.600,88 ; 

O. ten aanzien van de vraag, wa.t de kosten , 
als bedoeld in artikel 36quater, 6e lid (oud) . 
der Middelbaar-Onderwijswet, waren van het 
in 1925 door de gemeente aan het Rijk ten 
behoeve van den bouw van een Rijks hoogerc 
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burgerschool geschonken terrein. dat naar 
aanleiding van een desbetreffend verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur een drietal des
kundigen, waarvan één door het Rijk, één door 
de gemeente en één door de beide anderen werd 
aangewezen, de waarde van het terrein in 
1925 hebben geschat; 

dat deze deskundigen daartoe hebben nage
gaan op welk bedrag per m2 de waarde van 
een 51.650,5 m2 groot terreinencomplex, waar
van het onderhavige terrein deel uitmaakt, 
destijds moest worden gesteld, waarbij zij 
te werk zijn gegaan in dezer voege, dat zij op 
de waarde der in dat complex eertijds gcprn
jecteerde bouwblokken ad f 5,50 per m2 de 
aanlegkosten van de geprojecteerde wegen met 
plantsoen, voorzoover zij dat billijk oordeelden, 
in mindering hebben gebracht; 

dat zij diensvolgens de waarde der bouw
blokken, grnot 40.795 m2, hebben begroot op 
f 224.372,50 en de kosten van straataanleg en 
plantsoen op f 59.914.-, zoodat aan het geheele 
complex destijds oen waarde kon worden toe
gekend van f 164.458,50 of van f 3,18 per m2 ; 

~ dat aldus volgens de deskundigen de kosten 
van het aan bet Rijk geschonken terrein, groot 
22. 120 m2, komen op f 70.341,60 of rond 
f 70.000.- ; 

dat Wij Ons met deze schatting kunnen ver
eenigen ; 

0. ten aanzien van de vraag, of de contrac
tueele jaarlijksehe storting ad f 11.558,85 ten 
deele is te beschouwen als eene uitgave, als 
bedoeld in de eerste alinea van lid 6 (oud) van 
artikel 36quater der M:iddelbaar-Ondenyjjswet 
dat, in aanmerking genomen de bewoordingen 
van de eerste en de tweede alinea van de even
bedoelde wetsbepaling, deze jaarlijksche stor
ting, zooals door Onzen Minister bij diens bere
kening terecht is aangenomen, geheel is aan 
te merken al ecne jaa.rlijksche geldelijke tege
moetkoming, waarvan het bedrag ingevolge 
het bepaald in de tweede alinea in mindering 
op de bijdrage moet worden gebracht ; 

0. dat dus de berekening van de verschuldigde 
bijdrage slechts moet worden herzien, inzoo
verre het ter zake van de terreinschenking in 
mindering te brengen be<frag niet 4.0398% 
van f 62.000.- , doch 4.0398% ,·an f 70.000.
of f 2.827,86 bedraagt, zoodat de bijdrage 
in tota.al is te tellen op f 26.671,20 - f 14.386,71 
(f 2.827,86 + f 11.558,85) of f 12.284,49: 

Ge ien de :\fiddelbaar Onderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van het bestreden besluit. 
de dooi· de gemeente Almelo over 1937 ver
schuldigde bijdrage in de kosten der Rijks 
hoogere burgerschool te Almelo te bepalen op 
f 12.284,49.-

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
, vetenschappen i~ hela.st, enz. 

(A.B.) 

23 J uni 1938. U ITSPRAAK van den Cen
tralen R aad. (Ambtenarenwet 1929 art. 3 
lid 2 sub b.) 

Een advies, uitgebracht ter zake van het 
voornemen den betrokken ambtenaar ont
slag te verleenen als straf, kan niet gezegd 

worden te zijn verstrekt met betrekking 
tot het aangevall en bes! uit, waarbij den 
klager wegens ongeschiktheid eervol ont
slag is verleend. Mitsdien is de C. R. v. 
B. niet in eersten en eenigen aanleg be
voegd in casu uitspraak te doen. Verwij
zing naar het bevoegde ambtenarengerecht. 

Uitspraak in zake: 
X. wonende te Rotterdam , klager, in per

soim' ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsvrouw Mejuffrouw 
Mr. C. van der Valk, advocate, wonende te 
's-Gravenhage, 

tegen: 
den Burgemeester van Rotterdam, verweerder, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigden zijn opgetreden: Mr. J. Coert, 
advocaat, en H . Zoek, inspecteur van politie, 
beiden wonende te Rotterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Rotterdam, 

Hoofd der Gemeentepoli tie, gehoord den 
Hoofd-Commissaris van Politie, bij besluit 
van 28 Februari 1938 den Agent van Politie, 
X. , geboren 23 J anuari 1891, met ingang van 
29 April 1938 " eervol" uit den dienst der 
Gemeente heeft ontslagen, wegens het in ern
tige mate missen van de geschiktheid, noodig 

voor het bekl eeden van die betrekking, en 
onder doorbetaling zijner bewldiging na den 
ontslagdatum gedurende 19 maanden; 

0. dat X. bij klaagschrift, op 28 Maart 
1938 ter griffie ingekomen, bij dezen Raad 
van dat besluit in beroep is gekomen en op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft verzocht 
dat besluit te vernietigen en hem Öc.ö geen 
ontslag uit den dienst de,· Gemeente Rotter
dam te vel'leenen; 

In ,·echte: 
0. dat het bestred n besluit kennelij k is 

genomen krachtens het bepaalde in art. 6, 
aanhef en sub 2°, van de Instructie voor de 
dienaren van politie te Rotterdam j 0

• art. 60, 
lid 1, aanhef en sub b, van de "Verordening, 
rngelende de Politie", gelijk deze verorden ing 
laatstelijk is gewijzigd door den Raad der ge
meente Rotterdam in zij n vergadering van 
9 December 1937 , in werking getreden op 21 
Februari 1938 ; 

0 . dat, krachtens art. 1 , aanhef en sub r. 
van het Reglement betreffende taak, samen
ste lling en werkwijze van de Commissie tot 
het geven van advies bij het opleggen van 
straffen en het verleenen van eervol ontslag, 
niet op verzoek, aan het in art. 1 van de Ver
ordening, regelende de Politie, genoemde per
soneel, de taak dier Comm iss ie is den Hoofd
Comm issa.cis van Politie advies te geven bij 
het doen van een voordracht tot eervol ontslag 
wegens ongeschiktheid voor den dienst anders 
dan tengevolge van zie l - of lichaamsgebre
ken; 

0 . nu dat met betrekking tot het onder
havige bes lui t een advies door vorenbedoelde 
Commiss ie niet is uitgebracht, doende hieraan 
niet af, dat die Commissie wel een advies 
heeft gegeven, als bedoeld in al't. 1, aanhef 
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en sub b van voormeld Reglement, te weten 
dat van 7/15 Februari 1938 en wel met be
trekking tot het op 17 September 1937 dool' 
de Commissie van Commissarissen van P ol it ie 
aan den Hoofd-Commissaris van Politie ver
strekte advies om klage,· voor te dragen VOO!' 

de straf van onvoorwaardelijk ontslag uit den 
dienst der gemeente; 

0. dat ook overigens niet is gebleken , dat 
het bestreden bes! uit is genomen, nadat, een 
krachtens algemeen verbindende regels op
tredende commissie in deze zaak een advies 
of uitspraak heeft gegeven ; 

0. dat derhalve, waar niet eenig ander 
College is aangewezen om een geding, als het 
onderhavige, te behandelen, het Ambtenaren
gerecht te Rotterdam, en niet deze Raad, het 
bevoegde College is om in eersten aanleg van 
dat geding kennis te nemen ; 

0. dat mitsdien krachtens het bepaalde in 
art. 66, lid 2, j 0

• art. 70 der Ambtenarenwet 
1929, nu het onderhavige beroep tijdig, zij het 
bij een onbevoegd Gerecht, is ingediend, het 
geding moet worden teruggebracht in den 
staat, waarin het zich bevond op het oogenbl ik , 
dat art. 66, l id 2, voormeld, had moeten wo,·
den toegepast, met bevel dat het klaagschrift 
met de overige gedingstukken wordt gezonden 
aan het Ambtenarengerecht te Rotterdam; 
Rechtdoende in naam der Koningin! 

Brengt het geding terug in den staat, waari11 
het zich bevond op het oogenblik, dat art. 66, 
lid 2, der Ambtenarenwet 1929 had moeten 
worden toegepast, en beveelt dat het klaag
schrift met de overige gedingstukken ,vordt 
gezonden aan het Ambtenarengerecht te Rot-
terdam. (A. B.) 

24 Juni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdende algemeene regelen Water
staatsbestuur art. 22.) 

Ook indien bepaalde ingelanden niet tot 
stemmen gerechtigd mochten zijn geweest, 
is er geen aanleiding tot vernietiging va11 
oen besluit tot vaststelling der begrooting 
van het waterschap, nu vaststaat dat ook 
zonder het medestemmen van deze inge-
1 anden het ontwerp-besluit tot vaststelling 
der begrooting zou zijn aangenomen. 

Overschrijding van het louter als een 
maatregel van 01·de aan te merken voor
schrift, dat de vel'gadering waarin werd 
be loten tot heffing van een aanslag, had 
n1oeten zijn gehouden vóór een bepaal den 
datum, heeft niet ten gevolge, dat de ver
gadering van ingelanden hare bevoegd
heid tot het nemen van eene beslis ing in
zake die heffing na dien datum heeft ve1·
loren. 

Nu een subsidie tot onderhoud van we
gen feitelijk uitsluitend betrof het onde1·
houd van wegen, aa n 1net narne genoe1nclo 
ingelanden toebehoorend, moet het belang 
dezer ingelanden bij dit subsidie geacht 
worden van zoodanigen aard te zijn ge
weest, dat gezegd kan worden dat deze 
zaak hem persoonlijk aanging, en hebben 
zij zich dus op grond van de desbetreffende 
bepaling van het Algemeen Reglement; 
terecht van medestemmen onthouden . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . Vader Jr., te Krabbendijke, vertegenwoordi 
gende de Vereeniging tot verkrijging van onroc, 
rend goed door landarbeiders, gevestigd te 
Krabbendijke, en J. Moerland, te Krabbendijke, 
vertegenwoordigende de Diaconie armen te 
Krabbendijke, tegen het hesluit van Gedepu
teerde Staten van Zeeland van 21 Augustus 
1936, n°. 97, 2e afdeeling, tot afwijzing van 
hun verzoek om vernietiging van het besluit 
van de ingelandenvergadering van het water
schap Krabbendijke van 29 Mei 1936, tot vast
stelling van de begrooting voor het dienstjaar 
1936/1937, alsmede• het beroep, ingesteld door 
J. Vader Jr., voornoemd, in zijn reeds vermelde 
hoedanigheid, togen het besluit van Gedepu 
teerde Staten van Zeeland van 10 Juli 1936, 
n°. 218/1, 2e afdeeling, tot vernietiging van het 
besluit van de ingelandenYergadcring van het 
genoemde waterschap van 29 Mei 1936 tot 
schrapping van den begrootingspost "subsidie 
aan particuliere wegen" ; 

Den Raad van State, Afdcoling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van !) 
Maart 1938, n°. 233 (1937) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 Juni 1938, n°. 425, Afdeel in!! 
Waterstaatsrecht; 

0. dat J. Vader Jr. en J. Moerland voor
noemd bij adres van 3 Juni 1936 aan Gede 
puteerde Staten van Zeeland hebben venocht 
het besluit van de Algemeene Vergadering van 
het waterschan Krabbendiike van 29 Mei 19:16 
tot vastelling van de begrooting voor het dienst 
iaar 1936/19:{7 te vernietigen ingevolge artikel 
22, eerste lid, van de Waterstaatswet 1900. 
daarbij o. a. aanvoerende dat zij in•do op· 29 
Mei 1936 gehouden Algemecnc Vergadering 
van genoemd waterschap met nog enkele andere 
ingelanden hebben geprotesteerd tegen de 
toelating tot en do deelneming aan de Algemeene 
Ver_gadering van het waterschap als stemge
rechtigde ingelanden van het gebouwd van de 
Hoeren A. Westrate en G. E. Houtekamer: 
dat immers, nu vóór 1 Mei 1936 niet is beslo: 
ten tot een heffing op het gebouwd voor het 
dienstjaar 1936/1937 de l~j st van stemgerechtigdl' 
ingelanden ingevolge artikel 25, paragraaf 2, 
van het Algemeen Reglement niet is aangevuld 
kunnen worden krachtens en naar luid van een 
besluit, genomen in dezelide ingelandenver
gadering, wa,uin tot den aanslag van het ge
bouwd in het algemeen en tot ieders desbe
treffenden aanslag in het bijzonder wordt be
sloten, zoodat voor het dienstjaar 1936/1937 
geen vertegenwoordigers van het gebouwd het 
stemrecht hebben bekomen, dat in de Alge
mecne Vergadering, welke op 29 Mei 1936 is 
gehouden en welke niet reglementair was samen
gesteld, o. m. îs besloten -tot de vaststelling 
van de begrooting 1936/1937 : dat op deze be
grooting voorkomt een post wegens ontvangst 
van den aanslag der gebouwde eiegendommen, 
groot f 1440.-, welke post naar hunne rneening 
nooit ontvangen kan worden, omdat het be
sluit tot heffing van een aanslag 'dp · het ge
bouwd voor het dienstjaar 1936/3i in strijd met 
het Algemeen Reglement i genomen ; dat 
naar hunne meening het gebruik tot vaststel
ling der beo-rooting 1936/37 van het waterschap 
Krabbendi~c dan ook niet kan worden ge-
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handhaafd, omdat ten eerste d;~ besluit niet 1 

is genomen in een reglementair samengestelde 
vergadering van stemgerechtigde ingelanden 
en ten tweede, omdat door het opnemen in de 
begrooting onder de ontvangsten van een post, 
groot f 1440.- , steunende op een in strijd 
met de wet genomen besluit tot heffing van 
een aanslag op de gebouwde eigendommen, 
deze begrooting in werkelijkheid niet sluitend 
is en een groot tekort aanwijst ; 

dat Gedeputeerde Staten naar aanleiding van 
dit verzoek om vernietiging aan J. Vader Jr. 
bij schrijven ·van 21 Augustus 1936, n°. 97, 2e 
afdeeling, mededeelden, dat, nu bij hun (aan 
de verzoekers bekende) beschikking van 17 
Juli 1936, n°. 32/1, 2e Afdeeling, aan het be
sluit van de vergadering van ingelanden van 
het waterschap Krabbendijke van 29 Mei 1936 
tot heffing van een geschot van den gebouwden 
eigendom goedkeuring is verleend, het vanzelf 
spreekt, da.t ook ten aanzien van de begrooting 
van het waterschap op dit stuk bij hen geen be
zwaren bestaan ; 

1936 door den ingeland Weststrate werd voor
gesteld den post op de begrooting " ubsiclie 
aan particuliere wegen" te schrappen; dat de 
uitslag van de stemming over dat voorstel was 7 
stemmen voor en 7 tegen, zoodat de temmen 
staakten; dat de ingeland Vader deed opmer-

1 ken, dat de ingelandenJ. Q.C. Peman Kakebeeke, 
dijkgraaf, en J . en C. P. Vogelaar zich van deel
neming aan de stemming hadden behooren te 
onthouden als zijnde belanghebbenden, w:ijl 
het onderhavige voorstel ook hunne particu
liere wegen betrof ; dat het voorstel daarop 
andermaal in stemming werd gebracht ; dat 
de voornoemde ingelanden J. Q. C. Peman 
Kakebeeke, die twee stemmen uitbracht, en 
J . en C. P. Vogelaar zich thans van medestem
ming onthielden en dat de uitslag was 7 stemmen 
voor en 3 tegen, zoodat het voorstel werd aan
genomen ; dat de omstandigheid, waarop ar
tikel 61, paragraaf 1, van het voornoemde 
Reglement ziet, i.c. niet aanwezig was; dat 
het subsidie, waarnp het onderwerpelijk voor
stel doelt, betreft alle, in overleg met en ten 
genoegen van het waterschapsbestuur verharde, 
in het waterschap gelegen particuliere wegen, 
onverschillig wie daarvan de eigenaar is en 
zonder eenig verband van een bepaalden weg 
of. een bepaald subsidie met eenigen met name 
genoemden persoon, zoodat er van eenig per
soonlijk aangaan géén sprake was ; dat de 
meergenoemde ingelanden dus ten onrechte 
van deelneming aan de stemming zijn uitge
sloten ; dat het wel deelnemen aan de stemming 
door de meergenoemde ingelanden op den uit
slag van de stemming van invloed zou hebben 
kunnen zijn, daa r dan de stemmen, gezien de 
eerste stemming, vermoedelijk zouden hebben 
gestaakt ; dat in dat geval ingevolge het be
paalde in artikel 58, paragraaf 2, van het voren
genoemde R eglement de dijkgraa.f zou hebben 
moeten beslissen en dat diens beslissing waar
schijnlijk niet ten gunste van het voorstel zou zijn 
uitgevallen, zoodat clit dan niet aangenomen zou 
zijn geworden; dat de stemming mitsdien niet is 
gehouden overeenkomstig de voorschriften 
van het daartoe toepasselijk Algemeen Regle
ment voor de polders of. waterschappen in Zee
land, daarmede derhalve was in strijd en alzoo 
ongeldig was on het besluit, hetwelk zij in het 
leven riep, behoort te worden nietig verklaard ; 

dat J. Vader Jr. en J. l\foerland voornoemd 
ter zake van dit schrijven van Gedeputeerde 
Staten bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat zij meenen, dat het besluit van 
de vergadering van ingelanden in strijd met 
de wet genomen is, daar niet-stemgerechtigden 
aan de totstandkoming ervan hebben mede
gewerkt; dat immers de Hecren A. Weststratc 
en G. E. Routekamer hebben mcclegestemd, 
hoewel zij na 1 Mei 1936 geen stemgerechtigde 
ingelanden krachtens gebouwde eigendommen 
meer waren (zie artikel 35 van het Algemeen 
Reglement, zooals dat gewijzigd is bij besluit 
van Provinciale Staten van Zeeland van 22 
Januari 1935 n°. 7) , daar de belasting op het 
gebouwd slechts goedgekeurd was voor het 
jaar 1935/36 ; dat derhalve alle besluiten der 
genoemde vergadering, ook dat tot vaststelling 
der begrooting 1936/37, onwettig zijn, daar 
-0e genoemde ingelanden steeds medegestemd 
Jrnbben : dat speciaal het besluit tot opneming 
in de bcgrooting onder de ontvangsten van een 
post, groot f 1440.-, aan dubbele onwetti~heid 
lijdt, zoowel omdat door niet-stemgerechtigden 
mede ge. temd is, als wel omdat door deze ver
gadering. welke na 1 Mei gehouden werd, 
geheel niet de gebouwde eigendommen hela t 
hadden mogen worden (artikel 35, parngraaf 
2 Algemeen Reglement) ; 

dat de vergadering van ingelanden ,van het 
\Vaterschap Krabbendijke van 29 Mei 1936 
iumiddel aan J. Vogelaar aanleiding had ge
geven tot het indienen bij Gedeputeerde Staten 
van een verzoek tot vernietiging va.u een in 
die vergadering gehouden temming, omdat 
aan deze stemming door een drietal ingelanden 
ten onrechte niet zou zijn deelgenomen uit 
hoofde van het bepaalde in artikel 61 van het 
Algemeen Reglement voor de polclei·s of water
schappen in Zeeland : 

dat Gedeputeerde Staten, beschikkende op 
clit ver~oek, b~j besluit van 10 Juli 1936, n°. 
218/1. 2c afdeeling .het bedoelde besluit van de 
vcrgadcrin~ van ingelanden van het waterschap 
KrabbendiJke van 29 Mei 1936 tot schrapping 
van den post op de begrooting "subsidie aan 
particnliern wegen" vernietigden, uit over
·wcging, dat in de Yergaclering van ingelanden 
van het waterschap Krabbendijke dd. 29 Mei 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
J. Vader Jr. bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het hier betref.teen stemming, 
zooals uit de overwegingen van het besluit 
van Gedeputeerde Staten blijkt, waaraan drie 
ingelanden zich, na een opmerking van een ander 
ingeland, vrijwillig hebben onthouden, daar 
immers geen besluit genomen is tot verbod van 
medestemmen ; dat, al aangenomen - quod 
non -, gezien den meer huiselijken gang van 
zaken ter poldervergadering, dat het de be
doeling geweest is de eerste stemming ongeldig 
te verklaren en de drie ingelanden niet toe 
te laten tot een nieuwe stemming, aangetast 
had dienen te worden het besluit tot niet-

' toelating ; dat thans echter door den ingeland 
aangevochten is een der gevolgen van een zijns 
inzien onwettig besluit ; dat Gedeputeerde 
Staten, !ianncmendc de onrechtmatigheid van 
het besluit tot uitsluiting van stemmen - een 
besluit, dat niet uitdrukkelijk genomen was - . 
concludceren tot nietigheid van een dm· gevol-
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gen, namelijk een stemming zonder die inge
landen, na een speculatieve beschouwing van 
wat de dijkgraaf wel beslist zou hebben na een 
staking van stemmen, na welke overwegingen 
zij het besluit van de vergadering van inge
landen van het waterschap Krabbendijke dd. 
29 Mei 1936 " tot schrapping van den post op 
de begrooting Subsidie aan particuliere wegen", 
vernietigd hebben ; dat de ingelanden echter 
slechts gestemd hebben over het al of niet op
nemen in den post: ,,Bijdrnge aan Gemeente 
en particulieren ~n Maagspolder" van een be
drag, bestemd voor subsidie in het onderhoud 
van wegen door de drie betrokken ingelanden ; 
dat de stemming betrof een post der ontwerp
begrooting, door het polderbestuur aan cle ver
gadering van ingelanden ter vaststelling aan
geboden, zoodat het effect van het in wezen 
negatieve vernietigingsbe luit niet anders is 
clan wanneer het niet ware genomen ; dat immers 
een op cle vastgestelde begrooting niet voorko
mende post door het vernietigingsbesluit er 
'liet op wordt gebracht; dat, daargelaten de 
vvnsequenties van het aangevochten vernieti
gingsbesluit, de drie bewuste ingelanden zich 
wel degelijk van stemming hadden te onthouden; 
dat toch niet volgens een algemeene regeling, 
maar aan ieder van hen persoonlijk door de 
vergadering van ingelanden subsidies zijn toe
gekend in het onderhoud van niet openbare 
hun toebehoorencle wegen ; dat voor het onder
houd van geen andere particuliere wegen als 
aan deze drie ingelanden toebehoor.end gelden 
uitgetrokken zijn, zoodat deze ingelanden, 
stemmend over het bedrag van hun eigen sub
sidie, zeer zeker stemmen over een zaak, welke 
hun persoonlijk aangaat (artikel 61 van het 
Algemeen Reglement); dat het college van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland derhalve niet 
slechts vernietigd heeft een besluit, dat niet 
genomen is en ook niet genomen had kunnen 
worden, maar oo~ daarbij zich heeft laten leiden 
door niet op de wet steunende bewijsredenen ; 

0. ten aanzien van het beroep tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van 21 Augustus 
1936, dat dit besluit is aan te merken als een 
besluit tot afwijzende beslissing op een verzoek 
om vernietiging, waartegen de verzoekers 
krachtens artikel 24 der Waterstaatswet 1900 
bij Ons in beroep kunnen komen ; 

dat dus de beide onderhavige appellanten, 
wier beroep tijdig is ingesteld , in hun beroep 
ontvankelijk zijn; 

dat, wat aangaat de hoofdzaak, de appellanten 
vernietiging van het besluit van de vergadering 
van ingelanden van 29 Mei 1936 tot vaststel
ling van de begrooting 1936/37 hebben ge
vraagd, ten eerste omdat in die vergadering de 
vertegenwoordigers van het gebouwd in strijd 
met het Algemeen Reglement voor de Polders 
of Waterschappen in Zeeland hebben meege
stemd, en in de tweede plaats, omdat op die be
grooting onder de ontvangsten een post voor
komt, steunende op een in strijd met het regle
ment genomen besluit tot heffing van een aan
slag op cle gebouwde eigendommen ; 

O. omtrent den eerstgemelden vernietigings
grond , dat ook indien de vertegenwoordigers 
van het gebouwd ingevolge de krachtens het 
Algemeen Reglement toenmaals geldende 
lijst van stembevoegde ingelanden niet tot 
stemmen gerechtigd mochten zijn geweest, 
hierin geen aanleiding zou kunnen worden ge-

vonden het besluit van de vergadering van 
ingelanden te vernietigen, omdat blijkens de 
overgelegde stukken vaststaat, dat ook zonder 
het medestemmen door de beide bedoelde 
ingelanden het ontwerp-besluit tot vaststelling 
van de begrooting zou zijn aangenomen ; 

0. omtrent den in de tweede plaats genoem
den vernietigingsgrond, dat de omstandigheid, 
dat op de begrooting onder de ontvangsten 
een post wegens aanslag op het gebouwde 
voorkomt, niet tot vernietiging van het ondel'
havige besluit kan leiden; 

dat toch deze ontvangpost steunt op een 
door Gedeputeerde Staten krachtens artikel 125 
(127 oud) onder e van het Algemeen Reglement 
goedgekeurd besluit tot heffing van een aan
slag op de gebouwde eigendommen, welk be
sluit door Gedeputeerde Staten terecht is ge
nomen, vermits weliswaar ingevolge het slot 
van paragraaf 2 van artikel 35 van het Algemeen 
Reglement de vergadering had moeten zijn ge
houden vóór 1 Mei 1936, doch cle overschrijding 
van dit voor chrift, dat louter als een maatregel 
van orde is aan te merken, niet tengevolge 
hee~ gehad, dat de vergadering van ingelanden 
hare bevoegdheid tot het nemen van eene be
slissing inzake de bedoelde heffing na dien 
datum heeft verloren ; 

dat dus het beroep ongegrond is ; 
0. ten aanzien van het beroep tegen het be

sluit van Gedeputeerde Staten van 10 Juli 1936, 
dat Wij Ons, mede op grond van nadere op 
verzoek van d e Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur inge • 
wonnen inlichtingen, niet met de vernietiging 
door dat college van het bPsluit van de inge
landenvergadering kunnen vereenigen ; 

dat toch het subsidie, waarop de afgestemde 
post betrekking had, feitelijk uitsluitend betrof 
het onderhoud van aan de ingelanden J. Q. C. 
Peman Kakebeeke en J. en C. P. Vogelaar 
toebehoorende wegen ; 

dat het belang, dat deze ingelanden bij dit 
subsidie, dat hun ten goede zou komen, hadden, 
moet geacht worden van zooclanigen aard t e 
zijn geweest, dat ~ezegd kan worden , dat deze 
zaak hun persoonlijk aanging in den zin, als 
in artikel 61, paragraaf 1, van het Algemeen 
Reglement voor de Polders of Waterschappen 
in Zeeland bedoeld ; 

dat deze belanghebbenden z ich dus t erecht 
van medestemmen he bben onthouden; 

dat mitsdien, nu met de evenvern1elde regle
mentsbepaling niet in strijd is gehandeld, de 

1 vernietiging door Gedep. Staten vanhet ge
noemde besluit niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het 
Algemeen Reglement voor· de Polders of Water-
schappen in Zeeland ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. het beroep tegen het genoemde besluit van 

Gedeputeerde Staten van 21 Augu~tus 1936, 
n°. 97, 2e afdeeling, ongegrond te verklaren ; 

IL met vernietiging van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van 10 Juli 
1936, n°. 218/1, 2e afdeeling, het verzoek van 
J. Vogelaar tot vernietiging van het besluit 
van de vergadering van ingelanden van het 
waterschap Krabbendijke van 29 Mei 1936 tot 
schrapping van den begrootingspost "subsidie 
aan particuliere wegen" alsnog af te wijzen. 

Ün?:e Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A. B.) 
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24 Juni 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Notarisambt art. 5; Sv. 
art. 422.) 

In de verklaring van get. E. heeft het 
gedeelte, waarin die get. verklaart te 
volharden bij den inhoud van het door 
hem opgemaakte rapport, kennelijk geen 
zelfstandige beteekenis en komt mits
dien niet voor betwisting in aanmer
king. Uit de door req., blijkens p . ,r. der 
terechtzitting, voor de Rechtb. afgeleg
de verklaring, waarbij hij er van uit 
gaat, dat hij een en dezelfde persoon is 
als de in het rapport bedoelde, volgt 
voorts, dat hij het gedeelte in E.'s ver
klaring: dat hij in den in raadkamer 
aanwezigen verd. S. herkent den in het 
rapport genoemden notaris S., niet be
twist. 

De tekst van art. 5 der Wet op het 
Notarisambt, welk artikel zich niet te
vreden stelt met den notaris te ver
plichten zijn woonplaats te hebben in 
de hem aangewezen standplaats, maar 
daaraan nog toevoegt, dat hij ook aldaar 
zijn werkelijk en gestadig verblijf moet 
hebben, laat niet den geringsten twijfel, 
dat voor eenige beperking van de ver
plichting om in die standplaats te ver
blijven geen plaats is. Een regelmatig 
verblijf houden buiten die standplaats, 
zij het slechts gedurende de avonduren 
en des nachts, is derhalve met het dui
delijk v9orschrift van genoemd artikel 
in strijd. 

Op het beroep van S. S ., notaris te Am
sterdam, requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam van 6 April 1938, 
waarbij in hooger beroep is bevestigd, be
halve voor wat betreft de aan requirant op
gelegde straf, het vonnis van de Arr.-Recht
bank te Amsterdam van 3 Maart 1938, 
waarbij requirant ter zake van: .,het als no
taris in de hem aangewezen standplaats zijn 
werkelijk en gestadig verblijf niet houden", 
met aanhaling van de artt. 5 van de Wet 
van 9 Juli 1842, S . 20, op het Notarisambt 
en 91 Sr., is veroordeeld, zijnde bij voormeld 
arrest, met vernietiging in zooverre van het 
vonnis der Rechtbank, requirant veroordeeld 
tot schorsing in de uitoefening zijner bedie
ning voor den tijd van een dag. (Gepleit 
door Mr. L . J . van Gelein Vitringa) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

D e 0. v . J. bij de.Arr.-Rechtbank te Am
sterdam heeft ter Griffie aldaar op 2r Jan. 
1938 een vordering ingediend, luidende: 

.,De Officier van Justitie bij de Arr.-
Rechtbank te Amsterdam; 

0 . dat blijkens hierbijgaande berichten 
van de Kamer van Toezicht op de Notaris
sen en Candidaat-Notarissen te Amsterdam 
d .d. 29 Juni 1937 n °. 220 en d.d. 9 Dec. 
193 7 n ° . 451 met bijlagen en daarop betrek
king hebbende en hierbij gaande rapporten 
der gemeentepolitie te Hilversum Notaris 

S. S., aan wien de gemeente Amsterdam als 
standplaats is . aangewezen, in 1937 aldaar 
zijn werkelijk en gestadig verblijf niet heeft 
gehouden; 

Gezien de artt. 5, 54 en 56 der Wet op 
het Notarisambt; 

Heeft de eer te vorderen dat de burger
lijke Kamer Uwer Rechtbank notaris S. 
voornoemd de straf van schorsing zal opleg
gen en wel voor den tijd van een maand." 

Bij vonnis van 3 Maart 1938 verklaarde 
de Rechtbank bewezen, dat verdachte, aan 
wien de gemeente Amsterdam als stand
plaats is aangewezen, in 1937 aldaar zijn 
werkelijk en gestadig verblijf niet heeft ge
houden, en gezien art. 5 van de Wet van 9 
Juli 1842 S. 20 op het Notarisambt sprak 
het de schorsing van den notaris in de uit
oefening zijner bediening uit voor den tijd 
van acht dagen. 

Het Gerechtshof te Amsterdam bevestigde 
bij arrest van 6 April 1938 in hooger beroep 
dit vonnis, behalve wat betreft een ten on
rechte aangehaald wetsartikel en de straf, 
welke het op den tijd van één dag bepaalde. 

In cassatie zijn hiertegen bij pleidooi als 
middelen aangevoerd: 

.,I. S. of v. t. van de artt. 350, 358, 359, 
415, 422 en 423 Sv., doordat het Hof het 
beroepen vonnis, met overneming van gron
den, heeft bevestigd, zonder den getuige 
Enkelaar gehoord te hebben en dusdoende 
tot het bewijs heeft gebezigd een verklaring 
van een getuige, in eersten aanleg afgelegd, 
hoewel uit het proces-verbaal der terechtzit
ting in eersten aanleg 'niet blijkt, dat zij al
daar niet is betwist. 

II. S . o"f v. t. van de artt. 1, 3 en 5 der 
Wet van den 9den Juli 1842, S. 20, op het 
Notarisambt, zooals die Wet inmiddels is 
aangevuld en gewijzigd, en de artt. 348, 350. 
351, 358, 3sg, 422 en 423 Sv., g1 Sr., door
dat het Hof heeft bevestigd, behalve wat de 
opgelegde straf betreft, zulks onder over
neming van gronden, het vonnis der Arr.
Rechtbank te Amsterdam d.d. 3 Maart 1938, 
waarbij het t en laste van requirant tot cas
satie bewezen verklaarde gekwalificeerd 
werd als "het als notaris in de hem aange
wezen standplaats zijn werkelijk en gestadig 
verblijf niet houden", terwijl uit de bewijs
middelen niet valt af te leiden, dat requi
rant inderdaad in de hem aangewezen stand
plaats zijn werkelijk en gestadig verblijf niet 
heeft gehouden." 

Het eerste middel heeft betrekking op een 
in cassatie veel bepleit punt, n.l. de wijze 
waarop blijken moet, dat een in eersten aan
leg afgelegde getuige-verklaring niet betwist 
is, wanneer het Hof deze overneemt en 
daar-van dus gebruik maakt voor de samen
stelling van het bewijs. 

Het Hof heeft zich in deze zaak met het 
, vonnis waarvan beroep, vereenigd, onder 

overneming der gronden, dus ook onder 
overneming van de door de Rechtbank ge
hoorden getuige Enkelaar afgelegde verkla
ring. die volgens het vonnis zakelijk heeft 
medegedeeld: .,dat hij volhardt bij den in
houd van het door hem opgemaakte rapport 
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d.d. 16 Nov. 1937, dat hij in raadkamer 
heeft hooren voorlezen en dat hij in den in 
raadkamer aanwezigen verdachte S., her
kent den in voormeld rapport genoemden 
notaris S." 

Daarop vermeldt het vonnis den zakelij
ken inhoud van het voorgelezen rapport. 

Blijkens het proces-verbaal der terecht
ting van de Rechtbank heeft die getuige 
aldaar verklaard : 

,,dat hij heeft opgemaakt het rapport d.d. 
16 Nov. 19:17 dat thans in raadkamer in zijn 
tegenwoordigheid is voorgelezen; dat hij bij 
den inhoud van dat rapport volhardt; dat 
hij in den in raadkamer aanwezigen ver
dachte, S. herkent, den in het rapport ge
noemden notaris S. ; dat hij de naam van ! 
notaris S. niet op het huis te Hilversum 
heeft zien staan en hem ook niet bekend is 
of Notaris S . te Hilversum naar de kerk 
gaat, lid van vereenigingen is of de societeit 
bezoekt.' '. 

Voorts zegt het proces-verbaal: ,,Telk·!ns 
nadat een getuige zijne verklaring heeft af
gelegd, heeft de Voorzitter de Rechters, den 
Officier van Justitie, verdachte en diens 
raadsman in de volgorde bij de Wet bepaald, 
in de gelegenheid gesteld vragen te doen en 
ook verdachte en diens raadsman de gele
genheid gegeven aan te voeren, wat ter ver
dediging kan dienen en den Officier van 
Justitie de gelegenheid gegeven opmerkin
gen te maken." 

Nu is dus inderdaad niet met zoovele 
woorden vermeld, dat requirant die verkla
ring niet betwist heeft, doch dat dit inder
daad niet geschied is, volgt m.i. zoowel uit 
de bovenaangehaalde gedeelten van het pro
ces-verbaal der zitting, als uit den aard der 
mededeelingen welke het vonnis voor het 
bewijs gebruikt. 

Deze toch dragen slechts tweeërlei karak
ter, n.l. dat de getuige, bij zijn rapport vol
hardt en dat hij requirant herkent. Het eer
ste punt is moeilijk betwistbaar, en betreft 
een bloote mededeeling van den getuige, 
welke ten slotte niets inhoudt omtrent het 
telastegelegde; het tweede punt heeft requi
rant niet betwist, blijkens zijn verschijning 
ter zitting en zijn houding aldaar. Ik meen 
dus, dat het gebruik van de verklaring van 
getuige Enkelaar niet strijdig is met het
geen art. 422 Sv. bepaalt en in overeen
stemming met de rechtspraak van den Hoo
gen Raad, zeker die der laatste jaren, w e lke 
van een ruime opvatting getuigt (b.v. 21 
Oct. 1935; 1936, n °. 64, 24 Juli 1936, 1937, 
n °. 26, 21 Dec. 1936, 193_7, n °. 528). 

E en geheel andere vraag is of requirant 
zich vereenigd heeft met den inhoud van 
het rapport van getuige Enkelaar. Hij heeft 
n.l. gezegd, dat hij zich daarover niet kon 
uitlaten, daar hij er ter terechtzitting van de 
Rechtbank eerst kennis van nam. Dit houdt 
echter niet in een betwisting van bovenge
melde getuigenverklaring. De niet-betwis
ting dezer verklaring heeft m. i. in afwijking 
van hetgeen bij pleidooi is aangevoerd, al
len zin, om de eenvoudige reden, dat t . a. 
daarvan niets te betwisten viel. 

Van meer en principieel belang is hetgeen 
in het tweede middel gesteld is, en de toe
passing van art. 5 der Wet op het Notaris
ambt betreft. 

De geachte pleiter in deze zaak heeft zich 
wat de historische beteekenis dezer bepaling 
aangaat, in hoofdzaak gerefereerd aan het
geen de raadsman in een ook heden dient!n
de zaak tegen een notaris, vervolgd wegens 
gelijke overtreding betoogd heeft, zulks on
der toevoeging van enkele opmerkingen van 
algemeener aard. 

Ik zal daarom bij de bespreking van dit 
middel beide bestrij dingen vereenigen, en in 
de andere zaak volstaan met te verwijzen 
naar hetgeen ik hier aanvoer. 

De woorden van art. 5 der Wet op het 
Notarisambt (Wet van 9 Juli 1842, S. 20) 
zijn naar mijn gevoelen, buitengewoon dui
delijk. 

Lid r zegt: ,,Ieder notaris is verpligt niet 
alleen zijne woonplaats te hebben, zijn kan
toor te houden en zijne akten te bewaren in 
de hem aangewezen standplaats, maar ook 
om aldaar zijn werkelijk en gestadig ver
blijf te houden". 

Dus niet alleen moet hij wonen in zijn 
standplaats, maar ook aldaar zijn werkelijk 
en gestadig verblijf houden, een bepaling 
welke haast nog beter omlijnd is dan die •,an 
art. 1 .~ R. 0., dat spreekt van het vast en 
voortdurend verblijf der rechterlijke amb
tenaren in de gemeente waar hun collegie 
gevestigd is. D at met deze bepaling woon
plaats bedoeld is volgt echter ook uit art. 6, 
dat voor waarnemende ambtenaren bepaalt, 
dat zij verblijf moeten houden ter plaatse, 
waar degenen, die zij vervangen, hun vast 
en voortdurend verblijf moeten hebben. 

In dit verband is nog van belang art. 77 
B. W., hetwelk weinig waarde heeft en al
leen te begrijpen wanneer m en leest, dat de 
wetgever verandering wilde brengen in de 
regels van artt. 106 (tijdelijk) 107 (vast, 
voor het leven) en hetgeen in art. 106 werd 
gesteld tot algemeenen regel wenschte te 
verheffen. 

De woorden der Wet laten m.i. geen twij 
fel en zijn duidelijk. 

Ook de geschiedenis van meergemeld art. 
5 leidt naar mijn oordeel tot dezelfde slotsom. 

Bron voor deze geschiedenis is nog steeds 
het werk van Van den Honert, Geschiedenis 
en beginselen der Nederlandsche Wetgeving 
betrekkelijk het Notarisambt, w aarin hij in 
de eerste plaats de wetgeving vermeldt, 
welke gold vóór de tegenwoordige notaris 
wet van 1842. 

Deze is van belang als · uitgangspunt daar 
art. 4 der Loi contenant organisation du 
Notariat, du 25 Ventöse, an XI (16 Maart 
1803) luidt: ,,Chaque notaire devra résider 
dans Ie lieu qui lui sera fixé par Ie Gouver
nement. En cas de contravention, Ie notaire 
sera considéré comme démissionaire; etc." 

In de eerste plaats is dus na te gaan, wat 
met résider bedoeld werd. Wanneer men in 
Fransche woordenboeken de synoniemen 
,,demeure, domicile, résidence en séjour" na
gaat - andere bronnen kon ik niet vinden, 
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zoodat in het oog moet worden gehouden, 
dat de verschillen tusschen deze begrippen 
wellicht niet gelden voor den tijd dat de wet 
van 25 Ventöse an XI gemaakt werd, maar 
van later dagteekening zijn, - zoo vindt 
men, dat volgens de Académie séjour en 
résidence dikwijls (dus niet altijd) betrek
king hebben op "quelque chose de passager". 

Hieruit zou een argument voor requirant 
te putten zijn, dat onder genoemde Wet voor 
de notarissen de woonplaats niet zoo scherp 
zou zijn voorgeschreven, als op grond van 
de tegenwoordige Wet door Rechtbank en 
Hof zijn aangenomen. Ten slotte is echter 
ook ten aanzien der Fransche tekst die slot
som niet lichtvaardig te trekken, daar ge
woonlijk als begripsbepaling van "résidence" 
wordt gegeven: ,,demeure habituelle dans un 
lieu déterminé", bv. Paris est la résidence 
des pouvoirs publics en France. 

Ik meen dan ook, dat met " résider" en 
"résidence" in de Fransche wet het vast en 
duurzaam verblijf bedoelci is, wat m.i. ook 
volgt uit het gebruik dier termen in de artt. 
31 en 64 sub 1°. 

Wat ook de beteekenis van "résider" zij, 
ik acht de geschiedenis van art. s der gel
dende Wet belangrijker, en dit te meer, om
dat daarin een geheel andere woordkeuze is 
gevolgd dan in de Fransche tekst, hierboven 
besproken, waarin dan de oorsprong is te 
zoeken. Art. s, zooals ik reeds opmerkte 
spreekt immers van "woonplaats" naast 
,,werkelijk en gestadig verblijf". 

Het wetsontwerp is ingediend bij Ko
ninklijke Boodschap van 17 Februari 1842, 
en leerzaam voor het begrip "standplaats" 
is wat daaromtrent vermeld is in de Memo
rie van Toelichting (van den Honert, dl I, 
blz. 56 vlg.) bij het motiveeren der gronden 
waarom de verdeeling in drie klassen moest 
worden opgeheven. 

Het ontwerp der Wet zegt als art. 5 lid 1: 
"Ieder notaris is verpligt, niet alleen zijn 
woonplaats te hebben, zijn kantoor te hou
den en zijne akten te bewaren in de ge
meente zijner standplaats, maar ook om al
daar zijn werkelijk gestadig verblijf te hou
den" (van den Honert I , blz. 104). 

Wanneer ik zie wat bij dit artikel is op
gemerkt, n . a. van het hiermede verband 
houdende art. 4 der Wet (standplaats aan
wijzen) (van den Honert, dl. I, blz. 102 
vlg.), en van dit eerste lid van art. 5, waar
bij o. a. verlangd werd, dat in plaats van "de 
gemeente zijner standplaats" zou worden 
gelezen "de plaats in welke hij gevestigd is", 
terwijl anderen wenschten dat achter "de 
gemeente" zou worden ingevoegd: ,,of van 
den Procureur-Generaal van het Gerechts
hof waaronder het Arrondissement ressor
teert", dan volgt daaruit, dat men den nota
ris in zijn vrijheid om zelf woon- en ver
blijfplaats te kiezen, volstrekt wilde beperken. 

Hierna is een gewijzigd ontwerp van Wet 
ingediend, waarbij art. s lid 1 de redactie 
kreeg, welke de bepaling thans nog in de 
Wet bezit. 

Ongetwijfeld vindt de strenge aanwijzing 
van woon- en verblijfplaats haar oorsprong 

in het verlangen om onderlinge mededinging 
tusschen notarissen tegen te gaan. Dit blijkt 
ook wel uit adressen, ingediend bij de be
handeling van het wetsontwerp (b.v. adres 
van Rotterdamsche notarissen, van den Ho-. 
nert, dl. II, blz. 44 vlg.), maar dit brengt 
m. i. niet mede, dat, wanneer niet van con
currentie blijkt, d e bepaling niet streng zou 
moeten worden opgevat. 

De schrijvers over de Wet geven weinig 
licht (Melis I uitg. Suyling's belastingrecht, 
blz. 147; Sprenger van Eyck-Libourel, se 
dr. ad art. 5; Bertling, blz. 60) en wijzen 
v.n.l. op de bedoeling dezer bepaling tot het 
houden van z.g. zitdagen. Dat deze bedoe
ling bereikt wordt langs een weg welken 
requirant niet aangenaam is, n .l. door aan
wijzing van woon- en verblijfplaats, brengt 
hierin m. i. geen verandering. 

Hiermede kom ik tot slot nog op bezwaren 
tegen art. s der Wet, ontleend aan de ver
anderingen in het verkeerswezen tusschen 
1848 en heden. 

Deze bestaan, en maken inderdaad vele 
wettelijke bepalingen ouderwets en over
bodig. Wellicht is op dien grond wetswijzi
ging gewenscht, mar daarin behoef ik mij 
niet te verdiepen. Het gaat thans alleen over 
uitlegging van de wet zooals zij luidt. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot 
cassatie kunnen leiden, concludeer ik tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi, 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat de vordering van den 0. v . J. bij 
de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, ingeko
men ter Griffie op 21 Januari 1938, luidt: 
(zie conclusie); 
· 0 . dat de Rechtbank heeft bewezen ver

klaard: ,,dat verdachte, aan wien de ge
meente Amsterdam als standplaats is aan
gewezen, in 1937 aldaar zijn werkelijk en 
gestadig verblijf niet heeft gehouden"; 

dit bewezen verklaarde heeft gequalifi
ceerd: ,,het als notaris in de hem aangewe
zen standplaats zijn werkelijk en gestadig 
verblijf niet houden" ; 

en deswege den verdachte heeft geschorst 
in de uitoefening zijner bediening voor den 
tijd van acht dagen; 

0 . ten aanzien van het eerste middel: 
dat de Rechtbank, blijkens het in zooverre 

bevestigde vonnis, tot bewijs heeft gebezigd 
de verklaring van den getuige Enkelaar, 
luidende: dat hij volhardt bij den inhoud 
van het door hem opgemaakte rapport d.d. 
16 Nov. 1917, dat hij in raadkamer heeft 
hooren voorlezen ; dat hij in den in raad
kamer aanwezigen verdachte S. herkent den 
in voormeld rapport genoemden notaris S. ; 

dat in deze verklaring het gedeelte, waar
in de getuige verklaart te volharden bij den 
inhoud van het door hem opgemaakte rap
port, kennelijk geen zelfstandige beteekenis 
heeft en mitsdien voor betwisting niet in 
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aanmerking komt, terwijl uit de door requi
rant, blijkens het proces-verbaal der terecht
zitting, voor de Rechtbank afgelegde •rer
klaring, waarbij hij er van uitgaat, dat nij 
een en dezelfde persoon is als de in het be
doelde rapport genoemde, volgt, dat hij het 
laatste gedeelte van de verklaring van En
kelaar niet betwist; 

dat dit middel mitsdien ongegrond is; 
0 . t en aanzien van het tweede middel : 
dat de tekst van art. 5 van de Wet van 

9 Juli 1842 S . 20 op het Notarisambt, welk 
artikel zich niet tevreden stelt met den no
taris te verplichten zijn woonplaats te heb
ben in de hem aangewezen standplaats, 
maar daaraan nog toevoegt, dat hij ook al
daar zijn werkelijk en gestadig verblijf moet 
houden, niet den geringsten twij fel laat, dat 
voor eenige beperking van de verplichting 
om in die standplaats te verblijven geen 
plaats is; 

dat daarom een regelmatig verblij f houden 
buiten die standplaats, zij het slechts ge
durende de avonduren en des nachts, met het 
duidelijk voorschrift van genoemd artikel in 
strijd is; 

dat ook dit middel derhalve faalt ; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

25 Jttni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

De "normale eischen" worden niet over
schreden door de aanvrage van medewer
king voor den bouw van een rijwielberg
plaats, nu een vijftiental kinderen of meer 
wegens den afstand van hunne woningen 
tot de school aangewezen zijn op school
bewek per rijwiel en voor deze rijwielen 
thans geen behoorlijke stalling aanwezig is. 

Wij WILHELMJNA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van een school met den Bijbel 
voor de buurtschap Rheezerveen, gevestigd 
te Rheezerveen, gemeente Ambt-Hardenberg, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel van 18 Januari 1938, 2e afdeeling, 
n•.327/595, tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den appellant tegen het besluit van 
den raad der gemeente Ambt-Hardenberg van 
1 O ctober 1937, n°. O. lc/ 764, houdende wei 
gering van de gevraagde medewerking voor 
den bouw van een rijwielbergplaats ten behoeve 
van de bijzondere lagere school te Rheezerveen, 
gemeente Ambt-Hardenberg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
Juni 1938, n°. 180; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Juni 1938, n°. 7369, Afdeeling Lager Onder-
wijs; · 

0. dat de raad der gemeente Ambt-Harden
berg bij besluit van 1 October 1937 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het boven· 
genoemd schoolbestuur om ingevolge artikel 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 gelden te mogen 

ontvangen vom· den bouw van een fietsenberg
plaats, uit overweging, cl.at het houwen van een 
fietsenbergplaats niet noodzakelijk is, omdat 
alle leerlingen der school deze, in verband 
met den af te leggen afstand, te voet kunnen 
bezoehen, zoodat bij inwilliging van het ver
zoek de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, zullen worden over
schreden; 

dat , nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel 
in beroep was gekomen, deze bij hun besluit 
van 18 Januari 1938, 2° afdeeling, n°. 327/595, 
het beroep ongegrond hebben verklaard, daarbij 
o.a. overwegende, dat, blijkens een nader inge
steld onderzoek, 25 leerlingen op een afs~and 
van minder dan lO00·meter van de school wonen, 
42 leerlingen op een afstand van 1000-2000 
meter, 25 leerlingen op een afstand van 2000-
3000 meter, 12 leerlingen op een afstand van 
4000 meter en één op een verderen afstand ; 
dat dus de groote meerderheid der kinderen 
de school gemakkelijk te voet kan bereiken; 
dat de op grooteren afstand woonachtige kin
deren op vervoer per fiets zij n aangewezen, 
maar dat het niet aannemelijk is, dat voor 
de berging van enkele fietsen - bij ongunstig 
weer - een afzonderlijke bergplaats noodig 
zou zijn ; dat derhalve het besluit van den ge
meenteraad juist is te achten en het daartegen 
ingestelde beroep als ongegrond behoort te 
worden a!gewezen ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat 15 à 20 kinderen de s(h ool 
geregeld per rijwiel bezoeken ; dat dit voor die 
kinderen volstrekt geen overbodige weelde is; 
dat het afleggen van een afstand van 4 km of 
meer, dagelijks tweemaal, zeker niet iets is, wat 
men, als er een rijwiel beschikbaar is, te voet 
pleegt te doen of redelijkerwijze behoort t e doen; 
dat dit ook geld t voor de 13 leerlingen der school, 
die op een afstand van 4 km of meer van de 
school verwijderd wonen ; dat er voorts 2/\ 
leerlingen zijn, wier woning 2 à 3 km van de 
school verwijderd is ; dat Gedeputeerde Staten 
blijkbaar uit het oog hebben verloren, dat zulk 
een afstand voor schoolkinderen neerkomt op 
een half uur à drie kwartier loopen en dat het 
gebruik van een rijwiel medebrengt, dat al
thans het meerendeel van die kinderen ook tus
schen de schooltijden ·voor het gebruik van het 
middagmaal t huis kan komen ; dat derha.Jve oo k 
bij een afstand van 2 à 3 km het gebruik van 
een rijwiel geenszins overdreven en overbodig 
is ; dat, zelfs indien men alleen rekent m et de 13 
leerlingen, die op een afstand van 4 km of 
meer van de chool wonen, bij de school een 
behoorlijke rijwielbergplaats noodzakelijk moet 
worden geacht, daar het niet aangaat de rij 
wielen dezer leerlingen bij alle weersomstan
digheden buiten te laten staan ; 

0. dat naar Ons oordeel door het inwilligen 
van de aanvrage de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs t e stellen, niet wor
den overschreden, daar een rijwielbergplaats 
bij deze school moet geacht worden in een 
werkelijke behoefte te voorzien ; 

dat toch mede op grond van nader op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur, ingewonnen 
inlichtingen moet worden aangenomen, dat 
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een vijftiental kinderen of meer wegens den 
af tand van hunne woningen tot de school 
aangewezen zijn op schoolbezoek per rijwiel en 
voor deze rijwielen thans geen behoorlijke 
stalling aanwezig is ; 

dat dus, nu ook aan de in artikel 73 der Lager
Onderwijswet 1920 omschreven vereischten is 
voldaan, de door het schoolbestuur gevraagde 
medewerking alsnog, dient te worden verleend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten en van het besluit 
van den raad der gemeente Ambt-Hardenberg 
van 1 October 1937, 0 • 0. Ic/764, t e bepalen, 
dat de door het schoolbestuur gevraa~de mede
werking voor den bouw van een rijwielberg
plaats door den gemeenteraad moet worden 
verleend. -

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

27 Jttni 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168 ; Al g. Pol. 
Verord. v. Rijswijk art. 146k. ) 

Rechtb. : Art. 146k der Al g. Pol.Verord. 
van Rijswijk heeft door onder "publiek" 
[waaraan gelegenheid tot zwemmen wordt 
gegeven] mede te begrijpen leden van ver
eenigingen en besloten kringen, zonder in 
dit laatste geval zijne werking te beperken 
tot die gevallen, waarin de handelingen 
dier leden vanaf den openbaren weg zicht
baar zijn, de bij art. 168 Gemeentewet ge
stelde grenzen overschreden, daar niet is 
in te zien, welk bel ang der openbare orde, 
zedelijkheid of gezondheid in die omstan
digheden wordt gediend. 

H. R. : De juistheid van de door het 
0. M. verdedi gde stelling, dat de openbare 
zedelijkheid zeer wel kan worden geraakt, 
doordat in besloten kring dingen geschie
den, die met de zedelijke beginselen van 
de betrokken gemeenschap in strijd zijn , 
kan in het midden blijven, daar het ten 
deze gaat om de vraag, of de in lid 1 j•. 
lid 3 van voormeld artikel gelegen verbod 
voor een vereeniging of besloten kring om 
zonder vergunning van B. en W. gelegen
heid tot zwemmen te geven, in zijn a lge
meenheid de a lgemeene zedelijkheid kan 
dienen. Deze vraag wordt ontkennend be
antwoord. Een zoodanig verbod, hetwelk 
geldt a fgescheiden van de plaats, waar of 
van de om tandigheid, waaronder gelegen
heid aan de leden tot zwemmen wordt 
gegeven, over chrijdt de grenzen van art. 
168 Gemeentewet. 

[Anders P roo.-Generaal Berger). 

Op het beroep van den 0 . v. J . bij de Arr. 
R echtbank te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 10 Maart 1938, houdende bevesti
g ing in hooger beroep van een door het Kan
tongerecht te 's-Gravenhagc op 21 September 
1937 gewezen vonnis, waarbij 1 °. Ch. S. te 
's-Gravcnhage, 2°. H . P . D. te Wassenaa r, 
3° . A. W. S. te Voorburg, en 4°. J . W. F. te 
's-Gravenhage, all en van beroep employé bij 

L . 1938. 

de Bataafsche Petroleum Maatschappij, ter 
zake van het hun te. laste gelegde en bewezene 
zijn ontslagen van alle rechtsvervolging. (Ge
pleit voor gerequireerden door Mr. M . Oppen
heimer) . 

Conclusie va n den Proc.-Gen. Berger. 

Art. 146 K . der Alg. Pol.verord. voor de 
gemeente Rijswijk (Z.H.) luidt : ,,Het is ver
boden zonder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders aan het publiek gelegenheid 
tot zwemmen te geven. 

Aan een vergunning als bedoeld in het eer
ste lid wordt steeds de voorwaarde verbonden, 
dat geen gelegenheid mag wo~den gegewm 
aan personen van ver chill end geslacht - niet 
zijnde kinderen beneden den leeftijd van 10 
jaren - om gelijktijdig te zwemmen in de
zelfde zwemplaats of in verschillende zwem
plaatsen zoodanig, dat iemand in de eene van 
uit een andere zichtbaar is. Aan zoodanige 
vergunning kunnen Burgemeester en Wethou
ders voorts andere voorwaarden verbinden. 

Onder gelegenheid geven aan het publiek, 
als bedoeld in het eerste lid , is mede begrepen 
het gelegenheid geven door een vereeniging 
of besloten kring aan de leden. In dit geval 
zijn bij gebreke van bestuurders, de leden 
zelf' voor overtreding aansprakelijk. 

Een vergunning als bedoeld in het ee1-ste 
lid , mag slechts worden gewei ge rd, en voor
waarden mogen aan zoodanige vergunning 
slechts worden verbonden in het belang van 
de openbare orde, zedelijkheid of gezondheid, 
,terwijl in art. 1, lid 3, dier verordening wordt 

bepaald, dat hij , die handelt ronder inachtne
ming van de daaraan verbonden voorwaarden", 
geacht wordt zonder vergunning te hebben 
gehandeld. 

De gerequireerden, aan wie bij inleidende 
dagvaa rding werd telaste gelegd : ,,dat zij als 
bestuursleden van de Vereeniging "Clubhuis 
te Werve" op 3 Juli 1937 des voormiddags 
omstreeks 11.30 uur te Rij wijk Z.H. aan 
eenige dames en heeren allen leden of intro
ducé's van leden gelegenheid hebben gegeven 
in de zweminrichting van genoemde vereeni
ging gelegen bij d" van Vredenburchweg ge
lijkt ijdi g te zwemmen in twee verschillende 
zwemplaatsen zoodanig dat iemand in de eene 
van uit de andere zichtbaar was, zonder daar
voor vergunning te hebben verkregen van 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 
Rijswijk (Z.H.)" werden ter zake van dit 
telastegelegde en bewezen verklaarde door den 
Kantonrechter alhier van alle rechtsvervol
ging ontslagen en in hooger beroep is dit von
nis door de Rechtbank alhier bevestigd. 

Aan de gerequireerden was op 5 April 1937 
door B. en W . van voormelde gemeente ver
leend de in voormeld artikel der A.P.V. be
doelde vergunning, welke vergunning o.a. als 
voorwaarde inhield, dat geen gelegenheid mag 
worden gegeven aan pe1-sonen van verschillend 
ges lacht - niet zijnde kinderen beneden den 
leeftijd van tien jaren - om gelijkti;Jig te 
zwemmen i.n dezelfde zwemplaats of in ver
schillende zwempl aatsen zoodanig, dat iemand 
in de eene van uit een andere zichtbaar is. 

De Kantonrechter achtte het bewezen ver
klaarde niet strafbaar, omdat, naar zijn oor -

20 
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deel, de gemeenteraad van Rij wijk (Z.H.) bij 
het vaststellen van voormelde verordening de 
grenzen van art. 168 der Gemeentewet heeft 
overschreden. Blijkens het, door de Rechtbank 
met overneming en aanvul ling van g ronden 
bevestigde, vonnis van den Kantonrechter be
w st dit oordeel op de navolgende overwegin
gen : ,,dat toch de verordening bepaalt, dat 
slechts vergunning kan worden gegeven onder 
de voorwaarde, dat geen ge legenheid mag 
worden gegeven aan personen van verschil] end 
geslacht - niet zijnde kinderen beneden den 
leeftijd van tien jaren - om gelijktijdig te 
zwemmen in dezelfde zwemplaats of in ver
schi ll ende zwemplaatsen roodanig, dat iemand 
in de eene van uit een andere zichtbaar is; 

dat hierbij geen onderscheid wordt gemaakt 
tusschen besloten gezelschappen of vereenigin
gen. waarbij de zwemgelegenheid roodanig is 
afgesche iden van den openbaren weg, dat het 
,.wemmen van daar niet zichtbaar is, en an
derzijds zwemgelegenheden, die óf voor ieder 
uit het pub] iek toegankelijk zijn, óf waarvan 
het zwemmen van den openbaren weg af zicht
baar is : 

dat alleen in de laatste twee gevallen de 
door den Raad gemaakte bepalingen de open
bare zedelijkheid kunnen betreffen, doch in 
het andere geval die bepaling wel betrekking 
kan hebben op de zedelijkheid, doch niet ge
ze!?d kan worden te betreffen de openhare 
zedelijkheid: 

dat derhalve art. 146k der Algemeene Po
li t ieverordening voor Rijswijk (Z.H.) niet is 
verhindend . en, nu Ons geen andere wets
bepaling bekend is. waarbij het bewezen ver
klaarde feit is verboden, verdachten van alle 
rechtsvervolging moeten worden ontslagen." 
D e R echtbank voegt hier nog aan toe de over
weging, dat het bedoelde artikel door onder 
. puhl iek" mede te begrijpen leden van ver
••cnigingen en besloten kringen, zonder in dit 
laatste p-eval zijne werking te beperken tot 
Jie geval len, waarin de handel ingen dier leden 
vanaf den openbaren weg zichtbaar zijn, de 
bij art. 168 Gemeentewet gestelde grenzen 
heeft overschreden, daar niet is in te zien, 
welk belang der openbare orde, zedelijkhe id of 
gerondhe id in die omstandigheden wordt ge
diend. 

Tegen het vonnis der R echtbank voert de 
H eer requirant als middel van cassatie aan: 
,,S., althans v. t. van de artt. 351, 352, ·398, 
423 en 425 Sv., 8 en 146k van de Algemeene 
Politieverordening voor de gemeente Rijswijk 
(Z.H.) en 168 Gemeentewet, door het bewezen 
verklaarde niet strafbaar te achten en op 
g rond daarvan de- verdachten van rechtsver
volging te ontslaan", welk middel als volgt 
is toegelicht: ,,Bij bedoelde beslissing gaat 
de Rechtbank blijkbaar uit van de stelling, 
dat in het belang der openbare zedelijkheid 
al leen die handelingen verboden kunnen wor
den , waartoe of wel voor ieder ronder eenige 
formaliteit de gelegenheid openstaat, of wel 
die, welke voor ieder waarneembaar zijn. 

In ieder geval meent de Rechtbank dat 
handel ingen, di e binnen besloten kring ge
sch ieden, niet in het belang der openbare zede
lijkheid verboden zouden kunnen worden. 

Deze opvatting komt ondergeteekende te 
eng voor. 

D e openbare zedelij kheid kan zeer wel wor
den geraakt doordat in besloten kring dingen 
geschieden, die met de zedelijke beginselen 
van de betrokken gemeenschap in strijd zijn. 
Zeker kan dit dan het geval zijn, wanneer 
gelijk in casu, die handelingen wellicht niet 
r echtstreeks voor het pub! iek waarneembaar, 
maar daarom nog geenszins verborgen zij n en 
wanneer bovendien het vervullen van de for
maliteiten , noodig om aan die handel ingen 
te kunnen deelnemen, practisch binnen nage
noeg ieders bereik staat. 

De gemeentelijke wetgever van Rijswijk 
heeft blijkbaar gemeend, dat de in art. 146k 
der Algemeene Politieverordening verboden 
handelingen hetzij in het a lgemeen beschouwd 
hetzij beschouwd in verband met de pi aatse'. 
lijke omstandigheden te Rijswijk, op ,•~ zoo 
even bedoelde wijze de openbare ,,edelijkheid 
raken. Hij heeft daarbij gehandeld in over
eenstemming met wijd verbreide opvattin"'en 
omtrent zedelijkhe id . 

0 

De taak om de juistheid van deze laatste 
opvattingen te beoordeelen, wordt door art. 
168 Gemeentewet niet aan den R echter ge
geven." 

In bovenstaand betoog meent ondergetee
kende zich in overeenstemming te bevinden 
met Uwe arresten van 12 ovember 1934 W. 
12869, N . J . 1935 pg. 131. en van 2 Maa,·t 
1936, Weekblad 1936 n°. 486." 

aar welken maatstaf men persoonlijk de 
zedelijke waarde o f onwaarde van het gemengd 
zwemmen - onder welke benam ing ik mij 
veroorloof hier eenvoudigheidshalve mede te 
begrijpen het in deze en in de andere ove r
eenkomstige zaken te l aste gelegde - ook wil 
afmeten, bezwaarlijk zal m. i. kunnen worden 
betwist, dat het hier betre ft een de zedelijk
heid rakend onderwerp; roowel de Kant,on
rechter, a ls de Rechtbank geven dit toe, doch 
ontkennen slech ts, dat de onderwerpelijke ver
ordening de openbare zedelijkheid betreft om
dat, althans voorwover, zij in het alge;,,een 
en bepaaldelijk in het onderhavige geval mede 
betrekking heeft op de gelegenhe id tot ge
mengd zwemmen, geboden in besloten gezel
schappen of vereenigingen en ronder dat het 
zwemmen vanaf eenige openbare plaats zicht
baar is. 

K an~«;mrechter en R echtbank gaan aldus 
kennehJk Utt van de opvatting, dat de veror
deningsbevoegdheid van den gemeenteraad ten 
aanzien van de in art. 168 der Gemeentewet 
genoemde onderwerpen vereischt, dat de h an
deling, waardoor de overtredinu plaats vindt 
zich a fspeelt in het openbaar or"voor een iede;. 
waarneembaar. M et den Heer requ irant komt 
deze opvatting mij inderdaa d te eng voor en 
ik meen, dat zij ook door Uwen Hoogen Raad 
reeds sedert geruimen t ijd niet meer in vollen 
omvang wordt gehuldigd. Ik moge daartoe -
voor wa~, bet~eft het "begrip "openbare ge
rondheid - m het btJzonder verwijzen naar 
Uw arrest van 9 Nov. 1925 W . 11475 N. J. 
1925, 1256, waarbij is beslist, dat eene ge
meentelijke verbodsbepaling, strekkende om te 
bevorderen, dat aan a lle kinderen beneden een 
bepaalden lee ftijd, voor wier gezondheid het 
gebruik van tabak nadeelig moet worden ge
acht, eene zonder dat verbod voor hen open
staande fl"elegenhe id om zich dat artikel te 
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verschaffen, worde onthouden, oök •= dan wan-· 
neer dit verschaffen niet in het openbaar ge
schiedt, is aan te merken a ls een regel i,ig 
gei;naakt in het belang der openbare 'gezond
heid, dat is: te betreffen de huishouil;'1g der 
gemeente, tot welke regeling de Gemeenteraad 
aan art. 135 der Gemeentewet de bevoegdheicl; 
ontleent. Uw R aad gelieve verder op te slaari 
de aa'nteekening van PJ'of. Vrij onder H. R. 
13 Oct. 1930 W. 12219 (arrest ook in N. J. 
1930, 1670), de beschouwingen van Mr. Vos 
in W. 12176 en W. 12225 , a ls ook die van' 
Mr. van Bolhuis en Prof. Vrij in W. 12236. 
Kernachtig geeft laatstgenoemde als strekking 
van hetgeen hij noemt " de nieuwe leer" aan, 
dat het, volgens deze opdat verordeningen .,in: 
het belang der openbare orde, zedelijkheid of 
gezondheid worden vereischt" niet noodig is, 
dat de door haar verboden gedragingen zelf 
in het openbaar geschieden of waarneembaa-r 
zijn, wel noodig echter, dat zij ]1ebben eeri 
terugslag op openbare belangen . . D;t' laatste_ 
was inderdaad het geval met de tabaksveror
deningen, in voornoemde arresten bedoeld,, 
voor wat betreft het belang der openbare ge
wndheid, en hetzelfrle is m. i. het geval met 
de. in het door rlen Heer requirant aangeh aald 
arrest van 2 Maart 1936 N°. 436 bedoel de, 
Kampeerverordening-. in gelijken zin · reeds 
vonrafMegaan rloor Uwe arresten van 25 Juni 
1928 W. 11868. N. J. 19 29. 141 en 9 ApriT 
1934 W. 12760. N. J. 1934. 1113. Bene vol
maakte parallel van voormelde beslissingen, 
voorwat betreft het belang der openbare zede
lijkhe irl . meen ik te moMen zien in Uw arrest 
van 12 Nov. 1934 W. 12869, N. J. 1935. 131 
betreffenrfe de verordening van' Heerlen op 
het in verkeer brengen van middelen ter voor
koming of verstoring van zwangerschap. Moge 
het oordeel over het zedelijk ongeoorloofde 
van deze handeling allicht meer eenstemmig
heid ontmoeten, dan dat over de bedenkelijk: 
he id van het gemengde zwemmen, zoo schijnt 
het mij toch nauwelijks twijfelachtig. dat hp( 
een, zoowel als het ander, e·en zoodanigen on, • 
vang kan aannèmen, dat de gemeenteHike 
wetgever, rekening houdende met plaatselijke 
omstandigheden en met de in zijn omgeving 
gangbare begrippen van zedelijkheid, zich ge
roepen gevoelt, daartegen binnen de grenzen 
zijner bevoegdheid maatregelen te nemen. In 
dit licht bezien, kan dan ook, naar het mij 
voorkomt, aan het gemeentebestuur van Rijs
wijk, waar dit kennelijk - op gronden · van 
beleid, welke aan het oordeel van den rechter 
zijn onttrokken - van meening is, dat het 
op ruime schaal in zijne gemeente bieden van 
gelegenheid tot gemengd zwemmen in 1.ijn 
aa rd en gevolgen schade moet toebrengen aan 
de openbare zede] ijkheid, zooals die binnen 
het huishoudelijk verband der gemeente wordt 
verstaan en - zelfs bij verschil van inzicht 
omtrent den ernst van het hierbedoelde con
crete punt - toch ook wel uitteraard kan wor
den verstaan, de bevoegdheid niet worden 
ontzegd om bedoelde gelegenheid tot · het 
uiterste te beperken en daarmede het belang 
der openbare zedelijkheid op zijne wijze te 
dienen. ' 

Aldus beschouwd kan, naar mijne ·meenmg 
de onderwerpelijke verordening ook niet ge
acht worden te treden buiten de grenzen, door 
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ar.t. '-168 der Gemeèntewet getrokken, waar zij . 
on_dèr' ge legenheid geven aan ·het publiek mede 
begrijpt het gelegenheid geven door een ver-' 
eeniging of besloten kring aan de leden, om
dat ook dit gelegenheid geven in elk geval 
èen 1..oo h1îm aantal personen zal betreffen, 
dat daárvan met reden een · ongunstige terug
slag )rn11 worden gevreesd op het openbaar 
bèlarig; \velke bescherming -in dezen - de door
den rechter niet te beoordeelen doelmatigheid 
van den maatregel daargelaten - wordt be
oogd. · 

Mij 'm itsdien vereenigende met . het voorge
dragen middel, concludeer ik dat Uw Hooge 
Raad het bestreden vonnis zal _ verni·etigen 
voor zoover het bewezen verklaarde niet straf
baP;· is · geacht en de gerequireerden van alle 
rechtsvervolging te dier zake iijn ontslagen 
en, rechtdoende overeenkomstig àrt. 105 R . 
o:, na vernietiging mede van het bevestigde 
vonnis van den Kantonrechter in voege als 
\'.OOrmeld, aan het bewezen verklaarde zal 
ge.ven de benaming : ,,In de gemeente Rij swijl<, 
(Z.H.) · zonder vergunning van Burgemeester 
en , Wethouders aan het publiek gelegenheid 
tot z\vèmmen geven", dit feit en gerequireer
den deswege zal verklaren strafbaar, daar niet 
is gebleken, dat zij dit niet zouden zijn , en 
hen deswege, ge let op den, met het oog op 
de omstandighe.den geringen, ernst der fe iten, 
met toepassing van _ çl~ artt. 1, 8' en· 146k der
Algem,ee_ne Politieverordening voor -de Ge
meente Rijswijk (Z.H.), 23 en 91 Sr. te ver
oordèelen_ ieder in èene geldboete van f 1, 
iedere· boete bij niet betaling of verhaal te 
vervari!l'en door hechtenis van . één dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
· G;ehóord h et vers! ag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cass.atie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclus ie); 

0. dat bij het bevestigde vonnis van den 
eersten · rechter overeenkomstig de inleidende 
dagvaarding ten laste van gerequireerden i 
bewezen Yerklaard, dat zij (zie conclusie) ; 

0. dat art. 146 k der Algemeene . Politiever
ordening voor de Gemeente Rijswijk (Z.H.) 
luidt: (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank ten aanz ien van dit 
artikel heeft overwogen, dat het, door onder 
,,publiek" mede te begrijpen leden van ver
eenigingen en besloten kringen, zonder in dit 
laatste geval zijne ,verking te beperken tot 
die gevall en, waarin de handelingen dier leden 
vanaf · den ·openbaren weg zichtbaar zijn, de 
bij art. 168 Gemeentewet gestelde grenzen 
heeft overschreden, daar niet is in te zien, 
welk belang der openbare orde, zedelijkheid 
of gewndheid in die omstandigheden wordt 
gediend ; 

O: dat de juistheid van de in het middel 
verdedigde stelling, dat de openbare zedelijk
hèid zeer wel kan worden geraakt, doordat 
in besloten kring dingen geschieden, die met 
de zedelijke beginselen van de betrokken ge
meenschap in strijd zijn, in het midden kan 
blijven, daar het ten deze gaat om de vraag, 
óf de in lid 1 juncto lid 3 van voormeld arti. 
kei ·gelegen . verbodsbepaling, krachtens welke 
is·cverboden, dat door een vereeniging of be-
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sloten kring zonder vergunning van Burge
meester en Wethouders aan de leden gelegen
heid tot zwemmen wordt gegeven, in zijn 
algemeenheid de openbare zedelijkheid kan 
dienen; 

dat deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, omdat die bepaling geheel in het 
algemeen verbiedt, dat een vereeniging of be
sloten kring aan zijn leden gelegenheid tot 
zwemmen geeft ronder vergunning van Bur
gemeester en Wethouders,; 

dat een zoodanig verbod, hetwelk geldt ge
heel a fgesche iden van de plaats, waa r of van 
de omstandigheden, waaronder die gelegen
heid wordt gegeven, de grenzen overschrijdt, 
welke art. 168 der Gemeentewet aan de ver
ordeningsbevoegdheid der gemeente stelt ; 

dat in de toelichting van het middel er wel 
een beroep op is gedaan, dat de daar bedoelde 
handelingen geenszins verboden zouden zijn en 
dat het vervullen van de formaliteiten, noodig 
om aan die handelingen te kunnen deelnemen, 
practisch binnen nagenoeg ieders bereik staat, 
maar te dien aanzien elke feitelijke grondslag 
ontbreekt; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

27 Juni 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 , artt. 24 en 83.) 

Art. 83 , lid 6 der Arbeidswet 1919 kan 
slechts toepassing vinden, waar de over
treding, behoudens nadere verantwoording 
voor den Rechter, op eigen gezag werd be
gaan, omdat een regelmatige vrijstelling 
van het overtreden verbod niet kon worden 
afgewacht of de wet daar in niet voorzag, 
Aan dat voorschrift kan de R echter niet de 
bevoegdheid ontleenen om, indien het bij 
de wet tot · oordeelen aangewezen admini
stratief gezag weigert een aangevraagde 
en door de wet toegelaten vrijstelling te 
verleenen, doch de betrokkene, daa rin niet 
berustend, niettemin het verbod overtreedt, 
dit feit niet strafbaar te verklaren op 
gronden, welke hierop neerkomen, dat 
naar zijn oordeel bij bedoelde weigering 
aan de omstandigheden niet de juiste 
waarde is toegekend. 

De Rechtb. heeft aan art. 83, lid 6 een 
toepassing gegeven, welke met haar wezen
lijken inhoud in strijd is. [Anders Adv.
Gen. Wijnveldt.] 

D e zaak naa t· d e R echtb. te ruggewezen 
in verband met een door gereq. daar ge
voerd tweede verweer, dat door de R echtb. 
onbeslist is gel aten. 

' ' Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Arr. -
Rech tba nk te H aarlem , requi rant van cassatie 
tegen een vonnis van genoemde R echtbank , 
van 7 April 1938, [N. J . 1938 n°. 405] , waar
bij in hooger beroep, met vernietiging van 
een door het K a ntongerecht te Haarlem op 
3 Februari 1938 [N. J . 1938, n° . 241] schrif
telijk gewezen vonnis , A . H . v. H. v. A. , di
recteur van de N. V . Kunstzandsteenfabriek 
"Arnoud", te Haarlem , ter zake van het te 
zijnen laste bewezen verklaarde werd ontsla
gen van alle rechtsvervol g ing; (Gepleit voor 

gereq. door Mrs. F. van der Groot en S . van 
Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In hooger beroep verklaarde de Arr.-Recht
bank te Haarlem bij vonnis van 7 April 1938 
bewezen, da t de verdachte als bestuurder van 
een onderneming tot het ve rvaardigen van 
kalkzandsteenen , géén maatregelen heeft ge
nomen om te voorkomen, dat op 30 November 
1~3-7 , des namiddags tusschen 8 en 9 uur, in 
een fabriek of werkplaats, als bedoeld in art. 
2 lid -1 sub a der Arbeidswet 1919 , gelegen te 
Hillegom aan de Leidschestraat 168a drie 
arbe iders genaamd J acob Yledder, Jan Gort 
en Thomas Bulteel in die onderneming arbe id 
verrichtten, bestaande in het door het bedienen 
van een steen pers ve rvaardigen van kalk
zandsteen. 

De R echtbank achtte het a ldus bewezen ver
kl aarde feit strafbaar krachtens de artt. 83 
lid 1 j 0

• 24 lid 2 en 74 lid 2 sub a der Ar
beidswet 1919. 
· Met een beroep op het bepaalde bij a rt. 83 

lid 6 van genoemde ·wet hadden verdachte en 
zijn raadsman echte r betoogd, dat het a ldaar 
strafbaar gestelde feit, op grond van het be
paalde in art. 83 lid 6 der Arbeidswet, in casu 
niet strafbaar is, daar het onder de gegeven 
omstandigheden, dit wil zeggPn de omstandig
heden waaronder het is gepleegd, als gerecht
vaardigd is te beschouwen, terwijl het onver
wijld door verdach te a ls bestuurder van de 
onderhavige onderneming aan het districts
hoofd is medegedeeld. 
, Als gronden voor dit betoog voerde requi 
rant, naar uit het vonnis blijkt o. m. aan: 

a. dat verdachte ingevolge de in den in 
afschrift overgelegden brief van den toen
maligen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverhe id dd . 23 December 1929 (prod. XX) , 
gedane toezeggingen en geste lde voorwaarden 
is ove1·gegaan tot de reorganisatie van zijn 
fabriek , -..-,elke noodzakelijk was voor het wer
ken met het door den Minister in voormelden 
brief bedoelde tweeploegenstelsel, op de in
voering waarvan op korten termijn in bedrij
ven a ls het onderhavige de Minister in dien 
brief aandrong; 

dat hij zulks mede heeft gedaan op grond 
van de door of namens den Minister toen 
gedane uitdrukkelijke althans stilzwijgende 
toezegging, dat hij na voltooiing der reorga
nisatie steeds een vergunning .om met dat 
tweeploegenstelsel te werken zou verkrijgen, 
wol a ng en indien deze werkwijze niet in het 
Werktijdenbesluit werd vastgelegd; 

b. da t deze reorgan isatie zeer ingrijpend is 
geweest en onder meer door noodzakelijke aan
schaffing van nieuwe machines, vaartuigen er, 
zanderij -mate ri eel en door noodzakelijke ver
bouwing van bestaande gebouwen, nieuwbouw 
en uitbreiding van terreinen in belangrijke 
mate tot investeering van nieuw kapitaal heeft 
geleid; 

dat deze investeering ruim f 1,250,000 heeft 
bedragen; 

c. dat aan verdachte , zoodra het hem moge
lijk was in de onderhavige fabriek met meer
bedoeld tweeploegenstelsel te werken , daartoe 
ex art. 28 lid 1 de r Arbeidswet 1919, telkens 
voor een bepaalden tijd -,ergunning is ver-
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!eend, ook nadat bij de wijziging van het 
werktijdenbesluit in 1936 het tweeploegenstef• 
se! voor bedrijven als het onderhavige daarin 
niet was opgenomen; dat de laatstelijk ver
leende vergunniug op 27 November 1937 af-
1 iep ; dat zijn verzoek, tot verlenging van deze 
vergunning op 16 November 1937 door het 
Districtshoofd is afgewezen; dat hij van deze 
a fwijzende beschikking in hooger beroep bij 
den Minister is gegaan, doch dat hem op _ 27' 
November 1937 in den loop van den dag tele
fonisch is medegedeeld, dat het · beroep door1 

den Minister zou worden afgewezen, hetgeen 
ook inderdaad op 3 Decembe1· d.a.v. is ge
sch ied; 

d. dat hij, daar hij reeds gedtll'ende ver
scheidene jaren telkens vergunning had ver
kregen om met meerbedoeld tweeploegenstel_sel 
te werken - h.etgeen geheel in overeenstem
ming was met de destijds door den toenmali
g-en Minister .o. a. in opgemelden br ief van 23 
December 1929 gedane toezeggingen - geens
zins heeft kunnen voorzien, dat hij na 27 
November 1937 wodanige vergunning · niet 
meer wu verkrijgen; dat hij met een weige-: 
ring van die vergu;nning na 27 Novembel" 
1937 dan ook geen rekening heeft geh01,1den, 
noch heeft behooren te houden; ·dát dienten
gevolge zijn reeds maanden tevoren aangeno
men, doch nocb onuitgevoerde orders toentA:ir
tijd omstreeks 90 millioen steenen bedroegen; ' 

e. dat overgaan tot het eenploegenstelsel 
na 27 November 1937 groote schade voor zijn 
bedrijf zou medebrengen door het niet-tijdig 
kunnen produceeren en daardoor niet-tijdig' 
kunnen a fl éveren van de reeds verkochte stee
nen ; dat invoering van het eenploegens~lsel 
hovendien tot gevolg zou hebben, dat zijn be
drijf, eenerzijds gelét op de ingevolge meer-, 
gemelde reorganisatie geheel voor het werken' 
met een tweeploegenstelsel ingerichte fabriek,' 
waartoe voormelde kosten ( zie . sub b) zijn 
gemaakt, welke op het bedrijf blijven druk
ken, anderzijds 'gelet op den hu_idigen prijs 
rnn kalli:zànclsteen, niet meer ' looJ\ehd kah 
werken, hetgeen uiteraard tot groote geldelijke 
verl iezen en op den duu_r tot stopzetting van 
het bedrijf leidt; 

/. dat hij clan ook niet ancle,:s ' kon en kf!rl 
doen, dan na 27 November 1937 in ·zijn fabriek 
met het tweeploegenstelsel blijven doonve,;ken ; 
hebbende hij zulks onverwijld, immers bij i1i' 
a fschrift overgelegden brief van 29 November· 
1937 (prod. XV), b/lvestigend een telegram 
van clienzeHden datum, aan het di strictshoofd. 
medegedeeld. . , · 

De Rechtbank heeft daarop naüwkeurig ua-· 
g-egaan t. a. v. elk dezer punten wat . daarom
trent gebleken is, en zegt in haar vpnnis, dat ' 
hetgeen omtrent de omstandigheden waaronder 
het feit is gepleegd, naar voren is gebracht, 
bevestiging vindt ; · 

dat sub <t vermeld, in de dienaangaande te,· 
terechtzi tting in hooger beroep afgelegde vér
klaringen van de getu igen van Sierenberg de 
Boer en Zaalberg, (wat de laatste zinsnede 
betreft alleen in de verklaring van getuige· 
Zaalberg); . 

dat sub b vermeld, in de dienaangaande ter 
terechtzitting in hooger beroep afgelegde ver
klaringen van de getuigen van Sierenberg de 
Boer en Hacke ; · 

dat sub c vermeld, in de dienaangaande ter 
terechtzitting in hooger beroep afgelegde ver
klaringen van de getuigen van Sierenberg de 
Boer en Hacke ; · 

dat sub e vermeld, in de dienaangaande ter 
terechtzitting in hooger beroep afgelegde ver
klaringen van de getuigen van Dreumel en 
Keiler; 

dat de Rechtbank wat het sub ·a vermelde 
betreft geen redenen heeft' gevonden om de 
juistheid van verdachte's mededeeling omtrent 
de onuitgevoerde orders in twijfel te trekken, 
zijnde de Rechtba_nk voorts met verdachte, op 
de gronden daartoe door verdachte aange-: 
voerd, en op grond van de verklaringen van· 
getuige Zaalberg, van oordeel , dat deze niet' 
heeft kunnen voorzien, dat hem na 27 Nov. 
1937 geen vergunning meer wu worden ver
leend om met meerbedoeld tweeploegenstelsel 
te werken; 

wat de sub / vermelde onverwijlde mededee: 
1 ing betreft, dat deze wordt bevestigd door de 
verklaring ter terechtzitting in hooger beroep 
van den getuige van Sierenberg de Boer dien
aangaande. 

Uit dit alles trekt de Rechtbank de slotsom, 
dat zij op grond van de bovenvermelde om
standigheden waaronder het onderhavige feit 
is gepleegd, van oordeel is, dat in dit geval 
naleving door verdachte van de Arbeidswet 
1919 in strijd wu zijn met belangen van de 
door hem bestuurde N. V ., welke wo groot 
zijn, dat het belang der wetsnaleving daar 
verre bij ten achter staat. 

Zij ·overweegt daarbij met betre'kking tot het 
in art. 24 lid 2 der Arbeidswet beschermde 
b~lang der arbeiders, dat het in de onder
havige onderneming gebezigde z.g. verbeterde 
tweeploegenstelsel aldus werkt, · dat 50 % der 
te,verkgestelcle . arbeiders steeds overdag ar. 
beidt, terwijl de overige 50 % afwissel end bij 
helfte dag- en nachtarbeid verricht met een 
rusttijd tusschen de ploegwisselingen van 50 
uur, een en ander naar verdachte en getuige 
Van Sierenberg de Boer. ter terechtzitting in 
hooger be~oep hebben opgegeven; 

dat bij _deze werkwijze, gelijk getu ige Van 
Sierenberg de Boer ter terechtzitting in hoo
ger beroep heeft bevestigd, de belangen van 
de arbeiders behoorlijk zijn gewaarborgd, zijn
de ook de Minister van Sociale Zaken blijkens 
den aanhef van zijri aan verdachte gericht, bij 
voormelde schri ftuur in a fschrift overgelegd 
schrijven va n 8 Juli 1937 van oordeel, dat dé 
belangen van bedoelde arbei ders door dat 
tweeploegenstelsel niet worden geschaad; 

dat mitsdien het door verdachte gepleegde 
fe it onder Je gegeven omstandigheden als ge• 
rechtvaardigd is te beschouwen, hebbende ver
dachte als bestuurder der onder.neming dit 
feit bovendien onverwijld aan het districts
hoofd medegedeeld. 

Op grond hiervan achtte de Rechtbank in
geyolge art. 83 lid 6 der Arbeidswet 1919 het 
bewezen verklaarde feit niet strafbaar, vernie
tigde het' veroordeelend vonnis van den K an
tonrechter en ontsloeg verdachte van alle 
rechtsvervolging. · 

De Officier van Justitie kon zich met deze 
uitspraak niet vereenigen, en droeg in ·cassatie 
bij · schriftuur als middel voor: 

"S., althans v. t. van de art,t . 425 j 0
• 423 
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Sv. en van de artt. 83 lid 6 j 0
• 24 sub 2 en 

74 sub 2 de,· Arbeidswet 1919". 
Ter toe! ichting van dit middel zegt hij : ,,De 

Rechtba nk hee ft gemeend, dat in casu art. 
83 6e der Arbeidswet toepasselijk is , dat " mits
dien het door verdachte gepleegde feit onder 
de gegeven omstandigheden als gerechtvaar0 

digd is te beschouwen" . Hierdoor hee ft z. i. 
de Rechtbank art. 83 6e der genoemde • wet 
verkeerd toegepast. Immers de consequentie 
van het vonnis der R echtbank moet zijn, dat 
verdachte thans kan doorgaan art. 24 det 
Arbeidswet te overtreden, m. a. w. steeds ar
beiders in zijn fabri ek arbeid kan laten ver
richten tusschen 6 uur des namiddags en 7 
uur des voormiddags, hoewel de destijds ver
leende Ministeriëele vergunning daartoe is in-· 
getrokken. Dit kan nooit de bedoeling des 
wetgevers zijn geweest; integendeel , uit de 
geschiedenis van de totstandkoming van art. 
83 6e der Wet moet worden aangénomen, dat 
de wetgever met " de gegeven omstandigheden"· 
alleen heeft bedoeld gevall en, waarin de werk0 

gever onvoorziene plotselinge m aatregelen 
moet nemen om zijn bedrijf gaande te houden. 
of plotse! ing ·onvoorziene groote nà dee-Jen ·voor 
zijn bedrijf moet voorkomen of verzachten. In 
de Memorie van Antwoord wordt dan ook ge
rept van "rampen, verkeersstoornissen, plot
se! inge ziektegevallen, enz. enz.", wodat de 
wet dan gedurende een korte periode force 
majeure door een werkgever werd overtreden. 

I ets geheel anders is in casu geschied ; hier 
wordt de Arbeidswet, met name art. 24, op
zettel ijk, als 't ware " in perpetno" overtrèden 
om het bedrijf in gang te kunnen houden op 
een wijze als dit 'de laatste jaren kon gesch ie-· 
den tengevolge van door de Arbe idsi nspectie 
verleende faci l ite iten. 

Juist de toevoeging in art. 83 6e der Ar
beidswet, dat het hoofd of be tuurde,· ·der 
Onderneming in een dergel ijk geval verplicht 
is onverwijl d de Arbeidsinspectie in kennis· te 
stellen van de gepleegde overtreding versterkt 
zijn meening in deze. 

H et is mogelijk , dat de getuige Zaalberg· 
gelijk heeft met zijn verkl aring (all een voor 
de Rechtbank; voor den Kanton rechter heeft 
hij zich h ierover niet uitgelaten) , dat de ge
vallen in de Memorie van Antwoord niét a,ls 
"uitputtend" zijn te beschouwen; er zijn zeet 
zeker nog meer gevall en te bedenken, maar 
dat neemt niet weg, dat aan de omstand ig
heden, als waarin verdachte verkeerde, en die 
van geheel anderen aard zijn, nooit is ge
d acht. . 

Tenslotte merkt hij op, dat de Hooge Raad 
bij arrest van 2 Januari 1933 (N. J . pag. 
402) aangaande de omstandigheden, bedoeld 
in meergenoemd a rt. 83 6e der Arbeidswet 
heeft bes] ist, dat, waar de wet hieromtrent 
g·een nadere aandui ding bevat, het oordeel 
over de beteekenis en de draagkracht der om
standigheden voor ieder geval gehee l. is over
ge laten aan den rechter, die over de feiten 
oordeelt, waartegen in cassatie niet kan wo1·
den opgekomen. 

Met dit arrest voor oogen is de vrees gewet
t igd, dat ook in casu de Hooge Raad zich ·tot 
een " ha nds off" zal bepalen. Waa r echte.1; in 
hetzelfde arrest door de Hooge Raad wqrdt: 
overwogen " dat art. 83 6e der Arbeidswet blij . 

kens de geschiedenis harnr totstandkoming de 
strekkmg heeft om eenige bevredigende voor
ziening te treffen voor de gevall en, waarin 
onmiddellijk moet worden gehandeld" en het 
duidelijk is, dat wij hier niet met een dergelijk 
geval te doen hebben - woals hierboven uit
voeri ger uiteengezet - koestert hij de hoop, 
dat · de Hooge Raad zijn meening za l cleelen, 
dat in dezen de bes! iss ing van de R echtbank 
niet van louter feitelijken aard is." 

De fe iten welke aan deze zaak ten grondslag 
l iggen en die ten deele elk thans bij pleidooi 
door de beide raadslieden tijdens hun bestrij 
ding van het middel wederom naar voren 
zijn gebracht, hebben in sterke mate de aan
dacht van Kantonrechter en R echtban k bezig 
gehouden, doch zul !en in cassatie niet aan de 
qrde komen, daar het geschilpunt nu beperkt 
is tot de vraag of de Rechtbank a l cl an niet 
terecht art. 83 1 id 6 der Arbeidswet 1919 heeft 
toegepast. 

Uit de geschiedenis der totstandkoming dezer 
bepaling (bijl. H andelingen Tweede Kamer 
1918/1919, n°. 408, 5, blz. 42 vlg.) blij kt da t 
de Minister in zijn Memorie van Antwoord 
ter toe! icht ing gesteld heeft: 

" In elke onde-rneming kunnen zich gevall en 
voordoen, waarin naleving van de ontworpen 
wet in strijd wu zijn met het algemeen belang 
of met · bela ngen, die wo groot zijn , dat het 
belang de!" wetsnaleving daar verre bij ten 
achter staat. 
. Rampen, verkee rsstoorn issen, plotseling zich 
voordoende omvangrijke defecten aan fabrieks
inrichtingen, plotseli nge ziektegevallen, die 
onmiddellijke afgifte of bere iding van genee -
of verbandmiddelen eischen, het nemen va11 
maatregelen tot a fwending van gevaren b.v. 
van instorting van huizen, kunnen noodzake
lijk ma ken, dat langer of op a ndere tijden 
wordt gewerkt dan de wet toelaat. Tijd om 
de noodige vergunning tot afwij king van de 
wet te verkrijgen is in den regel dan niet be
schikbaar; ook ka n afgeweken moeten worden 
van een wetsbepaling, waarvan de wet geen 
vrijstell-ing kent. Het wu in hooge mate on
billijk, ja zelfs in strijd met het algemeen 
belang zijn, wetsovertred ing onder zulke om
standigheden strafbaar te stellen. 

• Tot op zekere hoogte komt art. 40 Sr. hier
aan tegemoet . Verschill ende gevall en zijn ech
ter denkbaar, welke zijn terug te brengen tot 
het begrip "overmacht". Met het oog hierop 
is het nieuwe 6e lid van a rt. 83 opgenomen . 
Een eenigsz ins ruime omlij ning van de geval 
len, waarin overtreding niet strafbaar be hoort 
te zijn, kan-hier niet gemist worden . Tot mis
bruik zal d it nie t leiden, wanneer - woals in 
het -6e lid van art. 83 geschiedt - aa·n het be
drijfshoofd alleen dan de kans op straffeloos
heïd wordt gegeven, wanneer hij onverwijl d 
aan het districtshoofd der arbeidsinspectie 
mededeeling doet van de overtreding. E lk ge
val ,zal op zich zelf moeten worden onderwcht. 
I s de overtreding naar het oordeel van he t 
districtshoofd en va n den rechter onder de ge
geven omstandigheden niet gerechtvaardigd, 
dan zal de bestra ffing niet uitblijven." 

B ij de mondelinge behandeling van het 
a rtikel in de Tweede Kami)r (Handelrngen 
1918/1919 , blz. 2877) merkte de Min ister n. a. 
van een vraag hoe gehanclelrl moest worden 
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in spoedeischende gevallen, op: 
" Ik geloof, dat ook daarvoor geen wijziging 

in de wet meer noodig is." 
Allereerst wijs ik op de mogelijkheid van 

de doorloopende overwerkvergunning. Dat is 
een soort abonnement, een couponboekje voor 
overwerk. Men mag daarvan gebruik maken, 
mits men de coupon post vóór men van die 
vergunning gebruik maakt. Men heeft het dus 
niet vooraf aan den inspecteur te vragen; men 
kan er gebruik van maken woveel keeren als 
men doen mag. Men kan niet mee,· dan een 
zeker aantal keeren per jaar er van gebruik 
maken. 

Tenslotte wil ik wijzen op art. 83, 6e lid , 
waarin de sociale nye rmacht is geformuleerd. 
Daar vindt de geachte afgevaardigde een vei-
1 igheidsklep voor alle gevall en, die hij op het 
oog had." 

In de Eerste Kamer bleek groote belang
steil ing voor het voorgestelde art. 83 1 id 6. 
Het voorloopig verslag van de Comr •issie van 
Rapporteurs (Bijl. H andelingen Eerste Kamer 
1918/1919, n°. 202, blz. 15) vermeldt dien
aangaande: 

"Is het - woals in het algemeen gedeelte 
reeds te kennen werd gegeven -, gelukkig, 
dat de Minister door het inlasschen van het 
nieuwe zesde lid een veiligsheidsklep gevonden 
heeft, die het mogelijk maakt zonder de le
vensvatbaarheid van vele ondernemingen aan 
te tasten, eene andere onuitvoerbare wet in 
werking te doen treden; het schijnt eene 
vreemde en niet gewenschte wijze van wet
geving, dat eerst tot de details zekere verplich
t ingen van de burgers onder zware straffen 
worden vastgesteld en dat daarna diezelfde 
burgers voor zich zullen moeten uitmaken, of 
afwijking in een bepaald geval gerechtvaar
digd is. 

Men vertrouwde, dat het districtshoofd niet 
clan na waarschuwing, dat hij zich in het ver
volg niet met de opvatting van den werkgever 
omtrent het feit , waarvan hem mededeeling 
gedaan is, kan vereenigen, eene vervolging 
zal uitlokken. I s de Minister het hie,·mecle 
eens, en, wo ja, zal hij clan in dien geest te 
zijner tijd wenken aan de Districtshoofden 
geven?'' 

De Ministe,: antwoordde hierop: 
,,De ondergeteekende kan niet toezeggen, 

dat hij den districtshoofden een wenk zal ge
ven om nimmer zonder voorafgaande waar
schuwing proces-verbaal op te maken tegen 
een werkgever, die zich ten onrechte op art. 
83 zesde lid, beroept. Daardoor zou de strek
king dezer bepaling in de practijk niet tot 
haar recht komen. Ook daar waar ten aanzien 
van andere strafbare feiten "overmacht" of 
" handelen in het algemeen öelang" als fait 
d'ex:cuse kunne gelden, pleegt men niet eerst 
te waarschuwen om pas bij herhaling te ver: 
volgen. 

De onclergeteekencle kan niet inzien, waarom 
bij ,over.tredingèn dezer wet met meer ver
schooning moet worden opgetreden. · Hij wil 
daarom gaarne door deze toelichting voor
komen dat de werkgevers gaan meenen art. 
83, zesde lid te kunnen gebruiken om het met 
de eerste "overtreding met kennisgeving wat 
luchtig op te nemen." 

D at hier over igens sprake is van een vreem-

de en niet gewenschte wijze van wetgeving 
kan de ondergeteekende niet toegeven. Men 
houde slechts in het oog, dat art. 83, zesde 
lid een rechtvaardigingsgrond heeft voor soort
gelijke gevall en als in art. 40 Sr. bedoeld zijn. 

Opneming van dit lid werd alleen wensche
lijk geoordeeld, omdat verschillende gevallen, 
welke naar analogie van art. 40 Sr. een recht
vaardigingsgrond behooren op te leveren, vol
gens de jurisprudentie van den Hoogen Raad 
niet onder het begrip "overmacht" te brengen 
zijn.,, 

Ook bij de mondelinge besprekingen kwam 
het onderwerp herhaaldelijk aan de orde(Han
delingen Eerste Kamer 1919/1920). Na opmer
kingen van tal van Kamerleden merkte de 
Minister o. m. op: 

,,Moet voor den storingsdienst de wet over
treden worden, dan is het geval aanwezig, dat 
mij in de eerste plaa ts voor oogen heeft ge
staan bij het ontwerpen van art. 83, zesde lid . 

Ik meen ook in de toelichting speciaal dit 
geval te hebben genoemd als een geval van 
sociale overmacht. 

Hoe duidelijk ik ook wil herhalen, dat ik 
alle misbruik van deze veiligheidskleppen -
d.w.z. alle willekeurig oplichten van buitenaf 
- wil keeren, wanneer er een ernstige storing 
in het net of in de centra le is, clan ontstaat 
in het bedrijf zoo hooge druk, dat de klep 
vanzelf moet lichten." 

Uit die geschiedenis blijkt, dat art. 83 lid 
6 bij Nota van Wijzigingen als extra-veiljg
heidsklep is toegevoegd, om waar als regel de 
administratie heeft te beoordeelen of uitwn
deringen op de algemeene regels aanwezig 
zijn, ten slotte in de gevallen welke niet waren 
voorzien in de Wet, den Rechter gelegenheid 
te geven, in te grijpen. 

Van belang in dit verband en tot goed be
grip der bepaling is ten slotte nog de ter 
terechtzitting der Rechtbank afgelegde ver
klaring van den toenmaligen Directeur-Gene
raal van den Arbeid: 

"Ten aanzien van de in art. 83 lid 6 der 
Arbeidswet 1919 genoemde "gegeven omstan
digheden" kan ik verklaren, dat dat artikel 
indertijd zoo ruim mogelijk is gesteld , omdat 
het onmogelijk was alle omstandigheden, die 
zich wuclen kunnen voordoen, te voorzien. Wàt 
onder die "gegeven omstandigheden" valt, is 
aan den Rechter ter beslissing overgelaten. 
In de Memorie van Antwoord worden verschil
lende omstandigheden genoemd. 

Een en ander is echter niet als uitputtend 
opgesomd te beschouwen. De Minister noemde 
slechts eenige treffende voorbeelden". 

Ik trek uit dit alles de slotsom, dat art. 83 
lid 6 oor Arbeidswet 1919 bedoelde een ander 
en ruimer begrip van owrmacht te geven dan 
art. 40 Sr. kent, wat m. i. ook blijkt uit de 
twee eischen genoemd in eerstgemelde bepa
ling, n.l. 1° de gegeven omstandigheden moe
ten het feit rechtvaardigen en 2° onverwijld 
moet ·kennis gegeven werden van het plegen 
van overtreding. 

Ook de rechtspraak van den Hoogen Raad 
gaat m. i.· in · die 1·ichting (13 Februari 1922, 
W . 10877 ; N. J. 1922, 470; 9 October 1922, 
W. 10957; N. J. 1923, 3 ; 2 Januari 1933, 
W. 12582; N. J. 193-3-, 402) . 

Bij het tweede arrest bes] iste de Hooge 
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Raad: ,.dat de kennelijke strekking va n deze 
zeer ruim gestelde bepaling is om den dader 
vrij uit te laten gaan, indien de omsta ndi g
heden , waaronder het feit is gepl eegd, van 
wodanigen aard zijn, dat daardoor naar 
's rechters oordeel de wetsovertreding wordt 
verontschuldigd; 

dat nu, waar de wet hiernmtrent eenige 
nadere aanduiding niet bevat, het oordeel over 
de beteekenis en de draagkracht der omstan
di gheden voor ieder geval geheel is overge
laten aan den rechter, die over de fei ten be
slist, en in cassatie tegen dat oordeel niet kan 
worden opgekomen." 

Wat nu aangaat de fe itelijke omstandighe
den waaronder de in deze zaak besproken 
overtreding gepleegd is, acht ik de verklaring 
van den tegenwoordigen directeur van den 
Arbeid, de H eer H acke, welke hij bij de 
R echtbank volgens het proces-verbaal heeft 
a fgelegd van groot belang. Hij deelde mede: 

" Ik ken het bedrijf van verdachte uit eigen 
aanschouwing. Ik weet, dat deze fabriek steeds 
met tweeploegenstelsel heeft gewerkt en dit 
nog doet. Die fabriek is geheel ingericht op 
het werken met tweeploegenstelsel. Of het 
werken in die fabriek met eenploegenstelsel 
loonend zou zijn, hangt af van de prijzen van 
den ~teen. Indien die prijzen zich bewegen 
tusschen de f 6 en f 6 .50 ben ik van oordeel, 
dat de fabriek in eenploegenstelsel niet econo
misch kan werken. 

Ik ben niet aanwezig geweest _bij de bespre
kingen tusschen den heer Zaalberg en ver
dachte in 1929; wel heb ik de korte notul en. 
van die besprekingen gemaakt, gelezen. H et 
is mij bekend, dat sinds de invoering van het 
tweeploegenstelsel in 1933 met een korte on
derbreking van October 1936 tot Mei 1937 
steeds aa n verdachte vergunningen zijn ver
leend met een tweeploegenstelsel te werken. 

Op mijn voorstel is in het voorontwerp Werk
tijdenbesluit dat tweeploegenstelsel voor kalk
zandsteenfabrieken opgenomen. De Hooge 
Raad ,•an Arbeid heeft echter tot schrapping 
daarvan geadviseerd en de Minister heeft het 
geschrapt. 

Ik heb daarna weer aan verdachte vergun
ning gegeven met het tweeplegenstelsel te 
werken, ex art. 28 der -Arbeidswet 1919 , zulks 
op grond van de bij de aanvraag daartoe ge
voegde motiveering van het di strictshoofd. 

H et is mij bekend, da t de Minister in Juli 
1937 van oordeel was, dat de bela ngen de r 
arbeiders in verdachte's fabri ek door deze 
vergunning niet werden geschaad. 

In November 1937 is geen verlenging der 
vergunning meer verl eend. Die vergunning 
liep a f op 27 November 1937. H et is mij be
kend , dat verdachte in hooger beroep is ge
komen bij den Minister, die ook afwijzend op 
verdachte's verzoek heeft beschikt. Op 27 No
vember is verdachte van een en ander telefo
nisch àoor mij in kennis gesteld , namelijk dat 
zij n · beroep door den Minister wu worden 
afgewezen, terwijl op 3 December 1937 die· 
afwijzing hem schriftelijk is medegedeeld. Die 
weigering van de verlenging der vergunning 
was gegrond op een door mij uitgebracht rap
port, gebaseerd op een in den zomer op I ast 
van den Minister door de getuigen van Dreu
mel en Keiler aan de fabriek ingesteld onder
wek. 

H et is mij bekend, dat verdachte groote 
sommen - ongeveer f 1,000,000 in zijn fabriek 
heeft geïnvesteerd , toen hij deze inrichtte voor 
een tweeploegenstelsel. Ik reken dit tweeploe
genstelsel tot de bijwndere omstandigheden 
in a rt . 28 Arbeidswet genoemd. Dit tweeploe
genstelsel h adden wij voor de kalkzandsteen
fabrieken willen vastleggen in het Werktijden
besluit, dat om technische reden niet elk jaar 
ka n worden gewijzigd. Totdat weer zoo'n wij
ziging tpt stand komt, worgen dan bijzondere 
vergunningen verl eend, zulks op grond van 
bijzondere omstandigheden. Zoo •zijn verdachte 
voor de inwerkingtreding van het Werktijden
besluit 1936 steeds doorloopend vergunningen 
verleend. Toen in dat Werkt ijdenbesluit de 
kalkzandsteenfabrieken niet vom·kwamen on
der de fabrieken, die met tweeploegenstelsel 
mochten werken, is op grond van bijwndere 
omstandigheden aan verdachte een vergunning 
ve rleend met het tweeploegenstelsel te mogen 
werken . Verdachte heeft niet van te voren 
kunnen zien aankomen, dat hem na 27 Nov. 
1937 die vergunning niet meer wu worden 
verleend." 

Gelet op het slot dezer verkl aring ben ik 
van meening, dat de R echtbank in deze zaak 
art. 83 lid 6 der Wet toepasselijk kon achten. 

W anneer · gerequireerde niet heeft kunnen 
zien aankomen, dat hem na 27 November 1937 
de vergunning niet meer wu w01·den ver
leend. moest de Rechtbank m . i., de geheele 
voorgeschiedenis in aanmerking genomen en 
lettend op de in de fabriek gevolgde werk
wijze, welke haar oorsprong vond in van over
heidswege aan gerequiree rde gegeven voor
schriften, wel aannemen, dat verdachte ge
dwongen was op 30 November d.a.y. in over
treding te komen. Hier moest gerequireerde 
onmiddellijk ha ndelen, n.l. door verder te 
laten werken, dus in overtreding te komen of 
door de fabriek stop te zetten . 

Ik merk hierbij nog op, dat m. i. de beoor
deeling der vraag of dergelijke omstandig
heden aanwezig waren, ter beoordeeling van 
den fe itelijken R echter staat, terwijl woals ik 
uiteengezet heb niet blijkt dat de R echtbank 
bij hare toepass ing van art. 83 lid 6 der Wet 
deze bepaling verkeerd toegepast of geschon
den heeft. 

De overtreding is vastgesteld op een oogen
blik, dat gerequireerde wel in overtreding 
moest komen, en waaro p omstandigheden 
aanwezig waren, welke ook requirant in zijn 
middel a ls juist acht voo1· de toepassing van 
de bepaling. 

E en geheel andere vraag is die welke het 
middel opwerpt en ook in de ple id~oien ·is be
sproken, n. l. welke gevol gtrekkingen gemaakt 
zulle n worden uit dit ontslag van rechtsver
volging. Requirant meent, dat aan het vonnis 
a ls gevolg verbonden is, da t gerequireerde 
thans kan doorgaan met art. 24 der Arbeids
wet te overtreden. 

Die gevolgtrekking za l de Hooge Raad naar 
mij ri oordeel niet onder oogen kunnen zien. 
H et is thans a ll een de vraag of in het gegeven 
g:eval . art. 83 1 id G juist is toegepast , en het 
li gt m et op den weg van den R echter aan een 
dergelijke besliss ing gevolgen voor de toekomst 
te verbinden . W are dit wel het geval clan wir 
ik wel a ls mijn meeninL!' k P,nbaar m~ken, dat 
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dit vonnis geen vrijbrief geeft voor verdere 
overtredingen. De bepaling heeft m. i. niet 
deze verre strekking. 

Er is echter een tweede verweer voor de 
Rechtbank gevoerd, n.l. een beroep gedaan 
op art. 42 Sr. , zulks in verband met de voor
geschiedenis, waaruit wu volgen, dat gere
quireerde handelde en bleef handelen ter uit;.. 
voering van ministerieele voorschriften. 

Wellicht kan gerequireerde daarop zich be
roepen, wanneer hij zijn fabriek niet wil of 
kan aanpassen aan de algemeeRe wettelijke 
voorschriften, doch dit punt is thans nog niet 
aan de orde, daar de R echtbank het eerste, 
in deze zaak besproken venveer, gegrond op 
art. 83 lid 6 juist achtte, en het tweede daar
om dus niet behandeld heeft. 

Mocht Uw Raad met mij , die het middel 
ongegrond acht, van meening verschillen, dan 
zal m. i. de zaak moeten worden verwezen 
naar het Gerechtshof te Amsterdam , ten einde 
alsnog op dat tweede verweer een bes! issing 
te nemen. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui 
dende: (zie conclusi~) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
gerequireerde bewezen is verklaard, dat hij 
als bestuurder enz. (zie conclusie); 

waama de Rechtbank heeft overwogen: 
dat het a ldus bewezen verklaarde feit straf

baar is gesteld bij art. 83 lid 1 j 0
• de artt. 24 

lid 2 en 74 lid 2 sub a der Arbeidswet 1919" ; 
,,dat echter verdachte en zijn raadsman heb

ben betoogd, dat het aldaar strafbaar gestelde 
feit, op grond van het bepaalde in art. 83 l id 
6 der Arbe idswet, in casu niet strafbaar is, 
daar het onder de gegeven omstandigheden, 
dit wil zeggen de omstandigheden waaronder 
het is gepleegd, als gerechtvaardigd is te be
schouwen, terwijl het onverwijld door ver
dachte als bestuurder van de onderhavige 
onderneming aan het districtshoofd is mede
gedeeld;" 

,,dat verdachte en diens raadsman ten aan
Lien van de omstandigheden, waaronder het 
feit is gepleegd, onder meer het navolgende 
hebben iiangevoerd: 

a. dat verdachte ingevolge enz. [zie conclusie 
ook voor de verdere overwegingen van de 
Rechtb. Red.]; 

0. dat op vorenstaande gronden de Recht
bank heeft beslist, dat het bewezen verklaarde 
feit ingevolge het bepaalde bij art. 83 lid 6 
der Arbeidswet 1919 niet stra fbaar is, en ge
requireerde van a ll e rechtsvervolging te dier 
zake heeft ontsl" 'l"en; 

0 . omtrent 1'e1 ,niddel: 
dat de strekking van het zesde I id van art. 

8~ der Arbeidswet 1919 , die uit de geschie
den is zijner totstandkoming duidel ijk naar 
voren liomt, is, dat de strafbaarheid van een 
bij het eerste I id strafbaar gesteld feit., - mits 
daarvan onverwijld mededeeling geschiedt als 
in het slot van het voorschrift vermeld -, 
wordt opgeheven, indien met die overtreding 

het algemeen belang of een gewichtig bijwn
der belang werd gediend en de <lader zich niet• 
door een vrij steil ing van het verbod tegen de 
gevolgen der wetsovertreding heeft kunnen 
de'kken , hetzij doordat tijd of gelegenheid tot 
het verkrijgen daarvan ontbrak, of wel zich 
voordeed een geval, voor hetwelk de wet wo
danige vrij steil ing niet kent; 

dat ten laste van gerequireerde is bewezen" 
verklaard het feit, strafbaar gesteld bij art. 
74 der Arbeidswet 1919 in verband met het 
vóorschrift van art. 24, lid 2, bepalende dat 
een arbeider in fabri eken of werkplaatsen 
geen arbeid mag verrichten tusschen 6 uur des 
narniddags en 7 uur des voormiddags; 

dat art. 28 der wet de moge lijkheid opent 
om vergunning tot afwijking van dat voor
schrift te verkrijgen, indien zich in de onder-· 
neming "bijwndere omstandigheden" voor
doen, en de beslissing daaromtrent opdraagt 
aan het bevoegde Districtshoofd der Arbeids
inspectie en in hooger beroep aan den met de 
uitvoering der wet belasten Minister; 

dat voorts de omstandigheden, op welke 
gerequireerde zich beroept, het volgen van den 
aldus aangewezen weg toe! ieten, gerequireerde 
dan ook dienovereenkomstig tijdig verlenging 
der op 27 ovember 1937 afloopende vergun
ning heeft aangevraagd, en, nadat deze in 
eerste instantie was geweigerd, in hooger be
roep is gekomen bij den bevoegden Minister, 
terwijl vaststaat, dat ten tijde bij dagvaarding 
vermeld de beslissing van dien Minister wel
iswaal' nog niet formee l was afgekomen, doch 
wel op 27 November 1937, in den loop van 
den dag, aan gerequireerde telephonisch is · 
medegedeeld, dat het beroep zou worden afge
wezen, hetgeen op 3 December daaraanvol 
gende dan ook is gesch ied; 

dat de Rechtbank, naar aanleiding van het 
door gerequireerde als voormeld sub d aange
voerde, als haar oordeel uitspreekt, dat gere- · 
quireerde "n iet heeft kunnen voorzien, dat 
hem na 27 November 1937 geen vergunning 
meer zou worden verleend om met meerhedoeld 
tweeploegenstelsel te werken", hetgeen niet 
aldus is te verstaan, dat gerequireerde, toen 
hij de overtreding beging, nog in de verwach
ting verkeerde, dat gunstig zoude worden be
schikt, - wat met het vorenstaande ook niet 
wu zijn overeen te brengen -, doch de Recht
bank het vorenaangehaalde kennelijk aan
neemt als redelij ke vel'klaring hoe het kwam , 
dat gerequireerde, niettegenstaande het nade
rend einde der vergunning, nog zoo groote 
orders loopende had; 

dat uit de door gel'equireerde naar voren 
gebrachte omstandigheden duidelijk blij kt dat 
hij zijn overtreding hiermede wil gerecht~aar
digd zien, dat het opgeven van het tweeploe
genstelsel , op welk stelsel met instemming en 
1,elfs op aandrang van het bevoegd openbaar 
gezag, en ten koste van groote bedragen, het 
bedrijf nu geheel was ingericht., dat bedrijf 
te gl'onde wu richten ; 

dat evenwel, wat er overigens van dit alles 
moge zijn, voormeld art. 83, l id 6, - zooals 
uit het hierboven reeds overwogene volgt -
.slechts toepassing kan vinden, waar de over'. 
treding, behoudens nadere verantwoording 
voor den Rechter, op eigen gezag werd be
gaan, omdat een regelmatige Vl'ijstelling van 
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het overtreden verbod niet kon worden afge
wacht of de wet daarin niet voorzag, en aan 
dat voorschrift niet de Rechter de bevoegd
heid kan ontleenen om, indien het bij de wet 
tot oordeelen aangewezen administratief gezag 
weigert een aangevraagde en door de wet toe
gelaten vrijstelling te verleenon . doch de be
trokkene. daarin niet berustende, niettemin 
het vPrho<l overtree<lt, dit feit niet strafbaar 
te verklaren op µ-ronden. welke hierop neer
komen. dat naar zijn oordeel bij vorenbedoelde 
weigering aan de omstandigheden niet de 
juiste waarde is toeg-ekend ; 

dat dus de Rechtbank, door in het onder
havige geval on hovenaangehaalrle gronden 
ingevolge art. 83, I id 6 der Arbeidswet 1919 
het ten laste van g-erequireerde bewezen ver
klaar<le niet strafbaar te oordeelen en hem 
op dien grond van alle rechtsvervol,.-ing des
weg"e te ontslaan, aan die wetsbepaling een 
toepMsing heeft gegeven. welke met haar we
zen liiken inhoud in strijd is, en daartegen 
requirant bij het middel terecht opkomt ; 

dat derhalve het bestreden vonnis niet kan 
worden gehandhaafd, en het door gerequireer
de op voormeld voorschrift gedaan beroep moet 
worden verworpen; 

0. dat evenwel thans de zaak nog niet ten 
principale kan worden afgedaan, nu van de 
zijde van gerequireerde voor de Rechtbank 
nog een tweede verweer is gevoerd, dat uit den 
aard der zaak door de Rechtbank onbeslist is 
gelaten, en omtrent den feitelijken grondslag 
waarvan niet alle vereischte gegevens zijn te 
vinden in de stukken, van welke de Hooge 
Raad kennis neemt; 

Vernietigt het bestreden vonni , doch alleen 
voorwover daarbij gerequireerde met toepas
sing van art. 83, 1 id 6 der Arbeidswet 1919 
van alle rechtsvervolging is ontslagen; 

En rechtdoende volgens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Verwerpt het op voormelde wetsbepaling 
gegrond verweer; 

Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank te 
Haarlem, ten einde met inachtneming van dit 
arrest verder te worden berecht en afgedaan. 

{ . J.) 

27 Juni 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Mot.- en Rijw.Regl. art. llbis; 
Mot.- en Rijw.Beschikking art. 38bis . ) 

De Kantonr. heeft vastgeste ld, dat het 
in de Ooststraat te Domburg ge ldend par
keerverbod op 15 Januari 1938 in het ge
heel niet ter kennis was gebracht van hen, 
die zich uit den voor het openbaar ve,·keer 
openstaanden rijweg, de Boterkapel, in de 
Ooststraat begaven en heeft voorts over
wogen, dat waar in art. llbis, li<l 4 Mot.
en Rijw.Regl. sprake is van .,de wegge
bruikers", a lle weggebniikers zijn bedoeld, 
zoodat het bewuste verbod niet ter kennis 
van " de weggebruikers" is gebracht en 
ook voor gereq. - al is deze dan een bord 
houdende de aanduiding van een verkeers
verbod gepasseerd - niet geldt. 

Het middel komt tegen deze beslissing 
tevergeefs op, daar toch de Kantonr. aan 
de in het 4e I iel van art. llbis voorkomen-

de woorden: ,,de weggebruikers" de juiste 
beteekenis heeft gehecht. 

[Ande1'8 Proc.-Gen. Berger]. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Middelburg, requi
rant van cassatie tegen een vonnis, bij verstek 
gewezen door genoemd Kantongerecht op 9 
Maart 1937, bij welk vonnis P. S ., inspecteur 
der Onderlinge Brandwaarborg M aatsch appij, 
te Koudekerke ter zake van het hem te laste 
gelegde en bewezen verklaarde feit van alle 
rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Proc. -Gen. Berger. 

Aan den gerequireerde is telaste gelegd, 
dat hij den 15 Januari 1938, des voormiddags 
circa 11¼ uur te Domburg als bestuurder van 
een vierwielig motorrijtuig dit in stilstand 
heeft gehad op den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg, de Ooststraat, anders dan 
tot het onmiddellijk uit- of inlaten of uit- of 
instappen van personen of het onmiddellijk 
laden of lossen van goederen en wel ter hoog
te van de aan die Ooststraat gelegen lunch
room J uliana, zulks terwijl aldaar op dien 
weg van toepassing was een in het belang 
van de vrijheid en de veilighe id van het ver
keer aldaar bij hP.s]uit van den Raad dier ge
meente vastgesteld parkeerverbod als bedoeld 
in het eerste en tweede lid van art. llbis van 
het Motor- en Rijwielreglement, welk besluit 
ter kenrlis van de weggebruikers was gebracht 
door twee duidelijk zichtba re borden met een 
middellijn van 60 oM., overeenkomstig model 
n°. 45 en <le aanwijzingen , vervat in de bijla
gen Vbis en IX der Motor- en Rijwielbeschik
king, welke borden zich onderscheidenlijk be
vonden aan het eene einde van die Ooststraat 
bij de Markt en aan het andere einde van die 
Ooststraat bij het van Voorthuyzenpl antsoen, 
op welk laatstbedoeld punt van die Ooststraai; 
onder meer uitmondde de straatweg van Aag
tekerke, langs welken weg verdachte met dat 
door hem bestuurde motorrijtuig ,vas komen 
rijden en linksaf langs bovenvermeld ook voor 
het uit die richting komende ,•erkeer duidelijk 
zichtbare bord die Oostst,·aat was ingereden, 
daarbij doorrijdende tot aan bovengenoemde 
lunchroom, op welke route hij, verdachte, na 
het passeeren van laat.stbedoelcl bord en meer 
dan acht meter voor het bereiken van die 
lunchroom in die Oost.straat nog was voorbij 
gereden een voor hem links op die Ooststraat 
ultkomenden voor het openbaar verkeer open• 
staanden r ijweg, die op deszelfs andere einde 
op den straatweg van Aagtekerke uitmondde, 
zu lks terwijl in meergenoe(llde Ooststraat op 
het punt, waar laa.tstbedoelde rijweg daarin 
uitmondde, geen borden met een middellijn 
van 60 cM. overeenkomstig voornoemd model 
n°. 45 waren aangebracht en in die geheele 
Ooststraat ook geen borden van dat .model 
met een middellijn van 20 cM. a ls herhalings
sein waren gebezigd. 

Bij mondeling vonnis van den Kantonrech
ter te Middelburg is dit bewezen verklaarde 
feit niet strafbaar geoordeeld en gerequireer
de te dier zake van alle rechtsvervolging ont

. slagen op de navolgende gronden: 
Bedoeld is telaste te leggen de overtreding 
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van art. llbis lid 4 van het "Moto!'- en Rij
wielreglement", ·voór wover betl'eft het in lid 
1 aanhef en sub c beddelde parkeervel'bod. 
Zulk een verbod, vastgesteld als bepaald in 
lid 2 van gemeld artikel, dient ingevolge 
meergemeld lid 4 op de door den Minister van 
Waterstaat te bepalen wijze ter kennis van de 
weggebruikers te worden gebracht. Deze wijze 
is bepaald bij art: 38bis 'der Motor- en Rijwiel
beschikking: het parkeerverbod wordt dui
delijk zichtbaar aangeduid door borden over
eenkomstig de modellen en de aanwijzingen, 
vervat in de bijlagen Vbis en IX. Terwijl 
bijlage Vbis de modellen aangeeft, is in bij
lage IX bepaald, dat de plaatsing zoodanig 
moet zijn, dat de zichtbaarheid op de meest 
practische wijze is verzekerd. Voor ge ch reven 
is derhalve niet, dat de borden telkens dienen 
te worden herhaald op punten, waar de weg, 
voor welken het verbod geldt wordt gekruisd 
door een anderen weg of waarmede een an
dere weg zich vereenigt. Zooals door den des
kundige Ir. Houtsma ter terechtzitting is ver
klaard, is het echter bij het tegenwoordig, 
internationaal geldende, systeem van waar
schuwingsborden gewenscht en ook gebruike
lijk in bijna alle landen, dat een bord op 
ieder zoodanig punt wordt geplaat t, aange
zien geen bestuurder in twijfel dient te wor
den gebracht, of het verbod nog van kracht 
is op het stuk van den weg, dat volgt nà mo
danige kruising of vereeniging van wegen. 

Op zich zelf wude, naar het oordeel van 
den Kantonrechter, het enkele feit van het 
niet herhalen als hiervoren bedoeld van het 
verbod, hoezeer dit dan ook voor het verkeer 
gewenscht moge zijn, de niet- trafbaarheid van 
het telastegelegde en bewezen verklaarde feit 
niet tot gevolg hebben, nu zulks door den 
Minister van Waterstàat niet is voorgeschre
ven. 

Ingevolge het bèpaalde in art. llbis I iel 4 
van het "Motor- en Rijwiel reglement" dient 
echter, zooals hiervoren ook is overwogen, een 
parkeerverbod op de door den Minister van 
·waterstaat ·te bepalen wijze ter kennis van 
de weggebruikers te worden gebracht. Terwijl 
in den aanhef van gemeld lid 4 wordt gespro
ken van "den bestuurder van een motonij
tu ig", enz. wordt in het slot gesproken over 
.,weggebruikers". Hieruit volgt, naai' het oor
deel van den Kantonrechter, dat het verbod, 
zal het voor iederen bestuurder op zulk een 
weg gelden, ter kennis van alle weggebrnikel's 
moet zijn gebracht, en niet s lechts voor dien 
betrokken bestuurder. D e deskundige Ir. Houts
ma heeft ook gewezen op de omstandigheid, 
dat in meergemeld lid 4 staat vermeld de 
weggebruikers en niet die weggebruikers. In 
het ondel'havige geval nu was er, woals uit 
het onderzoek te1· terechtzitting is gebleken, 
op 15 Januari 1938 een groep van wegge
br.uikers, voor wie het parkeel'verbod in de 
Ooststraat te Domburg in het geheel niet ter 
kennis was gebracht, namelijk voor hen, die 
zich uit den voor het openbaar verkeer open
staande_n rijweg, de Boterkapel, in de Oost
straat begaven, hetzij naar links richting 
Markt, hetzij naar rechts richting Oostkapelle. 
Het parkeerverbod in de Oo tstraat voor deze 
groep van weggebruikers kan .dan ook niet 
gelden. Hieruit v-olgt mitsdien, dat het par-

keerverbod niet ter kenni was gebracht van 
alle gebruikers van den weg, de Ooststraat. 
Hoewel verdachte zelf van een wodanige 
richting de Ooststraat is ingernden, dat hij 
een bord, houdende aanduiding van het par
keerverbod, gepasseerd is, is het verbod niet
temin niet, woals hierboven is overwogen, 
ter kennis gebracht van de weggebrnikers, 
zooals is voorgeschreven in art. llbi., lid 4 
van het "Motor- en Rijwielreglement". Het 
parkeerverbod in de Ooststraat te Domburg 
was derhalve op den bij dagvaarding vermel 
den dag in zijn geheel niet geldig, ook niet 
ten aanzien van verdachte. 

De Heer requirant heeft bij schriftuur tegen 
deze uitspraak als middel van cassatie aan
gevoerd: 

"S., althans v. t. van de al'tt. 351 en 352 
Sv., llbis en 73 van het Motor- en Rijwiel 
reglement, 38bis der Motor- en Rijwielbe chik
king, doordien de Kantonrechter den verdach
te heeft ontslagen van a lle rechtsvervolging 
in stede van hem te veroordeelen. 

Ter toelichting merkt ondergeteekende op, 
dat een toestand a ls in de telastelegging om
schreven in vele gemeenten in Nederland 
voorkomt, woals de deskundige ter terecht
zitting ook heeft verklaal'd; zulks tot groot 
ongerief van de weggebruikers. Op dezen 
naar hun oordeel ongewenschten toestand is 
in de pers ook gewezen door den A .. W.B. 
en de · K.N.A.C. 

Teneinde over de al dan niet geldi gheid 
van een op dergelijke wijze aangeduid par
keerverbod zoo mogelijk een beslissing in 
hoogste instantie uit te lokken, heeft onder
geteekende ge poogd in de telastelegging dien 
toestand -zoo feitelijk mogelijk te omschrijven. 

Hoewel nu de Kantonrechter eene beslissing 
heeft gegeven ovel'eenkomstig de vordering 
van het Openbaar Ministerie, voel't onderge
teekende thans het navolgende uitdrukkelijk 
als grief tegen die besli sing aan. 

De verdachte heeft - gel ijk is telaste ge
legd en bewezen verklaard - de Ooststraat 
te Domburg (voor een gedee lte van welke 
stl'aat door den Raad diel' gemeente op rechts
geldi ge wijze een parkeerverbod was vastge
steld) ingereden langs een route, waarbij hij 
een bord. aanduidende dat parkeerverbod, pas
seerde. Dit bord was voor hem duidelijk zicht
baar, gelijk ook is telastegelegd en bewezen
verklaard. Verdachte heeft daarop zijn motor
rijtuig geparkeerd - gelijk eveneens is te
lastegelegd en bewezenverklaard - op een 
gedeelte van die Ooststraat, waarvoor bedoel rl 
verbod was vastgesteld. 

Nu niet ipsis verbis . is voorgeschreven, dat 
een parkeervel'bod voor alle weggebruikers 
ronde!' uitzondering op zoodanige wijze moet 
zijn aangedu id , dat voor a l di e weggebruikers 
de zichtbaarheid van het verbodsbord op de 
meest practische wijze is verzekerd, had ten 
aanz ien van dezen verdachte-weggebruiker, 
voor wien dit in ieder geval wel het geval 
was, eene veroordeel ing niet achterwege mo
gen blijven." 

Ik vrees dat de beslissing van den Kanton
rechter, hoezeer uit practisch oogpunt toe te 
juichen, als zeer zekel' strekkende ten gerieve 
van bestuurders van motonijtuigen, niet zal 
kuimen worden gehandhaafd , 11u , gelijk de 
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Kantonrechter zelf vaststelt, niet is voorge
schreven, dat de borden, dienende tot aandui
ding van een parkeerverbod, telkens moeten 
worden herhaald op punten, waar de weg, 
voor welken het verbod geldt, wordt gekruist 
door een anderen weg of waar een a ndere 
weg zich met eerstbedoelden weg vereenigt. 

Uit de bijlage Vbis van de Motor- en Rij 
wielbeschikking onder 53 (Schuurman & Jor
dens N°. 68 blz. 276) blijkt wel , dat voor de 
borden, aanduidend een parkeerverbod, ook 
is gedacht aan herhalingsseinen, welke dan 
een middellijn van 20 cM., inplaats van die 
van 60 cM. voor het hoofdsei n, bezitten, doch 
het verplichte gebruik van deze herhalings
seinen is, voor zoover ik zie, nergen voorge
schreven. Art. 38bis der Motor- en Rijwiel
beschikking bepaalt niet anders, dan dat 
o. m. het parkeerverbod duidelijk zichtbaar 
wordt aangeduid door borden overeenkomstig 
cle modellen en de aanwijzingen, vervat in de 
bijlagen Vbis en IX, in welke laatste bijlage, 
,·oor wover in dezen van belang, slechts wordt 
\"OOrgeschreven, dat de plaatsing der borden 
wodanig moet zijn, dat de zichtbaarheid op 
de meest practische wijze is verzekerd. Dat 
zulks ten aanzien van het bord, hetwelk ge
rnquireerde in de Ooststraat te Domburg pas
seerde , niet het geval zoude zijn geweest, is 
niet gebleken. 

Art. llbis lid 4 van het Motor- en Rijwiel
reglement den eisch stell ende, dat het par
keerverbod op de door den Minister te bepa
len wijze ter kennis van de weggebruikers 
wordt gebracht, te lezen, gelijk de Kanton
rechter doet, schijnt mij niet juist. Die lezing 
zoude immers, naar het mij voorkomt, tot het 
weinig aannemelijke gevolg_ kunnen leiden, 
dat de bestuurcler van een motorrijtuig, als 
deze gerequireerde, van wien vaststaat, dat hij 
het duidelijk zichtbaa1· aangebrachte ve r·keers' 
hord is voorbijgereden, vrij uit wude gaan 
wegens het enkele feit, dat er weggebruikers 
zouden kunnen zijn, die buiten hunne schuld 
het verkeersbord niet hebben waargenomen , 
doordien zij vanuit eene zijstraat, waarbij geen 
ve rkeersbord of herhalingssein was geplaatst, 
de Ooststraat waren ingereden. · 

Ik meen derhalve te moeten concludeeren 
tot vernietiging van het bestreden vonnis, doch 
alleen voor zooverre daarbij het ten laste van 
gerequ ireerde bewezen verklaarde niet straf
baar is verklaard en gerequireerde van alle 
rechtsvervolging te dier zake is ontslagen en 
dat de Hooge Raad, rechtdoende overeen
komstig art. 105 R . 0. , aan het bewezen ver
klaarde feit zal geven de benam ing: ,,Al s 
bestuurder van een motorrijtuig dit in stil 
stand hebben op een weg, voorzoover daarop 
van toepass ing is een besluit, als bedoeld in 
art. llbis van het Motor- en Rijwielreglement, 
dat op de door den met de uitvoering van 
dezen algemeenen maatregel van bestuur be
l asten Minister te be pal en wijze ter kennis 
van de weggebruikers is gebracht", dit feit 
en gerequireerde deswege zal verklaren straf
baar en, met aanhaling van de artt. llbis, 
vierde lid , en 73 Motor- en Rijwielreglement, 
38bis van de Motor- en Rijwielbesch ikking, 
23 en 91 Sr., al smede van het besluit van den 
Raad der gemeente Domburg van 23 April 
1937. den gerequ ireerde, overeenkomstig den 

ernst van het gepleegde feit, zal" veroordeelen 
in eene geldboete van f 1, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door één 
dag hechtenis . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

1·equirant voorgesteld bij schriftuur en lui -
dende : (zie Conclusie); · 

0. dat aan gerequireerde is te laste gelegd 
en te zijnen laste · is bewezen verklaard, dat 
hij enz. (zie Conclusie); 

0. dat de Kantonrechter in zijn vonnis heeft 
vastgesteld, dat het in de Ooststraat te Dom
burg geldend parkeerverbod op 15 Januari 
1938 in het geheel niet ·ter kennis was ge, 
bracht van hen, die zich uit den voor he 
openbaar verkeer' openstaanden rijweg, de 
Boterkapel, in de Ooststraat begaven en voorts 
heeft overwogen, dat, waar in art. llbis, 1 i~ 
4, van het Motor- en Rijwielreglement sprake 
is van " de weggebruikers"· zijn bedoeld alle 
weggebruikers, wodat het bewuste verbod niet 
ter kennis van "de weggebruikers" is ge
bracht en ook voor gerequ'ireerde - al is deze 
dan een bord houdende de aanduiding van 
een parkeerverbod gepasseerd, - niet geldt; 

0 . dat het middel tevergeefs tegen deze be
slissing opkomt, hebbende toch de Kanton
rechter aan de in het 4e lid van voomoemêl 
art. il bis voorkomende woorden: ,,de wegge
bruikers" de juiste beteekenis' gehecht; 

Verwerpt het beroep. 
( . J.) 

1 27 Juni 1938. ARREST van den Hoogerl 
Raad, (Hinderwet art. 2.) 

De opgerichte "schietbooin", die ~ wo
als de Rechtb. feitelijk vaststeld -- in top 
voerde een hou ten vogel; waarnaar door 
de leden der schutterij werd geschoten voor• 
hun jaarlijksche Koningsch ieten i naar 
zijn aard een schietinrichting in den zin 
van art. 2 sub XVIII der Hinderwet, on
afhankelijk van de vraag of die boom, ar 
dan niet ontdaan van den vo~el, na den 
wedstrijd bi ij ft staan. 

Op het beroep van den 0 . v, .J. bij de An.
Rechtbank te Maastricht, requirant van cas
satie tegen een vonnis van genoemde R echt
bank van 21 Maart 1938, waarbij in hooger 
beroep, na vernietiging van een door het 
Kantongerecht te Sittard op 12 J anuari 1938 
gewezen vonnis, S . D. , koopman te Obbicht en
Papenhoven, te r zake van: ,,als hoofd de{ 
onderneming ronder de vereischte vergunning 
eene in art. 2 der Hinderwet omschreven in
ri chting in werking brengen" , met aanhaling 
van de artt. 1, 2 en 22 der Hinderwet, 23 en 
91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
vijftig cent en een vervangende hechtenis van 
één dag. 

Conclusie van den Proc. -Gen , Berger. 

Tegen het vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Maastricht van 21 1aart · 1938, voor wover 
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daarbij de gerequireerde wegens het "als 
hoofd der onderneming zonder de vereischte 
vergunning eene in art. 2 der Hinderwet om
schreven inrichting in werking brengen", met 
aanhaling enz. werd veroordeeld tot eene geld
boete van f 0.50; enz. zulks op grond van het 
ten laste van hem en zijne medeverdachten 
bewezen ver ki aarde, dat zij den 22 Augustus 
1937, te Obbicht en Papenhoven als bestuurs
leden van de schutterij Sint Willebrordus, 
alzoo als hoofden van een onderneming tot 
het houden van schietoefeningen, ronder ver
gunning van het gemeentebestuur aldaar in den 
tuin van J. M. van Muiken aan den Maasdijk 
een schietinrichting, een zoogenaamde schiet
boom hebben opgericht en in werking gebracht 
door deze met leden van bedoelde schutterij 
te gebruiken voor het koningschieten, heeft de 
Heer. requirant zich in cassatie voorzien met 
het middel: ,,V . t. van art. 2 der Hinderwet". 
Het zwakke punt in de redeneering der R echt
bank is, volgens de schriftuur, dat bij een 
schietboom, die éénmaal per jaar gebruikt 
wordt, aanwezig is een schietinrichting, ,•ie 
een vasten vorm vertoont en van duurzamen 
aard is . De Rechtbank heeft, voor woveel ten 
dezen van belang, overwogen, ,, dat het oprich
ten van een schietboom met het doel om dezen 
te gebruiken voor het Koningschieten en het 
in werking brengen ervan moet worden be
schouwd te zijn het oprichten van eene "schiet
inrichting" in den zin van art. 2 onder XVIII 
der Hinderwet, waartoe vereischt wordt eene 
verguuning van het gemeentebestuur; dat dus
danige schietboom een vasten vorm vertoont 
en van duurzamen aard is, immers de schiet
boom in kwestie, woals de getuige Theunissen 
verklaarde, ook na het Koningschieten bleef 
staan, zij het ontdaan van den afgeschoten 
houten vogel, en ook niet eenvoudig bestaat 
in het brengen - van een langen paal in den 
grond of in het bevestigen van zoodanigen 
paal aan een boom, zooals bij het prijsschieten 
bij gelegenheid van wedstrijden meestal het 
geval is, maar een vaste inrichting is, meestal 
gebonden aan dezelfde pi aats; dat het er ook 
niet op aankomt of van dusdanige schietin
richting veelvuldig gebruik wordt gemaakt, 
immers de ratio van het verbod om zonder ver
gunning eene schietinrichting op te richten en 
in werking te brengen ligt in het gevaar dat 
zulks medebrengt voor de omgeving telkens 
als van de inrichting gebruik wordt gemaakt, 
om het even of zulks dikwijls of slechts eens 
per jaar gebeurt ; dat het oprichten en het 
gebru iken van eene dusdanige schietinrichting, 
ook al is het gebruik beperkt tot de leden van 
eene vereeniging, moet worden aangemerkt 
als eene onderneming in den zin der Hinder
wet". 

N aar 1nijne 1neening heeft de Rechtba nk 
aldus op goede gronden aangenomen, dat de 
onderwe rpelijke schietboom is te beschouwen 
als eene schiet inrichting, bedoeld in art. 2 
onder XVIII der Hinderwet. Ook het Rond
schrijven van 'Clen Minister van Arbeid, Han
del en Nijverheid van 2 Juli 1925 n° . 131 H, 
Afd. Arbeid aan de Gedeputeerde Staten van 
de onderscheidene provinciën, betreffende op
richting van schietboomen (schietimichtingen) , 
te vinden bij Schuurman & Jordens N°. 30 
(Hinderwet) bi. 136 verstaat onder schietin-

richting een z.g. schietboom, blijkbaar het
zelfde als een "schietboom" (v.g. de bij ge
noemd rondschrijven gevoegde voorwaarden te 
steil en voor het verleenen van vergunning tot 
het schieten met gebruik van een "schiet
boom"). Dat van den hierbedoelden schiet
boom slechts éénmaa l per jaar gebruik wordt 
gemaakt, oordeelt de Rechtbank m. e. terecht 
op den daarvoor aangevoerden grond niet van 
belang voor de te beantwoorden vraag, of er 
in dezen sprake is van een inrichting. Ik 
meen, dat het begrip "inrichting" slechts ver
eischt eene duurzame beste=ing tot zeker 
doel (v.g. H. R. 15 Juni 1936 N°. 919) en 
dat uit de ten dezen gebleken feiten -kon wor
den a fgell) id, dat de sch ietboom zulk eene 
duurzame bestemming bezat, namelijk om eens 
per jaar gebru ikt te worden voor het Koning
schieten, eene bezigheid, welke zonder meer 
geacht kan worden gevaar op te leveren voor 
de omgeving. H et voorgedragen middel der
halve niet gegrond achtende, concludeer ik tot 
venverping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur, en luidende: (zie conclusie); 

0.. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequireerde en vier anderen is bewezen 
verklaard, met qualificatie, en ten aanzien 
van gerequireerde met strafoplegging als 

, voormeld : ,,dat zij den 22en Augustus 1937 
enz. (zie con'l::lusie); 

0. dat na deze bewezenverklaring het, vonnis 
onder meer nóg inhoudt: ' 

" dat door de vetklaringen van de verdachten 
en van de beide getuigen is aangetoond dat 
op dien dag aldaar was opgericht een woge
naamden schietboom, die in top voerde een 
houten vogel, waarnaa r door de leden van de 
schutterij is geschoten voor hun jaarlijksch 
koningschieten" ; 

" dat op grond van voormelde verklaringen 
van verdachten en getuigen het oprichten van 
een schietboom met het doel om dezen te ge
bruiken voor het Koningschieten en het in
werking brengen ervan, moet worden be
schouwd te zijn het oprichten van een schiet
inrichting, in den zin van art. 2 onder XVIII 
der Hinderwet, waartoe vereischt wordt eene 
vergunning van het gemeentebestuur"; 

"dat dusdanige schietboom een vasten vorm 
vertoont en van duurzamen aard is, immers 
de schietboom in kwestie, woals de (gedaagde: 
lees) getu ige Theunissen verklaarde, ook na 
het Koningschieten bleef sçaan, zij het ont
daan van den a fgeschoten houten vogel en 
ook niet eenvoudig bestaat in het bren gen ' van 
een langen paal in den grond of in het beves
tigen van wodanigen paal aan een boom wo
als bij het prijsschieten bij gelegenheid van 
wedstrijden meestal het geval is, maar een 
vaste inrichting is, meestal gebonden aan de
zelfde plaats;" 

"dat het er ook niet op aankomt of van 
dusdanige schietinrichting veelvuldig gebruik 
wordt gemaakt, immers de ratio van het , er
bod om zonder vergunning eene schietinrich
ting op te richten en in werking te brengen 
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ligt in het gevaar dat zul ks medebrengt ,oor 
de omgeving telkens als van de inricht ing 
gebruik wordt gemaakt, om het even of zulks 
dikwijl s of slechts eernl., per jaar gebeurt" ; 

0 . dat het m iddel , ·olijkens de toelicht ing, 
slechts bedoelt te bestrijden het oordeel der 
R echtbank, dat een schietboom, d ie eenmaal 
per jaar gebruikt wordt, zou zijn een schiet
inricht ing, die een vasten. vo'rm vertoont en 
van duurzamen aard is; 

0 . dat de opger ichte " schietboom", die, 
zooals de Rechtbank feite lijk vaststelt - in 
top voe rde een houten vogel, waarnaar door 
de leden der schutterij werd geschoten voor 
hun jaarlijksch K oningsch ieten, naar zijn aard 
is een schietinricht ing in den zin van a rt. 2 
sub XVIII der H inderwet. onafh ankelijk van 
de vraag of die boom, al dan niet ontdaan 
van den vogel, na den wedstrijd blij ft staan, 
en reeds om die reden het middel niet tot cas
satie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

27 juni 1938. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Provinciale wet art. 126bis; 
Verord. tot heffing van weggeld in 
N . Brabant art. 4.) 

De Rechtb. : De verordening tot hef
fing van weggeld in de Provincie Noord
Brabant doet haar heffing steunen op 
het bij de provincie in beheer en onder
houd zijn der wegen en niet op den 
eigendom. Dit brengt echter niet met 
zich mede, dat die verord?ning, nu die 
grondslag niet in de provinciale wet is 
genoemd, in haar geheelen omvang, t. a. 
v . alle wegen onverbindend is, doch 
heeft slechts dit gevolg, dat de heffing 
van weggeld niet geoorloofd is t . a . v . 
die wegen, die wél bij de provincie in 
beheer en onderhoud zijn, doch niet 
tevens haar eigendom uitmaken . 

H. R .: De retributie, welke ingevolge 
de artt. 3 en 4 van genoemde verorde
ning onder meer van houders van rij
wielen voor elk rijwiel, waarmede als 
vervoermiddel in den loop van het 
dienstjaar van den weg wordt gebruik 
gemaakt, wordt geheven, valt als gehe
ven - zij het niet bepaaldelijk op het 
oog<""blik waarop het gebruik is of 
wordt gemaakt - voor het gebruik van 
de bij de provincie in beheer en onder
houd zijnde wegen, naar haar aard on
der "weggelden", in art. 126bis der Pro
vinciale wet met name genoemd onder 
de belastingen, tot heffing waarvan de 
Staten bevoegd zijn. 

Op het beroep van P . L. F., bouwkundil(e 
te 's-Hertogenbosch, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
's-Hertogenbosch van 7 April 19,8, waarbij 
requirant ter zake van : ,,het in de provincie 
Noord-Brabant als houder van een rijwiel, 
daarmede als vervoermiddel gebruik maken 
van een weg, in beheer en onderhoud bij die 

provincie, zonder da~ vooraf daarvoor een 
naar waarheid ingevuld beschrijvingsbiljet 
is ingeleverd", met aanhaling van de artt. 
4, 12, 18 der verordening tot heffing van 
weggeld in de provincie Noord-Brabant, 23 
en 91 Sr. is veroordeeld tot eene geldboete 
van één gulden en één dag vervangende 
hechtenis. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Requirant heeft zich in cassatie voorzien. 
tegen het vonnis der Arr. -Rechtbank te 
's-Hertogen bosch van 7 April 1938, waa rbij 
hij wegens " Het in de provincie Noordbra
bant als houder van een rijwiel daarmede 
als vervoermiddel gebruik maken van een 
weg, in beheer en onderhoud b ij die provin
cie, zonder dat vooraf daa rvoor een naar 
waa rheid ingev uld beschrij vingsbiljet is in
geleverd", krachtens enz. is veroordeeld tot 
enz. 

Bij schriftuur voert requirant het vol
gende middel van cassatie aan : 

- ,,S. of v . t . van de artt. 136 der Grondwet, 
126bis, 126sexies en 126septies der Provin
ciale wet, 1, 23 en 91 Sr., 352, .v;8, .,sq Sv .• 
1, 2, 3, 4, 12 en 18 der voormelde verorde
ning, doordat de Rechtbank. 

in Hare overwegingen aannemende: 
dat het in art. 126bis Provinciale Wet 

vermelde weggeld ressorteert onder "andere 
rechten en loonen voor het gebruik of genot 
van provinciale werken , inrichtingen o~ 
eigendommen of van door of vanwege de 
provincie verstrekte diensten;" 

dat een weg niet is te beschouwen als een 
provinciaal werk of inrichting en te dien 
aanzien met betrekking tot de gebruikers. 
ook niet gesproken kan wordén van door de 
provincie verstrekte diensten; 

dat mitsdien de heffing van weggeld we
gens het gebruik van wegen alleen dan als 
geoorloofd kan worden beschouwd, indien en 
voor zooverre zij geschiedt ten opzichte van 
wegen der provincie in eigendom toebehoo
rende, vallende deze immers onder de in 
a rt. 126bis voorm eld genoemde " provinciale 
e igendommen''; 

daarna overweegt : 
dat nu weliswaar de verordening, gelijk 

blijkt uit den onderlingen samenhang der 
artt. 1 en 2, haar heffing doet steunen op 
het bi j de provincie in beheer en onderhoud 
zijn der wegen, en niet op den eigendom 
daarvan, doch zulks niet met zich brengt, 
gelij k de raadsman wil, dat die verordening, 
nu die grondslag voor de heffing niet in de 
provinciale wet is genoemd, in haar gehee
len omvang, ten aanzien van alle wegen, on
verbindend is, maar, naar het oordeel der 
Rechtbank, slechts dit gevolg heeft, dat de 
heffing van weggeld niet geoorloofd is -
als geen steun vindend in de wet - t en aan
zien van die wegen, die wel bij de provincie 
in beheer en onderhoud zijn, doch niet te
vens haar eigendom uitmaken; 

dat derhalve de provincie tot het heffen 
van weggeld voor wat bovenbedoeld wegge
deelte betreft bevoegd is en te dien aanzien 
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aan de verordening verbindende kracht moet , 
worden toegekend; 

En op deze en de andere in het vonnis 
vermelde gronden , met schuldigverklaring 
van d en verdachte aan het t en laste gelegde 
feit, hem heeft veroordeeld tot een geld
boete van f 1 bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door één dag hechtenis. 

Zulks ten onrechte, omdat voormelde ver
ordening in haar geheel verbindende kracht 
mist. 

Toelichting. 
De wettelij ke bepaling waarop de weg

geld-verordening in Noord-Brabant steunen 
m oet, is art. 126bis sub e (lees : sub d) van 
de Provinciale wet. Laatstgenoemd artikel 
is in de wet gekomen b ij de wijziging van 
1905, naar aanleiding van de wijziging welke 
de Grondwet van 1887 invoerde in art. 136, 
2de lid t en aanz ien van d e provinciale be
lastingen, n .l. ,,De wet geeft algemeene re
gels ten aanzien van de provinciale belas
tingen." Vóór 190s had de provincie Noord
Brabant een belasting op paarden en andere 
trekdieren, waaruit zij den aanleg en het 
onderhoud van een kostbaar wegennet be
taalde. D e weggeldbelasting is in de provin
cie Noord-Brabant geheven ter vervanging 
v an deze paardenbelasting, welke na de 
wijziging van de Provinciale wet van 1905 
niet meer kon worden geheven . 

In het voorbijgaan moge hier worden op
gemerkt, dat Prof. Mr. R. Kranenburg in 
zijn werk " Het Nederlandsch P rovinciaal 
recht" , sprekende over deze vervanging, de 
wettigheid van deze verordening betwijfelt. 
(Noot op blz. 170) . 

De bovenvermelde verordening bepaalt in 
art. 1 : 

T en behoeve der P rovincie Noord-Bra
bant wordt wegens het gebruik harer wegen 
op de in art . . , aangegeven wijze onder den 
naam van weggeld eene belasting geheven, 
op den voet in de volgende artikelen om
schreven . 

Art. 2 bepaalt : 
In deze verordening worden onder wegen 

verstaan alle wegen en voetpaden in beheer 
en onderhoud bij de P rovincie, de bermen 
en zij kanten daaronder begrepen . 

Uit deze beide artikelen blijkt dat het 
weggeld is bedoeld als een retributie, eer. 
ve rgoeding die d e weggebruikers aan de 
Provincie hebben te voldoen wegens de door 
deze te spendeeren kosten van beheer en 
onderhoud. 

Samenvattend mag men zeggen, dat het 
weggeld geheven wordt wegens het gebruik 
van de wegen, die in beheer en onderhoud 
zij n b ii -de Provincie. 

De aldus samengevatte verordening toet
send aan art. 126bis der P rovinciale wet 
komt men tot de conclusie dat deze veror
dening in dat artikel geen ste un vindt. Im
mers uit de in dat a rtikel voorkomende 
woorden "en andere rechten enz." blijkt, dat 
het weggelä behoort te ressorteeren onder 
,, rechten en loonen voor het gebruik of ge
not van provinciale werken, inrichtingen of 

eigendommen, of van door of vanwege de 
provincie verstrekte diensten". En onder 
géén van deze categorieën valt d e bestaande 
weggeldverordening, zij heft weggeld wegens 
het gebruik van wegen in beheer en onder
houd bij de provincie. Zulk een weg nu kan 
niet beschouwd worden als een provinciaal 
werk of een p rovinciale inrichting, is ook 
niet per se een provinciaal eigendom, ter
wi_il evenmin het toestaan van het gebruik 
van zoo'n weg is a an te merken als het ver
strekken van diensten door of vanwege de 
provincie. M . a.w. de grondslag van de weg
geld-heffing beantwoordt dus niet aan art. 
126bis sub e van de Provinciale wet. 

Er is gezegd : zulks een weg is niet aan te 
merken als een provinciaal werk. 

T egen identificatie van beide verzet zich: 
a . het spraakgebruik, dat uitdruk kelijk 

onderscheid maakt. M en spreekt immers van 
van een D ienst van weg en werken; 

b . de tekst van de P rovinciale wet zelf, 
die in art. 107 sub e zegt, dat op de begroo
ting der uitgaven van de provincie moeten 
worden gebracht " de kosten van het aan
leggen en het onderhouden van provinciale 
wegen en werken". Ook het model van de 
begrooting, zooals dit is vastgesteld bij art. 
1 van het Koninklijk Besluit van 31 Juli 
1905 S . 248 (te vinden in Schuurman en 
Jordens onder de bij lagen) geeft onder de 
uitgaven als Hoofdstuk II aan "kost en van 
p rovinciale wegen en werken." 

c. ook elders geeft de wetgever duidelijk 
te kennen dat onderscheid moet worden ge
maakt tusschen "weg" en "werk". Zie de 
a rtt. 162 en 163 Sr. 

D a t een provinciale weg, of liever, een 
heffing wegens het gebruik van zulk een 
weg niet mag worden geïdentificeerd met 
heffing wegens het gebruik van een provin
ciale inrichting, behoeft geen nader betoog. 

Evenmin behoeft nader betoog dat een 
weg, welke in behee r en onderhoud is bij de 
provincie, niet is per se eén provinciaal 
eigendom. 

T en slotte is het toestaan van het gebruik 
van zoo'n weg ook niet te beschouwen als 
het verstrekken van diensten door of van
wege de provincie. Immers moet m en aan
nemen dat met het verstrekken van diensten 
door den wetgever is bedoeld : het dienen 
van een bijzonder belang van een bepa~ld 
persoon. 

Twij fel zou kunnen rijzen over de vraag 
of de heffing van het weggeld niet p laats 
heeft wegens het gebruik van provinciale 
eigendommen, en wel op grond van het 
woordje "harer" in art. I van de verorde
ning. Op grond van de omschrijving "harer 
wegen" zou m en het standpunt kunnen in
nemen dat de heffing in casu geschiedt we
gens het gebruik van wegen, die eigendom 
moeten zijn van de Provincie. 

D it standpunt zou echter onjuist zijn , om 
de volgende redenen: 

a . De weggeld-belasting is een retributie, 
dus een heffing tot dekking van de kosten 
welke de wegen voor de provincie meebren-
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gen. Een weg die eigendom is van de pro
vincie nu brengt zonder meer voor deze geen 
kosten mede. 

b. Bovendien bedoelt art. 1 der verorde
ning als inleidend artikel niet een omschrij
ving te geven van het belastingobject, het 
geeft slechts een algemeene aanduiding van 
den aard der belasting. Art. 2 geeft dan een 
nadere omschrijving van de wegen welker 
gebruik art. 1 wil belasten. 

c. Ook de geschiedenis van de verordening 
toont duidelijk aan dat de provinciale wet
gever nimmer. heeft bedoeld het eigendoms• 
vereischte in de verordening vast te leggen. 
(O.m. Najaarsz~tting Staten van Noord
Brabant 1933, notulen t'4 December, blz. 
74 e.v.). 

d. Ook het arrest van Uwen Raad van 8 
Februari 1qo9 (Weekblad van het Recht 
8824) huldigt de stelling " dat de grondslag 
waarop de belasting onder den naam van 
weggeld ten behoeve van de provincie wordt 
geheven, is het gebruik . . . van de wegen, 
waarvan de provincie het onderhoud en het 
beheer bekostigt". 

De verklaring der Rechtbank in Hare 
overwegingen, dat de heffing van weggeld 
wegens het gebruik van wegen alleen dàn 
als geoorloofd kan worden beschouwd, indien 
en voor zooverre die heffing geschiedt ten 
aanzien van wegen, die der provincie in 
eigendom toebehooren, brengt, nu laatst6e
noemde heffingsgrondslag (eigendom) niet 
in de aangevochten .v.erordening• is omschre
ven, logisch de konsekwentie met zich mede, 
dat de verordening dan ook in haar geheel 
niet verbindend is." 

Met dé beschouwingen van requirant kan 
ik mij niet vereenigen. De slotopmerking, 
dat de overweging der Rechtbank, dat de 
heffing van weggeld wegens het gebruik van 
wegen alleen dan als geoorloofd kan worden 
beschouwd, indien en voorzooverre die hef
fing geschiedt ten aanzien van wegen, die 
der provincie in eigendom toebehooren, nu 
laatstgenoemde heffingsgrondslag (eigen
dom) niet in de aangevochten verordening 
is omschreven, logisch de konsekwentie met 
zich mede zou brengen, dat de verordening 
dan ook in haar geheel niet verbindend zou 
zijn, schijnt mij niet juist. Het toetsings
recht van den rechter ten aanzien van pro
vinciale en gemeentelijke verordeningen is 
toch in den regel beperkt tot de vraag van 
de toepasselijkheid der verordening op het 
vóór hem gebracht geval (v.g. Oppenheim 
v. d. Pot I bi. 37g-380), zoodat m.i. de 
Rechtb. in het aanhangig geding de rechts
geldigheid der verordening in ieder geval 
kon aannemen, voorzoover zij betrekking 
heeft op wegen, die eigendom van de pro
vincie zijn. Overigens betwijfel ik ernstig, 
of de Rechtbank zich wel terecht op het 
standpunt heeft gesteld, dat de onderwer
pelijke heffing alleen dan als geoorloofd kan 
worden beschouwd, indien en voorzooverre 
zij geschiedt ten opzichte van wegen, der 
provincie in eigendom toebehoorende. Deze 
opvatting wijkt af van die, welke wordt ge
huldigd in 's Hoogen Raads arrest van 8 

Februari 1909 W. 8824, waarin de rechts
geldigheid der onderhavige belasting-veror
dening werd aanvaard en als grondslag, 
waarop de belasting ten behoeve der pro
vincie wordt geheven, werd aangewezen het 
gebruik, dat de houders van de in art. 3 
bedoelde dieren of vervoermiddelen daar
mede maken of laten maken van de wegen, 
waarvan de provincie het beheer en het on
derhoud bekostigt. Uw Raad achtte dus 
kennelijk de verordening, ook in zooverre zij 
betrekking heeft op wegen, die niet zijn 
eigendom der provincie, doch alleen bij haar 
·n beheer en onderhoud, niet in strijd met 
de bepaling van art. 126bis onder d der 
Provinciale wet. Ik kan dan ook niet inzien, 
waarom onder provinciale "werken" niet 
zouden kunnen worden begrepen wegen, bij 
de provincie in beheer en onderhoud. De 
daartegen in de schriftuur aangevoerde 
gronden schijnen mij geenszins overtuigend 
en taalkundig bezwaar schijnt mij ten dezen 
dan ook niet te bestaan. Ik moge hiertoe 
verwijzen naar de conclusie van den Advo
caat-Generaal Ledeboer, voorafgaand aan 
voormeld arrest, waar ik lees: .,juist de mate 
van zelfstandigheid bij dat gebruik zal be
slissend zijn, bij het bepalen of de feitelijke 
gebruiker, of de persoon, die gebruik laat 
maken als de belastingschuldige moet wor
den aangemerkt en zeer zeker kan deze laat
ste ook onder bepaalde omstandigheden zijn 
degeen, die eigenlijk van het provinciaal 
,werk genot heeft. Doch ook al zouden de 
wegen, bij de provinèie in beheer en onder
houd, niet zijn te brengen onder "werken, 
inrichtingen of door of vanwege de provin
cie verstrekte diensten", dan zie ik daarin 
nog geen reden om de heffing van de uit
drukkelijk naast tollen in art. 126bis der 
Provinciale Wet genoemde weggelden 11iet 
door dat artikel gedekt te oordeelen, wan
neer die heffing behalve voor wegen, welke 
het eigendom der provincie zijn, ook ge
schiedt voor wegen, bij de provincie in be
heer en onderhoud. Met te meer vrijmoedig
heid durf ik dit te stellen, nu ik uit het 
aangehaald arrest van Uwen Raad v erneem 
.,dat de belastingen of zoogenaamde retri
butiën, die de Prov. Wet in art. 126bis " 
(thans: d) aan de Staten der Provinciën 
toestaat te heffen, haren grond moeten heb
ben in eenig gebruik of genot, dat de pro
vincie, die het verschaft, niet verschaffen 
kan zonder uitgaven te doen", hetgeen on
getwijfeld mede van toepassing is op uit
gaven, welke de provincie ten koste legt aan 
het beheer en ongerhoud van wegen, ook 
aan die, welke haar niet in eigendom toebe
hooren. 

De voorgedrage!\ ' grieven mitsdien onge
grond achtende, concludeer ik tot verwer
ping van het beroèp. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, en luidende: (zie conclusie); 
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0. dat bij het bestreden vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van requirant is bewezen verklaard, 
dat hij op 27 September 1937 te Vlijmen als 
houder van een rijwiel daarmede als ver
voermiddel heeft gereden op den openbaren 
provincialen kunstweg n °. 18 zijnde een weg 
in beheer en onderhoud bij de Provincie 
Noord-Brabant, zonder dat daarvoor vooraf 
is ingeleverd een naar waarheid ingevuld 
beschrijvingsbiljet overeerikomstig de bepa
lingen van de verordening tot heffing van 
weggeld in de provincie Noord-Brabant; 

0 . dat na deze bewezenverklaring het 
vonnis vermeldt, dat verdachtes raadsman 
heeft betoogd, dat de verordening tot hef
fing van weggeld in de provincie Noord
Brabant _verbindende kracht mist, zulks op 
grond, dat de Provincie noch aan de Provin
ciale Wet, noch aan eenige andere wettelijke 
bepaling de bevoegdheid kan ontleenen re
tributiën, als in die verordening omschre
ven, te heffen, en zulks geheel onafhankelijk 
van de omstandigheid of zij van den betref
fenden weg al dan niet eigenaresse is, welk 
verweer door de Rechtbank dan wordt ver
worpen op de volgende gronden: 

"dat art. 126bis sub d der Provinciale 
Wet aan de provincie het recht toekent weg
gelden en andere rechten en loonen te hef
fen voor het gebruik of genot van provin
ciale werken, inrichtingen of eigendommen 
of vanwege de provincie verstrekte diensten;" 

"dat de Rechtbank het met den raadsman 
eens kan zijn dat een weg niet is een pro
vinciaal werk of inrichting en te dien aan
zien met betrekking tot de gebruikers ook 
niet gesproken kan worden van door de pro
vincie verstrekte diensten;" 

,,dat mitsdien de heffing van weggeld, 
wegens het gebruik van wegen , alleen dan 
als geoorloofd kan worden beschouwd, in
dien en voor zooverre zij geschiedt ten op
zichte van wegen, der provincie in eigendom 
toebehoorende, vallende deze immers onder 
de in art. 126bis voormeld genoemde "pro
vinciale eigendommen;" 

"dat nu de openbare weg n ° . 18, voor wat 
aangaat het gedeelte, waarop verdachte is 
aangehouden, door de provincie Noord-Bra
bant, zonder tegenspraak van derden, sedert 
1843 als haar eigendom is beschouwd en 
sinds jaren bij haar uitsluitend in beheer en 
onderhoud is;" 

"dat mitsdien, op grond van het bepaalde 
in art. 13 der Wegenwet de eigendom van 
dien weg, waarvan het tegendeel niet blijkt, 
vermoed wordt te zijn bij voornoemde pro
vincie, welke immers die n weg onderhoudt;" 

"dat onder voorzegde omstandigheden een 
nader onderzoek naar het eigendomsrecht 
der provincie achterwege kan blijven;" 

"dat nu weliswaar de verordening, gelijk 
blijkt uit den onderlingen samenhang der 
artt. 1 en 2, haar heffing doet steunen op 
het bij de provincie in beheer en onderhoud 
zijn der wegen, en niet op den eigendom 
daarvan, doch zulks niet met zich brengt, 
gelijk de raadsman wil, dat die verordening, 

L . 1938. 

nu die grondslag voor de heffing niet in de 
provinciale wet is genoemd, in haar gehee
len omvang, ten aanzien van alle wegen, 
onverbindend is, maar, naar het oordeel der 
Rechtbank, slechts dit gevolg heeft, dat de 
heffing van weggeld niet geoorloofd is - als 
geen steun vindend in de wet - ten aanzien 
van die wegen, die wèl bij de provincie in 
beheer en onderhoud zijn, doch niet tevens 
haar eigendom uitmaken;" 

"dat derhalve de provincie tot het heffen 
van weggeld voor wat bovenbedoeld weg
gedeelte betreft bevoegd is en te dien aan
zien aan de verordening verbindende kracht 
moet worden toegekend;" 

0. omtrent het middel: 
dat na te noemen artikelen van voormelde 

verordening luiden als volgt: 
Art. 1: ,,Ten behoeve der Provincie Noord

Brabant wordt wegens het gebruik harer 
wegen op de in art. 3 aangegeven wijze on
der den naam van weggeld eene belasting 
geheven, op den voet in de volgende artike
len omschreven." 

en art. 2: ,,In deze verordening worden 
onder wegen verstaan alle wegen en voet
paden in beheer en onderhoud bij de Pro
vincie, de bermen en zijkanten daaronder 
begrepen." 

dat krachtens art. 126bis, aanhef en sub 
d, der Provinciale Wet de Staten tot dek
king der provinciale uitgaven onder meer 
kunnen heffen: tollen, weggelden, enz., en 
andere rechten en loonen voor het gebruik 
of genot van provinciale werken, inrichtin
gen of eigendommen, of van door of van
wege de provincie verstrekte diensten, welke 
rechten, loonen of heffingen ingevolge art. 
126sexies tot geen hooger bedrag worden 
goedgekeurd dan vereischt tot dekking van 
de ten laste der provincie komende kosten, 
bij dat artikel nader omschreven ; 

dat ingevolge de artt. 3 en 4 de in ge
noemde verordening omschreven retributie, 
- behoudens de in de verordening genoem
de uitzonderingen -, wordt geheven onder 
meer van houders van rijwielen voor elk 
rijwiel, waarmede als vervoermiddel in den 
loop van het dienstjaar van den weg gebruik 
wordt gemaakt; 

dat zoodanige retributie, als geheven -
zij het niet bepaaldelijk op het oogenblik 
waarop het gebruik is of wordt gemaakt -
voor het gebruik van de bij de provincie in 
beheer en onderhoud zijnde wegen, naar 
haar aard valt onder "weggelden", in voor
meld art. 126bis der Provinciale Wet met 
name genoemd onder de belastingen, tot 
heffing waarvan de Staten bevoegd zijn; 

dat dus, daargelaten de gronden waarop 
zulks is geschied, bij het bestreden vonnis 
terecht bovengenoemd van de zijde van re
quirant gevoerd verweer is verworpen, en 
het middel, dat wederom de stelling inhoudt, 
dat de verordening niet verbindend zou zijn, 
niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

2 1 
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27 juni 193 8: ARREST van den Hoogen 
Raad. (Reglement op de wegen van 
Zuid-Holland art. 7.) 

Nu het Hof kennelijk aanneemt, dat 
req. den bestaanden uitweg zonder ver
gunning heeft benut om daarlangs den 
provincialen weg te bereiken, heeft het 
Hof op grond hiervan mogen aanne
men, dat req. van den provincialen weg 
gebruik heeft gemaakt tot het behouden 
van den uitweg en volgt daaruit tevens, 
dat het verweer van req., dat zulks niet 
het geval was, omdat die uitweg er lag 
ter voldoening aan een door hem met 
de Provincie gesloten overeenkomst en 
dat ook, als hij er geen gebruik van zou 
maken, het recht zou blijven bestaan, 
niet juist was. 

Het betoog, dat de onderhavige ver
ordening ten deze toepasselijkheid mist, 
daar een beperking van het recht van 
req. niet zoover mag gaan, dat dit recht 
zelf opgeheven wordt, faalt, omdat uit 
het laatste lid van art. 7 van het Regle
ment op de Provinciale wegeri van Z.
Holland volgt, dat de bedoelde vergun
ning niet mag worden geweigerd en aan 
die vergunning geen voorwaarden mo
gen worden verbonden, indien door die 
weigering of deze voorwaarden verkre
gen rechten zouden worderi aangetast, 
zoodat van een "opheffen" van reg.'s 
recht geen sprake is. 

Op het beroep van Ph. v. d. H. , landbou
wer te Strijen, requirant van cassatie tegen 
een arrest van het Gerechtshof t e 's-Gra-• 
venhage van 13 April 193 8, waarbij, nadat 
de zaak b'i arrest van d~,, HoogP, Raad van 
7 Februari 1Q.18 naar voormeld Hof was ver
weze"1 t r7 einde op het bestaande hooger 
beroep te worden berecht en afgedaan, met 
vernietiging van e - ·, door het Kan~onge
recht te Oud-Beijerland op 30 April 1937 
gewezen vonnis, requirant terzake van: Het 
in de provincie Zuid-Holland, zonder ver
gunning door of vanwege Gedeputeerde Sta
ten, van een provincialen weg gebruik ma
ken tot het behouden van een uitweg, met 
aanhaling der artt. 7, 23 van het Reglement 
op de Provinciale wegen in de Provincie 
Zuid-Holland, en 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van vijftig cents en 
vervangende hechtenis van één dag. (Ge-
pleit door Mr. S . van Oven). ' 

Conclusie van c!en Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In deze vervolging heeft het G erechtshof 
te 's-Grave~hage, de zaak behandelend na 
verwijzing door den Hoogen Raad (blijkens 
diens arrest van 7 Februari 1938), op 13 
April 1938 ten laste van requirant bewezen 
verklaard, dat hij op 23 Februari jongst
ledc.-.. te 's-Gravendeel als erfpachter van 
het langs na te noemen weg gelegen perceel 
kadastraal bekend gemeente 's-Gravendeel 
Sectie B. n °. 1532 zonder een door of van
wege Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-

land verleende vergunning van de door de 
Provincie Zuid-Holland tot openbaren weg 
bestemde althans als zoodanig onderhouden 
weg 's-Gravendeel-Strijen, heeft gebruik ge
maakt tot het behouden van een uitweg. 

Hieraan de benaming enz. 
Requirants raadsman heeft in cassatie bij 

pleidooi als middelen hiertegen aangevoerd: 
.,I. S., althans v. t. van de artt. 350, 351, 
358, 359, 415, 422, 423, 425, 441 Sv., 7, 23 
van het Reglement op de Provinciale wegen 
der Provincie Zuid-Holland. 

Omdat uit de gebezigde bewijsmiddelen 
niet kan worden afgeleid dat requirant ..-an 
den Provincialen weg heeft gebruik gemaakt 
tot het houden van een uitweg. 

H. S., althans v. t. der genoemde arti
kelen, 

omdat het Gerechtshof het verweer van 
verdachte, dat hij van den weg geen gebrnik 
heeft gemaakt tot het behouden van een 
uitweg, op onjuiste gronden weerlegt. 

III. S ., althans v. t. van de voormelde 
artikelen en van de artt. 625, 564, 721, 733, 
740, 767 B. W., 140 Provinciale wet, 

omdat de onderhavige verordening ten 
dezen toepasselijkheid mist, daar een beper
king van het recht van requirant niet zoover 
mag gaan, dat dit recht zelf opgeheven 
wordt.'' 

Art. 7 bove~bedoeld luidt voor zoover 
hier van belang: .,Het is verboden, zonder 
vergunning, verleend door of vanwege C'-e
deputeerde Staten, van de provinciale we
ge'.1 gebruik te maken: 

a. tot het uitvoeren en behouden van eenig 
werk, waardoor in de"1 toestand van weg of 
werken verandering wordt gebracht, 

b. tot het maken en behouden van uit
wege, en andere verbindingen en het ver
breede, van bestaande uitwegen, met inbe
grip van de daartoe noo -!ige werken aan of 
op den berm of in de bermsloot en aan de 
beplanting.'' 

Het eerste middel acht ik onjuist, daar 
blijkens het arrest requirant ter terechtzit
ting in hooger beroep heeft opgegeven: 

dat hij is en op 23 Februar: 1937 was erf
pachter van het perceel kadastraal bekend 
gemeente 's-Gravendeel Sectie B. n °. 1532, 
gelegen langs de door de Provincie Zuid
Holland tot openbaren weg bestemden weg 
's-Gavendeel-Strijen; 

dat hij op gemelden datum te 's-Graven
deel gebruik heeft gemaakt van den uitweg, 
die van gemeld perceel tot voormelden open
baren weg toegang geeft, en vervolgens van 
dien openbaren weg zelf, zonder daartoe een 
door of vanwege Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland verleende vergunning te heb
ben aangevraagd en bekomen. 

Voorts vermeldt het arrest: 
"dat èen proces-verbaal den 23 Februari 

19_,7 op den ambtseei opgemaakt door den 
Rijksveldwachter-brigadier A. Helmholt te 
's-Gravendeel als eigen waarneming en be
vinding van dien verbalisant zakelijk in
houdt : 

dat hij op 23 Februari 1937 te 's-Graven-
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deel heeft gezien, dat van het perceel ka
dastraal bekend gemeente 's-Gravendeel 
Sectie B. n °. 1532, gelegen langs den pro
vincialen weg 's-Gravendeel-Strijen zich ter 
hoogte van km 1280 0.Z. een uitweg bevond 
naar genoemden weg; 

dat verdachte hem heeft verklaard, dat 
hij van voormelde Gedeputeerde Staten geen 
vergunning tot het gebruik maken van den 
provincialen weg tot het behouden van een 
uitweg wenschte aan te vragen." 

Volgens die verklaring van requirant toch 
heeft hij den uitweg van het perceel ge
bruikt om daarover op den provincialen weg 
te komen, waaruit volgt, dat hij op die wijze 
van den provincialen weg heeft gebruik ge
maakt om zijn uitweg te behouden. 

Het tweede middel gaat dieper in op de 
vraag wat onder "behouden van een uitweg" 
moet worden verstaan, en hangt samen met 
het verweer voor het Hof gevoerd. 

Het arrest zegt dienaangaande, dat als 
weer is opgeworpen, dat verdachte van den 
provincialen weg niet heeft gebruik gemaakt 
tot het behouden van een uitweg, doch dat 
die ui tweg er lag ter voldoening aan de door 
hem in 1933 met de provincie gesloten over
eenkomst, en dat ook als hij er geen gebruik 
van zou m aken, zijn recht daartoe zou blij
ven bestaan; 

dat de Hooge Raad in diens te dezen ge
wezen arrest slechts heeft uitgemaakt, dat 
a ls inderdaad voor het gebruiken van den 
uitweg een vergunning noodig is, dit moet 
zijn e ~.,_ formeele vergunning ex art. 7 van 
het Provinciale Wegenreglement, doch niet 
dat c'ergelijke vergunning, nu de uitweg 
reeds bestaat, ook noodig is. 

Het Hof verwerpt dit verweer met de 
overweging, dat de klaarblijkelijke en met 
de woorden niet strijdige bedoeling van ge
meld art. 1 juncto begin, is, te verbieden om 
zonder de daar genoemde uitdrukkelijke ver
gunning van de provinciale wegen tot het 
hebben van een uitweg dus als uitweg (van 
de daaraan gelegen perceelen) gebruik te 
maken; 

dat het dus niet geoorloofd is zonder ver
gunning direct van die perceelen den Pro
vincialen weg te betreden en verdachte in 
gemelden zin tot het behouden van een uit
weg van den provincialen weg heeft ge
bruik gemaakt; 

dat verdachte bij zijn zienswijze uit het 
oog verliest, dat het scheppen van de feite
lijke mogelijkheid van uitweg ingevolge con
tract, niet is gelijk te stellen met het als 
overheid verleenen van een vergunning om 
daarvan gebruik te maken. 

Voorts heeft requirant voor het Hof be
toogd, dat de Prvincie door het verlangen 
van een, krachtens art. 24 van het regle
ment, opzegbare vergunning, zijn, verdach
tes, verkregen onopzegbaar recht van uit
weg, dat hij heeft en steeds heeft gehad, 
zoude aantasten, hetgeen niet in de bedoe
ling kan liggen. 

Het Hof besliste t . a. hiervan, dat de Pro
vincie, na den onderhavigen weg van den 

polder te hebben overgenomen en tot pro
vincialen weg te hebben gemaakt, tot het 
gebruiken daarvan uiteraard haar voorwaar
den kan stellen, boven en behalve ander
zijds op haar rustende contractueele ver
plichtingen. 

Ik kan mij met de door het Hof aange
voerde gronden geheel vereenigen, en ben 
daarom ook van oordeel, dat niet alleen het 
tweede, maar ook het derde middel onjuist 
is. Zeker berustte het recht van uitweg op 
een bijzondere overeenkomst tusschen requi
rant en de Provincie, maar dit belet niet, 
dat later - publiekrechtelijk - daar andere 
regelingen inbreuk op zouden kunnen ma
ken. Daarmede wordt het oorspronkelijk 
recht niet opgeheven. Voor den omvang dier 
publiekrechtelijke regelingen kent de wet 
voldoende waarborgen om te voorkomen, 
dat het bijzondere recht zou worden vernie
tigd, doch de contröle of dit op de juiste 
wijze geschied is, staat m. i. niet ter beoor
deeling van den Rechter. 

De verplichting krachtens het Reglement 
een vergunning aan te vragen, ook al wordt 
die krachte,:,s art. 24 tot wederopzegging 
verleend, levert, naar mijn oordeel, dan ook 
niet voldoen.den grond op, de stelling in het 
derde middel liggend, als juist te aanvaarden. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
L ehoorct he~ verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi 
en luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden arrest overeen
komstig de inleidende dagvaarding ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij (zie conclusie); 

0. t en aanzien van het eerste en tweede 
middel: 

dat het Hof kennelijk aanneemt, dat re
quirant den bestaanden uitweg zonder ver
gunning heeft benut om daarlangs den pro
vi:gcialen weg te bereiken; 

dat het Hof op grond hiervan heeft mo
gen aannemen, dat requirant van den pro
vincialen weg gebruik heeft gemaakt tot het 
behouden van den uitweg, en dat hieruit 
tevens volgt, dat het verweer van requirant, 
dat zulks niet het geval was, omdat die uit
weg er lag ter voldoening aan een door hem 
met de Provincie gesloten overeenkomst en 
dat ook, als hij er geen gebruik van zou 
maken, het recht zou blijven bestaan, niet 
juist was, zoodat het Hof, daargelaten de 
in het arrest gegeven motiveering, dat v er
weer dan ook terecht ongegrond heeft ver
klaard; 

0. dat ten slotte het derde middel faal t, 
omdat uit het laatste lid van voormeld art. 
7 volgt, dat de bedoelde vergunning niet 
mag worden geweigerd en aan die vergun
ning geen voorwaarden mogen worden ver
bonden, indien door die weigering of deze 
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voorwaarden verkregen rechten zouden wor
den aangetast, zoodat van een "opheffen" 
van requirants recht geen sprake is; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

27 juni 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 261; Alg. Pol.Verord. 
van Hillegersberg art. 14.) 

Nu bij dagv. is telaste gelegd, dat 
req. de borden had aan pand n ° . 2 aan 
den openbaren weg, de Oranje-Nassau
straat te Hillegersberg, dus op e~n nauw
keurig aangeduide plaats in d ie gemeen
te, terwijl art. 198, lid 1 der Alg. Pol. 
Verord. van Hillegersberg de grenzen 
der bebouwde kom aangeeft, houdt de 
t .1.1. alle feitelijke gegevens in, noodig 
voor beantwoording van de vraag of het 
feit binnen de bebouwde kom dier ge
meente is gepleegd. [Anders Proc.-Gen. 
Berger.] 

Art. 14 der A .P .V., sprekende van 
,,reclame", voegt daaraan geenerlei be
perking toe i. v. m . het daarmede be
oogde doel, terwijl er ook overigens gee
nerlei reden is om het maken van "re
clame" hier op te vatten in den beperk
ten zin van het intensief bekend maken 
van een handelsartikel, zoodat req.'s 
grief, waarin wordt betoogd, dat de be
trokken borden niet dienen tot "recla
me" doch tot "propaganda" v oor de 
N.S.B., hem niet kan baten. [Aldus ook 
de Proc.-Gen.] . 

Op het beroep van A. P. T ., koopman te 
Schiebroek, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van het K antongerecht te 
R otterdam van 31 l\Iaart 1938, gewezen na 
gedaan verzet en aangeteekend overeenkom
stig de artt. 298 lid 2 j 0

• 403 lid 2 Sv., 
waarbij ten aanzien van de opgelegde straf 
werd vernietigd een bij verstek gewezen 
mondeling vonnis van genoemd Kantonge
recht van 9 December 1937, aangeteekend 
overeenkomstig art. 398 lid 2 voormeld, ~n 
requirant werd veroordeeld tot eene geld
boete van vijftien gulden en een vervangen
de hechtenis van tien dagen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berg er. 

Aan requirant werd bij inleidende dag
vaarding telaste gelegd: ,,dat hij te Hille
gersberg op 22 Maart 1937 aan den gevel 
en in de dakgoot van pand n ° . 2 aan den 
openbaren weg de Oranje-Nassaustraat, welk 
pand hij, verdachte, als functionaris der ' 
Nationaal Socialistische Beweging in Neder
land geheel of gedeeltelijk in gebruik had, 
zichbaar vanaf genoemden openbaren weg 
eenige b orden althans voorwerpen, samen
gesteld uit latten, waarover linnen was ge
spannen, heeft gehad, welke borden of voor
werpen voorzien waren van de opschriften 
,,Mussert wint" en "Mussert of Moskou" 

en dienden tot reclame voor voormelde Be
weging, zulks zonder dat tot het hebben van 
die borden of voorwerpen op de p laatsen als 
voormeld door Burgemeester en Wethouder 
ván Hillegersberg vergunning was verleend.'' 

Bij verstek-vonnis enz. 
Bij schriftuur wijst requirant erop, dat 

art. 14 van de - hier kennelijk toegepaste 
- Algemeene Politieverordening voor de 
gemeente Hillegersberg, voor zoover ten de
zen van belang, luidt: ,,Het is zonder ver
gunning van Burgemeester en Wethouders 
verboden: 

"a. in de bebouwde kom reclameborden 
- lichtbakken - zuilen of palen, uithang
teekens en andere, tot reclame dienende 
voorwerpen te hebben op of aan den open
baren weg, of deze, zichtbaar vanaf de11 
openbaren weg of openbaar water, te heb
ben op, tegen of aan een gebouw of getim
merte of op particulier terrein." 

Requirant meent nu, - naar het mij 
voorkomt, terecht, - dat hij nimmer op 
deze dagvaarding kon veroordeeld worden, 
aangezien het telaste gelegde en bewezen
verklaarde, nu een der essentialia " in de be
bouwde kom" is vergeten, 11iet strafbaar is . 
Weliswaar stE~t de omschrijving van de be
bouwde kom in art. ,98 der verordening 
den rechter in staat te onderzoeken, of de 
aangegeven straat binnen de bebouwde kom 
van Hillegersberg valt, maar het is niet 
voldoende, dat zulks uit het onderzoek kan 
blijken, het moet uit de dagvaarding zelve 
blijken, gelijk Uw Hooge Raad, na bij arrest 
van 7 Maart 1927 W . 11660, N. J. 1927, 430 
anders te hebben beslist, sedert heeft ve, -
staan b ij de arresten van 19 Dec 1927 W. 
11774, N . J. 1928, 109; 26 Maart 1928, W . 
n831 ; N. J. 1928, 772 en 6 Juni 1932, W . 
12512, N. J. 1932, 1326. Minder juist schijnt 
mij hetgeen requirant voorts nog aanvoert, 
dat hier namelijk geen sprake zoude zijn van 
reclame, doch van propaganda, tusscher. 
welke begrippen volgens requirant een, ety
mologisch door hem uiteengezet, verschil 
zoude bestaan. 

Aangezien de verordening geene begrips
bepaling van "reclame" bevat, mag daar
onder in den ruimen zin van alles, wat dient 
om de opmerkzaamheid van het publiek te 
trekken, propaganda, op de wijze als hier 
gevoerd, m.i . worden begrepen (v.g. H. R . 
24 Juni 1935 W. >2972, N. J. 1935, 1557). 

Het eerste bezwaar van requirant gegrond 
achtende en derhalve van oordeel, dat het 
bewezen verklaarde feit niet wordt getroffen 
door de gemelde bepalin g der Algemeene 
Politieverordening voorno,;md, terwijl dat 
feit ook niet bij eenige andere wettelijke 
bepaling strafbaar is gesteld, concludeer ik 
tot vernietiging van de beide door den Kan
tonrechter in dezen gewezen vonnissen en 
tot ontslag van requ irant van alle rechts 
vervolging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius ; 



325 27 ,TUNI 1938 

Gelet op de door den requirant ingediende 
schriftuur, waarin requirant, vooropstellende 
dat hij is veroordeeld ter zake van overtre
ding van art. 14 der algemeene Politie-Ver
ordening voor de gemeente Hillegersberg, 
als grieven tegen die veroordeeling aanvoert: 

1 °. dat bij dagvaarding niet is telaste ge
legd, dat het feit zou zijn gepleegd in de 
bebouwde kom; 

2 °. dat genoemd artikel spreekt van tot 
reclame dienende voorwerpen, terwijl bor
den als bij dagvaarding vermeld niet dienen 
tot "reclame" maar tot "propaganda" voor 
de bij dagvaarding genoemde Beweging; 

0. dat aan requirant bij dagvaarding is 
telaste gelegd, dat hij te Hillegersberg enz. 
(zie conclusie); 

0. dat art. 14 van bovengenoemde politie
verordening, op overtreding waarvan de te
lastelegging kennelijk doelt, en op hoedanige 
overtreding bij art. 201 der verordening is 
gesteld een geldboete van ten hoogste f 25, 
voorzooveel hier van belang luidt: 

,,Het is zonder vergunning enz. (zie con
clusie); 

0 . omtrent de hierboven sub 1 ° genoemde 
grief, dat, nu bij dagvaarding is telaste ge
legd, dat requirant de borden had aan pand 
n °. 2 aan den openbaren weg de 0ranje
N assaustraat te Hillegersberg, dus op een 
nauwkeurig aangeduide plaats in die ge
meente, terwijl art. 198, lid 1 van boven
genoemde verordening de grenzen der be
bouwde kom aangeeft, de telastelegging alle 
feitelijke gegevens inhoudt, noodig ter be
antwoording van de vraag of het feit is ge
pleegd binnen de bebouwde kom van ge
noemde gemeente; 

0 . wat de sub 2° genoemde grief betreft, 
dat voormeld art. 14 der verordening, spre
kende van "reclame", daaraan geenerlei be
perking toevoegt in verband met het d aar
mede beoogde doel, en er ook overigens 
geenerlei reden is om, gelijk requirant bij 
de toelichting tot het middel wil, het maken 
van "reclame" hier op te vatten in den be
perkten zin van het intensief bekend maken 
van een handelsartikel; 

dat dus ook deze grief niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

27 Juni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Ondenvijswet 1920 art. 22bis j 0

• 

art. 19.) 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit, houdende 
beslissing dat de instandhouding eener 
openbare lagere school krachtens art. 19 
wordt gevorderd , nu in de gemeente een 
andere openbare school aanwezig is op ten 
hoogste 3.35 km van de onderwerpelijke. 

Art. 19 beoogt slechts aan de kinderen 
in de gemeente, voor wie o. l.o. verlangd 
wordt, de mogelijkheid tot het ontvangen 
van dit onderwijs binnen de gemeente te 
waarborgen; de zorg der gemeente behoeft 

zich in dezen niet uit te ·strekken over 
kinderen, in eene andere gemeente woon
achtig. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Heerde t egen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 16 Februari 
1938, n°. 140, L. 0 ., waarbij goedkeuring is 
onthouden aan zijn besluit van 20 December 
1937, waarbij is besloten, dat ingevolge artikel 
19 der Lager-Onderwijswet 1920 de instandhou
ding van de openbare lagere school te Vorchten, 
in die gemeente, wordt gevorderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Juni 1938, n°. 252; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondermjs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Juni 1938, n°. 7335, afdeeling Lager-Onder
mjs; 

0. dat de raad der gemeente Heerde in zijne 
vergadering van 20 December 1937 heeft be
slist, dat ingevolge artikel 19 der Lager-Onder
wijswet 1920 de instandhouding van de open
bare lagere school te Vorchten in zijne gemeente 
wordt gevorderd ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat, be
rekend naar den maatstaf van artikel 28 der 
Lager-Onderwij swet 1920, het aantal leerlingen 
van de openbare school te Vorchten in de ge
meente Heerde bedraagt 251 / 4 ; dat de gemeen
teraad naar het bepaalde in artikel 22bis, eerste 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 tot opheffing 
van deze school zou moeten besluiten ; dat ech
ter ingevolge artikel 19 van de Lager-Ondermjs
wet 1920 de instandhouding van deze school 
wordt gevorderd, hetgeen moge blijken uit Ons 
besluit van 27 Februari 1934, n°. 14, waarbij is 
vernietigd het besluit van Ged. Staten der pro
vincie Gelderland van 26 September 1933, 
n°. 268, L.O., waarbij werd bevolen, dat met 
ingang van 1 April 1934 het aantal openbare 
lagere scholen in de gemeente Heerde moest 
worden verminderd door opheffing van de open
bare lagere school te Vorchten; dat sedert den 
datum van Ons besluit geen redenen zijn ont
staan, welke eene opheffing der gemelde school 
zouden wettigen ; dat op dien datum de school 
slechts 22 leerlingen telde, doch thans 26, ter
mjl met grond mag worden verwacht, dat ook 
dat aantal in de naaste toekomst nog eenigszins 
zal toenemen ; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun be
sluit van 16 Februari 1938, n°. 140, L. 0 ., aan 
dit raadsbesluit hun goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat het gemiddelde 
aantal leerlingen der bovenbedoelde school ge
durende 1937 heeft bedragen 25; dat de raad 
van Heerde zijn beslissing hiermede heeft ge
motiveerd, dat geen redenen voor opheffing 
der school zijn ontstaan sedert bij Ons besluit 
van 27 Februari 1934, n°. 14, werd vernietigd 
het besluit van Ged. Staten van 26 September 
1933, n°. 268, houdende bevel tot opheffing van 
de openbare lagere school te Vorchten; dat 
Onze beslissing evenwel niet als uitgangspunt 
kan dienen voor de beoordeeling van de thans 
voorliggende aangelegenheid ; dat toch krach
tf>ns de huidige voorschriften (het eerste en 
tweede lid van artikel 22bis der Lager-Onder
wijswet 1920) de school tè Vorchten moet 
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worden opgeheven, tenzij door die opheffing de 
toestand zou ontstaan, dat in de gemeente 
Heerde geen voldoend lager onderwijs zou 
worden gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen, welke voor alle kinderen zonder onder
scheid van godsdienstige gezindheid toeganke
lijk zijn ; dat deze toestand zich slechts dàn 
voor zou doen, indien bij opheffing van de school 
te Vorchten de leerlingen dezer school geen 
plaats zouden kunnen vinden in een andere 
openbare school; dat, getoetst aan dit beginsel 
- zijnde het eenige criterium voor de voldoe
ning aan artikel 19, eerste lid, der wet -
naar het oordeel van Ged. Staten niet kan 
worden gezegd, dat de instandhouding van de 
openbare lagere school te Vorchten ingevolge 
het evengemelde wetsartikel wordt gevorderd ; 
dat immers voor de leerlingen dezer school vol
doende plaats is in de overige vijf openbare 
lagere scholen in de gemeente Heerde, met name 
in de op 3.35 km afstand van Vorchten ge
legen openbare school te Veessen en wat de 
uit Marle (gemeente Wijhe) afkomstige leer
lingen betreft, in een openbare school van de 
laatstgenoemde gemeente ; dat bezwaren tegen 
de opheffing van de school te Vorchten, als in 
Ons bovengemeld besluit aangevoerd, slechts 
voor den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, grond zouden kunnen op
leveren om krachtens het ze de lid van artikel 
22bis der wet te bepalen, dat deze school voor
loopig mag worden in stand gehouden ; dat, 
op grond van het vorenstaande, het onder
havige raadsbe luit niet voor goedkeuring in 
aanmerking kan komen ; 

dat van dit besluit de raad van Heerde bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het aantal leerlingen der gemelde school thans 
bedraagt 26 ; dat op 1 April 1938 één leerling 
en in den loop van 1938 vermoedelijk nog twee 
leerlingen de school zullen verlaten, terwijl op 
dien datum acht nieuwe leerlingen op de school 
zullen komen; dat in 1939 vermoedelijk zeven 
nieuwe leerlingen op de school zullen komen en 
vier leerlingen de school zullen verlaten; dat 
na 1 April 1938 de school zal worden bezocht 
door twaalf leerlingen uit Marle ; 

0. dat de openbare lagere school te Veessen, 
gemeente Heerde, ten hoogste 3.350 km van 
die te Vorchten in dezelfde gemeente is verwij
derd; 

dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
de laatstgenoemde school op 16 Januari 1938 
door 26 leerlingen werd bezocht, te weten 16 
uit de gemeente Heerde en 10 uit het, ten wes
ten van den IJssel gelegen Marle, gemeente 
Wijhe ; 

dat van de 16 kinderen uit H eerde er acht 
wonen tusschen de beide genoemde scho en, 
terwijl voor de overige acht de afstand van hun 
woning tot de school te Veessen ten aanzien 
van zes niet meer dan 4 km en ten aanzien van 
slechts twee 4,2 km bedraagt ; 

dat ten opzichte van de Heerdesche kinderen 
de afstand naar de openbare lagere school te 
Veessen niet zoodanig is, dat met het oog 
daarop de thans door hen bezochte school te 
Vorchten ingevolge artikel 19 der Lager
Onderwijswet 1920 in stand zou behooren te 
blijven; 

dat voor de bovenbedoelde 10 kinderen uit 
Marle (gemeente Wijhe) de opheffing van de 

openbare lagere school te Vorchten wer"bezwaren 
met zich zou brengen met het oog op den af
stand van hunne woningen naar de openbare 
lagere school te Veessen, welke, blijkens de 
stukken, ongeveer 6 km bedraagt, terwijl het 
bezoeken door hen van de aan de oostelijke zijde 
van den IJssel op een afstand van ongeveer 
2.5 km van hunne woningen gelegen openbare 
lagere school te Wijhe het ongerief zou mede
brengen, dat voor het oversteken van de rivier 
van het veer gebruik zou moeten worden ge
maakt, doch dat, daargelaten, of een en ander 
niet aanleiding behoort te geven tot toepassing 
van artikel 22bis, zesde lid, der wet, de hier
vermelde omstandigheden geen grond kunnen 
opleveren voor de instandhouding der meerge
melde school ingevolge artikel 19, aangezien 
dit artikel kennelijk slechts beoogt aan de kin
deren in de gemeente, voor wie openbaar lager 
onderwijs verlangd wordt, de mogelijkheid tot 
het ontvangen van dit onderwijs binnen de 
gemeente te waarborgen en de zorg van de ge
meente, als hierbedoeld, zich niet behoeft uit 
te strekken over kinderen, woonachtig in eenc 
andere gemeente ; 

dat in de omstandigheden, zooals zij zich hier 
voordoen, mede door de instandhouding van 
de openbare lagere school te Veessen, de bij 
artikel 19 der Lager -Onderwijswet 1920 voor
geschreven verplichting op voldoende wijze 
wordt nagekomen ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit kun goedkeuring hebben ont,
houden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 

29 J uni 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 282.) 

Art. 282 Gem. Wet, bepalende, dat de 
zakelijke belasting op het bedrijf slechts 
wordt geheven van wodanige ondernemin
gen en inrichtingen, welke binnen de ge
meente een bedrijf uitoefenen anders dan 
in stations, en waar ten minste gemiddeld 
tien arbeiders werkzaam zijn, slu it niet 
uit, dat ook rekening moet worden gehou
den met a,·beide,·s, die hun we,·k buiten de 
gerneente ve,·richten. 

Het tegendeel wordt ook niet door de 
strekking vun genoe1nd a rt ikel gevordel'Ci 
en volgt evenmin uit art. 147 Gem. Wet. 

Gezien het beroepschrift in cassatie van de 
N . V. Aannemings Mij . A te Amsterdam, 
tegen de uitspraak van den Raad van Bei·oep 
voor de Directe Belastingen aldaar van 16 
Dec. 1937 betreffende haar aanslag in de zake
lijke belasting op het Bedrijf der gem. Amster
dam, belastingjaar 1935; 

Gehoord enz. ; 
0. dat aan belanghebbende een aanslag in 

bovenvermelde belasting is opgelegd naar den 
maatstaf van een gemiddeld aantal arbeiders 
van 379, welke aanslag, na reclame, bij be
schikking van den Inspecteur der gem. belas
tingen te Amsterdam is gehandhaafd; 
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dat belanghebbende zich daarna heeft ge
wend tot den R. v. B. en heeft gesteld, dat 
haar aanslag had behooren te zijn geregeld 
naar den maatstaf van slechts 30 arbeiders 
en bij de berekening van den maatstaf ten 
onrechte mede in aanmerking zijn genomen 
de arbe iders, die in 1934 op haar werken 
buiten de gem. Amsterdam werkzaam waren; 

dat de R. v. B. als vaststaande heeft aange
nomen: 

dat belanghebbende is gevestigd en kantoor 
houdt te Amsterdam; - dat zij in haar onder
neming uitoefent a. het timmermans- en bur
gerbouwbedrijf en b. het bedrijf van aannemer 
van grond- en waterbouwkundige werken; 

dat zij in het handelsregister te Amsterdam 
is ingeschreven a ls aldaar de zooeven genoem
de bedrijven uitoefenende; 

dat van beide bedrijven de hoofdleiding en 
administratie, daaronder de administratie van 
de sociale verzekering van alle in haar dienst 
werkzame arbeiders, te Amsterdam geschie
den· 

d~t belanghebbende binnen deze gemeente, 
behalve over een kantoor blijvend de beschik
king heeft, ten behoeve van het hierboven 
onder a genoemde bedrijf, over een werkplaats 
en ten behoeve van het onder b vermelde be
drijf over een werf, welke haar dient tot op
slagplaats van materiaal; 

dat de door belanghebbende aangenomen 
grond- en waterbouwkundige werken veelal 
buiten de gem. Amsterdam liggen en in 1934 
zij zelfs enkel weiken buiten de gemeent;e 
heeft uitgevoerd ; - dat zij in dat jaar met 
name bezig is geweest met het graven van 
twee gedeelten van het Twente-Rijnkanaal, 
het verrichten van grondwerk voor de sluis te 
Delden en het bouwen van de schutsluis te 
Hengelo, welke werken zij in 1932 was begon
nen en in Juli 1935 heeft voltooid; 

dat zij daarvoor gebruik heeft gemaakt van 
werkkrachten, die ter plaatse werden aange
nomen en aldaar, althans niet in de gem. 
Amsterdam woonden; 

dat belanghebbende op elk der werken een 
bouwkeet had voor den uitvoerder, a ls hoeda
nig voor a lle werken één lid der directie op
trad, zoomede voor een employé, belast met 
de loon-administratie ; 

dat het gemiddelde aantal in 1934 op de 
bedoelde werken werkzame arbeiders 347 be
dragencle, door den inspecteur voor de bere
kening van den aanslag zijn medegerekend;" 

dat de R. v. B. voorts de beschikking van 
den Inspecteur der gemeentebelastingen heeft 
gehandhaafd, overwegende: 

dat de Raad op grond van het feit, dat 
belanghebbende gevestigd is en kantoor houdt 
te Amsterdam, dat da hoofdleiding en hoofd
administratie aldaar worden gevoerd, dat be
langhebbende te Amsterdam blijvend de be
schikking heeft over een opslagplaats voor 
aannemingsmateriaal, dat ten slotte- zij in het 
handelsregister te Amsterdam staat ingeschre
ven als aldaar haar bedrijven uitoefenende, 
aanneemt, dat belanghebbende wowel het eene 
als het andere bedrijf binnen deze gemeente 
uitoefent; 

,,dat nu wel een onderneming of inrichting, 
·welke haar bedrijf(ven) in meer dan één ge
meente uitoefent, in de gemeente, waar zij 

haar zetel heeft, niet voor haar geheele be
drijfsuitoefening kan worden aangeslagen, 
echter dat geval zich hier niet voordoet; 

dat toch de onderhavige aangenomen werken 
buiten deze gemeente uiteraard tijdelijk waren, 
zij het ook van tamelijk langen duur en der
halve geen sprake was van bestendige werk
zaamheden, welke · als een zelfstandig dit is 
afgesche iden onderdeel van belanghebbendes 
bedrijf van aannemer van grond- en water
bouwkundige werken wuden kunnen worden 
beschouwd; 

" dat de Inspecteur dan ook terecht de op 
die werken werkzame arbeiders als in een door 
belanghebbende binnen deze gemeente uitge
oefend bedrijf werkzaam heeft aangemerkt, 
wodat het beroep niet gegrond is;" 

0. dat als middel van cassatie is aangevoerd: 
S. , a lthans v. t. van de artt. 147, 277 en 282 

der Gemeentewet, de artt. 1, 2, 3, 4 en 6 van 
de Verordening op de heffing van de Zake
lijke belasting op het Bedrijf der gem. Amster
dam, art. 48 Rv. en art. 16 van de vVet van 
19 Dec. 1914, S. 564; 

en tot toelichting is gesteld , dat de R. v. 
B. voor de beantwoording van de vraag, of 
ook belasting kan worden geheven voor de 
arbeiders, die belanghebbende heeft gebezigd 
voor de door haar aangenomen en buiten de 
gem. Amsterdam uitgevoerde werken, had moe
ten onderweken of die buiten de gem. Am
sterdam werkzame arbeiders werkzaam waren 
ter uitoefening van een door belanghebbende 
binnen die gemeente in den zin van art. 282 
der Gemeentewet uitgeoefend bedrijf; dat de 
R. v. B. dit heeft verzuimd en bovendien ten 
onrechte heeft aangenomen, dat, nu· belangheb
bende haar bedrijf of haar bedrijven uitoefende 
in de gemeente, waar zij haar zetel heeft, zij 
binnen die gemeente ook een bedrijf in den 
zin van art. 282 uitoefende; dat naar de strek
king van dat artikel voor de heffing van de 
belasting slechts in aanmerking kunnen komen 
ondernemingen en inrichtingen, die binnen de 
gemeente een bedrijf uitoefenen met in de ge
meente werkende arbe iders; dat in genoemd 
artikel onder het door ondernemingen en in
richtingen uitoefenen van een bedrijf binnen 
de gemeente moet worden verstaan het binnen 
de gemeente werkzaam zijn van ondernemingen 
en inrichtingen ter uitoefening van haar be
drijf; 

0. dienaangaande: 
dat de R. v. B. op gronden, welke die be

slissing kunnen dragen, heeft bes] ist, dat be
langhebbende ook haar bedrijf van aannemer 
van grond- en waterbouwkundige werken bin
nen de gem. Amsterdam uitoefent, en die be
ilissing geenszins uitsluitend heeft doen steu
nen op de omstandigheid, diit belanghebbende 
aldaar haar zetel heeft ; 

dat de R. v. B. voorts heeft bes] ist, dat 
onder de vastgestelde omstandigheden de ar
beiders, welke arbeiden op de buiten de gem. 
Amsterdam uitgevoerde werken, in de uit
spraak vermeld, moeten worden aangemerkt 
werkzaam te zijn in het bedoelde door belang
hebbende binnen die gemeente uitgeoefend be
drijf, wodat de grief, dat de Raad dit ver
zuimd wu hebben te onderzoeken, feitelijken 
grondslag mist; 

dat .door deze beslissing de in het middel 
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aangehaalde wetsartikelen niet zijn geschonden 
of verkeerd toegepast; 

dat art. 282 der Gemeentewet, bepalende, 
dat de zakelij ke belasting op het bedrijf slechts 
wordt geheven van wodanige ondernemingen 
en inrichtingen, welke binnen de gemeente een 
bedrijf uitoefenen anders dan in stations, en• 
waar ten minste gemiddeld tien arbeiders 
werkzaam zijn, niet uitsluit, dat ook reken ing 
moet worden gehouden met arbeiders, die hun 
werk buiten de gemeente verrichten; 

dat het tegendeel ook niet door de strekking 
van genoemd artikel wordt gevorderd en even
min uit art. 147 der Gemeentewet volgt; 

dat het ingestelde beroep in cassatie der
halve niet kan slagen ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

30 J uni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39 . ) 

Uit de toezegging van het gemeentebe
stuur (ingevolge art. 3 K. B. 18 Sept. 1912 
n°. 26) dat het bereid is de verplegi ngs
kosten van den armlastigen krankzinnige 
voor rekening der gemeente te nemen, is 
voor de gemeente jegens het gestich tsbe
stuur eene in rechte tot gelding te brengen 
verbintenis geboren, welke niet door een 
eenzijdige handeling van het gemeente
bestuur ( intrekking der bereidverklaring) 
ongedaan kan worden gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissen~e het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Thomas 
Haasnoot Pzn. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Juni 1938, N°. 270 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Juni 1938, 
N°. 7290, afdeeling Armwezen; 

0. dat Thomas Haasnoot Pzn., geboren te 
Katwijk den 8sten Januari 1870, sedert 7 Fe
bruari 1895 werd verpleegd in de stichting 
,,Bloemendaal" te Loosduinen ; 

dat, nadat het kapitaal van den patiënt was 
uitgeput en burgemeester en wethouders van 
Katwijk daarmede door den Penningmeester 
van de Vereeniging tot Christelijke Verzorging 
van Krankzinnigen in Nederland in kennis 
waren gesteld, dit college bij schrijven van 

41.0 . . 
4 Juni 1929, N°. 942 , zwh bereid heeft ver-

klaard van 1 April 1929 af zijne verplegings
kosten voor rekening van hun gemeente te 
nemen; 

dat burgemeester en wethouders van Kat
wijk, later van oordeel geworden, dat de meer
bedoelde kosten ten onrechte ten laste hunner 
gemeente waren genomen, bij schrijven van 
29 October 1937, N°. 5084, aan Ged. Staten 
van Zuid-Holland hebben bericht, dat door 
hen besloten is, met ingang van 1 Januari 1938 
de verplegingskosten van den genoemden pa
tiënt niet meer te voldoen, met verzoek te be
vorderen, dat een onderzoek warde ingesteld 
naar de voor de verplegingskosten aansprake
lijke woonplaats van den patiënt ; 

dat burgemeester en wethouders daarbij aan
voeren, dat, toen op 22 September 1894 de 
machtiging tot voorloopige plaatsing v~n den 
genoemden patiënt in een krankzinmgenge
sticht werd verleend, deze reeds sedert 7 Au
gustus 1893 Katwijk had verlaten; dat hij op 
den laatstvermelden datum uit het bevolkings
register werd afgeschreven naar Amsterdam, 
vanwaar hij later vertrok naar Noordwijk en 
daarna naar Oegstgeest ; dat eerst van die ge
meente uit plaatsing in een krankzinnigenge
sticht volgde ; dat, hoewel hiermede nog niet 
is bepaald ten laste van welke gemeente de 
kosten behooren te komen, het echter wel vast
staat, dat in geen geval Katwijk de aansprake
lijke gemeente is ; 

dat Onze Minister van Bimienlandsche Zaken, 
met dit schrijven in kennis gesteld, bij schrijven 
van 29 Januari 1938, N°. 276, afdeeling A., 
heeft bericht, dat hij geen aanleiding kon vin
den te voldoen aan het verzoek van burge
meester en wethouders van Katwijk, om een 
onderzoek in te stellen, of een andere gemeente 
als de voor de verplegingskosten aansprakelijke 
woonplaats van den patiënt Thomas Haasnoot 
in .ll,aumerking komt, daarbij opmerkend_';', d3:t 
burgemeester en wethouders van KatWIJk b1J 
brief van 4 Juni 1929, N°. 410/442, tegenover 
den Penningmeester van de Vereeniging tot 
Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in 
Nederland zich uitdrukkelijk en zonder eenig 
voorbehoud, als in artikel 3 van Ons toen van 
kracht zijnde besluit van 18 September 1912, 
N°. 26, tot uitvoering van artikel 39 der Armen
wet genoemd, bereid hebben verklaard de ver
plegingskosten van den krankzinnige Thomas 
Haasnoot, van 1 April 1929 af, voor rekening 
hunner gemeente te nemen, waardoor de ver
plichting voor de genoemde gemeente, om de 
bedoelde kosten te betalen, gevestigd is ; 

dat burgemeester en wethouders van Kat
wijk, daarop door Ged. Staten uitgenoodigd met 
de betaling van de onderhavige verplegings
kosten ook nà l Januari 1938 voort te gaan, 
verklaard hebben zich bij de opvatting van 
Onzen Minister niet te kunnen neerleggen, aan
voerende, dat naar hun meening op overtui
gende wijze is aangetoond, dat hun gemeente 
volgens de desbetreffende bepalingen der Ar
menwet niet aansprakelijk kon worden gesteld , 
zoodat op 4 Juni 1929 geen verplicht ing be
stond tot het afgeven eener betalingsverklaring ; 
dat derhalve de toen gedane toezegging, al is 
dit eerst later gebleken, feitelijk als een vrij
willige moet worden beschouwd, zoodat vol
gen s algemeen geldend begrip het ten allen tij de 
mogelijk blijft deze in te trekken ; dat zij het 
zouden betreuren, indien alleen om het feit, 
dat bij de bereidverklaring geen voorbehoud 
is gemaakt, als in artikel 3 van Ons besluit 
van 3 November 1930, N°. 41 (in 1929 ar tikel 3 
van Ons beslu.it van 18 September 1912, N°. 26) 
bedoeld, Ons voornoemd besluit voor dit geval 
niet van toepassing zou worden verklaard ; 
dat naar hun meening het doel, waartoe het 
genoemde uüvoeringsbesluit is vastgesteld, als 
hoofdzaak moet worden beschouwd, en, zooals 
uit het onderhavige geval blijkt, de tekst niet 
altijd letterlijk kan worden gevolgd ; dat zij t en 
slotte van meening zijn, dat, indien hw1 ge
meente tot betaling der kosten verplicht zou 
blijven, zulks in ieder geval in strijd zou zijn 



329 30 JUN J 1~38 

met het 1 e lid van art ikel 39 der Armenwet , 
welke wetsbepaling volgens hun zienswijze 
uitgaat boven haar uitvoeringsbesluit; 

0. dat artikel 39, l • lid, der Armenwet be
paalt, dat d e kost en, voortvloeiende uit de ver
pleging van a rme krankzinnigen, worden vol
daan uit d e kassen der gemeente, waar de ver
pleegden woonplaats hadden in den zin van 
het Burgerlijk Wetboek, t en tijde dat de rech
terlijke machtiging om hen in een gesticht te 
plaatsen werd aa ngevraagd en, indien die woon
plaats binnen het Rijk niet is aan te wijzen, 
uit 's Rijks kas, terwijl voorts artikel 75, 1 • lid, 
dezer wet voorschrijft, da t geschillen over de 
woonplaats, bedoeld in artikel 39, door Ons 
worden beslist ; 

dat in het voorliggende geval, nu burge
meest er en wethouders van K a twijk bij schrijven 

41.0 
van 4 Juni 1929, N°. 

942
, tegenover het bestuur 

van het voormelde krankzinnigengesticht zich 
uitdrukkelijk en zonder eenig voorbehoud, als 
in artikel 3 van Ons besluit van 18 September 
1912, N°. 26, tot uitvoering va n het t oenmalige 
2° lid van artikel 39 der Armenwet genoemd, 
bereid hebben verklaard d e verplegingskost en 
van den krankzinnige Thomas H aasnoot voor 
rekening van hunne gemeente t e nemen, waar
door de verplichting van deze gemeente, om de 
bedoelde kosten t e bet alen, is gevestigd, voor 
eene beslissing, als in het tweede lid van artikel 
39 der Armenwet bedoeld, geen plaats meer is ; 

dat burgemeest er en wethouders van Katwijk 
nu wel van oordeel zijn, dat zij ten allen tijde 
bevoegd waren de door hen gedane toezegging 
in t e t rekken, doch dat d eze opvatting Ons 
onjuist voorkomt, vermits uit deze t oezegging 
voor d e gemeente jegens het gesti chtsbestuur 
eene in rechte t ot gelding te brengen verbin
tenis geboren is, welke niet door een eenzij dige 
handeling v11n het gemeentebestuur ongedaan 
kan worden gemaakt ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

t e verklaren, dat hier niet aanwezig is een 
geschil, da t door Ons, den Raad van Stat e, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, ge
hoord, kan worden beslist . 

Onze Minist er van Binnenland sche Za ken is 
belast , enz. 

(A. B . ) 

30 J ·un·i 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22bis j 0

• 

a rt. 19. ) 
De instandhouding van de onderhav ige 

school wordt niet gevorde,·d, nu een andere 
openbare school in dezelfde gemeente niet 
m ee r da n 20 1n inuten gaa ns va n de eerste 
ve rwijderd is en va n de 49 kinderen , die 
de op te heffen school bezoeken, slechts 5 
op grooteren a fsta nd dan 4 km va n de 
a ndere school, waa r voldocncle plaats ruim te 
is, woonacht ig zijn. 

Wij WILHELMINA, enz .; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

d en raad der gemeente Ede t egen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 1 Maart 
1938, N°. 167, L.O., waarbij goedkeuring is 

onthouden aan zijn besluit van 27 Januari 
1938, waarbij is beslist , dat de instandhouding 
van de openbare lagere school te Ederveen, 
in die gemeente, ingevolge artikel 19 d er Lager
Onderwij swet 1920 wordt gevorderd ; 

Den Raad van Sta te, Afdeeling voor d e Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Juni 1938, 0• 273; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Onderwij s, Kunst en en Wetenschappen van 
29_Juni 1938, 0 • 7677, Afdeeling Lager Onder
W IJ S ; 

0. dat de raad va n Ede in zijne vergadering 
van 27 J anuari 1938 heeft beslist, dat de in
standhouding van de openbare lagere school te 
Ederveen ingevolge artikel 19 der Lager-Onder
wijswet 1920 wordt gevorderd ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat de 
open bare lagere school t e Ederveen al sedert 
jaren minder dan 75 leerlingen t elt en thans 
tot 49 leerlingen is gedaald ; dat ook van de 
openbare school t e De Klomp het aantal leer
lingen dalende is ; da t van de 83 thans op de 
laatstbedoelde school gaande kinderen met 
April circa 18 leerlingen de school zullen ver
laten, welke door circa 9 leerlingen zullen wor
den vervangen, zooda t ook deze school alsdan 
beneden de 75 zou dalen en in aanmerking 
komen voor opheffing ; dat de plaat sing van 
twee openbare scholen zoo dicht bij elkander 
als die te Ederveen en t e De Klomp geen ge
lukkige is geweest, zooda t er, indien dan ook 
haar beider leerlingen tal beneden de 75 mocht 
dalen, zeker geen aanleiding bestaa t deze twee 
scholen naast elkander in stand t e blijven hou
den ; dat één van beide scholen behoort t e wor
den opgeheven, doch dat eerst het volgende 
jaa r - wanneer omtrent de cijfers der Klomper
school zekerheid bestaat - de beslissing kan 
vallen welke dier beide scholen opgeheven zal 
worden ; da t echter ingevolge het bij artikel II 
van de wet van 22 Mei 1937, S. 322, aa n de 
Lager-Onderwijswet 1920 t oegevoegde artikel 
22bis dier wet het voor het doen voortbestaan 
van de openbare lagere school te Ederveen 
in de eerst e plaats noodig is t e besli sen, of de 
instandhouding dier school ingevolge artikel 19 
der wet wordt gevorderd ; 

dat Ged. St aten va n Gelderland bij hun be-
luit van 1 Maart 1938, N°. 167, L.O. , aa n dit 

raadsbesluit hun goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat het gemiddelde 
aantal leerlingen der openbare lagere school t e 
Eder veen gedurende 1937 heeft bedragen 56 ; 
dat lu-achtens het eerste en tweede lid van 
artikel 22bis der wet de school te Eder rnen 
moet worden opgeheven , tenzij door die op
heffing de toestand zou ontstaa n, da t in d e 
gemeente Ede geen voldoend lager onderwij s 
zou worden gegeven in een genoegzaam aantal 
sch olen , w elke v oor a lle kinderen zonde r onder• 
s_chei~. van godsdienstige gezindheid toeganke-

1 

liJk ZIJD; dat deze toest and zich slechts dan 
zou voordoen , indien bij opheffing van de school 
te Ederveen de leerliugen dezer school geen 
plaa t s zouden kunnen vinden in een andere 
open bare school ; da t, getoetst aan dit beginsel 
- zijnde het eenige criterium voor de voldoe
ning aan artikel 19, eerste lid, d er wet - naar 
het oordeel van Ged. Staten niet kan worden 
_gezegd, dat de instandhouding van de open
bare school t e Ederveen ingevolge het eveuge-
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melde wetsartikel wordt gevorderd, aangezien 
voor de leerlingen dezer school voldoende plaats 
is in de nabijgelegen school in De Klomp; dat 
omstandigheden, als in het raadsbesluit aan
gevoerd , slechts voor Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen grond kunnen 
opleveren om ontheffing te verleenen ingevolge 
het derde lid van artikel 22bis, welke bevoegd
heid onder meer in het zesde lid van dat artikel 
nadere regeling heeft gevonden, waar zonder 
eenige bepaling sprake is van "bijzondere ge
vallen"; dat, op grond van het vorenstaande, 
het onderhavige raadsbesluit niet voor goed. 
keuring in aanmerking kan komen ; 

dat van deze beslis ing de raad van Ede bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij zich met de overwegingen van het bestreden 
besluit van Ged. Staten niet kan vereenigen ; 
dat immers, al moge waar zijn, dat de openbare 
lagere school te De Klomo op dit oogenblik 
voldoende plaatsruimte heeft voor de leerlingen 
der openbare lagere school te Ederveen, deze 
plaat ruimte voor de naaste toekomst aller
minst verzekerd is, omdat het leerlingengetal 
der school te De Klomp, indien het daalt, de 
school eerlang voor opheffing in aanmerking 
zal doen komen en, indien het stijgt, oorzaak zal 
z~j n, dat die plaatsruimte voor Ederveensche 
kinderen verloren gaat ; dat de opheffing van 
de openbare lagere school te Ederveen boven
dien, naar verwacht wordt, weinig invloed op 
het Je rlingcngetal der openbare Iagere school 
te De Klomp zal uitoefenen, omdat de kinderen 
van de eerstbedoelde school hetzij naar Lun
teren ter school zullen gaan, hetzij een bij
zondere school zullen gaan bezoeken ; dat voorts 
in het besluit van Ged. taten niet voldoende 
i rekening gehouden met de bij de schriftelijke 
behandeling van het betrekkelijke wetsontwerp 
gedane toezegging inzake de openbare lagere 
scholen in uitgestrekte plattelandsgemeenten, 
a l wier voorbeeld Onze Mini ter uitdrukkelijk 
onder meer Ede noemde ; dat toch Ederveen 
een opkomenrl dorp is in een welvarende streek, 
waar de aanwezigheid van een openbare lagere 
school in de toekomst noodzakelijk zal kunnen 
bl ijken; 

0. dat de openbare lagere school te De Klomp 
(gemeente Ede) niet meer dan 20 minuten gaan 
van de openbare lagere school te Ederveen 
verwijderd is ; 

dat, blijkens de overgeli>gde ambtsberichten, 
van de 4.9 kinderen, die de laatstgemelde school 
bezoeken, slechts vijf op grooteren afstand dan 
4 km van de openbare lagere school te De 
Klo mp woonachtig zijn; 

dat onder deze omstandigheden, nu op de 
gemelde school te De Klomp voldoende plaats-
1·uimtc voor de kinderen uit Ederveen beschik
baar is, artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 
de instandhouding van de openbare lagere 
school te Ederveen geenszins vordert ; 

dat Ged. Staten mit dien terecht aan het 
madsbesluit de goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Lager-Ondenvijswet 1920; 
Hebbeen goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

·w eten rhappen is belast enz. 
(A. B.) 

30 J uni 1938. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Ondenvijswet 1920 art. 22bis j 0

• 

art. 19 .) 
De instandhouding eene ,· school wordt 

gevorderd, nu de kinderen, ten geta le van 
44 moeten worden gewnden naar een an
dere openbare school in dezelfde gemeente, 
waarheen de afstand voor niet minder dan 
27 kinderen 5 tot 8 km bedraagt, en voor 
de overigen iets meer of iets minder clan 
4 km, terwijl tusschen de deelen der ge
meente, waar de beide schol en zijn gele
gen, geen vervoergelegenheid be taat. 

Echter wordt de instandhouding eener 
andere school in de onderhavige gemeente 
niet gevorderd, nu van de 51 leerlingen 
42 voortaan een school op minder clan 4 
km afstand kunnen beweken, terwijl voor 
23 hunner de afstand zelfs 3 km niet te 
boven gaat, waarbij komt, dat een deel der 
kinderen van een autobustiienst gebruik 
zal kunnen maken. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Wisch, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 1 Maart 
1938, N°. 166, L.O., waarbij goedkeuring is 
onthouden aan zijn besluit van 2 Januari 1938 

• 0 • 4, voor zooveel punt a betreft, waarbij is 
besloten uit te spreken, dat de openbare scholen 
voor gewoon lager onderwijs te Heelweg en te 
Sinderen, in die gemeente, moeten worden in 
stand gehouden ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Juni 193 , N°. 249; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Juni 193 , N°. 7336, afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat de raad der gemeente Wisch in zijne 
vergadering van 28 Januari 1938 heeft besloten 
uit te spreken, dat de scholen te Heelweg en 
te Sinderen moeten worden in stand gehouden, 
daarbij overwegende, dat het gemiddeld aantal 
leerlingen der openbare scholen voor gewoon 
lager onderwijs, te H eelweg en te Sinderen, over 
het jaar 1937 heeft bedragen respectievelijk 
43½ en 451/.; dat de school te H eelweg taat 
in het centrum van de buurtschap Heelweg, 
welke buurtschap een uitgesproken eigen karak
ter heeft; dat de bevolking te Heelweg gehecht 
is aan de school en er sedert l 62 steeds lief en 
leed mee heeft gedeeld, waarom gezegd mag 
worden, dat de school bi torisch gegroeid en 
met de bevolking één geworden is; dat de 
school thans wordt bezocht door 51 leerlingen , 
waaruit mag worden afgeleid, dat - nu op 
l April 193 9 leerlingen zullen worden toege
laten en 10 leerlingen zullen worden afgevoerd 
- over het jaar 1938 het vereischte gemiddelde 
van 50 zal worden geteld ; dat de in tandhou
dîng van de school daarom moet worden be
vorderd en - indien goedkeuring niet kan 
worden verkregen - althans den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen, ont
heffing moet worden verzocht van de verplich
ting tot opheffing of moet worden gevraagd te 
bepalen, dat de school moet worden in stand 
gehouden ; dat de school te inderen eveneens 
historisch gegroeid en met de bevolking één is 
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geworden in een buurtschap, welke een op zich
zelf staand gedeelte van de gemeente vormt ; 
d at de instandhouding van deze school evenzeer 
moet worden bevorderd ; dat de school wordt 
bezocht door 35 leerlingen, die bij opheffing 
zouden moeten worden overgeplaatst naar 
scholen, welke 4 km of meer van hun woning 
verwijderd zijn ; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun be
sluit van 1 Maart 1938, N°. 166, L.O ., aan dit 
besluit van den gemeenteraad van Wisch goed
keuring hebben onthouden, daarbij o. m . over- ' 
wegende, dat kraohtens het eerste en tweede 
lid van art ikel 22bis der Lager-Onderwijswet 
1920 de scholen t e Heelweg en t e Sinderen 
moeten worden opgeheven, t enzij door die op
heffing de toest and zou ontstaan, dat in de 
gemeente Wisch geen voldoend lager onderwij s 
zou worden gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen, welke voor alle kinderen zonder onder
scheid van godsdienstige gezindheid toeganke
lijk zijn; dat deze toestand zich slechts dàn 
zou voordoen, indien bij opheffing van de 
scholen t e Heelweg en t e Sinderen de leerlingen 
dezer scholen geen plaats zouden kunnen vinden 
in een andere openbare school ; da t, getoetst 
aan dit beginsel - zijnde het eenige criterium 
voor de voldoening aan artikel 19, eerste lid 
der wet - naar het oordeel van Ged . Staten 
niet kan worden gezegd, dat de instandhouding 
van de openbare lagere scholen t e H eelweg en 
te Sinderen ingevolge het evengemelde wets
a rtikel wordt gevorderd, aangezien voor de 
leerlingen 'dezer scholen voldoende plaats is in 
d e openbare lagere school t e Varsseveld ; 

dat van deze beslissing de raad der gemeente 
"\,Visch bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat bij opheffing van de bedoelde scholen 
en overplaatsing der leerlingen naar de openbare 
school te Varsseveld de kinderen worden ge
dwongen twee of viermaal per dag een afst and 
van 2½ - 6 km af t e leggen van huis naar school 
en omgekeerd ; dat daardoor bij opheffing on
noemelijk veel schade wordt t oegebracht aan 
het openbaar lager onderwijs in de gemeente 
Wisch, waarbij van grooten invloed is, dat de 
scholen t e Heelweg en Sinderen zijn gelegen in 
op zichzelf staande buurtschappen, historisch 
zijn gegroeid en met de bevolking één geworden 
in haar bestaan van meer dan 75 jaren ; dat de 
scholen doelmatig zijn geplaatst en het aant al 
openbare scholen in Wisch slechts genoegzaam 
is, wanneer ook de beide onderhavige scholen 
bestaan ; 

0. dat in dit geschil moet worden beslist , of 
ingeval van opheffing van de openbare scholen 
te Sinderen en t e H eelweg zou kunnen gezegd 
worden, dat in de gemeente Wisch niet voldaan 
zou zijn aan den eisch van artikel 19, 1 c lid, 
der La<Yer-Onderwijswet 1920, dat aldaar vol
doend ! ager onderwijs moet worden gegeven 
in een genoegzaam aantal scholen, welke voor 
alle kinderen zonder onderscheid van gods
dienst ige gezindheid toegankelijk zijn ; 

dat, de omstandigheden, zooals die zich in 
het onderhavige geval voordoen, in aanmer
king genomen, naar Ons oordeel de opheffing 
van de oµenbare school t e Sinderen inderdaad 
niet met het bepaalde in de evengenoemde wets
bepaling vereenigbaar is ; 

dat met name het deel der bevolking in de 
gemeente Wisch, da t z\jne kinderen openbaar 

onderwijs wil doen genieten, niet geacht kan 
worden daartoe overeenkomstig het meerge
meld wetsvoorschrift voldoende in de gelegen
heid t e zijn gesteld, indien diegenen onder hen, 
die in Sinderen wonen, hunne kinderen, t en 
getale van 44, naar de openbare school t e 
Varsseveld (gemeente Wisch) moeten zenden, 
waarheen b~jkens de overgelegde ambtsbe
richten de afstand voor niet mind er dan 27 
kinderen 5 t ot 8 km bedraagt en voor de overigen 
iet s meer of iets mind er dan 4 km, t erwijl daarbij 
komt, dat er t usschen Sinderen en Varsseveld 
geen vervoergelegenheid bestaat ; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
de instandhouding van de school t e Sinderen 
ingevolge art ikel 19 der Lager -Onderwij swet 
1920 wordt gevord erd; 

dat dit evenwel niet geldt van de openbare 
lagere school te H eelweg ; 

dat immers bij opheffing van deze school de 
leerlingen daarvan kunnen overgaan naar de 
hier voor reeds genoemde openbare lagere school 
te Varsseveld ; 

dat deze school plaatsruimte biedt voor al 
deze leerlingen, t erwijl ook de afstanden, welke 
zij moeten afleggen om deze school t e bezoeken, 
geen bezwaar kunnen vormen, daar deze voor 
42 van de 51 leerlingen, die op 16 J anuari 1938 
de school t e Heelweg bezochten, minder dan 
4 km bedraagt en voor 23 hunner zelfs 3 km 
niet t e boven gaat, waarbij nog komt, dat een 
gedeelte der kinderen van den autobusdienst 
tusschen Varsseveld en Lichtenvoorde gebruik 
zal kunnen maken. 

dat mitsdien het bestreden healuit van Ged . 
Staten, wat deze school -oetreft,, behoort t e 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernit>tiging van het besluit van Ged. 
Staten van Gelderland van 1 Maart 1938, 
N°. 166, L.O. , voor zoover daarbij goedkeuring 
is onthouden aan het besluit van den raad der 
gemeente Wisch, wat de instandhouding van 
de openbare lagere school t e Sinderen betreft, 
dit gedeelte van het raadsbesluit alsnog goed 
te keuren, en voor het overige het beroep onge
grond t e verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A . B. ) 

30 Juni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13.) 

Wel staat het den R aad vrij om, indien 
een keuze moet worden gedaan uit twee 
schol en, dié nagenoeg even ver van de 
woning der kinderen zijn verwijderd en 
waar het door de o uders ge w e nschte o nde r· 
wijs wordt gegeven, a ls bas is van de ver
goeding te nemen de ver voerkosten naar 
de school , welke voor hem in verband met 
d ie kosten het voordeel igst is, doch ander
zijds staat het den ouders vrij om . wannee1· 
zij daaraan de voorkeur schenken, niette
min hun kindernn naar de andere school 
te zenden, al is deze op grooteren afstand 
van hun woning of in een llaburige ge
meente gelegen. H et is den Raad dan ook 
niet geoorloofd om door middel van zijne 
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besliss ing op een aanvrage ex art. 13, de 
ouders in de hun toekomende vrije school 
keuze te belemmeren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Bijkerk, te Bergambacht, t egen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 4/12 
Januari 1938, B. n°. 5351 (4• Afd.), G.S. n°. 319, 
w'aarbij, met handhaving van het besluit van 
den raad der gemeente Bergambacht van 24 
September 1937, waarbij op zijn verzoek om, 
te rekenen van 2 September 1937 af, zoo lang 
zijne twee kinderen Cornelia en Pieter Johannes 
Bijkerk, en een pupil Fijgje Evelina Gelder
blom leerplichtig zijn tot aan het einde van 
den leerplichtigen leeftijd, overeenkomstig ar
tikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920 uit de 
gemeentekas te mogen ontvangen een bedrag 
van f 1.60 per kind per maand voor het be
zoeken van de bijzondere lagere school te 
Lekkerkerk, is besloten : 

1 ° . het verzoek, voor zooveel het betreft het 
bezoeken van de bijzondere lagere school te 
Lekkerkerk, t e weigeren, maar het in te willigen 
voor het bezoeken van de bijzondere lagere 
school t e Bergambacht; 

2°. het bedrag der t egemoetkoming, t e 
rekenen van het tijdstip af, dat de kinderen 
de school te Bergambacht zullen gaan bezoeken, 
vast te stellen op den kostenden prijs van het 
vervoer per au to bus ; 

3°. t e bepalen, dat dit bedrag zal worden 
uitgekeerd , zoolang het boven omschreven geval 
aanwezig is, met dien verstande evenwel, dat 
in daartoe leidende gevallen het bedrag nader 
zal worden vastgesteld en dat de t egemoet
koming niet langer zal worden uitbetaald dan 
tot het tijdstip, waarop de leerverplichting voor 
de kinderen eindigt ; 

het daartegen ingesteld beroep ongegrond is 
verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Juni 1938, n°. 272 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 Juni 1938, n°. 7680, Afd. L.O. ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat 
het aangevallen raadsbeslui t steunt op de na
volgende overwegingen : dat de bijzondere 
lagere school te Bergambacht op vrijwel even 
verren afstand ligt van de woning van den 
appellant als de soortgelijke school te Lekker
kerk ; dat beide scholen van dezelfde richting 
zijn en de appellant dan ook te dien aanzien 
geenerlei bezwaren heeft t egen de school te 
Bergambacht; dat bij het bezoeken van de 
school te Lekkerkerk de gemeente Bergambacht 
ongeveer 24 gld. per kind en per jaar méér 
moet betalen dan wanneer de school te Berg
ambacht wordt bezocht; dat in deze omstan
digheden de vergoeding slechts behoort te wor
den toegekend voor het bezoeken van de school 
te Bergambacht; dat de appellant in hoofd
zaak hiertegen aanvoert, da t blijkens artikel 13, 
Jid 2, onder d, der Lager-Onderwijswet 1920 de 
toepassing van artikel 13 dier wet niet beïn
vloed kan worden door de vTaag of de school, 
waar het gewenschte onderwijs wordt gegeven, 
is gelegen in dezelfde of in een naburige ge-

meente ; dat ook overigens de wet den raad 
niet de bevoegdheid verleent aan de toepassing 
van artikel 13 de voorwaarde te verbinden, dat 
een bepaalde school moet worden bezocht; 
dat de gestelde voorwaarden derhalve zijn in 
strijd met de wet, zoodat het raadsbesluit niet 
zal kunnen worden in stand gehouden ; dat hun 
college van oordeel is, dat wanneer de betrokken 
kinderen de bijzondere lagere school te Lekker
kerk in plaats van die te Bergambacht be
zoeken, het bestuur van de laatstgenoemde ge
meente aan dat van Lekkerkerk vergoedingen 
heeft t e betalen, als bedoeld in de artikelen 
104 en 205 der wet, welke op respectievelijk 
± f 9 en ± f 16 per kind en per jaar moeten 
worden gesteld ; dat deze uitgaven echter ver
vallen, wanneer de betrokken kinderen de bij
zondere lagere school in de eigen gemeente 
bezoeken ; dat weliswaar alsdan het gemeente
bestuur voor de bedoelde kinderen vergoedin
gen, als bedoeld in artikel 101 der wet, zal 
hebben te betalen, doch dat deze ± f 1 per kind 
en per jaar minder zullen bedragen dan de 
overeenkomstige vergoedingen ex artikel 104 
der wet, als hiervoren bedoeld ; dat mitsdien, 
wanneer de bedoelde kinderen de bijzondere 
lagere school in de eigen gemeente in plaats 
van die t e Lekkerkerk bezoeken, zulks een be
sparing geeft voor de kas der gemeente Berg
ambacht van ± f 17 per kind en per jaar; dat 
door den appellant geen feitelijke bezwaren 
tegen het bezoeken van de school te Berg
ambacht door zijne kinderen worden aange
voerd ; dat, wat de aan de wet ontleende be
denkingen betreft, aan artikel 13, tweede lid , 
sub d, der wet een andere bedoeling ten grond
slag ligt dan de appellant daaraan toekent ; 
d'at namelijk bljjkens de bewoordingen en de 
geschiedenis der totstandkoming van deze wets
bepaling het bepaalde van artikel 13, eerste lid, 
slotzin der wet, zooals deze bepaling vóór 
28 Mei 1937 luidde, voortaan niet meer alleen 
zou gelden voor een binnen de gemeente ge
vestigde school, doch te dien aanzien voortaan 
niet meer met gemeentegrenzen zou behoeven 
t e worden rekening gehouden ; dat het in de 
tweede plaats aangevoerde bezwaar evenmin 
steekhoudend is; dat toch, wanneer, zooals 
hier, gegronde redenen kunnen worden aange
voerd om de toekenning eener tegemoetkoming 
aan het bezoeken van een bepaalde school te 
verbinden, de wet zich daartegen niet verzet; 

dat H. Bijkerk in beroep aanvoert, dat de 
gemeenteraad en Ged. Staten blijkens de be
streden besluiten beoogen hem te nooclzaken 
zijne kinderen naar een andere school dan de 
thans door hen bezochte over te plaatsen, ver
mits uitdrukkelijk besloten werd hem de ge
vraagde vergoeding alleen toe te kennen, wan
neer zijne kinderen de school t e Bergambacht 
(zullen gaan) bezoeken, hetgeen in de beslissing 
van Geel. Staten nog eens wordt geaccentueerd 
door de berekening van de financieele voor
deelen, die dit uit anderen hoofde voor de ge
meente zou opleveren ; dat de wet echter den 
gemeenteraad niet de bevoegdheid geeft de 
toekenning van een vervoersvergoeding ex 
artikel 13 te binden aan de voorwaarden, dat 
een bepaalde school zal worden bezocht ; dat 
zulks bovendien in strijd zou zijn met het aan 
de lager-onderwijswetgeving ten grondslag 
liggende beginsel der vrije schoolkeuze ; dat hij 
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overigens gaarne toegeeft, dat de raad bevoegd 
is een vergoeding toe te kennen, berekend naar 
de kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde 
school, waar onderwijs van de door hem ver
langde richting wordt gegeven, mits de aan
vrager daarbij overigens vrijgelaten wordt zijne 
kinderen, voor wie de vergoeding wordt ge
noten, naar een andere door hem gewenschte 
school van die richting te zenden; dat evenwel, 
daar de afstand van zijne woning naar de beide 
in aanmerking komende scholen vrijwel gelijk 
is en het vervoer op zichzelf naar de school te 
Lekkerkerk ongeveer hetzelfde kost a ls dat 
naar de school te Bergambacht, hem een ver
goeding behoorde te zijn toegekend, berekend 
naar de kosten van vervoer naar de eerstge
noemde school , aan welke bij voor zijne kinderen 
de voorkeur geeft; 

0. dat de gemeenteraad van Bergambacht 
ten onrechte de uitkeering van de onderwerpe
lijke vergoeding hiervan afhankelijk heeft ge
steld, dat de appellant zijne kinderen naar de 
bijzondere lagere chool in de gemeente Berg
ambacht zelve zal zenden ; 

dat het den gemeenteraad uiteraard vrij
staat om, indien een keuze moet worden O'edaan 
uit twee scholen, die nagenoeg even ver ~an de 
woning der kinderen zijn vermjderd en waar 
het door de ouders gewenschte onderwijs wordt 
gegeven, als basis van de vergoeding te nemen 
de vervoerkosten naar de school, welke voor 
hem in verband met die kosten het voordeeligst 
is, doch dat het anderzijds den ouders vrijstaat, 
om, wanneer zij daaraan de voorkeur schenken, 
niettemin hunne kinderen naa r de andere 
school te zenden, al is deze op grooteren af
stand van hun woning, of, zooals zich in het 
onderhavige geval voordoet, in een naburige 
gemeente gelegen ; 

dat het den gemeenteraad van Bergambacht 
dan ook niet geoorloofd is om, al moge het voor 
deze gemeente uit anderen hoofde voordeeliger 
zijn, wanneer des appellants kinderen de school 
te Bergambacht, in plaats van die in de ge
meente Lekkerkerk bezoeken, door middel van 
zijne beslissing op een aanvrage, als bedoeld 
in artikel 13, den appellant in de hem toeko
mende vrije schoolkeuze te belemmeren; 

dat mitsdien Geel. Staten van Zuid-Holland 
ten onrechte het door den appellant bij hun 
college ingesteld beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Bergambacht ongegrond 
h ebben verklaard ; 

Gezien de Lager-Onden"'jswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit. 
van Geel . Staten van 7,uid Holland, he• door 
den appellant b\j hun college ingesteld beroep 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Bergambacht van 24 September 1937 alsnog 
ge~rond te verklaren en dit raadsbeslt1it te 
wuzigen in dier voege, dat des appellants aan
vrage om een tegemoetkoming. als bedoeld in 
artikel 13 der Lager-Ondermjswrt 1920 ten 
behoeve van zijne leerplichtige kinderen Cor
nelia en Pieter Johannes Bijkerk en zijn leer
plichtige pupil Fijgje Evelina Gelclerblom in 
zooverre wordt ingewilligd, dat hem te rekenen 
van 6 September 1937, den dag, waarop zijne 
aanvrage bij den gemeetJteraad van Bergam
bacht is ingekomen, een tegemoetkoming wordt 
toegekend tot een bedrag, gelijkstaande met 

den kostenden prijs van het vervoer van zijne 
kinderen en zijn pupil per antobus naar de bij
zondere lagere school te Bergambacht. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.} 

30 J uni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een wijziging der begroo
ting betreffend het verleenen van steun uit 
de gemeentekas ten behoeve van het school
bezoek voor niet meer in den leerpl ichti
gen leeftijd vallende kinderen, nu de fi
nancieele toestand der gemeente een voor
zichtig beleid vordert, de uitgave door 
geen wettelijke betaling is geboden en ook 
overigens de noodzakelijkheid van den 
maatregel niet is aangetoond. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
BeschikkAnde op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Noordwijk, namens den raad dier gemeente, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 2/9 Februari 1938, N°. 221/2, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het raads
besluit van 2 September 1937, N°. 1, tot wijzi
ging van de gemeentebegrooting voor den 
dienst 1937 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Juni 1938, N°. 255; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Juni 1938, 
N°. 16738, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat het besluit van Geel. Staten steunt 
op de overweging, dat bij het besluit van den 
raad van Noordwijk van 2 September 1937 
tot wijziging van de begrooting dier gemeente 
voor het dienstjaar 1937 op den gewonen dienst 
in uitgaaf wordt gebracht een bedrag van f 100 
wegens tegemoetkoming in of vergoeding van 
kosten, verbonden aan het bezoeken van scholen 
op meer dan 5 km afstand door kinderen,die 
niet meer in den leerplichtigen leeftijd vallen ; 
dat voor het sluitend maken van de begrooting 
der gemeente Noordwijk voor het dienstjaar 
1937 het aantal opcenten op de gemeentefonds
belasting tot het maximum is opgevoerd en het 
aantal opcenten op de personeele belasting van 
90/180 tot 120/210 is verhoogd, terwijl voorts 
beschikt is over een bedrag van f 39,080 van 
de algemeene reserve, welke als gevolg daarvan 
tot een bedrag van f 88,914.53 is teruggebracht; 
dat de financieele toestand der gemeente mits
dien van dien aard is, dat zij hare uitgaven 
dient te beperken tot die, welke op een wettelijk 
voorschrift berusten of uit anderen hoofde nood
zakelijk moeten worden geacht; dat de onder
havige uitgave, welke strekt ten behoeve van 
het schoolbezoek van kinderen, die niet meer 
in den leerplichtigen leeft\jd vallen, geen steun 
vindt in de wet, t erwijl ook overigens van haar 
noodzakelijkheid niet is gebleken ; dat de uit
gave in verband hiermede - en mede gelet 
op de mogelijk daaraan verbonden consequen
ties - bij hun college bezwaar ontmoet ; dat de 
raad der gemeente Noordwijk bij zijn besluit 
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van 5 Januari 1938 geweigerd heeft de hierbe
doelcle uitgaaf af te voeren ; 

dat burgemeester en wethouders van Noord
wijk, namens den raad hunner gemeente, in 
beroep aanvoeren, dat het criterium, waardoor 
Ged. Staten zich bij de beoordeeling van de 
al dan niet toelaatbaarheid van de gewraakte 
raming hebben laten leiden, naar het hun voor
komt aanvechtbaar is; dat, al moge de finan
cieele toestand der gemeente aanleiding geven 
tot waakzaamheid, zij meenen, dat desondanks 
de geoorloofdheid van een uitgaaf niet enkel 
dient te worden bepaald door het antwoord 
op één dezer vragen : ,,is de uitgaaf wettelijk 
voorgeschreven of is zij uit anderen hoofde 
noodzakelijk te achten ?"; dat het huns in
ziens niet valt te ontkennen, dat er uitgaven 
zijn en blijven, die - ook nu cle financiën der 
gemeente tot soberheid manen - toch alleen 
door haar wenschelijkheid, mits zij blijven 
binnen redelijke grenzen, reeds genoegzaam 
gemotiveerd worden ; dat dit zoo is met de uit
gaaf, waartegen Ged. Staten thans bezwaar 
maken ; dat het ter begrooting gebrachte be
drag van f 100 toch dient om nu en clan ouders 
of verzorgers, wier finanrieele omstandigheden, 
van dien aard zijn, dat zij hunne kinderen niet 
althans uiterst ·bezwaarlijk een elders bestaande 
school voor uitgebreid lager onderwijs kunnen 
laten bezoeken, een bescheidt>n tt>~fmoet
koming te verleenen ; dat niet alleen biJ de be
slissing op een verzoek om een tegemoetkoming 
zal worden gelet op de financieele omstandig
heden van het gezin, doch ook de aanleg van 
de(n) scholier daarbij een rol zal srelen, hetgeen 
ook bij de bespreking in de raadsvergadering 
van 2 September 1937 werd geaccentueerd ; 
dat zulk een uitgave daarom, naar hun ge
voelen, een redelijken grond heeft en niet kan 
geacht worden de grens van het toelaatbare te 
overschrijden, dit te minder, wanneer men 
naast de omstandigheid, dat het uitgetrokken 
bedrag (waarvan misschien slechts de som van 
f 30 zal worden uitgegeven, omdat maar één 
voor hulp in aanmerking komend geval voor
ligt) · het gemeentelijk budget in nauwelijks 
merkbare mate beïnvloedt, in aanmerking 
neemt, hoevele uitgaven de gemeente elk jaar 
krachtens wettelijke verplichting te doen heeft 
voor in de gemeente woonachtige kinderen, 
die een elders bestaand van Rijkswege gesub
sidieerd gemeentelijk gymnasium of gemeente
lijke hoogere burgerschool bezoeken, uitgaven, 
die ongeacht de financieele omstandigheden 
van ouders of verzorgers en ongeacht den aan 
leg der leerlingen, pfaats hebben en voor het 
grootste deel te doen zijn voor kinderen uit 
een beter gesitueerd milieu dan dat der kin
deren, waarvoor het door Geel. Staten be
streden crediet is gevraagd ; dat zij in dit ver
band terloops er de aandacht op vestigen, dat 
bestudeering van de begrooti.ng hunner ge
meente niet den indruk wekt, dat ten aanzien 
van onverplichte of niet noodzakelijke uitgaven 
royaliteit bestaat ; dat integendeel moet worden 
gezegd, dat die uitgaven bij een totaal budget 
van :f- f 800.000 van gematigden omvang zijn ; 
dat zij het door Geel. Staten ter ondersteuning 
van hun bezwaar gedane beroep op de mogelijk 
aan die uitgave verbonden consequenties niet 
voldoende steekhoudend achten ; dat de conse
quenties de raad en hun college geheel in handen 

hebben ; dat in redelijkheid niet kan worden 
verwacht, dat, zoolang de tijdsomstandigheden 
zorgelijk zijn, niet de gewenschte soberheid 
zal worden betracht ; 

0. dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden geoordeeld, dat de 
financieele toestand der gemeente Noordwijk 
een voorzichtig beleid vordert, zoodat nieuwe, 
niet strikt noodzakelijke, uitgaven zooveel 
mogelijk dienen te worden vermeden ; 

dat het verleenen van steun uit de gemeente
kas ten behoeve van het schoolbezoek voor 
niet meer in den leerplichtigen leeftijd vallende 
kinderen door geen wettelijke bepaling is ge
boden en ook voor het overige de noodzake
lijkheid van zoodanigen maatregel niet is aan
getoond; 

dat aan een en ander niet afdoet, dat de uit
getrokken post betrekkelijk laag is en mogelijk 
niet eens ten volle zal worden verbruikt; 

dat Geel. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hun goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

30 Juni 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Wanneer een krankzinnige, vóórclat de 
rechterlijke machtiging was aangevraagd, 
uit eene gemeente is vertrokken ronder dat 
eenige band hem nog aan deze gemeente 
bindt, kan zij niet meer als zijne woou
plaats voor de toepassing van art. 39 wor
den aangemerkt. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 
van den armlastigen krankzinnige Karel Joh. 
W. Steenmeijer ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
April 1938, n°. 38; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
BinnenJandsche Zaken van 27 Juni 1938, n°. 
6865, afdeeling Armwezen; 

0. dat K. J. W. Steenmeijer, geboren to 
Amsterdam, den 19den November 1894, zich 
op 27 Februari 1930 vestigde in de gemeente 
Amsterdam t en huize van zijne ouders, 
Gerard-Doustraat 72 III aldaar, waarna hij bij 
vonnis van de arrondissementsrechtbank te 
Amsterdam van 20 April 1932 veroordeeld werd 
tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek 
van den tijd zijner preventieve hechtenis, 
terwijl hij tevens ter beschikking van de Regee
ring werd gesteld, in verband waarmede hij 
op 18 Mei 1932 geplaatst werd in het tijdelijk 
Rijksasyl voor psychopathen te Eindhoven ; 
dat tijdens zijn verpleging in deze inrichting 
werd geconstateerd, dat Steenmeijer lijdende 
was aan krankzinnigheid, weshalve hij op 6 
Februari 1933 door den burgemeester van Eind
hoven in het Rijkskrankzinnigengesticht al
daar in bewaring werd gesteld, waarna op 11 
Februari 1933 door den President van de arron-
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dissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch mach
tiging werd verleend tot zijn verdere verpleging 
in dit gesticht ; dat de arrondissementsrecht
bank te 's-Hertogenbosch daarna op 11 Augus
tus 1933 machtiging heeft verleend om den 
patiënt in het krankzinnigengesticht te doen 
verblijven, welke machtiging vervolgens van 
jaar tot jaar werd verlengd; 

dat, nadat de hiervoor bedoelde ter-beschik
king-stelling van den patiënt was verlengd 
tot 28 April 1936, deze vervolgens niet meer 
werd verlengd, en de verplegingskosten van 
den evengenoemden datum af niet meer werden 
gedragen door het Departement van Justitie; 

dat burgemeester en wethouders van Amster
dam niet bereid zijn de kosten van de verple
ging van den patiënt ten laste van hunne ge 
meente te nemen, aanvoerende, dat de patiënt 
bij vonnis van 20 April 1932 mede op grond 
van een door Dr. Le Coultre, te Amsterdam, 
afgegeven verklaring ontoerekenbaar werd ver
klaard ; dat uit een door dezen medicus op 13 
November 1936 afgegeven geneeskundige ver
klaring blijkt, dat de patiënt Steenme1jer op 
het tijdstip van zijne komst in de gemeente 
Amsterdam (27 Februari 1930) en sindsdien 
niet in staat te achten was, om met bewustheid 
over de keuze eener eigen woonplaats te oor
deelen; 

0. dat blijkens een zich onder de stukken be
vindend ambtsbericht van den Inspecteur van 
het Staatstoezicht op krankzinnigen de pa
tiënt K. J. W. Steenmeijer geacht kan worden 
op 27 Februari 1930, bij zijn komst in de ge
meente Amsterdam, in staat te zijn geweest 
tot het vestigen van een hoofdverblijf ; . 

dat mitsdien van dien datum af de gemeente 
Amsterdam als de woonplaats van den patiënt 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek was 
aan te merken ; 

dat Steenmeijer evenwel op 18 Mei 1932 uit 
deze gemeente, waar hij verbleef ten huize 
zijner ouders, in verband met zijn plaatsing in 
het Rijksasyl voor psychopathen te Eindhoven, 
is weggebracht, zonder dat hij, zooals blijkt 
uit een nader op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
VHn Bestuur ingesteld onderzoek, in de ouder
lijke woning eigendommen achterliet, terwijl 
evenmin uit andere feiten valt af te leiden, dat 
er nog eenige band tusschen den patiënt en de 
gemeente Amsterdam is blijven bestaan; 

dat onder deze omstana.b:ieden moet worden 
geoordeeld, dat de gemeente Amsterdam, toen 
in Februari 1933 de rechterlijke machtiging 
werd gevraagd om hem in een krankzinnigen
gesticht t e plaatsen, niet meer als de woonplaats 
yan den patiënt in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek kon worden beschouwd; 

dat de patiënt evenmin geacht kan worden 
op dat tijdstip woonplaats te hebben gehad 
in de gemeente Eindhoven, waarheen hij werd 
overgebracht, zooals hierboven reeds bleek, 
ter plaatsing in het Rijksasyl voor psycho
pathen aldaar, zulks in verband met een te 
zijnen aanzien gewezen vonnis van de arron
dissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 20 
April 1932, houdende o.m. een bevel tot ter
beschikking-stelling van de Regeering ; 

dat immers hier van een vestigen van een 
hoofdverblijf, als bedoeld in artikP-1 74 van het 
Burgerlijk Wetboek ,niet kan.worden gesproken; 

dat lnitsdien, nu een woonplaats van den be
trokkene binnen het Rijk niet is aan te wijzen, 
de te zijnen behoeve gemaakte kosten van ver
pleging in het Rijkskrankzinnigengesticht te 
Eindhoven van 28 April 1936 af, op welken 
datum de evenbedoelde ter-beschikking-stel
ling eindigde, uit 's- Rijks kas zullen behooren 
te worden vergoed ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, dat geen gemeente kan worden 
aangewezen als de woonplaats van den arm
lastigen krankzinnige K. J. W. Steenmeijer, 
voor de toepassing van artikel 39 der Armen
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

2 Juli 19~8. YON~NKLIJK BESLUIT. (Ar
menwet art. 39). 

P atiënt kan niet geacht worden op het 
tijdstip, waarop de rechterlijke machtiging 
werd aangevraagd, woonplaats te hebben 
gehad in de gemeente N., aangezien hij 
deze gemeente tevoren had verlaten om 
zich te vestigen te W. Daaraan doet niet 
af, dat hij kort na die vestiging, en nadat 
het hem tevoren verleend ontslag uit den 
militairen dienst was ingetrokken, admi
nistratief weder is ingedeeld bij de groep 
politietroepen te N., daar een zoodanige 
louter administratieve maatregel niet kan 
medebrengen, dat de gemeente N ., nadat 
hij deze eenmaal metterwoon verlaten had 
om zich te W. te vestigen, weder den 
woonpl_aats van den betrokkene zou wor
den. Ook de gemeente W. kan niet als 
woonplaats worden beschouwd, daar el ke 
band tusschen deze gemeente en den pa
tiënt is verbroken, toen hij deze gemeente 
ver! iet, nadat zijn ontslag uit den mil i
tairen dienst was ingetrokken en in ver
band daarmede zijn tewerkstelling als rijks
werkman te W. eindigde. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Jan G. 
Lankhaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
Juni 1938, n°. 263; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Juni 1938, No. 
6958, afdeeling Armwezen ; 

0. dat Jan Gerrit Lankhaar, korporaal bij 
het Korps Politietroepen, tot 5 October 1934-
in garnizoen was te Breda en op dien datum 
werd ingedeeld bij de groep Politietroepen te 
Nieuwenhagen, uit wellrn · gemeente hij op 3 
October 1936 vertrok naar de gemeente Wil
lemstad in verband met zijn ontslag uit den 
militairen dienst en zijne plaatsing als Rijks
werkman aldaar; dat op 13 October 1936 het 
aan hem verleende ontslag uit den militairen 
dienst evenwel werd ingetrokken en hij admi
nistratief weder werd ingedeeld bij de groep 
Nieuwenhagen, doch hij, aangezien hij in ver
band met zijn ziekte geen dienst kon doen. 
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tegelijkertijd met ziekteverlof werd gezonden, 
in verband waarmede hij naar zijne ouders te 
Spijkenisse vertrok, om vervolgens op 17 Maart 
1937 te worden opgenomen in het Krankzinni
gengesticht "Vrederust" te Bergen op Zoom; 

dat burgemeester en wethouders van Spijke
nisse niet bereid zijn de kosten van de verple-

. ging van Lankbaar ten laste van deze gemeente 
to brengen , aanvoerende, dat de korporaal d .d . 
13 October 1936 voor een half jaar met ziektP
verlof werd gezonden, gedurende welken tijd hij 
tijdelijk verblijf hield bij zijne ouders te Spijke
ni se ; dat de betrokkene nochtans op het tijd
stip van opneming in het krankzinnigengesticht 
nog verbonden was als militair, behoorende tot 
het garnizoen Willemstad ; dat de band met 
de genoemde gemeente niet door hem werd 
verbroken ; dat de gemeente Willemstad da.ar
om naar hunne meening als zijn woonplaats 
moet worden beschouwd in den zin van artikel 
39 der Armenwet, juncto het bepaalde in het 
Burgerlijk Wetboek, waaraan niet afdoet, dat 
den belanghebbende wegens geestesgesteldheid 
verlof was verleend en hij gedurende dit verlof 
eld ers (Spijkenisse) vertoefde; 

dat burgemeester en wethouders van Willem
stad evenmin bereid zijn de verplegingskosten 
voor rekening van hunne gemeente te nemen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat volgens bekomen 
inlichtingen bij den Chef van de Rijksmaga
zijnen, te Willemstad, deze aan Lankhaar onge
veer 13 October 1936 ontslag heeft moeten 
geven als Rijkswerkman en wel omdat hij terug 
moest komen bij den Commandant der Politie
troepen t e Breda ; 

dat Lankhaar verzuimde van zijn vertrek 
ten gemeentehuize kennis te geven, zoodat, 
volgens bekomen inlichtingen bij den Chef 
van de Rijksmagazijnen, aan het gemeentebe
stuur van Breda een kaart werd gezonden, hou
dende mededeeling, dat Lankhaar naar die 
gemeente was vertrokken (per adres de Politie
troepen), zonder zijn verandering van woon
plaats op te vrngen; dat de gemeente Breda 
hun mededeelde, dat hij niet in Breda, maa r in 
Nieuwenh agen woonde; dat ook daarheen een 
derge lijke herinneri ng werd gezonden; dat hier
op niets meer werd gehoord , totdat Lankhaa r 
zijn verandering van woonpl aats opvroeg naar 
de gemeente Spijken isse; dat het gevolg van 
een en ander is, dat Lankh aar niet van uit 
hunne gemeente met ziekteverlof is vertrokken, 
maa r van uit de gemeente Breda of Nieuwen
hagen; dat zijn verbl ijf te Willemstad a ls 
R ij kswerkman tijdelijk was, en uit het feit, dat 
zijn ont.s lag a ls korpornal bij de Politietroepen 
werd ingetrokken, blijkt, dat ten onrechte zijn 
dienstverband bij de Politietroepen is ve rhro
ken geweest; dat aan de hand van On · bes! uit 
van 7 October 1926, N°. 37, a ls woonplaats van 
Lankhaar moet worden beschouwd de gemeente 
Nieuwenhagen, omdat zijn ont,s lag werd inge
t1·okken en we rd vervangen door ver! of ; dat 
de gemeente Nieuwenhagen huns inziens daar
om a ls zijn woonpl aats t€n cleze moet worden 
aangemerkt en hieraan niet afdoet het fe it, dat 
hij inds 5 Oct-0ber 1934 wegens ongesteldheid 
voor den dienst niet meer in de gemeente 
Nieuwenhagen vertoefde; 

dat burgemeester en wethouders va n Breda, 
met deze aangelegenhei d in kenn is geste ld, 
schrij ven, dat J. G. Lankhaa r in hunne ge-

meen te heeft gewoond van 17 · J ui i tot 17 Oct. 
1934; dat hij van Spijkenisse kwam en in Breda 
diende bij de militaire politie ; dat hjj op 17 
October 1934 werd afgeschreven naar Nieuwen
hagen, Hoogstraat 68 ; dat hij sindsdien niet 
meer in de bevolkingsregisters hunner gemeente 
voorkomt; dat uit den overgelegden staat v.an 
inlichtingen, opgemaakt door den Commandant 
der 3• afdeeling Politietroepen te Breda, blijkt, 
dat Lankbaar op 5 October 1934 werd inge
deeld bij de groep Politietroepen te Nieuwen
hagen en dat hij sindsdien niet meer t e Breda 
in garnizoen · heeft gelegen ; dat, aangezien 
Lankhaar op 17 Maart 1937 werd opgenomen 
in het krankzinnigengesticht "Vrederust" te 
Bergen op Zoom en sinds 17 October 1934 
tusschen hem en de gemeente Breda geen 
enkele band meer heeft bestaan, deze gemeente 
ook niet kan worden aangesproken voor het 
betalen van de verpleegkosten in het gesticht 
,,Vrederust" voormeld; 

dat burgemeester en wethouders van Nieu
wenhagen ook niet bereid zijn de onderwerpe
lijke verplegingskosten t en laste van hunne 
gemeente te brengen, erop wijzende, dat Lank
haar in hunne gemeente slechts bij de Politie
troepen heeft gediend tot 1 October 1936, met 
ingang van welken datum hem ontslag uit den 
dienst was verleend ; dat Lankhaar op 3 Octo
ber 1936 gezond en wel uit hunne gemeente 
naar de gemeente Willemstad vertrok, waar 
hij als capitulant werd geplaatst bij de Rijks
magazijnen; dat Lankhaar zich na zijn ver t rek 
schriftelijk geheel vrijwillig ter gemeentesecre
tarie van Nieuwenhagen afmeldde en daarbij 
zijn voornemen te kennen gaf de gemeente 
Nieuwenhagen te willen verlaten, om zich te 
Willemstad te vestigen, naar welke gemeente 
hij dan ook op 7 October 1936 van uit de ge
meente Nieuwenhagen werd afgeschreven ; dat 
Lankhaar nadien niet meer te Nieuwenhagen is 
teruggekeerd, doch zich, na vertrek uit de 
gemeente Willemstad, vrijwillig elders heeft 
gevestigd, namelijk te Spijkenisse; dat na in
trekking van het eerste ontslag uit don militai
ren dienst - waardoor trouwens geen der 
feiten kon worden ongedaan gemaakt en zeker 
niet het vrijwillig vertrek van Lankhaar uit 
Nieuwenhagen naar Willemstad - er geen 
nieuw verband is ontstaan tusschen Lankhaar 
en de gemeente ieuwenbagen ; 

dat Onze Minist er van Defensie naar aanlei
ding van een verzoek van zjjn ambtgenoot, van 
Binnenlandscbe Zaken schrijft, dat J . G. Lank
haar na de intrekking van het hem op 1 Onto
ber 1936 verleende ontslag uit den militairen 
dienst administratief weder is ingedeeld bij de 
groep Politietroepen te Nieuwenhagen ; dat 
Lankhaar, 0P1dat hij in verband met zijne 
ziekte geen dienst kon doen bij zijne vroegere 
groep, direct naar Spijkenisse werd gezonden 
en zijn salaris door bet afcleelingsbureel te 
Breda en dus niet door den groepscommandant 
te Nieuwenhagen aan het ad res van Lankhaar 
te Spijkenisse werd gezonden ; 

dat burgemeester en wethouders van Nieu
wenhagen, op verzoek van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, door Gedeputeerde 
Staten van Limburg met het schrijven van 
Onzen Minister van Defensie in kenni gesteld 
en herinnerd aan Ons besluit van 7 October 
1926, N°. 37, hun standpunt handhaven, daar-
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bij nog aanvoerende, dat artikel 75 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat de verandering 
van woonplaats zal stand grijpen door de wer
k~lijke woning in een andere plaats, gevoegd 
b1J het voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf 
te vestigen; dat volgens artikel 76, le lid, 
van het Burgerlijk Wetboek dat voornemen 
wordt bewezen door een gedane verklaring, 
zoowel bij het bestuur der gemeente, welke men 
verlaat, als bij dat der gemeente, waar de woon
plaats wordt overgebracht; dat deze twee ge
stelde eischen voor de verandering van woon
plaats in het geval Lankhaar volkomen waren 
vervuld, te weten door : 1°. het vertrek van 
Lankhaar op 3 October 1936 uit hunne gemeente 
en zijne vestiging te Willemstad, en 2e. zijne 
vrijwillige schriftelijke afmelding ter secretarie 
hunner gemeente naar de gemeente ,v illemstad 
en zijne aanmelcli.ng ter secretarie aldaar; dat 
d eze feiten, waarop het ingevolge de artikelen 
7"- en 76 van het BurgerJjjk Wetboek geheel en 
al aankomt, niet ongedaan kunnen worden ge
maakt door een intrekking van een ontslag 
uit den militairen dienst en ook niet door een 
administratieve, dus geen feitelijke, wede1·
indeeling bij d e groep Politietroepen in hunne 
gemeente; dat zij dan ook meenen, dat op 
grond hiervan hunne gemeente niet kan worden 
aangesproken voor het betalen van de verple 
gingskosten ; 

0. dat de gemeente Spijkenisse op het tijdstip 
waarop de rechterlijke machtiging, om Lank
haar in een krankzinnigengesticht te plaatsen, 
werd aangevraagd, te weten kort vóór of op 
17 Maart 1937, niet als de woonplaats van dezen 
arm lastigen patiënt kan worden aangemerkt, 
aangezien hij in deze gemeente slechts vertoefde 
wegens het hem als korporaal bij het Korps 
Politietroepen, ingedeeld bij de groep van dit 
korps te Nieuwenhagen, in verband met zijn 
ziekte verleende ziekteverlof ; 

dat de patiënt echter evenmin geacht kan 
worden op het hiervoor vermèlde tijdstip woon
plaats te hebben gehad in de gemeente Nieuwen
hagen. aangezien hij deze gemeente op 3 Octo
ber 1936 heeft verlaten om zich te Yestigen te 
·willemstad in verband met zijn ontslag uit 
den militairen dienst en zijne plaatsing als 
Rijkswerkman aldaar, terwijl hij sedertdien 
nimmer in de gemeente Nieuwenhagen meer 
is teruggekeerd ; 

dat Lankhaar weliswaar, toen op 13 October 
1936 zijn evenbedoeld ontslag nit den militairen 
dienst werd ingetrokken, blijkens de stukken 
administratief weder is ingedeeld bij de groep 
Politietroepen te Nieuwenhagen, doch dat een 
zoodan.ige, louter administratieve maatregel 
niet kan medebrengen, dat de gemeente Nieu
wenhagen, nadat bij deze eenmaal metterwoon 
verlaten had om zich te \\' illemstad te vestigen, 
weder de woonplaats van dezen betrokkene 
zou ,vorden ; 

dat voor de toepassing van artikel 39 der 
Armenwet evenmin de gemeente ,villemstad 
kan worden beschouwd als de woonplaats van 
den patiënt, aangezien, toen Lankbaar deze 
gemeente op 13 ÜC'toher 1936 verliet, nadat 
zijn ontslag uit den mil.itait-en dienst was inge
trokken en in verband daarmede zijne tewerk
st elling als Rijkswerkman te Willemstad ein
digde, elke band tusschen de gemeente Willem
stad en den patiënt is verbroken geworden; 

L. 1938. -

dat ten slotte de gemeente Breda ook niet 
als de woonplaats van Lankbaar op het hier
bo,-_en be~?elde tjjdstip i~ aan te merken, aan
gezien h1J sedert zijne indeeling bij de groep 
Politietroepen te Nieuwenhagen op 5 Octobei-
1934 niet meer in de gemeente Breda verblijf 
heeft gehouden ; 

dat derhalve geen gemeente als woonplaats 
van den patiënt kan worden aangewezen; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen , dat geen gemeente kan worden 
aangewezen als de woonplaats van den armlas
tigen krankzinnige Jan G. Lankhaar, voor de 
toepassing van artikel 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

2 Juli 1938. KONINKLIJK BESLUIT. (Ar
menwet art. 40}. 

Een geval van afschu iving doet zich 
voor, nu het burgerlijk armbestuur te G. 
aan den armlastige een bijdrage in de 
kosten van zijne yerhuizing naar W. heeft 
verstrekt, hoewel dit bestuur redelijker
wijze kan verwachten, dat <'" ' ~e 
te W. evenm in als te G. in staat wu zijn 
om in zijn onderhoud te voorzien en hij 
derhalYe ook te W. ondersteuning wu be
hoeven, terwijl het vermoeden voor de 
hand lag, dat hij zijn toevlucht zou moe
ten zoeken in het gemeentelijk verzorgings
huis te G., en het armbestuur de gevraag
de ondenteuning zelfs bi ijkt te hebben 
verleend, zonder dat de a rmlastige een 
ge ldige reden om naar W. te verhuizen 
had medegedeeld. 

Wij, WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van Klaas Ham
minga; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 8 Juni 
1938, n°. 254; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Juni 1038, 
no. 6959, afdecling Armwezen; 

0. dat Klaas Hamminga zich op 27 Mei 1937, 
komende uit de gemeente Grootegast, te Warga 
vestigde, alwaar hij zich spoedig om onder
steuning a.anmeldde ; 

dat het Burgerlijk Armbestuur te Warga van 
meening is, dat zich hier het bij artikel 40, 
1° lid, der Armenwet bedoelde geval van af
schuiving heeft voorgedaan, aanvoerende, dat 
bij navraag is gebleken, dat vermoedelijk het 
Burgerlijk Aq,n bestuur van Grootegast tot de 
komst van Hamminga in Warga heeft medege
werkt, doordat het aan dezen het voor de halve 
huur van de te Warga gehuurde woning be
noodigde bedrag, zijnde f 25, heeft ter hand 
gesteld na vertoon eener schriftelijke verklaring 
van den verhuurder der woning; dat Ham
minga volgens eigen verklaring voor zijn komst 
in Warga tot de ondersteunden van het Burger
lijk Armbestuur van Grootegast behoord e en 
hij behoort tot hen, die blijvend den financieelen 
steun van een armbestuur noodig hebben; 

22 
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dat burgemeester en wethouders van Groote
ga t daartegenoverstellen, dat Hamminga alleen 
een woning te Opende bewoonde ; dat hij in 
April 1937 aan het Burgerlijk Armbestuur de 
mededeeling deed, dat hij Mei 1937 zonder 
woning zou zitten; dat, daar het Burgerlijk 
Armbestuur over geen woning had te beschik
ken, aan Hamminga op 11:rei 1937 een plaats 
in het gemeentelijk Verzorgingshuis werd aan
geboden ; dat Hamminga van een opneming 
in het gemeentelijk Verzorgingshuis niet scheen 
te willen weten ; dat hij althan, een paar weken 
nadat hem het Verzorgingshuis als verblijfplaats 
was aangeboden, bij het Burgerlijk Armbe tuur 
d e mededeeliug deed, dat hij naar Warga ging, 
met verzoek hem in de kosten van verhuizing 
bij te staan; 

dat hem door het Burgerlijk Armbestuur 
voor verhuiskosten f 25 is ter hand gesteld, 
toen vast tond, dat hij zich in Warga ging 
vestigen; dat in geenerlei opzicht het vertrek 
van Hamminga is beïnvloed; dat, gelijk hij te 
Grootegast plotseling van uit Groningen is ge
komen, zonder te Grootegast relaties te hebben, 
hij even plotseling weer is verdwenen ; dat naar 
hunne meening het 2• lid van artikel 40 der 
Armenwet in dezen geen toepas ing kan vinden ; 

0. dat, al moge in het algemeen, wanneer 
blijkt, dat het initiatief om naar een andere 
gemeente te verhuizen van den arme zelf is 
uitgegaan, er geen aanleiding worden gevonden 
om aan te nemen, dat zich een geval van af
schuiving, als bedoeld in artikel 40 der Armen
wet, heeft voorgedaan, niettemin onder de om
standigheden, zooals deze zich hier voordoen, 
de aanwezigheid van een dergelijk geval wel 
behoort t e worden aangenomen ; 

dat toch het Burgerlijk Armbestuur te Groote
gast aan Hamminga een bijdrage in de kosten 
van zijne verhuizing naar Warga heeft ver
strekt, hoewel dit bestuur redelijkerwijze kon 
Yerwachten, dat de armlastige te Warga even 
min als te Grootegast in staat zou zijn om in 
zijn onderhoud te voorzien en dat hij d erhalve 
ook te Warga ondersteuning zou behoeven, 
tt;rwiJJ het vermoeden voor de hand lag, dat 
hiJ ZIJD toevlucht zou moeten zoeken in het 
gemeentelijk Verzorgingshuis te Grootegast; 

dat het cvcnbedoelde armbestuur de ge
v raagde ondersteuning zelfs blijkt te hebben 
verleend, zonder dat Hamminga een geldige 
reden om naar Warga te verhuizen had mede
gedeeld; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en ver taan : 

te beslissen, dat de kosten van ondersteuning 
van Klaas Hamminga door het Burgerlijk Arm
best uur te Warga voor ten hoogst e een jaar ten 
laste van het Burgerlijk Armbestuur te Groote
gast komen. 

Onze finister van Binnenlanclsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

7 Juli 1938. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 22bis j 0

• art. 
19). 

Opheffing der onderhavige school is niet 
vereenigbaar met het bepaalde in art. 19 
le lid , nu de ouders die wonen i11 de 

buurtscha p, waar de school is gevestigd, 
hunne kinderen ten getale van 38 naar 
naburige openbare scholen moeten zenden, 
waarheen de afstanden voor 33 dezer leer-
1 ingen meer dan 4 km en voor velen uit 
hen zelfs 5 km of meer bedragen, waarbij 
nog komt, dat de meeste kinderen niet 
van openbare vervoermiddelen gebrui k 
kunnen maken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Warnsveld tegen het 
besluit van Ged. taten van Gelderland van 
23 Februari 193 , n° . 358, afdeeling L.O., waar
bij goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 30 December 1937, Class. n°. 1.851.2 A_ 02, 
waarbij is besloten te verklaren, dat de instand 
houding van de openbare school voor gewoon 
lager onderwijs te Vierakker, in die gemeente, 
wordt gevorderd; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juni 193 , no. 284; 

Op de voord1·acht van Onzen Mini ter van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Juli 193 , n°. 7806, afd. L.O.; 

0. dat Ged. taten bij hun evenvermeld be-
luit hebben overwogen, dat het aantal leer

lingen van de openbare lagere school te Vier
akker, gedurende 1937 gemiddeld 40 en op 
16 December van dat jaar 3 bedroeg; dat de 
raad van Warnsveld zijn besli sing in hoofd
zaak hiermede heeft gemotiveerd, dat de school 
te Vierakker geheel afzonderlijk in het lande
lijke gedeelte der gemeente is gelegen en dat 
bij opheffing van deze school 33 leerlingen meer 
dan 4 km van de naastbijgelegen openbare 
school verwijderd zouden wonen, terwijl tevens 
wordt verwezen naar de beslissing van hun 
college dd. 9 Januari 1934, n°. 261, waarbij 
van verdere stappen tot opheffing der onder 
havige school voorloopig werd afgezien ; dat 
hun college van oordeel is, dat - anders dan 
in 1934 - krachtens de huidige voorschriften 
(het eerste en tweede lid van artikel 22bis d er 
Lager-Onderwijswet 1920) de school te Vier 
akker moet worden opgeheven, tenzij door die 
opheffing de toestand zou ontstaan, dat in de 
gemeente \Varnsveld geen voldoend lager onder
wijs zou worden gegeven in een genoegzaam 
aantal scholen, welke voor alle kinderen zonder 
onderscheid van godsdien tige gezindheid toe
gankelijk zijn; dat deze toe tand zich slechts 
dàn voor zou doen, indien bij opheffing van de 
school te Vierakker de leerlingen dezer school 
geen plaats zouden kunnen vinden in een andere 
open bare school ; dat, getoetst aan dit be
ginsel - zijnde het eenige criterium voor de 
voldoening aan artikel 19, eerste lid, der wet 
- naar het oordeel van Ged. Staten niet kan 
worden gezegd, dat de instandhouding van de 
openbare lagere school te Vierakker ingevolge 
het evengemeld wetsartikel wordt gevorderd, 
aangezien zoo noodig alle leerlingen dezer 
school plaats kunnen vinden in de openbare 
lagere school t e Warnsveld (dorp); dat de 
groote afstand voor een aantal leerlingen, alsook 
reeds vroeger aangevoerde andere bezwaren 
tegen opheffing van de school te Vierakker. 
thans slechts voor den Minister van Onderwij s 
Kunsten en \Veten chappen, grond kunnen 
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opleveren om ontheffing te verleenen ingevolge 
het derde lid van artikel 22bis, welke bevoegd
heid in het vierde lid van dat artikel nader is 
geregeld , voor zooveel het afstandsbezwaar be
treft, en voorts nadere regeling heeft gevonden 
in het zesde lid, waar zonder eeni9e bepaling 
sprake is van "bijzondere gevallen ' ; dat, op 
grond van het vorenstaande, het onderhavige 
raadsbesluit niet voor goedkeuring in aan
merking kan komen ; 
- dat van deze beslissing do raad der gemeente 

Warnsveld bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat men kan verschillen 
over den uitleg van artikel 19 der Lager-Onder
wijswet 1920: dat immers na de opheffing der 
school te Vierakker "nog voldoend lager onder
wijs gegeven moet worden in een genoegzaam 
aantal scholen, welke voor alle kinderen zonder 
onderscheid van godsdienstige gezindheid toe
ganke]jj k zijn"; dat Geel. Staten betoogen, dat 
de groote afstand van een aantal kinderen en 
ook de andere in het be luit van 30 December 
1937 aangevoerde en vroegere bezwaren tegen 
opheffing der school voor hun beslissing buiten 
beschouwing blijven ; dat echter de vraag kan 
worden gesteld, of er, nu een groot aantal leer
]jno-en der school een verren afstand heeft af 
te Îeggen naar de eenigc in de gemeente Warns
veld overblijvende openbare school voor ge
woon lager onderwijs en zij niet in staat zijn 
het onderwijs in hun omgeving te ontvangen, 
nog wel gesproken kan worden van een genoeg
zaam aantal scholen in deze gemeente; dat deze 
vraag ontkennend moet worden beantwoord ; 
dat daarvoor juist grond is te vinden in hetgeen 
de wetgever in het 3°, juncto het 4• lid van 
artikel 22bis der Lager-Onderwijswet 1920 
heeft bepaald ; dat namelijk de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de 
ontheffing van het verbod, gesteld in hP.t l • lid 
van het evengemelde wetsartikel mag en moot 
verleenen, indien een geval, zooals aan deze 
school, zich voordoet ; dat ook de wetgever er 
dus van overtuigd is, dat in zulk oen geval 
niet van een genoegzaam aantal scholen in een 
gemeente gesproken kan worden; dat voorts 
de in zijn besluit van 30 December 1937 aange
voerde bezwaren omtrent de ligging der school 1 
en de door de leerlingen af te leggen afstanden 
langs ilikwijls moeilijk begaanbare wegen zeker j 
niet buiten beschouwing mogen worden ge
laten bij het beoordeelen van de vraag, of er 1 
oen genoegzaam aantal scholen in deze ge
meente aanwezig is; dat bovenilien de vraag 
onder het oog moet worden gezien, of er na de 1 
opheffing nog voldoend lager onderwijs zal kun
nen worden gegeven ; dat ook dit zeer in twijfol 1 
moet worden etrnkken, daar, als het la er 
onderwijs, zooafs Geel. Staten wenschen, slecits 
zal kunnen worden genoten in één openbare 
school voor gewoon lager onderwijs in deze 
gemeente, klasse l zal bestaan uit 30, klasse 
2 en 3 uit 48, klasse 4 en 5 uit 49 en klasse 6 
en 7 uit 50 leerlingen ; dat het onderwijs dan 
gegeven zal moeten worden in de school to 
Warnsveld (dorp) in lokalen, berekend voor 
48 leerlingen en in 3 loka1en ongeveer 50 leer
lingen zullen worden geplaatst, verdeeld in 
twee klassen en door één leerkracht te onder
wijzen; dat dan moeilijk meer van voldoend 
onderwij s voor ieder kind sprake kan zijn ; dat 
daarbij nog komt, dat verreweg de meeste leer-

lingen op l April wanneer cle overgang plaats 
heeft. de school niet verlaten, omdat degenen, 
die uitgebreid lager onderwijs, middelbaar 
onderwiJs en nijverheidsonderwijs zullen ont
vangen, eerst per J September tot die scholen 
kunnen worden toegelaten ; dat als gevolg 
hiervan, wanneer de school te Vierakker zon 
worden opgeheven, de toestand deze kan wor
den . dat telken jare van 1 Mei- 1 i<eptember 
aan de school te Warnsveld (dorp) twee leer
krachten voor een dubbele klasse in één lokaal 
staan met ± 60 leerlingen en één onderwijzer 
voor een dubbele klasse in él\n lokaal met 
± 50 lee rlingen ; 

0. dat in dit geschil moet worden beslist, of 
in geval van opheffing van de openbare lagere 
school te Vierakker zou kunnen gezegd worden, 
dat in de gemeente Warnsveld niet voldaan 
zou zijn aan den eisch van artikel 19, eerste 
lid, der Lager-Onderwjjswet 1920, dat aldaar 
voldoend lager onderwijs moet worden gegeven 
in een genoegzaam aantal scholen, welke voor 
alle kinderen zonder onderscheid van gods
dienstige gezindheid toegankelijk zijn; 

dat, de omstandigheden, zooals die zich in 
het onderhavige geval voordoen, in aanmerking 
genomen. naar Ons oordeel de opheffing van 
de openbare school te Vierakker inderdaad n iet 
met het bepaalde in de evengenocmde wetsbe 
paling vcreenigbaa1 is; 

dat met name het deel der bevolking in de 
gemeente Warnsveld, dat zijne kinderen oren
baar onderwijs wel doen genieten, niet geacht 
kan worden daartoe overeenkomstig het meer
gemeld wetsvoorschrift voldoende in de ge
legenheid te zijn gesteld, indien diegenen onder 
hen, die te Vierakker en omgeving wonen, hunne 
kinderen ten getale van 38 naar naburige open
bare lagere scholen moeten zenden, waarheen 
b]jjkens de overgelegde ambtsberichten de af
standen voor niet minder dan 33 dezer leer
lingen meer dan 4 km en voor velen uit hen 
zelfs 5 km of meer bedragen, waarbij nog komt, 
dat de meeste kinderen niet van openbare ver
voermiddelen gebruik kunnen maken ; 

Gezien de Lager-Onderw:ijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

mot vernietiging van het bestreden be luit 
van Geel. Staten van Gelderland, het voren
vermeld besluit van den raad der gemeente 
Warnsveld alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten on 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

7 Juli 1938. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 23 j 0

• art. 17. 
Art. 22bis j 0

• art. 19). 
De speciale regeling, vervat in art. 23 

2e l id moet geacht worden all een te dero
geeren aan het bepaal de in art. 17, voor
zoover het den gemeenteraad betreft, doch 
niet voorwover daarbij aan de overige be
langhebbenden recht van beroep van een 
door Geel. Staten krachtens de L. O.-wet 
1920 genomen besluit is toegekend. 

Het onderhavige raadsbesluit, genomen 
op g1·ond van art. 22bis, is voorbarig, 
daar zoodanig besl uit, naar lui d van het 
2e l id, eerst mag worden genomen binnen 
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een maand, nadat door Ged. Staten of de 
Kroon is beslist, dat de instandhouding 
der school niet wordt gevorderd ingevolge 
art. 19. Het besluit is derha lve niet voor 
goedkeuring vatbaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingestc!J Joor : 

10. P . Bressor en E. J. Vossers, leden van den 
raad der gemeente Gendringen en 2°. G. te 
Grotenhuis en andere ouders of verzorgers van 
leerlingen der openbare lagere school te Etten, 
gemeente Gendringen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 15 
F ebruari 193 , n°. 172, L. 0., waarbij is goed
gekeurd het besluit van den raad der gemeente 
Gendringen van 15 October 1937, n°. 5, voor 
zoover daarbij onder 1°. is be loten de openbare 
lagere éénmansschool te Etten, in die gemeente, 
met in gang van 1 April 1938 op te heffen, 
zulks op grond van het bepaalde in artikel 
22bis der Lager-Onderwijswet 1920 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
Juni 1938, n°. 250; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wet enschappen van 1 
J uli 1938, n° . 7676, Afd. L. 0 .; 

0. dat de raad der gemeente Gendringen in 
zijne vergadering van 15 December 1937, onder 
n°. 5, heeft besloten : 

1•. de openbare lagere éénmans chool te 
Etten met ingang van 1 April 1938 op te heffen, 
zulks op grond van het bepaalde in artikel 
22bis der Lager-Onderwijswet 1920; 

2•. de leerlingen uit Etten, voor wie openbaar 
lager onderwijs wordt verlangd, te verw\jzen 
naar de centrale open bare lagere school t e 
Ulft; 

3c_ voor de bedoelde leerlingen de gelegen 
heid te openen om van gemeentewege koste
loos per autobus t e worden vervoerd van een 
nader aan te wijzen centraal punt te Etten 
naar Ulft en terug, zulks op overeenkomstige 
wijze als ten aanzien van soortgelijke leer
lingen uit do dorpen Megchelen en Gendringen 
reeds sedert 1 April 1930 geschiedt; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat de 
openbare lagere éénmansschool te Etten onder 
zijne gemeente ingevolge artikel 22bis der Lager
Onderwijswet 1920, zooals die is gewijzigd bij 
de wet van 22 Mei 1937, S. 322, moet worden 
opgeheven; dat die opheffing, mede beschouwd 
in verband met de verdere m het voor tel van 
burgemeester en wethouders aangegeven maat
regelen, geacht moet ,vorden te z1jn in het wel• 
begrepen belang van het openbaar lager onder
WÎJS in die gemeente ; dat weliswaar blijkens 
oen adres van de oudercommissie te Etten, dd. 
11 December 1937, met bijbehoorende toe
lichting de belanghebbende ouders bezwaar 
hebben tegen die voorgenomen opheffing en 
van oordeel zijn , dat de bedoelde school inge
volge artilrnl 19 der Lager-Onderwij swet 1920 
in stand dient te blij ven, doch dat de meening 
van de genoemde oudercommissie onjuist is 
en zij geen enkel deugdelijk argument tot 
staving van die meening aanvoert ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 
hun besluit van 15 Februari 193 , n°. 172, L. 0., 
dit besluit, voorzoover de opheffing van de open
bare lagere school te Etten betreft, hebben goed-

gekeurd, gelet op de artikelen 22bis en 23 der 
Lager-Onderwijswet 1920, daarbij overwegende, 
dat het aantal leerlingen van de openbare lagere 
school te Etten over 1937 gemidd Id 34 heeft 
bedragen ; dat, bij opheffing van deze school, de 
leerlingen geplaatst kunnen worden op de even
eens in de gemeente Gendringen gelegen cen
trale openbare lagere school te Ulft; dat immers 
bij onderzoek gebleken is, dat de laatstgenoemde 
school, in stnjd met hetgeen in de bezwaar
schriften is aangevoerd, onmiddellijk geschikt 
is om eventueel de leed ingen der school t e 
Etten op te nemen ; dat op grond van het voren
staande, Gedeputeerde Staten met den ge
meenteraad van Gendringen van oordeel zijn, 
dat de instandhouding van de openbare lagere 
school te Etten niet ingevolge artikel 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 wordt gevorderd ; 

dat van dit besluit 1°. P . Bresser en E. J. 
Vossers, beiden leden van den raa.d der gemeente 
Gendringen en 2°. G. t e Grotenhuis en andere 
ouders of verzorgers der leerlingen der openbare 
lagere school te Etten, gemeente Gendringen, 
bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat P. Bresser en E . J . Vossers aanvoeren, 
dat zij het besluit van Gedeputeerde taten in 
strijd achten met het bepaalde in artikel 19 
der Lager-Onderwijswet 1920, zoomede met het 
belan~ der gemeente Gendringen, daaraan in 
een biJgevoegde memorie toevoegende : dat in de 
uitgestrekte gemeente Gendringen niet gezegd 
kan worden, dat voldaan wordt aan het voor
schrift van artikel 19, indien slechts een centrale 
openbare school in stand gehouden wordt; 
dat er dan niet voldoend openbaar onderwijs 
wordt gegeven in een genoegzaam aantal scho
len, die voor alle kinderen zonder onderscheid 
van godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn; 
dat zij opheffi.rig van de openbare school te 
Etten zoo kennelijk in strijd achten met de 
bepaling in het eerste lid van artikel 19, dat 
zij in vol vertrouwen op een gunstige beschik
king het verzoek durven doen het besluit tot 
opheffing van die school t e vernietigen ; dat, 
wanneer deze school zou verdwijnen, de kinde
ren uit Etten, voor wie openbaar onderwijs 
verlangd wordt, de centrale openbare school 
t e Ulft, gelegen op een afstand van meer dan 
4 kilometer, voor het meerendeel der leerlingen 
op zelis meer dan 5 kilometer, van hunne wo
ningen zouden moeten bezoeken ; dat het 
dagelijks ten minste tweemaal aflegl!en van 
zulke afstanden van schoolkinderen niet mag 
gevorderd worden en zij volkomen begrijpen, 
dat de ouders hiertegen ernstige bezwaren 
hebben; dat deze afstandsbezwaren niet wor
den opgeheven door kosteloos autobusvervoer, 
zooals in het raadsbesluit in uitzicht wordt ge
steld ; dat de bezwaren tegen dit vervoer, door 
de ouders aangevoerd, ook door hen, appel
lanten, worden gevoeld en erkend ; dat in het 
vierde lid van artikel 22bis is voorgeschreven, 
dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen ontheffing van de verplichting 
tot opheffing van een school, zooals deze is 
bepaald in het eerste lid van dat artikel, op 
verzoek van den gemeenteraad moet verleenen, 
indien voor ten minste 25 leerlingen der school 
binnen vier kilometer van hun woning geen 
plaatsruimte beschikbaar is in de voor hen 
bestemde klasse van een andere openbare school 
voor gewoon lager onderwijs ; dat hieruit is af te 
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leiden, dat, volgens de meening van den wet
gever, een afstand van ten hoogste vier kilo
meter de uiterste grens is, waarbij bij de beoor
deeling, of een school gemist kan worden, ge
gaan mag worden ; dat in absoluten strijd met 
deze opvatting van den wetgever het gemeente
bestuur en Gedeputeerde Estaten meenen, dat 
het voorschrift van artikel H) niet in gedrang 
komt, wanneer kinderen verwezen worden naar 
een school , welke op 4- à 5 kilometer gelegen 
is ; dat zij voorts verzoeken er rekening mede te 
willen houden, dat de openbare school te Etten, 
bezocht als deze wordt door Protestantsche 
kinderen, die wonen in een overigens Roomsch
Katholieke streek, beschouwd moet worden 
als een zoogenaamde "vluchtheuvel-school"; 
dat opheffin~ van de school niet geacht kan 
worden te zi3n in het financieel belang der ge
meente ; dat de eventueele vervoerkosten een 
met onbelangrijke jaarlijksche uitgaaf lilt do 
gemeentekas vorderen zullen ; dat daarnaast 
aan de centrale openbare school te Ulft een 
verbouwing zal moeten plaats hebben, wil deze 
school de kinderen uit Etten goed kunnen huis
vesten ; dat het gymnastieklokaal, dat als 
gewoon klasselokaal zal moeten worden inge
richt, niet ten volle voldoet aan de voorschrü
ten van het Bouwbe luit ; dat ook als een ernstig 
bezwaar wordt gevoeld, dat het onderwijs in de 
lichamelijke oefening niet meer tot zijn recht 
zou komen, indien het gymnastieklokaal zou 
moeten worden ingericht tot gewoon klasse
lokaal ; dat dit bezwaar alleen weggenomen 
zou kunnen worden door aanbouw van een 
nieuw schoollokaal, waardoor de uitgaven be
langrijk zouden stijgen; dat het in uitstekenden 
staat verkeerende school~ebouw te Etten vrij
wel onverhuurbaar zal zrjn, evenals de onder
wijzerswoning ; dat financieel nadeel voor de 
gemeentekas daarvan het onvermtjdelijk gevolg 
zal zijn; dat ook het financieel belang voor het 
Rijk niet noemenswaard is, daar de centrale 
school te Ulft een leerkracht meer zal krijgen, 
terwijl het hoofd der school te Etten op wacht
geld komt; dat gevreesd moet worden, dat 
bij opheffing der school Etten inwoners zal 
verliezen en zeker zeer moeilijk nieuwe be
woners zal aantrekken, wat in het nadeel der 
gemeente zal zijn ; 

dat G. te Grotenhuis c.s. aanvoeren, dat huns 
inziens door opheffing van de onderwerpelijke 
school in hunne gemeente niet meer voldoend 
lager onderwijs wordt gegeven in een genoeg
zaam aantal scholen, welke voor alle kinderen 
zonder onderscheid van godsdienstige zezind
heid toegankelijk zijn, zulks dus in striJd met 
het bepaalde in artikel 19, i e lid, der Lager
Onderwijswet 1920; dat zij voorts in een bij
gevoegde memorie aanvoeren, dat de raad van 
GendTingen op 15 December 1937 besloot tot 
opheffing van de openbare lagere school te 
Etten, ,,zulks op grond van het bepaalde in 
artikel 22bis der Lager-Onderwijswet 1920"; dat 
met deze verwijzing naar artikel 22bis kennelijk 
bedoeld wordt een verwijzing naar het eerste 
lid van dit artikel, wordende alleen dit lid in 
het voorstel, den 9en December 1937 aan den 
gemeenteraad gedaan, aangehaald ; dat een 
beslissing over de vraag, of instandhouding 
van de school ingevolge artikel 19 wordt ge
vorderd, door den raad niet is genomen ; dat 
alleen in een der overwegingen wordt gezegd, 

dat de meening van de oudercommissie, tot 
1Utdrukking gebracht in een dd. 11 December 
1937 tot een raad gericht adl'es, namelijk dat 
de school ingevolge artikel 19 in stand dient 
te blijven, onjuist is ; dat zij op grond hiervan 
meenen, dat het besluit van Gedepnteerde Sta
ten van Gelderland van 15 Febrnari 1938 er 
niet een is, als bedoeld wordt in het tweede lid 
van artikel 22bis en derhalve het recht van 
beroep, zooals dit geregeld is in artikel 17, 
van toepassing is ; dat, wat betreft hunne be
zwaren tegen de opheffing van de openbare 
lagere school te Etten, de school voor de in 
Etten wonende Protestanten in de overigens 
Katholieke streek in den waren zin van het 
woord een "vluchtheuvel-school" is; dat, 
wanneer deze school zou verdwijnen, het Pro
testantsche gezinnen met schoolgaande kinde
ren practisch onmogelijk zou worden gemaakt 
zich in deze omgeving te vestigen of er te blijven 
wonen; dat reeds thans verscliillende overwegen 
om - indien de school mocht worden opgeheven 
- te verhuizen naar Wisch of Doetinchem ; 
dat wel het gevolg van zoo'n verhuizing zou 
zijn, dat de vaders dagelijks groote afstan
den zouden moeten afleggen om naar hun werk 
te gaan, doch zij hieraan de voorkeur zouden 
geven boven het door bnnne kinderen doen 
gaan van een langen weg naar en van de school ; 
dat het gemeentebestuur de afstandsbezwaren 
volkomen meent te kunnen ondervangen door 
het instellen van een autobusdienst om van 
gemeentewege de kinderen kosteloos te ver
voeren van een nader aan te wijzen centraal 
punt te Etten naar Ulft en terug ; dat, afge
zien van de vraag, of met vervoer "van een 
nader aan te wijzen centraal punt" voldaan 
wordt aan het bepaalde in artikel 13 der Lager
Onderwijswet 1920 en buiten beschouwing 
latende de uit dat vervoer voor de gemeente 
voortvloeiende zeker niet onbelangrijke kosten, 
zij, appellanten, er op mo~en wijzen, dat door 
dit vervoer de bezwaren met volkomen zouden 
zijn opgeheven ; dat veneweg het meerendeel 
der leerlingen der chool thans gedurende de 
middagpauze na-ar huis kan gaan om het middag
maal te gebrniken ; dat, wordt de school opge
heven, dit dan onmogelijk zal zijn en de kinderen 
den geheelen dag van huis zullen zijn ; dat de 
kindernn genoodzaakt zullen zijn gedurende 
de middagpauze het mee1;ebrachte brood in 
Ulft te gebruiken en die vriJe uren op den open
baren weg door te brengen, vrijwel zonder 
toezicht; dat dit door hen wordt gevoeld als 
een ernstig bezwaar, ook wijl het schade doet 
aan het gezinsverband ; dat in het voorstel van 
burgemeester en wethouders aan den gemeente
raad wordt gewezen op het reeds plaats hebbende 
vervoer van leerlingen uit Megchelen en Gen
dringen na-ar de school te Ulft; dat zij zich af
vragen, of het de bedoeling is de kinderen, 
die thans de openbare school te Etten bezoeken, 
door dezelfde autobus, die dienst doet voor het 
halen en weer thuis brengen van de leerlingen 
uit Megchelen en Gendringen, te doen vervoeren 
en hoe het dan mogelijk zal zijn alle kinderen 
op tijd aan de school en weer thuis te brengen ; 
dat zij vreezen, dat dan of de kinderen uit 
Megchelen en Gendringen te vroeg, of hunne 
kinderen te la-at zullen komen ; dat, indien 
toch de autobus op dezelfde tijden als tot nu 
toe zal rijden en na het afleveren van de kinderen 
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uit Megchelen en Gendringen de leerlingen uit 
Etten zal moeten halen, deze laatste pas na 
het aanvangsuur aan de school zullen kunnen 
komen en - tenzij dat aanvangsuur later 
wordt gesteld - een gedeelte der lessen zullen 
moeten missen; dat, wanneer het aanvangsuur 
later gesteld wordt, nog bestaan blijven de be
zwaren voor de leerlingen uit Megchelen en 
Gendringen, die te vroeg bij de school aanko
men ; dat soortgelijke moeilijkheden zich zullen 
voordoen bij liet einde van den schooldag ; 
dat Gedeputeerde Staten in hun beslissing 
overwegen, dat de centrale openbare lagere 
school te Ulft onmiddellijk geschikt is om de 
leerlingen der school te Etten op te nemen ; 
dat de centrale openbare chool te Ulft twee 
k]a,<;Jselokalen bevat en een gymnastieklokaal 
en na 1 April 1938 vermoedelijk bezocht wordt 
door ruim 60 leerlingen ; dat, indien do school 
te Etten zou worden opgeheven en de 34 leer
lingen dier school zouden gaan naar de centrale 
openbare school te Uilt, het gymnastieklokaal, 
dat thans reeds ten deele als klasselokaal wordt 
gebruikt, geheel als gewoon klasselokaal inge
richt zou dienen te worden ; dat verbouwings
kosten dus het gevolg zouden zijn, ook omdat 
thans de ,v. C.'s, zonder verdere afscheiding, 
uitkomen in het gymnastieklokaal ; dat be
zuiniging voor de gemeentekas opheffing niet 
zal brengen ; dat het autobusvervoer . en de 
verbouwingskosten deze althans twijfelachtig 
o,f in elk geval van weinig betcekenis maken ; 
dat bovendien het nieuwe schoolgebouw en de 
nieuwe onderwijzerswoning te Etten ongebruikt 
zullen blijven, waardoor - zooals in het voor
stel van burgemeester en wethouder te recht 
wordt gezegd - ,,de gemeente aanmerkelijke 
schade zal lijden" ; dat zij er in ieder geval op 
wijzen, dat het besluit tot den bouw van het 
nieuwe schoolgebouw de goedkeuring van de 
hoogere autoriteiten hee,ft verkregen, blijk
baar toch op grond van de overweging, dat deze 
school krachtens het voorschrift van artikel 
19 der Lager-Onderwijswet 1920 noodzakelijk 
was; dat in de voora.fgaande jaren noch Gedepu
teerde Staten, noch de Kroon gebruik gemaakt 
hebben van het in het derde, respectievelij k 
vierde lid van artikel 22 der Lager-Onderwijswet 
1920, zooals deze yoor de wetswijziging van 22 
Mei 1937, S. 322 luidden, gegeven recht om 
opheffing der openbare school te bevelen ; 
dat zij met verwondering hebben geconstateerd, 
dat in het voorstel, en de daarbij behoorende 
toelichting, van burgemeester en wethouders 
niet is gewezen op den inhoud van het derde 
en vierde lid van artikel 22bis ; dat toch in 
het vierde lid van dit artikel wordt gezegd, 
dat de Minister ontheffing van de befaling 
van het eerste lid van hetzelfde artike moet 
verlccnen, indien voor ten minste 25 leer
lingen der school binnen vier kilometer van bun 
woning geen plaatsruimte beschikbaar is in 
de voor ben bestemde klasse van een andere 
openbare school voor gewoon lager onderwijs ; 
dat, daar dit geval zich hier voordoet en de 
meeste leerlingen zelfs op een afstand van meer 
dan vijf kilometer wonen van de na opheffing der 
school te Etten voor ben aangewezen centrale 
lagere school te Ulft, zij, appellanten, meenen, 
dat het opheffingsbesluit in strijd is met de be
doeling van den wetgever; dat zij er ten slotte 
nog op wijzen, dat : a. de nieuwe weg Terborg-

Zeddam-Arnhem een uitbreiding van Etten 
tenge,·olge zal hebben, waardoor het aantal 
leerlingen van de openbare school zal kunnen 
stijgen, en b. wanneer de economische toestand 
blijft verbeteren, waardoor de fabrieken meer 
werk zullen krijgen, de bevolking van Etten, en 
als gevolg daarvan het aantal leerlingen der 
school, zal moeten toenemen ; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de ingestelde beroepen ; dat de raad van Gen
dringen bij zijn bovenvermeld bes luit hee.ft 
besloten tot opheffing van de openbare lagere 
school te Etten op grond van artikel 22bis (lstc 
lid) der Lager-Onderwij swet 1920. daarbij, blij
kens de overwegingen van zijn besluit, tevens 
beslissende, dat ingevolge artikel 19 dezer wet 
de instandhouding van de school niet wordt 
gevorderd ; 

dat Gedeputeerde taten dit besluit hebben 
goedgekeurd, zoowel uit hoofde van artike l 
23 als uit hoofde van artikel 22bis der wet ; 

dat van de beslissing van Gedeputeerde Staten, 
voorzoover deze steunt op artikel 22bis, 2e 

' lid, der Lager-Onderwijswet 1920, beroep toe
komt aan de appellanten, onder 1°. genoemd, 
als leden van den gemeenteraad, terwij l voor 
de appellanten onder 2°. van het goedkeurings
besluit voorzoover het de opheffing van de school 
betreft, ingevolge artikel 17 der Lager-Onder
wijswet 1920, als belanghebbenden, beroep op 
Ons openstaat ; 

dat het laatstbedoelde beroepsrecht niet, 
zooals Gedeputeerde Staten meenen, te niet 
wordt gedaan door de bepaling van artikel 
23, 2e lid, der wet, waarin de artikelen 196, 
197, 198, 200, 201 en 202 (oud), t hans de ar
t ikelen 230, 231, 232, 235, 236 en 237 der ge
meentewet ten deze van toepassing zijn ver
klaarQ; -

dat toch deze speciale regeling geacht moet 
worden alleen te derogeeren aan het bepaalde 
in artikel 17 der wet, voorzoover het den ge
meenteraad betreft, doch niet voorzoover daar
bij aan de overige belanghebbenden recht 
van beroep van een door Gedeputeerde Staten 
krachtens de Lager-Onderwijswet 1920 geno
men besluit is toegekend ; 

0. ten principale : 
I. wat betreft het door de appellanten onder 

1 °. ingesteld beroep, dat, gelijk hier voren is 
overwogen, het door Gedeputeerde Staten goed
gekeurde besluit van den raad der gemeente 
Gendringen in zich sluit eene beslissing, als 
bedoeld in artikel 22bis, 2e lid, der Lager
Onderwijswet 1920; 

dat, al moge de centrale openbare lagere school 
te Ulft (gemeente Gendringen), waarop de 
kinderen, die thans de openbare lagere school 
te Etten bezoeken, bij opheffing van deze school 
zijn aangewezen, meer dan 4 km van hunne 
woningen zijn verwijderd, door de voormelde 
opheffing niet in strijd wordt gekomen met 
artikel 19, l c lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
bepalende, dat in elke gemeente voldoend lager 
onderwijs gegeven wordt in een genoegzaam 
aantal scholen, welke voor alle kinderen zonder 
onderscheid van godsdienstige gezindheid toe
gankel.ij k zijn, nu de raad van Gendringen, 
blijkens punt 3 van zijn voormeld besluit, voor 
de hier bedoelde kinderen de gelegenheid beeft 
~eopend om van gemeentewege kosteloos per 
autobus te worden vcn·oerd van een nader aan 
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te wijzen centraal punt te Etten naar Ulit 
en terug, zulks op overeenkomstige wijze, als 
ten aanzien van soortgelijke leerlingen uit de 
dorpen Megchelen en Gendringen sedert 1 April 
1930 geschiedt, welke regeling , naar door het 
Rijksschooltoezicht is medegedeeld, zeer wel 
voldoet; 

dat, blijkens de ingewonnen ambtsberichten, 
op de centrale openbare lagere school te Ulft 

. voor de meer bedoelde kinderen voldoende plaats
mimte beschikbaar is ; 

dat de door appellanten overigens aange
voerde bezwaren niet van dien aard zijn, dat 
zij de opheffing van de meergemelde school te 
Etten op grond van artikel 19 der wet niet 
zouden gedoogen ; 

II. ten aanzien van het door de appellanten 
onder 2°. ingestelde beroep, dat het door den 
raad van Gedringen op 15 December 1937 op 
grond van artikel 22bis, l e lid, der Lager-On
derwijswet 1920 genomen besluit tot opheffing 
van de openbare lagere school te Etten in bun 
gemeente, voorbarig is, aangezien zoodanig 
besluit, naar luid van het 2e lid, eerst mag 
worden genomen binnen een maand, nadat 
door Gedeputeerde Staten, of in beroep door 
Ons, is beslist, dat de instandhouding van de 
school niet ingevolge artikel 19 wordt gevor
derd; 

dat, nu aan dit wettelijk voorschrift niet is 
voldaan, 's raads opheffingsbesluit niet voor 
goedkeUJ"ing vatbaar is ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

A. met ongegrondverklaring van het door 
"P. Bresser en E. J. Vossers ingesteld beroep, 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 15 Februari 1938, n°. 172, 
L. 0., ten aanzien van de beslissing, dat de 
instandhouding van de openbare lagere school 
te Etten ingevolge artikel 19 der Lager-Onder
wijswet 1920, niet wordt gevorderd, te hand
haven; 

b. met vernietiging van het overige van dit 
besluit aan het besluit van den raad der gemeen
te Gendringen van 15 December 1937, n°. 5, 
tot opheffing met ingang van 1 April 1938 van 
de openbare lagere school te Etten, alsnog 
goedkelll"ing te onthouden. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
"\i\letenscbappcn is belast, enz. 

(A.B.) 

7 Juli 1938. KONINKLIJK BESLUI'l'. (Wet 
houdend algemeene regelen \Vaterstaats
bestuur art. 45). 

De vraag of Ged. Staten terecht van 
hun bevoegdheid tot t,anwijzing van een 
bijzonderen cominissu.ris hebben gebruik 
gemaakt, kan in casu geen punt van over
weging uitmaken, daar de hanteering dier 
bevoegdheid aan Geel. Staten is overgela
ten en daartegen geen beroep op de Kroon 
is openge teld . De uit de medewerking 
van bedoelden oommi saris voortvloeiende 
kosten behooren op de begrooting van het 
waterschap te worden gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

S. Buist en andere stembevoegde ingelanden 
van het waterschap "Verbind ingsweg Twee 
Provinciën" tegen het besluit van Ged. Staten 
van Groningen van 4 November 193'7, n°. 77, 
le afdeeling, tot het gewijzigd vaststellen van 
de begrooting van dat waterschap voor het 
dienstjaar 1937/1938; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
25 Mei 1938, n°. 220; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 1 Juli 1938, n°. 443, Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
evenvermeld besluit de begrooting der ont
vangsten en uitgaven van het waterschap 
"Verbindingsweg Twee Provinciën" voor het 
dienstjaar 1937/1938 aldus hebben vastgesteld, 
dat een tweetal hieronder nader te noemen 
posten, waardoor de post onvoorziene uitgaven 
zou stijgen, daarop weder worden geplaatst en 
de post onvoorziene uitgaven ongewijzigd 
blijft, zoodat de begrooting in ontvangst en 
uitgaaf sluit met een bedrag van f 2530.87; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat door het bestuur van het waterschap 
,.Verbindingsweg Twee Provinciën" in de in
gelandenvergadering van dat waterschap van 
22 October 1937 is ingediend een ontwerp van 
<le begrooting van inkomsten en uitgaven voor 
het dienstjaar 1937/1938 ; dat onder de uitga
ven op deze ontwerp-begrooting waren uitge
trokken voor den burgemeester van Leek we
gens door hem gedane verschotten f 10.48 en 
voor de provincie Groningen wegens het bij
werken van kaarten f 53; 

dat de genoemde ingelandenvergadering 
deze begrooting gewijzigd heeft vastgesteld en 
wel in dier voege, dat de vermelde posten van 
de begrooting zijn afgevoerd; dat bij besluit 
van hun college van 16 Februari 1933, letter 
D, le afdeeling aan den burgemeester van 
Leek is opgedragen om als bijwndel'0n com
missaris op kosten van het waterschap " Ver
bindingsweg Twee Provinciën" de door het 
bestuur van het waterschap geweigerde mede
werking aan de uitvoering van het water
schapsreglement te verleenen; dat de door 
het bestum- geweigerde medewerking hierin 
bestaat, dat dit coll ege had geweigerd ge
volg te geven _ aan hnn uitnoodiging om wrg 
te dragen, dat de kaarten vanwege het ka
daster werden bijgewerkt ten dienste van de 
classificatie der waterschapsgronden: dat de 
uitgaven voor de bijwerking der kaarten f 53 
hebben bedragen, welk bedrag door de pro
vincie tijdelijk is voorgeschoten; dat bij hun 
besluit van 1 Februari 1934, letter J, le af
deeling, de door het bestuur van het water
schap "Verbindingsweg Twee Provinciën" en 
zijn voorzitter nagelaten uitvoering der bepa-
1 ingen van het Algemeen reglement voor de 
waterschappen en het bijzonder reglement 
voor het waterschap, onder meer hierin be
staande, dat de classificatie ondanks aanma
ning niet werd vastgesteld, eveneens is opge
dragen aan den genoemden burgemeester; dat 
ter uitvoering van deze opdracht door den 
burgemeester van Leek kosten zijn gemaakt 
ten bedrage van f 10.48 ; dat derhalve de ver
melde bedragen van f 10.48 en f 53 door het 
waterschap "Verbindingsweg Twee PJ'Ovin-
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ciën" verschuldigc! zijn en dat zij 1'1 itsdien 1 

door de bedoelde vergadering van ;tembe
voegde ingelanden van dat waterschap ten 
onrechte van de vermelde begrooting 2ijn af
gevoerd; 

dat van di t besluit S. Buist en 28 anderen, 
a llen stembevoegde ingelanden van het voor
melde waterschap bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat zij bezwaar hebben 
tegen de vaststelling van een bedrag van f 53 
voor onkosten, gemaakt ter wijziging van den 
ligger, en van een bedrag van f 10.48 voor 
vergoeding van onkosten, gemaakt door den 
bijzonderen commissaris; dat zij omtrent be ide 
posten het vol gen de opmerken: dat beide pos
ten berusten op een ver chi! van meening van 
het oorspronkelijke bestuur van het Wegwater
chap en Ged. Staten der provincie Groningen 

omtrent de maatregelen, noodzakelijk tot het 
vaststell en der classif icatie; dat de wijzi ging 
van den ligger door Ged. Staten was voorge
schreven op grond van het feit, dat de door 
het bestuur vastgestelde ligge r niet meer ge
heel overeenkwam met den toestand van het 
oogenblik, terwijl de eenige oorzaak hiervan 
gelegen was in de zeer trage afdoen ing der 
zaken door Ged. Staten, nadat het bestuur 
t ijdi g a l Ie noodige maatregelen had genomen ; 
dat in de tweede plaat het bestum onmach
tig was , een ige uitgave te doen voor deze wij
zig ing van den legger bij volledig gebrnk aan 
geldmiddel en, welk bezwaar aan Geel. Sta ten 
is kenbaar gemaakt, ronder dat deze laatsten 
daarop hebben gereageerd; dat ten slotte dus de 
benoeming van een bijwnderen comm issaris op 
onju iste gronden berustte, aangezien het be
stuur in geenen deele onwil tot medewer
ki ng had getoond, integendeel tijdig alle maat
regelen had genomen en pas, naar het oor
deel van Ged . Staten, in gebreke blee f, toen 
Ged. Staten dwongen tot een uitgave, veroor
zaakt door het optreden dei· Staten zelven, 
geldel ijke uitgaven vergende, welke het be
stuur niet bij machte was te doen ; dat het 
hierbij geschetste samenste l van maa trege len 
van Ged. Staten voor he t \Vegwater clrnp bui
tengewoon nadeelig is gewee t, daar het de 
def initieve vaststell ing van de class ificatie ten 
zeerste hee ft vertraagd; dat toch de bijzondere 
commissaris, zoogenaamd aange teld omdat het 
be tuur de zaken niet vlug genoeg behartigde. 
ruim twee jaren tijds noodig heeft gehad YOO r de 
vaststelling van de class ificatie, terwijl ieder 
jaa r van vertraging een extrn rentebetaling 
van 1/2 % met zich mede bracht, zoodat de on
kosten voor de ingelanden in hooge mate zijn 
verhoogd ; dat dit a l les bij a ll e be langhebben
den het gevoel heeft aangekweekt, cloor de 
ove1·heid , in casu door Ged. Staten, willekeu
ri g en onrechtmatig te zij n behandeld, daar 
de gevolgen ·van de trage behandeling eerst 1 

en van de bovengewraakte besliss ingen ver
volgens geldelij k voll edig op de ruggen der 
ingelanden worden afgewenteld ; dat de ver
gadering der ingelanden van 22 October 1937 , 
waar in de begrooting werd vastgesteld, a ls 
blijk van den volledigen wil tot medewerking 
al Ie posten heeft goedgekeurd met uitwnde
ri11g van beide bovengenoemde posten, welke 
berusten op onjuiste beslissingen, en welke de 
ke rn aangeven van datgene, wat als onrecht-

matige behandeling wordt aangevoeld; dat 
deze posten derhalve uitgaven betreffen, welke 
overbodig waren voor het waterschap; dat zij 
berustten op beslissingen van Geel. Staten, ge
nomen op onjui te gronden, en dat aanvaar
ding dezer posten goedkeuring zou inhouden 
van het optreden van Ged. Staten; weshalve 
zij tegen de wijzig ing van de begrooting mee
nen te moeten opkomen; 

0. dat art. 45 van de gewijzigde Water
staatswet 1900 onder meer bepaalt, dat, wan
neer ter uitvoering van provinciale verorde
ningen betreffende den waterstaat of van 
reglementen van waterschappen, veenschap
pen of veenpolders door be turen van zooda
nige instellingen moet worden medegewerkt 
en deze hunne medewerking weigeren of na
laten, Ged. Staten bevoegd zijn die medewer
king op te dragen aan een bijzoncleren com
missaris op kosten der instel! ing, waa rvan het 
bestuur weigerachti g of nalatig is; 

dat Geel. Staten in het onderwerpelijk geval 
van deze hun verleende bevoegdheid gebm ik 
hebben gemaakt; 

dat de vraag, of zulks terncht is geschied , 
in dit geschil geen punt van overweging kan 
uitmaken, aangez ien de hanteering van de 
voormelde bevoegdheid aan Ged. Staten is 
overgelaten en daartegen geen beroep op Ons 
i. opengesteld; 

dat de aan den burgemeeste r nin Leek als 
bij zonderen comm is aris door Geel . Staten op
gedragen medewerking de bovengemelde ko -
ten heeft veroorzaakt, welke ingevolge het 
meergemelde art. 45 der gewijzigde Water
staatswet 1900 ten laste van het waterschap 
komen, en mitsdien op de begrooting van het 
waterschap hadden behooren te worden ge
bracht· 

dat, 'nu de ingelanden . blijkens hun besluit 
van 22 October 1937 , geweigerd hebben de 
desbetreffende po ten in de begrooti ng op te 
nemen, zulks terecht door Ged . Staten, met 
toepassing van art. 53 van het Algemeen 
Reglement voor de waterschappen in de pro
vincie Groningen, bij hun besluit van 4 No
vember 1937, n°. 77, l e a fdeeling. alsnog is 
geschied ; 

Gezien de Wate ,·staatswet 1900; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te Yerklaren. 
Onze Minister van \Vater taat is belast enz. 

(A.B.) 

l4 J uli 193 . I TSPRAAK rn11 den Cen-
tral cn Raad van Beroe p. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 l e lid). 

u de desbetreffende bepali ng omtrent 
het ontslag inho11clt, dat cli t kan worden 
ve l'l eencl , zoo be paalde ornstand ,gheden 
zich 11uar ltrt ooi·deel N 111 B nrr1cmeestcr 
en l.Vttlwudcrs voordoen, is aan den a mb
tenarenrechter een oordeel over het al clan 
niet aanwezig zij11 d ie ,· omsta ndigheden 
onttrokken. 

Niet i geb le ken van een onoirbaar of 
onredel ij k motief, waar·cloor B. en W. bij 
het nemen van het bes) uit zouden zijn ge
leid , eins geen clétournement de pouvoir . 
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Uitspraak in zake: 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van Amsterdam, klager, ver tegenwoordigd door 
den Burgemeester, voor wien t er openbare 
t erechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. Dr. M. I. Prins, direct eur der afdeeling 
Arbeidszaken ter Gemeentesecreta rie t e Amster
dam, wonende aldaar, 

t egen : 
Ir. A. F . Bakhoven, wonende te Amsterdam, 
verweerder, in persoon ter open bare terecht
zitting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. H. Mulderij e, advocaat te Amsterdam. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven 

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangcu:it de feiten van het twistgeding : 
0. dat Burgemeester en \Vethouders van 

Amsterdam d.d. 30 Juli 1937, gezien het voor
st el van den directeur van den gemeentelijken 
woningdienst van 26 Juli 1937, hebben besloten 
den hoofdingenieur in vasten dienst bij den 
gemeentelijken woningdienst Ir. A. F. Bakhoven 
met ingang van 1 September 1937 eervol on tslag 
uit den gemeentedienst te verleenen op dezen 
grond, dat het belang der gemeente dringend 
eiseht, dat de door hem bekleede betrekking 
anders vervuld wordt dan door hem geschiedt; 

0 . dat verweerder bij schrij ven van 9 Augus
tus 1937 beleefd aan klager heeft verzocht hem 
de daden, gedragingen of tekortkomingen t e 
willen mededeelen, welke de feitelijke gronden 
zijn voor de overweging, dat het belang der 
gemeente dringend eischt, dat de door hem 
bekleede betrekking anders vervuld wordt dan 
door hem geschiedt ; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam d.d. 14 Augustus 1937 aan ver
weerder hebben bericht, dat hij naar hun 
meening eigenschappen bezit, die het hem 
onmogelijk maken, in ambtelijke verhouding 
zoodanig samen te werken, zoowel met den 
directeur als met de ambtenaren van den dienst, 
welke alsdan in genoemde verhouding onder 
hem zouden ressorteeren , als Burgemeester en 
Wethouders in het belang van een goeden gang 
van zaken bij den dienst noodig achten ; 

O. dat klager, naar aanleiding van een nader 
schrijven van verweerder d.d. 18 Augustus 1937, 
hem 20 Augustus 1937 heeft bericht, dat ruj 
niets heeft toe te voegen aan het schrijven 
van 14 Augustus 1937; 

0 . dat de Commissie van Beroep, bedoeld in 
artikel 13 van het Reglemen t voor de Hoofd
ambtena ren in dienst der gemeente Amsterdam, 
naar aanleiding van het door verweerder 
ingestelde beroep tegen voormeld bes lujt van 
30 Juli 1937, bij uitspraa k, vastgest eld op 
16 April 1938 en naar welker jnhoud ruerbij 
word t verweze n, het door Ir. A. F. B ak.hoven 
ingestelde beroep wat betreft de hoofdvordering 
gegrond heeft verklaar d ; de beslissing, waarvan 
beroep, heeft vernietigd en de vordering tot 
vergoeding van kosten niet -ontvankelijk heeft 
verklaard ; 

0 . dat Burgemeester eu V.'ethouders van 
Amsterdam bij tijdig ingediend klaagschrift op 
de daarbij aangevoerde gronden hebben ge
vorderd, da t deze Raad met vernietiging van 
voormelde uitspraak der Commi sie van Beroep 
het beroep van Ir. A. F. Bakhoven tegen het 

besluit van 30 Juli 1937 ongegrond zal ver 
klaren, zulks onder bevestiging van de uitspraak 
der Commissie met betrekking tot andere 
vorderingen dan de hoofdvordering 

0

; 

0. da t verweerder op de in de contra-memorie 
gestelde gronden heeft geconcludeerd, dat het 
dezen Raad behage de uitspraak der Commissie 
van Beroep van 16 April 1938 te bevestigen, 
behoudens in zooverre als aan verweerder de 
vergoeding van kosten is geweigerd, die uit 
spraak in zooverre te vernietigen en alsnog 
zoodanige vergoeding aan verweerder t oe t e 
kennen t ot een door dezen R aad t e bepalen 
bedrag; 

I n rechte: 
0 . dat het bij het bestreden besluit van 

30 Juli 1937 verleende eervol ontslag kennelijk 
berust op het bepaalde in artikel 16, lid 2, aanhef 
en sub g, van het te dien tijde vigeerende 
Reglement voor de Hoofdambtenaren in dienst 
der gemeente Amsterdam, luidende : 

Ontslag niet op eigen verzoek kan worden 
gege, en : 

g. indien, naar het oordeel van Burgemeester 
en Wethouders, om eenige andere reden dan 
onbekwaamheid of ongeschiktheid, het belang 
der Gemeente dringend eischt, dat de door den 
ambtenaar bekleede betrekking anders vervulp 
wordt, dan door hem geschiedt ; 

0 . dat, in tegenstelling met het door de 
Commissie van Beroep ingenomen standpunt, 
deze R aad die bepaling niet anders vermaa uit 
te leggen dan in den zin, waartoe haar duiclclijke 
tekst dwingt, namelijk, dat het oordeel omtren t 
de vraag of, om eenige andere reden dan 
onbekwaamheid of ongeschiktheid, het belang 
der gemeente dringend een vervulling op andere 
wijze van de bet rek king eischt , enkel berust bij 
Burgemeester en Wethouders, waardoor een 
oordeel dienaangaande aan de Commissie van 
Beroep, en zoo ook aan dezen R aad , is ont
trokken; 

0 . dat deze uitlegging trouwens ook in 
overeenstemming is met de kennelijke bedoeling, 
welke bij het tot-sta nd-komen van het artikel 
reeds in 1921 heeft voorgezeten , zijnde de bepa
ling ontleend aan een analoge bepaling, neer
gelegd in artikel 91 van het " Ambtenaren
reglement 1920" van de provincie Noord 
Holland, blijkens welker toelicht ing daarmede 
werd beoogd het reserveeren van het oordeel 
voor de administratie met uitsluiting van het 
bij da t Ambtenarenreglement ingestelde 
Scheid gerecht (en R aad van Hooger Beroep), 
waaraan ten deze niet afdoet, da t artikel 101 
van dat reglement o.a. nog inhoudt , dat de 
ambtenaar in een klacht bij het Scheidsgerncht 
niet-ont vankelijk wordt verklaard , indien de 
klacht zich richt tegen een ontslag, als bedoelrl 
in gezegd artikel 91 ; 

0. dat de R aad clan ook verwerpt de ziens
wijze van de Commissie van Beroep, dat bij een 
artikel, als in de eerste rechtsoverweging 
vermeld, veeleer moet worden gedacht aan een 
uitdrukkelijke en noodzakelijke t aakverdeeling 
t usschen administ ratieve organen in die ge
vallen, waarin het administratieve orgaan , 
hetwelk zich het voorgeschreven oordeel moet 
vormen, niet hetzelfde is als dat, hetwelk het 
uit da t oordeel voortvloeiende besluit moet 
nemen, aangezien dan immers in een geval als 
het onderhavige, waarin het vormen van het 
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voorgeschreven oordeel en het nemen van het 
besluit zijn gelegd in handen van een en het
zelfde administratieve orgaan, te weten Burge
meester en Wethouders - welk geval zich juist 
het meest zal voordoen - de woorden "naar 
het oordeel van Burgemeester en W'ethouders" 
geheel overbodig en zinloos zouden zijn, hetwelk 
uiteraard niet mag of kan worden aanvaard ; 

0, dat in casu niet ter zake dienende is, om 
welke reden een gelijksoortige bepaling, als de 
onderhavige, niet voorkomt in artikel 16, lid 5, 
van het R eglement voor de Hoofdambtenaren 
in dienst der gemeente Amsterdam, noch ook 
welke overwegingen den Amsterdamschen 
gemeentelijken wetgever er toe hebben geleid 
den administratieven rechter in gevallen als 
deze te ontzeggen over den feitelijken grondslag 
van het besluit een oordeel te vellen ; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat, waar 
Burgemeester en ·wethouders ten deze waren 
het tot het geven van ontslag bevoegde gezag 
en waar de in het bestreden besluit aangevoerde 
grond - welke niet tevens behoeft te vermelden 
de feiten, welke tot dien grond hebben geleid -
is die, welke krachtens artikel 16, lid 2, aanhef 
en sub g, voor een ontslag, als het onderhavige, 
wordt vereischt, dat besluit niet gezegd kan 
worden met dat artikel of lid 1 daarvan t e 
strijden, zijnde den Raad niet gebleken van het 
bestaan overigens van eenig algemeen verbin
dend voorschrift, waarmede dat besluit zoude 
strijden; 

0. dat ook niet met rncht kan worden be
weerd, dat Burgemeester en Wethouders bij 
het nemen van hun besluit van hun bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik hebben 
gemaakt dan tot de doeleinden, wa-arvoor die 
bevoegdheid is gegeven, aangezien daarbij 
kennelijk het behartigen van het gemeentebe
lang heeft voorgezeten en in geen enkel opzicht 
is gebleken, dat Burgemeester en Wethouders 
daarbij door een onoirbaar of onredelijk motief 
werden geleid ; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan 
beroep, moet worden vernietigd, behoudens 
voorzoover verweerder, toenmaals klager, daar
bij , zulks op goede gronden, niet-ontvankelijk is 
verklaard in zijn vordering tot vergoeding van 
kosten, en, met bevestiging van die uitspraak 
in zooverre, het door toenmaals klager tegen 
voormeld besluit van 30 Juli 1937 ingestelde 
beroep alsnog ongegrond moet worden ver
klaard, zulks met niet-ontvankelijkverklaring 
van de subsidiair en meer subsidiair gedane 
vorderingen, aangezien, gelijk uit het hiervoren 
overwogene voortvloeit, de administratieve 
rechter de bevoegdheid mist in een ontslag
besluit, als het onderhavige, wijziging t e 
brengen in de gronden of daarin de feitelijke 
gronden aan te geven, als door toenmaals 
klager bedoeld ; 

R echt doende iu naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, 

behoudens voorzoovcr verweerder, toenmaals 
klager, daarbij niet-ontvankelijk is verklaard 
in zijn vordering tot vergoeding der kosten ; 

Bevestigt die uitspraak in zooverre ; 
Verklaart verweerder, toenmaals klager, niet

ontvankelijk iu zijn subsidiair en meer subsidiair 
gedane vorderingen en verklaart zijn beroep 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Amsterdam van 30 Juli 1937 alsnog 
ongegrond. (A. R) 

1'l J 'llli 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 l e en 2e lid). ' 

Naweeën van de Wereld-J amboree. 
Het optreden van den klager als politie

agent tegenover eep afdeeling van de Ko
loniale Reserve was onhoffelijk en noode
loos dreigend. Klager was mitsdien straf
baar, immers in overtreding zijner ambts
instructie. 

De hem te dier zake opgelegde straf is 
echter in verband met verzachtende om
standigheden (de recalcitrante houding vau 
den bevel voeren den lui tenant) te zwaar. 

Uitspraak in zake: 
W. Cuperus, wonende te Bloemendaal , kla

ger, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. 
A. H. van de Veen, advocaat te Amsterdam, 

tegen: 
den Burgemeester van Bloemendaal, wonende 
aldaar, verweerder, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden: 
A. Hiemstra, Commissaris van Politie te Bloe
mendaal, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovengP 

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Bloemendaal 

d.d. 5 J anuari 1938 heeft besloten den agent 
van politie \V. Cuperus te straffen met ont
houding van zes dagen vacantie, zulks op 
grond dat genoemde agent zich op 8 Augustus 
1937 heeft schuldig gemaakt aan een ernstige 
overtreding van het bepaalde bij de artt. 2, 5 
en 7 zijner ambtsinstructie, blijkende zulks, 
volgens dit besluit, uit hetgeen daarin is aan
gehaald en overwogen, naar den inhoud waar
van hierbij wordt verwezen; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de ambtena
ren van politie in de gemeente Bloemendaal 
d.d . . 24 Februari 1938 als zijn oordeel heeft 
uitgesproken, dat aan voornoemden Cuperus 
een disciplinaire straf behoort te worden op
gelegd ter zake van overtreding van het be
paalde bij de artt. 5 en 7 zijner ambtsinstruc
t ie en dat die straf behoo1·t te zijn: .,Vier 
dagen extra dienst zonder beloon ing gedu
rende acht uren, te vervullen op dagen die 
anders voor klager vrije dagen zouden zijn 
geweest, gelijkelijk te verdeelen over acht 
weken"· 

0. dat de Burgemeester van Bloemendaal 
vervolgens bij brief van 15 Maart 1938 aan 
meergenoemden W. Cuperus onder meer -
voorzoover ten deze van belang - het vol
gende heeft bericht: 

,,Ter voldoening aan het derde lid van art. 
56 van het "Ambtenarenreglement Gemeente
politie" deel ik U het volgende mede. 

Bij brief van 9 Maart j .l. ontving ik mede
deel ing van de ·uitspraak van het Scheidsge
recht, gedaan naar aanleiding van het door 
U ingediend klaagschrift, d.d. 11 Januar i 
1938 , De kennisneming van de overwegingen 
en de conclus ie van dit College geven mij geen 
aanleiding zijn advies op te volgen, zoodat ik 
de straf, U opgelegd bij mijn besluit van 5 
Januari 1938, handhaaf."; 
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0 . dat W . Cu pei·us bij op 14 Apr il 1938 ter 
griffie van dezen Raad ingekomen, klaag
schrift beroep heeft ingesteld tegen voren
bedoeld beslu it van 15 Maart 1938 en op de 
daarin aangevoerde gronden heeft verzocht het 
besluit van den Burgemeester der gemeente 
Bloemendaal d.d . 5 Januar i 1938, gehandhaafd 
bij nader besluit van 15 Maart 1938, te ver
nietigen en u it te spreken, dat hem ter zake 
van de door hem gepleegde over tred ing een 
minder zware sti·af zal worden opgelegd; 

0. dat verweerder op de bij contra-memorie 
gestelde gronden heeft in oven veging gegeven 
klagers verwek van de hand te wijzen; 

I n rechte: 
0. dat opgemel d beslu it van 15 Maart 1938 

is genomen krachtens art. 56, l id 2, van het 
.,Ambtenaren reglement gemeentepolitie" van 
B loemendaal , l uidende: ,.H et bevoegd gezag 
besl ist binnen veertien dagen, nadat de uit
spraak van het scheidsgerecht te zij ner kenn is 
is gebracht, zooals het meent te moeten doen.", 
wodat bedoeld besluit moet worden aange
merkt als een, bedoeld in art. 3, lid 2, sub b, 
der Ambtenarenwet 1929, en het t ij dig daar
tegen ingestelde beroep ontvankelij k is, nu 
11iet van het bestaan over igens van eenigen 
grond is gebleken, welke tot niet-ontvanke lij k
verklaring van het beroep zoude moeten lei
den; 

0. dat alsnu moet worden beantwoord de 
vraag, of dat besluit, en daarmede dat van 
5 Januari 1938, op een der gronden, bedoeld 
in art. 58, li d 1 en 2, van evengenoemde wet 
kan worden aangevochten; 

0. dat deze Raad op grond van de gedi:ig
stnkken en het te zij ner terechtzitting ver
handelde a ls vaststaande aanneemt: 

dat op Zondag 8 Augustus 1937 een wandel
tocht is gehouden door de Broederschap van 
Oud-Padvinders naar het terre in van de We
reld-Jamboree te Vogelenzang, gemeente B loe
mendaal, voor we l ken wandeltocht de Bur
gemeester van B loemendaal vergunning heeft 
verleend onder zekern voorwaarden, waaron
der deze, dat met n iet meer dan drie personen 
11aast el kaar moch t wo,·den geloopen; 

dat aan d ien tocht heeft dee lgenomen een 
gewapend detachement van cle Kolon ia le Re
serve, onder beve l van een lsten l u itenant 
d ier Reserve, welk detachement in de ge
meente B loemendaal marcheerde in formatie 
met vieren; 

dat de hoofdagent van politie der gemeente 
Bloemendaal, L . Pouwer, en klager deze af
w ij k ing van de voorwaarden hebben geconsta
teerd en voren bedoelden officier hebben ver
zocht, overeenkomst ig een der geste lde voor 
waarden, den troep in een formatie van m in
der clan vier te doen loopen; 

dat rlie off icje ,· evenwel bij herhal i11g heeft 
geweigerd zijn troep een smallere format ie te 
doen aanne1nen; 

dat de hoofdagent zich toen aan het hoofd 
van den troep heeft geposteerd, teneinde dezen 
lot staan te brengen en klage r zich naar den 
1 inks achter aan den troep marcheerenden 
offioier heeft begeven en dezen heef t gesom
meerd a lsnog de fo rmatie te veranderen; 

dat, toen de officier andennaa l we igerde, 
klagel' een beweging naa& zij n pistooltasch 
heeft gemaakt, alsof h ij zij n p istool te voor-

schij n g ing halen on daar bij heeft gezegd: 
"Als U n iet met drieën marcheert, schiet ik 
door den troep", waarop eerstgenoemde heeft 
geroepen: ,.Als je schiet, sla ik je de her 
sens in''· 

dat kl;ger aan zij n bedreiging geen verder 
gevolg heeft gegeven ; 

dat t ijdens de woordenwisseling met den 
offi cier ki ager dezen heeft toegevoegd: ,. U 
bent een knap heer om het bu rgerlij k gezag 
zoo dwars te zitten."; 

0. dat klager door zich te gedragen, gel ij k 
h ij heeft gedaan, zich heeft schuldig gemaakt 
aan overtreding van het bepaal de in de artt. 
5 en 7 van de Instructie voor de agenten van 
poli t ie der gemeente Bl oemendaal , vorderende 
art. 5 onder meer, dat de agent van poli t ie 
optreedt met hoffel ijkhe id, ka lmte en besl ist
heid en zich onthoudt van driftige u itlati ngen 
en woordentwist, en lu idende art. 7 a ls volgt: 

"Bij het gebruik van wapengeweld handelt 
de agent naar de volgende beginselen: 

De wapens zij n den agent gegeven: 
a. voor de noodzakelijke verded iging van 

eigen- of een anders lichaam, eerbaarheid of 
goed, tegen oogenbli kkel ij ke wederrech telijke 
aanranding; 

b. voor het breken van verzet ondervonden 
bij het u itvoeren van een ambtel ijk bevel hem 
door het daart-0e bevoegde gezag gegeven. 

H et wapengeweld moet- in juiste vel'houd ing 
staan tot de gepleegde aanrand ing of het on
dervonden verzet. 

Ind ien l ichaamsgeweld voldoende is, mag 
geen toevlucht genomen worden tot wapen
geweld. 

B ij het gebruik van wapengeweld moet de 
voorkeur worden gegeven aan het m inst ge
l'aarlijke wapen. Van het vuurwapen mag dan 
eerst gebruik worden gemaakt als gebru ik 
van een ander wapen den agent noodlottig 
zoude kunnen worden."; 

0 . toch dat, hoewel naar 's Raads oordeel 
de vorenbedoelde luitenant en de met hem 
loopende militairen, door het enkele feit van 
deelneming aan den wandeltocht, verpl icht 
waren zich te onderwerpen aan de voor den 
wandel tocht door den Burgemeester van Bloe
mendaal o. a. gestelde voorwaarde, dat Len 
hoogste in een format.ie van dri e moch t worden 
gewandeld, zulks niet wegneemt, dat klager 
zich had moeten onthouden van de onho[fe lij ke 
uitdrukking: ,.U bent een knap heer om het 
burgerlijk gezag wo dwars te zitten.", en dat 
er voor het maken van eon beweging Haa r zij11 
pistooltasch en het uiten van een bech·eiging 
door den troep te zull en sch ieten geen reden, 
als in gemeld at"tikel 7 bedoeld, bestond; 

0. · dat klager echter n iet gezegd kan worden 
art. 2 van vorengemelde Instructie te hebben 
overtreden - ge lij k verweerde r in het bes lu it 
van 5 J a nua ri 1938 ten onrech te heeft gesteld 
- aangezien van het niet als zij n meerder<' 
erkennen van of het niet als zoodan ig ge
hoorzamen aan den hoofdagent T,. P o 11 we r in 
casu n iet is gebleken; 

0. dat uit het h iervoren ovenrogene vo lgt, 
dat verweerder, krachtens het bepaalde in art. 
26, l id 1 , aanhef en sub c van het "Ambtena
renreglement gemeentep-0! itie" n1n B loemen 
daal , bevoegd was k lager wegens het n ie t. 
alth ans n iet behoor! ij k na komen va11 de opge-
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legde verplichtingen, te straffen met onthou
ding van zes dagen vacantie, wodat de hier
voren bedoelde besluiten van verweerder niet 
kunnen ge,Älgd worden feitelijk of rechtens 
met dit artikel of met vornnbedoelde artt. 5 
en 7 de,· Instrnctie te strijden, zijnde den Raad 
ook overigens niet gebleken van het bestaan 
van een ig algemeen verbindend voorschrift, 
waarmede deze besluiten zouden strijden; 

0 . dat ook niet met recht kan worden be
weerd, dat verweerder bij het nemen van die 
besluiten van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel 
e inden, waarvoor die bevoegdheid is ,gegeven; 

0. dat thans nog ter beantwoordmg ove,·
blijft de vrnag, of tusschen de opgelegde straf 
en de gepleegde overtreding onevenred igheid 
bestaat, welke vraag deze Raad bevestigend 
beantwoordt, va n oordeel zijnde, dat door een 
straf, als wa,utoe door het Scheidsgerecht d.d. 
24 Febrna ri 1938 is geadviseerd, elf overtre
ding als voldoende gecorrigeerd is te achten; 

0. dat de Raad hierbij in het bijzonder in 
aanmerking neemt, dat een voor klager ver
zachtende omstandigheid moet worden gezien 
in de door den vorenbedoe lden I ui tenant aan
genomen rncalcitrante houding, welke aan le i
ding was tot hetgeen ten deze is geschied; 

0 . dat mitsdien, met gegrondverklaring van 
klagers be roep, het bes) uit van verweerder 
van 15 Maart 1938, en daarmede diens besluit 
van 5 Januari 1938, moeten worden nietig 
verklaard; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Verkl aart klagers beroep gegrnnd; 
Verklaart het besluit van verweerder van 

J 5 Maart 1938, en daarmede diens besluit van 
5 J anuari 1938, niet ig. 

(A. B.) 

14 J -uli 1938. U [TSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 a rt. 58 J e lid j 0

• 5e lid ). 
Een besluit tot tenuitvoerlegging van 

een destijds voorwaardelijk gegeven ont
slag-al s-stra f is een bes luit, waartegen de 
ambtenaar in bernep kan komen, d,iar het 
wel wu kunnen strijden met eenig toepas
sel ijk a lgemeen verbindend voorschr ift. 

I. c. stond voor den ambtenaar admini 
stratief beroep niet open, zoodat hij door 
den eersten rechte,· in zijn beroep had be
hoorcn te wo,·den ontvange n. 

Uitspraak in zake : 
De Directeur-Generaal der Posterij en , Tele

grnfie en Telefonie te 's-Grnvenhage, eischer/ 
gedaagde in hooger beroep, voor wien ter 
openbare terechtzitting a ls gemachtigde is op
getreden: Mr. C. C. Geyl, referendaris bij het 
Hoofdbestum· der Posterij en, Telegrafie en 
Tel efoni e, wonende te 's-GnlYenhage, 

tegen: 
X. , ,rnnende te Amsterdam, gedaagde/eische ,· 
in hooge r beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Bernep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 

Wat aangaat de feiten van het twistgedin(I: 
0. dat de Directeur-Generaal der P osterijen, 

Telegrafie en Telefonie te 's-Gravenhage op 
9 October 1937 het navolgencle besluit heeft 
genomen: 

,,De Directeur-Generaal der Posterijen. Te
legrafie en Tel efonie , 

Gelet op art. 81, 1 id 3, ARR en art. 44 
DAPTT; 

Gezien het rapport van den Inspecteur de r 
PTT te Middelbmg cl.cl . 22 Jnli 1937 m·. 
1245/1936/7; 

0 . dat de besteller b/d PTT-dienst X. te Ril 
land zich in den nacht van 23 op 24 Januari 
1937 heeft schuldig gemaakt aan straatschen
derij en deswege door den Kantonrechter te 
Middelblll'g is veroordeeld tot een geldboete 
van f 10, bij gebreke van betaling en rnrhaal 
te vervangen door 10 dagen hechtenis ; 

dat X. voornoemd door het sa menwonen met 
een andere clan zijn wettige vrouw in zij11 
tegenwoordige standplaa ts aanstoot heeft ge
geven en nog geeft; 

dat meergenoemde besteller door zijn gedra
gingen hi ervoren gereleveerd, heeft gehandeld 
in strijd met de voorwaarden, verbonden aan 
de hem bij schrijven d.d. 14 Juli J 936 nr. 
8112 S opgelegde bestraffing met voorwaar
delijk ontslag; 

Bepaalt, dat de bestraffing met ontslag, bij 
schrijven d.d . 14 Juli 1936 nr. 8112 S aan den 
besteller X. te Rilland voorwaardelijk opge
legd, wordt ten uitvoer gelegd met ingang 
van 20 November 1937; 

Deelt voornoemden besteller mede, dat hij 
de gewcnscht van deze beslissin" binnen 30 
dagen een klaagschrift kan indi enen bij het 
Ambtenarengerecht te 's-Hertogenbosch op de 
in de Ambtenarenwet 1929 aangegeven wijze, 
maar dat dezerzijds geenszins zekerheid kan 
worden gegeven, dat hij eventueel in zijn be
roep onb·ankel ijk zal worden ve rkl aard; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Hertu
genbosch bij uitspraak van 14 Maart 1938 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- X. voornoemd niet-ontvankelijk heeft rnr
klaard in zijn beroep, ingevolge het bepaalde 
bij art. 58, 1 id 5, de r Ambtena1·enwet 1929; 

0. dat de Directeur-Generaal der Posterijen , 
Telegrafie en Telefonie van die ui tspraak 
tijdi g is gekomen in hooger bernep en bij be
roepschrift op de daarbij aangevoerde grnnclen 
bezwaar heeft gemaakt tegen de overwegingen, 
waarop de bestreden uitspraak rust en dezen 
Raad heeft verzocht de uitspraak van het 
Arnbtenare ngerecht te 's-H e rtoge nbosch te ver
nietigen en X. voornoemd a lsnog niet-ontvan
kelijk te ,·erklaren in zij n beroep op grond, 
dat het beslui t tot het ten uitvoer leggen van 
een straf niet is een besluit of handeling, noch 
een we igering, als bedoeld in art. 58 eerste 
1 id van de Ambtenarenwet en ook het tweede 
lid van genoemd a rt. 58 den geëxecuteerde 
i. c. geen gelegenheid tot beroep biedt, zijnde 
subs idi air verwezen naar het bij contra-me
morie in ee rsten aanleg aangevoe rde, blijkens 
hetwelk subs idiair was geconcludeerd tot on
gegrondverk lar ing van het beroep van toen
maals klage,· en tot handhaving van de bestre
den besliss ing, met alle gevolgen van dien; 

0. dat ook X. van opgemelde uitspraak tij 
dig in hooger be roep is gekomen en op de bij 



349 16 JUL! 1938 

beroepschrift aangevoerde gronden kennelijk 
bedoelt te verweken , dat deze Raad zal ve r
staan, dat hij ten onrechte is ontslagen; 

I n rechte: 
0. dat bij het bij dezen Raad door X. voor

noemd instell en van beroep niet in acht zijn 
genomen alle ten deze in aanmerking komende 
voorschriften va n de Ambtenarenwet 1929 en 
hij door den fungee rend-Voorzitter van d~zen 
R aad op 13 April 1938 is uitgenoodi gd de ge
pleegde, in die uitnoodiging met name aan
geduide, verzuimen binnen één 1naand daat·na 
te hers teil en; 

0. dat, nu X. voornoemd de door hem ge
p leegde verzuimen niet heeft hersteld , hij in 
zijn hooger beroep niet-ontvankelij k behoort 
te worden ver ki aard; 

0. dat in het onderhavige geval a ll eree rst 
Lehoort te worden beantwoord de vraag, of het 
beslui t door e ischer/gedaagde op 9 October 
1937 genomen - hetwelk niet is een bes luit, 
waarbij reeds direct de vroeger voorwaardelijk 
opgelegde straf wordt ten uitvoer gelegd, doch 
er een is tot tenui tvoerl egging dier straf, het
welk derhalve a lsnog een .uitvoeringshandeling 
behoeft - is aan te merken a ls een besluit, 
bedoeld in a rt. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929; 

0 . dat, in tegenstelling met het primair ten 
deze door e ischer/gedaagde ter zake ingeno
men standpunt, deze R aad van oordee l is, dat 
wel degelij k een a lgemeen verbindend voor
schrift valt aan te wijzen, waarmede voren
bedoeld besluit van 9 October 1937 wude kun
nen strijden , te weten het voorschrift, neer-• 
gelegd in art. 81, lid 3, j 0

• art. 80 van he t 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, welke 
strijd i_i:n1ners . o. a. aanwezig zoude zijn, indien 
zou bhJken, dat van het zich schuldi g ma ken 
aan een soortgelij k, of ande,· ernstig pi ichts
.verzu im of zelfs van eenig plichtsverzu im geen 
sprake was, zijnde a ldus ook de mogelijkheid 
van "détournement de pouvoir" niet ui t te 
sluiten; 

0. dat mi tsd ien de hiervoren gestelde vraao-
bevestigend moet worden beantwoord. 

0 

0. dat voort,<; naar 's Raads oordeel X . zich 
terecht tot het Ambtenarengerncht te 's-Her
togenbosch heeft gewend, nu in geen enkel 
artikel, en met name niet in art. 49 of 50 van 
het vigeerende reglement, houdende de bÜwn
dere dienstvoorwaarden voor de ambtenaren 
bij het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en '1'elefonie, ten aanzien va n het instell en 
van bemep tegen een besluit, als waarvan ten 
deze spra ke is, eenigerlei regeling is te vin
den; 

0. dat hierui t vol gt, dat de ee rste rechter 
ten onrechte X. niet-ontvankelijk verklaarde 
in zijn bemep en alsnog zal hehooren na te 
gaan, of het ten deze door e ischer/gedaagde 
in hooger beroep genomen bes lui t op een der 
gronden, bedoeld in art. 58, lid 1 , der Amb
tenarenwet 1929, kan worden aang·evochten, 
zoodat met vernietiging van de uitspraak, 
waarvan beroep, X . alsnog moet worden ver
klaard ontvankelijk in zijn bij het Ambtena
rengerecht te 's-Hertogenbosch ingestelde be
rnep tegen voornoemd besluit en derhalve 
krachtens het bepaalde in art. 110 der Amb
tenarenwet 1929 de zaak naar opgemeld Col
lege behoort te worden ternggewezen om te 

worden hervat in den stand, waarin zij zich 
bevond ; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Verkl aart X . niet-ontvankelijk in zijn bij 

dezen R aad ingesteld hooger beroep ; 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep: 

__ Verklaart .x . voornoe'!1d a lsnog ontvanke'
l!Jk 111 het door hem biJ het Ambtenarenge
rech~. te 's-Hertogenbosch ingestelde beroep ; 

\V1Jst de zaak terug naar dat Ambtenaren-
gerecht om te worden hervat in den stand 
waarin zij zich bevond. ' 

(A.B.) 

16 hdi 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39) . 

De gemeente waar de echtgenoot van de 
patiënte, die in een andere gemeente in 
het bevolkingsregister is ingeschreven, 
rloch de echtelijke woning sedert drie ja
ren niet heeft bezocht, meermalen nacht
verblijf houd t, moet beschouwd worden als 
zij n hoofd ve rblijf. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige A. M. J.-J ; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 29 
Juni 1938, n° . 295; 

Op de voordracht van Onzen Minis ter van 
Binnenlandsche Za ken van 8 Juli 1938, no. 
7693, afdeeling Armwezen ; 
. 0. dat A. M. J. , t e Blerick, echtgenoote van 
J . J., op 14 Februari 1938 door den burgemeester 
,an Maasbree, waar zij sinds jaren verbleef, in 
bewaring moest worden gesteld in het Sint 
Annagesticht t e Venray, waarna op aanvrage 
van haar zoon de rechterlijke machtiging tot 
opneming van de patiënte in die inrichting op 
21 F ebruari daaraanvolgend werd verleend; 

dat over de betaling van de kosten van ver
pleging geschil is ontstaan tusschen de gemeenten 
Maasbree en Amby, en Gedeputeerde Staten 
van Limburg er niet in zijn geslaagd de zaak 
in der minne bij te leggen ; 

dat burgemeest er en wethouders van Maas
bree niet bereid zijn de kosten van verpleging 
voor rekening van hunne gemeente te nemen, 
daartoe aanvoerende, dat de patiënte wettelijke 
woonplaats heeft bij h aren echtgenoot, die 
sedert drie jaren de echtelijke woning te Blerick 
(gemeente Maasbree) niet heeft bezocht, doch 
als ovenbouwer bij de Firma D. nu hier dan 
daar werkzaam is en telkens terugkeert naar 
Amby, zoodat deze niet m eer kan geacht worden 
zijn woonplaats in de gemeente Maasbree te 
hebben; 

dat ook burgemeester en wethouders van 
Amby hunne gen1.eente niet met de kosten van 
verpleging van de patiënte in het gesticht 
wenschen t e zien belast, omdat huns inziens 
haar echtgenoot niet in hunne gemeente woont, 
waartoe z ij aanvoeren, dat hij soms tien, doch 
ten hoogste vijftien maal per maand in Amby 
nachtverblijf houdt, al naar gelang hij in de 
omgeving dier gemeente werkzaamheden ver
richt ; dat hij voorkomt in het bevolkingsre
gister en op de kiezerslijst van Maasbree, t erwijl 
hij ook aldaar in de Rijksinkomstenbelasting 
is aangeslagen ; 
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0. dat, nu uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat de echtgenoot der patiënte vrijwel nooit 
te Blerick komt en daartegen soms 10 en ook 
~vel 15 maal per maand in de gemeente Amby 
rn een logement nachtverblijf houdt, aange
nomen moet worden, dat hij te Amby zijn 
hoofdverblijf heeft ; · 

dat dus, toen de rechterlijke machtiging om 
de patiënte in het gesticht te plaatsen, werd 
aangevraagd, . zij haar woonplaats had in de 
gemeente Amby; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedaevonden en verstaan : 
de gemeente Amby aan te wijzen als de woon

plaats van de armlastige krankzinnige A. M. 
J.-J. , voor de toepassing van artikel 39 der 
Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz . (A.B.) 

16 Juli 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 15 [n ieuwl). 

Waar is komen vast te staan, dat appel
lant van zijn geboorte af onafgebroken te 
Luik heeft gewoond, de Nedel'landsche 
taa l niet kent en de Nederlandsche na
tionaliteit heeft verloren, moet worden 
aangenomen, dat de band van den appel
lant met Nederland dusdanig is verzwakt, 
dat hij geacht moet worden te verkeeren 
in een bijzonder geval, als bedoeld in art. 
15 le lid onder e. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. H. Uurlings, te Luik (B). dienstplichtige 
der lichting 1923 uit Rotterdam, tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Defensie 
van 16 November 1937, Vlle afdeeling, n° . 284 
V., waarbij hem vrijstelling van den dienst
plicht wegens aanwezigheid van een bijzonder 
geval is geweigerd ; 

Den Raad Yan State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Mei 1938, n°. 56; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 8 Juli 1938, VIIe afd., n°. 306 V. 

0. dat de beslissing van den Minister steunt 
op de overweging, dat de omstandigheid, dat 
de dienstplichtige de Nederlandsche nationa-
1 ite it heeft verloren, geen verandering brengt 
in zijne verhouding tot de dienstplicht hier te 
lande; 

dat de appell ant in beroep in hoofdzaak aan
voert, dat hij op 2 Augustus 1902 geboren is 
te Lu ik en daar onafgebroken heeft gewoond ; 
dat hij zijn eerste oefening heeft vervu ld in 
1923 bij het 13e Regiment Infanterie: dat hij 
later zijne Nederlandsche nationali te it verloor 
door geen verzoekschrift om verlenging in te 
dienen; dat hij in 1937 een oproeping voor 
herhalingsoefeningen ontving, waartoe hij zich 
van 7 tot 9 October in dat jaar bij zijn regi
ment moest vervoegen; dat hij, afgaande op 
inlichtingen, hem verstrekt door den Consul 
der N ederlanden te Luik, in de meening ver
keerde, dat hij niet meer dienstplichtig was en 
zich daarom op 4 October 1937 tot den Mi ni s
ter van Defens ie wendde; dat hij van den Mi
niste r evenwel een afwijzende beschikking ont-

ving, inzooverre zijn schrijven was bedoeld al 
een verzoek om vrijstelling van den dienstplicht 
te verkrij gen; dat hij thans in beroep verzoekt 
hem vrijste]] ing te willen geven op deze g-ron
den: l e. dat hij gezinshoofd en eenige kost
winner is; 2e. dat hij aan het hoofd staat 
eener zaak, waar zijn aanwezighe id niet ge
mist kan worden; 3e. dat hij , nu hij de N e
derl andsche nationaliteit verloren heeft, voo1:
nemens is stappen te doen om de Belgische 
voor zich en zijn zoontje te verwerven; 4e. dat 
hij de Nederlandsche taal absoluut n iet kent 
en dus niet in staat is bevelen en opdrachten , 
in die taal gegeven, te ve1·staan of uit te voe
ren, wat ook tijdens zijn eerste oefeni ng is ge
bleken; dat hij tenslotte verwekt om, indien 
hem op deze gronden onverhoopt geen vrij- . 
stelling van den dienstplicht kan worden ver
leend, hem in elk geval vrijstelling te willen 
geven van het deelnemen aan herhalingsoefe
ningen: 

0. dat op grond van een, op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur uitgebracht ambts
bericht van den Consul der Nederlanden te 
Luik is komen vast te staan, dat de appellant 
van zijne geboorte af onafgebroken te Luik 
heeft gewoond en dat hij de Neder landsche 
taal niet kent; 

dat onder deze omstandigheden, mede gelet 
op het feit. dat de appellant, zooals uit de 
stukken blijkt, de Nederlandsche nationaliteit 
heeft verloren, moet worden aangenomen, 
dat de band van den appellant met ederland 
dusdanig is verzwakt, dat hij geacht moet 
worden te verkeeren in een bijzonder geval, op 
grond waarvan hem krachtens artikel 15 , eer
ste lid , onder e, der Dienstplichtwet vrijstelling 
van den Dienstplicht behoort te worden ve 1·
leend ; 

Gezien de evengenoemde wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van de bestreden bes] issing 

van Onzen Minister van Defensie van 16 No
vember 1937, VIIe afdeeling, n° . 284 V. , aan 
A. H . Uurlings te Luik, dienstplichtige der 
lichting 1923 uit Rotterdam, a lsnog voorgoed 
vrijstelling van den dienstplicht te verleenen. 

Onze Minister van Defensie is belast enz. 
(A.B.) 

18 Juli 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 11 j 0

• a rtt. 1 en 9). 
Ook zonder dat in art. 11 eerste lid uit

drukkelijk 111e lding wordt ge n1 aakt van 
art. 9, zijn de besluiten tot vaststell ing, 
aanvulling, wijziging of intrekking van 
voorschriften, a ls in dit art. bedoeld, aan 
de goedkeuring van Ged. Staten onder
worpen, aangezien art. 9, l e lid slechts 
een tweetal bevoegdheden vermeldt, welke 
ten aanzien van de voorschr iften , als in 
art. 1 bedoeld, aan B . en W. kunnen wor
den verleend, en de in art. 1 bedoelde 
voorschriften krachtens art. 11 aan de 
goedkeuri ng van Geel. Staten onderworpen 
zij n. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Elsloo tegen het besluit 
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van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
28 Januari 1938, 4e afdeeling La. 635/3 U, 
waarbij o.m. goedkeuring is onthouden aan een 
wijziging van de bouwverordening dier gemeen
te; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen \7an Bestuur, gehoord, advies van 22 
1938, N°. 281; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Juli 1938, No. 
5956 M/P.B.R., a:fdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Elsloo bij zijn 
besluit van 30 December 1937 o. m. een artikel 
28 der verordening op het bouwen en de bewo
ning heeft toegevoegd een nieuw lid, luidende : 

4 . Van het bepaalde in den eersten zin van 
het tweede lid van dit artikel kunnen burge
meester en wethouders ontheffing verleenen 
in geval van onvermogen van den eigenaar der 
woning. Van het onvermogen moet blijken 
uit een over te leggen staat van bezittingen en 
inkomen van den eigenaar der woning ; 

dat Gedeputeerd e Staten van Limburg bij 
hun besluit van 28 Januari 1938, 40 afdeeling, 
La. 635/3 U, hieraan hun goedkeuring hebben 
onthouden, daarbij overwegende, dat van de 
in artikel 28 bedoelde verplichting tot aanslui
ting van alle nieuw gebouwde woningen aan 
het buizennet der Naamlooze Vennootschap 
Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg 
thans reeds vrijstelling mogelijk is, wanneer 
de door de genoemde maatschappij voor een
maal in rekening te brengen ko ten van aan
sluiting meer dan f 50.- bedragen ; dat -
daargelaten of het aannemelijk is, dat iemand, 
die een nieuwe woning bouwt, wegens onvermo
gen niet in staat zou zijn een bedrag van ten 
hoogste vijftig gulden te besteden voor aanslui
ting van die woning aan de drinkwaterleiding -
uitbreiding van de bestaande ontheffingsmoge
lijkheid in strijd moet worden geacht met het 
belang der volksgezondheid ; 

dat de raad der gemeente Elsloo in beroep 
aanvoert, dat de strekking van het onderhavige 
artikel is, burgemeester en wethouders te mach 
tigen om ingevolge artikel 9, lid 1, onder b, 
der Woningwet, vrijstelling te verleenen van 
het voldoen aan het bepaalde in artikel 28 
der verordening op het bouwen en de bewoning; 
dat blijkens artikel 11, lid l, der Woningwet, 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten uit
sluitend verei cht wordt op de besluiten tot 
vaststelling, aanvulling, w:ijziging of intrekking 
van de in artikel l, in artikel 2 en in artikel 7, 
eerste lid, bedoelde voorschriften ; dat derhalve 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten op 
de onderwerpelijke wijziging, wat betreft artikel 
2 dezer wijzigingsverordening, niet vereischt 
werd en zij zich mitsdien van een beslissing in 
deze hadden moeten onthouden ; 

O. dat ingevolge artikel 11, eerste lid, der 
Woningwet o.m. aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten zijn onderworpen besluiten 
van den gemeenteraad tot vaststelling, aanvul
ling, wijziging of intrekking van de in artikel 1 
der wet bedoelde voorschriften ; 

dat het eerste lid van artikel 9 der Woningwet 
niet anders doet dan een tweetal bevoegdheden 
vermelden, welke ten aanzien van de voor
schriften, als in artikel l bedoeld, aan burge
meester en wethouders kunnen worden ver
leend; 

dat hieruit volgt, dat ook zonder dat in artikel 
11 , eer te lid, uitdrukkelijk melding wordt ge
maakt van artikel 9, de besluiten tot vaststel· 
ling, aanvulling, wijziging of intrekking van 
voorschriften, als in dit artikel bedoeld, aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten zijn on
derworpen; 

dat m itsdien het bezwaar van den gemeente
raad tegen het bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten niet opgaat ; 

0 . dat Wij Ons ook overigens met dit besluit 
kunnen vereenigen ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

bel ast, enz. 
(A.B.) 

21 Jul i 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 5e en le lid) . 

Stond voor eischeresse administratief be
roep (i.c. beroep op de Kroon) open tegen 
het bestreden besluit? Neen. 

H et bestreden bes! uit verklaart de C. 
R. v. B. - in tegenstelling tot het Amb
tenarengerecht - nietig, daar het strijd t 
met die bepaling der gemeentel ij ke ver
ordening, waa,·bij ook aan een ontslagen 
ambtenaar (en niet al leen aan hem, die 
zonder ontslag van zijn werkzaamheden 
wordt ontheven i. v. m. de opheffing zijner 
betrekking) wachtgeld wordt verzekerd. 

Ouderdomspensioen, genoemd in evenge
zegde verordening, omvat niet vervroegd 
ouderdomspensioen. 

(Zie omtrent een en ande,· het K. B. 
van 4 April 1938, n°. 28, hiervoor blz. 
549). 

Uitspraak in zake: 
A. C. Provily, wonende te Zaandam, eische

resse in hooger beroep, voor wie ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde· is opgetreden : 
Mr. 1\1. J. van dor Flier, advocaat te 's-Graven
hage, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Zaandam, gedaagde in hooger beroep, 
vertegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden : G. Blom, hoofdcommies ter 
secretarie der gemeente Zaandam, wonende 
aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat A. C. Provily voornoemd zich bij 

schrijven van 27 November 1937 tot Burge
meester en Wethouders van Zaandam heeft 
gewend met het verzoek te willen bevorderen, 
dat aan haar met ingang van 1 Januari 1938 
wachtgeld wordt toegekend overeenkomstig de 
bepalingen van het Ambtenarenreglement der 
gemeente Zaandam, zulks op grond dat haar 
met ingang van laatstbedocldon datwn eervol 
ontslag is verleend uit haar betrekking van 
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directri ce van den verplegingsdienst bij den 
gemeentelijken geneeskundigen dienst aldaar ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Zaandam bij brief van 6 December 1937 aan 
eischeresse hebben medegedeeld, dat haar 
vorenbedoeld verzoek niet voor inwilliging 
vatbaar is, ,,daar men, ingevolge artikel 41 van 
het Ambtenarenreglement niet voor wachtgeld 
in aanmerking komt, indien men in de t ermen 
valt ouderdoms- of invaliditeitspensioen te 
ontvangen."; 

0 . dat het Ambtenarengerecht t e Amsterdam 
bij uitspraak van 4 April 1938 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het door 
eischeresse, toenmaals klaagster, tegen voren
bedoeld besluit ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard ; 

0. dat eischeresse van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij beroep
schrift aangevoerde gronden heeft verzocht die 
uitspraak te vernietigen en opnieuw recht 
doende het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Zaandam van 6 December 1937, 
waarbij aan haar toekenning van wachtgeld 
geweigerd werd, t e vernietigen en t e bepalen, 
dat aan haar toekomt een wachtgeld t en bedrage 
van f 1915.- per jaar met ingang van 1 J a
nuari 1938; 

0. dat de Burgemeester van Zaandam in zijn 
opgemelde hoedanigheid bij contra-memorie de 
gronden heeft uiteengezet , waarop hij h(left 
geconcludeerd , dat aan eischeresse volkomen 
recht gedaan is en dat naar zijn meening haar 
beroep ongegrond moet worden verklaard ; 

In rechte: 
0. dat de eerste rechter op goede gronden, 

welke deze Raad overneemt en t ot de zijne 
maakt 1 , heeft overwogen, dat t egen het 'be
streden besluit voor eischeresse beroep op de 
Kroon niet openstond, weshalve het ingestelde 
beroep ontvankelijk was, nu ook geen andere 
grond aanwezig was, welke tot niet -ontvanke
lijkverklaring daarvan zoude moeten leiden ; 

0. dat alsnu moet worden beantwoord de 
vraag, of het bestreden beslui t - hetwelk in 
wezen niet anders is dan een besluit tot afwij
zing van het desbetreffende verzoek om wacht
geld - op een der gronden, bedoeld in artikel 58, 
lid 1, der Ambtenarenwet 1929 kan worden 
aangevochten ; 

0. dat in de beroepen uitspraak is aan
genomen, dat alleen ambtenaren en niet ont
slagen-ambtenaren in den zin van het " Ambte• 
naren-reglement" van Zaandam in het genot 
kunnen zijn van wachtgeld, als in dat reglement 
bedoeld; 

0. dat tot deze opvatting aanleiding zoude 
kunnen geven het bepaalde in artikel 66, lid 1 
en lid 2, aanhef en sub d, van het Ambtenaren
reglement der gemeente Zaandam, krachtens 
welke bepalingen eervol ontslag wordt gegeven 
door dcngeen, die den ambtenaar heeft aan
gesteld, wegens afloop van den termij n, gedu
rende welken wachtgeld is verleend ; 

0. echter dat deze bepaling, welke is op
genomen in hoofdstuk IX, regelende het "Einde 
van het dienstverband" , geensz;,,,s uitsluit de 
mogelijkheid, dat ook een ontslagen ambtenaar, 
in den zin van opgeroeid reglement, in het genot 
is van wachtgeld, wordende toch het hebben 

1 Zie noot onder deze ui tsp raak. 

van aanspraak op en het toekem10n van wacht
geld geregeld niet in hoofdstuk IX, doch in 
hoofdstuk VI van het reglement, als titel 
dragende "Wachtgelden", waarvan t en deze in 
het bijzonder artikel 40 de aandacht vraagt ; 

0. dat dit artikel weliswaar niet, uitmunt 
door een groote mate van duidelijkheid, doch 
dat de t ekst zijner leden, in hun onderling ver
band en samenhang genomen, noopt aan te 
nemen, gelijk deze Raad dan ook aanneemt, 
dat zoowel bij opheffing van de betrekking, 
doordat de diensten van den ambtenaar over
bodig zijn geworden, zonder outs.lag, als ook bij 
ontslag in verband met zoodanige opheffing, aan 
een betrokkene recht op wachtgeld is verzekerd, 
indien overigens aan de in het artikel gestelde 
voorwaarden word t voldaan; wordende hierbij 
o.a. in het bijzonder verwezen naar lid 3, aanhef 
en sub b, krachtens hetwelk voor de toepassing 
van de wachtgeldregeling diensttij :1 in een neven
betrekking !echts in aanmerking komt, indien 
het wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend, alsook naar lid 4, 
waarin gesproken wordt van : de bezoldigini;, 
die in de verlaten bet rekking op den dag vóor 
het ontslag werd genoten ; welke zinsneden 
althans alleszins duidelijk zijn en zeker niet de, 
voor het eerst bij contra-memorie in hooger 
beroep door gedaagde gegeven uitlegging recht
vaardigen, als zoude met het ontslag kennelijk 
bedoeld zijn het ontslag van werkzaamheden 
en niet het einde van het dienstverband ; 

0. nu dat in casu, gelijk op grond van de 
gedingstukken als vast staande moet worden 
aangenomen, bij besluit van den Raad der 
gemeente Zaandam van 22 Juni 1936 is besloten 
eischeresses betrekking van directrice van den 
verplegingsdienst bij den gemeentelijken genees
kundigen dienst aldaar op te heffen met ingang 
van een tijdstip, te bepalen door gedaagde, en 
dat eischeresse bij besluit van gedaagde van 
15 October 1937 met ingang van 1 J anuari 1938 
uit haar betrekking eervol is ontslagen, nadat 
zij tot dien datum, en wel sinds 1 Augustus 1936, 
verlof met behoud van haar bezoldiging had 
genoten ; 

0. dat , hoewel zulks niet met zooveel woorden 
uit het, sindsdien onherroepelijk geworden, 
ontslagbesluit blijkt, gedaagde door dit besluit 
kennelijk mede uitvoering heeft willen geven 
aan voormeld besluit van den gemeenteraad 
van 22 Juni 1936, zoodat t en deze de datum 
van ingang van het ontslag samenvalt met dien 
van de opheffing der betrekking ; 

0. dat dus uit het vorenstaande volgt, dat, 
gelet op voormeld a rtikel 40, eischeresse met 
ingang van 1 Januari 1938 r echt op wachtgeld 
heeft, t enzü op haar , die met ingang van 
1 Januari 1938 in de t ermen viel om vervroegd 
ouderdomspensioen te genieten - hetwelk 
haar ook met ingang van dezen datum tot een 
bedrag van f 1543.- per jaar is t oegekend -
van toepassing zoude zijn het bepaalde in 
artikel 41, lid l, aanhef en sub a van voormeld 
Ambtenarenreglement, krachtens welke bepa
ling het wachtgeld vervalt, indien de ambtenaar 
in de termen valt, ouderdoms- of invaliditeits
pensioen t e genieten, met den dag, waarop het 
pensioen ingaat ; 

0 . dat gedaagde de meening is toegedaan, 
dat gezegd a rtikel op eischeresse wel toepasseliJ k 
is, van oordeel zij nde, dat ouderdomspensioen, 
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aldaar vermeld, ook vervroegd ouderdoms
pensioen omvat; 

0 . dat deze Raad gedaagde hierin echter niet 
kan volgen en dat wel in het bijzonder op grond 
van hetgeen is bepaald in lid 2 van artikel 42 
van voormeld Ambtenarenreglement, krachtens 
hetwelk, voorzoover ten deze van belang, in 
het geval, dat de ambtenaar in de termen valt 
pensioen te genieten, anders dan het ouderdoms
of invaliditeitspensioen, het wachtgeld op den 
voet van artikel 41 en het eerste lid van 
artikel 42 geheel of gedeeltelijk wordt geschorst ; 
brengende toch een redelijke uitlegging hiervan 
mee, dat dit andere pensioen zeker ook kan 
wezen een vervroegd ouderdomspensioen en 
niet enkel een verhoogd invaliditeitspensioen, 
waaraan, blijkens het door gedaagde bij contra
memorie in eersten aanleg ingenomen stand
punt, ,,kan zijn gedacht" ; 

0. dat mitsdien met vernietiging van de 
uitspraak, waarvan hooger beroep, het bestreden 
besluit wegens strijd met het algemeen ver
bindend voorschrift, neergelegd in voormeld 
artikel 40, moet worden nietig verklaard en 
moet worden verstaan, dat eischeresse met 
ingang van 1 Januari 1938 recht heeft op 
wachtgeld gedurende de termijnen en tot de 
bedragen, als bedoeld in artikel 40, lid 2, aanhef 
en sub b - staande vast, dat eischeresse ten 
tijde van het ontslag niet was kostwinster van 
een gezin - zulks, gelet op artikel 42, lid 2, 
met aftrek van het bedrag van haar vervroegd 
ouderdomspensioen ; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep en verklaart nietig het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Zaandam van 
6 December 1937 ; 

Verstaat, dat eischeresse met ingang van 
1 Januari 1938 recht heeft op wachtgeld ge
durende de termijnen en tot de bedragen, als 
bedoeld in artikel 40, lid 2, aanhef en sub b, 
van het "Ambtenaren-reglement", zulks met 
aftrek van haar vervroegd ouderdomspensioen . 

Noot. 
1 Deze overwegingen luiden : 
0. dat het Gerecht, alvorens de gegrondheid 

van een beroep te onderzoeken, de ontvankelijk
heid ervan heeft na te gaan ; en te dezen aanzien 
in het onderhavige geval behoort t e worden 
overwogen, of het ingestelde beroep wellicht 
niet-ontvankelijk moet worden geacht krachtens 
het vijfde lid van artikel 58 der Ambtenarenwet 
1929, hetwelk - voorzoover thans van belang 
- voorschrijft, dat niet-ontvankelijk is het 
beroep tegen een besluit waartegen administra
tief beroep openstaat of heeft opengestaan ; 

0 . dat artikel LXXXVII der wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad 216) - voorzoover thans van 
belang - toch aan d e n ambtenaar, die wordt 
ontslagen op grond van opheffing van zijn 
betrekking of op grond van een nieuwe organi
satie van zijn dienstvak, ten aanzien van 
welken ambtenaar van rijkswege geen wacht
geldregeling is vastgesteld en wien voorts door 
het lichaam in welks dienst hij was geen wacht
geld wordt toegekend, de bevoegdheid verleent, 
binnen een maand na het t1Jdst1p waarop het 
ontslag ingaat, de beslissing in te roepen der 
Kroon ; en het nu de vraag is, of de klaagster 
aan dit voorschrift de bevoegdheid kon ont-

L. 1938. 

leenen, tegen het bestreden besluit op te komen 
bij de Kroon - hetgeen de klaagster inderdaad 
heeft gedaan - en zoo ja, of het bestaan dier 
bevoegdheid noopt tot niet-ontvankelijkverkla
ring van het onderhavige beroep met toepassing 
van het hierboven aangehaalde artikel 58, 
vijfde lid, der Ambtenarenwet 1929 ; 

0- hieromtrent dat, indien en voorzoover de 
klaagster aan het zooeven weergegeven artikel 
LXXXVII de bevoegdheid heeft kunnen ont
leenen een beroep te doen op de Kroon, die 
bevoegdheid is voortgesproten uit de omstandig
heden, dat zij is ontslagen en haar geen wacht
geld is toegekend ; 

dat de bevoegdheid tot het inroepen van de 
beslissing der Kroon dan ook, indien en voor
zoover ze voor de klaagster is ontstaan, reeds 
bestond, toen het in dit geding bestreden 
besluit werd genomen en het voortbestaan dier 
bevoegdheid door het tot stand komen van het 
bestreden besluit niet werd beïnvloed ; terwijl 
dit laatste op zichzel! niet de bevoegdheid tot 
het inroepen van de beslissing der Kroon deed 
ontstaan; 

dat, met andere woorden, tegen het thans 
bestreden besluit beroep op de Kroon op grond 
van het vaker aangehaalde artikel LXXXVII 
niet open staat of heeft open gestaan ; en 
derhalve uit dezen hoofde aan de ontvankelijk
heid van klaagsters beroep niets in den weg 
staat. {A. B .) 

22 juli 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40). 

Bij de bepaling der schadevergoeding 
heeft de Rechtb. geen rekening gehou
den met de kosten van aansluiting aan 
het riool. 

Ook is de wijze, waarop de R echtb. 
de waardevermindering van het over
blijvende heeft berekend, niet juist. 

Bovendien heeft de R echtb. geen 
enkel bedrag uitgetrokken voor even
tueele bedrij fsschade. 

Vonnis vernietigd. Proceskosten in 
cassatie gereserveerd. 

Marten Cornelissen, wonende te Apel
doorn, eischer tot cassatie van een tusschen 
partijen gewezen vonnis van de Rechtbank 
te Zutphen van 19 Mei 1938, advocaat Mr. 
0 . B. W . de Kat, 

tegen: 
Jhr. Doctor Cypriaan Gerard Care! Quarles 
van Ufford, wonende te Apeldoorn, in zijne 
hoedanigheid van burgemeester dezer ge
meente, verweerder in cassatie, advocaat 
Mr. F . M . Westerouen van Meeteren; ge
pleit. 

Blijkens het bestreden vonnis der Arr.
Rechtbank te Zutphen van 19 Mei 1938 
betreft de onderhavige onteigening, welke 
geschiedt ten behoeve van den aanleg van 
een riool, hetwelk een beek zal vervangen, 
twee perceelen van den eischer tot cassatie, 
gedaagde in eersten aanleg, van welke per
ceelen een perceel bestaat uit een deel der 
beek, en heeft b ij dat vonnis de Rechtbank, 
na bij interlocutoir vonnis van 6 Januari 

23 
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I938 ingewonnen deskundigen-bericht om
trent de toe te kennen schadeloosstelling, 
de onteigening van die beide perceelen uit
gesproken ten name van de gemeente Apel
doorn met vaststelling der schadeloosstel
ling op een bedrag van f 2409.8L 

Eischer tot cassatie heeft tegen het von
nis als middel van cassatie aangevoerd: 

.,S. door v. of n.-t. van artt. I52 Grond
wet, 48 Rv., 2, I8, 37, 40 en 4I Wet 28 
Augustus I8SI S . I25, gelijk bij verschei
dene wetten gewijzigd, doordat de Recht
bank, 

oordeelende, dat gedaagde ten gevolge 
van de onteigening niet meer in staat zal 
zijn om geheel vrij en onbelemmerd het 
afvalwater zoowel van zijn bedrijf als van 
zijn huishouding zonder eenige storing te 
doen afvloeien en dat zulks ongetwijfeld 
medebrengt een waardevermindering van 
het niet-onteigende deel van gedaagde's 
eigendom - te weten dat deel waarop zijn 
wasscherijbedrijf en zijn woonhuis zich be
vinden - welke waardevermindering een 
rechtstreeksch gevolg is van de onteigening 
en de op het onteigende aan te brengen 
werken, zoodat in principe vaststaat, dat 

· aan het niet-onteigende deel van gedaagde's 
· eigendom schade tengevolge van de ont-
eigening wordt toegebracht, welke schade 
dient te worden vergoed, 

en voorts overwegende, dat voor de tot 
nu toe bestaande vrije waterafvoer in de 
plaats treedt afvoer door het door de ge
meente aan te leggen riool, waarvoor in de 
eerste plaats noodig is een aansluiting op 
dat riool, waarmede kosten zijn gemoeid, 
terwijl in de tweede plaats de gemeente een 
bepaalde retributie per jaar zal berekenen 
als rioolbelasting, uit welke omstandigheden 
de Rechtbank afleidt, dat een waardever
mindering optreedt, die niet wordt gecom
penseerd door de aanwezigheid van een 
riool, 

die waardevermindering gelijkstelt aan de 
kosten verbonden aan de aansluiting aan 
het riool, vermeerderd met het gekapitali
seerde bedrag van de jaarlijks te heffen 
retributie, waarna de Rechtbank voor die 
waardevermindering aanneemt de door de 
deskundigen voor dat gekapitaliseerde be
drag uitgetrokken som van f I949.8I, ter
wijl zij overigens geen verdere schadever
goeding toekent dan die voor de waarde 
van de te onteigenen perceelen. 

zulks t en onrechte, 
omdat de door de Rechtbank toegekende 

contante waarde van IJ jaarlijksche termij
nen der retributie, door de deskundigen -
naar wier rapport het vonnis verwijst -
becijferd op f 1949.8I, niet anders is dan de 
door gedaagde ten gevolge van de onteige
ning te lijden bedrijfsschade, zoodat de 
Rechtbank, al kent zij een bedrag toe onder 
den naam "waarde-vermindering", in wezen 
heeft verzuimd vergoeding toe te leggen 
voor de waardevermindering van het niet
onteigende, die gedaagde, naar de R echt
bank feitelijk vaststelt, zal lij den, 

terwijl zij, indien, op grond van het door 
de Rechtbank gebezigde woord "waardever
mindering", aangenomen zou moeten wor
den, dat zij inderdaad vergoeding voor 
waardevermindering heeft toegekend, die 
waardevermindering op een verkeerde wijze 
heeft berekend en tevens heeft verzuimd 
het door de deskundigen becijferde en door 
de Rechtbank juist geachte gekapitaliseerde 
bedrag der jaarlijks te heffen retributie als 
bedrijfsschade toe te kennen, 

terwijl zij bovendien, welke opvatting ook 
worde aanvaard, heeft v erzuimd de kosten, 
verbonden aan de aansluiting aan het riool , 
die naar haar oordeel aan gedaagde behoo
ren te worden ve rgoed, inderdaad toe te 
kennen." 

De door de Rechtbank vastgestelde en 
toegekende schadeloosstelling, bedragende 
f 2409.8I in totaal, bestaat u it twee posten, 
namelijk : Ie waarde van de onteigende per
ceelen f 460 en 2e waardevermindering van 
het perceel van gedaagde ( eischer tot cas
satie) , dat niet wordt onteigend, f I949.8L 
Kort gezegd houdt het middel in, dat het 
voor waardevermindering van het niet-ont
eigende toegekende bedrag niet anders is 
d an de door gedaagde t engevolge van de 
onteigening te lijden bedrijfsschade, zoodat 
de R echtbank hetzij in wezen heeft ver
zuimd voor die waardevermindering ver
goeding toe te leggen, hetzij die waardever
mindering op een verkeerde wijze heeft be
rekend en heeft verzuimd de bedrijfsschade 
toe te kennen, terwijl in ieder geval de 
Rechtbank bovendien heeft verzuimd toe 
te kennen de kosten van aansluiting aan 
het riool. 

Het middel is naar mijne meening ge
grond. 

Waardevermindering van het niet-ont
eigende deel van gedaagde's eigendom, te 
weten van dat deel waarop zijn wasscherij
bedrijf en zijn woonhuis zich bevinden, oor
deelt de Rechtbank het noodzakelijk gevolg 
van de onteigening, omdat tengevolge van 
de onteigening gedaagde niet meer geheel 
vrij en onbelemmerd het afvalwater van zijn 
bedrijf en van zijne huishouding zonder 
eenige storing zal kunnen doen afvloeien, 
maar in de plaats daarvan zal moeten ko
men een afvoer door het door de gemeente 
aan te leggen riool, aan welken afvoer voor 
gedaagde kosten zijn verbonden , namelijk de 
aan de aansluiting op het riool verbonden 
kosten en de jaarlijks als rioolbelasting te 
betalen retribu tie. Volgens de Rechtbank is 
de genoemde waardevermindering gelijk aan 
de kosten verbonden aan de aansluiting aan 
het riool vermeerderd met het gekapitali
seerde bedrag van de jaarlijksche retributie ; 
dit nu is m.i . onjuist; de aansluitingskosten 
zijn onkosten voor eens die, daar ze ten
laste van gedaagde zullen komen, hem be
hooren te worden vergoed, maar die, omdat 
ze dan niet meer zullen voorkomen, niet 
opleveren een factor die de waarde van het 
niet-onteigende vermindert. Wel levert de 

1 rioolbelasting of retributie, die tengevolge 
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van de onteigening tenlaste van den eige
naar van het niet-onteigende zal komen en 
blijvend, immers jaarlijks terugkeerend, zal 
zijn, zoodanigen factor op, omdat door die 
rioolbelasting of retributie de waterafvoer 
zal blijken dien eigenaar na de onteigening 
jaarlijks meer te zullen kosten dan vóór de 
onteigening, namelijk het verschil tusschen 
het - door de onteigening ontstaande -
jaarlijksche bedrag dier rioolbelasting of 
retributie en het - door de onteigening 
verdwijnende - jaarlijksche bedrag aan 
onderhoudskosten der beek, zoodat van zelf
sprekend een gegadigde voor het niet-ont
eigende minder zal bieden, welke omstandig
heid gedaagde vermogensschade geeft. Ten 
aanzien van het voor waardevermindering 
van het niet-onteigende door haar uitge
trokken bedrag, zijnde f 1949.81, verwijst de 
Rechtbank naar de deskundigen. Uit het 
deskundigen-rapport blijkt vooreerst, dat in 
dit bedrag in het geheel geen aansluitings
kosten zijn begrepen, hetgeen medebrengt 
dat door de Rechtbank geenerlei vergoeding 
voor aansluitingskosten is toegekend, zoodat 
de Rechtbank alsnog zoodanige vergoeding 
zal behooren vast te stellen. Uit het des
kundigen-rapport blijkt voorts, dat genoemd 
bedrag van f 1949.81 gezien de berekening 
ervan - contante waarde gedurende 13 
jaren van het jaarlijksche bedrag aan riool
belasting (f 183) verminderd met het jaar
lijksche bedrag aan onderhoudskosten der 
beek (f 5) - , door de deskundigen is be
doeld en vastgesteld als vergoeding voor be
drijfsschade (inkomens-schade); de Recht
bank heeft dus met dat bedrag ad f 1949.81 
in wezen niet toegekend een vergoeding voor 
de uit de waardevermindering van het 
niet-onteigende voortvloeiende vermogens
schade; het hiervoor toe te kennen bedrag 
zal alsnog behooren te worden berekend en 
vastgesteld, zulks door kapitalisatie van het 
jaarlijksche verschil (f 178) tusschen riool
belasting of retributie en onderhoudskosten 
beek. Of en in hoeverre dit jaarlijksche ver
schil dan nog als bedrijfs- of inkomens
schade behoort te worden vergoed, hangt 
af hiervan, of en in hoeverre dat jaarlijk
sche verschil overtreft het inkomen dat, de 
rente die, gedaagde geacht moet worden 
jaarlijks gedurende de eerstvolgende 13 ja
ren te zullen trekken van de hem als ver
goeding van vermogensschade toegekend 
wordende bedragen, te weten van de gel
delijke vergoedingen voor de waarde van 
het onteigende en voor de waardevermin
dering van het niet-onteigende; hierbij is 
van belang of bij de berekening van voor
bedoeld inkomen en bij de kapitalisatie 
voor de waardevermindering verschillende 
of eenzelfde rentevoet behoort te worden 
toegepast. 

Resumeerende : mijne meening is, dat het 
• bedrag van den post waardevermindering 

behoort te worden herzien en een post ver
goeding voor kosten van rioolaansluiting en 
eventueel ook een post contante waarde 13 
termijnen jaarlijksche bedrijfsschade be-

hoort te worden vastgesteld en toegekend, 
en dat daarom het bestreden vonnis zal 
moeten worden vernietigd met terugwijzing 
der zaak. 

Tenslotte, hoe te beslissen omtrent de 
kosten der cassatieprocedure, waar de ont
eigenende partij geen verweer tegen het 
cassatie-middel heeft gevoerd, zich met be
trekking tot de gegrondheid ervan gaaf en 
onvoorwaardelijk aan het oordeel van den 
Hoogen Raad heeft gerefereerd en heeft 
beweerd de bestreden beslissing niet te heb
ben uitgelokt. Naar mij voorkomt zijn, daar 
aan te nemen is dat de opnieuw vast te 
stellen schadeloosstelling het blijkens het 
interlocutoire vonnis der Rechtbank aange
boden bedrag ad f 500 zeer belangrijk zal 
overtreffen en de Rechtbank dan termen 
voor compensatie van kosten niet meer 
aanwezig zal achten, de kosten der cassatie
procedure te brengen tenlaste van de ont
eigenende partij. 

Mijn conclusie strekt derhalve tot vernie
tiging van het bestreden vonnis en terug
wijzing opdat de zaak worde afgedaan met 
inachtneming van 's Hoogen Raads arrest, 
en tot veroordeeling van de onteigenende 
partij in de kosten der cassatie-procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat blijkens het bestreden vonnis de 

Rechtbank, nadat verweerder, verder d e 
Gemeente te noemen, in der minne eene 
schadevergoeding van f 500 had aangeboden, 
welk aanbod is geweigerd, ten name van 
de Gemeente heeft uitgesproken de ont
eigening van de perceelen : 

1. 0.8.20 ha van het perceel kadastraal 
bekend Apeldoorn Sectie V. N °. 209; 

2. 0.0.25 ha van het perceel kadastraal 
bekend Apeldoorn Sectie V N ° . 208, 

zulks tegen eene schadeloosstelling van 
f 2409.81; 

0. dat de Recht bank daarbij overweegt: 
dat het eerste genoemde perceel deel uit

maakt van een aan eischer toebehoorend 
terrein, waarop zijn bedrijf - eene was
scherij - en zijn woonhuis zijn gevestigd, 
terwijl eischer op het tweede perceel, een 
beek, een zakelijk recht van waterloop heeft 
en derhalve in staat is om vrij en onbelem
merd het afvalwater zoo van zijn bedrijf 
als van zijne huishouding te doen afvoeren; 

dat de onteigening zal geschieden ten 
behoeve van een riool, hetwelk de beide te 
onteigenen perceelen zal vervangen; 

dat de Rechtbank aan het eerstgenoemde 
perceel eene waarde toeschat van f 50, aan 
het tweede een waarde van f 410; 

dat echter, nà de onteigening en de dem
ping van de sloot, de vrije en onbelemmerde 
afvoer van het gemelde afvalwater wordt 
ontnomen, zoodat aan het niet onteigende 
deel van eischers eigendom schade dient te 
worden vergoed, komende eischer door de 
onteigening en den aanleg van het riool 
niet in dezelfde positie als vóór de ont
eigening, daar van de tot nu bestaande 
vrije afvoer in de plaats treedt afvoer door 
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het door de gemeente aan te leggen riool, 
waarvoor in de eerste plaats noodig is aan
sluiting op het riool, hetgeen kosten met 
zich medebrengt, terwijl in de tweede plaats 
de gemeente een retributie per jaar zal be
rekenen als rioolbelasting; 

dat derhalve hier een waarde-verminde
ring optreedt, welke niet wordt gecompen
seerd door de aanwezigheid van het riool, 
terwijl als het riool eenmaal zal zijn gelegd, 
eischer bij verordening zal worden gedwon
gen om zich daarbij aan te sluiten; 

dat de Rechtbank die waardeverminde
ring gelijk stelt aan de kosten van aanslui
ting aan het riool en het gekapitaliseerde 
bedrag van de jaarlijks te heffen rioolcon
tributie en te dien einde op het voetspoor 
der deskundigen de navolgende berekening 
geeft: 

jaarlijksche rioolbelasting, 
voor de wasscherij f 160.-
voor het woonhuis " 25.-

f 185.
kapitalisatie van dit bedrag tegen 3 % ge
durende 13 jaren, daar een particulier ge
acht mag worden, gedurende 13 jaar zijn 
bedrijf voort te zetten alzoo f 1949.81, op 
WP~ bedrag de Rechtbank alzoo de waarde
• ✓ermindering stelt, zonder zich uit te laten 
over eenige bedrijfsschade; 

0 . dat eischer tegen deze uitspraak als 
middel van cassatie inbrengt: zie concl. 
Adv.-Gen.; 

0. omtrent het middel: 
dat de Rechtbank inderdaad bij de be

paling der schadevergoeding geen rekening 
heeft gehouden met de kosten van aanslui
ting aan het riool en dit alsnog zal behoo
ren te geschieden; 

dat wijders de Rechtbank bij de bereke
ning van de waardevermindering van het 
overblijvende na de onteigening ten on
rechte heeft gevolgd de hierboven vermelde 
wijze; 

dat toch eenerzijds daarbij slechts reke
ning is gehouden met een termijn van 13 
jaar, terwijl voor de waardevermindering 
valt te letten op den invloed, welke op de 
waarde van het overblijvend perceel blij
vend wordt uitgeoefend door de omstandig
heid, dat tengevolge van de onteigening 
jaarlijks voor den afvoer van het afval
water hoogere kosten moeten worden ge
maakt; 

dat echter anderzijds voor de bepaling 
van die hoogere kosten niet zonder meer is 
uit te gaan van de vergoeding wegens rio
leering, welke aan de gemeente verschul
digd zal zijn uithoofde van het tegenwoor
dig gebruik van het overblijvende perceel 
onder meer voor een bedrijf met afvoer van 
afvalwater, doch dient overwogen te wor
den of bij een ander gebruik die vergoeding 
lager zal zijn; 

dat bovendien de Rechtbank geen enkel 
bedrag heeft uitgetrokken voor eventueele 
bedrijfsschade; 

dat bij de berekening daarvan rekening 

kan worden gehouden met de cijfers - be
halve dat inplaats van f 25 abusievelijk f :>.3 
is genomen - en de 13 jaar, voorkomende 
in de berekening der waardevermindering 
der Rechtbank, terwijl ter voorkoming van 
dubbele schadevergoeding in minderiug 
moet worden gebracht de rente, die eischer 
geacht moet worden jaarlijks gedurende de 
eerstvolgende 13 jaren te trekken van de 
hem voor grondwaarde en waardevermin
dering toegekende bedragen; 

dat het middel mitsdien is gegrond; 
dat de kosten van cassatie behooren te 

worden gereserveerd, opdat de Rechtbank 
daaromtrent overeenkomstig art. 50 der 
Onteigeningswet beslisse; 

Vernietigt het beroepen vonnis; 
Wijst de zaak terug naar de Rechtbank 

te Zutphen teneinde met inachtneming van 
's Hoogen Raads arrest verder te beslissen 
en af te doen; 

Reserveert de kosten der cassatie, opdat 
daaromtrent met inachtneming van art. 50 
der Onteigeningswet door de Rechtbank 
wordt beslist; 

Bepaalt deze kosten enz. (Salaris resp. 
f 350 en f 50, Red.). 

(N. J.) 

22 Juli 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. artt. 358- 429 ; Onteig.wet 
art. 40). 

Nu de onderwerpelijke onteigening 
niet geschiedt in het belang der volks
huisvesting, moet - gelijk de Rechtb. 
met juistheid heeft overwogen - bij 
de bepaling van de waarde van het te 
onteigenen perceel met den invloed 
van het te Apeldoorn bestaande uit
breidingsplan rekening worden gehou
den. 

De Rechtb. kent, behalve eene ver
goeding gesteld op de verkoopwaarde, 
nog een aanvullend bedrag toe om ter 
vervanging van het onteigende een 
nieuw woonhuis te kunnen stichten, 
zulks op grond, dat de waarde door het 
uitbreidingsplan zoo zeer gedrukt wordt, 
dat de eigenaar op verre na niet scha
deloos gesteld zoude zijn (waarde per
ceel f 8900 + f 900 verhuiskosten + 
f x6ooo aanvullend bedrag, Red.). 

Deze beslissing is niet te aanvaarden 
en de grief van het door de gemeente 
Apeldoorn aangevoerde cassatiemiddel 
is dan ook juist. Hier wordt een woon
huis onteigend. Van persoonlijke schade 
des eigenaars, geleden door derving van 
het gebruik ervan, is in dit geding geen 
sprake. Op een bedrag om een nieuw 
gebouw te stichten heeft hij geen recht. 

De omstandigheid, dat de gemeente 
vroeger een ander standpunt heeft aan
genomen, kon haar niet beletten in cas
satie op haar rechtsdwaling terug te 
komen. 

De H . R. stelt, ten principale recht-
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doende, het bedrag der schadeloosstel
ling vast op f 9800 (f 8900 + f 900) en 
veroordeelt eischer in de kosten van 
eersten aanleg en cassatie. 

Anders Adv.-Gen. Holsteyn. 

Jhr. Dr. Cypriaan Gerard Carel Quarles 
van Ufford, ten deze handelende in zijne 
hoedanigheid van Burgemeester der Ge
meente Apeldoorn en als zoodanig deze ge
meente in rechte vertegenwoordigende, wo
nende te Apeldoorn, eischer tot cassatie van 
een vonnis der Arr.-Rechtbank te Zutphen, 
den 19den Mei 1938 tusschen partijen ge
wezen, advocaat Mr. F. M. Westerouen van 
Meeteren, advocaat bij den Hoogen Raad, 

tegen: 
J. Eikendal, wonende te Apeldoorn, ver
weerder in cassatie, advocaat Mr. P. J . de 
Kanter. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Eischer tot cassatie heeft bezwaar tegen 

de vaststelling der schadeloosstelling op ge
noemd bedrag en heeft tegen het vonnis als 
middel van cassatie aangevoerd: ,,S. en v. 
t. van artt. 152 Grondwet, 625 B . W., 48, 
56 Rv., 2, 37, 40, 41 , 50 Onteigeningswet, 1 
der Wet van 27 Maart 1915 S . 171, 6, 36, 
37, 39 Woningwet ; doordat de Rechtbank, 

er van uitgaande dat in dezen de waarde 
beïnvloedende factor van het t en processe 
bedoeld uitbreidingsplan, nu deze eenmaal 
ten tijde der onteigening bestaat, niet zal 
kunnen en mogen worden geëlimineerd en 
de Rechtbank daarmede, ondanks der par
tijen verzoek zulks niet te doen, rekening 
zal moeten houden en oordeelende dat Zij 
mitsdien de verkoopwaarde van voorzegd 
goed zal dienen vast te stellen met inacht
neming van de gevolgen uit dat uitbrei 
dingsplan voortvloeiende, met overneming 
in zooverre van de gronden van het des
kundigenrapport, de aan verweerder in cas
satie toe te leggen schadevergoeding b e
paalt op een bedrag van in totaal f 25,804.03 
met verwijzing van eischer q . q . in de pro
ceskosten; 

zulks t en onrechte, omdat de Rechtbank 
aan verweerd er als schadeloosstelling toe
kent boven de verkoopwaarde van het te 
onteigenen goed, ten beloope van f 8900 (en 
f 900 wegens vergoeding voor verhuiskos
ten) een som van f 16,004.03, zijnde het 
bedrag waarmede de kosten van het door 
verwee rder te stichten nieuwe perceel, de 
waarde van het oude perceel overtreffen 
volgens berekening als in het deskundigen
bericht vervat, welk laatstbedoeld bedrag 
echter niet in de schadeloosstelling had mo
gen zijn begrepen en welke toekenning niet 
wordt gerechtvaardigd door de daarvoor in 
gezegd rapport gegeven, en door de Recht
bank overgenomen, gronden, bepaaldelijk 
niet door de overweging dat in het onder
havige geval, waar door de bijzondere maat
regelen der Overheid het aan verweerder te 

ontnemen goed zoodanig in waarde gedrukt 
is, dat hij bij toewijzing van de geschatte 
verkoopwaarde bij lange na niet schadeloos 
gesteld zou zijn en verweerder toch eerst 
dan volledig schadeloos wordt gesteld, in
dien hij met het hem toe te kennen bedrag 
der schadeloosstelling zich een dergelijk 
perceel als het te onteigenen weer zal kun
nen verschaffen, 

ziende de Rechtbank aldus voorbij , dat 
door deze wijze van berekening der toe te 
kennen schadeloosstelling, de invloed van 
het uitbreidingsplan als waardeverminde
rende factor in strijd met de Wet en met 
het door Haar zelve aanvaarde stelsel wordt 
geëlimineerd en dat de eigenaar voor het 
verlies van zijn eigendommen reeds geheel 
schadeloos wordt gesteld, doordat hem de 
volle waarde daarvan wordt toegekend en 
hij niet enkel op grond van zijn eigendoms
verlies bovendien kan vorderen een bedrag 
om weer nieuwe gebouwen te zetten ter 
vervanging van de onteigende". 

D e Rechtbank heeft in het bestreden von
nis, na daarin te hebben vastgelegd dat 
beide partijen eenparig hebben te kennen 
gegeven ermee accoord te zullen gaan dat 
de omstandigheid, dat op het onteigend 
wordende perceel een bouwverbod is gelegd 
door een uitbreidingsplan der gemeente 
Apeldoorn, bij de waardeering van dit per
ceel geheel buiten b eschouwing zal worden 
gelaten, dienaangaande - voorzoover m ij 
thans van belang voorkomt - overwogen : 

dat ingevolge de bepalingen der Onteige
ningswet aan den onteigende slechts de wer
kelij ke waarde van hetgeen hem ontnomen 
wordt dient te worden vergoed, zoodat die 
vergoeding hem dient te brengen in een 
geheel soortgelijken toestand als waarin hij 
vóór de onteigening verkeerde ; 

dat nu, om tot zoodanige waardebepaling 
van het te ontnemen goed te geraken reke
ning zal moeten worden gehouden met alle 
die waarde beïnvloedende factoren die op 
het tijdstip der onteigening bestaan ; 

dat in dezen de waarde beïnvloedende 
factor van het bovenbedoeld uitbreidings
plan, nu deze eenmaal ten tijde der ont
eigening bestaat, niet zal kunnen en mogen 
worden geëlimineerd en de Rechtbank daar
mede, ondanks der partijen verzoek zulks 
niet te doen, rekening zal moeten houden; 

dat immers partijen nu deze tevoren niet 
tot overeenstemming over d e in dezen uit 
te keeren vergoeding hebben kunnen gera
ken, zich in dit dientengevolge aanhangig 
gemaakte geding zullen dienen te onderwer
pen aan de bepalingen te dezen aanzien 
door de Onteigeningswet voorgeschreven en 
thans niet vermogen t e forceeren dat met 
eene taxatie der waarde, in strijd met de 
bepalingen dier wet opgemaakt, die waarde 
zal worden bepaald; enz .. 

Na deze overwegingen volgt een overwe
ging waarin de Rechtbank uitdrukkelijk 
vastlegt dat zij mitsdien de verkoopwaarde 
van het te onteigenen goed zal dienen vast 
te stellen met inachtneming van de geval-

1 
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gen uit het hiervoorbedoelde uitbreidings
plan voortvloeiende ; hierna overweegt de 
Rechtbank voorts in drie - door mij ge
makshalve respectievelijk met a, b en c aan
geduide - overwegingen: 

a. dat beide partijen tegen de wijze waar
op deskundigen tot hunne waardebepaling 
naar de verkoopwaarde van het bewuste 
perceel komen, dus tegen het daarbij tot 
uiting gebrachte principe dat zij als ver
koopwaarde daarvan aannemen die, welke 
de eigenaar kan bedingen als hij tot verkoop 
ervan - niet noodgedwongen - zou over
gaan, geen bezwaar hebben gemaakt en zoo 
ook principieel geen bezwaar is gemaakt 
tegen berekening dier verkoopwaarde door 
kapitalisatie van de huurwaarde, doch par
tijen slechts verschillen over de vraag welke 
huurwaarde in dezen dient te worden aan
genomen; 

b. dat er van de zij de van partijen zoo 
evenzeer bezwaren zijn gemaakt t en op
zichte van de door deskundigen begroote 
bedragen voor een, nieuw te bouwen pand 
per m 3, voor het aantal daarvoor berekende 
kubieke meters, voor de door hen berekende 
prijzen voor grondaankoop en begroote kos
ten voor verhuizing; 

c. dat de Rechtbank echter het commer
cieel oordeel over dit een en ander, na het 
geen te dien aanzien door raadslieden van 
partijen is aangevoerd en door den deskun
dige Vixseboxse mede namens zijn collega's 
werd aangevoerd, zooals dit in het deskun
digenrapport werd neergelegd met de gron
den waarop dit te dien aanzien berust, over
neemt en tot het Hare maakt, met dien 
verstande echter dat het daarin voor ver
huiskosten begroote bedrag ad f 700 Haar 
te gering is voorgekomen en Zij uit eigen 
wetenschap deze bepaalt op de somma van 
f 900. 

Na deze drie overwegingen volgt de slot
overweging, luidende: dat alsdan de aan 
gedaagde toe te kennen schadevergoeding 
dient te worden bepaald op een bedrag van 
in totaal f 25804.03, terwijl door den eischer 
q .q. werd aangeboden de somma van f 22000; 
dat onder die omstandigheden de kosten 
dezer procedure tenlaste van eischer q.q. 
dienen te worden gebracht. 

Ik heb uitvoerig overwegingen uit het 
vonnis vermeld teneinde aan de hand dier 
overwegingen vast te stellen hoe de Recht
bank tot het door haar bepaalde bedrag der 
schadeloosstelling ad f 25804.03 is gekomen ; 
de Rechtbank heeft dit slechts sober en 
daardoor niet in alle opzichten duidelijk 
aangegeven, maar toch is het naar mijne 
meening uit de overwegingen voldoende te 
lezen en wel in dezen zin: behoudens ten 
aanzien van den post "verhuiskosten" , die 
in plaats van op f 700 op f 900 is bepaald, 
maar voor de cassatie-procedure van geen 
verder belang is, zoodat het thans enkel 
aankomt op het overigens voor schadeloos
stelling vastgestelde bedrag ad f 24904.03, 
volgt, m . i. de Rechtbank geheel de wijze, 
waarop de deskundigen . met inachtneming 

van het uitbreidingsplan de schadeloosstel
ling hebben berekend en welke hierop neer
komt: begrooting van het bedrag der ver
koopwaarde van het te onteigenen perceel 
en wel naar huurwaarde, omdat tengevolge 
van het uitbreidingsplan bouwverbod op het 
perceel ligt, zulks op een bedrag van f 8900 
en bij dit bedrag wordt gevoegd een bedrag 
ad f 16004.03, omdat er in dit geval om
standigheden aanwezig zijn die maken, dat 
verweerder door hem enkel een vergoeding 
naar huurwaarde toe te kennen niet volledig 
zou worden schadeloosgesteld, daar wegens 
die omstandigheden verweerder om in ge
heel soortgelijken toestand, als waarin hij 
vóór de onteigening verkeerde, te komen, 
een dergelijk perceel als hem door de ont
eigening wordt ontnomen zal moeten aan
schaffen, d. w. z. stichten, waarvoor, reke
ning houdende met aftrek "nieuw voor 
oud", noodig is behalve het voormeld be
drag ad f 8900 nog een bedrag ad f 16004.03. 

Deze wijze van bepaling van het bedrag 
der schadeloosstelling is naar mijn oordeel 
in het vonnis neergelegd, immers daarin te 
lezen; het beginsel, waardeering van de ver
koopwaarde met inachtneming van het 
bouwverbod t engevolge van het uitbrei
dingsplan, is in het vonnis duidelijk aan
vaard en toegepast; eveneens het beginsel, 
waardeering dier verkoopwaarde naar huur
waarde, dit is reeds af te leiden uit de slot
overweging en de met a aangeduide over
weging, bijzonderlijk uit het gedeelte : ,,en 
zoo ook principieel geen bezwaar is ge
maakt tegen berekening dier verkoopwaarde 
door kapitalisatie van de huurwaarde, doch 
partijen slechts verschillen over de vraag 
welke huurwaarde in dezen dient te worden 
aangenomen"; uit deze overweging in ver
band met de met c aangeduide overweging, 
waarin de Rechtbank ten aanzien van het 
geschilpunt welke huurwaarde dient te wor
den aangenomen, overneemt het commer
cieel oordeel der deskundigen met de gron
den waarop dit berust, blijkt afdoende dat 
de Rechtbank het beginsel waardeering of 
berekening der bedoelde verkoopwaarde 
door kapitalisatie der huurwaarde, waar
tegen partijen geen bezwaar hebben ge
maakt, aangenomen en toegepast heeft; op 
dergelijke wijze, maar veel soberder en daar
door veel minder duidelijk, heeft de Recht
bank zich geuit ten aanzien van de toeken
ning van een bedrag boven de door kapita-
lisatie der huurwaarde berekende verkoop
waarde, teweten een bedrag voor - kort 
aangeduid - stichtingskosten van een nieuw 
perceel; dit lees ik in hoofdzaak uit de met 
respectievelijk a, b en c aangeduide over
wegingen en de slotoverweging, in verband 
met elkaar beschouwd, en wel bijzonderlijk 
uit de met b aangeduide overweging in ver
band met die aangeduid met a; immers uit 
deze beide overwegingen, in samenhang be
schouwd, blijkt dat de Rechtbank in de met 
b aangeduide overweging heeft willen uit
drukken en vaststellen dat er van de zijde 
van partijen zoo evenzeer principieel geen 
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bezwaar is gemaakt tegen het, boven de 
door kapitalisatie der huurwaarde bereken
de verkoopwaarde, toekennen van een be
drag voor stichtingskosten van een nieuw 
perceel, doch hiertegen alleen bezwaren zijn 
gemaakt ten opzichte van door deskundigen 
hieromtrent begroote bedragen; wat die be
dragen aangaat maakt de Rechtbank het 
oordeel der deskundigen daaromtrent met 
de gronden waarop dit berust, blijkens de 
met c aangeduide overweging tot het hare, 
zoodat zij dus klaarblijkelijk aanneemt en 
aanvoert dat in casu boven de als voormeld 
vastgestelde verkoopwaarde een bedrag voor 
stichtingskosten van een nieuw perceel moet 
worden toegekend, tegen toekenning waar
van partijen geen bezwaar hadden gemaakt. 

Dus naar mijne meening is in het bestre
den vonnis te lezen, dat eischer tot cassatie 
in de procedure voor de Rechtbank geener
lei bezwaar ertegen heeft gemaakt en a!zoo 
heeft aanvaard, dat, bij inachtneming van 
de uit het uitbreidingsplan voortvloeiende 
gevolgen, als schadeloosstelling boven de 
verkoopwaarde van het te onteigenen goed 
wordt toegekend een bedrag voor stichting 
van een nieuw perceel; 

van deze in eersten aanleg door eischer 
aangenomen houding kan hij niet in cassatie 
terugkomen; hierom zal het door hem aan
gevoerde cassatie-middel, waar dit gericht 
is tegen de toekenning van zoodanig bedrag, 
niet tot cassatie kunnen leiden. (H. R . 9 
Februari 1927 N . J. 1927 blz. 405, H. R. 29 
Januari 1936 N. J. 1936 N ° . 613). D erhalve 
concludeer ik tot verwerping van het beroep 
en veroordeeling van eischer in de kosten 
dezer procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, 

uit het bestreden vonnis en het daaraan 
voorafgaand interlocutoir vonnis van 6 Jan. 
1938, waarnaar in eerstgemeld vonnis wordt 
verwezen, blijkt : 

dat de eischer tot cassatie in zijne hoe
danigheid bij inleidende dagvaarding heeft 
gesteld : 

dat bij Koninklijk Besluit van 18 Mei 
1935 n °. 62, gegeven krachtens de wet van 
2 7 Maart 1915, S . 171, is verklaard, dat er 
grond bestaat tot afwijking van de Ont
eigeningswet ter zake van een rioleerings
plan van de gemeente Apeldoorn; 

dat bij de wet van 26 Maart 1936 S. 1800 
is verklaard, dat het algemeen nut deze ont
eigening vordert en bij Koninklijk Besluit 
van 20 Mei 1936 n °. 35 is bepaald, dat zal 
worden onteigend het onroerend goed, ka
dastraal bekend gemeente Apeldoorn sectie 
N. n °. 4325, groot 0.10.90 ha, zijnde partij 
Eikendal door het Koninklijk Besluit als 
eigenaar van het goed aangewezen; 

dat de te onteigenen partij bezwaar heeft 
gemaakt tegen de door de gemeente aange
boden schadeloosstelling, groot f 22000 vrij 
geld, en de R echtbank bij haar voormeld in
terlocutoir vonnis drie deskundigen heeft 
benoemd om ter zake bericht uit te brengen; 

dat de overwegingen van het deskundi
gen-rapport, naar welke de Rechtbank in 
haar eindvonnis moet geacht worden te ver
wijzen, op het volgende neerkomen: na ver
klaard te hebben dat het te onteigenen per
ceel alleen geschikt is voor woonhuis, stellen 
deskundigen de verkoopwaarde van het 
perceel, afgeleid uit de huurwaarde van 
hetzelve, op f 8900, en overwegen verder: 

Is het in vele gevallen bij onteigening 
' van een woonhuis voor den onteigende mo

gelijk, voor het bedrag der geschatte waarde 
van het te onteigenen goed, een soortgelijk 
pand weer te koopen, zoodat bij toewijzing 
van het bedrag der geschatte vermogens
schade in zoo'n geval gedaagde volledig 
schadeloos gesteld wordt, anders is het in 
het onderhavig geval, waar door de bijzon
dere maatregelen der overheid - uitbrei
dingsplan met daaraan verbonden bouwver
bod - het aan gedaagde te ontnemen goed 
zoodanig in waarde gedrukt is, dat hij bij 
toewijzing van de geschatte verkoopwaarde 
bij lange na niet schadeloos gesteld zou zijn; 

Gedaagde toch wordt eerst dan volledig 
schadeloos gesteld, indien hij met het hem 
toe te kennen bedrag der schadeloosstelling 
zich een dergelijk perceel als het te ont
eigenen weer zal kunnen verschaffen; 

dat de deskundigen vervolgens verklaren, 
dat een dergelijk pand te Apeldoorn niet te 
koop is en Eikendal derhalve genoodzaakt 
zal zijn zich een dergelijk pand te doen bou
wen, zullende het bedrag der schadeloos
stelling toereikend moeten zijn voor de 
stichtingskosten daarvan, behoudens aftrek 
wegens "nieuw voor oud" ; 

dat de deskundigen te dezer zake voor 
grondaankoop hebben uitgetrokken f 8720 
- 1090 m2 grond à f 8; voorts het nieuw te 
bouwen huis hebben bepaald op 1406 m 3 
en den prijs per m 3 op f II of f 15466; dat, 
met verdere kosten als nader aangegeven, 
de kosten voor een nieuw huis te stellen zijn 
op f 27632, zoodat de stichtingskosten voor 
het nieuwe perceel de verkoopwaarde van 
het oude met f 18732 overtreffen, zijnde dit 
bedrag met f 2727.97 wegens aftrek "nieuw 
voor oud" te verminderen; dat derhalve de 
som, die Eikendal naast het bedrag der 
verkoopwaarde van · het te onteigenen per
ceel, groot f 8900, toekomt, is te stellen op 
f 18732 - f 2727.97 of f 16004.03, waarbij 
nog komen f 700 voor verhuiskosten, dus 
voor totale schadeloosstelling f 25604.03; 

dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
heeft overwogen : 

,,dat ingevolge de bepalingen der Ont
eigeningswet aan den onteigende slechts de 
werkelijke waarde van hetgeen hem ont
nomen wordt dient te worden vergoed, zoo
dat die vergoeding hem dient te brengen in 
een geheel soortgelijken toestand als waar
in hij vóór de onteigening verkeerde; 

dat nu, om tot zoodanige waardebepaling 
van het te ontnemen goed te geraken reke
ning zal moeten worden gehouden met alle 
die waarde beïnvloedende factoren, die op 
het tijdstip der onteigening bestaan; 
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dat in dezen de waarde beïnvloedende 
factor van het bovenbedoeld uitbreidings
plan, nu deze eenmaal ten tijde der ont
eigening bestaat, niet zal kunnen en mogen 
worden geëlimineerd en de Rechtbank daar
mede, ondanks der partijen verzoek zulks 
niet te doen, rekening zal moeten houden ; 

dat immers partijen, nu deze tevoren niet 
tot overeenstemming over de in dezen uit 
te keeren vergoeding hebben kunnen gera
ken , zich in dit dientengevolge aanhangig 
gemaakte geding zullen dienen te onder
werpen aan de bepalingen te dezen aanzien 
dan door de Onteigeningswet voorgeschre
ven en thans niet vermogen te forceeren, 
dat met eene taxatie der waarde, in strijd 
met de bepalingen dier wet opgemaakt, die 
waarde zal worden bepaald ; 

dat de Rechtbank mitsdien de verkoop
waarde van het te onteigenen goed zal die
nen vast te stellen met inachtneming van 
de gevolgen uit het hiervoor bedoelde uit
breidingsplan voortvloeiende; 

dat beide partijen tegen de wijze, waarop 
deskundigen tot hunne waardebepaling naar 
de verkoopwaarde van het bewuste perceel 
dus tegen het daarbij tot uiting gebrachte 
principe, dat zij als verkoopwaarde daarvan 
aannemen die, welke de eigenaar kan be
dingen, als hij tot verkoop ervan - niet 
noodgedwongen - zou overgaan, geen be
zwaar hebben gemaakt en zoo ook princi
pieel geen bezwaar is gemaakt tegen bere
kening dier verkoopwaarde door kapitalisa
tie van de huurwaarde, doch partijen slechts 
verschillen over de vraag welke huurwaarde 
in dezen dient te worden aangenomen; 

dat er van de zijde van partijen zoo even
zeer bezwaren zijn gemaakt ten opzichte 
van de door deskundigen begroote bedragen 
voor een nieuw te bouwen pand per m 3, 
voor het aantal daarvoor berekende kubieke 
meters, voor de door hen berekende prijzen 
voor grondaankoop en begroote kosten voor 
v erhuizing; 

dat de Rechtbank echter het commercieel 
oordeel over dit een en ander, na hetgeen te 
dien aanzien door raadslieden van partijen 
is aangevoerd en door den deskundige Vix
seboxse mede namens zijne collega's werd 
aangevoerd, zooals dit in het deskundigen
rapport werd neergelegd met de gronden, 
waarop dit te dien aanzien berust, over
neemt en tot het hare maakt, met dien ver
stande echter dat het daarin voor verhuis
kosten begroote bedrag ad f 700 de Recht
bank te gering is voorgekomen en zij uit 
eigen wetenschap deze bepaalt op de som 
van f 900; 

dat alsdan de aan gedaagde toe te kennen 
schadevergoeding dient te worden bepaald 
op een bedrag van in totaal f 25804.03, ter
wijl door den eischer q .q . werd aangeboden 
de som van f 22000; 

dat onder die omstandigheden de kosten 
dezer procedure t en laste van eischer q.q. 
dienen te worden gebracht; 

dat op deze gronden de Rechtbank, na 
de onteigening te hebben uitgesproken, het 

bedrag der schadeloosstelling heeft bepaald 
op f 25804.03, met veroordeelin g van den 

, eischer in zijne hoedanigheid in de kosten ; 
0. dat tegen deze uitspraak als middel 

van cassatie is voorgesteld : zie Concl. Adv. 
Gen.; 

0 . hieromtrent : 
dat de onderwerpelijke onteigening niet 

geschiedt in het belang der volkshuisvesting, 
zoodat - gelijk de Rechtbank met juistheid 
heeft overwogen - bij de bepaling der 
waarde van het te onteigenen perceel ·reke
ning moet worden gehouden met den in
vloed van het in de gemeente Apeldoorn 
bestaande uitbreidingsplan; 

dat de Rechtbank, op het voetspoor der 
deskundigen, aan den eigenaar behalve eene 
vergoeding ter grootte der waarde van zijn 
perceel, gesteld op de verkoopwaarde met 
inachtneming van het uitbreidingsplan, nog 
een aanvullend bedrag toekent om ter ver
vanging van het onteigende een nieuw 
woonhuis te kunnen stichten, zulks op grond, 
dat de waarde van het te onteigenen goed 
door het uitbreidingsplan zoo zeer gedrukt 
wordt, dat de eigenaar door toekenning der 
verkoopwaarde op verre na niet schadeloos 
gesteld zou zijn; 

dat deze beslissing niet is te aanvaarden ; 
dat hier een woonhuis wordt onteigend 

en van persoonlijke schade des eigenaars, 
geleden door derving van het gebruik e r
van, in het geding geen sprake is; 

dat derhalve ten deze de regel geldt, dat 
de eigenaar voor het verlies van zijn eigen
dom reeds geheel schadeloos wordt gesteld, 
doordat hem de volle waarde van zijn eigen
dom wordt vergoed, zonder dat hij boven
dien recht heeft op een bedrag om een 
nieuw gebouw te zetten ter vervanging van 
het te onteigenen pand; 

dat partij Eikendal heeft betoogd, dat de 
gemeente de in het middel vervatte grief 
niet in cassatie vermag op te werpen, daar 
zij niet kan terugkomen van haar vroeger 
standpunt, dat de onteigende geene vol
ledige schadevergoeding zou krijgen, indien 
hem slechts de door het uitbreidingsplan 
gedrukte waarde van zijn pand werd toege
kend; 

dat dit verweer echter faalt, daar de ge
noemde omvatting der gemeente met d e 
wet in strijd was en niets haar belette, in 
cassatie van hare vroegere rechtsdwaling 
terug te komen en een wett elijk standpunt 
in te nemen; 

dat op grond v an het voorgaande de scha
deloosstelling moet worden bepaald op 
f 8900, zijnde de v erkoopwaarde van het te 
onteigenen perceel, en f 900 voor verhuis
kosten, dus op f 9800; 

0 . dat mitsdien het middel gegrond is en 
het bestreden vonnis niet in stand kan 
blijven; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Zutphen, den r9den Mei 1938 tusschen 
partijen gewezen, doch alleen voor zooveel 
betreft het bepaalde bedrag der schadeloos
stelling en de veroordeeling in de kosten: 
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En recht doende ten principale: 
Stelt het bedrag der schadeloosstelling 

vast op f 9800 ; 

Veroordeelt den verweerder in de kosten 
aan de zijde van den eischer, begroot: 

in eersten aanleg aan verschotten, kosten 
van deskundigen en salaris op f 1200 te 
zamen; 

in cassatie tot deze uitspraak op f 35.05 
voor verschotten en op f 350 voor salaris. 

( . J.) 

25 J uli 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Armenwet a l' t. 39bis). 

Terecht hebben Ged. Si.aten bes! ist, dat 
art. 39b·i., geen toepassing kan vinden in 
een geviil, waar in een minderjarig meisje, 
dat reeds bijna twee jaren bij hare groot
ouders te G. in huis was, in een zieken
huis moet worden opgenomen. Daaraan 
doet niet af, dat de moeder van het meisje 
haar hoofdverblijf, dus meer duurzaam 
verb lij f, te S. had, vet-mits aa n art. 39bis 
niet eene ui tlegging ka 11 worden gegeven 
krachtens welke in een geval als het on
derhavige het meer duurzaam verblijf der 
moeder i11 de plaats van dat van het ki11d 
zou treden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van den gemeentelijken dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon, t e 's-Gra
venhage, t egen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland van 1 Maart 1938, 
n°. 251, houdende verklaring, dat het verzoek 
van dat bestuur, om met toepassing van artikel 
39bis der Armenwet de kosten van vervoer en 
verpleging van Louise Ca. Bourquin ten laste 
van den gemeentelijken dienst voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Schiedam te brengen, niet 
voor toewijzing vatbaa.r is; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21) Juni 1938, n°. 292; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenland che Zaken van 15 Juli 1938, n°. 
7692, aideeling Armwezen ; 

0 . dat het genoemd besluit van Gedepu
teerde Staten steunt op de overwegingen, dat 
Louise Cornelia Bourquin, geboren den 7 
September 1921, van 8 Mei 1937 tot en met 
27 September 1937 voor rekening van den ge
meentelijken dienst voor Maatschappelijk Hulp
betoon te 's-Gravenhage in het gemeentezieken
huis aan den Zuidwa-1 aldaar verpleegd is ge
worden ; dat tot staving van het verzoek om 
toepassing van artikel 39bis der Armenwet 
met betrekking tot de kosten van vervoer 
naar en verpleging in het genoemde zieken
huis door het bestuur voornoemd o.a. wordt 
aangevoerd, dat het meisje inwonend is bij bare 
bejaarde grootouders te 's-Gravenhage, terwijl 
hare ouders te Schiedam wonen ; dat zij naar 
den Haag gekomen is om haar zieke grootmoe
der in de huishouding te vervangen ; dat het 
kind buiten huwelijk is geboren en den naam 
draagt van de moeder, die gehuwd is met L. 
Smiet ; dat Louise Bourquin normale onbe
taalde hulp blijkt te ver/eonen aan hare groot-

'.mders, zooals dit onder familie gebruikelijk 
is ; dat van eene zelfstandige positie, door een 
minderjarige van 16 jaar verworven, hier geen 
sprake kan zijn ; dat het meisje volkomen af
hanke]jjk b]jjft van hare ouders te Schiedam, 
die baar tijdelijk gelast hebben haar groot
mo~der te gaan helpen; dat van de zijde van 
Schiedam wordt tegengeworpen, dat het meisje 
reeds op 27 Augustus 1935 Schiedam heeft 
verlaten om in het gezin van haar grootmoeder 
te 's-Gravenhage de huishouding op zich te 
n~men; dat OJ? 5 Oct,:iber 1936 haar afschrijving 
mt de bevolkingsrcg1sters der gemeente Schie
dam naar 's-Gravenhage volgde; dat zij na 
een onafgebroken verblijf te 's-Gravenhage van 
meer dan 20 maanden op 8 Mei 1937 in het 
ziekenhuis aldaar moest worden opgenomen; 
dat haar verpleging duurde tot 27 September 
1937, waarna zij weer haar werk hervatte; 
dat zij dit ook thans nog verricht; dat derhalve 
reeds ongeveer 21/ 2 jaar baar werkelijke woon
plaats - zonder eenige onderbreking - te 
's-Gravcnhage is ; dat een en ander het bewijs 
levert, dat de betrokkene te 's-Gravenhage 
baar hoofdverblijf heeft, terwijl zij ook reeds 
vóór haar opneming in het ziekenhui in die 
gemeente een duurzaam verblijf had; dat aan
gaande de zelfstandigheid van haar po itie 
kan worden medegedeeld, dat zij als vergoe
ding voor hare diensten kost en inwoning ge
niet, de inwonende leden van het gezin van 
haar grootmoeder haar van kleeding voorzien, 
terwij l zij daarenboven een geldelijke belooning 
ontvangt van f 0.75 per week; dat zij ter zake 
van haar onderhoud geheel onafhankelijk is 
van hare oude1·s, die sedert haar vestiging te 
's-Gravenhage geen enkele uitgaaf te haren 
behoeve hebben gedaan; dat hun college van 
oordeel is, dat een verzoek om toepassing van 
artikel 39bis der Armenwet slechts aanhangig 
kan worden gemaakt, indien de verpleegde 
arme ten tijde van de opneming in de verple
gingsinrichting hoofdverblijf bad in een andere 
gemeente ; dat hier derhalve bes]js end is 
de vraag, waar Louise Cornelia Bourquin {en 
niet hare ouders of een van hare ouder , die 
immers niet in een ziekeninrichting ter ver
pleging zijn opgenomen) op 8 Mei 1937 hoofd
verblijf ha<l ; dat het hoofdverblijf, als zijnde 
een feitelijk begrip, naar de omstandigheden 
moet worden bepaald ; dat uit de omstandig
heden moet worden afgeleid, dat Louise Cor
nelia Bourquin op 8 Mei 1937 hoofdverblijf 
had in de gemeente 's-Gravenl1age ; dat in 
overeenstemming hiermede het meisje op het 
genoemde tijdstip te 's-Gravenhage in het be
volkingsregister was ingeschreven ; dat der
halve een geval, als bedoeld in artikel 39bis der 
Armenwet, zich hier niet voordoet en dit ar
tikel in deze geen toepassing kan vinden, daar
gelaten nog de vraag, of overigens aan het ve r
eischte van de wet zou zijn voldaan ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
Gedeputeerde Staten zijD uitgegaan van den 
letterlijken tekst van a rtikel 39bis der Armen
wet en daarmede den geest der wet hebben 
miskend ; dat het hier in hoofdzaak gaat om 
de vraag, of het vroegere standpunt der Kroon 
met betrekking tot a rtikel 30 der Arrucmrnt 
ook geld t naast het Dieuwe artikel 39bis dier 
wet ; dat van cenigc ze\fstandige positie in de 
maatschappij van het onderhavige meisje 
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geen sprake kan zijn; dat het aannemelijk is, 
dat het meisje naar hare moeder te Schiedam 
zal terugkeeren, zoodra haar zieke grootmoeder 
haar niet m eer noodig heeft ; dat de vraag, 
waar iemand in het bevolkingsregister is inge
schreven, niet van belang is voor de vast st el
ling van het hoofdverblijf en het meer duur
zaam verblijf ; dat zijns inziens de omstandig
heden hier geenszins wijzen op een hoofdverbljjf 
in den zin van een "meer duurzaam" verblijf; 
dat Gedeputeerde Staten ten onrechte laatstge
noemd begrip bij hun beslissing geheel voorbij 
zijn gegaan ; dat de Kroon herhaaldelijk heeft 
uitgemaakt, dat ten opzichte van de feitelijke 
verblijfplaats in den zin der Armenwet van 
minderjarigen en gehuwde vrouwen moet 
worden aangenomen, dat niet de minderjarige 
of gehuwde vrouw in feite wordt ondersteund, 
maar de vader, moeder of echtgenoot, die wette
lijk verplicht is, voor het onderhoud der genoem
de familieleden zorg te dragen ; dat het geen 
zin heeft, artikel 39bis te willen losmaken van 
de rest der wet ; dat het onlogisch zou zijn, 
aan te nemen, dat bij gewone ondersteuning 
de vader of moeder als de ondersteunde zou 
gelden, terwijl bij ziekenhuisverpleging plotse
ling weer de minderjarige zelfstandig object 
van ondersteuning zou worden ; dat ook de 
jurisprudentie van den H oogen Raad aan zijne 
opvatting steun biedt ; dat artikel 39bis niets 
clan een nadere aanvulling is van het principi
eele artikel 30, genoemd in artikel 38 der Ar
menwet ; dat zijns inziens de gemeentelijke 
dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon t e 
Schiedam alsnog met de verplegingskosten 
behoort te worden belast ; 

O. dat moet worden geoordeeld, dat Louise 
Cornelia Bourquin, toen zij t er verpleging in 
het ziekenhuis te 's-Gravenhage werd opge
nomen, haar meer duurzaam verblijf niet had 
te Schiedam, doch te 's-Gravenhage, alwaar 
zij reeds bijna twee jaren bij hare grootouders 
in huis was; 

dat dus Gedeputeerde Stateu t erecht hebben 
beslist, dat het bepaalde in artikel 39bis der 
_<\rmenwet in dit geval geen toepassing kan 
vinden; 

dat daaraan de omstandigheid, dat de moeder 
van het meisje haar hoofdverblijf, dus m eer 
duurzaam verblijf, te Schiedam had, niet 
afdoet, vermits aan het genoemde wetsartikel 
niet eene uitlegging kan worden gegeven, 
krachtens welke in een geval als het onder
havige het meer dnurzaam verblijf der moeder 
in de plaats van dat van het kind zou treden ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A . B. ) 

25 .J uli 1938. KONINKLIJK BESLU J'I.'. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22 bis j 0

• 

a r t. 19 ). 
Terecht hebben Geel. Staten goedkeu

ring onthouden aan een raadsbeslui t, waar
bij is besl ist dat instandhouding van een 
openba re 1 age re school wordt gevorderd, 
nu weliswaar bij opheffing dezer school de 

schoolweg eeni gszins zal worden verlengd, 
doch de afstand naar de a lsdan te bezoe
ken school voor de meeste k inderen be
neden de 2.5 km. blijft, te rwijl slechts 
voor 4 k inderen de a fstand ± 4 km. zal 
bedragen, zijnde ± 800 m. meer clan reeds 
nu door hen moet worden afgelegd . Bo
vendien is van een druk snel verkeer langs 
den af te leggen weg geen sprake, en is 
het bezwaar van het moeten overblijven 
tusschen de schooltijden ge ring, aangez ien 
er a lsdan aan de te bezoeken school vol
doende toezicht is, nog daa rgelaten dat 
voor vele kinderen, die zich per rijwiel 
naar de school begeven, de noodzaak van 
het overblij ven niet bestaat. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Oterleek, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
bolland van 16 F ebruari 1938, 4° Afdeeling, 
n°. 238, waarbij is besloten : 

I. a. te verklaren, dat de instandhouding van 
de openbare lagere school in het dorp Oterleek, 
gemeente Oterleek, door artikel 19 der Lager
Onderwijswet 1920 niet wordt gevorderd, en 
mitsdien, 

b. aan het besluit van den raad der gemeente 
Oterleek, van 20 December 1937, waarbij is 
beslist, dat ingevolge artikel 19 d er Lager
Onderwij swet 1920 wordt gevorderd de instand
houding van de openbare lagere school in de 
kom dier gemeente, l,lóedkeuring te onthouden ; 

Den Raad van 1:State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Juli 1938, n°. 306; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2q_ Juli 1938, n°. 8493, Afdeeling Lager-Onder
WJJS; 

0. dat de raad der gemeente Oterleek in zijne 
vergadering van 20 December 1937 heeft be
slist, dat ingevolge artikel 19 der Lager-Onder
wijswet 1920 wordt gevorderd de instandhou
ding van de openbare lagere school in de kom 
zijner gemeente ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat , 
berekend naar den maatstaf van artikel 28 der 
Lager-Onderwij swet 1920, het aantal leerlingen 
aan de openbare lagere school in de kom zijner 
gemeente over de vier teldata in 1937 r espec
tievelijk 32, 34, 34 en 36 bedraagt; dat de 
gemeenteraad naar het bepaalde in artikel 
22bis, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
tot opheffing van deze school zou moeten 
besluiten ; dat echter ingevolge artikel 19 van 
de Lager-Onderwijswet 1920 d e instandhouding 
van deze school wordt gevorderd ; dat immers 
het totaal onbeschutte karakter van den weg 
Oterleek- Stompetoren, al moge de afstand 
naar de normen der wet geen overwegend 
bezwaar opleveren, voor de ouders wel een 
ernstig bezwaar vormt tegen overplaatsina 
hunner kinderen naar de school t e Stompe': 
toren ; dat aan dezen weg voor de kinderen 
bovendien veel gevaren Yerbonden zijn, als het 
snelverkeer, d e lichtleiding, het water en 
andere ; d~t het momenteel lage leerlingental 
der school m de kom der gemeente nog geenszins 
een opheffing wettigt, daar, gezien de geboorte
cijJ'ers, met aan zekerheid grenzende waar-
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schijnlijkheid mag worden aangenomen, dat 
dit getal binnen afzienbaren tijd aanmerkelijk 
zal stijgen, ook boven de normen der wet ; dat 
ten slotte door de opheffing der school :in de 
kom der gemeente gebroken wordt met het 
dorpseigen, terwijl voor de dorpsgemeenschap 
ernstige nadeelen zijn te vreezen, te weten de 
hinderpaal tot het vestigen van gezinnen en de 
directe en indirecte finan cieelc schade voor de 
ingezetenen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
bij hun besluit van 16 Februari 1938, 4c Afd., 
n°. 238, hebben verklaard, dat de instandhou
ding van de openbare lagere school in het dorp 
Oterleek (gemeente Otedeek) door artikel 19 
der Lager-Onderwijswet 1920 niet gevorderd 
wordt, en mitsdien aan het bovenvermelde 
raadsbesluit goedkeuring hebben onthouden ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat artikel 19 der wet uitgaat van 
het beginsel, dat in eene gemeente zooveel 
openbare lagere scholen moeten bestaan als 
noodig zijn om de kinderen, voor wie Ol)enbaar 
lager onderwijs wordt verlangd, behoorlijk t e 
kunnen huisvesten, zonder dat zij een te verren 
afstand behoeven af te leggen ; dat zich in 
de gemeente Oterleek met ± 800 zielen twee 
openbare lagere scholen bevinden, waarvan de 
eene in het dorp Oterleek en de andere te 
Stompetoren is gevestigd ; dat het gemiddelde 
aantal leerlingen over .1937 van de eerstbedoelde 
school 34 bedraagt, terwijl zij is gehuisvest in 
een gebouw, dat, indien het langer overeen
komstig zijne bestemming zou moeten worden 
gebruikt, algeheele vernieuwing zou behoeven ; 
dat daarentegen de open bare lagere school te 
Stompetoren, welke 62 leerlingen telt, is onder
gebracht in een nieuw modern ingericht school
gebouw, waarin, behalve twee leslokalen, een 
goed gymnastieklokaal aanwezig is ; dat voorts 
bij de stichting van dit gebouw met de mogelijk
heid van uitbreiding met een derde leslokaal 
rekening is gehouden ; dat de afstand tusschen 
de beide dorpjes slechts ± 2.5 km bedraagt, 
zoodat de kinderen uit Oterleek, voor wie 
openbaar lager onderwijs wordt verlangd, 
zonder bezwaar naar Stompetoren kunnen gaan 
om aldaar dat onderwijs t e ontvangen ; dat, 
indien dit geschiedt, voor die kinderen eene 
groote verbetering zal worden verkregen, niet 
alleen, omdat zij dan in een behoorlijk, aan de 
eischen des tijds voldoend schoolgebouw zullen 
worden gehuisvest, doch ook omdat de openbare 
lagere school te Stompetoren bij opneming van 
de kinderen uit Oterleek tot eene driemans chool 
zal uitgroeien, als gevolg waarvan het onderwijs 
betere resultaten zal opleveren ; dat onder deze 
omstandigheden niet kan worden verklaard, 
dat de instandhouding van do openbare lagere 
school in het dorp Oterleek door artikel 19 der 
wet wordt gevorderd ; 

dat v::in dit besluit de raad van Oterleek bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat bij 
opheffing van de openbare lagere school in 
het dorp Oterleek de afstand van huis tot de 
school aan do 'tompetoren voor velen der 
jonge kinderen zeer groot wordt, a l valt deze 
afstand in het a l~emeen binnen de in de wet 
genoemde 4 km ; ctat voor 4 kinderen de afstand 
wel boven do 4 km uitgaat ; dat op grond hier
van door de ouders een uitkeering zal worden 
gevorderd op grond van a rtilrn l 13 der Lager-

Onderwijswet 1920 ; dat niet alleen de af tand 
voor velen een bezwaar zal zijn, doch dat de 
lange, open weg de kinderen bloot stelt aan de 
gm·e weersomstandigheden, waarvoor weinig 
of geen beschutting is te vinden ; dat de gevaren, 
waaraan de kinderen bovendien bloot staan, 
niet gering zijn door de omstandigheid , dat de 
weg vrij smal is en een druk snelverkeer heeft, 
terwijl aan beide kanten een vrij diep en breed 
water den weg begrenst ; dat voor de ouders 
zwaar weegt het feit, dat de nog jonge kinderen 
den geheelen dag van huis zijn en derhalve niet 
aan het gewone middagmaal kmmen deel
nemen ; dat bovendien de ouders het al een 
groot bezwaar gevoelen, dat hunne nog jonge 
kinderen in de middaguren gedurende l ½ à 2 
um· zonder toezicht rondloopen in een omgeving 
ver van huis met de gevaren, die daaraan 
verbonden zijn, door do omstandigheid, dat de 
openbare school aan de Stompetoren gelegen 
is op een punt, onmiddellijk nabij de voorrangs
wegen Alkmaar- Hoorn en Alkmaar- Amster
dam ; dat naa t deze gevaren ook moreele 
gevaren niet denkbeeldig zijn, wanneer een 
aantal kinderen van verschillenden leeftijd en 
verschillenden aanleg gedwongen zijn dagelijks 
oenige uren zonder toezicht en zonder bezig
heden met elkaar door te brengen; dat weliswaar 
het schoolgebouw in het dorp Oterleek niet 
verkeert in voldoenden staat, doch dat ten koste 
van 6 à 7000 gulden dit gebouw al nog goed 
bruikbaar voor het seven van lager onderwijs 
is te maken; dat bij opheffing der school en 
dientengevolge den overgang der leerlingen naar 
de openbare lagere school te Stompetoren bij 
dit laatste gebouw een derde leslokaal zal 
moeten worden bijgebouwd, waardoor het 
architectonisch aanzien sterk zal verminderen, 
doch tevens de uitga,,en veel en veel grooter, 
ten minste drie duizend gulden hooger, zullen 
worden dan bij een voldoende restauratie van 
het schoolgebouw in het dorp Oterleek ; dat het 
aantal leerkrachten van de school te Stompe
toren met één zal moeten worden vermeerderd, 
terwijl het hoo;fd der school te Oterleek moet 
worden op wachtgeld gesteld ; dat het dorp 
Oterleek met zijn eigen ka,rakter en zijn eigen 
historie, zijn middelpunt van onderwijs, ont
wikkeling en cultuur ZOG verliezen ; dat. gezien 
het verzoek van 190 bewoners van clit dorp 
aan den gemeenteraad tot behoud der school, de 
ingezetenen het zullen beschouwen a ls een 
verarming, een achteruitgang van hun dorp, 
wanneer de school zou verdwijnen; dat bij ver
lies van elke onderwijsinrichting in dit dorp 
zeker het dorp zal achteruitgaan in zijn beteeke
nis als woongelegenheid, en daardoor steeds 
minder nieuwe bewoners zal trekken en minder 
gemakkelijk oude inwoners zal behouden, 
waardoor terecht door vele middenstanders 
achteruitgang in zaken wordt gevreesd ; dat 
weliswaar het aantal leerlingen der openbare 
school in het dorp de laatste jaren is achteruit 
geloopen, alleen door daling in het geboorte
cijfer, zeer zeker als gevolg ,an de crisis
omstancligheden, doch dat, gezien de geboorte
cijfers der laatste jaren, in de naaste toekomst 
weer vermeerdering is te verwachten, welke 
vermeerdering zal toenemen, wanneer de eco
nomische omstandigheden gaan verbeteren, 
,~aarvan voot Oter.leek do eerste symptomen 
ZIJn waar te ncm<'n : dat mag verwar-ht worden 
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dat het leerlingental op fei 1938 de 40 weer zal 
hebben bereikt, en dientengevolge het niet 
onmogeLijk is, dat de school in de toekomst weer 
een tweemansschool wordt ; dat op grond van 
deze overwegingen de raad besloten heeft aan 
de hand van artikel 22bis, ze lid, de meer
genoemde school in stand te houden, als ge
vorderd door artikel 19 der Lager-Onderwij swet 
1920; 

0. dat, blijkens de ingewonnen ambts berich
ten, bij opheffing van de openbare lagere school 
in de kom van de gemeente Oterleek, de chool
weg voor de kinderen, die thans deze school 
bezoeken, eenigszins zal worden verlengd, 
doch dat de afstand naar de alsdan door hen 
te bezoeken school te Stompetoren voor verre
weg do meeste kinderen beneden de 2.5 km 
bLijft, terwij l voor slechts vier kinderen de 
afstand omstreeks 4 km zal bedragen, zijnde 
ongeveer 800 meter meer dan reeds nu door hen 
moet worden afgelegd ; 

dat van een druk snelverkeer langs den af te 
leggen weg geen prake is, terwijl ook thans 
reeds een deel der kinderen, die do school te 
Oterleek bezoeken, van denzelfden weg gebruik 
moet maken; 

dat het bezwaar van het over moeten blijven 
tusscben de schooltijden in dit geval gering is, 
aangezien er ook tusschen de schooltijden aan 
de school te Stompetoren voldoende toezicht is, 
terwijl zich achter de school een behoorlijk 
speelplein bevindt, dat geheel gevaarloos is, nog 
daargelaten, dat voor vele kinderen, die zich 
per rijwiel naar de school begeven, de noodzaak 
van het overblijven niet bestaat; 

dat hetgeen de raad wijders heeft aangevoerd, 
mogelijk aanleiding zou kunnen geven tot toe
passing van artikel 22bis, 6° lid, der wet, doch 
voor de beantwoording van do vraag, welke 
hier uits luitend onder het oog is te zien, met 
name of de instandhouding van de school 
ingevolge artikel 19 der Lager-Onderw\j swet 
1920 wordt gevorderd, niet ter zake dienende is ; 

dat in verband met een en ander Gedepu 
teerde taten terecht aan het raadsbesluit hun 
goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Onderwij s, K unsten en 

,vetenschappcn is belast enz. 
(A.B.) 

25 .J uli 1938. KONlNKLlJK BESL l'l'. 
(Woningwet A rt. 36 j 0

• art. 3S). 
Nu moet worden geoor<lee ld, dat het uit 

con stedenbouwk11ndi g on ve rkeersoog-punt 
all eszins aanbeveling verdient, dat langs 
den onderhavigen weg geen <lich tere be
bouwi 11g wordt toegelaten dan bij het 11it
b1·eidingsplan is geschied , hebben Ged. 
Staten terecht zich niet vereenigd mot de 
ingebrachte bezwaren, a l moge te ver
war·htcn zijn. dat het met de ex ploitatie 
der Ia 11 gs den weg gelegen gron<len , waar 
s le<'lits zeer ruime vi lla.bouw is toegestaan, 
niet, vlot zal loopen en het hierdoor ook 
moe ilijker zal worde 11 de gelden te vinden 
voor dooetrekking van bedoelden weg. 

D~ door den Raad aan bepaal<le g rnn-

den gegeven bestemming: ,,in hoofdzaak 
voor woningbouw, later te detai ll eeren" . 
neemt behoorlijk in acht, zij het niet op 
de door Ged. Staten meest gewenschtP 
wijze, de door hem vroege r gegeven be
si issi ng, dat de bij het plan· gegeven be
stemming in onderdeelcn tot bebouwing 
met enkele of dubbel e vi ll a's voorbarig is. 

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

den raad der gemeente Oegstgeest en den raad 
der gemeente Leiden tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 3 Augustus 
1937, G.S. 0 • 137/1, tot gedeeltelijke goed
keuring van een uitbreidingsplan c. a.. van 
Oegstgeest ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Be tuur, gehoord, adviezen van 
9 F ebruari 1938, N°. 61 en 25 Mei 1938, ro_ 
61 /59; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Juli 1938, N°. 
6074 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Oegstgeest bij 
besluit van 9 Juni 1936 heeft vastgesteld een 
plan tot herziening van het uitbreidingsplan 
dier gemeente mot bijbehoorende bebouwings
voorschriften ; 

dat tegen dit plan o. a. de raad d er gemeente 
Leiden bij Ged. taten een bezwaarschrift heeft 
ingediend, waarin werd te kennen gegeven, dat 
bij het onderhavige plan de aan de gemeente 
Leiden in eigendom toebehoorende perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Oegstgeest, sectie 
E nummers 2594 (oud 2509) en 248, voor zoo
veel niet aangewezen als bestemd voor straat
aanleg, worden aangewezen als bestemd voor 
"open bouw a" en de eveneens in eigendom 
aan de gemeente Leiden behoorende perceelen, 
kadastraal bekend als voren nummers 2511 
en 2575 (oud 2234- gedeelte.Lijk), voor zoover 
niet aangewezen voor straat- en plantsoen
aanleg, worden aangewezen als bestemd voo,· 
" open bouw b" ; dat, blijkens de bij het 
uitbreidingsplan behoorende be bouwingsvoor
schriften , onder "open bouw a" verstaan wordt 
het bouwen van vrij staande eengezinswoningen 
ter breedte van ten minste 7 m op per ccelen 
van t en minste 1200 m 2 oppervlakte en t er 
breedte van ten minste 30 m, terwijl de t e be
bouwen oppervlakte per perceel niet meer mag 
bedragen dan 10 % van de perceelsoppervlakte, 
en onder "opeu bouw b" het bouwen van ten 
hoogste twee woningen onder . een kap op per
ccelen van ten ,runste 800 m" oppervlakte en 
ter breedte van ten minste 20 m , t erwijl de t <' 
bebouwen oppervlakte ten hoogste 15 % van 
de perceelsoppervlakte mag bedragen, dat; ten
gevolge van deze bestemmingen, de op de ge
noemde perceelen te stichten bebouwingen aan 
zoodanige eiscben moeten voldoen, dat bot in 
exploitatie brengen der betrokken gronden 
ernstige belemmering zal ondervinden, ja zelfs, 
voor zoover deze bestemd zijn tot "open bouw 
a", met het oog op de omstandigheid, dat reke
ning moet worden gehouden met een blijvende 
verlaging van het welvaartspeil , practisch uit
gesloten moet worden geacht ; dat door een en 
ander mede de totstandkoming van de door
trekking van den vVassenaarscbeweg, welke 
weg wegens zijn ligging en afmetingen een zeer 
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belangrijke functie ten opzichte van het inter
locale verkeer zal kunnen vervallen, uitgesloten 
moet worden geacht ; 

dat Ged . Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 3 Augustus 1937, G.S. N°. 137/1, 
het plan hebben goedgekeurd, behoudens, dat 
zij hun goedkeuring hebben onthouden aan het 
gedeelte van het plan, dat betrekking heeft 
op de ter weerszijden van den Rijksweg, den 
Haagschen straatweg, gelegen gronden, welke 
In het plan (kaart bijlage N°. 1) hebben ver
kregen een "bestemming in hoofdzaak voor 
worungbouw, later te detailleeren"; 

dat Ged. Staten daarbij ten aanzien van door 
den raad der gemeente Leiden tegen het plan 
ingebrachte bezwaren o. a. hebben overwogen, 
dat hun college met burgemeester en wethou
ders, den raad, de Commissie van advies voor 
de uitbreidingsplannen in Zuid-Holland en 
den Inspecteur voor de Volkshuisvesting in de 
provincie Zuid-Holland om de door hen aan
gevoerde redenen van oordeel is, dat langs den 
Wassenaarschen weg, die een belangrijken toe
gangsweg tot Leiden zal vormen en als zoo
danig is ontworpen, in het belang van het ver
keer zoowel als om redenen van welstand geen 
andere, in het bijzonder niet een meer inten
sieve bebouwing tot stand dient te komen, dan 
in het plan voor de daarbij betrokken gronden 
aangegeven ; dat door het opnemen van de 
bedoelde bebouwing in het plan slechts wordt 
te kennen gegeven, dat, indien langs den Was
senaarschen weg bebouwing zal tot stand 
komen, deze moet overeenstemmen, met die, 
welke in het plan is aangegeven ; dat bij de 
beoordeeling van het onderhavige plan als zoo
danig uitsluitend van belang is de vraag, of 
de daarin voorkomende bestemmingen uit 
stedebouwkundig oogpunt al dan niet juist 
zijn, dat die vraag o. m. impliceert die naar de 
economische en financieele uitvoerbaarheid dier 
bestemmingen, doch niet die, voor wiens reke
ning de kosten van verwezenlijking van een 
dier bestemmingen, in casu die van den aanleg 
van den hier bedoelden toegangsweg, zullen of 
behooren te komen, en nog minder die, of en 
zoo ja, in hoeverre die kosten zullen worden 
gevonden uit de exploitatie van zekere bouw
terreinen ; dat de laatstbedoelde vraag bij de 
beoordeeling van dit gedeelte van het plan 
geen rol speelt, omdat de hier bedoelde weg niet 
uitsluitend of voornamelijk als een woonstraat 
te beschouwen is, waarvan de kosten geheel 
of goeddeels gevonden dienen te worden uitde 
exploitatie van de aan of nabij dien weg gelegen, 
voor bebouwing bestemde gronden; dat hun 
college deze bezwaren mitsdien ongegrond acht ; 

dat voorts het evengenoemde besluit van 
Ged. Staten o. a. steunt op de overwegingen : 

dat hun college de vraag, of het plan voor 
goedkeuring vatbaar is, behalve ten aanzien 
van het hieronder genoemde gedeelte, beves
tigend meent te kunnen beantwoorden ; dat hun 
college overwegend bezwaar heeft tegen goed
keuring van het plan, voo~. zoover dit bet~ek
king heeft op de ter weersz1Jden van den R1Jks
weg, den Haagschen straatweg, gelegen gronden, 
welke in het plan (kaart b1Jlage N°. 1) hebben 
verkregen een "bestemming in hoofdzaak voor 
woninubouw, later te detailleeren" ; dat toch 
bij hu~ besluit van 25 Juni 1935, G.S. N°. 206/1, 
goedkeuring werd onthouden aan het door den 

raad bij zijn besluit van 16 Januari 1934 vast
gestelde uitbreidingsplan onder meer voor zoo
ver dit betrekking had op de bovenbedoelde 
gronden ; dat hun college hierbij onder meer 
overwogen heeft, dat "het tegenwoordige en 
toekomstige karakter van belangrijken inter
localen verkeersweg van den Haagschen straat
weg zich verzet, indien al niet tegen bebouwing 
van de daarlangs gelegen gronden met andere 
gebouwen dan die, welke voor het in cultuur 
brengen of het gebruik op andere wijze van 
die gronden als zoodanig noodig zijn, dan toch 
tegen elken vorm van exploitatiebouw op die 
gronden, derhalve ook tegen een overigens 
betrekkelijk open villabebouwing, als waarvoor 
het plan deze gronden bestemt" ; dat de raad 
nu wel in zijn besluit dd. 9 JwlÎ 1936 tot vast
stelling van het plan naar aanleiding van tegen 
de in het ontwerp van het plan aan deze gron
den gegeven bestemming door belanghebbenden 
ingebrachte bezwaren heeft overwogen, ,,dat 
bebouwing van de terreinen in de naaste toe
komst zeer onwaarschijnlijk is ; dat het daarom 
wenschelijk bl\jkt de ontworpen bestemming 
te doen vervallen en voor de gronden de be
stemming voor de eerstvolgende jaren in onder
deelen later te bepalen, en voorshands met de 
aanwijzing van de bestemming in hoofdzaak 
te volstaan; dat "deze bestemming in hoofd
zaali:" moet bestaan uit bebouwing met wonin
gen, waaronder, gelet op de ligging der gronden, 
moet worden verstaan een bebouwing verband 
houdende met de ligging van de terreinen aan 
den Rijksweg 's-Gravenhage-Noordhollandsche 
grens ; dat bij opname van de gronden in het 
plan in onderdeelen en de daaruit voortvloeiende 
nadere detailleering uit de ontwikkeling van 
de bebouwing in de omgeving aanwijzingen 
kunnen worden verkregen omtrent hetgeen 
nader onder die bebouwing moet worden ver
staan ; dat het aanwijzen van de bestemming 
van de gronden in hoofdzaak - de zoogenaamde 
opname in het plan in hoofdzaak - in de eerste 
plaats meer dan de ontworpen bestemming over
eenstemt met de zienswijze van de Geel. Staten 
van Zuid-Holland en ten tweede een tegemoet
koming vormt aan de bezwaren van de recla
manten, omdat de definitieve bestemming dei· 
gronden tot later wordt uitgesteld"; dat echter 
de bij het plan aan deze gronden gegeven be
stemming, gelet op de bovenaangehaalde over
wegingen uit het raadsbesluit dd. 9 Juni 1936, 
naar de meening van hun college exploitatie
bouw in de toekomst niet uitsluit; dat dienten
gevolge, ook al wordt door de bij het plan ge
geven bestemming het onmiddellijk gevaar, dat 
langs dezen weg zou worden gebouwd, wegge
nomen, de bedreiging van het vitale verkeers
belang van den Haagschen straatweg door zoo
genaamden exploitatiebouw blijft bestaan ; 
dat de raad derhalve ten aanzien van de hier 
bedoelde gronden de beslissing van hun college 
niet, althans niet behoorlijk, in acht genomen 
en dus niet voldaan heeft aan artikel 38, tweede 
Jid, der Woningwet; dat ten slotte het plan 
door onthouding van goedkeuring, voor zoover 
de hier bedoelde gronden betreft, niet in zijn 
wezen wordt aangetast, zoodat het voor het 
overige kan worden goedgekeurd ; 

dat van dit besluit van Geel. Staten, voor 
zoover daarbij goedkeuring aan het plan is 
verleend, de raad der gemeente Leiden bij Ons 
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in beroep is gekomen tenyjjl, voor zoover de 
onthouding van goedkeuring betreft, de raad 
der gemeente Oegstgeest tegen het besluit be
roep heeft ingesteld ; 

dat de gemeenteraad van Leiden in beroep 
aanvoert, dat zich zijns inziens met de betee
kenis van den YVassenaarschen weg voor het 
internationale verkeer alleszins verdraagt eene 
bestemming van de langs dien weg geleg.en 
gronden voor middenstand bouw a, desgewenscht 
met bepaling, dat het maximum der onder 
een kap te bouwen woningen wordt terugge
bracht tot 3, dat ten gevolge van het projec
teeren van een vijftal zijstraten de Wassc
naarsche weg mede het karakter heeft van een 
plaatselijken verkeersweg, waarmee de bedoelde 
bestemming geheel in overeenstemming is, dat 
zoodanige bestemming eene behoorlijke aan
sluiting geeft aan de bij het uitbreidingsplan 
voor Leiden gegeven bestemming der gronden 
langs den Wassenaarschen weg, voor zoover in 
Leiden gelegen, en derhalve aan redelijke eischen 
van welstand voldoet. dat als een eerste eisch 
bij het ontwerpen van uitbreidingsplannen voor 
oogen moet staan, dat de bestemmingen der 
in het plan begrepen gronden zoodanig moeten 
zijn, dat zij voor verwezenlijking vatbaar zijn; 
dat immers, wanneer zulks niet geschiedt, de 
mogelijkheid bestaat, dat het uitbreidingsplan 
een reeks voor verwezenlijking niet vatbare 
bestemmingen inhoudt en uit dien hoofde ern
stig nadeel toebrengt aan de eigenaren van de 
betrokken gronden, vermits die gronden dan 
feitelijk worden bestemd in den staat te blijven, 
waarin zij zich bij de vaststelling van het uit
breidingsplan bevinden ; dat een dergelijk geval 
zich hier voordoet, aangezien redelijkerwijze 
niet kan worden verwacht, dat de ontworpen 
zeer ruime villabouw inderdaad tot stand zal 
komen; dat de doortrekking van den Wasse
naarschen weg voor de gemeente Leiden niet 
wel mogelijk is, inclien de kosten daarvan niet 
voor een deel kunnen worden bestreden uit de 
opbrengst van de daarlangs gelegen bouwter
einen ; dat hij mitsdien zijn bezwaar tegen het 

plan meent te moeten handhaven; 
dat de gemeenteraad van Oegstgeest in be

roep aanvoert, dat zijns inziens het plan niet in 
strijd is met artikel 38, 2° lid, der Woningwet, 
aangezien de beantwoording van de vraag, 
welke bestemming ten slotte aan de gronden 
zal worden gegeven, tot na een tiental jaren 
is uitgesteld ; dat daarmede eveneens de be
dreiging van het vitale verkeersbelang van den 
Haa~schen straatweg door exploitatiebouw, 
hetzij middellijk, hetzij onmiddellijk, eveneens 
tot na afloop van dat tijdperk is uitgesteld; 
dat trouwens de mogelijkheid steeds zou open
staan, dat bij eene herziening aan de gronden 
eene bestemming zou worden gegeven, welke 
exploitatiebouw mogelijk maakt ; dat de vraag 
rijst, of het juridisch wel te verdedigen is, dat een 
verbod tot exploitatiebouw in een uitbreidings
plan met bebouwingsvoorschriften wordt op
genomen; 

0. ten aanzien van het beroep van den raad 
der gemeente Leiden, dat op grond van de over
gelegde ambtsberichten moet worden geoor
deeld, dat het uit een stedebouwkundig en ver
keersoogpunt alleszins aanbeveling verclient, 
dat ter plaatse langs den Wassenaarschen weg, 
die den Rijksweg 's-Gravenhage-Oegstgeest-

Haarlem-Amsterdan met Leiden verbinden zal, 
geen <lichtere bebouwing wordt toegelaten dan 
bij het onderhavige plan is geschied ; 

dat, al moge wellicht te verwachten zijn, dat 
het met de exploitatie van deze gronden, waar 
slechts zeer ruime villabouw is toegestaan, niet 
vlot zal loopen en dat hierdoor ook moeilijker 
dan dit anders het geval zou zijn de gelden 
zullen kunnen worden gevonden voor de door
trekking van den Wassenaarschen weg op 
Leidsch gebied, in een en ander toch geen redeft 
is gelegen om aan den wensch van den raad der 
gemeente Leiden ten deze tegemoet te komen ; 

dat dus Ged. Staten zich terecht met de door 
den raad der gemeente Leiden tegen het plan 
ingebrachte grief niet hebben vereenigd; 

0. ten aanzien van het beroep van den raad 
der gemeente Oegstgeest, dat Geel. Staten van 
Zuid-Holland bij besluit van 25 Juni 1935, 
G.S. N°. 206/1, o. a . hun goedkeuring hebben 
onthouden aan het bij raadsbesluit van 16 
Januari 1934 vastgestelde uitbreidingsplan voor 
Oegstgeest voor wat betreft de ter weerszijden 
van den Rijksweg, den Haagschen straatweg, 
gelegen gronden, welke in het plan bestemd 
zijn tot" bebouwing langs den Haagschen straat
weg" en wel 1°. omdat het tegenwoordige en 
toekomstige karakter van belangrijken inter
localen verkeersweg van den Haagschen straat
weg zich verzet, indien al niet tegen bebouwing 
van de daarlangs gelegen gronden met andere 
gebouwen dan die, welke voor het in cultuur 
brengen of het gebruik op andere wijze van 
die gronden als zoodanig noodig zijn, dan toch 
tegen eiken vorm van exploitatiebouw op die 
gronden, derhalve ook tegen een overigens 
betrekkelijk open villabebouwing als waarvoor 
het plan deze gronden bestemt, 2°. omdat een 
gedeelte dezer gronden nooclig is voor den aan
leg van een verkeersplein, waaraan de daarop 
ontworpen bebouwing in den weg zou staan, 
in het bijzonder doordat de voorgevelrooilijn 
voor die bebouwing volgens het plan het beloop 
van den bestaanden Rijksweg volgt in plaats 
van dat van de noodzakelijke nieuwe rijbaan 
in de binnenbocht van dien weg, en 3°. althans 
omdat er nog niet voldoende helderheid bestaat 
omtrent de vraag, welke bestemming deze gron
den uiteindelijk dienen te verkrijgen en welke 
bebouwing daarop zal blijken te kunnen worden 
toegelaten, zoodat de daaraan bij het plan ge
geven bestemming in onderdeelen tot bebouwing 
met enkele of dubbele villa's in elk geval voor
barig is; 

dat, vooral indien gelet wordt op het onder 
3° vermelde, niet bepaaldelijk kan gezegd wor
den, dat de raad der gemeente Oegstgeest, door 
aan de gronden, die langs den Haagschen straat
weg en het plantsoen ter plaatse zijn gelegen, 
de bestemming in hoofdzaak voor woningbouw, 
later te detailleeren, te geven, de beslissing van 
Ged. Staten niet, zooals in artil<el 38, 2° lid, der 
Woningwet is voorgeschreven, in acht zou 
hebben genomen ; 

dat immers de gemeenteraad, al is de door 
hem aan de gronden gegeven bestemming in 
strijd met hetgeen Ged. Staten onder 1° hebben 
te kennen gegeven, zich heeft gehouden aan de 
in het vermelde onder 3° vervatte aanwijzing, 
door de nakoming waarvan hij moet geacht 
worden · overeenkomstig artikel 38, 20 lid, der 
Woningwet de beslissing van Ged. Staten be-
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hoorlijk te hebben in acht genomen, ,zij het niet 
op de door Ged. Stat en meest gewenschte wijze ; 

dat de door den gemeenteraad gegeven be
stemming niet alleen niet strijdt met artikel 38, 
2• lid, der genoemde, wet, doch uit een oog
punt van doelmatigheid ook niet achtergesteld 
behoeft t e worden bij die, welke door Ged. 
Staten wordt gewenscht ; 

dat, al zal in de toekomst waarschijnlijk een 
zeer ingrijpende beperking aan het bouwen op 
de onderhavige gronden langs den Haagschen 
straatweg moeten worden gesteld, thans daar
omtrent nog geen beslissing behoeft te worden 
genomen; 

dat veeleer zal kunnen worden afgewacht, 
hoe de toestand ter plaatse zich zal ontwik
kelen, en te zijner tijd bij het vaststellen van 
de bestemming in onderdeelen nader over de 
bestemming van deze gronden en de aanspraken 
op schadeloosstelling, die wellicht d e eigenarnn 
als gevolg daarvan redelijkerwijze mochten 
kunnen doen gelden, zal kunnen worden be
slist ; 

dat, zoo - gelijk Ged. Staten in hun ambts
bericht opmerken - de door den gemeenteraad 
aan de gronden gegeven bestemming "in hoofd
zaak voor woningbouw, later te detailleeren" 
bij de eigenaren verwachtingen van voordeelige 
bouwexploitatie mocht wekken, de kennis
naming van het bovenstaande hun de strekking 
van deze bestemming in het juiste licht zal doen 
zien; 

dat derhalve de onthouding van de goed
keuring aan het op de onderhavige gronden be
trekking hebbende gedeelt e van het plan niet 
kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

I. het beroep van den raad der gemeente 
Leiden ongegrond te verklaren ; 

II. met gegrondverklaring van het beroep 
van den raad der gemeente Oegstgeest, het be
sluit van Ged. Staten van 3 Augustus 1937, 
G.S. N°. 137/1, voor zoover daarbij aan een 
gedeelte van het onderhavige uitbreidingsplan 
goedkeuring werd onthouden, te vernietigen en 
dat gedeelte van het plan alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B. ) 

28 J,ili 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
19 29 art. 73) . 

Nu aannemelijk is, dat de niet gewaar
merkte afschriften, waaruit het dossier 
voor een deel bestaat, overeenstemmen 
met de oorspronkelijke stukken, mist de 
grief , dat ve rweerder z ich niet gehoude n 
heeft aan het bepaalde bij art. 73, lid 1 
(tweeden zin), der Ambtenarenwet 19 29, 
beteekenis. 

Uitspraak in zake : 
X., wonende te 's-Gravenhage, kl ager, rn 

persoon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman Mr. H. J. Ma
rius Gedings, advocaat te Utrecht, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van 's-Gravenhage, verweerder, vertegenwoor
digd door den Burgemeester, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden: W. C. A. Riem Vis, adjunct-direc
teur van den Gemeentelijken Dienst voor 
Maatschappelij k Hulpbetoon, belast met de 
leid ing van het Gemeentelijk Bureau voor 
Werkloozensteun te 's-Gravenhage, wonende 
a ldaar. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge-

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feit en van het twistgeding: 
0 . enz.; 
In rechte: 
0. enz. ; 
0. dat klagers raadsman ter openbare te

rechtzitting als grief heeft aangevoerd, dat 
door verweerder stukken zijn ingezonden, 
wel ke noch zijn de oorspronkelijke stukken, 
noch gewaarmerkte afschriften, zooals door 
art . 73, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 wordt 
geëischt; 

0. dat deze grief in casu evenwel betee
kenis mist, omdat zich in de eerste plaats in 
het doss ier eenige oorspronkelijke stukken be
vinden, in de tweede plaats verscheidene stuk
ken door verweerder in gewaarmerkt a fschrift 
zijn overgelegd en in de derde pl aats de door 
verweerder noch in originali, noch in gewaar
merkt afschrift overgelegde stukken, doch in 
niet gewaarmerkt a fsch r ift ingezonden stuk
ken, ook door klager - en wel bij zijn kl aag
schrift - in (niet gewaarmerkt ) afschrift zij n 
overgelegd, wodat kan worden aangenomen, 
dat hetgeen in die niet gewaarmerkte a fschrif
ten staat vermeld overeenkomst met den in
houd der origineele stukken ; 

0. enz. 
Rechtdoende in naam der Koning in! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

3 A1tgustus 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39 . ) 

Patiënte stond, toen in Oct. 1933 de 
rechtedijke machtiging werd aangevraagd, 
onder voogdij van eene vereeniging te E., 
zoodat de kosten harer verpl eging doo r die 
gemeente behooren te worden voldaa n. · 
Daaraan doet niet af, dat door haar mrlllr
derjarig-worden in April 1937 het wettelijk 
dom icilie te E. een e inde heeft genomen, 
en evenmin de omstand igheid, dat de ver
pl eegkosten tot dien datum van andere 
zijde zijn voldaan. Ook het bij de wet van 
27 Juni 1935 S. 379 toegevoegde nieuwe 
tweede I id van art. 39 kan in een en a nde r 
geen veranderi ng brengen, daar deze wet 
eerst op 1 A ug. 1935 in werking is getre
den , een t ijdstip, waarop de rechtsplicht 
der gemeente E. tot betaling der kosten 
reeds gevestigd was, en uit geen bepa ling 
der aanvullingswet vo lgt, dat zij mede zou 
strekken om in reeds bestaande verplich
t ingen verandering te brengen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 
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van de at'mlastige kl'ankzinnige Petronella van 
den Broek; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
13 Juli 1938, n°. 319 ; 

Op de voordracht van 0117,en Ministel' van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Juli 1938, 
no. 8306, afdeeling Armwezen; 

0. dat Petronella van den Broek, geboren 
te Gemert op 7 April 1916, in 1936, toen zij 
woonde te Nuenen c.a ., bij rechterlijke uit
spraak tet· beschikking van de Regeering werd 
gesteld, en sinds 1928 onder voogdij stond van 
de Roomsch-Katholieke Vereeniging Liefde
werk voor Kinderbescherming, te Eindhoven ; 
dat zij krachtens op 25 October 1933 verleende 
rechterlijke machtiging nadat zij in het Rijks
opvoedingsgesticht te Zeist verblijf had ge
houden, werd geplaatst in het Gesticht "Bolders
hof" te Druten ; 

dat omtrent de betaling van de kosten van 
verpleging van de patiënte in het genoemde 
gesticht, waarin na haar meerderjarig worden 
op 7 April 1937 ingevolge artikel 39 der Armen
wet voorzien moet worden, geschil is ontstaan ; 

dat burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a. niet bereid zijn de verplegingskosten voor 
rekening van hunne gemeente te nemen, aan
gezien de patiënte, toen in 1933 de rechterlijke 
machtiging tot ha re plaatsing in het gesticht 
werd aangevraagd, wettelijk domicilie had niet 
te Nuenen, doch te Eindhoven, alwaar gevestigd 
was de R.K. Vereeniging Liefdewerk voor 
Kinderbescherming, welke toenmaals de voogdij 
over haar uitoefende ; 

dat burgemeester en wethouders van Eind
hoven hunne gemeente niet voor de betaling 
van de verplegingskosten aansprakelijk achten, 
wijl naar hun oordeel het bepaalde in het bij 
de wet van 27 Juni 1935 (Staatsblad n°. 379) 
aan artikel 39 der Armenwet toegevoegde 
tweede lid hier van toepa sing is, waarbij zij 
opmerken, dat de tegenovergestelde opvatting, 
neergelegd in Ons besluit van 22 Juni 1937, 
no. 47 1 , naar hun gevoelen strjjdig is met de wet 
en tot onbillijkheid moet leiden ; 

0. dat ingevolge artikel 39 der Armenwet, 
zooals dit artikel ten tijde van de opneming 
van de patiënte in het krankzinnigengesticht 
on van de aanvrage van de reohterlijlrn machti
ging luidde, de kosten, voortvloeiende uit de 
overbrenging van arme krankzinnigen naar en 

· hunne verpleging in gestichten voor krank
zinnigen, voorzoover die niet uit de fondsen 
dier gestichten zelve moeten worden bestreden, 
of daarin door instellingen van weldadigheid 
niet wordt voorzien, worden voldaan uit de 
kassen der gemeenten, waar de verpleegden 
woonplaats hadden in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek ten tijde, dat de rechterlijke machti
ging om hen in een gesticht te plaatsen werd 
aangevraagd, en, indien die woonJ>laats binnen 
het Rijk niet is aan te wijzen, uit 's Rijks kas ; 

dat in het onderwerpelijke geval de patiënte 
toen omstreeks 25 Ootober 1933, de rechterlijke 
machtiging is aangevraagd, in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek woonplaats had in de 
gemeente Eindhoven, waar de Roomsoh Katho
lieke Vereeniging Liefdewerk voor Kinder-

1 C. V. 1937 blz. 263. 

beschermuig, aan wie de voogdij over haar was 
opgedragen, gevestigd wa.s ; 

dat de bedoelde kosten van hare verpleging 
mitsdien uit de kas dezer gemeente behooren 
te worden voldaan ; 

dat daaraan niet afdoet, dat tengevolge van 
het meerderjarig worden van de patiënte op 
7 April 1937 hot wettelijk domicilie van de 
patiënte aldaar een einde heeft genomen, en 
evenmin de omstandigheid, dat de verpleeg
kosten tot dien datum van andere zjjde zijn 
voldaan; 

dat in een en ander ook geen verandering 
wordt gebracht door de toevoeging bij de wet 
van 27 Juni 1935 (Staatsblad n°. 379) van een 
nieuw tweede lid aan het voormelde artikel 39 
der Armenwet, krachtens welk lid t en aanzien 
van arme krankzinnigen, die ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging wordt aangevraagd, 
staan onder voogdij van een vereeniging, 
stichting of instelling, als bedoeld in artikel 421 
van het Burgerlijk Wetboek, welker zetel in eene 
andere gemeente is gevesti~d dan waar zij vom· 
hnn plaatsing onder voogdiJ woonplaats hadden 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek, van het 
eerste lid wordt afgeweken, in dier voege, dat 
de meergemelde kosten worden voldaan uit de 
kas der gemeente van de laatstbedoelde woon
plaats en, indien die woonplaats binnen het 
Rijk niet is aan t<> w\jzen, uit 's Rijkskas, aange
zien de bierbedoelde aanvnllingswet eerst in 
werking is getreden op 1 Augustus 1935, een 
tijdstip, waarop de rechtsplicht van de gemeente 
Eindhoven, om ingeval van armlastigheid van 
de patiënte de kosten van hare verpleging to 
betalen, bereids gevestigd was ; 

dat uit geen bepaling der aanvullingswet 
volgt, dat zij mede zou strekken om in reeds 
bestaande verplichtingen verandering to 
brengen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

voor de toepas ing van artikel 39 der Armen
wet, als woonplaats van de armlastige krank
zinnige Petronella van den Broek aan· t e wijzen 
de gemeente Eindhoven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

S Augustus 1938. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 15.) 

Terecht h ebben B. en \V., die het houde n 
van een straatcollecte hadden toegestaan, 
a fgewezen het ve rzoek om op denzelfden 
dag eveneens aan de huizen te mogen ool
lecteeren. Immers, waar in de betrokken 
gemeente reeds een grnot aanta l collecten 
aan de huizen wordt gehouden, zou wan
neer aan inste llingen die tot nu toe slechts 
inzamelingen op de openbare straat hiel
den, werd toegestaan èn op straat èn aan 
de huizen te oo ll ecteeren, het aantal col
lecten aan de huizen tot een ongewenscht 
aantal stijgen, waardoor aan de instellin
gen, die tot nu toe de collecten aau de 
huizen plegen te houden, nadeel zou wor
den toegebracht. 
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Wij WILHELl\fINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging "Zonnestraal" , 
gevestigd t e 's-Gravenhage tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van ' s-Graven
hage dd. 22 Juni 1937, waarbij met verleening 
van toestemming voor het houden eener collecte 
op de openbare straat, toestemming is geweigerd 
tot het houden van eene openbare inzameling 
aan de huizen in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Juli 1938, n°. 278 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binncnlandsche Zaken van 25 Juli 1938, 
n°. 8323, Afd. Armwezeu; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage bij hun evenvermeld besluit aan 
het Bestuur der Vereeniging "Zonnestraal", 
gevestigd t e 's-Gravenhage, onder een 9-tal 
voorwaarden, behoudens tusschentijdsche op
zegging, vergunning hebben verleend tot het 
houden van een inzameling van gelden op de 
openbare straat in deze gemeente onder aan
bieding van een speldje op Zaterdag 17 Juli 1937, 
doch het door dat bestuur gedaan verzoek om 
op dien dag eveneens aan de huizen te mogen 
collecteeren, hebben afgewezen ; 

dat het Bestuur van Zonnestraal in beroep 
aanvoert, dat het in zijn sanatorium voor 
a rbeidstherapie Zonnestraal t e Hilversum con
stant circa 140 mannelijke tuberculoselijders van 
a lle gezindten en uit het geheele land doet 
verplegen en die verpleging voor een deel zelf 
:financiert ; dat voor die verpleging geen subsidie 
wordt genoten van de Overheid en adressant 
derhalve is aangewezen op de publieke wel
dadigheid ; dat het werk van Zonnestraal bij de 
's-Gravenhaagschc ingezetenen veel sympathie 
mocht verwerven, hetgeen blijken kan uit de 
belangrijke bedragen, welke men daar voor de 
Zonnestraal-collecte offert; dat daarenboven de 
sympathie voor het Zonnestraal-werk zoo groot 
is, dat voor deze collecte adressant aldaar wel 
6 à 700 belanglooze collectanten tot zijne 
beschikking heeft om de publieke offervaardig
heid in t e oogsten ; dat het organi ·eeren van 
zulk een collecte en het collecteeren zelf een 
ontzettend werk is en ook niet onbelangrijke 
kosten met zich brengt ; dat adre sant meent 
r echt t e hebben, dat de krachten, welke hij 
ontplooien kan en de aan de organisatie t e 
besteden onkosten tot het hoogst mogelijke 
rendement leiden ; dat het rendement echter 
wordt verkleind door het ontnemen van de 
mogelijkheid van collecte aan de huizen ; dat 
het wel vanzelf spreekt, dat, indien het groote 
corps collectanten, dat iidressant op de been 
kan brengen, naast de straatcollecte zich tevens 
zon kunnen wijden aan de huiscollecte, het 
r esultaat belangrij k gunstiger zou zijn dan alleen 
bij straatcollecte ; dat dan immers een veel 
grooter aantal ingezetenen kan worden bereikt ; 

0 . dat blijkens de stukken in de gemeente 
's-Gravenhage telkenja re reeds een groot aan 
t al collecten aan de huizen wordt gehouden; 

dat zulks medebrengt, dat, wanneer aan 
instellingen als de onderhavige, welke tot nu 
toe als regel slechts inzamelingen op de open
bare straat hebben gehouden, zou worden 
toegestaan om èn op straat èn aan de huizen 
t e collecteeren, het aantal collecten aan de 
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huizen tot een ongcwcnscht aantal zou stijgen ; 
dat burgemeester en wethouders van 's-Gra

venhage zelfs verwachten, dat dan tal van 
collecten zouden samenvallen ; 

dat zulks, daargelaten nog de .overige be
zwaren, welke hieraan verbonden zijn, tot 
gevolg zon hebben, dat aan de instellingen, die 
tot nu toe de collecten aan de huizen plegen te 
houden, nadeel zou worden toegebracht; 

dat derhalve de bestreden beschikking van 
burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage, 
behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A. B .J 

3 A itgust'Us 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Een geval van afschuiving doet zich niet 
voor nu de armlastige door een kerkelijk 
armbestuur tot verhuizing naar V. is in 
staat gesteld, en eerst na zijn komst te V. 
het burgerlijk armbestuur in de vorige 
gemeente tot restitutie aan het kerkelijk 
armbestuur van de helft van het door deze 
instelling aan den armlastige verstrekt be
drag heeft besloten, waaruit volgt, dat dit 
besluit niet tot diens komst te V. heeft 
medegewerkt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de gemeentelijke Instelling voor 
fäatschappelijk Hulpbetoon te Voorburg, 

t egen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland van 5 April 1938, n°. 338, inhou
dende, dat geen grond bestaat voor toepassing 
van artikel 40 der Armenwet met betrekking tot 
de kosten van ondersteuning van W. A. van 
don Burg, t e Voorburg, komende van Naaldwijk; 

Den Raad van State, A!deeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
13 Juli 1938, n°. 326 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Juli 1938, 
n°. 8305, afdeeling Armwezen ; 

0. dat de evenvermelde beslissing van 
Gedeputeerde Staten steunt op de overweging, 
dat Maatschappelijk Hulpbetoon te Voorburg 
tot ondersteuning van zijn verzoek heeft aan
gevoerd, dat W. A. van den Burg te Naald\\ ijk, 
waar hij met zijne echtgenoote vandaan kwam, 
5 jaren achtereen in volle ondersteuning is 
geweest , met uitzondering van de maanden 
Maart t ot Juli, gedurende welke maanden hij 
als t uindersknecht seizoenwerk had bij onder
scheidene tuinders te Wateringen en onder 
Rijswijk; dat het burgerlijk armbestuur te 
Naaldwijk in samenwerking met het kerkelijk 
armbestuur aldaar bem begin April 1937 op 
zijn verzoek verhuiskosten naar Voorburg 
verstrekte ad f 10.- en een bedrag van f 20.
gelijk aan twee weken onderst and, waarna hij 
zich t e Voorburg vestigde ; dat hij zich direct 
na afloop van zijn seizoenarbeid (medio Juli 
1937) t e Voorburg om onderstand aanroeide en 
dat Maatschappelijk Hulpbetoon te Voorburg 

24 
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zich genoodzaakt heeft gezien voorloopig t e 
steunen met een noodsteun van f 7.50 per week; 
dat burgemeester en wethouders van Naaldwijk, 
na zoowel het burgerlijk armbestuur aldaar, alg 
het R.K. armbestuur te Honselersdijk te hebben 
gehoord, naar aanleiding van de verklaringen 
van Maat chappelijk Hulpbetoon te Voorburg 
de toedracht van de zaak als volgt hebben 
medegedeeld: ,,Van den B. heeft zich vervoegd 
bij voornoemd R.K. Armbestuur en onder 
mededeeling, dat hij werk had gekregen t e 
Rij swijk en aldaar een woning gehuurd, ge
vraagd om verhuiskosten, eenige weken hum 
en eenigen steun tot een totaal bedrag van 
f 50.-. E en lid van dat bestuur, tevens lid van 
het burgerlijk armbestuur alhier, heeft dat 
verzoek in de vergadering van het burgerlijk 
armbestuurvan8Aprifl9 ,7 besproken; daarin 
is overeengekomen, dat het R.K. armbestuur 
f 20.- zou uitkeeren voor verhuiskosten en 
twee weken huur. H et burgerlijk armbestuur 
wu de helft van dat bedrag aan het R.K. arm
bestuur restitueeren" ; dat Maatschappel.ij k 
Hulpbetoon t e Voorburg daarop heeft gedupli
ceerd, dat het geval W. A. van den Burg vol
komen analoog loopt met het geval Knijnen 
burg, waaromtrent ge chil bestaat tusschen de 
gemeente Voorburg en de gemeente H eemstede; 
dat het ook hier geldt een tegemoetkoming door 
het burgerlijk armbestum verstrekt aan bet 
kerkelijk armbestuur voor verhuiskosten enz., 
in welk bm~erlijk armbestuur leden vertegen
woordigd ziJn uit de kerkelijke en parochiale 
armbesturen ; dat, mocht het bij de Kroon 
aanhangige geval voornoemd in het voordeel 
van de gemeente Voorburg worden beslist, 
alsdan deze gemeente overeenkomstig die 
beslissi ng er in zal moeten berusten, dat geen 
afschuiving door Naaldwijk is te zien in het 
onderhavige geval; dat nadien het geval Knij
nenburg door de Kroon ten voordeele van 
Voorburg is beslist, maar dat niettemin Maat
schappelijk Hulpbetoon te Voorburg blijkens 
nader ingewonnen bericht zijn verzoek om toe
passing van artikel 40 der Armenwet handhaaft ; 
dat Van den Burg, toen hij te Naaldwijk 
woonde, uit eigen beweging om verhuiskosten 
naar elders gevraagd heeft en dat hij aan
vankelijk elders ook werk had, zij het seizoen
arbeid ; dat volgens de lezing van Naaldwijk, 
welke ter kennis van Maatschappelijk Hulp
betoon te Voorburg is gebracht en van die zjjde 
niet weersproken is, het meer bepaaldelijk het 
R.K. armbestum te H onselersdijk is geweest, 
aan hetwelk van den Burg eigener beweging 
hulp heeft gevraagd en dat hem financieel 
geholpen heeft om naar elders te kunnen ver
huizen, tenv:ijl het burgerlijk armbestuur van 
Naaldwijk een bijdrage heeft verleend in de door 
het R .K . armbestuur verstrekte kosten; dat 
het burgerlijk armbestuur te Naaldwijk eerst 
kennis kreeg van het verzoek om ondersteuning 
en tot het verleenen van de bedoelde bijdrage 
in de kosten eerst heeft besloten in zijn ver
gadering van 8 April 1937, terwijl W. A. van 
den Burg volgens een bericht van Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Voorburg zelf, gedateerd 
31 Juli 1937 en gericht aan burgemeester en 
wethouders van Naaldwijk, tot 7 April 1937 
te Naaldwijk woonachtig was en derhalve op 
8 April 1937 reeds naar Voorburg gekomen zou 
zijn; dat, daargelaten de vraag, of gezegd kan 

worden, dat door het verleenen, door het 
burgerlijk a rmbestuur te Naaldwijk, van een 
bijdrage als hier bedoeld, aan het R.K. arm
bestuur t e Honselersdijk een invloed in den zin 
van artikel 40 der Armenwet heeft medegewerkt, 
het in elk geval duidelijk is, dat van een besluit 
van het burgerlijk armbestuur te Naaldwijk van 
8 April 1937 geen invloed kan zijn uitgegaan 
op de toen reeds plaats gehad hebbende komst 
van W. A. van den Burg te Voorburg; 

dat het bestuur van de Gemeentelijke Instel
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, te 
Voorburg, in beroep aanvoert, dat het van 
meening blijft, dat het burgerlijk armbestuur 
te Naaldwijk wel degelijk op de verhuizing 
van het gezin Van den Burg naar Voorburg 
invloed heeft uitgeoefend, als bedoeld in 
artikel 40 der Armenwet; dat Van den Burg 
desgevraagd uitdrukkelijk heeft verklaard, dat 
bij, alvorens zich te wenden tot het R. K . arm
bestum te Honselersdijk, zich eerst in ver
binding heeft gesteld met den burgemeester 
van Naald,v:ijk en met eenige leden van het 
burgerlijk armbestuur aldaar, welke hem 
adviseerde zijn verzoek te richten tot het boveu
genoemd kerkelijk armbestm1r; dat de over
weging van Gedeputeerde taten van Zuid
Holland, dat "het in elk geval duidelijk is, dat 
van een besluit van het burgerlijk a rmbestuur 
te Naaldwijk van 8 April 1937 geen invloed kan 
zijn uitgegaan op de toen reeds plaat s gehad 
hebbende komst van Vv. A. van den Burg to 
Voorburg" (op 7 April daaraan voorafgaande), 
naar de meerring van zijn bestuur niet ka n 
gelden, nu gebleken i , dat het verzoek van 
Van den Burg reeds tijdens zijn verblijf te 
Naaldwijk aan het burgerlijk armbestuur, a l
daar, bekend wa,g en, behoudens het R.K. arm
bes tuur t e Honselersdij k, ook het meergenoemde 
burgerlijk armbestuur in de verbuiskosten 
heeft bijgedragen; dat eveumin naar zijne 
meerring de overweging kan gelden , dat Van 
den Burg aanvankelijk elders (in Rij swijk ) 
arbeid (seizoenarbeid) bad bekomen, daar 
immers de afstand Naaldwijk-Rijswijk niet 
belangrijk grooter is dan de atstand tusschen 
de laatstgenoemde en de gemeente Voorburg; 
dat zijn recht gevoel bij het onderhavige besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
kmchtens hetwelk voor toepassing van artikel 40 
der Armenwet in dit geval geen grond zou 
bestaan, niet is bevredigd ; 

0. dat Gedeputeerde Staten, naar Ons oor
deel, op juiste gronden hebben beslist, dat in 
het onderwerpelijke geval voor toepassing van 
artikel 40 der Armenwet geen grond bestaat ; 

dat hetgeen de appellant daartegen in beroep 
heeft aangevoerd, in dit oordeel geen verande
ring vermag te brengen ; 

dat toch, blijkens de overgelegde stukken , 
W . A. van den Burg, door het R.K. armbestuur 
te H onselersdijk tot zijne verhuizing naar 
Voorburg is in staat gesteld en dat eerst na zijn 
komst te Voorburg het burgerlijk armbestuur 
te Naaldwijk tot restitutie aan het R.K. arm
bestuur van de helft van het door deze instelling 
aan Van den Burg verstrekte bedrag heeft 
besloten, waaruit volgt, dat dit besluit niet tot 
de komst van W. A. van den Burg te Voorburg 
heeft medegewerkt ; 

dat daara.an niet afdoet, dat het verzoek van 
Van den Burg aan het R . K. armbestuur, aan 
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het burgerlijk armbestum reeds tijdens zijn 
verblijf te Naaldwijk bekend zou zijn geweest, 
nu niet gebleken is, dat het burgerlijk arm
bestuur tijdens dat verblijf, hetzij aan hem, 
Van den Burg, hetzij aan het R.K. armbestuur 
eenigerlei toezegging heeft gedaan ; 

dat do bestreden beslissing van Gedeputeerde 
Staten mitsdien behoort te worden gehand
haa.fd; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

3 Ai,gustus 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Patiënte, als huishoudster in betrekking 
te H. , heeft, toen zij in overspannen toe
stand deze gemeente ver! iet, hare dienst
betrekking beëindigd en ook overigens alle 
band met die gemeente verbroken, daar 
als vaststaand mocht worden aangenomen, 
dat zij niet meer bij haar werkgever terug 
zou keeren. Daar zij na dat vertrek geeste
lijk niet in staat was te achten tot vesti
ging van hoofdverblijf elders, had zij, toen 
de rechterlijke machtiging werd aange
vraagd, in geen gemeente woonpl aats . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Trientje Alderts; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschlllen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Juli 1938, n°. 313; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Juli 1938, 
n°. 8167, afdeeling Armwezen; 

0. dat Trientje Alderts, gehoren t e Winsum 
op 1 Mei 1892, laatstelijk als huishoudster in 
betrekking bij M. Rot, te Hoogkerk, op 14 April 
1937 deze betrekking in overspannen toestand • 
heeft verlaten en zich naar haar broeder te 
Eenrum heeft begeven ; dat het den volgenden 
dag noodig bleek, haar over te brengen naar het 
Sanatorium Port Natal te Assen, waarna op 
10 Juni daaraanvolgend haar overplaatsing 
volgde naar het gestich tsgedeelte dier inrich
ting; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging in dit gesticht geschil is ontstaan ; 

dat burgemeester en wethouders van Hoog
kerk niet bereid zijn de verplegingskosten voor 
rekening van hunne gemeente te nemen, omdat 
huns inziens de patiënte, toen zij naar de 
inrichting Port Natal te Assen werd overge
bracht, niet meer ,voonachtig was t e Hoogkerk, 
waartoe zij aanvoeren, dat de dienstbetrekking 
der patiënte te Hoogkerk bij haar vertrek uit die 
gemeente op 14 April 1937 werd verbroken, 
blijkende zulks afdoende uit baar toenmaals 
achtergelaten mededeeling, dat zij niet terug 
zou komen; dat door haar vertrek uit Hoogkerk 
elke band met die gemeente werd verbroken ; 
dat er geen omstandigheden zijn, die er op 
wijzen, dat de patiënte op 14 April 1937 niet 
welbewust en uit vrijen wil handelde, toen zij 

hare betrekking verliet ; dat dan ook bezwaar
lijk valt aan te nemen, dat zij toen niet in staat 
was te achten, zelfstandig haar woonplaats naar 
elders over te brengen ; 

dat burgemeester en wethouders van E enrum 
evenmin de verplegingskosten ten laste van 
hunne gemeente wenschen te doen· komen, 
aangezien de patiënte huns inziens in die 
gemeente geen woonplaats had, doch, komende 
uit Groningen, waarheen zij na haar vertrek 
uit Hoogkerk was gegaan, slechts één nacht te 
Eenrum ten huize van haar broeder heeft door
gebracht, die haar den volgenden dag naar het 
Sanatorium te Assen moest doen overbrengen; 

0. dat, toen de patiënte haar woonplaats 
Hoogkerk verliet, haar diensthetrekking een 
einde nam en ook overigens alle band met die 
gemeente werd verbroken, aangezien onder de 
gegeven omstandigheden als vaststaande mocht 
worden aangenomen, dat zij niet meer bij haar 
werkgever t erug zou koeren ; 

dat zij daarna wel een nacht te Eenrum heeft 
rloorgebracht en voorts te Assen in het sana
torium is opgenomen, doch dat zij in geen van 
deze beide gemeenten haar hoofdverblijf heeft 
gevestigd, alreeds omdat zij daartoe, naar op 
grond van een desbetreffende verklaring van 
den Inspecteur van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen mag worden aangenomen, geeste
lijk niet in staat was te achten ; 

dat dus op het tijdstip, waar-0p de rechterlijke 
machtiging, om haar in het gestichtsgedeelte 
van de inrichting Port Natal op te nemen, werd 
aangevraagd, de patiënte in. geen gemeente 
woonplaats bad ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat geene gemeente kan worden 
aangewezen als de woonplaats van de arm
lastige krankzinnige Trientje Alderts, voor de 
toepassin~ van artikel 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

3 August·us 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 205ter.) 

Nu de door het schoolbestuur gewenschte 
transactie voor de gemeente alleen dàn 
voordeel zal opleveren, indien de gemeente 
een leening kan sluiten met een annuïteit 
van 5 %, en omtrent de mogelijkheid 
daarvan geen zekerheid kan verkregen 
worden, verdient de transactie voor de 
financiën der gemeente geen aanbeveling. 
Bovendien bestaat de mogelijklieid dat van 
het vijftal scholen, waarover de transactie 
zou loopen, er een of meer worden opge
heven voordat de leen ing is afge]ost, zoo
dat aan de gemeente niet alleen het voor
deel, ontslagen te zijn van verdere jaar
lijksche uitgaven voor de opgeheven school 
of scholen ontgaat; doch die jaarlijksche 
uitgave zeer aanzienlijk stijgt, verm its de 
buitengemeenten na opheffing van een 
school daarvoor geen bijdrage meer ver
schuldigd ,ijn en de geemente dan alleen 
voor delging van haa r schuld komt te 
staan. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschiklrnnde op het beroep, ingesteld door 

het bestum der Roomsch-Katholieke School
vereeniging "Treebeek", gevestigd te Heerlen, 
als bestuur der vijf bijzondere lagere scholen, 
Wieënweg te Amstenrade, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
4 Maart 1938, 1 e afdeeling, La. 1U83x, tot onge
grond verklaring van het beroep van den appel
lant tegen het be luit van den raad der gemeente 
Amstenrade van 8 Octobcr 1936, voor zoover 
dit strekt tot afwijzing van het verzoek om 
overeenkom tig artikel 205ter der Lager
Onderwijswet 1920 voot· het schoolgebouwen
complex aan den Wieënweg te Amstenrade, 
een uitkeering ineens van 80 % van de geschatte 
waarde van dat gebouwencomplex te ont
vangen ter vervanging van de tot dusver ge
noten rnrgoeding ex artikel 205, eerste lid, dier 
"ret; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juni 1938, 0 • 280; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderw:ijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 Juli 1938, N°. 7839, afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat het genoemd besluit van Gedeputeerde 
Staten steunt op de overwegingen, dat de 
gronden, waarop de afwijzende beschikking van 
den raad gebaseerd is, in het kort hierop neer
komen: 1°. dat eene inwilliging van het verzoek 
van het schoolbestuur voor de gemeente met 
zich zoude brengen eene stijging van den 
schuldenlast . van f 230.000.- tot ongeveer 
f 880.000.- en dat daardoor het crediet der 
gemeente zeer ongunstig zou worden beïnvloed 
en de leeningscapaciteit voor tientallen van 
jaren zou zijn gedes01·ganiseerd ; 2°. dat, ge teld 
dat het voor de uitkeering ineens benoodigde 
bedrag ad f 650.080.- zou kunnen worden 
gevonden door het aangaan eener annuïteits
leening met een looptijd van 35 jaren en een 
rentebasis van 4l/4 %, dan toch nog voor de 
gemeente Amstenrade - in verband met de 
zeer bijzondere omstandigheid, dat ongeveet· 
90 % van het aantal leerlingen der betrokken 
scholen buiten de gemeente woonachtig zijn -
de gewone dienst gedurende 35 jaren met een 
bed.rag van 2703,68 zwaarder zoude worden 
belast dan bij weigering van het verzoek het 
geval is ; 3°. dat ingevolge de laatste zinsnede 
van artikel 205ter, lid 1, tot den dag van de 
voldoening der som ineens het schoolbestuur 
in het genot zou moeten blijven van de vergoe
ding, berekend naar d en vóór 1 Januari 1936 
geldenden maatstaf, dus naar 6,214 % der 
geschatte waarde en dat - omdat het twijfel
achtig is of dan naar dienzeUden maatstaf van 
de zoogenaamde buitengemeenten zou kunnen 
worden teruggevorderd - hieruit voor de 
gemeente Amstenrade een niet te onderschatten 
financieel nadeel zou kunnen ontstaan; 4°. dat 
het betrokken gebouwencomplex ruimte biedt 
voor ongeveer 1400 leerlingen en dat daarin 
gevestigd zijn vier scholen voor gewoon en één 
school voor uitgebreid lager onderwijs, waarvan 
het gemiddeld aantal leerlingen in 1935 in totaal 
slechts 683½ heeft bedragen; dat niet alle 
beschikbare ruimten voor de scholen in gebruik 
zijn en dat de bezetting dier scholen doet ver
wachten, dat bier in de toekomst tot samen-

voeging zal worden overgegaan ; dat hetgeen 
het school bestuur in zijn beroepschrift tegen een 
en ander opwerpt, hierop neerkomt, dat het feit, 
dat de schuldenlast der gemeente in hooge mate 
zal stijgi-n, geen grond voor afwijzing van hot 
vel'zoek kan opleveren, omdat immers de toe
passing van artikel 205ter der wet uiteraard 
steeds eene verhooging van den schuldenlast 
tengevolge zal hebben; dat de meening van den 
raad, dat inwilliging van het verzoek voor de 
gemeente eene verhooging der gewone uitgaven 
met zich zal brengen, niet juist is ; dat immers -
afgezien van het feit, dat bij de van gemeente
wege terzake gemaakte berekening ten onrechte 
van de vernnderstelling is uitgegaan, dat de 
som, waarnaar de van de buitengemeenten te 
ontvangen vergoeding berekend moot worden, 
alleen de kapitaalsuitgave en niet ook de rente
kosten omvat - die berekening gebaseerd is op 
eene leening met een ongemotiveerd hooge 
rentebasis ; dat evenmin juist is de meening 
van den raad, dat niet alle lokalen in gebruik 
zouden zijn voor het doel, waarvoor zij bestemd 
zijn, en dat in ieder geval het aantal leerlingen 
der scholen nog van dien aard is, dat niet tot 
opheffing gedwongen kan worden, terwijl eene 
vrij willige opheffing of samen voeging niet te 
verwachten is; dat naar het oordeel van het 
college van Gedeputeerde Staten - al moge de 
toepassing van artikel 205ter der wet voor de 
gemeenten steeds eene stijging van den schul
denlast met zich brengen - die stijging in het 
onderhavige geval evenwel eene ongewone 
afmeting zou aannemen ; dat immers eene 
toeneming van den schuldenlast met f 650,080.
voor eene gemeente als Amstenrade, met 
ongeveer 1900 inwoners, het crcdiet zoodanig 
zal kunnen beïnvloeden, dat daardoor het aan
gaan van leeningen voor andere doe leinden in 
de toekomst practisch onmogelijk zou kunnen 
worden, hetgeen ongetwijfeld tot groote 
moeilijkheden voor de gemeente zouden leiden ; 
dat dit college zich voorts kan vereenigen met 
de wijze, waarnp van gemeentewege het bedrag 
berekend is, hetweUk op grond van artikel 

, 205ter, lid 4 der wet van de buitengemeenten, 
zou kunnen gevorderd worden ; dat, al moge 
de redactie van de wet op dit punt ook minder 
duidelijk zijn, het meest met het stelsel der wet 
in overeenstemming to achten is de opvatting, 
dat de vergoeding der buitengemeenten ver
schuldigd is, zoolang de betrokken school of 
scholen in gebruik blijven, ook a l mocht de door 
de gemeente, waar die scholen gevestigd zijn, 
ten behoeve van de uitkeering ineens aangegane 
geld leening reeds eerder zijn afgelo t, en dat 
bijgevolg ook bij de berekening van die vergoe
ding alleen de kapitaalsuitgave in aanmerking 
kan worden genomen en niet bovendien het 
jaarlijks aan rente te betalen bedrag; dat, 
indien deze opvatting wordt aanvaard, bij 
inwilliging van het verzoek van het school
bestuur eene verhooging van de gewone uit
gaven voor de gemeente Amstenrnde slechts zou 
kunnen worden vermeden, ingeval de te sluiten 
annuïteitsleening met een looptijd van 35 jaar 
zou kunnen worden aangegaan tegen een 
rentebasis van ten hoogste 3½ % ; dat naar 
het oordeel van dit college ongetwijfeld moet 
worden rekening gehouden met de mogelijkheid, 
dat dit laatste in casu door eenc gemeente als 
Amstenrade niet kan worden bereikt ; dat, wat 
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het door den gemeenteraad sub 3 aangevoerde 
betreft, naar de meening van het college van 
Gedeputeerde Staten de buitengemeenten op 
den ouden voet zuUen moeten bijdragen, 
zoolang voor de gemeente Amstenrade zelf de 
oorspronkelijke wijze van berekenin!J der ver
go·eding gehandhaafd wordt; dat rntusscben 
toch niet geheel mag worden uit het oog ver
loren, dat, indien door de instanties, die omtrent 
dit laatste zullen te beslissen hebben, in anderen 
zin zou worden geoordeeld, op dit punt inder
daad voor de gemeente Amstenrade een niet te 
onder chatten financieel nadeel zou ontstaan ; 
dat voorts, gezien de bezetting der onder
werpelijke scholen, toch wel rekening moet 
worden gehouden met de mogelijkheid , dat in 
de toekomst tot samenvoeging van scholen 
zal worden overgegaan; dat vanwege het Rijks
schooltoezicht nog terloops de aandacht is 
gevestigd op het .feit, dat inwilliging van het 
verzoek voor de buitengemeenten eenigc ver
lichting van uitgaven zou opleveren ; dat deze 
omstandigheid naar de meening van dit college 
uiteraard buiten beschouwing moet worden 
gelaten, omdat het niet geacht kan worden in de 
bedoeling van den wetgever te hebben gelegen, 
dat de belangen van andere gemeenten dan die, 
waarin de school of scholen gelegen zijn en aan 
welker bestuur de aanvrage in eerste instantie 
ook gericht moet worden, in deze van beteekenis 
of zelfs doorslaggevend zouden kunnen zijn ; 
dat met het oog op al het vorenstaande in casu 
de mogelijkheid geenszins is uitgesloten, dat 
voldoening aan het verzoek van het school
bestuur tot nadeelige gevolgen voor de gemeente 
Amstenrade zou leiden en dat daarom de door 
den gemeenteraad in afwijzcnden zin genomen 
beslissing naar het oordeel van bct college van 
Gedeputeerde Staten gerechtvaardigd is; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat aan 
de afkoopregeling ten grondslag ligt de over
weging, dat bij verhoudingen, zooals de wet
gever zich deze heeft gedacht, de afkoop het 
karakter draagt van eene normale transactie, 
welke een correctie op het geldende vergoedings
systeem beoogt ; dat derhalve deze transactie 
achterwege behoort te blijven, wanneer als 
gevolg van bijzondere, van de bedoelde ver
houdingen afwijkende, omstandigl1eden het 
oogmerk der · a;fkoopregeling niet zou worden 
vervuld ; dat in het onderhavige geval geen 
omstandigheden zijn aan te wijzen, die ingeval 
van afkoop zouden leiden tot bijzondere, van 
de verhoudingen, zooals de wetgever zich die 
gedacht heeft, afwijkende omstandigheden, 
welke aan den afkoop door den wetgever niet 
gewilde financieele risico's zouden verbinden; 
dat Gedeputeerde Staten alleen daardoor tot 
de mogelijkheid van ee11 ongunstig fi11ancieel 
resultaat komen, dat zij rekenen met een rente
l>asis voor de aan te ganc gelcUccning van 
3½ %, waardoor de duur der geldleening 
:14 jaar moet zijn, wil de aanwezigheid der 
huitenJeerlingen niet van nadeeligcn invloed 
zi,jn; dat het echter in de huidige omstandig
heden toch zeker mogelijk moet worden geacht 
voor een gemeente, om de ge lden tegen een 
gunstiger rentepercentage te verkrijgen, hetgeen 
bij een looptijd van 34 jaar direct leid t tot een 
gunstiger resultaat voor de gemeente, wat tot . 
gevolg heeft, dat na-ast de voordeelen, welke de 
afkoop op zichzelf reeds biedt, er voor de 

gemeente nog een extra voordeel gelegen is in 
het feit, dat een groot deel der kinderen van 
buitengemeenten afkomstig is; dat er boven
dien, gezien den toestand der gebouwen, geen 
enkel bezwaar tegen zou zijn een leening te 
sluiten met een looptijd van meer dan 40 jaar, 
waardoor ook bij een rentetype van 3½ % de 
aanwezigheid van buitenleerlingen nog extra 
baat aan de gemeente zal geven ; dat het feit, 
dat de gemeente geruimen tijd het hooge rente
percentage moet blijven doorbetalen, niet zijn 
oorzaak vindt in den afkoop, maar in de om
standigheid, dat de afdoening van het verzoek 
van hem, appellant, eerst zoo laat haar beslag 
krijgt; dat zulks niet aan de schuld of nalatig
heid van het bestuur - dat tijdig zijn verzoek 
indiende - te wijten is en dat dus, wat ook de 
gevolgen van die late afdoening zijn, deze niet 
door afwijzing van het ingediende verzoek op 
hem, appellant, kmrnen worden geschoven ; 
dat, wat ten slotte de mogelijkheid van con
centratie betreft, - nog daargelaten, dat deze 
toch nimmer tengevolge kan hebben, dat alle 
vijf de scholen worden opgeheven en dus zeker 
geen aanleiding kan ZÁj 11 den afkoop van de 
vergoeding ex artikel 205 voor alle scholen te 
weigeren, - hij moge beginnen met op te 
merken, dat de veronderstelling eiken grond 
mist ; dat het aantal leerlingen der scholen 
zoodanig is, dat in redelijkheid niet met de 
mogelijkheid van een gedwongen opheffmg 
rekening kan worden gehouden; dat hij echter, 
op naar zijne meening goede gronden, prijs stelt 
op het laten voortbestaan van alle scholen, 
welke thans in het gebouwencomplex gevestigd 
zijn ; dat overigens, zelfs al zou de mogelijkheid 
van concentratie in de toekomst be taan, zulks 
naar zijne meening nog geen reden zou zijn om 
het verzoek om a.fkoop te weigeren ; dat immers 
bij opheffin~ van een der scholen ten aanzien 
van deze ,school toepassing zou moeten worden 
gegeven aan het · twaalfde Lid van artikel 205 
en, er geen _ enkel redelijk motief is om aan ~ 
nemen, dat de financieele regeling, die alsdan 
getroffen moet worden, de gemeente gunstiger 
resultaat zal bieden dan afkoop met toepa,ising 
van artikel 205te1·; dat er clan evenmin aan
leiding is .om _bij voorbaat aan te nemen, dat 
voor scholen, ten ,aanzien waarvan met de 
mogelijkheid va.n een vrijwillige concentratie 
moet worden rekening gehouden, toepassing 
van artikel 205ter niet het gewenschte financi
ecle rnsultaat zal. . brengen en op dien grond 
het verzoek om afkoop af te wijzen ; dat hij 
daartegenover moge stellen, dat, daar waar 
met concentratie rekening moet worden ge
houden, toepassing van artikel 205ter \7 00r de 
gemeente nog aantrekkelijker moet zijn, omdat 
deze toepassing aan de gemeente zekerheid 
geeft omtrent haar : fi.nancieele positie, waar
tegenover uitzicht op toepassing van artikel 205, 
twaalfde lid, voo~ de ~emeente onzekerheid 
beteekent, terwijl bovendien afkoop de gemeente 
de mogelijkheid biedt om, indien concentratie 
nitbreiding van een andere school noodzakelijk 
maakt, daarvoor de vrijkomende lokalen der 
opgeheven school, die aan cle gemeente vallen, 
beschikbaar te stcll,in, wat niet mogelijk is bij 
toepassing van artil<;el 205, twaalfde Lid, omdat 
de vrijkomende lokalen dan eigendom van het 
schoolbestuur blijv.en; 

0. dat cenc berekening van de geldelijke 
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gevolgen voor de gemeente Amstenrade van 
het inwilligen van het verzoek van het school
bestuur uitwijst, dat, indien Amstenraile te 
dezer zake een leening kan sluiten mot een 
annuïteit van 5 %, de door het schoolbestuur 
gowenschte transactie voor die gemeente een 
voordeel zal opleveren van ongeveer f 800.
, s jaars, t erw.ijl , ingeval de annuïteit minder of 
meer dan 5 % zou bedragen, het genoemd voor
deel aanzienlijk zou stijgen, onderscheidenlijk 
zou verkeeren in een belangrijken schadepost, 
zulks mede als gevolg van de omstandigheid, 
ilat de buitengemeenten, waarvan negen tienden 
der leerlingen afkomstig zijn, ingevolge het 
4de lid van artikel 205ter 5 % der uitgave ineens 
hebben bij to dragen, ongeacht het percentage 
der door Amstenrade t er aflossing van de 
leening verschuldigde annuïteit; 

dat omtrent de vraag, of Amstenrade in staat 
zal zijn, een leening met oen annuïteit van niet 
meer dan 5 % t e sluiten, geen zekerheid kan 
verkregen worden ; 

dat alreeds hierom de transactie voor de 
financiën dier gemeente geen aanbeveling 
verdient; 

dat bovendien de mogelijkheid bestaat, dat 
van het vijftal scholen er een of meer worden 
opgeheven, voordat de leening is afgelost, in 
welk geval aan de gemeente niet alleen het 
voordeel, ontslagen t e zijn van verdere jaar
lijksobe uitgaven voor de opgeheven school of 
scholen, ontgaat. doch die jaarlijkscbe nitgave 
tot het tienvoudige stijgt, vermits do buiten
gemeenten na opheffing van een school daarvoor 
geen bijdrage meer verschuldigd zijn en de 
gemeente Amstenrade dan alleen voor de delging 
van haar schuld komt to staan ; 

dat voorts 1>ok eenig gewicht in de schaal legt, 
dat, indien tot een uitkeering ineens wordt 
besloten, de gemeente Amstenrade, daartoe 
verplicht door het bepaallie aan het slot van 
het eerst e lid van artikel 205ter, van 1 Januari 
1936 af tot op het tijdstip van betaling dot· 
uitkeering, jaarlijks bijna f. 1.000.- meet· aan 
vergoeding, als bedoeld in artikel 205, aan het 
schoolbestuur zal moeten geven ; 

dat dus Gedeputeerde Staten, zij hot niet 
geheel op dezeUde gronden, t erecht hot raads
besluit hebben gebandbaaf.d; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden on verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

8 At1austus 1988. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40. ) 

Een besluit van Ged . Staten tot afwijzing 
van een verzoek van een gemeentebestuur 
om wijz iging van een vroeger door Ged. 
Staten genomen besluit, waarbij aan de 
betrokken gemeente werd opgelegd de on
dersteuningsplicht ten aanzien van een 
armlastige, is niet een beslissing ingevolge 
a rt. 40, waarvan krachtens art. 40bis be
roep op de Kroon openstaat. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
"Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgomec tor en wethouders van H ennaardera
deel tegen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten van Friesland van 23 Maart 1938, 
no. 175, 1° afdeeling B, houdende weigering 
terug te komen op hun be luit van 26 Juli 1933, 
n°. 85, 1° afdeeling B, waarbij met toepassing 
van artikel 40 der Armenwet is bepaald, dat do 
kost en van ondersteuning van het gezin va-n 
Jan Smit komen ten laste van het burgerlijk 
armbestuur van H ennaarderadeel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Juli 1938, n° . 311; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsohe Zaken van 23 Juli 1938, 
n o. 8364, afdeeling Armwezen ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Friesland bij 
besluit van 26 Juli 1933, n°. 85, J. • afdeoling B, 
naar aanleiding van een sohrij ven van het 
bestuur der gemeentelijke instelling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon in Leeuwarderadeel van 
11 April 1933, n°. 254, waarbij wordt mede
gedeeld, dat z.i. hot burgerlijk Armbestuur 
van Honnaarderadeel invloed heeft uitgeoefend 
op de komst van het armlastige gezin van Jan 
Smit te Goutum, op grond van artikel 40 der 
Armenwet hebben beslist, dat de kosten van 
ondersteuning van het gezin van Jan Smit 
voornoemd komen ten last van het burgerlijk 
armbestuur van H ennaarderadeel, zoolang het 
gezin in de gemeente Leeuwarderadeel blijft 
"Tonen ; 

dat burgemeester en wethouders van Hennaar
deradeel daarop bij schrijven van 10 Februari 
1938 aan Gedeputeerde Staten van Friesland 
hebben verzocht, don bij do voormelde beschik
king van Gedeputeerde Staten opgelegclen 
ondersteuningsplicht van het burgerlijk arm
bestuur der gemeente Hennaardera<leel to 
beëindigen, althans de woorden "zoolaug het 
gezin in de gemeente Leeuwarderadeel blijft 
wonen", voorkomende in het dictum van het 
genoemd besluit t e vervangen door een t ermijn 
van een bepaald aangegeven aantal jaren, 
waarbij burgemeester en wethouders aanvoeren, 
dat gebleken is, dat Jan Smit niet voornemens 
is t e verhuizen naar een andere gemeente, met 
gevolg, dat de destijds door Gedeputeerde 
Staten vastgest elde termijn een onbepaalde 
termijn is, hetgeen de Armenwet niet toelaat, 
daar deze ingevolge artikel 40, derde lid, Y0or 
armen, die tot werken in staat zijn, ten hoogste 
een jaar kan zijn, welke termijn voor armen, die 
niet tot werken in staat zijn, kan worden ver
lengd; 

dat Gedeputeerde Staten bij brie f aan lmrgc
meester en wethouders van Honnaarderadeel 
van 23 Maa,rt Hl38, n°. 175, 1 ° afdeeling B, 
het verzoek van dat college bobben afgewezen; 

dat burgemeester en wethouders van Hen
naarderadoel hiervan bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat door Gedeputeerde 
Staten eon t ermijn behoort te worden gesteld, 
zoodanig, dat deze in jaren is uitgedrukt ; dat 
de door Gedeputeerde Staten gehandbaaf.de 
termijn in het licht der feiten blijkt geen termijn 
to zijn , welke strookt met artikel 40 der Armen
wet ; dat voorts uit de gedragingen van het gezin 
Smit blijkt, dat dit gezin zich dumzaam in 
Leeuwarderadeel hee.ft gevestigd, hetgeen niet 
het geval zou zijn geweest, indien dit gezin 
slechts door een handeling van den a rmmeester 
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van Hennaarderadoel daartoe was bewogen, 
zoodat ook te dezen opzichte de feiten achteraf 
de onjuistheid van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van 1933 hebben aangetoond ; 

0. dat het besluit van Gedeputeerde Sta·ten 
tot afwijzing van het verzoek van burgemeester 
en wethouders van Hennaarderacleel om wijzi
ging van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van 26 Juli 1933, n°. 85, 1° afdeeling B, niet is 
een beslissing van Gedeputeerde Staten inge
volge artikel 40 der Armenwet, waarvan 
krachtens artikel 40bis dier wet bernep op Ons 
openstaat, terwijl evenm in een andere wets
bepaling is aan te wijzen, waaraan burgemeester 
en wethouders van H ennaarderadeel de bevoegd 
en wethouders van Hennaarderadeel de be
voegdheid zouden kunnen ontleenen, ten deze 
bij Ons in beroep te komen ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en , erstaan : 

de appellanten in hun beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz . 

(A. B.) 

10 Augustus 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Middelbaar Onderwijswet Art. 36quater. ) 

Nu de vader wel de voogdij, maar niet 
de ouderlijke macht over den leer! ing uit
oefent, is de gemeente-woonplaats van dien 
vader niet de bijdrage verschuldi gd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Kampen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijs
sel van 26 April 1938, n°. 4428/3480, 2e af
deeling, waarbij de beschikking van 4 Januar i 
1938, n°. 14909/58, 2e a fdeeling, is gewijzigd 
in dien zin , dat de bijdrage van f 190.60, 
welke de gemeente Amersfoort krnchtens de 
laatstgenoemde beschikking aan de gemeente 
Kampen verschuldigd zou zijn, is komen te 
vervall en; 

I)en R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 J uli 1938, n°. 338; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetensohappen van 5 
Augustus 1938, afdeeling Voorbe reidend Hoo
ger en Middelbaa,· Onderwijs, n°. 11273 ; 

0 . dat, nadat B. en W. van Amersfoort bij 
schr ijven van 14 Maart 1938, afdee ling III, 
n°. 959, aan Geel . Staten van Overijssel had
<len verzocht, hun beschikking van 4 J anuari 
1938, n°. 14909/58, 2e afdeeling, tot toepass ing 
van art. 36quater der Middelbaar-onderwijswet 
op de gemeente Karnpen te herzien in dier 
voege, dat de bijdrage van f 190.60, welke de 
gemeente Amersfoort krachtens die beschik
king aan de gemeente K ampen verschuldigd 
w u zijn, daaruit zou komen te verva ll en, dit 
college bij bes] uit van 26 April 1938, n°. 4428/ 
3480, 2e afdeeling, uit het di spositief van 
hun beschikking van 4 Januari 1938, n°. 
14909/58, 2e afdeel ing, onder l e. a. heeft doen 
vervallen den regel: .,Amersfoort ½ X ( f 430 
- f 48. 80) = f 190.60"; 

dat Geel . Staten daarbij hebbt'n overwogen, 

dat van beschikkingen als de onderhavige uit 
hoofde van art. 36quinquies, vierde lid , der 
Middelbaar-onderwijswet, beroep op de Kroon 
openstaat binnen den aldaar bepaalden ter
mijn, terwijl een rechtsmiddel van herz iening 
in de wet niet bekend is; dat evenwel uit 
hoofde van algemeene rechtsbeginselen de her
zien ing van beschikkingen, als hier bedoeld, 
ook na het verstrijken van den beroepstermijn 
mogelijk moet zijn, indien ach tera f feiten be
kend worden, die, waren zij te voren bekend 
geweest, tot een andere beschikking wuden 
hebben geleid ; dat uit dezen hoofde het door 
het gemeentebestuur van Amersfoort aange
voerde op zijne gronden behoort te worden 
onderzocht; dat, sedert de wet van 22 Fe
bruar i 1936, S. 11°. 100, het eerste lid van 
art. 36quater der Middelbaar-onderwijswet 
luidt als volgt: .,Tedere gemeente, welke geen 
hoogere burgerschool met overeenkomstigen 
cursus in stand houdt, verleent een bijdrage 
in de kosten van elke van Rijkswege gesubs i
dieerde gemeente hoogere burgerschool, tot 
welke een of meer leerlingen zijn toegelaten, 
die in de gemeente wonen. Een gemeente 
geldt als woonplaats , indien degene van de 
ouders, die de ouderl ijke macht uitoefent, op 
15 September van het jaar, voorafgaande aan 
dat, waarover de bijdrage loopt, in haar be
volkings register is ingeschreven, of, bij ge
breke daarvan, indien de leerling in haar be
volkingsregister is ingeschreven"; dat dien
overeenkomstig de door hun college getroffen 
beschikking van 4 J anuar i 1938, n°. 14909/58, 
2e afdeeling, slechts betrekking heeft op leer
lingen, waarvan "degene der ouders, die de 
ouderlijke macht uitoefent, of bij gebreke 
daarvan de leerling zelf, is ingeschrnven in 
het bevolkingsregister der gemeente, achter 
de namen der leerlingen vermeld" ; dat even
wel , naar thans blijkt, ten aanzien van den 
leerling A. Weekenstroo noch het eene, noch 
het andere geval zich voordoet; da t immers, 
bi ijkens de ten aanzien der feiten overeen
stemmende berichten der gemeentebesturen 
van Amersfoort en van K ampen, de ouders 
van den gemelden leerl ing van echt zijn ge
scheiden, zoodat over hem geen ouderlijke 
macht wordt uitgeoefend, terwijl de lee rling 
zelf op 15 September 1937 stond ingeschreven 
in het bevolkingsregister der gemeente Kam
pen; dat <le aanvankelijke dwaling ten aan
zien van deze feiten is veroo1·zaakt, doordat 
de vader, onder wiens voogdij de leerling 
staat, woonplaats heeft in de gemeente Amers
foort; dat naar de stellingen der gemeente 
Kampen art. 36quater voormeld ook in het 
1 icht der thans gebleken feiten op dit geval 
moet worden toege past, daar dat wetsartikel 
de strekking wu hebben slechts ten aanzien 
van het uitdrnkkelijk daarin bepaalde te de
rogeeren aan den hoofdregel omtrent de woon
plaats van minderjarigen (art. 78 B. W.), 
zoodat die hoofdregel , medebrengende, dat 
pupill en de woonplaats van hunnen voogd 
volgen, ook voor de toepassing der Middel
baar-onderwijswet onverkort zou blijven; dat 
deze interpretatie niet aannemelijk is, daar 
art. 36quater der Middel baar-onderwijswet 
zoowel in de aanvankelijke redactie (wet van 
20 Mei 1922, Staatsblad n°. 367) als in de 
huidige een zelfstandi ge en volledige regeling 
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inhoudt ter bepaling van de gemeenten, di e 
bijdragen, als in dat artikel bedoeld, verschul
digd zullen zijn, zonder dat de toepassing van 
art. 78 B. W. daarbij ter verklaring of aan
vulling vereischt wu zijn; dat dit verweer dus 
behoort te worden voorbij gegaan en de aan
vankelijke beschikking ten aanzien van dit 
onderdeel in den boven aangegeYen zin be
hoort te worden herzien; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
Kampen bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het vóór 1 Maart 1938, inge
volge art. 36quinquies de,· Middelbaar-onder
wijswet, aan Ged. Staten van Overijssel eene 
opgaaf heeft gewnden van de gegevens voor 
<le berekening van bijdragen voor 1938 voor 
zoogenaamde buitenleerlingen, die 15 Sep
tember 1937 tot het Gemeentelijk Lyceum te 
Kampen zijn toegelaten (afdeeling Hoogere 
Burgerschool) ; dat deze opgave o.m. ver
meldt den naam van den buitenleerling A. 
W eekenstroo, gebornn 31 Augustus 1920, wiens 
vader op 15 September 1937 in het bevolkings
register te Amersfoort stond ingeschreven en 
<lie , naar verondersteld werd, de ouderl ijke 
macht over dezen zoon uitoefende, ofschoon 
deze leerling op 15 September 1937 in het 
bevolkingsregister te Kampen stond inge
schreven; dat Ged. Staten van Overijssel bij 
beschikking van 4 Januari 1938. n°. 14909/58, 
2e ;ifdeeling, hebben bepaald, dat de gemeente 
Amersfoort voor dezen leerling over 1938 een 
bijdrage had te betalen van f 190.60; dat ech
ter Ged. Staten van Overijssel bij beschikking 
van 26 April 1938, n°. 4428/3480, 2e afdee-
1 ing, de eerstgemelde beschikking van 4 Ja
nuari 1938, waartegen binnen 30 vrije dagen 
geén beroep bij de Kroon i ingesteld, hebben 
gewijzigd en daarbij nader hebbel') bes] ist, dat 
de gemeente Amersfoort deze bijdrage aan de 
gemeente K ampen niet verschuldigd is, om
dat de vadet van dezen leerling op 15 Sep
tember 1937 wel de voogdij over dezen zoo11 
uitoefende, maar niet de ouderlijke macht. 
daar zijn huwel ijk door echtscheiding ontbon
den was ; dat deze nadere beslissing van Ged. 
, taten van Overijssel zijn rechtsgevoel niel 
kan bevredigen en naar zijne meening steunt 
op eene onjuiste interpretatie van het min of 
meer duistere gedeelte van art. 36quater der 
Middelbaar-onderwijswet, hetwelk thans a ldus 
luidt: ,,E en gemeente geldt als woonplaats, 
indien degene van de ouders, die de ouderlijke 
macht uitoefent, op 15 September Yan het 
jaar, voorafgaande aan dat, waarover de bij 
rlrage loopt, in haar bevolkingsregiste r is in
geschreven, of, bij gebreke daarvan, indien de 
leerling in haar bevolkingsregister is inge
schreven"; dat Ged. Sta ten de daarin 011de r
strnepte woorden lezen alsof er stond: ,,of, 
bij gebreke van ouders, die de oude.-lijke macht 

· uitoefenen, de gemeente, waar de leerling in 
haar bevolkingsregister is ingesclueven"; dat 
zij ns inziens echter deze onderstreepte woor
den moeten gelezen worden alsof er stond: 
,,of, bij gebreke van die inschrijving, de ge
meente, waar de leerling in haar bevolkings
register is ingeschreven"; dat bij de opvatting 
van Ged. Staten ten iet gedaan wm·dt de be
teekenis van het eerste gedeelte van art. 
36quater der Middelbaar-onde,:wijswet, a ldus lui
dende: ,,Iedere gemeente, welke geen hoogern 

burgerschool met overeenkomstigen cursus i11 
tand houdt, verleent een bijdmge in de kos

ten van elke van Rijkswege gesubsidieerde 
gemeente-hoogere burgerschool, tot welke een 
of meer leerlingen zijn toegelaten, die in de 
gemeente wonen."; dat minderjarige leer! in
gen, die onder voogdij staan, en wonen, in 
den zin van het Burgerlijk Wetboek, in een 
gemeente, welke geen hoogere burgerschool 
met overeenkomstigen cursus in stand houdt, 
volgens deze bepaling toch een bijdrage be
hooren te betalen, hetgeen bij de opvatting 
van Ged. Staten van Overijssel uitgesloten 
wordt; 

0. dat naar de kennelijke strekking van 
art. 36quater der Middelbaar-onde1·wijswet, 
zooals deze wet is gewijzigd bij de wet van 
22 April 1937, S. n°. 320, voor de toepassing 
van di t artikel a ls woonplaats geldt de ge
meente, waar degene van de ouders, die de 
ouderlijke macht uitoefent, op 15 September 
van het jaar, waarover de bijdrage loopt, in 
het bevolkini:,,sregister is ingeschreven, of, in
dien dit geval zich niet voordoet, de gemeen
te, waar de leer! ing in het bevol kingsregiste,· 
is ingeschreven; 

dat, daar in casu de bedoelde leerling A. 
Weekenstroo niet onder ouderlijke macht staat. 
zijne inschrijving in het bevol kingsregiste\•. van 
de gemeente Kampen voor de bepaling van 
zijn woonplaats in den zin van het voormelde 
wetsartikel bes] issend is ; 

dat het bestreden besluit va11 Ged. Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Middelbaar-onderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaa,,": 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten on 

Vvetens<'happen is belast enz. 
(A. R. ) 

n Augustus 1938. KONINKLIJK BESUJTT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22bis j 0

• 

art. 19.) 
Nu bij opheffing der onderhavige school 

de 26 kinderen, die thans deze sch@ol be
weken, voor het ontvangen van openbaar 
lager onderwij wuden zijn aangewezen op 
een school, welke voor al deze kinderen 
op meer dan 4 k.m. afstand van hun wo
ning is verwijderd, wu aan den eisch van 
art. 19 niet worden voldaan. Aan dien 
e isch wordt niet tegemoetgekomen dopr de 
mogelijkheid van vervoer per autobus, daar 
niet vaststaat, dat de Raad bereid is dit 
ver-voer van gemeentewege te bevorderen 
en, indien dit wel het geva l mocht zijn , 
zulks in verband met art. 13 2e I id onder 
/, financieele offers voor de ouders em. 
dor kinderen kan medebrengen. 

Wij WILHELMINA, onz.: 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld cloo,· 

den raad der gemeente Westdongera<leer tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
Yan 1 April 1938, n°. 23-4 , 2e afdeel ing. waar
bij niet is goedgekeurd zijn bes! uit van 28 
December 1937. waarbij is beslist, dat inge
volge art. 19 der Lager Onderwijswet 1920 
wordt gevorderd de instnndhoudi11g van de 
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openbare lagere school te Nes, in die ge
meente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Juli 1938, n°. 344; 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. van 9 
Augustus 1938, n°. 9176, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad van Westdongeradeel in zijne 
vergadering van 28 December 1937 heeft be- , 
si ist, dat ingevolge art. 19 der Lager Onder
wijswet 1920 wordt gevorderd de instandhou
ding van de openbare lagere school te es; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat, 
berekend naar den maatstaf van art. 28 der 
Lager Onderwijswet 1920, het aantal leer] in
gen aan de openbare lagere school te Nes be
rlraagt 26; dat het aantal ingezetenen der 
gemeente, volgens de laatste] ijk door het Cen
traal Bureau voor de Statistiek bekend ge
maakte bevolki ngscij fe rs bedraagt 7457, waar
va n te N es, met het daarbij behoorende Mod
dergat, 1263 en in het dorp Wiernm , waar geen 
openbare school is gevestigd en dat gelegen 
is op 3 k.m. a fstand, 764, tezamen 202ï; dat 
de gemeenteraad naar het bepaalde in a rt. 
22bis, eerste I id, der Lager Onderwijswet, 1920 
tot opheffing van deze school zou moeten be
slui ten; dat echter ingevolge art. 19 van de 
genoemde wet instandhouding van deze school 
wordt gevorderd; rlat immers bij opheffing 
van deze school de inwoners van het geheele 
noord-oostelijk gedee lte der gemeente, waarin 
de dorpen N es met Moddergat en Wiernm zijn 
gelegen, geen gelegenheid wuden vinden in 
e igen gemeente, noch ook in een naburige ge
meente binnen een kring van 4 k.m., open
baar onderwijs te doen gen ieten ; dat in de 
geheele gemeente met 13 dorpen slechts 4 
openbare scholen bestaan, waarvan te N es 
de eenige in het noordoostelijk deel ; dat voor 
het geven van voldoen d openbaar lager onder
wijs in de gemeente ,;vestdongeradeel , als be
doeld in art. 19 der meergenoemde wet, de 
school te Nes dient te blijven bestaan; 

dat Geel. Staten van Friesland bij hun be
slui t van 1 April 1938, n°. 234, 2e afdeeling, 
,1an dit raadsbesluit hun goedkeur ing hebben 
onthouden, uit overweging, dat de school het 
vorige jaar werd bezocht door gem iddeld 26 
leerlingen; 

dat deze leerlingen allen geplaatst kunnen 
worden op de openbare lagere school te Ter
naard; dat N es en Ternaard wel ongeveer 
6,6 k.m. van elkaar liggen, doch dat deze 
a fsta nd geen be~waar oplevert, indien de kin
deren van gemeentewege met een autobus wor
den veTvoerd, waar\'OOr naai' het OOl'deel van 
hunne vel'gader ing in dit geval alle aanlei
rling bestaat; 

dat van deze beslissing de raad van West
dongeradeel bij Ons in bel'oep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij bij zijn evenve!'meld be
slui t heeft overwogen, dat bij opheff ing van 
de ondel'havige school de inwoners van het 
gehee le noordoostelijk gedeelte <le ,· gemeente. 
·waarin de dorpe11 Nes met Moddergat en 
Wienun zijn ge legen, geen gelegenheid zouden 
vinden hunne kinderen het door hen begeerde 
onderwijs te doen genieten; dat, indien de 
autobus éénmaa l per dag heen en te rug zon 

r ijden, de kindel'en tusschen de schooltijden in 
Ternaar·d zouden moeten overblij ven en pas 
des avonds om ruim 4 uur terug komen, het
geen vooral vool' de jongste kinderen niet ge
wenscht wol'dt geacht ; dat, indien de bus 
eiken chooltijd de kinderen zou brengen en 
halen, de kosten, welke daaraan vel'bonden 
zijn , beteekenend zouden wezen ; dat dus de 
onderwijsgelegenheid, welke op het platte
land toch reeds zooveel bezwaren biedt, door 
de ophe ffing van de openbare school te Nes 
voor een deel der ingezetenen nog in belang
rijke mate wu worden geschaad, terwijl het 
financieel bela ng van de gemeente niet in die 
mate zou worden gediend; 

0. dat, blijkens de overgelegde ambtsbe
richten, bij opheffing van de openbare lagere 
school te N es, de 26 kinderen, die thans deze 
school beweken, voor het ontvangen van open
baar lager onderwijs zouden zijn aangewezen 
op de openbare lagere school te Te rnaard 
(gemeente \Vestdongel'adeel ), welke voor a l 
deze kinderen op meer dan 4 k.m. a fstand 
van hun woning is verwijderd; 

dat onder deze omstandigheden, naar Ons 
oordeel, bij opheffin g van de voormelde school 
aan den e isch van art. 19 der L ager Onder
wijswet 1920 in de gemeente ,;vestdonge1:adeel 
niet zou worden voldaan; 

dat Ged. Staten er nu wel op wijzen, dat 
de bedoelde kindernn van gemeentewege met 
een autobus zouden kunnen worden vervoerd, 
doch dat eenerzijds geenszins vaststaat, dat de 
gemeenteraad bel'e id is het Yervoer van de 
kinderen per autobus va.n gemeentewege te 
bevorderen, en a nderzijds, indien dit wel het 
geval mocht zijn, zulks, in verband met het 
bepaalde in artikel 13, 2de l id , onder /, der 
Lager Onderwijswet 1920, financieele offers 
voor de ouders, voogden of verzorgers der kin 
deren kan medebrengen, zoodat het afstands
bezwaar in strijd met de meening van Geel . 
Staten dool' zoodan igen maat,·egel geensz ins 
wo,·dt ondervangen; 

dat het bestreden besluit van Ged. i:,tat,en 
mitsdien niet behoort te worden gehandh aafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietig ing van het bestreden bos! uit 
van Geel. Staten van :Fri esland van 1 April 
1938, n°. 234, 2e afdeeling, aan het beslui t 
van den ra.ad van \Vestdongeradeel van 28 
December 1937, n°. 88. alsnog goedkenring te 
verleen en . 

Onze Ministe1· van On<lenvijs, Kunsten en 
\ Vetenschappcn is belast enz. 

(A. B. ) 

12 Augustus 1938. KONl KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet A,·t. 244.) 

Terecht is goedkeu ring onthouden aan 
de gemeentebegrooting, o. m. op grond da t 
het met een gezond fi11a11cieel beleid in 
strijd zou zijn het bedrag van te zijner tijd 
te restitueeren waarborgsommen van bij 
zondere schoolbe turnn, welke zijn vei·•· 
bruikt voor ka pi taalsu itgaven, die betrek
king hebben op aan slijtage onderhevige 
objecten, te dekken uit kapitaalsmiddelen, 
met naine u it de opbrengst \'a n een geld 
leening. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

den i-aad der gemeente Axel tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 
11 Maart 1938, N°. 180 II, 1• afdeeling, waarbij 
~oedkeuring is onthouden aan de gemeonte
begrnoting voor 1938 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Juli 1938, N°. 324; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Augu tus 1938, 
~ 0 • 20608, Aldeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Gedepnteerde Staten van Zeeland bij 
hun bes luit van 11 Maart 1938, N°. 180 II, 
l c afdeeling, aan de bogrooting der gemeente 
Axel voor 1938 hun goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat niet is voldaan aan 
hun bij brief van 7 Januari 1938, N°. 330m 
gedaan verzoek om het getal der opcenten op 
de personeele belasting met ingang van het 
belastingjaar 1938 te verhoogen van 180 tot 200, 
de subsidie voor het bewaarschoolonderwijs t e 
verlagen van f 12,50 tot f 11,25 per kind, de 
begrafenisrechten t e verhoogen en de algemeeno 
reserve ad f 9500.-, zoowel in verband met den 
dreigenden teruggang van de Rijksuitkeering 
per inwoner uit het gemeentefonds als om de 
niet herstelde waarborgsommen van de bijzon
dere schoolbesturen ad f 8968.- te zijner tijd 
te kunnen restitueeren, in stand te houden, 
welke maatregelen in verband met den finan
cieelen toestand der gemeente volstrekt noodig 
zijn; 

dat van dit besluit de raad van Axel bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat naar 
's raads oordeel de gemeentefinanciën niet 
dermate verkeeren in een toestand, dat het nood
zakelijk is, om de opcenten van de personcele 
belasting van 190 tot 200 op te voeren : dat 
naar aanleiding van het schrijven van Gedepu
teerde Staten dd . 7 Januari 1938 de opcenten 
van de personeele belasting van 180 op 190 zijn 
gebrncht, bij besluit van den raad van 22 Fe
bruari 1938 ; dat voorts naar het gevoelen van 
den gemeenteraad het college van Gedeputeerde 
Staten te sterk doortast in de aan de gemeente 
toeaekende autonomie, ten opzichte van de 
verÎaging van de subsidie van het bewaarschool
onderwijs van f 12,50 op f 11,25 en de verhooging 
van de begrafenisrechten ; dat in de vergadering 
van den raad de vraag werd gesteld, waarom 
deze eene subsidie voor verlaging in aanmerking 
moet komen ; dat in een schrijven aan Gedepu
teerde Staten is medegedeeld, dat de heffing van 
beg,·afenisrechtcn allerminst zou aanpassen aan 
de geaardheid van de bevolking ; dat ten slotte 
naar het oordeel van den raad een te onver
wachte beslaglegging plaats heeft op de ge
kweekte algemcene reserve ad f 9.500.-, ten 
einde te zijner tij d, respectievelijk in de j_aren 
1942, 1946 en 1950, de waarborgsommen, z1Jnde 
respectievelijk f 1270.- , f 2177.- en f 5521.-, 
aan de bijzondere schoolbesturen te kunnen 
rcstitueeren ; 

dat deze beslaglegging des te meer wordt 
gevoeld, daar nimmer te voren een waar
schuwend woord is gegeven, ook niet toen deze 
sommen werden benut om de beschikbaar te 
stellen bouwkosten daarmede te verminderen ; 

0 . dat blijkens de ingewonnen ambtsberichten 

de financieele toestand der gemeente Axel zeer 
zorgwekkend is en in het jaar 1936 ruim 
f 1400.- op de middelen van vorige jaren is 
ingeteerd ; 

dat deze intering des te bedenke)jjker is, daar 
het financieele perspectief voor de gemeente 
ongunstig wordt beïnvloed door den geleicle
)jjken teruggang in de Rijksuitkeering per 
inwoner uit het gemeentefonds, als gevolg van 
de werking van de garantiebepaling van de weL 
van 4 Maart 1935 (Staatsblad n° . 74), waardoor 
bij ge)jjkblijvende omstandigheden de uit
keering uiteinde)jjk met ruim f 6000.- per jaar 
zal verminderen, alsmede door den bouw van 
een nieuw gemeentehuis, waarvoor een geld
leening is gesloten, tengevolge waarvan de uit
gaven in de volgende jaren met f 1657,50 zullen 
stijgen, en door het noodzakelijk herstel van de 
in de jaren 1923, 1927 en 1931 door bijzondere 
schoolbesturen gestorte waarborgsommen, groot 
onderscheidenlijk f 12ï0.-, f 2177.- en 
f 5521.-, welke in de jaren 1943, 1947 en 1951 
moeten worden teruggegeven, doch verbruikt 
zijn voor kapitaalsuitgaven, die betrekking 
hebben op aan slijtage onderhevige objecten, 
zoodat het met een gezond financieel beleid in 
strijd zou zijn het bedrag der restitutie uit ka
pitaalsmiddelen, met name uit de opbrengst 
van een geldleening, te dekken; 

dat onder deze omstandigheden de door.· 
Gedeputeerde Staten verlangde maatregelen, 
welke een bedrag van f. 3135.- meer aan 
middelen zullen afwerpen, dringend nood
zakelijk moeten worden geacht ; 

dat in hetgeen de gemeenteraad daartegen 
heeft aangevoerd door On niet kan worden 
gedeeld; 

dat met name hier van een te sterk ingrijpen 
in de gemeentelijke autonomie bezwaarlijk kan 
worden gesproken, te minder, daar de bedoelde 
maatregelen juist beoogen te waken voor het 
behoud van de financieele zelfstandigheid der 
gemeente; 

dat, wat de verlaging van de subsidie aan het 
bewaarschoolonderwijs betreft : deze verlaging 
mede naar het oordeel van den geraadpleegden 
Inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
inspectie Goes kan geschieden zonder voor dit 
onderwijs schade)jjke gevol~en ; 

dat voorts niet aanneroe)jjk is gemaakt, dat 
de geaardheid van de bevolking dezer gemeente 
vcrhooging van de begrafenisrechten niet zou 
gedoogen; 

dat de geaardheid van deze bevolking over
eenstemt met die van het meerendeel der 
Zce u,vsche ge1neenten, "\va.ar van ve rzet tegen 
de heffing van zoodanige 1·echten nimmer is 
gebleken; 

dat teu slotte ongegrnnd is de klacht van den 
gemeenteraad, dat te onverwachts beslag zou 
worden gelegd op de algemeene reserve, ten 
einde te zijner tijd do verschillende waarborg
sommen aan de bijzondere schoolbesturen te 
kwmen restituee,·en, aangezien, blijkens de 
stukken, het gemeentebestuur reeds het vorige 
jaar heeft toegezegd te zullen bevorderen, dat 
de a lgemeene reserve ad f 9500.- voor herstel 
van waarborgsommen zou worden aangewend; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
aan de begrooting hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 
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Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrnud te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

U Augustus 1938 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Het is den gemeenteraad niet geoorloo fd 
om , a l moge het voor de gemeente voor
rleeliger zij n, wanneer appell an kinderen 
de school in die gemeente in pl aats van 
die in een naburige gemeente bezoeken, 
den a ppellant in de hem toekomende vrije 
school keuze te belemmeren. 

Wij WILHELMI TA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Kool , te Bergambacht, tegen het besluit 
van Geel. Staten van Zuid-Holl and van 18/26 
Januar i 1938 , B. n°. 5574 (4e Afd. ), G. S. n° . 
314 , tot ongegrondverklaring van een door 
den appellant ingesteld beroep tege n het be
slu it van den raad der gemeente Be"gambacht 
van 24 Sept. 1937 (lees : 12 October 1937) , in 
zake toekenning van een tegemoetkom ing, als 
bedoeld in art. 13 der L ager-Onderwijswet 
1920, aan den appell ant; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen va n Bestuur gehoord, advies van 
27 Juli 1938, n°. 335 ; 

Op de voordrach t van Onzen Ministe r van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
9 Augustus , 1938, n°. 9173, afd. L. 0. ; 

0. dat de raad der gemeente Bergambacht 
bij besluit van 12 October 1937 het raadsbe
sluit van 9 April 1935 , n°. 6, waarbij het 
verzoek van A . Kool, a ldaar, om steun u it de 
gemeentekas ter tegemoetkoming, ingevolge 
a rt. 13 der L age r Onderwijswet 1920, in de 
kosten, verbonden aan het bezoeken van de 
bij zondere lagere school te L ekkerkerk door 
, ijne leerplichtige kinderen , is ingewilligd en 
het bedrag der tegemoetkoming, te re kenen 
van 1 A pril 1935 af, is vastgesteld op f 1.50 
per maand per kind, zoodanig heeft gewij 
zigd , dat het autobusvervoer van de bedoelde 
leer plichtig.e kinderen naar Le kke rkerk niet 
meer door de gemeente wordt vergoed, ma.ar 
dat des,·erlangd wel kunnen worden vergoed 
de autobusvervoerkosten van de woning na.ar 
een school te B ergambacht en omgekeerd; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft overwo
gen, dat in de gemeente Bergambacht ook 
een bijwndern I agere school is gevest igd en 
rl at de grondslagen van de bijzondere lagere 
school te Bergambacht gelijk zijn aan die van 
cle b ijzondere lagere school te Lekkerkerk: 
dat de afstand van de woning van A. Kool tot 
de bijzondere lagere school te Lekkerkerk ± 
6 km bedraagt en tot de bijzondere I agere 
school te Bergambacht ± 5.25 km ; dat het 
financieel voordoe! ige ,· voor de gemeente 
Bergambacht is, dat de bedoelde kinderen de 
bijwndere lagere school te Bergambacht be
zoeken; 

da t , nadat A. Kool van dit ra adsbeslui t bij 
Geel. Staten van Zuid-Holl and in beroep was 
gekomen, deze hij bes luit van 18/26 J anuari 
1938. G. S. n°. 314, het he roep ongegrnnd 

hebben verklaard , daarbij o. a. overwegende, 
dat de appellant in hoofdzaak aanvoert: dat 
blijkens art. 13, 1 id 2, onder d, der L ager 
Onderwijswet 1920 de toepassing van art. 13 
dier wet niet beïnvlo cl kan worden door de 
vraag, of de school waar het gewenschte on
de rwij s wordt gegeven, is gelegen in dezelfde 
of in een naburi ge gemeente; dat ook overi
gens de wet den raad n iet de bevoegdheid 
verl eent aan de toepassing van a rt. 13 de 
voorwaarde te verbinden , dat een bepaalde 
school moet worden bewch t; dat de gestelde 
voonvaarden derhalve zijn in strijd met de 
wel , zoodat het raadsbesluit niet zal kunnen 
worden in standgehouden; dat hun college 
dienaangaande meent te moeten overwegen: 
dat, wanneer de betrokken kinderen de bij 
rondere lagere school te L ekkerkerk in plaats 
van die te Bergambacht bezoeken, het bestnur 
van de laatstgenoemde gemeente aan dat van 
Le kkerkerk vergoedingen heeft te beta len, al s 
bedoeld in de artt. 104 en 205 der wet , welke 
op respectievelijk ± f 9 en ± f 16 per kind 
en per jaar moeten worden gesteld ; dat deze 
uitgaven echter vervall en, wanneer de betrok
ken kinderen de bijzondere lagere school in de 
e igen gemeente bezoeken; dat wel is waar al s
dan het gemeentebestuur voor de bedoelde 
kinderen vergoedingen, a ls bedoeld in art. 
101 der wet, zal hebben te betal en, doch dat 
deze slechts f 8 zullen bedragen ; dat mitsdien, 
wanneer de bedoelde kinderen de bijzondere 
lagere school in de e igen gemeente in plaats 
van die te Lekkerkerk bezoeken, zulks een be
spar ing geeft voo1· de kas der gemeente B erg
ambacht van f 25 - f 8 = f 17 pe r kind en 
per jaar: dat di t voordeel, gezien ue finan
c iee le omstandigheden, waarin de gemeente 
thans verkeert, meer dan vroeger moet we
gen; dat door den appellant in zijn ad res van 
beroep geen fei tel ij ke bezwaren tegen het be
weken der school te Bergambacht door zijne 
kinderen worden aangevoerd; dat, wat de in 
het adres voorkomende, aan de wet ontleende 
bedenkingen betreft, aan art. 13, tweede lid , 
sub cl , der wet een a ndere bedoeling ten 
grondslag ligt dan de appellant daaraan toe
kent.; dat namelijk blijkens rle bewoordingen 
en de geschiedenis der totsta ndkoming van 
deze wetsbepaling, het bepaalde van art. 13 , 
ee rste lid , slotzin de r wet, zooal deze bepa
ling vóór 28 Mei 1937 luidde, voortaa n niet 
meer a lleen zou gelden voor een binnen de ge
meente gevestigde school , doch te dien aan
zien voortaan niet meer met gemeentegrenzen 
zou behoeven te worden rekening gehonden: 
dat het iq de tweede plaats aangevoerde be
zwaar evenm in steekhoudend is; dat toch. 
wannee r, zooals hier, gegronde redenen kun
nen worden aangevoerd om de toekenning 
eener tegerrwetkoming, a l s gevraag d, aan een 
bepaalde school te verbi nden, de wet zich 
daartegen niet verzet; dat de appell ant in 
een schrijven aan den Onderwijsraad dd. 7 
December 1937, nog de navolgende beden kin 
gen tegen het aangevallen besluit aanvoert : 
a. de omstandigheden, waaronder aan de bij
zondere lagere schzol te Lekkerke l'k onderwijs 
wordt gegeven, wuden gunstige r zijn dan die, 
welke voor de soortgelijke school te Bergam
bacht gelden; b. te Le kkerkerk kunnen de 
kinderen Yar1 den appe ll ant godsclienstonder -
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wijs ontvangen, het,'r·elk vanwege ecnc Ver
eenig ing voor E vangelisatie word t ve rstrekt ; 
te Bergambacht zou zulks nie t het geva l zijn ; 
1· . te Lekkerkerk bestaat gelegenheid tot het 
vol gen van ve rvol gonderwijs, te Ber gambacht 
ech ter niet ; d. bij verderen groe i der bijzon
dere school te B ergambacht za l deze uitge
bre id en verbouwd moeten worden, de desbe
treffende kosten zouden méér bed rngen dan 
thans op de ve rgoed ingen ex a r t. 13 de r wet 
kan worden bezuinigd ; dat hun col lege rlien
aangaande van oordeel is : ad a. dat de 
school te Bergambacht weliswaar iets g rooter 
is clan die te L ekkerkerk , doch da t daartegen
over staa t , da t het aantal door het Rijk ver
goede onderwijzers te Bergambacht g roote r is 
clan da t te Lekkerkerk ; dat mitsdien de om
standigheden, waaronder te B ergam bach t on
derwijs wordt gegeven, geenszins ongunst iger 
kunnen worden genoemd dan die, 1 e lke voor 
de school te Lekkerkerk gelden ; dat alzoo 
het deswege aangevoerd bezwaar va n den ap
pell a nt niet steekhoudend ka n worden geacht ; 
ad b. dat te Bergambacht van verschill ende 
predikanten gelijksoortig godsdienstonderwijs 

· kan worden ont vangen a ls te L ekkerke rk van
wege de Vereeni g ing voor E vangelisatie word t 
vers trekt ; da t trouwens deze aa nge legenheid 
geheel buiten het onderwijs aan de he ide be
t rokken schol en staat ; dat m itsdien ook di t 
a rgument niet kan gelden ; ad c. dat het ver-
1·ol gonderwijs wordt gegeven aan kinderen, 
welke de school voor gewoon lager onde rwijs 
niet meer bezoeken; dat mi tsd ien, ook wan
neer de kinderen va 11 den a ppel I ant de school 
te Bergambacht ga an beweken, voo1· hen de 
ge legenheid tot het vol gen van ve r vol gonder 
wijs te L ekkerkerk, wa nneer zij eenm aal in 
de termen va ll en om aan d it onde rwij s deel 
te nemen, blijft openstaan ; dat m itsdien ook 
dit bezwa a r ongegrond moet worden geacht; 
ad cl. dat de bijzondere lage re school te Berg
ambacht nog voor geruimcn tijd voldoende 
schoolruimte beschikbaar heeft, ook wa nneer 
de kinde ren van den a ppe ll a nt dezo school 
"aan bezoe ken ; dat mi tsdien ook i11 deze, 
door den appell ant aa ngevoe rde' bedenking 
geen grond ka n gevonden worden tot ve rnie
tig ing van het aangevall en besluit; 

dat va n di t beslu it va n Ceel . Staten A. K ool 
hij Ons in beroep is geko,nen, aanvoerende, 
dat de gemeenterna d en Gedeputee l'de Staten 
hl ij kens de bestreden besluiten beoogen hem te 
noodzaken zijne ki ndei-en na ar een a ndere 
school da n de thans dom· hen bezoch te o,·er 
te plaatsen. vermits uitdrukkelijk beslo ~e n 
werd hem voortaan de bedoelde .Yergoedrng 
a lleen toe te kennen, wanneer zijne kinde ren 
de school te Bergambacht zull en gaan be
zoeken, hetgeen in de besli ssing va11 Ceel. 
Staten uog eens wol'd t geaccen tueerd door de 
berekening van de financiee1e voordeelen, die 
d it ui t andel'cn hoofrle voor de gemeente zo u 
o plevNen ; dat de ,vet ech ter den gemeentera ad 
11iet de hevoegdheirl geeft de toeken 11i ng van 
ren ,·ervoersve rgoeding ex a ,·t . 13 te b inden 
aan de Yoorwaarde, dat een be paalde school 
zal wo l'dcn bezocht; dat zulks bovendi en in 
strijd zou zijn met het a an de lager-onderwijs
wetgeving · t·en g rondslag liggende beginsel der 
vrije school keuze; dat hij ove ri gens gaarne 
toegeC' ft , dat de raad .bevoegd is ee ll ve rgoe-

d ing toe te kcu ne n, berekend naai' de kosten 
va n vervoer 1iaa r de di chtstbijzijnde school. 
waar onderwijs vau de door hem verlangde 
1' ich t ing wordt gegeven, mi ts de aa nvrager 
da arbij ove ri gens vrijgela ten wordt zijne kin
de ren, voo r wie de ve rgoeding wordt genoten. 
na ar een a ndere door hem gewenschte schoo l 
van die rich t ing te zenden ; dat evenwel , daa,· 
de a fstand van zijue woning naai' de be ide 
in aanmerkiug komende schol en v1·ijwel gelijk 
is en het vervoer op zich zei f naa r de school 
te L ekkerkerk ongeveer hetzelfde kost al s dat 
naa r de school te Bergambacht, e r YOOI' den 
l'aad geen wettelijk gegronde aanl e iding was 
de hem te n behoeve van zijne kinderen toe
gekende ve rgoeding voo1· het beweken va n de 
school te Lekkerkerk te wijzigen in een ve 1·
goeding u its lui tend voor het bew eken va n de 
school te Bergambacht, terwijl hij aan de 
school te Lekkerkerk voo1· zijne kinderen de 
voorkeur gee ft ; 

0 . dat de gemeenteraad van Bergambacht 
t.en onrech te de u it keering van de onde n rn l'
pelijke vergoeding hiervan a fh ankelijk heeft 
gesteld , dat ,1:le appellant zijne kinderen naa i' 
de bijzondern I age re school in de gemeente 
Be rgambacht zelve zal zenden ; 

dat het den gemecnte rnad uite raard v l'ij 
staat '>m , ind ien een keuze moet worden ge
daan uit twee schol en, di e nagenoeg even vei· 
va n de wouing der kinderen zijn verwijde l'<I 
en waai· het door de ouders gewenschte on
de rwij s word t gegeven, als bas is van de vel'
goeding te nemen de vervoerkosten naar de 
school, welke voor hom , in verband met di e 
kosten. het voordeel igst is, doch dat het an
dol'zijds rlen ouders vrijMaa t om , wanneer zij 
daaraan de voorkeur schenken, niettemin 
hunne k inderen naa i' de ande re school te w n
den, a l is deze op groote ren a fstand van hu n 
woning , of, woals zich in het onderh avige ge
va I voordoet, in een nah11l'igc gemef'nte gele
gen: 

dat het den gemeenteraad v an Bergambach t 
dan ook n iet geoorloofd is, om a l moge het 
voo r deze gemeente uit anderen hoofde voor
deel iger zijn , wan nee r des a ppellants kinderen 
de school te Bergambacht, in plaats van die 
in de gemeente Lekke rkerk bew aken, den ap
pell ant in de hem loekomenrle vl'ij e chool
keuze te belemmeren ; 

dat ook overi gens , mede in aanmerki ng gl' -
11omen de omstandi ghe id , da t de vervoerkosten 
11aa ,. de beide schol en nagenoeg gelijk zijn, 
voor den gemeenteraad geen gegronde ,·eden 
bei,tond , op zijn dest. ijcls geno men besli ss i11 g 
te rng te komen ; 

dat mitsdien Ced. Sta ten vn.n Zui d-Holland 
t.cn omechte het door don a ppell ant bij hun 
college ingesteld be roep tegen het beslu it """ 
den raa d del' gemee11 te Bergambacht o nge
grond hebben Yerklaard ; 

Gezi en de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met ve l'nietig ing va n het bestreden besluil 
,·a n Ced. taten van Zuid-H olland, he t Yorcn
genoemd beslui t va n den raad der gemeen tH 
Bergambacht, " " " 12 Octo be l' 1937 , te ver
nieti gen. 

Onze i\iinistc r van Ondel'wijs , K unsten en 
\ Vpte nscha ppen is he la t enz. 

(A.B. ) 
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12 .4.t,gustus 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

De bedoeling van art. 13 2e lid sub b, 
zooa ls dit luidt na de wet van 22 1e i 
1937, S. 323, is om het oordeel over be
zwaren, aan de richting van het onderwijs 
verbonden, aan de Overheid te onttrekken. 
H et staat derha lve den gemeenternad niet 
vrij om te treden in een toetsing van het 
ri chtingsbezwaar van den vader en diens 
verklaring onjuist te oordeelen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 

den raad de r gemeente Haskerland tegen het 
beslui t van Ced. Staten van Friesland va n 2 
Maart 1938, n°. 108, 2e afdee ling , waarbij is 
bepaa ld, dat ten behoeve van het ven ·oer de r 
kinderen Sipkje en Corneliske Attema, te }Tas
kerhorne, gemeente Haskerla 11d, 1iaa1· de bij 
zondere school aan de Midstrnat te J oure , in 
die gemeente, zoolang deze kinderen lee rplich
t ig zijn en in de omstandigheden geen wijzi
g ing komt, door de gemeente Hasked a nd aan 
den appel lant D. Attema, te Haskerhorne, zal 
worden betaald een bedrag Ya n f 10 per jaar 
voo r elk kind , ingaande 27 J ui i 1937 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur. gehoord , :idvies van 
27 Juli 1938, n° . 340 ; 

Op de voordrncht va n Onzen :Ministe r van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 9 
Augustus 1938, n°. 9174, Afd . L. 0.: 

0. dat de raad der gemeente Haskerland 
bij zijn besluit van 18 November 1937, n°. 17, 
a fwijzend beeft beschikt op het adres dd. 27 
Juli 1937, van D. Attema, te Haskerhorne. 
om toekenning van een vergoeding, als be
doeld in a rt. 13 der Lager Onderwijswet 19 20, 
voor het bezoeken van twee zijner kinde.-en 
van de bijzondere lage re school aan de Mid
straat te Joure ; 

dat, nadat D . Attema voo rnoemd van di t 
hesluit in be roep was gekomen bij Geel . Sta
ten van Friesland , dit college bij zij n besluit 
van 2 Maa rt 1938, 11°. 108 , 2e Afd. , hee ft 
bepaald, dat ten behoeve van het vervoer der 
kinderen Sipkje en Corneliske naar de bij 
zondere school aan de Midstraat te Joure, zoo
lang deze kinde,·en leerplichtig zijn en in de 
omstandigheden geen wij ziging kom t, door de 
gemeente Haskerl a nd aan den a ppe ll ant zal 
worden betaald een bedrag van f 10 per jaar 
voor elk kind, ingaande 27 Juli 19 37 : 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat · de ra ad ·de aanvraag heeft afgewezen op 
dezen grond, dat de richting van de bijwn
dere lagere school te Oudehaske, welke 3. 4 
km van de woning van den appell a nt is ver
wijderd, gelijk zou zijn aan de rich t ing van 
de genoemde school te Joure, zoodat de door 
den appellant overgelegde verklaring, dat hij 
overwegend bezwaar heeft tegen de r ichting 
van het onderwijs van alle bijzondere scho
len , gelegen binnen den afstand van v ier km . 
van zijn woning, niet juist kan worden ge
acht ; dat hun coll ege van oordeel is, dat de 
richting van het onderwijs aan een bijzondern 
school moet worden afgeleid uit de statuten 
der vereenig ing, welke de school heeft opge
,-icht en in stand houdt ; dat blijkens de sta
tuten der vereen ig ing tot stichting en instand-

houding van de school te Oudehaske deze vel"
ecniging haar grondslag vindt in " de eeuwi ge, 
onveranderlijke waarhe id , uitgedrukt in Gods 
woord en zooals die is nede rgelegd in de dri e 
Formulieren van Eenheid", te rwijl de ver
eoniging voo r Christe lijk schoolonderwijs te 
Joure volgens hare statuten is gegrond op 
.,de onveranderlijke waarheden, door Gods 
woord geopenbaard, en in de form ui ie ren van 
eenheid der Gereformeerde kedrnn ui tge
drnkt" ; dat de bijvoeging " der Gereformeer
de K erken" naar de meening van hun coll ege 
inderdaad wijst op een verschil in richting en 
de verklaring van den appellant a lzoo be
hoort te worden aa nvaa rd ; dat de a ppellan t 
ingevolge het bepaa lde onder b van het twee
de 1 id van al't. 13 der L ager Onderwijswet 
1920 dus rech t heeft op een tegemoetkoming; 
rlat, wat het bedrag dier tegemoetkoming be
t.-eft. re kening dient te worden gehouden met 
den financieelon toestand van den appellant, 
di e blijkens door hem verstrekte inlichtingen 
wel in staat is, een groot gedeel te de r ver
voerko ten per autobus, in totaal f 80 per 
jaar bedragende, zelf te betalen; 

da t van deze besli ss ing de ra ad der ge
meente Haskerl and bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de schoolvereen iging 
te Joure blij kens art. 11 van de bij het be
roepsch,·ift overgelegde statute n is opgeri cht 
voor den tijd van 29 jaren, aa nvangende den 
24en Maart 1891; dat blijkens datzelfde arti 
kel van die statuten art. 1 onveranderlijk is: 
dat dit artike l als volgt luid: ,.De Vereeni 
g ing voor Christelijk Schoolonderwij s te Joure, 
gegrond op de onrnranderlij ke waarheden. 
doo r Gods ,voord geopenbaard , en in de for
mulieren van eenheid der Gere formeerde 
K erken uitgedrnkt, bedoelt de instandhouding 
eener Christelijke School alhier"; dat, bij de 
wijziging van de statuten , die goedgekeurd 
werd bij Ons besluit van 22 September 1919, 
n°. 38, geen wijziging is gebrach t in art. 1 ; 
dat aan art. 11 een nieuw lid we,·d toege
voegd van den volgenden inhoud: .,Bij het 
verstrijken van genoemd tijdvak wordt de ver
eeniging opnieuw aangegaan voor den tijd 
van 29 jaren , aa nvangende den 24en l\faart 
1920". (Ned. Stct. vau 21 ûctober 1919 , n°. 
224); dat uit het bovenstaande volgt, dat de 
schoolvereen iging blijkens a r t. 1 van hare 
statuten gegrond is op de onveranderlijke 
waarheden, door Gods \~1oord geopenbaard , en 
in de formulieren van eenheid der Gerefor
meerde Kerken "u itgedrukt" , dat wil dus 
zeggen, zooals deze formuli e ren I uidden op 
den dag, waarop de vereeniging is aangevan
gen, dit is op 24 Maart 1891 ; dat met rle 
formuli eren van eenheid der Gerefol'meerde 
K erken worden bedoeld de H eidelbe rgsche 
Catechismus, de 37 Geloofsartikelen en de 
Dordsche Leer regels ; dat met wijzig ingen i11 
de bel ijdenisgeschriften door de Generale Sy
node der Gereformeerde K erken , welke ni, 
24 Maart 1891 zijn vastgeste ld - gedacht 
wordt hierbij aan de schrapping van een zin
snede in art. 36 de r N ederlandsche Geloofs
bel ijdeni . op 6 September· 1905 - geen reke
ning kan worden gehouden, omdat deze niet 
van invloed kunnen zijn op de richting van 
het onderwijs eener school vereenigi ng, daar 
de g rondsl ag der vereeni g ing onveranderlijk 
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i11 de statuten is vastgelegd ; dat de rh a lve 
wordt geconcludeerd - aa ngezien de Synode 
der N ederl a ndsche H ervormde K erk in de 
oude belijdeni sgeschr iften gecne wij zig ing 
heeft aangebracht -. dat de inhoud va n de 
[ormul ieren, bedoeld in art. 1 der school ve r
eeniging te J oure, precies gelijk is aan die 
van de " Drie F orm ulieren van E enhe id " be
doeld in art. 1 va n de statuten de r sr-hool 
vereeni g ing te Oudehaske, waar de grondslag 
al s volgt wordt omsch1·even: ,,H aar g rond
slag is de eeuwige, onveranderlijke waarheid , 
uitgedrukt in Gods Woord en zooals di e is 
11edergelegd in de Drie F o rmulieren van E en
heid" ; dat in dezen zin de oorsp ronkelijke 
t.-ituten der school vereen ig ing, aangevangen 

- zie art. 10 - 1 F ebruar i 1905, werden ge
wijzi gd, welke wijzig ing goedgekeu rd is bij 
Ons beslui t va n 27 J u 11 i 1906, n° . 42 (N ed. 
S tct . va n 16 Augustus 1906, n° . 190 ); dat 
ook deze g rondslag onveranderlijk is (art . 7 
der statuten) ; dat in verband met het hie r
voren vermelde naar 's raads oordee l de be ide 
schoolvereeni g ingen op denzelfden g rondslag 
staan en het verschil in r ichting, waarop door 
Geel. Sta ten in hun desbetreffend besluit wordt 
gewezen, vol gens de statuten n iet aanwezig is; 

0. dat ingevolge het bepaalde in art. 13, 2e 
lid, onder b, zooals deze bepaling luidt na 
he t in werking trnden van de wet van 22 
Mei 1937, S. 323, bij het doen van een aan
vrage, al s in di t a rt ikel bedoeld, door de 
ouders, yoogden of verzo rgers schr iftelijk moet 
worden verkl aard, indi en de aanvrage betre ft 
he t bezoeken van een bijzondere school voor 
gewoon of ui tgebre id lager onderwijs, dat zij 
tegen de ri ch t ing van het onderwijs van a ll e 
zoodanige schol en, gelegen binnen den af-
ta nd va n vie r kil ometer van de woning der 

kinderen. ove rwegende bezwaren hebben ; 
dat blij kens de geschiedenis van he t tot

standkomen va n de evenbedoelde wij zig ings
wet de bedoeling van deze bepali ng is om het 
oordeel over bezwa ren, aan de rich t ing van 
het onderwijs ve rbonden, aan de Overhe id te 
onttrekken ; 

dat hie rni t moet vol gen, dat, 1111 blijkens de 
stukken de vader van de hierbedoelde leer
pi ichti ge kinderen te r zake van zijne aan
vrage om vergoeding va n vervoerkosten voor 
deze kinderen, di e de school voor gewoon 
lager onderwijs te Joure bezoeken, ve rklaard 
heeft tegen de r ichting va n het onderwijs van 
al le zoodani ge schol en, gelegen binnen den 
afstand van 4 km van zij ne woning, ove rwe
gende bezwaren te hebben, het den gemeente
raad niet vrijstond om niettemin in een toet
sing van di t rich t ingsbezwaar te treden en de 
evenbedoelde verkl a ring van den vade ,· on
juist te oordeel en ; 

dat de gemacht igde van het gemeentebe
stuur va n H askerland in de openbare ve rga
dering van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschill en van Bestuur, waari n 
over deze zaak verslag is uitgebrach t , zich 
wel iswaar hee ft be roepen op Ons besluit van 
22 Maart 1938 , n°. 13 , waa rin Wij iu de be
oordeeling va n een bezwaar tegen de rich t ing 
eener school zijn getreden, doch dat het hie r 
een door Ons in beroep gegeven besli ssing 
betreft in zake een aanvrage a ls bedoeld in 
a rt. 13 der Lager Onderwijswet 1920, welke 

op 12 F ebruari 1937 , de rhalve voor het tot
standkomen van de hiervoor genoemde wet 
van 22 Mei 1937, S. 323, bij het betrokken 
gemeentebestuur was ingediend, wodat daar
op nog art . 13, zooa ls dit luidde vóór de bij 
deze wet daa1·in aangebrachte wijzi g ing, van 
toepass ing was; 

dat in verband met het vo renstaande moet 
worden geoordeeld , da t Ged. Staten terech t, 
zij het ook o p andernn grond, alsnog de on
derwerpelijke aanvrage hebben ingewilli gd ; 

Gezien de L ager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaa 11 : 

het beroep ongegrond te verkl a ren. 
Onze :finister van Onde nvijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

17 1l ugustus 1988 . KONINKLIJK BESLUI'r. 
(Reglement Au to vervoer P ersonen art. ll. ) 

Onder ,,belanghebbende" is te ve rstaan 
hij , d ie b ij de vernietig ing of ve rbetering 
van een beschikking der Commi ss ie, be
doeld in a r t . 5, een e igen belang heeft. 
Al s zoodan ig kan niet worden aangemerk t 
het col lege van Geel. Staten, dat slech ts 
opkomt voo r de belangen van bij het ver
kee r belanghebbende p ri vaatpe rsonen. E en 
gemeenteraad kan we l als " belangheb
bende" worden beschouwd, daar bij de 
aa ngelegenhe id de gemeente rech tstreeks 
betrokken is. 

Nu de onderwe rpelijke diensten geble ken 
zij n n iet rendabe l te zijn, kan van de on
der nemers 11iet worden gevergd de exploi 
tatie tegen hu n wil voort te zetten, en is 
d us de Comm i sie terech t op hun ve rwek 
tot intrekking der hun vroeger door Geel . 
S taten verleende verg un11ingen overgegaan. 

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

Gedeputee rde S taten van Zeeland en door den 
gemeenteraad van Bruinisse tegen de beschik
kingen de r Commiss ie, bedoeld in art ikel 5 
van het R eglement Au tove rvoer P ersonen van: 

a. 29 December 1937, n°. 146, waa rbij is 
ingetrokken de aan G. de W aal , te Zierikzee, 
bij beslu it van Gedeputeerde Staten van Zee
la nd van 22 April 1932 , n°. 275/3, 2e Afd . . 
verleende ve rgunning tot het in werking hou
den van een dagelijkschen autobusdienst tus
schen B ruini sse en Zierihee; 

b. 29 December 1937, n° . 147, waarbij is 
ingetrokken de aan J. J. van Zweden te Nieuwer
kerk (Z.) bij besluit van Gedeputeerde Sta t en 
van Zeeland van 22 April 1932, n°. 276/3, 
20 Afd., verleende vergunning tot bet in werking 
houden van een dagelijkschen autobusdienst 
tusschen Bruinisse en Zierikzee ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies va n 
29 Juni 1938, n° . 294 ; 

Op de voordracht van Onzen Minist er va n 
W'aterst aat van 13 Augustus 1938, n°. 481 , 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

0. da t , nadat G. de Waal, t e Zierikzee en 
J . J. van Zweden, t e Nieuwerkerk (Z.), zich t ot 
de Commissie, bedoeld in artikel 5 van het 
R eglement Autovervoer P ersonen, hadden 
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gewend met het , erzoek tot intrekking van de 
hun onderscheidenlijk bij besluiten van Gede
puteerde Staten van Zeeland van 22 April 1932, 
nummers 275/3 en 276/3 (provinciale bladen 
nummers 49 en 50) verleende vergunningen, tot 
het in werking houden van een dagelijkschen 
autobusdienst tusschen Bruinisse en Zierikzee 
over Oosterland en Nieuwerkerk, deze Com
missie bij beschikking van 29 December 1937, 
n ummers 146 en 147, tot de intrekking van do 
voormelde vergunningen heeft besloten ; 

dat van deze beschikkingen Gedeputeerde 
Staten van Zeeland en de raad der gemeente 
Bruinisse bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat Gedeputeerde Sta ten aanvoeren, dat de 
verkeersbelangen van de bewoners van de 
hoofdkom der gemeente Bruinisse door deze 
in trekking ernstig zij n geschaad ; dat toch de 
bedoelde inwoners, die Zierikzee en tusschen
gelegen plaatsen wenschen te bezoeken en niet 
in de gelegenheid zijn, van een eigen motorrij
tuig of taxi gebruik t e maken, als gevolg va,n 
deze intrekking genoodzaakt zijn, om alvorens 
van de halte Bruinisse van den tramdienst 
Zijpe- Burgh van de N.V. Rotterdamscho 
'l.'ramwegmaatschappij , geves tigd t e Rott,er 
dam, naar hun plaats van bestemming te 
kunnen worden vervoerd, te voet een afstand 
van 15 à 20 minuten gaans af te leggen ; 
dat behalve het evenbedoelde bezwaar, voor 
degenen, die van Zierilrnee wenschen door te 
reizen met den Provincialen Stoombootdienst 
op de Ooster-Schelde of t e Zierikzee met de 
booten van den dienst aankomende, van daar 
per tram hun reis naar Bruinisse wenschen 
voort te zetten, aan gebruikmaking van de 
bedoelde tramverbinding ook dit bezwaar nog 
verbonden is, dat , daargelaten, dat de aan
sluiting van de t ram op de Provinciale boot 
verre van gunstig is, het t ramstation te Zierikzee 
van de aanlegplaats van den Provincialen 
Stoombootdienst op een afstand van 20 minuten 
gaans verwijderd ligt, een bezwaar, dat, hoe 
over de wijze, waarop de belangen van het 
reizend publiek door den opgeheven busdienst 
overigens werden gediend, ook geoordeeld moge 
worden, bij gebruikmaking van de bus, waar
mede op verzoek bovendien tot aan de aanleg
plaats werd doorgereden, niet ondervonden 
werd ; dat om deze redenen de verkeersbelangen, 
ook van de inwoners van Nieuwerkerk en 
Oosterland, door de staking van den door de 
voormalige ondernemers gezamenlijk uit
oefenden dienst ernstig zijn geschaad ; dat, 
afgezien van de t egen de bedoelde intrekking 
hierboven aangevoerde bezwaren, het naar 
hun oordeel niet toelaatbaar is t e achten, dat de 
ondernemers van een immers t on dienste van 
het publiek reeds vele jaren geëxploiteerd 
wordenden autobusdienst zulk een dienst 
kunnen staken, zonder dat door hen, hetzij 
eigener beweging, hetzij op grond van een aan 
de inwilliging van hun verzoek om intrekking 
verbonden voorwaard e, maatregelen worden 
getroffen, waardoor het der Commissie mogelijk 
gemaakt wordt, in de t e ontstane leemte te 
voorzien, zijnde zulk een abandonnement vol
strekt verwerpelijk; dat ook uit dien hoofde 
t egen de inwilliging van het verzoek om intrek
king en den als gevolg daarvan ontstanen 
toestand door hun college ernstig bezwaar moet 
worden gemaakt ; weshalve Gedeputeerde 

Staten, die naar hun meening met hot oog op do 
op hen rustende taak om Yoor de verkeers· 
belangen van de betrokken streek te waken, als 
belanghebbenden zijn aan te merken, hebben 
verzocht, de voormelde besluiten der Commissie 
t e vernietigen, subsidiair deze besluiten te 
vernietigen, voorzoover door de voormalige 
exploitanten en de Commissie ter voorziening 
in de ontstane leemte niet alsnog ten spoedigste 
de noodigo maatregelen worden getroffen ; 

dat de raad van Bruinisse aanvoert, dat de 
verkeersbelangen van de bewoners van de 
hoofdkom zijner gemeente door de bedoelde 
intrekking ten zeerste zijn geschaad, omdat het 
reizend publiek, dat Zierikzee of andere plaatsen 
wenscht te bezoeken, en niet in staat is de 
kosten van een huurauto te betalen, genood . 
zaakt is den afstand van de kom der gemeente 
naar de halte Bruinisse van den tramdienst der 
N.V. Rotterdamsche Tramwogmaatscbappij, 
zijnde 15 à 20 minuten, t e voet af te leggen. 
hetgeen vooral bij minder gunstig weer een 
groot bezwaar oplevert ; dat het gemis van een 
autobus nog te st erker wordt gevoeld door hen, 
die van Bruinisse. Ooste•land of Nieuwerkerk 
uit naar Zierikzee moeten en vandaar verder 
willen reizen per stoomboot \7 an den Prnvinci
alen Stoombootdienst op de Oosterschelde, die 
om 10.20 uur uit Zierikzee vertrekt, doch van 
dezen laatsten dienst geen gebruik kunnen 
maken, omdat de tramwegmaatscbappij op of 
omstreeks dien tijd geen dienst heeft ingelegd, 
terwijl daarentegen de nu opgeheven autobus
dienst een zeer geschikte verbinding daarop gaf : 
vertrek van Bruinisse om 9.20 uur·; dat derhalve 
de verkeersbelangen van de inwoners van 
Duiveland, alsmede ook van zeer vele handels
reizigers, door opheffing van den genoemden 
autobusdienst ernstig zijn geschaad en het 
dringend noodig is daarin spoedig verandering 
te brengen ; weshalve de raad heeft verzocht de 
bestreden besluiten t e vernietigen, dan wel 
maatregelen t e doen nemen, dat op andere wijze 
wordt voorzien in een geschikter verbinding van 
Bruinisse met Zierikzee, dan na de opheffing 
van den voornoemd en a utobusdienst het 
geval is ; 

0. dat ar t ikel 11 van het R eglement Auto
vervoer Personen van eene beschikking der 
Commissie, bedoeld bij artikel 5 van dit regle
ment, recht van beroep toekent behalve aan 
de(n) betrokken Rijksinspecteur(s), aan ieder 
belanghebbende; 

dat onder belanghebbende is te verstaan hij, 
die bij de vernietiging of verbetering van de 
beschikking der Commissie een eigen belang 
heeft; 

dat aan Gedeputeerde Staten krachtens geen 
wettelijke bepaling de zorg voor de verkeers
voorziening door middel van autobusdiensten 
is opgedragen ; 

dat weliswaar het Yerkeersbelang aan de 
gewestelijke overheid aanleiding kan geven 
een bepaalde verkeersvoorziening te bevorderen, 
doch dat zulks niet noopt dit orgaan te be
schouwen als belanghebbende in den zin, als 
in de voormelde reglementsbepaling bedoeld ; 

dat ook voor het overige bij de onderwerpe
lijke aangelegenheid geen eigen belang van 
Gedeputeerde Staten betrokken is, aangezien, 
blijkens den inhoud van de beroepschriften, 
Gedeputeerde Staten slechts opkomen voor do 
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belangen van de bewoners van Duiveland en 
andere bij het verkeei· in deze streek belang
hebbende privaatpersonen ; 

dat mitsdien Gedeputeerde taten in hun 
beroep niet kunnen wo1·den ontvangen ; 

dat ten aanz ien van den gemeenteraad de 
zaak eenigszin 11,ndern aanligt, aangezien bij de 
onderwerpelijke aangelegenheid de gemeente 
Brni nisse rech tstrceks betrokken is ; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat, nu de 
onderwerpelijke diensten gebleken zijn niet 
rendabel te zijn, van de ondernemers van deze 
diensten niet kan worden gevergd de exploitatie 
van deze diensten tegen hun wil voort te zetten; 

dat de Commissie mitsdien terecht op hun 
verzoek tot intrekking der bovenbedoelde 
vergunningen is overgegaan ; 

Gezien het Reglement Autovervoer Personen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1°. Gedeputeerde Staten van Zeeland in hun 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren ; 

2°. het beroep van den raad van Bruinisse 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van " ' aterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

19 Augustus 1988. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 34 j 0

• art. 35.) 
Nu de inspecteur niet voldoende aanne

melijk heeft gemaakt, <lat het belang der 
volksgezondheid bepaaldelijk w u worden 
geschaad door opneming in de instructie 
voor de gemeentevroedvrouw van de bepa
ling dat de vroedvrouw, die in het huwe
lijk treedt, tenzij zij den 45-jarigen leeftijd 
reeds heeft vervuld, met ingang van den 
dag van haar huwelijk eervol wordt ont
slagen, hebben Ged. Staten ten onrechte 
het bezwaa r van den inspecteur tegen be
doelde bepaling ongegrond verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op de beroepen, ingesteld doOl' 

de raden der gemeenten \Vaalwijk en Leende 
tegen de beslissingen van Ged. Staten vau 
Noord-Brabant van 10 November 1937 respec
tievelijk G. n°. 487, en G. n°. 486, Ile afdee
ling, waarbij gegrond zijn verklaard bezwaren, 
door den Inspecteur van de Volksgezondheid 
Dr. J . G. Bantjes ingebracht tegen de Instrnc
ties voor de gemeente-vroed vrouwen, belast 
met de armenpraktijk in de genoemde ge
meenten; 

Den Raad va11 State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Juli 1938, n°. 327; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 Augustus 1938 
n°. 8757 afdeeling Armwezen; 

0. dat de raad der gemeente Waalwijk bij 
besluit van 29 J anuari 1937 heeft vastgesteld 
de Instructie voor de gemeente-vroedvrouw, 
waarvan art. 9, le lid, luidt : Onverminderd 
het bepaalde in artikel 37 der Armenwet, 
wordt de vroedvrouw, die in het huwelijk 
treedt, tenzij zij den 45-jarigen leeftijd reeds 
heeft vervuld, met ingang van den dag van 
haar huwelijk eervol ontslagen; 

dat tegen di t raadsbe lui t de Inspecteur van 

de Volksgezondheid, te Nijmegen, bij Ged. 
Staten van oord-Brabant bezwaren heeft in
gediend, o.a. met betrekking tot art. 9, le 
lid, op grond, dat naar zijn weten de meeste 
vroedvrouwen in Nederland gehuwd zijn en 
op dien grond om practische redenen nimmer 
ontslag wordt verleend; dat oen gehuwde 
vroedvrouw haar praktijk ook na ontslag blijft 
uitoefenen, en, mocht in de plaats van de 
ontslagen vroedvrouw een nieuwe ongehuwde 
door de gemeente worden aangesteld, er dan 
vaak geen plaats is voor twee, hetwelk le idt 
tot een ongewenschten concurrentiestrijd en 
tot onaangename verhoudingen, zoodat het 
salaris van de nieuwe gemeente-vroedvrouw 
dan hooger gesteld za l dienen te worden, wil 
zij als tweede een voldoende bestaan vinden; 

dat Ged. Staten daarop bij hun besluit van 
10 November 1937, G. n°. 487, Ile afdeeling, 
met ongegrondverklaring van de ,·eclame ten 
aanzien van een hier niet ter zake doende 
bepaling der Instructie, het bezwaar van den 
Inspecteur, voorzoover het betrekking heeft 
op art. 9, lid 1, gegrond hebben verklaard, 
daarbij o. a. overwegende, dat als algemeene 
regel aan de vrouwel ijke ambtenaar, die in 
het huwelijk treedt, met ingang van den dag 
van haar huwelijk eervol ontslag behoort te 
wo,·den verleend; dat deze al gemeene regel 
ook is nedergelegd in het ambtenarenregle
ment van de gemeente Waalwijk, met even
wel deze uitzondering, dat geen ontslag zal 
worden verleend, wanneer zulks door het 
daa rtoe bevoegde gezag voor een speciaal ge
val of voor een bepaalde categorie van amb: 
ten wordt bepaald; dat naar de meening van 
hun college op den algemeenen regel thans 
ook eon uitzondering moet worden gemaakt 
voor de gemeente-vroedvrouw, belast met de 
armenpraktijk, ook indien zij den 45-jarigen 
leeftijd nog niet heeft vervuld; dat toch de 
gehuwde staat voor deze betrekking niet de 
bezwaren oplevert, die daaraan voor andere 
betrekking verbonden zijn, doch integendeel 
naar de opvatting van velen in onderscheidene 
gevall en zelfs de voorkeur verdient; dat blij
kens mededeeling van den Inspecteur de meer
derheid van de vroedvrouwen in Nederl and 
gehuwd is en dit nergens aanleiding tot ont
slag geeft; dat daarenboven met den Inspec
teur moet worden aangenomen. dat aan het 
ontslag van de huwende vroedvrouw het be
zwaar verbonden is, dat de nieuwe vroed
vrouw concurrent ie ondervindt van de ont
slagene, met als gevolg, dat haai· salaris hoo
ger gesteld zal moeten worden dan anders 
het geval zou zijn geweest; dat vo01· het geval 
de vroedvrouw, eenmaal gehuwd zijnde, hare 
verplichtingen , aan de betrekking verbonden. 
niet behoorlijk vervult, haar om die reden. 
mits behoorlijk in de instructie voorzien, ont
slag zou kunnen worden verleend; 

dat van dit bes! uit van Ged. Staten de raad 
del' gemeente Waalwijk bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat voor een vrouwe
lijk ambtenaar in dienst der gemeente Waal
wijk a ls a lgemeene regel geldt, dat zij, wan
neer zij in het huwelijk treedt, eervol wordt 
ontslagen; dat het niet duideliik is, waarom 
ten aanzien van een vroedvr1.. ·1w een uitzonde
ring behoort te worden gema~ kt; dat niet ter 
zake doet, dat in andere gemeenten die regel 
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voor de vroedvrouw niet geldt; dat, wanneer 
een vmedvrouw trouwt, zij normaliter niet 
steeds in staat zal zijn haar dienst naar be
hooren waar te nemen; dat in dat geval de 
gemeente op andere wijze in de verloskundige 
armenpraktijk zal moeten voorzien; dat die 
voorziening voor de gemeente weer financieele 
lasten zal medebrengen en het nog de vraag 
is, of deze lasten niet grooter zullen zijn dan 
het door den Inspecteur verwachte hoogere 
sala ris, dat de gemeente aan een nieuwe onge
huwde kracht zal hebben uit te keeren in het 
door hem veronderstelde geval, dat de ont
slagen gehuwde vroedvrouw haar practijk zal 
blijven uitoefenen; dat daarenboven bij beval
ling van de vroedvrouw telkens een vervang
ster zal moeten worden aangewezen; dat deze 
mogelijk meermalen noodzakelijke wisseling 
in de verloskundige hulp, waarvoor doorgaans 
jongere, minder ervaren krachten zullen wor
den aangezocht, minder wenschelijk is te ach
ten; dat een gehuwde vroedvrouw, evenals 
iedere gehuwde vrouw, thuis behoort in haai· 
gezin en daarin doorgaans meer clan voldoende 
bezigheden vindt; dat tegen het in dienst 
houden van een gehuwde vroedvrouw volgens 
den raad verder pleit, dat daardoor van over
heidswege in de hand w01·dt gewerkt de cu
mulatie van inkomens van man en vrouw en 
het feit, dat de bestaanskansen van jongere 
ongehuwde krachten daai·door in belangrijke 
mate worden aangetast; dat zij toch zich dan 
steeds moeilijker zullen kunnen vestigen, om
dat zij moeten missen het salaris der gemeen
te, dat aan haar gehuwde collega eenmaal is 
toegekend; 

dat voorts de raad der gemeente Leende bij 
besluit van 12 Maart 1937 heeft vastgesteld 
de Instructie voor de gemeente-vrouw, tevens 
belast met de armenpraktijk in de gemeente 
Leende, waarvan art. 11 luidt: 

Art. ll. 1. De vroedvrouw, die in het hu
welijk treedt, wordt met ingang van den dag 
van haar huwelijk eervol ontslagen. 

2. De in het eerste I id gestelde regel lijdt 
uitzondeáng, wanneer de betrokkene den 
45-jarigen leeftijd heeft bereikt, doch dit ont
slag vindt steeds toepassing, indien de vroed
vrouw in concubinaat gaat leven; 

dat, nadat de Inspecteur van de Volksge
zondheid te Nijmegen tegen dit raadsbesluit 
bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
bezwal'0n had ingebracht van denzelfden aard 
als die inzake de Instructie der gemeente
vroedvrouw te Waalwijk, deze bij hun besluit 
van 10 November 1937, G. n °. 486, Ile afdee
l ing, de bezwaren van den Inspecteur gegrond 
hebben verklaard op overeenkomstige gron
den , als waarop bun vorenvermelde uitspraak 
inzake de Instructie der gemeente-vroedvrouw 
te Waulwijk steunde ; 

dat van dit besluit van Geel. Staten de raad 
der gemeente, Leende bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de functie van ge
meente-vroedvrouw in Leende op bijwndere -
naar zijne meening voor een plattelands klei
nere gemeente ideale :-- wijze is geregeld; dat 
de plaatselijke Wit-Gele Kruis Vereeniging in 
samein'verking met het gemeentebestuur zorgt 
voor de aanwezigheid eener vroedvrouw
kraamverpleegster in de gemeente, die op 

L . 1938. 

voordracht der Vereeniging door het gemeen
tebestuur wordt benoemd, terwijl de Vereeni
ging jaarlijks een zekere som (voor 1937 ge
raamd op f 650) bijdraagt in het door het 
gemeentebestuur vast te stellen en uit te be
talen salaris; dat ingevolge deze overeengeko
men samenwerking de vroedvrouw kosteloos -
ook vóór een bevalling - voorlichting moet 
geven aan haai·, die lid zijn, of behooren tot 
het gezin van een lid, van het Wit-Gele Kruis, 
terwijl zij bij betrokkenen ook kosteloos ver, 
loskundige hulp en verpleging van moeder en 
kind nà de bevalling moet verleenen; dat 
nagenoeg alle plaatselijke gezinshoofden lid 
zijn van het Wit-Gele Kruis, zoodat de ge
meente-vroedvrouw-kraamverpleegster, bel ast 
met de armenpraktijk, vrijwel alle bevallin
gen, jaarlijks rond 50, met voor- en nazorg, 
heeft te leiden; dat de armenpraktij k, die 
voo1· de vroedvrouw practisch niet bestaat, dus 
buiten verdere beschouwing kan blijven; dat 
de vroedvrouw vol-ambtenaar is, die in ver
band met cumulatie van functies te Leende 
een zoodanige taak heeft, dat zij steeds elk 
uur van den dag en van den nacht onbelem
merd voor de uitoefening van die taak voor 
belanghebbenden beschikbaar moet zijn; dat 
het èn door den Inspecteur èn door Ged. Sta
ten gevreesde gevaar van onder! inge concur
rentie van zich vestigende, wegens huwelijk 
ontslagen, vroedvrouwen, met daaruit voor de 
gemeente voortvloeiend financieel nadeel , ab
soluut niet bestaat of bestaan kan, aangezien 
de positie van de gemeente-vroedvrouw ver
zekerd is, terwijl het mogelijk afvallen van 
een paar leden van het Wit-Gele Kruis voor 
die Vereeniging geen doodwonde zou betee
kenen; 

0. dat de wetgever met het den Inspecteur 
der Volksgezondheid bij art. 35 der Armenwet 
toegekend recht van reclame tegen de in art. 
34 vermelde voorzieningen kennelijk heeft wil
len waken tegen aantasting van het belang 
cle1· volksgezondheid; 

dat, al biedt de gehuwde staat van een 
gemeente-vroedvrouw voor het behoorlijk ver
vullen van haar taak naast nadeelen, onge
twijfeld ook voordeelen, de Inspecteur niet 
voldoende aannemelijk heeft gemaakt, dat het 
belang der volksgezondheid bepaaldelijk zou 
worden geschaad door opneming in de onder
havige Instructies van het door hem gewraakte 
voorschrift; 

dat dus, geheel daargelaten de vraag, of 
overigens het opnemen van het bedoelde voor
schrift in de Instructies al dan niet van juist 
beleid getuigt, Ged. Staten ten onrechte de 
hierbedoelde bezwaren van den Inspecteur 
gegrond hebben verklaard; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de besluiten van Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant van 10 
November 1937, respectievelijk G. n°. 487 en 
G. n°. 486, Ile afdeeling, de bovengenoemde 
bezwaren van den Inspecteur ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
-is bel ast enz. 

(A.B.) 

25 
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24 Augustus 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet Art. 40.) 

Het medewerken aan een poging tot 
reclasseering op initiatief van het De
partement van Justitie had niet de 
bedoeling van afschuiving. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
C. de B .; 

Den Raad -1an State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 6 Juli 1938, n°. 315, en 27 Juli 1938, 
n°. 315/86; 

Op d·e voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Augustus 1938, 
·no. 8734, afdeeling Armwezen ; 

0. dat het gezin van C. de B ., bestaande uit 
zijne echtgenoote en twee kinderen, aanvan
kelijk tijdens het verblijf van C. de B. in het 
Rijksasyl voor Psychopathen te Avereest 
woonachtig was te Bussum en aldaar onder
steuning ontving van de Gemeentelijke In
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon ; 
dat, toen men daarop van de zijde van het 
genoemd Rijksayl een poging wilde wagen tot 
reclasseering van De B. voornoemd door hem, 
na voorloopig ontslag uit het Asyl , te werk te 
stellen bij een boer in de gemeente Zuidwolde 
en hem aldaar weder met zijn gezin samen te 
doen wonen, Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Bussum bereid werd b evonden voor de ver
huizing van het gezin naar de gemeente Zuid
wolde zorg te dragen en de ondersteuning 
van het gezin ook in Zuidwolde voort te 
zetten, in de verwachting, dat op deze wijze 
het gezin gaandeweg uit de armlastigheid zou 
kunnen worden opgeheven; dat de verhuizing 
van het gezin van Bussum naar Zuidwolde in 
Juli 1936 plaats had en ook overigens aan het 
plan tot reclasseering uitvoering werd gege
ven, echter zonder gunstig resultaat, daar 
De B. alreeds spoedig wederom in het Rijks
asyl moest worden opgenomen; dat het gezin 
nog tot 1 October 1937 van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Bussum steun heeft ontvangen 
doch daarna ten laste van de gemeente Zuid
wolde kwam: 

dat burgemeester en wethouders van Zuid
wolde van oordeel zijn, dat in dit geval artikel 
40, 2e lid, der Armenwet toepassing behoort 
te vinden, omdat zij goede redenen hebben 
om te vermoeden, dat de Gemeentelijke In
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Bussum heeft m eegewerkt tot de komst van 
het gezin de B. in Zuidwolde, daar gebleken 
is, dat Maatschappelijk Hulpbetoon te Bus
sum de verhuizing van het gezin naa.r Zuid
wolde geregeld en alle kosten betaald heeft, 
terwijl het voorts dat gezin in Zuidwolde heeft 
ondersteund tot 1 October 1937 ; 

dat burgemeester en wethouders van Bus
sum hier geen geval van afschuiving aanwezig 
achten en een rapport van den Directeur van 
den dienst voor Sociale Zaken in hun gemeen
te overleggen, waarin o.a. wordt betoogd, dat 
de hulp tot de verhuizing van het gezin van 
De B . naar Zuidwolde is verstrekt op verzoek 
van het Departement van Justitie en van den 
geneesheer-directeur van het Rijksasyl voor 
Psychopathen te Avereest, teneinde de voor-

genomen poging tot reclasseering van De B. 
mogelijk te maken; dat, nadat de bedoelde 
poging was mislukt, doordat De B. op 21 Oc
tober 1936 weder in het Rijksasyl moest 
worden opgenomen, Maatschappelijk Hulp
betoon t e Bussum onverplicht nog tot 1 Oc
tober 1937 de ondersteuning aan het gezin 
van De B. te Zuidwolde heeft voortgezet; 
dat het initiatief tot de vestiging van het ge
zin van De B. te Zuidwolde niet is uitgegaan 
van de gemeente Bussum of van eenig orgaan 
dier gemeente; dat ten slotte wordt opge
merkt , dat de in artikel 40 der Armenwet 
bedoelde "toestand, die ondersteuning nood
zakelijk maakte" , niet is ontstaan "korten 
t ij d" na de komst van het gezin in de gemeen
te Zuidwolde; 

0. dat naar Ons oordeel niet kan gezegd 
worden, dat Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Bussum op de komst van het gezin van De B. 
in de gemeente Zuidwolde zoodanigen invloed 
heeft uitgeoefend, dat zulks aanleiding tot 
toepassing van artikel 40, tweede lid, der 
Armenwet zou behooren te geven; 

dat immers de omstandigheid, dat het ge
zin in Zuidwolde is terechtgekomen en daar 
ten slotte moest worden ondersteund, het 
gevolg is van een poging tot reclasseering van 
het gezin, welke poging is geschied op initia
tief van het Departement van Justitie en 
burgemeester en wethouders van Bussum, 
door hiertoe mee te werken, niet kunnen ge
zegd worden een zoodanigen invloed te heb
ben geoefend op de komst van het armlastige 
gezin in de gemeente Zuidwolde, als artikel 
40, rste lid , der Armenwet eischt, om af
schuiving aan te nemen; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
artikel 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast , enz. 

(A.B.) 

24 Augustus 1938. KO INKLIJK BESLUI T. 
(Armenwet Art. 40.) 

Afschuiving is aanwezig, nu het bestuur 
der gem. inste lling voor maatsch. hulpbe
toon te H. niet heeft volstaan met aan den 
armlastige de kosten van zijn verhuizing 
naar A. te verschaffen, doch hem boven
dien uitkeer ingen zijn toegezegd en ver
strekt, om in A . in zijn onderhoud te voor
zien, waarbij n iet uit het oog moet worden 
verloren, dat het hier betrof een poging 
om aan een arme een bestaan te verschaf
fen in een andere gemeente, bij welke po
ging het risico van het niet slagen daar
van, dat, gelet op de omstandigheden van 
het gezi n , niet gering kon worden geach t. 
op die gemeente werd afgewenteld . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Assendelft, tegen de beschik-
king van Ged. Staten van Noord-Holland van 
16 Maart 1938, N °. 114, l e a fdeeling, waarbij 
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is beslist, dat geen termen zijn gevonden tot 
het nemen van eene beslissing, a ls bedoeld in 
het 2e lid van art. 40 der Armenwet, ten aan
zien van de door de gemelde gemeente ver
strekte ondersteuning aan het armlastige ge
zin van P. Takken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Juli 1938, N°. 330; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Augustus 1938, 

0
• lffi42, Afdeeling A1·mwezen; 

0. dat het bovenvermelde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat Pieter 
T a kken , geboren 29 December 1885, vroeger 
winkelier en venter, daarna los arbeider, op 
45-jarigen leeftijd in het huwelijk is getreden 
met de toen 59-jarige Antje Hooyberg, die te 
Hoorn het beroep van helderziende uitoefen
de; dat, daar de inkomsten van de vrouw niet 
toereikend waren om te voorzien in de kosten 
van het noodzakelijk levensonderhoud van dit 
gezin, waarvan de man tengevolge van zij n 
zwakke lichamelijke gesteldheid, welke hem 
ook ongeschikt deed zijn voor de werkverschaf
fing , niets kon verd ienen , het gezin op onder
steuning was aangewezen, welke ondersteu
ning den laatsten tijd f 8 per week bedroeg ; 
dat het echtpaar omstreeks Maart 1937 het 
plan heeft opgevat van Hoorn te verhuizen 
naar de Zaanstreek, waar het meende meer 
kans te hebben op een zei fstandig bestaan; 
dat de te Zaa11dam woonachtige broer van 
Takken, zoo deze al niet tot de verhuizing 
heeft geadviseerd, zooals door B. en W. van 
Hoorn is medegedeeld, doch door het ge
meentebestuur van Assenrlelft is ontkend, in 
ieder geval toch tot de verhu izing heeft me
degewerkt, doordat hij het gezin heeft ge
holpen bij het zoeken van eene woning, welke 
ten slotte te Assendelft werd gevonden; dat 
Takken zich op 23 Maart 1937 tot de Ge
meentelijke Instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Hoorn heeft gewend met ver
zoek om toekenning van de verhuiskosten be
nevens een bedrag van f 100 ; dat op dit ver
zoek gunstig werd beschikt, evenwel in dien 
zin, dat werd besloten het gevraagde bedrag 
ad f 100 niet ineens te verstrekken, doch het 
gezin nog gedurende 13 weken te Assendelft 
in het genot te stellen van de gewone wekA
lijksche ondersteuning, welke om de 14 dagen 
zou worden uitbetaald ; dat, nadat het echt
paar, dat zich op 15 April 1937 te Assen
delft had gevestigd, aldaar gedurende 8 we
ken door de Gemeentelijke Instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Hoorn was 
ondersteund, door Takken aan de genoemde 
instell ing werd verzocht het bedrag van f 40 
voor de laatste 5 weken ineens te mogen ont
vangen, omdat hij met consumptie-ijs wilde 
gaan venten, aan welk verzoek op 31 Mei 
1937 werd voldaan ; dat het evenwel ook hier
na aan het echtpaar niet is gelukt de noodige 
inkomsten voor een zelfstandig bestaan te 
verwerven, zoodat het zich op 17 Juni 1937 
genoodzaakt zag, zich met een verzoek om 
ondersteuning tot de Instelling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Assendelft te wen
den; dat de burgemeester van Assendelft, in 
diens kwaliteit van waarnemend Voorzitter 
van de l aatstgenoemde instelling, bij brief van 

19 Juni aan het echtpaar heeft doen weten, 
dat het zich te dezer zake tot de Gemeente-
1 ijke Instelling voor Maatschappelijk Hulp
betoon te Hoorn had te wenden; dat de bur
gemeester voornoemd voorts te kennen heeft 
gegeven, dat, indien het echtpaar naar Hoorn 
zou terugkeeren, de woninghuur aldaar niet
temin gedurende eenigen tijd door Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Assendelft zou worden 
gegarandeerd; dat de echtgenoote van Takken 
omstreeks 20 Juni 1937 om onderstand heeft 
gevraagd aan de Gemeentelijke Instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Hoorn, 
welke instelling besloot nog gedurende 4 we
ken eene wekelijksche uitkeering van f 4 aan 
het echtpaar toe te kennen; dat bij de schrif
telijke mededeeling van dit besluit aan het 
echtpaar uitdrukkelijk werd te kennen gege
ven, dat deze steunverleening voor het l aatst 
en geheel onve1·plicht geschiedde; dat, nadat 
Geel. Staten, door de echtgenoote van Takken 
te hulp geroepen, het gemeentebestuur van 
Assendelft hadden gewezen op art. 30 dei' 
Armenwet, de Instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon aldaar het gezin met ingang van 
23 Juli 1937 is gaan ondersteunen; dat B. en 
W. van Assendelft hun vermoeden, dat hiei· 
sprake is van een geval van armenafschuiving, 
doen steunen op de volgende gronden: dat 
dè Gemeentel ijke Instelling voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Hoorn haar medewer
king tot de verhuizing had toegezegd, zondee 
dat was nagegaan, of de nieuwe plaats van 
inwoning eene bestaansmogelijkheid voor het 
gezin zou kunnen bieden; dat de laatstge
noemde instelling, gezien den physieken toe
stand van man en vrouw, had moeten begrij: 
pen, dat voor het gez in in de nieuwe woon'. 
plaats niet meer te verd ienen zou zijn dan te 
Hoorn en dat het dus in de naaste toekomst 
overeenkomstige ondersteuning zou behoeven 
als het te Hoorn had genoten; dat, indien 
de medewerking tot de verhuizing naar As
sendelft niet zou zijn verleend, het uit H oorn 
afkomstige echtpaar, waarvan de man ook te 
Hoorn was geboren, niet uit deze gemeente 
zou zijn vertrokken; dat van de zijde van het 
gemeentebestuur van Hoorn ter bestrijding 
van het standpunt van B. en W. van Assen
delft het volgende is aangevoerd: dat op 
grond van de jurisprudentie van de Kroon 
in deze moet worden aangenomen, dat in dit 
geval geen sprake is van de uitoefening van 
eenigen invloed, als bedoeld in art. 40 der 
Armenwet; dat immers door de Gemeentelijke 
Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Hoorn geen invloed is uitgeoefend op de 
wilsvorming van het echtpaar met betrekking 
tot de verhuizing naar Assendelft; dat de 
financieele medewerking tot deze verhuizing 
op uitdrukkelijk verzoek van het echtpaar is 
verleend; dat voor den wensch om naar de 
Zaanstreek te verhuizen een alleszins aan
nemelijke reden werd aangevoerd, namelijk, 
dat het echtpaar, op grond van de mededee
ling van den broeder van Takken, stellig van 
001·deel was, zich a ldaar in de toekomst zelf
standig te kunnen redden; dat weliswaar 
thans door den bmeder van 'Takken wordt 
beweerd, dat hij de verhuizing heeft ontra
den , doch dat dit niet wegneemt, dat hij in 
elk geval heeft medegewerkt tot het huren 
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van eene woning te Assendelft ; dat Ged. 
Staten ten aanzien van het verzoek van B. 
en W . van Assendelft hebben gemeend te 
moeten overwegen, dat als vaststaand moet 
worden aangenomen, dat het plan om. naar de 
Zaanstreek te verhuizen bij het echtpaar zelf 
is opgekomen en het verleenen van finan
cieel e medewerking tot deze ve rhuizing op 
uitdrukkelijk verzoek van het echtpaar is ge
schied; dat de te dezer zake zoowel schrifte
lijk a ls mondeling verstrekte inlichtingen de 
conclusie wettigen, dat voor den wensch van 
het echtpaar om naar de Zaanstreek te ver
huizen en het daaruit voortvloeiend verzoek 
tot deze verhuizing financieel in staat te 
worden gesteld, een redelijke grond aanwezig 
was, zoodat de inwilliging van dat verzoek 
niet als een daad van armenafschuiving valt 
aan te merken; 

dat B. en W. van Assendelft in beroep 
aanvoeren, dat P. Takken en zijne echtge
noote A. Hooyberg op 15 April 1937 in het 
bevolkingsregister hunner gemeente werden 
ingeschreven, komende uit de gemeente Hoorn 
en zich op 17 Juni daaraanvolgende met een 
verzoek om ondersteuning tot de Instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Assen
delft hebben gewend; - dat zij reeds bij hun 
komst in de gemeente Assendelft verke•arden 
in een toestand, welke ondersteuning noodza
kelijk maakte; dat zij vóór hunne verhuizing 
naar de laatstgenoemde gemeente in de ge
meente Hoorn eene ondersteuning genoten van 
f 8 per week; dat deze verhuizing heeft plaats 
gehad voor rekening van de Instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Hoorn, terwij l 
het bestuur dier instelling tevens aan P. Tak
ken en zijne echtgenoote gedurende de eerste 
13 weken, dat zij te Assendelft woonden, een 
ondersteuning heeft toegekend van f 8 per 
week, terwij l daarna nog gedurende 4 weken 
een bedrag van f 4 per week werd toegekend; 
dat een en ander door het gemeentebestuur 
van Hoorn in een tot Ged. Staten van Noord
holland gerichten brief is erkend; dat wel is
waar door den secretaris van de Instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Hoorn is 
beweerd, dat op de wilsvorming van het echt
paar Takken om u it Hoorn te vertrekken 
geen invloed is uitgeoefend, doch dat Mejuf
frouw Ta kken-Hooyberg voor den burgemees
ter hunner gemeente uitdrukkelijk heeft ver
klaard en later schriftelijk heeft bevestigd, 
dat zij en haar man niet tot de verhuizing 
zouden zijn overgegaan, indien zij de boven
genoemde financieele 1nedewerking van de In
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Hoorn niet zouden hebben ontvangen; dat bij 
Ons besluit van 25 November 1937 in een 
soortgelijk geval in de gemeente Haarlemmer
meer werd aa ngenomen, dat voor toepassing 
van art. 40, tweede lid , der Armenwet wel 
termen bestonden; dat voorts vanwege het 
gemeentebestuur van Hoorn in een tot Ged. 
Staten gerichten brief werd betoogd, dat de 
bovengenoemde medewerking was verleend, in 
de hoop, dat de vrouw in de " Zaanstreek" als 
.,helderziende" meer kon verdienen dan te 
Hoorn, doch dat te voren n iet is onderzocht 
of inderdaad te Assendelft meer verdiend zou 
kunnen worden ; dat derhalve kan worden 
aangenomen, dat een poging werd gedaan den 

armlastigen een bestaan te verschaffen in een 
andere gemeente, waarbij het risico van niet
slagen van deze poging op die andere ge
meente werd afgewenteld; dat bij Ons be
sluit van 18 Juni 1937, N°. 67, in een soort
gel ijk geval eveneens is aangenomen, dat art. 
40 , tweede lid , der Armenwet moest worden 
toegepast; 

0. dat, al moge in het algemeen, wa nneer 
bl ijkt, dat het initiatief om naar eene andere 
gemeente te verhuizen van den arme zelf is 
uitgegaan, er geen aanleiding worden gevon
den om aan te nemen, dat zich een geval van 
afschuiving, als bedoeld in art. 40 der Ar
menwet, heeft voo rgedaan, niettemin onder de 
omstandigheden, zooals deze zich h ier voor
doen, de aanwezigheid van een dergelijk geval 
wèl behoort te worden aangenomen; 

dat toch het bestuur van de Gemeentelij ke 
Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Hoorn, blijkens de stukken , niet heeft vol
staan met aan P. Takken de kosten van zijne 
verhuizing naar Assendelft te verschaffen, 
doch hem bovendien uitkeeringen tot een to
taal bedrag van ± f 100 zijn toegezegd en 
verstrekt, ten einde in de gemeente Assen
delft in zijn onderhoud te voorzien; 

dat bij het verstrekken van deze gelden nu 
wel mede de bedoeling moge hebben voorgeze
ten om Takken aan eene broodwinning te 
helpen , waartegen de bepal ingen van de Ar
menwet zich in het a lgemeen niet verzetten, 
doch dat niet uit het oog moet worden ver
loren, dat het hier betrof eene poging om aan 
een arme een bestaan te verschaffen in eene 
andere gemeente, waarbij het risico van het 
niet slagen van deze poging, welk risico, ge
let op de omstandigheden van d it gezin , in 
het onderwerpelijke geval niet gering kon 
worden geacht, op die gemeente werd afge
wenteld; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 16 
Maart 1938 , N°. 114, le afdeeling, te beslis
sen, da t de kosten van ondersteuning van het 
gezin P . Takken tot uiterlijk 15 Apri l 1938 
komen ten laste van de Gemeentelijke Instel
ling voor Maatschappelij k Hul pbetoon te 
Hoorn. 

Onze Minister van B innenla·1dsche Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

26 Augustus 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

Het feit dat enkele stukken v,in het ter-
1·e in van a ppe llant zoodanig zijn gelegen, 
dat zij op zichzelf niet bebouwbaar zijn, 
doch met gronden van anderen moeten 
worden vereenigd, terwij l elders de straat, 
waaraan gebouwd moet worden, op grond 
van een anderen eigenaar is gelegen, wo
dat eerst met dezen overeenstemming moet 
wo,·den verkregen, voordat kan worden 
gebouwd, kan in het algemeen niet aan 
de goedkeuring van een uitbreidingsplan 
in den weg staan. 

Aan het bezwaar, dat de verkaveling van 
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appell ants terrein voo1· hem bijzonde1· on
voordeel ig is, kan worden tegemoetgeko
men door de "schadevergoedingsverorde
ning", die wel los staat van het 11itbrei
dingsplan en onafhankelijk daarvan wu 
kunnen worden gewijzigd of ingetrokken, 
doch ten aanzien waarvan het uitgesloten 
moet worden geacht da t het gemeentebe
stuur te eeniger tijd tot intrekking of in
grijpende wijziging zou overgaan, daar 
Ged. Staten het plan hebben goedgekeurd 
mede in verband met het bestaan der ver
ordening . 

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

door M evrouw G. W . Enklaar-van der Pol 
c.s., te Utrecht, en P. Meyer Sr., te de Bilt, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
van 2 F ebruari 1938, 2de a fdeeling, N°. 186/ 
153, voorwover daarbij goedkeuring is ver
leend aan een uitbreidingsplan c.a. van de 
Bil t; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuu r, gehoord, adv ies van 
10 Augustus 1938, N°. 368; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Augustus 1938, 
N°. 7548 M/P.B.R. , afdeeling Volkshuisves
t ing ; 

0. dat de raad der gemeente de Bilt in 
zijne vergadering van 16 December 1936 heeft 
besloten, het plan van uitbreiding der ge
meente de Bilt, vastgesteld op 25 Juli 1923, 
goedgekeurd door Ged. Staten van Utrecht 
bij hun besluit van 18 Maart 1924, le a fdee-
1 ing, N °. 143/193, te wijzigen als op de bij
behoorende teekening is aangegeven, een en 
ander voor zooveel betreft het gedeelte der 
gemeente, gelegen binnen de omtreklijn van 
het pl an tot wijzi ging; in te trekken het plan 
van uitbreiding der gemeente de Bilt, vastge
steld op 25 J uli 1923, goedgekeurd door Ged. 
Staten van Utrecht bij hun beslui t vau 18 
Maart 1924, l e a fdeeling, N °. 143/193, zu lks 
voor woveel betreft het gedeelte der ge
meente, gelegen buiten de omtreklijn van het 
plan tot wijziging; aan B. en W. de bevoegd
heid te verleenen in bijzondere gevall en van 
het plan af te wijken, voor zooveel hetreft 
het beloop der geprojecteerde wegen, met 
dien verstande evenwel , dat deze a fwijkin g 
niet meer mag bedragen dan 25 m ; voor de 
terreinen, waarover het plan tot wijziging 
zich uitstrekt, bebouwingsvoorschriften, a ls be
doeld in art. 39 der Woningwet, vast te stel 
len ; 

dat de raa d van deze gemeente bij zijn be
si uit van 26 October 1937 het voormelde pla n 
,·an uitbreiding, vastgesteld bij zijn hesluit 
van 16 December 1936, heeft herzien, a ls op 
de bij dit beslui t behoo1·ende kaart is aange
geven, met bepaling, dat voor de terreinen, 
waarover deze herz iening zich uitstrnk t , zal 
gelden de bebouwingsverordening der ge
meente de Bilt, vastgesteld op 16 Decem ber 
1936, indien en voor zoover op deze teneinen 
van toepass ing; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij hun be
sluit van 2 Februari 1938, 2de a fdeel ing, To 

186/153, I , behoudens het bepaalde onder 11 
het voormelde plan tot herziening va n het 

plan van uitbreiding met de daarbij behoo
rende bebouwingsvoorschriften, vastgesteld 
door den raad der gemeente de Bilt bij be
s! uit van 16 December 1936 en gewijzigd bij 
besluit van dien raad van 26 October 1937, 
hebben goedgekeurd, II. goedkeuring hebben 
onthouden aan het onder I bedoelde herzie
ni ngsplan, voorwover betreft de gedeelten, 
wel ke op de a fwnderlijke kaarten met eene 
roode geblokte lijn zijn omgrensd, a lsmede 
aan die bepalingen der bebouwingsvoorschrif
ten, welke in het bijzonder op die gedeelten 
betrekking hebben, en III. goedkeuring heb
ben verleend aan het beslui t van den raad der 
gemeente de Bilt d.d. 16 December 1936, 
voor zoover dit strekt tot intrekking van het 
plan van uitbreiding der gemeente de Bilt. 
vastgesteld d.d . 25 Juli 1923, goedgekeurd 
door hun college bij zijn bes! uit van 18 Maart 
1924, l ste afdeel ing, N°. 143/193, zulks voor 
zooveel betreft het gedeel te der gemeente, ge-
1 egen buiten de omtreklijn van het he rzie
uingspl an ; 

dat Ged. Staten daarbij o. m . ten aanzien 
van de bij hun college ingediende bezwaa r
schr iften van Mevrouw G. W. Enklaar-van 
der Pol c.s. te Utrecht en P. 1eyer Sr., te 
de Bilt, hebben overwogen, dat de eerstge
noemde adressanten in hunne bezwaren niet 
kunnen worden ontvangen, omdat, terwij l tot 
en met 15 Maart 1937 de gelegenheid bestond 
bezwa1·en bij hun coll ege in te brengen , hun 
hezwaarschri ft eerst op 9 Augustus 1937 te,· 
p rovinci a le griff ie werd ingewnden ; dat P. 
]Meyer Sr. tegen het herzieningsplan bezwaa ,· 
heeft gemaakt, omdat de hem toebehoorende 
perceelen aan het wogenaamde J odenkerkhof 
te Bilthoven zijn bestemd tot plantsoen en 
weg; dat echter, indien de adressant tenge
volge van de aan zijn terrein gegeven be
stemming schade mocht lijden, de schadever
goedingsverordening voldoende waarborgen 
biedt, dat deze schade wordt vergoed; dat 
m itsdien het bezwaar van den adressant onge
grond is; 

dat van de besliss ing van Ged. Staten, voor
wover daarbij het pl an van uitbreiding c.a. 
is goedgekeurd, 1 °. Mevrouw G. W. van der 
Pol , echtgenoote van H. Enklaar, en J . Enk
laar, a ls lasthebber van H. Enklaar voor-
110emd, en 2°. P. Meyer Sr., bij Ons in beroep 
zijn gekomen; 

dat de appell anten sub 1 ° aanvoeren, dat zij 
eigenaren zijn van een gedeelte, groot onge
veer 5.34.!l7 h a , van de navolgende in sectie F 
der gemeente de Bilt gelegen onroerende goo
dernn: 

nummers 192 tot en m~t .207, 
huizen en erven , samen groot 0.06.62 ha 

N °. 208, bouw- en wei land, groot 6.34.80 ha 
N °. 223, weg grnot 0.13.40 ha 
N °. 209, weg , groot 0.08.65 lrn 

te zamen groot 6.63.47 ha, 

welke onroerende goederen a fkomstig zijn uit 
de nalatenscha p van wijl en den Heer B. van 
der Pol, die in 1933 te Oudenrijn is overle
den ; dat zij op 28 September 1936 een be
zwaarsch1·ift hebben ingediend bij den raad 
de,· gemeente de Bilt tegen het bedoelde plan 
lot uitbreiding, van welk bezwu.a1'Schrift hun 
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echter niet is gebleken, da t er aandach t aan 
is geschonken ; dat zij een beroepschrift tegen 
het voormelde pl an bij Ged. S ta ten van Utrech t 
hebben ingediend, doch door dit col lege in 
hunne bezwaren niet-ontvankelijk zijn ver
klaard , overmi ts zij hun beroepschr ift te laat 
hadden ingediend; dat hunne bezwaren tegen 
het p lan van uitbre iding betrekking hebben 
op het naar verhoudi ng te groote deel hunner 
ter reinen, dat zonder onte igen ing of vergoe
ding is aangewezen voor plantsoen on voor 
wegen, mede in verband met de zeer hooge 
kosten, di e voor den aanleg der plantsoenen 
en wegen door de gemeente worden gevor
derd ; dat ter nadere toelich ting moge d ie
nen, dat zij , oorspronkelijk met a nde ren als 
erfgenamen van den genoemden H eer B . van 
der P ol e igenaren der h ierboven gespecifi
ceerde terreinen, teneinde pub! ie ken verkoop 
<lier terre inen te voorkomen, van hunne mede
erfgenamen derzelver aandeelen in dien e igen
dom hebben overgenomen; dat zij daarna in 
Mei 1937 van deze onroerende goederen heb
ben verkoch t een strook, groot ongeveer 
1.28.50 h a; dat in het bela ng van een juiste 
aang ifte voor de bereken ing der succeJsierech
ten van de nalatenschap van wij len den H eer 
B. van der Pol , voornoemd, de h iervoor ge
noemde onroerende goederen conform a r t . 64 
der Successiewet in 1934 door drie daartoe 
beëedigde deskund igen zijn geschat op f 77, 266 , 
derh alve op f 1.104 per m2. welke schatting 
is geschied , toen een plan tot uitbre iding van 
de gemeente de Bilt nog niet was bekend ge
maakt; dat zij op de in de b ij hun beroep
schrift gevoegde memorie ontwikkelcle g- ron
den meenen, dat door het defini t ief goedkeu
r en van het plan van u itbreid ing der ge
meente de Bil t hunne bela ngen in zeer ern
stige mate zouden worden geschaad; 

dat P . Meyer Sr. aanvoe1·t, dat het ui t 
breidingsplan onder meer inhoudt de bestem
ming van de ka dastrale perooelen, gemeente 
de Bilt, sectie E; nummer 186 tot en met 201 
en 895, 894 en 161 , gelegen aan het zooge
naamde J odenkerkhof te B ilthoven 14 tot en 
met 29 en 1 en 2, tot pl antsoen, weg en der
gelijke; dat in het plan geen gronden, al 
thans geen a fdoende gronden zij n opgenomen, 
waaruit de aanwij zing van ju ist deze pe rceelen 
tot pla ntsoen enz., noodzakel ijk moet worden 
geacht; da t als n iet genoemde grond in wer
kelijkheid evenwel de overweging gegolden 
zal hebben, dat de perceelen en de daarop 
staande a rbe iderswoningen minder passen in 
het kader van den in d ie omgeving gedach ten 
won ingbouw; dat ech ter het doel van het 
n itbre idingspla n en de strekking van de Wo
n ingwet niet toelat-en, dat geenerle i re keni ng 
wordt gehouden met de bij zondere be langen 
der pa r t iculi e re e igenaren ; dat, indien blijkt, 
dat bestaande toestanden in stt'Ïjd zijn met 
een bepaa lden opzet van het plan, er vele rl ei 
mogelijkheden zijn om dezen opzet te ver
werkelijken, te rwijl daarbij de belangen van 
part icul iere e igenaren zou we inig mogelijk 
worden geschaad; dat er dwingende omsta n
di gheden kunnen zijn, hetgeen zich h ie r even
wel n iet voordoet, dat het uitbre idingspl an 
met een onte igeningsplan wordt a nngevuld, 
doch dat hetgeen daarmede wordt be re ikt, 
zeker niet m ag worden verwerkelijkt door een 

zoodani gen opzet van het uitbre idingspla n, dat 
een fe itelijke on te igeni ng zonder schadever
goeding er het gevolg van zou kunnen zijn ; 
dat art. 36 der , v on ingwet niet eenige bepa
l ing inhoudt, welke den raad, a ls in a rt. 35, 
bij zondere verplicht ingen oplegt voor het ge
val meer dan één derde van den grond van 
een bepaalden e igenaar waardeloos zou wor
den ; dat ech ter de ratio van het bepaalde in 
art. 35 ook geldt voor a r t. 36 ; dat de voren
bedoelde perceelen geheel door het uitbrei
dingsplan binnen afzienbaren t ijd waar deloos 
zullen worden;, dat d it voor hem des te erger 
is, daar deze perceelen zijn voorna amste be
zit u itmaken, zoodat goedkeuri ng van het 
ui tbreidingsplan hem tot den bedelstaf zou 
kunnen brengen; dat er a lleszins gelegenhe id 
bestaat ongeveer ter zelfder p laatse een plan t
soen aan te leggen, zonder de particu liere be
langen in zoo hooge mate te scha den , als het 
u itbre id ingsplan doet; dat immers in de na
bijhe id voldoende onbebouwd ter re in aamve
zig is, dat voor plantsoenbestemm ing c.a. in 
aanmerking kan komen ; dat ech ter in Bil t 
hoven, zijnde een boschrijke streek , geenszins 
behoefte bestaat aan een pla ntsoen ter p laatse; 
dat de won ingen met bijbehoorende moestui 
nen, welke tegen een zeer ge ringen prij s aan 
arbe iders worden verhuurd , in Bil thoven van 
groote sociale beteekenis zijn ; dat immers a l
daar niet vol doende goedkoope a rbe iderswo-

ingen zijn en verwijdering van de bedoelde 
perceelen dus tevens schade be teekent voor de 
betrokken bewoners en uiteindelijk voo r de 
gemeente, d ie op den duur genoodzaakt zou 
worden in het tekort te voorzien; da t Ged. 
Staten zij ne bezwaren hebben terzijde gesteld 
met te overwegen, dat, indien hij tengevol ge 
van de aan zij n ter rein gegeven bestemming 
sch ade mocht lijden, de schadevergoedings
ve rordeni ng voldoende wa a rborgen biedt, dat 
deze schade wordt vergoed ; dat Ged. Staten 
alzoo geheel onweersproken laten zijn betoog, 
dat er geenerl ei noodzaak bestaat , waarom 
jnist de genoemde perceelen tot plantsoen , 
enz., moeten worden bestemd ; dat zij daarbij 
ei: ook geen rekening mede hebben gehouden . 
da t ook aan een uitbre idingspla n de e isch 
moet worden gesteld , dat niet noodeloo daar
u it schade ontstaat, onverschillig wie die 
schade u iteindelijk zal dragen ; dat evenwel 
onjuist is, dat de schadevergoedingsve rorde
ning voldoende waarborgen b ied t, dat aan 
hem de schade zal worden ve rgoed ; dat daar
bij er op gewezen moet worden, dat deze ver 
orde ni ng met hare vel e en velerle i beperki n
gen zeker n iet in elk geval vergoeding van 
scha de toelaat; dat ech ter geenszins vaststaat, 
dat hij ten tij de, dat hij scha de I ijdt, op de 
bedoel de verorden ing een bernep zal kunnen 
doen ; dat immers deze vernrdening losstaat 
van het u itbreidi ngspl an en geheel daarbuiten
om kan worden gewijzigd en zelfs ingetrok
ken, zonder da t aan hem de bevoegdheid is 
gegeven, om daarop invloed te oefenen ; dat, 
nu in het u itbre idingsplan zelf geen ui tdruk
ke lijk verband is gelegd tusschen de daarin 
vervatte voorschri ften en de schadevergoe
dingsverordening , Gedeputee rde Staten ten 
onrech te in deze verordening een voldoenden 
waarbo,·g hebben gez ien ; dat hij derhalvA 
zij ne bezwaren onverkor t moet handh aven: 
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0. ten aanzien van het door Mevrouw 
Enklaar-van der Pol c.s. ingestelde beroep, 
dat deze appellanten allereerst opkomen tegen 
de indeel ing van het uitbreidingsplan, welke 
zij voor hunne gronden te ongunstig achten, 
waarbij zij wijzen op het feit, dat enkele stuk
ken van hun terrein zoodanig zij n gelegen, 
dat zij op zichzelf niet bebouwbaar zijn, doch 
met gronden van anderen moeten worden ver
eenigd, terwij l elders de straat, waaraan ge
bouwd moet worden, op grond van een an
deren eigenaar is gelegen, zoodat eerst met 
dezen eigenaar ovei-eenstemming moet worden 
verkregen, voordat kan worden gebouwd; 

dat echter derge lijke bezwaren, we lke zich 
Yeelvuldig voordoen bij het in exploitatie 
brengen van gronden, in het algemeen n iet 
aan de goedkeuring van een plan van uitbrei
ding in den weg kunnen staan; 

dat het door den gemeenteraad va tgestel de 
plan, Onzes inziens, oordeelkundig is opge
steld en het ongewenscht moet worden geacht, 
daarin verander ing aan te brengen, terwijl 
het door de appell anten overgelegde bebou
wingsplan, mede naar de zienswijze van den 
door Ons geraadpleegden Hoofd inspecteur van 
de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) , met 
wiens gevoelen W ij Ons vereenigen, stede
bouwkundig niet aanvaardbaar is; 

dat voorts niet aannemel ij k i gemaakt, dat 
de verkavel ing van de gronden van deze ap
pellanten voor hen al te bezwarend is, aange
zien van hun terrein, ter grootte van 6.63.47 
ha, 21 % voor straat en 12 % voor plantsoen 
is bestemd, zoodat van hun terrein 67 % voor 
bouwterrei n overbl ij ft, wat, gelet op de niet 
overmatige diepte der bouwblokken, niet als 
een onvoordeeli ge verhouding kan worden be
schouwd; dat voorts van deze gronden een 
strook van 1. 28.50 ha , gelegen langs een be
staanden weg, 1·eeds is verkocht en bebouwd; 

dat de bezwaren van deze appell anten m its
dien n iet gegrond kunnen worden geoordeeld; 

0. ten aanzien van het door P. Meyer Sr. 
ingestelde beroep, dat de gemeenteraad te
rnoht van oordeel is, dat de bestaande wo
ningen aan het J odenkerkhof, welke van een 
ontoelaatbaar type zijn, dat nergens meer mag 
worden gebouwd, eerlang behooren te ver
dwijnen, terwijl , blijkens de stukken, reeds 
maatregelen zijn genomen ter voorziening in 
de behoefte aan goedkoope woningen; 

dat bij u itvoer ing van het uitbre idingsplan 
de appellant een behoorlijk stuk bouwterrein 
overhoudt, waarop enkele woni ngen kunnen 
worden gebouwd, zij het ook niet zooveel als 
thans op zijn grond aanwezig zijn; 

dat nu wel niet kan worden ontkend, dat 
de verkavel ing van des appell ants terrein voor 
hem bijzonder on voordeel ig is; 

dat aan d it bezwaar e venwo l wot·dt tege
moet gekomen door een verordening van 27 
Mei 1929, houdende algemeene rege len ter 
bescherm ing van de bela ngen van derden in 
verband met besluiten tot vaststelling van 
rooi lijnen, bouwverboden, uitbreidi ngs plannen 
en wneplannen van de gemeente de Bi lt; 

dat deze verordening weliswaar Jos staat 
van het uitb reidingsplan en ona fhankel ijk 
daarvan wu kunnen worden gewijzigd of in
getrokken, doch dat, door Ged. Staten het 
plan, voorzoover des appellants grond betreft, 

hebben goedgekeurd mede in verband met 
het bestaan van de voormelde verordening, 
tusschen dit plan en de verordening een zoo 
nauw verband is gelegd, dat het redelijker
wijze u itgesloten moet worden geacht, dat het 
gemeentebestuur te eeniger t ijd tot algeheele 
intrekking van de verordening zou overgaan 
of haar dusdan ig zou wijzigen, dat de billijk
he id niet langer zou zijn gewaarborgd; 

dat dan ook met Ged. Staten moet worden 
aangenomen, dat de belangen van den appe l-
1 ant voldoende zij n gewaarborgd en hij door 
het onderwerpelij ke uitbreidingsplan niet der
mate wordt geschaad, dat daarin niet door 
de meergemelde verordening zou worden 
voorzien; 

dat m itsdien ook dit beroep niet aa n rle 
goedkeming van het plan in den weg staat; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A. B.) 

26 Augustus I938. KONINKLIJK BE
SLUI T . (Wet houdend algemeene rege
len Waterstaatsbestuur Art. 19.) 

Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een besluit van 
een waterschapsbestuur tot het beleg
gen van gelden bij een coöperatieve 
Boerenleenbank, zonder dat daarvoor 
door die bank voldoende onderpand was 
gegeve~. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het College van Dagelijksch Bestuur van het 
waterschap de Gooische Zomerkade, ten deze 
handelende krachtens besluit van de Verga
dering van Stemgerechtigde Ingelanden van 
dat waterschap tegen het besluit van Ged . 
Staten van Noordholland van 3 November 
1937, 2e afdeeling A, n°. 63 , waarbij goedkeu
ring werd onthouden aan het besluit van 
stemgerechtigde ingelanden van het genoem
de waterschap van 26 April 1937, tot het aan
gaan van een credietovereenkomst met de 
Coöperat . Boerenleenbank te Laren (N.H.); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Juli 1938, n°. 342 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Augustus 1938, n°. 479 , 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat de Vergadering van Stemgerechtig
de Ingelanden van het waterschap de Gooi
sche Zomerkade op 26 April 1937 heeft be
sloten, met de Coöperatieve Boerenleenbank 
te Laren (N.H.) voor den dienst 1937 een 
credietovereenkomst aan te gaan onder de 
volgende bepalingen : 

a. het waterschap zal bij de bank ten hoog
ste f 5000 mogen opnemen tegen een rente 
van ten hoogste 4 ½ % ; 

b. het waterschap zal bij de bank t en hoog
ste f 5000 mogen beleggen tegen een rente 
van ten minste 3 % ; 

dat Ged. Staten van Noordholland bij hun 
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besluit van 3 November 1937, ze afdeeling A, 
n°. 63, aan het evenvermelde besluit hun 
goedkeuring hebben onthouden, daarbij over
wegende, dat hun college bij circulaire van 
15 April 1936, n°. 174, aan de besturen van 
in N oordholland gelegen gereglementeerde 
waterschappen o.m. heeft medegedeeld, het 
noodig te achten, dat voortaan bij het ter 
leen verstrekken van waterschapsgelden aan 
of het in bewaring geven· van deze gelden bij 
derden een onderpand, ten minste ter waarde 
van het ter leen verstrekte of in bewaring ge
geven bedrag, wordt gegeven, met dien ver
stande, dat zulks achterwege zou kunnen 
blijven, indien de ter leen verstrekte of in 
bewaring gegeven som blijft beneden een 
bedrag berekend naar f 0.30 per ha van het 
betreffende waterschap, naar boven afgerond 
in honderdtallen van guldens, of als de be
legging plaats vindt bij eene officieele Rijks
instelling, zooals bijvoorbeeld de Rijkspost
spaarbank, dan wel bij de Nederlandsche 
Bank of de Bank van Nederlandsche gemeen
ten; dat in het ingezonden besluit niet wordt 
gerept van een door de betreffende Coöpera
tieve Boerenleenbank te verstrekken onder
pand, als hiervoren omschreven, terwijl even
min sprake is van eene beperking van het be
drag der uit te zetten gelden op den in de 
zooeven bedoelde circulaire aangegeven voet; 
dat het bestuur van het waterschap in zijn 
begeleidend schrijven van 22 Mei 1937, n°. 17, 
mededeelt, dat de in het besluit genoemde 
bank niet bereid is voor bij haar belegde gel
den onderpand te verstrekken; dat het be
stuur er daarbij echter tevens op wijst, dat de 
betreffende credietinstelling ruim 300 leden 
telt, die hoofdelijk voor een mogelijk tekort 
aansprakelijk zijn en die voor het grootste 
deel onroerende goederen bezitten, terwijl de 
bank zelf beschikt over eene reserve van ruim 
f 80,000 en aangesloten is bij de Centrale 
Coöperatieve Raiffeisen Bank te Utrecht, 
waarmede een regelmatig en deskundig toe
zicht op het beheer gepaard gaat, zoodat 
- ook naar de meening van Stemgerechtigde 
Ingelanden - elk geldelijk risico practisch 
uitgesloten is te achten, en voorts, dat de 
van weerszijden te vergoeden rentepercenta
ges alleszins redelijk zijn en dat bij belegging 
van gelden bij een der instellingen, bedoeld 
in de hiervoren aangehaalde circulaire, óf 
eene lagere rente, óf in het geheel geen rente 
zal worden vergoed en ten slotte, dat het be
zwaarlijk is de opneming en de uitzetting van 
gelden niet bij eene en dezelfde credietinstel
ling te doen plaats vonden, aangezien zulks 
met tijdverlies gepaard gaat en eene vlotte 
afdoening van zaken verhindert; dat de 
Voorzitter van hun college bij brief van 
14 Juni 1937, ze afdeeling A, n°. 140/ n457, 
aan het bestuur van het waterschap heeft 
medegedeeld, dat hun college geen aanleiding 
heeft kunnen vinden zijn in de meergenoemde 
circulaire, met betrekking tot het stellen van 
onderpand voor uitgezette kasgelden, inge
nomen standpunt te wijzigen ; dat het be
stuur van het waterschap, daarop bij brief 
van 5 Augustus 1937, n°. 24 onder mededee
ling, dat de Coöperatieve Boerenleenbank te 
Laren (N.H.) haar bovenbedoeld standpunt 
handhaaft en niet bereid blijkt onderpand te 

verstrekken voor bij haar te beleggen gelçlen 
- het betreffende besluit andermaal onge
wijzigd ter goedkeuring heeft aangeboden ; 
dat in de door het bestuur aangevoerde om
standigheden weliswaar eenige waarborg 
voor de terugbetaling van ter leen verstrekte 
of in bewaring gegeven gelden is gelegen, 
doch dat vooral in de tegenwoordige tijden 
in het algemeen geen volstrekte zekerheid 
bestaat, dat eene Coöperatieve Vereeniging 
aan hare verplichtingen jegens hare credi
teuren of de leden dier vereeniging aan hunne 
verplichtingen jegens haar of jegens hare 
crediteuren zullen kunnen voldoen; dat mits
dien in het algemeen het uitzetten van gelden 
bij eene Coöperatieve Boerenleenbank-even
als bij iedere andere particuliere bankinstel
ling - zonder dat daarvoor een ponderpand 
wordt verstrekt, een risico met zich brengt; 
dat de door het bestuur van het waterschap 
opgesomde voordeelen, aan uitzetting van 
gelden bij de Coöperatieve Boerenleenbank 
te Laren (N.H.) verbonden, niet opwegen 
tegen het hiervoren aangeduide risico; dat 
wijders het niet op den weg van hun college 
ligt in elk afzonderlijk_ geval te onderzoeken 
in hoeverre een dergelijk risico aanwezig is 
en hieromtrent eene uitspraak te doen; dat 
derhalve aan het ingezonden besluit de goed
keuring dient te worden onthouden; 

dat het College van Dagelijksch Bestuur 
van het waterschap de Gooische Zomerkade, 
ten deze handelende krachtens besluit van de 
Vergadering van Stemgerechtigde Ingelan
den van het voornoemde waterschap van 
26 April 1937, in beroep aanvoert , dat aan 
Ged. Staten kan worden toegegeven, dat 
vooral in de tegenwoordige tijden in het al
gemeen geen volstrekte zekerheid bestaat, 
dat een Coöperatieve Vereeniging c.q. hare 
leden aan verplichtingen jegens crediteuren 
zal c .q . zullen kunnen voldoen, doch dat 
daaraan kan worden toegevoegd, dat vol
strekte zekerheid bij schier elke financieele 
handeling ontbreekt en dat de Coöperatieve 
Boerenleenbanken juist in dezen tijd bewezen 
hebben een zoo groote mate van soliditeit te 
bezitten, dat nog nimmer een dezer crediet
instellingen niet aan hare verplichtingen heeft 
kunnen voldoen; dat mitsdien het op-één-lijn
stellen van een Coöperatieve Boerenleenbank 
met andere particuliere bankinstellingen dan 
ook in geenen deele opgaat, omdat de garan
tie voor de nakoming der verplichtingen in 
het algemeen bij Boerenleenbanken ·veel 
grooter is dan bij particuliere bankinstellin
gen ; dat voorts de eisch van het geven van 
een onderpand voor de kleinere waterschap
pen in feite neerkomt op eene gedwongen be
legging bij de door Ged. Staten aangegeven 
instellingen; dat immers de kleinere water
schappen niet beschikken over eene aan alle 
eischen voldoende bewaarplaats voor de in 
onderpand gegeven waardepapieren, zoodat 
daarvoor een safe zou moeten worden ge
huurd, met alle kosten en omslag daaraan 
verbonden; dat een dergelijke hanteering van 
het goedkeuringsrecht zich niet verdraagt 
met een redelijk begrip van de autonomie 
der waterschappen ; 

0 . dat naar Ons oordeel de bovenbedoelde 
door Ged. Staten gestelde eisch in het belang 
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van de veiligheid van de door het waterschap 
bij de Coöp. Boerenleenbank te Laren (N.H.)_ 
te beleggen gelden noodzakelijk moet worden 
geacht; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat, zooals 
de appellant aanvoert, tot heden nog nimmer 
een der Coöp. Boerenleenbanken niet aan hare 
verplichtingen heeft kunnen voldoen; 

dat het waterschap voorts nog wijst op 
het bezwaar, dat de kleinere waterschappen 
niet beschikken over eene aan alle eischen 
voldoende bewaarplaats voor de in onder
pand gegeven waardepapieren, zo.odat daar
voor een safe zou moeten worden gehuurd, 
met alle kosten en omslag daaraan verbon
den, doch dat dit bezwaar niet kan opwegen 
tegen het risico, verbonden aan het beleggen 
van gelden zonder voldoende onderpand bij 
een particuliere credietinstelling; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
Ged. Staten behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, 

enz. 
(A.B.) 

26 Augustus z938. ARREST van den Hoo
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

Ten onrechte heeft de Rechtb. ver
goeding toegekend van kosten voor het 
bouwen van een nieuw huis en voor de 
inrichting van een tuin. 

Veroordeeling van verweerder in de 
kosten van cassatie. (Anders Adv.-Gen. 
Rombach.) 

De Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noord-Holland, ten deze krachtens 
art. 19 der Onteigeningswet optredende voor 
de Gemeente Amsterdam, wonende te Haar
lem, eischer tot cassatie van een vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam, den 29sten 
Juni 1938 tusschen partijen gewezen, advo
caat Mr. F. M. Westerouen van Meeteren, 
gepleit door Mr. W. Blackstone, 

tegen: 
Johs. Sibeijn, wonende te Nieuwer-Amstel, 
verweerder in cassatie, advocaat Mr. J. van 
Kuyk, 

en tegen: 
Jan Kars, wonende te Ouder-Amstel, inter
venient en medeverweerder, advocaat Mr. 
H. F. A. Völlmar, (niet gepleit). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
Uitsluitend tegen die, aldus gemotiveerde, 

kostenvergoeding is het middel van cassatie 
gericht. 

Het luidt aldus: S. of v. t. van artt. 152 
Grondwet, 1, 2, 3, 37, 40 en 41 Onteigenings
wet, 48 Rv., 

doordien de Rechtbank bij de vaststelling 
der aan verweerder Sibeijn toekomende 
schadeloosstelling op f 21,800.21 daaronder 

begrijpt een bedrag van f 4129 voor kosten
vergoeding, 

Luiks op Haar beslissfog niet rechtvaardi
gende en ook zelve met de aangehaalde 
wetsartikelen strijdige gronden, 

en wel bepaaldelijk uit overweging: enz. 
ten onrechte, vermits onder de door de 

Rechtbank toegekende schadeloosstelling 
slechts kunnen worden begrepen vergoedin
gen, die hetzij de strekking hebben om den 
onteigende ten aanzien van vermogen en 
inkomsten op den zelfden voet te doen 
voortleven als vóór de onteigening, hetzij 
'lm dezen in staat te stellen een taak te 
kunnen blijven vervullen als voordien, en in 
ieder geval daaronder niet kunnen worden 
begrepen vergoedingen voor het wegvallen 
van het onteigende voor een functie, die 
duurzaam ten doel had de bevrediging van 
eigen behoeften, zooals de Rechtbank die 
vaststelt. 

Naar mijn meening is het middel gegrond. 
Wel is het juist dat in ons onteigeningsrecht, 
behalve op de waarde van het onteigende 
zelf en de mindere waarde van het over
blijvende, waarvan de artt. 40 en 41 der 
onteigeningswet spreken, in sommige geval
len ook op andere voor den onteigende scha
delijke gevolgen der onteigening moet wor
den gelet en dat somtijds kosten, die deze 

1 als gevolg daarvan moet maken, worden 
vergoed. 

De mogelijkheid van deze kostenvergoe
ding wordt dan afgeleid uit het Grondwets
artikel dat van schadeloosstelling spreekt en 
is door een constante rechtspraak erkend. 

Evenwel geldt bij deze kostenvergoeding 
hetzelfde beginsel dat geldt voor de vast
stelling van de waarde van het onteigende 
en in art. 40 der Onteigeningswet tot uit
drukking is gekomen namelijk dat slechts 
in aanmerking mag komen de werkelijke 
waarde, dat is de waarde in het verkeer of 
de economische waarde en niet de denkbeel
dige waarde, dat is de waarde die het goed 
alleen voor den persoon des eigenaars heeft. 
Evenzeer mogen als te vergoeden kosten 
slechts in aanmerking komen de kosten 
welke noodzakelijk zijn om den onteigende 
in economisch opzicht in denzelfden toe
stand te doen blijven als te voren, maar niet 
kosten, die noodig zijn om aan bepaalde 
persoonlijke wenschen van den onteigende, 
hoe belangrijk de vervulling daarvan ook 
voor zijn levensvreugde moge zijn, te kun
nen voldoen. 

Ik vestig hierbij de aandacht er op dat 
de Rechtbank niet motiveerde en ook niet 
kon motiveeren, dat de toegekende kosten 
bestemd waren voor bevrediging van ver
weerders behoeften van zulk een intensiteit 
dat de bevrediging objectief onontbeerlijk 
was. De Rechtbank heeft slechts aangeno
men en kon slechts aannemen dat de be
vrediging dier behoeften voor den verweer
der een levensvervulling uitmaakte. 

Ik ben dus van meening dat de Recht
bank het zuiver economisch karakter der 
schadeloosstelling bij onteigening over het 
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hoofd heeft gezien en dat zij aldus heeft ge
handeld in strijd met art. 158 der grondwet 
(in het middel wordt abusievelijk genoemd 
art. 152 der Grondwet zijnde het artikel van 
den vroegeren tekst) . Volgens mij is tegelijker
tijd geschonden art. 40 der onteigeningswet 
want ik ben het met de rechtbank niet eens 
dat het hier niet gaat om de waarde van 
het onteigende. Onder de benaming van 
"kostenvergoeding" wordt wel is waar een 
bedrag toegeschat, maar in werkelijkheid 
wordt bereikt dat verweerder ook datgene 
vergoed krijgt wat het goed uitsluitend voor 
hem waard is. 

Het vonnis zal dus niet in stand kunnen 
blijven. Evenwel uitsluitend wat betreft de 
toekenning der kostenvergoeding is vernieti
ging noodig. Eigenaardig is dat de Recht
bank eveneens op het voetspoor van des
kundigen niet heeft toegekend een kosten
vergoeding waartegen eischer in cassatie 
blijkens zijn nota aan deskundigen geenerlei 
bezwaar had en waarvoor wel goede gronden 
aanwezig waren n.l. de vergoeding van ver
huiskosten. 

Blijkbaar is deze vergoeding, die thans 
niet meer aan de orde kan worden gesteld, 
in het gedrang gekomen van de veel groo
tere kostenvergoeding waarvoor deskundigen 
wel ooren hadden. Deze omstandigheid en 
de geheele houding van verweerder in dit 
proces die zelf aan deze cassatieprocedure 
niet veel schuld heeft, geeft mij aanleiding 
tot de volgende conclusie: 

Vernietiging van het vonnis alleen ten 
aanzien der toekenning van f 4129 voor kos
tenvergoeding. 

Vaststelling ten principale van de schade
loosstelling op f 17,671.21. 

Compensatie van kosten in cassatie in 
dier voege dat eischer en verweerder hunne 
eigen kosten zullen dragen. 

Bepaling dat de kosten in cassatie van 
den medeverweerder zullen worden gedra
gen door den eischer. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaande interlocutoir vonnis van 7 November 
1933, waarnaar in eerstgenoemd vonnis 
wordt verwezen, blijkt: 

dat bij de wet van 15 Mei 1931, S. 190, 
is verklaard, dat het algemee n nut deze ont
eigening vordert, en dat bij K. B. van 2 

Maart 1932 n °. 6 is bepaald, dat zal worden 
onteigend het onroerend goed, kadastraal 
bekend in de gemeente Nieuwer-Amstel, 
Sectie V n °. 341, van welk perceel bij dit 
Koninklijk Besluit als eigenaar is aange
wezen de verweerder; 

dat de te onteigenen partij bezwaar heeft 
gemaakt tegen de aangeboden schadeloos
stelling, groot f 14503, vrij geld, en de Recht
bank bij haar voormeld interlocutoir vonnis 
drie deskundigen heeft benoemd om ter zake 
bericht uit te brengen; 

dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
vervolgens de werkelijke waarde van het 

genoemde perceel heeft gesteld op f 17671.21, 
_en voorts heeft overwogen: 

,,dat deskundigen mededeelen, dat ge
daagde aanspraak maakt op tweeërlei kos
tenvergoeding, in de eerste plaats om in de 
gelegenheid gesteld te worden wederom een 
tuin aan te leggen, zooals hij thans heeft en 
in de tweede plaats om in de gelegenheid 
gesteld te worden wederom een huis te 
bouwen; 

,,dat deskundigen oordeelen, dat gedaag
de, voor wien tuinarbeid een levensvervul
ling vormt en van wien redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden, dat hij het tuinieren 
opgeeft, in staat gesteld moet worden een 
nieuwen tuin aan te leggen; 

,,dat deskundigen voorts hebben opge
merkt, dat gedaagde in de laatste veertig 
jaren viermaal is verhuisd en al die keeren 
een huis naar eigen smaak en behoefte heeft 
laten bouwen; 

"dat gedaagde hun heeft verklaard, dat 
hij in ieder geval wederom een huis volgens 
zijn smaak en behoeften zal laten bouwen, 
om na de onteigening in te gaan wonen; 

"dat deze verklaring van gedaagde wordt 
bevestigd door voormelde gedragingen van 
gedaagde in het verleden; 

,,dat deskundigen op grond hiervan oor
deelen, dat gedaagde recht heeft op de kos
ten, die hij moet maken ter voorziening in 
de functie, die het te onteigenen huis ver
vulde; 

"dat gedaagde mitsdien recht heeft op de 
kosten vallende op den aankoop van grond, 
op de kosten, die het aanleggen van een 
tuin medebrengt en op de kosten, die het 
bouwen van een woonhuis vergt, voorzoo
ver een en ander niet bestreden kan worden, 
zonder vermindering van gedaagdes ver
mogens- of inkomenstoestand; 

,,dat deskundigen de totale kostenvergoe
ding hebben berekend op een bedrag van 
f 4129; 

"dat zij hun oordeel, dat aan verweerder 
een kostenvergoeding moet worden toege
kend doen steunen op een theoretische uit
eenzetting, hierop neerkomende, dat de 
eigendomsontneming, behalve dat zij ver
mogensschade en inkomensschade veroor
zaakt, tot gevolg kan hebben, dat een ont
eigende kosten moet maken, welke het di 
recte gevolg zijn van de eigendomsontne
ming en welke hij anders niet zou hebben 
gemaakt, terwijl redelijkerwijs van hem niet 
kan worden gevergd, dat hij die uitgaven 
achterwege laat; 

,,dat onder die kosten vallen dezulke, 
welke een onteigende moet maken ter voor
ziening in de functie; die het te onteigenen 
vervulde, wanneer dit duurzaam 'ten doel 
had de bevrediging van eigen behoefte en 
deze behoefte van zulk een intensiteit is, 
dat hetzij de bevrediging objectief onont
beerlijk is, hetzij voor den onteigende een 
levensvervulling uitmaakt, vooropgesteld, 
dat kosten als de hierbedoelde een compo
ment der schadevergoeding vormen, hetgeen 
eerst dan het geval is, als de onteigende die 
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niet dan door een vermindering van zijn 
vermogens- of inkomenstoestand kan be
strijden; 

"dat eischer bezwaar heeft gemaakt tegen 
het toekennen van kostenvergoeding; 

"dat eischer heeft aangevoerd, wat de 
kosten van het bouwen van een eigen huis 
betreft, dat hier langs den weg van kosten
vergoeding zou worden bereikt, hetgeen door 
art. 40 Onteigeningswet wordt verboden, 
namelijk, dat in aanmerking wordt genomen 
de waarde, die het onteigende uitsluitend 
voor den persoon des onteigenden heeft; 

,,dat namens deskundigen erop is · gewe
zen, dat het op het stuk van kostenvergoe
ding niet gaat om de waarde van het te 
onteigenen, ter berekening van de schade, 
welke vergoed moet worden, doch dat het 
hierom gaat, dat de onteigende kosten moet 
maken, die het directe gevolg zijn van de 
eigendomsontneming en welke hij zonder 
die eigendomsontneming niet zou hebben 
gemaakt ; dat dan ook moet vaststaan, dat die 
kostenuitgaven werkelijk zullen worden ge
daan en dan de vraag moet worden gesteld 
of redelijkerwijs van den onteigende gevergd 
kan worden, dat hij die uitgaven achterwege 
zou laten; 

,,dat eischer eveneens bezwaar heeft ge
maakt tegen het toekennen van een kosten
vergoeding terzake van gedaagdes liefheb
berij van tuinieren en in twijfel heeft ge
trokken of, gelet op den leeftijd van ge
daagde, een terrein van de grootte als des
kundigen hebben aangenomen voor verwe
zenlijking van gedaagdes doel noodig is; 

"dat eischer eindelijk ten aanzien van 
beide factoren der kostenvergoeding de vrees 
heeft geuit dat de toekenning van een kos
tenvergoeding als de onderhavige tot ge
vaarlijke precedenten kan leiden; 

"dat de Rechtbank met deskundigen van 
oordeel-is, dat aan gedaagde zoowel terzake 
van het bouwen van een huis, als terzake 
van het in staat gesteld worden verder te 
tuinieren, kostenvergoeding toekomt; 

,,dat het recht van den onteigende op vol
ledige schadeloosstelling inhoudt, dat hij na 
de onteigening op denzelfden voet en in de
zelfde omstandigheden kan leven als vóór 
de onteigening; 

"dat dit nog niet medebrengt, dat steeds 
en in alle opzichten met de wenschen van 
een onteigende moet worden rekening ge
houden, doch moet worden nagegaan of de 
functie, die het te onteigtnen vervulde, 
duurzaam tot doel had de bevrediging van 
eigen behoeften van zulk een intensiteit. dat 
bevrediging ervan objectief onontbeerlijk is 
of voor den onteigende een levensvervulling 
uitmaakt; 

"dat, dit in het oog gehouden, elk geval 
op zichzelf moet worden beoordeeld naar de 
zich voordoende omstandigheden, zoodat het 
ontstaan van precedenten is uitgesloten;" 

dat na deze overwegingen de Rechtbank, 
die zich met het voormelde voor kostenver
goeding door de deskundigen berekende be
drag van f 4129 heeft vereenigd, na de ont-

eigening te hebben uitgesproken, het bedrag 
der schadeloosstelling heeft vastgesteld op 
f 21,800.21 met de rente daarover ad 5 % 
per jaar van 29 Juni 1938 tot den dag der 
betaling, met bepaling voorts dat eischer 
uit voormeld bedrag zal uitbetalen aan den 
intervenient Kars een bedrag groot f 6000, 
met de rente daarover ad s % per jaar van 
14 November 1937 tot den dag der betaling 
en met veroordeeling van eischer in de kos
ten; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: zie Concl. Adv.-Gen. 

0. hieromtrent: 
dat voor het toekennen van een geldelijke 

vergoeding, berekend door in aanmerking 
te nemen de uitgaven verbonden aan de aan
schaffing van een nieuw, aan het te ont
eigenen gelijkwaardig, goed slechts dan aan
leiding kan bestaan, indien de eigenaar als 
noodzakelijk gevolg der onteigening een gel
delijk nadeel lijdt, dat de werkelijke waarde 
van het goed overschrijdt; 

dat de Rechtbank niet heeft vastgesteld, 
dat de verweerder een ander voordeel van 
huis en tuin trok dan enkel voortvloeide uit 
het gebruik, dat hij als eigenaar-gebruiker 
daarvan maakte; 

dat dan ook de door de Rechtbank toege
kende kostenvergoeding in wezen vormt een 
vergoeding voor de waarde, welke het huis 
en de tuin uitsluitend voor den persoon van 
den verweerder heeft, zoodat de grief, dat 
in deze vergoeding voor de denkbeeldige 
waarde als bedoeld in art. 40 der Onteige
ningswet is toegekend, gegrond is; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam den 29en Juni 1938 tusschen 
partijen gewezen, doch alleen voorzoover 
daarbij aan den verweerder een kostenver
goeding van f 4129 is toegekend; 

Stelt het bedrag der schadeloosstelling 
mitsdien vast op het bedrag groot f 17,671.21; 
(Salaris eischer en mede verweerder resp. 
f 350 en f 25; Red.). 

(N. J.) 

26 Augustus 1938. ARREST van den Hoo
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

Onder de werkelijke waarde, in art. 
40 Onteig.wet bedoeld, kan niet worden 
begrepen de waardevermeerdering te
weeggebracht door niets anders dan 
hetgeen de onteigenaar zelf aanlegt. De 
Rechtb. heeft derhalve terecht bij de 
waardeering van de te onteigene n per
ceelen de gevolgen van het Boschplan 
- de "middellijke" en de "onmiddel
lijke" gevolgen, volgens de deskundigen 
- ter zijde gelaten. 

George Frederik Kauffmann, wonende te 
Amsterdam, eischer tot cassatie van een 
vonnis der Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
den 29sten Juni 1938 tusschen partijen ge
wezen, advocaat Mr. J. van Kuyk, 



1938 26 AUGUSTUS 396 

tegen: 
den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noord-Holland, ten deze krachtens 
art. 19 der Onteigeningswet optredende voor 
de gemeente Amsterdam, wonende te Haar
lem, verweerder, advocaat Mr. F. M. Wes
terouen van Meeteren, gepleit door Mr. W. 
Blackstone, adv. alhier. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
Als oorzaken voor die meerwaarde nam 

de Rechtbank met deskundigen vier om
standigheden aan te weten: 

r. door de meerdere investatiebedrijvig
heid van de laatste jaren is de bouw van 
huizen in Amstelveen toegenomen en daar
door de mogelijkheid van het gaan wonen in 
kleine moderne huizen vergroot. Dit heeft 
aanleiding gegeven tot het daarheen trekken 
van Amsterdamsche gezinnen, die vanzelf 
invloed uitoefenen op anderen, om ook naar 
Amstelveen te verhuizen. Daar de huizen in 
Amstelveen den laatsten tijd ook voor geld
belegging worden gekocht en gebouwd is dit 
mede een der oorzaken, waardoor de be
bouwing zich te Amstelveen, vooral het 
laatste jaar snel heeft uitgebreid; 

2. Het boschplan heeft de aandacht ge
vestigd op de gemeente Amstelveen. 

Tallooze Amsterdammers, die de roeibaan 
en de terreinen, waar het boschplan in aan
leg is, in oogenschouw kwamen nemen, be
zochten ook Amstelveen, troffen daar een 
bebouwing, die zoodanig afweek van de be
bouwing te Amsterdam en bovendien zoo 
modem was, dat het publiek er door werd 
geïmponeerd. Dit en vooral ook de bespre
kingen over Amstelveen in de groote pers 
naar aanleiding van het Boschplan zijn een 
reclame geweest voor de bebouwing in Am
stelveen, die in belangrijke mate invloed 
heeft gehad op den trek daarheen. 

3. Het boschplan, waaraan reeds een be
gin van uitvoering is gegeven, maakt Am
stelveen als woonplaats aantrekkelijker en 
als plaats voor kapitaalsinvestatie in onroe
rend goed, gewilder. 

4. Het Boschplan geeft den grond, die in 
de nabijheid van de terreinen voor den aan
leg van het bosch bestemd, gelegen is, en in 
het bijzonder in de nabijheid van den Riet
wijkeroorderpolder, een relatieve meerwaar
de boven den verder gelegen grond. 

Blijkens het vonnis vereenigt de Recht
bank zich ook met eenige feitelijke gegevens 
door deskundigen verstrekt omtrent de 
sterke uitbreiding van Amstelveen in de 
jaren, waarin het plan met groote voort
varendheid wordt ten uitvoer gelegd, waar
uit blijkt dat in Amstelveen, in tegenstel
ling met vroegere jaren waarin dit aantal 
belangrijk lager was, in 1935 aldaar 155, in 
1936 105 en in 1937 zelfs 662 nieuwe wonin
gen werden gebouwd. 

Wat de conclusies betreft die uit deze 
feiten en omstandigheden voor de waarde 
als toekomstig bouwterrein van den ont-

eigenden grond moeten worden getrokken 
wijkt de Rechtbank af van het oordeel der 
deskundigen. Terwijl de deskundigen bij de 
vier bovengenoemde oorzaken een onder
scheiding maken tusschen oorzaken die een 
onmiddellijk en dadelijk gevolg zijn van het 
te maken werk en oorzaken die slechts een 
indirect gevolg zijn van het Boschplan en 
van oordeel zijn dat slechts die welke een 
direct en dadelijk gevolg daarvan zijn bij de 
waardebepaling van den grond behooren te 
worden uitgeschakeld, is de Rechtbank van 
meening dat alle hierboven genoemde oor
zaken van waardevermeerdering omdat zij 
directe gevolgen bij de vaststelling der scha
deloosstelling zijn van het te maken werk 
behooren te worden uitgeschakeld. De Recht
bank heeft aan deskundigen de vraag gesteld 
met hoeveel hunne waardeeringscijfers van 
den grond moeten worden verminderd in
dien ook buiten beschouwing worden gela
ten de invloeden van het Boschplan die door 
hen indirecte invloeden _ worden genoemd en 
in overeenstemming met het gegeven ant
woord verminderde zij de waarde door des
kundigen bepaald met 9 %. 

Het onderhavige proces loopt uitsluitend 
over den invloed die bovengenoemde 4 oor
zaken op de waardebepaling mogen hebben. 
Volgens eischer behooren de bovengenoemde 
oorzaken in ruime mate bij de waardebepa
ling mee te tellen. Hij stelt als cassatiemid
del voor: 

S. of v. t . van de artt. r, 2, 3, 39 en 40 
Onteigeningswet, 152 en 162 Grondwet, 20 

R. 0. en 48 Rv., doordien de Rechtbank 
ten onrechte bij de waardeering van de te 
onteigenen perceelen de gevolgen vari het 
Boschplan en van de uitvoering daarvan ter 
zijde laat, - daarbij voorbijziende dat daar
door ten onrechte als onder de werkelijke 
waarde niet te rekenen waardevermeerde
ring worden behandeld invloeden welke 
mede de te vergoeden werkelijke waarde 
van de te onteigenen perceelen bepalen, zoo
dat ten onrechte eenerzijds de waardeerin
gen ten aanzien van den grond ( wegens door 
de deskundigen wèl medegerekende doch 
door de Rechtbank ter zijde gestelde fac
toren) met 9 % zijn verminderd en evenzoo 
ten onrechte anderzijds die waardeeringen 
niet zijn vermeerderd met het - nader vast 
te stellen - percentage dat tot uitdrukking 
brengt de zoowel door de deskundigen als 
door de Rechtbank ter zijde gelaten gevol
gen van het Boschplan, - hebbende de 
Rechtbank (zich bepalende tot de door de 
deskundigen als middellijk en indirect be
titelde invloeden van het Boschplan) de 
laatstgenoemde gevolgen ten onrechte zon
der meer buiten rekening gelaten. 

Er is tusschen eischer en verweerder ver
schil over de vraag of de Rechtbank ook de 
eerste der vier bovengenoemde door de des
kundigen geformuleerde oorzaken van waar
devermeerdering van den grond, bij welker 
formuleering zelfs het woord Boschplan niet 
wordt genoemd, buiten rekening heeft ge
houden. M et eischer ben ik van meening, 
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dat dit wel het geval is, maar het doet m. i. 
niet ter zake, omdat duidelijk genoeg blijkt 
dat de Rechtbank ook die oorzaak omdat zij · 
in het nauwste verband stond met de door 
haar geconstateerde uitbreiding van Amstel
veen in de laatste jaren, dus tijdens de 
voortvarende uitvoering van het plan, als 
een gevolg van het Boschplan heeft be
schouwd. 

Naast zijn hoofdbezwaar, waarover straks, 
oppert eischer nog een nevenbezwaar hierin 
bestaande dat de Rechtbank "zonder meer" 
dus zonder motiveering ter zijde heeft ge-
1,teld die oorzaken van waardevermeerdering 
die de deskundigen als directe gevolgen van 
het plan hebben beschouwd. Naar mijn 
meening is dit bijkomstig bezwaar onge
grond omdat de Rechtbank, die immers het 
onderscheid dat deskundigen tusschen di
recte en indirecte gevolgen maken niet er
kent, duidelijk laat uitkomen waarom zij de 
gevolgen, die deskundigen directe noemen, 
buiten rekening laat. 

Het hoofdbezwaar van eischer is dat de 
Rechtbank te ruw is te werk gegaan, dat zij 
alle bovengenoemde oorzaken over een kam 
scheert en met de qualificatie "gevolgen van 
het Boschplan" op zijde zet. Blijkens de 
door hem gegeven mondelinge toelichting 
zouden hoogstens de gevolgen van den " aan
leg" van het bosch zelve buiten werking 
mogen worden gesteld. 

Naar mijn meening heeft de Rechtbank 
het gelijk aan haar zijde. Het is mijns in
ziens van zelf sprekend, dat indien door de 
overheid plannen worden gemaakt om een 
werk uit te voeren, dat aan het algemeen 
belang ten goede komt en dat bovendien uit 
zijn aard de waarde van de omliggende ter
reinen belangrijk doet stijgen en indien voor 
de uitvoering van die plannen onteigening 
noodzakelijk is, deze onteigening niet worde 
belemmerd of zelfs in finantieel opzicht on
mogelijk gemaakt door die waardestijging. 

Dit is ook volstrekt niet onbillijk, aange
zien de aanwijzing der te onteigenen terrei
nen met de noodige waarborgen is omringd 
e n de eigenaars daarvan de volle waarde 
vergoed krijgen. 

Wel is waar genieten andere niet-ont
eigende eigenaars in die streek een ongemo
tiveerd voordeel maar niemand heeft ge
gronde- reden zich daarover te beklagen. 

Dit beginsel heeft m . i. de Rechtbank toe
gepast en terecht heeft zij geen onderscheid 
gemaakt tusschen min of meer onmiddellijke 
gevolgen van het werk of tusschen gevolgen 
van het plan of van de uitvoering daarvan, 
indien slechts vaststaat, dat de oorzaak van 
waardevermeerdering een direct uitvloeisel 
was van het Boschplan. Dit beginsel heeft 
naar mijn meening ook wel degelijk toepas
sing gevonden in de in deze zaak ter sprake 
gekomen jurisprudentie, niet alleen in de 
arresten van 19 Maart 1909, W . 8843 en 10 
Februari 19n W . 9141, maar ook zeer dui
delijk in het recente arrest van 30 Mei 1934 
W . 12771 (N. J. 1934, 1491, Red.), waarin 
een geval berecht is dat groote overeenkomst 

vertoont met het onderhavige. Wel is waar 
motiveert de H. R. in die zaak haar beslis
sing eenigszins anders dan in de zooeven 
genoemde arresten gedaan, door te overwe
gen dat onder de werkelijke waarde, waar
van art. 40 der Onteigeningswet gewaagt, 
niet gerekend kan worden de waardever
mindering teweeggebracht door niets anders 
dan hetgeen de onteigenaar zelf op het te 
onteigenen goed aanlegt terwijl in de vroe
gere arresten de gecursiveerde woorden ont
breken, maar eenige beperkende bedoeling 
kan ik in' die woorden niet lezen. 

Ten slotte merk ik nog op dat het omge
keerde geval zich ook kan voordoen. In 
theorie is denkbaar dat het aan te leggen 
werk een waardeverminderenden invloed uit
oefent op de omliggende terreinen. In dat 
geval mag ook daarmee geen rekening wor
den gehouden. E en rechterlijke beslissing 
dienaangaande heb ik niet kunnen vinden. 
Zeker is zij niet vervat in het arrest door 
eischer geciteerd van 20 Januari 1913 W. 
9484 (N. J. 1913, 401, Red.), omdat niet 
het toekomstige werk maar geheel andere 
omstandigheden in het daar behandelde ge
val dien waardeverminderenden invloed 
hadden uitgeoefend. 

Ik adviseer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van eischer in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 21 Nov. 1933, 
waarnaar in eerstgenoemd vonnis wordt ver
wezen, blijkt: dat de Commissaris der Ko
ningin in de Provincie Noord-Holland, in 
deze hoedanigheid, heeft gesteld, dat bij de 
wet van 15 Mei 1931, S. 190, is verklaard, 
dat het algemeen nut de onteigening vor
dert, ten name van de gemeente Amsterdam, 
van eigendommen, erfdienstbaarheden en 
andere zakelijke rechten, noodig voor het 
aanleggen van een bosch op gronden, gele
gen in die gemeente en in de gemeenten 
Nieuwer-Aznstel en Aalsmeer; 

dat bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 
1932 n °. 6, is bepaald, dat zullen worden 
onteigend de perceelen kadastraal bekend 
gemeente Nieuwer-Amstel Sectie V nos. 299, 
300 en 301, van welke perceelen bij ge
noemd Koninklijk Besluit als eigenaar is 
aangewezen de eischer Kauffmann; 

dat deze bezwaar heeft gemaakt tegen de 
aangeboden schadeloosstelling en de R echt
bank bij haar voormeld interlocutoir vonnis 
drie deskundigen heeft benoemd om ter zake 
bericht uit te brengen; dat volgens de des
kundigen het te onteigenen door zijn ligging 
een meerwaarde heeft boven de cultuur
waarde, als gevolg van de verwachting, dat 
het te onteigenen eerlang voor exploitat ie 
als bouwterrein in aanmerking zal komen, 
welke meerwaarde in den laatsten tijd voor 
den eerlang voor bouwterrein in Amstelveen 
in aanmerking komenden grond is toegeno
men; dat de deskundigen daarbij rekening 
hebben gehouden met een aantal oorzaken 



1938 29 AUGUSTUS 398 

waardoor de aandacht op Amstelveen is ge
vestigd en de bebouwing aldaar zich snel 
heeft uitgebreid, waarbij zij het oog hebben 
gehad zoowel op oorzaken ontleend aan het 
zoogenaamde Boschplan als op oorzaken bui
ten dat plan gelegen, te weten de reclame 
reeds in 1928, dus vóór het B0schplan, voor 
Amstelveen gemaakt, de aanwezigheid van 
Schiphol, het doorgaand verkeer, de Poel, 
als watersportgelegenheid en de nabijheid 
van Amsterdam; dat de Rechtbank bij de 
vaststelling van de werkelijke waarde van 
het te onteigenen slechts deze laatstgenoem
de oorzaken in aanmerking heeft doen ko
men en de gevolgen van het Boschplan heeft 
ter zijde gesteld; dat de Rechtbank daarbij 
het door de deskundigen gemaakte onder
scheid in onmiddellijke en dadelijke gevol
gen - welke ook de deskundigen als niet 
voor de waardebepaling in aanmerking ko
mende hebben aangemerkt - en in middel
lijke en indirecte gevolgen - waarmede zij 
wel rekening hebben gehouden - niet heeft 
aanvaard en dienaangaande heeft overwogen: 

dat niet ten laste van de eischende partij 
mag komen de meerwaarde, welke het te 
onteigenen goed ve rkrijgt tengevolge van de 
uitvoering van het werk, waarvoor ont
eigend wordt ; 

dat dus de vraag beantwoord moet wor
den of de door deskundigen wèl medegere
kende factoren een direct gevolg zijn van 
het Boschplan; . 

dat de Rechtbank deze vraag bevestigend 
beantwoordt, omdat de sterke uitbreiding 
van Amstelveen blijkens de door deskun
digen in hun rappor t verstrekte gegevens 
valt in de jaren, waarin het plan met groote 
voortvarendheid werd t en uitvoer gelegd, 
welke uitbreiding ook de finanti ëele toe
stand der gemeente gunstig heeft doen wor
den en omdat zoowel die zich in gunstigen 
zin ontwikkeld hebbende finantiëele toe
stand als de op Amstelveen gevallen aan
dacht van bezoekers van het in aanleg ge
bracht gedeelte en de aan die plaats gewijde 
besprekingen in de groote pers naar erva
ringsregelen te verwachten gevolgen zij n van 
de uitvoering van het Boschplan ; 

dat de waardevermeerdering der terreinen 
zelve weder een rechtstreeksch gevolg is 
mede van de zoo juist besproken omstan-• 
digheden; 

dat d e gedaagde heeft b e toogd, d a t de 
t ijd tusschen 192 7 en 1938 niet heeft stil 
gestaan en dat ook zonder Boschplan, bij
voorbeeld door de ontwikkeling van het ver
keerswezen en het forensenwezen , een sterke 
bevolkingsvermeerdering met de daa raan 
verbonden gevolgen voor Amstelveen zou 
hebben plaats gehad ; 

dat deskundigen, naar zij mededeelden , 
deze meening van den gedaagde, welker 
juistheid de Rechtbank ook aanvaardt, dee
len en daaraan hebben toegevoegd, dat naar 
hun inzicht de bevolkingsvermeerdering met 
de gunstige gevolgen daarvan door het plan 
zeer sterk is verhaast, zoodat de tegenwoor
dige toestand in normale omstandigheden 

eerst over meerdere jaren zoude zijn inge
treden; 

dat zij echter bij hunne waardeering met 
dezen factor ten volle rekening hebben ge
houden ; 

dat deskundigen hebben medegedeeld, dat 
indien buiten beschouwing worden gelaten 
<.ie door hen genoemde indirecte invloeden 
van het Boschplan op de waarde van het t e 
onteigenen goed, hunne waardeeringscijfers 
ten aanzien van den grond met 9 % moeten 
worden verminderd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel 
van cassatie is voorgesteld: zie concl. Adv.
Gen. ; 

0. hieromtrent: 
dat de beslissing der Rechtbank, dat geen 

der gevolgen van het Boschplan in aanmer
king mag komen bij de bepaling van de 
werkelijke waarde van het onteigende, in
houdt, dat niet alleen de door de deskun
digen als middellijke, doch ook de door -hen 
als onmiddellijke betitelde invloeden van 
dat plan, door de Rechtbank buiten reke
ning worden gelaten en de aan het slot van 
het middel geuite grief derhalve feitelijken 
grondslag mist; 

dat voorts de Rechtbank, sprekende over 
"het Boschplan", duidelijk het oog heeft op 
de uitvoering van het werk waarvoor eischers 
perceelen worden onteigend ; 

dat dan echter het m iddel faalt, immers 
onder de werkelijke waarde, in art. 40 der 
Onteigeningswet bedoeld, niet kan worden 
begrepen de waarde-verm eerdering teweeg
gebracht door niets anders dan hetgeen de 
onteigenaar zelf aanlegt, en de Rechtbank 
mitsdien terecht, bij de waardeering van de 
te onteigenen perceelen , de gevolgen van het 
Boschplan heeft ter zijde gelaten; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

29 Augustus 1938. K ONINKLIJK BESLUIT. 
(Middel baar Onderwijswet Art. 36quin
qities j 0

• art . 10.) 
Uit art. XXXVII der wet van 22 A pril 

1937 S. 320 vloeit voort, dat ten aanzien 
van de op 31 Aug. 1937 gesubsidieerde 
handelsdag- en avondscholen de gewijzigde 
a1·tt. 36quater, 36quinquies en 36sexies nog 
n iet van kracht zijn. N u op 31 Aug. 1937 
in de kosten van een gemeentelijke ha n
delsdag- en avondschool dooi· sommige bui 
tengemeenten werd bijgedragen, werd -leze 
school op dien datum gesubsidieerd in den 
zin van art. XXXVII. 

Een schr ijven van Ged. Staten in ant
woord op een door het gemeentebestuur 
ingezonden opgaaf ingevolge a rt. 36quin
quies van leer! ingen , die op 15 Sept. 1937 
de school bewchten, inhoudend dat krach
tens art. XXXVII nog geen bijdragen als 
bedoeld in art. 36quater verschuldigd zij n, 
kan niet worden aangemerkt als een krach
tens de M . 0 .wet genomen beslu it, waar
van ingevolge ar t. 10 beroep zou open
staan. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Amersfoort, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 26 April 
1938, 3e Afd ., n°. 797/1118 , betreffende toe
passing van a,·t. 36 quinquies der Middelbaar 
Onderwijswet voor het jaar 1938 ten aanzien 
van leerlingen uit buitengemeenten, die de 
handelsdagschool en de hanclelsavondschool 
de,· gemeente Amersfoort beweken; 

Den Raad van State,. Afcleeling voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Augustus 1938, n° . 380 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 
Augustus 1938, n°. 12387, afd. Voorbereidend 
Hooge r en Middelbaar Onderwijs; 

0. dat, nadat B. en W. van Amersfoort, bij 
schrijven van 18/22 Februari 1938, afdeeling 
III, n°. 641, aan Geel. Sta ten van Utrecht 
hadden ingezonden eene opgave volgens art. 
36 quinquies, 2e lid , der Middelbaar Onder
wijswet van leerlingen als bedoeld in art. 
36 quater dezer wet, die op 15 September 1937 
de handelsclagschool en de handelsavondschool 
in deze gemeente bezochten, dit college bij 
schrijven van 26 April 1938, 3e afdeel ing, n°. 
797/1118, aan B. en W. heeft bericht, dat 
krachtens de overgangsbepalingen (artikel 
XXXVII) der wet van 22 April 1937 (S. n°. 
320) thans nog geen bijdragen, a ls bedoe l cl 
in art. 36 quater der Middelbaar Onderwijs
wet, verschuldigd zijn voor leerlingen uit an
dere gemeenten, die de handel sdagschool en 
de handelsavonclschool hunner gemeente be
zoeken; 

clat B. en W ., dit schrijven beschouwende 
a ls een besluit, om geen bijdragen als be
doeld vast te stellen, daarvan krachtens art. 
10 der Middelbaar Onderwijswet bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat dit be
si uit huns inziens geen steun vindt in de over
gangsbepaling van art. XXXVII der wet van 
22 April 1937 (S. n°. 320) ; dat in deze over
gangsbepaling immers wordt gehandeld over 
het van kracht blijven op 1 September 1937 
van subs idiebepalingen voor de handelsscho
len, terwijl wodanige bepalingen alleen be
staan voor Rijks- en Provinciale subsidi ën; 
dat de bijdragen der buitengemeenten, welke 
vóór 1 September 1937 aan de schoolgemeen
ten werden voldaan, afhankelijk waren van 
de medewerking van elke buitengemeente af
zonderlijk, waarbij in vele gevallen die mede
werking werd geweige rd en in de Rijkssubsi
dievoorwaarden daaromtrent niets is geregeld; 
dat daardoor niet gesproken kan worden van 
subsidiebepalingen van gemeenten, welke YÓÓr 
1 September 1937 bestonden, doch slechts van 
voor elk geval afwnderl ijk te nemen beslui
ten, welke zoowel tot toekenning a ls tot afwij
zing van bijdragen strekten; dat ook de Me
morie van Toelichting bij het wetsvoorstel 
(a rt. XXXV) all een spreekt van de bestaande 
financieele verhoud ing tusschen Rijk en ge
meenten en Rijk en particulieren, terwij l voorts 
enkel wordt gerept van het verleenen van 
steun op den ouden voet door provinciën en 
Kamers van Koophandel, zoolang de oude 
subsidiebepalingen bl ij ven gelden, zooclat uit
keeringen van buitengemeenten hier niet zijn 
bedoeld; dat Ged. Staten van Utrecht al zoo 

toepassing behooren te geven aan het bepaal
de in art. 36 q11i11quies der Middelbaar On
derwijswet voor het jaar 1938 ten aanz ien van 
buitenleerlingen der handelsscholen der ge
meente Amersfoort; weshalve zij hebben ver
zocht het bedoelde besluit van Ged. Staten te 
vernietigen en het daarheen te leiden, dat de 
uitkee1·ingen ex art. 36 quater der Middel baar 
Onderwijswet alsnog worden vastgesteld ; 

0 . dat de wet van 22 Ap1·il 1937 (S. n°. 
320), waarbij o.m. de artt. 36 quater, 36 
quinquies en 36 sexie der Middelbaar Onder
wijswet zijn gewijzigd, ingevolge art. XXXVII 
dezer wet in werking is getreden op 1 Sep
tember 1937, met dien verstande o. m., dat, 
totdat de wet anders bepaalt, voor de handels
dag- en avondscholen, welke op 31 Augustus 
1937 worden gesubsidieerd, de op 31 Augustus 
1937 voor de handelsscholen geldende subsidie
bepali ngen van kracht blijven, behoudens wij
zigingen, die, onafhankelijk van deze wet, 
daarin mochten worden aangebracht; 

dat hieru it voortvloeit, dat ten aanzien van 
de op den voormelden datum gesubsidieerde 
handelsdag- en avondscholen de gewijzi gde 
artt. 36 quater , 36 quinquies en 36 sexies der 
Middelbaar Onderwijswet nog niet van kracht 
zijn ; 

dat op grond van het in het beroepschrift 
gestelde moet worden aangenomen, dat op 31 
Augustus 1937 in de kosten van de bovenbe
doelde handelsdag- en handelsavonclschool al
thans door sommige buitengemeenten werd 
bijgedragen, zoodat deze scholen op dien da
tum werden gesubsidieerd in den zin van de 
voormelde wetsbepaling, waarvan blijkens de 
memorie van toelichting de strekking was, de 
bestaande fin ancieele verhouding o.m. tusschen 
de gemeenten vooralsnog ongewijzigd te laten; 

dat mitsdien ten aanzien van deze handels
scholen aan het gewijzigde art. 36 quinquies 
der Middelbaar Onderwijswet geen recht van 
beroep kan worden ontleend; 

dat woclanig recht evenmin kan worden ont
leend aan art. 10 der Middelbaar Onderwijs
wet, aangezien het bovenvermelde schrijven 
van Ged. Staten, hoewel betrekking hebbende 
op de toepass ing van de Middelbaar Onder
wijswet, niet kan worden aangemerkt a ls een 
door Geel . Staten krachtens deze wet genomen 
besluit ; 

dat de appellanten ook niet op grond van 
een andere bepaling in deze tot beroep ge
rechtigd zij n; 

Gezien de Middelbaar Onderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellanten in hun beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A.B.) 

29 Augustus z938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
72 j 0

• art. 73.) 
T en onrechte heeft de Raad mede

werking ex art. 72 geweigerd op grond 
dat de overgroote meerderheid van de 
leerlingen, voorkomend op de lijst, be
doeld in art. 73 re lid sub a, afkomstig 
is uit andere gemeenten. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Bloemen
daal tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 9 Maart 1938, 4e afdee
ling, n°. 128, waarbij met vernietiging van het 
besluit van den raad der gemeente Bloemen
daal van II November 1937 is bepaald, dat 
de door het bestuur der Vereeniging voor 
Christelijk Onderwijs te Overveen, gemeente 
Bloemendaal, gevraagde medewerking over
eenkomstig artikel 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 voor de stichting eener bijzondere 
lagere school aldaar, alsnog moet worden ver
leend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 22 Juni 1938, n°. 267, en 10 Augustus 
1938, n°. 267/89; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Augustus 1938, n°. 9718 , afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad van Bloemendaal in zijne 
vergadering van II November 1937 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het be
stuur der Vereeniging voor Christelijk Onder
wijs te Overveen, om de voor de stichti~g 
van een bijzondere school overeenkomstig 
artikel 74 der Lager-Onderwijswet 1920 be
noodigde gelden uit de gemeentekas te ver
strekken, zulks uit overweging, dat de over
gelegde verklaring, als bedoeld in artikel 73, 
Ie lid, sub a, der Lager-Onderwijswet 1920 
de namen bevat van 55 leerlingen, die de 
school zouden bezoeken; dat van die leerlin
gen niet medegerekend kunnen worden I leer
ling, omdat deze, blijkens op het stuk ver
melde en geparafeerde verklaring, inmiddels 
is vertrokken, I leerling, omdat deze te jong 
is, en I leerling, omdat de handteekening (die 
door de moeder werd gesteld en niet door den 
vader en reeds op d ien grond niet medetelt) 
wordt teruggenomen ; 

dat derhalve overblijven :;2 leerlingen; dat 
· van die leerlingen 45 afkomstig zijn uit de ge

meente Haarlem en 7 uit de gemeente Bloe
mendaal; dat onder deze omstandigheid de 
verkla ring en daarmede de aanvrage niet ge
acht kunnen worden te voldoen aan de bij 
artikel 73 der wet omschreven vereischten, 
zooals die in redelijkheid behooren te worden 
uitgelegd; dat toch de Lager-Onderwijswet 
1920 de betaling der kosten, ook voor het 
bijzonder onderwijs, aldus verdeeld heeft , 
dat het Rijk op zich neemt de betaling der 
jaarwedden van de onderwijzers, terwijl de 
kosten van schoolbouw en exploitatie komen 
voor rekening der gemeente; dat hieruit 
voortvloeit, dat iedere geme·ente belast is met 
de bouwkosten der scholen voor de kinderen, 
die in de gemeente woonachtig zijn; dat, 
wanneer dan ook artikel 73, eerste lid, onder 
a, der Lager-Onderwijswet 1920, wat betreft 
de daar bedoelde verklaring, verband legt 
tusschen het getal ingezetenen der gemeente 
en het getal leerlingen, dat de school zal be
zoeken, het daarbij zoo niet alleen dan toch 
in hoofdzaak op het oog kan hebben leerlin
gen uit de gemeente; dat in het onderhavige 
geval de verklaring slechts enkele kinderen 
uit de gemeente Bloemendaal vermeldt en 

dus de school in de allereerste plaats zal moe
ten voldoen aan de behoeften van de bevol
king van een aan Bloemendaal grenzend ge
deelte der gemeente Haarlem ; dat bovendien 
de snel toenemende bevolking in dat deel van 
Haarlem waarschijnlijk maakt, dat op Haar
lemsch grondgebied de stichting van een bij
zondere school binnen afzienbaren tijd moge
lijk is; dat het meergenoemde gebiedsdeel 
van Haarlem tengevolge van de grenswijzi
ging van 1927 aan het gebied van Bloemen
daal is onttrokken en is toevertrouwd aan de 
gemeente Haarlem; dat bij die grenswijziging 
de Roomsch-Katholieke scholen voor jongens 
en meisjes juist aan de Bloemendaalsche zijde 
van de nieuwe grens zijn gebleven, met het 
gevolg, dat thans van de 209 leerlingen tel
lende jongensschool en van de 191 leerlingen 
tellende meisjesschool niet minder dan 130 
respectievelijk 115 leerlingen uit de gemeente 
Haarlem afkomstig zijn; dat bovendien uit 
datzelfde gebied, waar geen openbare school 
is, reeds 135 leerlingen de Bloemendaalsche 
scholen voor openbaar onderwijs bezoeken; 
dat uit een en ander blijkt, hoe ten slotte 
Bloemendaal moet blijven voorzien in het 
onderwijs voor een gebied, dat haar reeds 10 
jaar geleden door grenswijziging is ontnomen, 
terwijl onder de gemeente Haarlem op dat 
gebied nog geen enkele school is verrezen; 
dat dit in nog sterker mate het geval zou 
worden, indien ook dit verzoek zou worden 
ingewilligd, hetgeen wel nimmer in de be
doeling van den wetgever kan hebben ge
legen ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van N oordholland in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 9 Maart 1938, 4e afdeeling, n°. 128, met 
vernietiging van het bestreden raadsbesluit 
heeft beslist, dat de gevraagde medewerking 
tot het stichten van eene bijzondere lagere 
school, als in des appellants aanvrage be
doeld, moet worden verleend; 

dat Ged . Staten daarbij hebben overwogen, 
dat moet worden nagegaan, of de gemeente
raad van Bloemendaal terecht heeft aange
nomen, dat, nu van de 52 leerlingen 45 uit de 
gemeente Haarlem en slechts 7 uit de ge
meente Bloemendaal afkomstig zijn, de ver
klaring en daarmede de aanvrage niet geacht 
kunnen worden te voldoen aan de bij artikel 
73 der Lager-Onderwijswet 1920 omschre
ven eischen; dat in de redactie van artikel 73 
en speciaal in het eerste lid, onder a, van die 
bepaling, geen enkele aanduiding voorkomt, 
welke de in het bestreden raadsbesluit ge
maakte onderscheiding volgens de woon
plaats der kinderen zou kunnen wettigen ; 
dat ook de bestaande jurisprudentie het ma
ken van zoodanige onderscheiding niet aan
.vaardt (o.a. Ons besluit van 14 Februari 1933, 
Staatsblad n°. 46); dat voorts blijkens een 
nader van burgemeester en wethouders van 
Bloemendaal ontvangen bericht geen der 52 
leerlingen verkeert in één der gevallen, ge
noemd in artikel 73, lid 4, sub a en b van de 
Lager-Onderwijswet 1920, zoodat ook uit 
dezen hoofde hun aantal geen vermindering 
-hehoeft te ondergaan; dat, vermits het school
bestuur bij het indienen van zijne aanvrage 
aan de in artikel 73 omschreven vereischten 
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heeft voldaan, d e gem eent eraad van Bloe
mendaal d e m edewerk ing niet had mogen 
weigeren en het best red en besluit d erhalve 
niet kan worden gehandhaafd ; 

da t van d eze beslissing burgemeester en 
wethouders va n Bloem endaal namens d en 
gem P.enteraad bij Ons in beroep zijn gekom en , 
aanv oerende, dat de raad door d e overwegin
gen van het bestreden besluit niet overtuigd 
is van de onjuistheid zijner op II November 
1937 genomen beslissing en derhalve d e mo
tieven , welk e tot d at besluit hebben geleid , 
v olled ig handh aaft ; 

0 . dat Ged . Staten op d e in hun besluit 
vermelde gronden t erecht hebben beslist , dat 
d e door het schoolbestuur in d eze gevraagde 
m edewerking behoort te worden v erleend ; 

Gezien de Lager-Onderwij swet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te v erklaren . 
Onze Minister v a n Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast , enz . 
(A.B.) 

29 Augustus 1938. KONINKLI J K BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 235.) 

Wel is het besluit van Ged. Staten tot 
n iet-goedkeuring eener begrootingswijzi
ging, op 19 Febr. verwnden, eerst op 12 
April door den voorzitter van den Raad te 
zijner kenn is gebracht, doch het in deze 
door den burgemeester jegens den raad 
gepleegd verzuim kan de ontvankelijkheid 
van het ingesteld beroep niet redden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besch ikkende op het beroep, ingeste ld door 

B. en W. der gemeente Dreumel , namens den 
raad dier gemeente, tegen het bes] uit van 
Ged. Staten van Gelderland van 16 Februari 
1938, N°. 127, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het raadsbeslu it, dd. 14 Decem
ber 1937, strekkende tot wijziging van de be
grooting 1937; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Augustus 1938, N°. 366; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenland che Zaken van 25 Augustus 1938, 
N°. 21664, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het evenvermelde besluit van Geel. 
Staten steunt op de overweging, dat de be
grooting der gemeente Dreumel voor den 
dienst 1937 bij het voormelde raadsbesluit in 
uitgaaf wordt aangevuld met een bedrag van 
f 30 , strekkende tot het betalen aan C. A. 
Mollenbe rg, te Dreumel , van de geldboeten, 
waartoe de Kantonrechter, te Tiel , bij vonnis 
van 14 Juni 1937 Moll enberg voornoemd als 
Voorzitter van het Comité voor de feestvie
ring ter gelegenheid van het Vorstelijk huwe
lijk op 7 Januari 1937 heeft veroordeeld ; dat 
het niet op den weg van de gemeente ligt 
boeten door de rech terlijke macht aan een 
partic~lier opgelegd, voor hare reken ing te 
nemen; 

dat bet gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
rlat Ged. Staten de niet-goedkeuring van het 
raadsbesluit hebben gegrond op de overwe
ging, dat het niet op den weg der gemeente 

L . 1938. 

1 igt boeten, door de rechterlijke macht aan 
particulieren opgelegd, voor hare rekening te 
nemen; 

dat de raad van oordeel is, dat het hier 
niet betreft een aan een particulier opgelegde 
boete, doch de boete, opgelegd aan een wet
houder - tevens loco-burgemeester -, beloo
pen in de rechtmatige uitoefening van zijne 
functie, door de uitvoer ing van een besluit 
van B. en W., waarvoor de gemeente zich 
aansprakelij k moet stellen; dat hij overlegt 
een afschrift van een rechtskundig advies, 
waaruit kan bl ijken, waarom cassatie van het 
vonnis niet mogelijk was; dat het onderwer
pelijke beroep wordt ingesteld na het ver
strijken van den wettel ijken beroepstermijn, 
doch dat de raad niet eerder in de gelegen
heid was voorzien ing te vragen, omdat het 
besluit van Ged. Staten van 16 Februari 1938 
eerst op 12 April 1938 door den Voorzitter 
van den raad ter kennis van den raad e1, 
van B. en W. ïs gebracht; 

0. dat, bl ij kens de ingewonnen ambtsbe
richten, de onderwerpelij ke besl iss ing van 
Ged. Staten op 19 Februari 1938 is verzon
den; 

dat het beroepschrift, gedagteekend 14 April 
1938, eerst op 16 April daa ropvolgende bij 
Ons is ingekomen; 

dat mitsdien de termijn, bij art. 235 in ver
band met art. 244 de r gemeentewet voor het 
vragen van voorziening bij Ons gegund, niet is 
in acht genomen; 

dat het gemeentebestuur nu wel aanvoer t, 
dat het besluit van Ged. Staten eerst op 12 
April 1938 door den voorzitter van den raad 
te zijner kennis is gebracht, doch dat het in 
deze door den burgemeester jegens den raad 
gepleegd verzuim de ontvankelijkheid van het 
ingestelde beroep niet kan redden, aangezien 
de beroepstermijn, welke volgens de voormelde 
wetsbepaling begint te loopen te rekenen van 
de clagteekening van de verzending van de 
besl issing van Ged. Staten, tengevolge van 
een door een gemeentelij k orgaan gepleegd 
verzuim niet kan worden verlengd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het gemeentebestuur van Dreumel in zijn 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

1 S eptemb e,· 1938 . KONINKLIJ K BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Wel heeft het burgerlij k armbestuur te 
B. aan de armlastige geldel ij ke hu lp ver
l eend om zich weer te V. te vestigen , doch 
nu vaststaat, dat de a rm lastige zelf , zonder 
dat van de zijde van het armbestuur te B. 
eenige invloed op haar wilsvorming is uit
geoefend, het plan heeft opgevat om uit 
B. naar een andere gemeente te vertrekken 
en zij er op hee ft gewezen dat zij zeker 
was elders door bemiddeling van kennissen 
werk voor hare kinderen te vinden , welke 
verklaring aan het armbestuur te B. aan
nemelijk moet zijn voorgekomon, doet een 
geva l van a[schuiving zich niet voor. 

26 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
P. J. de Vries-Venema ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Augustus 1938, N°. 359; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Augustus 1938, 
N° . 9426, a fdeel ing Armwezen; 

0. dat P . J. de Vries-Venema zich met hare 
vier kinderen omstreeks half December 1937, 
komende uit de gemeente De Bilt, te Voor
burg vestigde, a lwaar zij zich op 11 J anuari 
1938 bij de Gemeentelijke Instelling voor 
Maat.schappelijk Hulpbetoon aanmeldde met 
een verzoek om ondersteuning; 

dat het bestuur van de evengenoemde In
stelling, te Voorburg, van oordeel is, dat door 
het burgerlijk armbestuur te De Bilt op zeer 
duidelijke wijze invloed is uitgeoefend op de 
komst van het armlastige gezin in deze ge
meente, aanvoerende, dat P. J . de Vries
Venema aan den controleur van zijn bureau 
heeft medegedeeld, dat zij zich bij herhaling 
in de gemeente De Bilt om ondersteuning 
heeft gemeld, doch dat haar verzoek vele ma
len werd afgewezen, op grond van de over
weging, dat zij nog niet één jaar in De Bilt 
woonachtig was; dat een enkele maal van
wege De Bilt aan het gezin eenige steun in 
natura zou zijn verleend; dat het gezin ern
stig gebrek zou hebben geleden; dat, nadat 
de man zijn gezin had verlaten, van de zijde 
van De Bilt gedurende 5 weken een onder
steuni ng rou zijn verleend van f 7.50 per 
week, onder nadrukkelijke mededeeling, dat, 
de vrouw op verdere hulp niet behoefde te 
rekenen; dat haar verwek, toen zij , na een 
jaar in De Bilt woonachtig te zijn, zich op
nieuw om steun aanmeldde, rou zijn afgewe
zen, wijl zij nog geen twee jaar in deze ge
meente woonachtig was; dat in een onder
houd met den burgemeester van De Bilt haar 
zou zijn aangeraden, zich ter wille van hare 
k inderen te vestigen in een grootere gemeen
te; dat voordien een ambtenaar van De Bilt 
de vrouw zou hebben geadviseerd om naar 
Voorburg terug te keeren; dat de vrouw uit
d rukkelijk verklaarde, dat zij, door armoede 
en honger gedreven, wel genoodzaakt was de 
gemeente De Bilt, alwaar zij van 2 December 
1936 tot 15 December 1937 heeft gewoond, te 
verlaten; dat zij zich in December 1937 in 
Voorburg, a lwaar zij van 1933 tot 1936 woon
achtig was, wederom heeft gevestigd; dat van• 
wege de gemeente De Bilt f 90 werd verstrekt 
voor de verhuizing van het gezin naar Voor
burg, onder voorwaarde, dat de vrouw een 
schriftelijke ve rklaring teekende, dat zij "ge
heel vrijwillig" de gemeente De Bilt wu heb
ben verlaten; 

dat B. en W. van De Bilt daartegenover in 
hoofdzaak aanvoeren, dat, hoewel de levens
wijze van het gezin uiterlijk zeer royaa l was 
en gegevens omtrent de inkomsten van den 
man ontbraken, het gezin op verschil lende 
wijze is gesteund ; dat, toen de man begin 
November 1937 zijn gezin verliet, zijne vrouw 
het bedrag van f 7.50, hetwelk sinds eind 
September aan het gezin was uitbetaald we
gens tewerkstelling van den man bij den ge-

meentelijken plantsoendienst, is blijven on t
vangen; dat twee der kinderen intusschen 
iets waren gaan verdienen en wel f 7 pet· 
week; dat meermalen de rekening voor wa
terle iding, gas en electriciteit is betaald; dat 
de huur echter niet werd betaald, zoodat de 
vrouw 15 December krachtens deurwaarders
exploit het huis uit moest; dat e r bij haar 
op aangedrongen is, nu inderdaad werk te 
maken van een goedkooper huis; dat zij nu 
de noodzaak ervan wel inzag, maar telkens 
weer verklaarde voor haar oudsten zoon beter 
t.e kunnen slagen in een groote gemeente; dat 
zij tot het laatste heeft volgehouden naar 
Utrecht of Den Haag te willen gaan, tot zij 
ten langen leste besloot naar Den Haag te 
zu llen vertrekken, althans vol gens haar zeg
gen, omdat zij daar zeker was door hare 
kennissen van werk voor hare kinderen, ter
wijl zij hoopte, dat de oudste zoon ook bin
nenkort rou slagen; dat op die g ronden en 
onder die uitdrukkelijke verklar ing haar voor 
1 maand levensonderhoud is toegestaan; dat 
de mededeeling van de vrouw, dat zij zich bij 
herhali ng in de gemeente De Bilt om onder
steuning heeft gemeld, doch dat haar verwek 
vele malen werd afgewezen, dus geheel onge
grond is; dat, nadat de man zijn gez in had 
verlaten, ronder meer de ondersteuning van 
f 7.50 is voortgezet; dat zij op eigen initiatief 
besloot zich in een grootere gemeente te ves
t igen; dat advies om naar Voorburg terug te 
keeren nooit is gegeven; dat er in den be
ginne wel op gewezen is, dat een verzoek om 
steun van een gezin , dat arm lastig in De Bil t 
binnen is komen vallen, minder gunstig ont
vangen kan worden dan dat van een gezin , 
dat hier al lang woont en dat o p dien grond 
het verstandiger geweest was te blijven, waar 
het armlastig was geworden ; dat e r nooit is 
verklaard, dat de steun zou ophouden; dat 
de inkomsten van dien aard waren, dat ar
moede en honger niet geleden behoefden te 
worden; dat P . J . de Vries-V enema uiteinde
lijk haar toestand inzag en bes loot te trachten 
zich met de kinderen een nieuw bestaan te 
scheppen in een andere gemeente; dat uitsl ui
tend op grond van die door het burgerlijk 
armbestuur a ls juist geoordeelde overweging 

. besloten is haar een tegemoetkoming te ver
leenen a ls steun voor den eersten tijd na haar 
vertrek, doch niet, om haar ten I aste te bren
gen van eene andere gemeente; dat zij geheel 
vrij was in de gemeente De Bilt te blijven en 
op haar vertrek in het geheel geen invloed is 
uitgeoefend; 

0. dat weliswaar door het burged ijk arm 
bestuur te De Bilt aan P. J. de V r ies-Venema 
geldelijke hulp is verleend, ten einde haar in 
staat te stell en zich met hare kinàeren weer 
te Voorburg te vestigen, doch dat onder de 
omstandigheden, zooals deze zich hier voor
doen, niet gezegd kan worden, dat tot de 
komst van het gezin te Voorburg invloed van 
dit burgerlijk armbestuur heeft medegewerkt. 
welke aanle iding tot toepassing van art. 40, 
2e lid , der Armenwet zou behooren te geven ; 

dat toch vooreerst vaststaat, dat de arm
lastige zelf, ronder dat van de zijde van het 
burgerlijk armbestuur te De Bilt eenige in
vloed op haar wilsvorming is uitgeoefend, het 
plan heeft opgevat om uit De Bilt naar eene 
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andere gemeente te vertrekken; 
dat de Gemeentelijke Instelling voor Maat

schappelijk Hulpbetoon, te Voorburg. zich 
wel beroept op de verklaring van de vrouw, 
dat zij te De Bilt onvoldoende zou zij 11 onder
steund en daardoor wel gedwongen was dew 
gemeente te verlaten, doch dat het gemeente
bestuur van De Bilt aannemelijk heeft ge
maakt, dat deze bewering in strijd is met de 
waarheid, dat namelijk het burgerlijk armbe
stuur integendeel op allerlei wijze het gezin 
is tegemoetgekomen en ondersteuning heeft 
verleend; 

dat op grond van de stukken evenmin kan 
worden aanvaard, dat, zoo,tls de genoemde 
Inste lling eveneens ste lt, van de zijde van 
het gemeentebestuur van De Bilt aan de 
vrouw het advies zou zijn gegeven naar e lders 
te vertrekken; 

dat voorts in aanmerking moet worden ge
nomen, dat de armlastige niet zonder meer 
het verlangen om naa,· elders te vertrekken 
aan het burgerlijk armbestuur te De Bilt 
heeft kenbaar gemaakt, doch dat zij er daarbij 
op heeft gewezen, dat zij naar Den Haag 
wilde vertrekken, omdat zij zeker was aldaar 
door bemiddeling van hare kennissen werk 
voor hare kinderen te v inden ; 

dat dit laatste aan het burgerlijk annbe
stuur te De Bilt ook wel aannemelijk moet 
zijn voorgekomen, aangezien het gezin, vóó,·
dat het zich in 1936 te De Bilt vestigde, reeds 
eenige jaren in de onmiddellijke nabijheid 
van Den Haag had gewoond, namelijk te 
Voorburg, waarheen het gezin ten slott,:, ook 
weer is teruggekeerd; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat zich hier geen geval voor
doet, a ls bedoeld in art. 40 der Armenwet, en 
dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
is belast enz. (A. B.J 

12 September 1938.KONINKLIJKBESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22bis j 0

• 

art. 19.) 
De instandhouding der onderhavige open

bare lagere school kan niet geacht worden 
ingevolge art. 19 te worden gevorderd, nu 
de kinderen, di e deze school bezoeken, 
onderwij kunnen ontvangen aan een school 
in dezelfde gemeente, die bereikt kan wor
den langs een goed begaanbaren binnen
weg zonder noemenswaard verkeer, terwijl 
de afstand van deze school voor de verst 
afwonencle kinderen niet meer dan 21/2km. 
bedraagt. 

De instandhouding van twee andere scho
len wordt wel gevorderd, nu bij opheffing 
daarvan wel op de overblijvende scholen 
plaatsruimte beschikbaar is, doch de lig
g ing dezer schol en zoodanig is, dat ze voor 
de kinderen van de op te heffen scholen 
gedeeltelijk niet, gedeeltelijk zeer moeilijk 
te bereiken zouden zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rheden tegen het be
sluit van Geel. Staten van Gelderland va11 
2 Maart 1938, voor zoover daarbij, onder II, 
goedkeuring is onthouden aan zijne besluiten 
van 13 December 1937, nummer 13a, 13b en 
13c, waarbij is beslist, dat de instandhouding 
onderscheidenlijk der openbare lagere schol en 
te Laag-Soeren, te Ellecom en te De Steeg, 
in die gemeente, ingevolge art. 19 der Lager 
Onderwijswet 1920 wordt gevorderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoo r-cl , advios van 
3 Augustus 1938, n°. 354; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
September 1938, n°. 9480, a fdeeling L. O.; 

0. dat de raad der gemeente Rheden, welke 
gemeente meer dan 25000, doch minder dan 
50000 inwoners telt, in zijne vergadering van 
13 December 1937 onder nummers 13a, 13b 
en 13c heeft besloten te beslissen, dat de in
standhouding van de openbare lagere scho
len, onderscheidenlijk te Laag-Soeren, te El
lecom en te De Steeg, welke scholen ingevolge 
het le lid van art. 22bis der Lager Onde,·
wijswet 1920 zouden moeten w0t·den opge
heven, ingevolge art. 19 der Lager Onderwijs
wet 1920 ,vordt gevorderd; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
op grond van art. 19 der Lager Onderwijswet 
1920 in elke gemeente voldoend lager onder
wijs moet worden gegeven in een genoegzaam 
aantal scholen; dat afwijking daarvan niet 
kan worden toegelaten, indien de ouders, 
voogden of verzorgers van twaalf of meer 
leerplichtige kinderen blijk geven, dat zij 
openbaar onderwijs voor deze kinderen in de 
gemeente verlangen, of, zoolang nog acht of 
meer leerplichtige kinderen de bestaande open
bare school bezoeken; en voorts, dat elk der 
dorpen Laag-Soeren, Ellecom en De Steeg 
een op zichzelf staand geheel vo rmt, los van 
andere dorpen der gemeente; dat het dorp 
Laag-Soeren op een afstand van meer dan 4 
km daarvan is gelegen; dat de bestaande 
lagere school aldaar bezocht wordt door ± 
75 leerlingen, waarvan ± 65 leerplichtige 
kinderen; die te Ellecom door ± 51 leer
] ingen, waarvan ± 48 leerplichtige kinderen; 
die te De Steeg door ± 50 leerlingen, waar
van ± 47 leerpl ichtige kinderen; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun be
si uit van 2 M aart 1938, n°. 111 , L. 0., aan 
deze raadsbesluiten hun goedkeuring hebben 
onthouden , uit overweging, dat krachtens het 
eerste en tweede lid van art. 22b·is der Lager 
Onderwijswet 1920 de scholen te Laag-Soeren, 
Ellecom en De Steeg moeten worden opge
heven, tenzij door die opheffing de toestand 
zou ontstaan, dat in de gemeente Rheden 
geen voldoend lager onderwijs zou worden 
gegeven in een genoegzaam aantal scholen , 
welke voor a ll e kinderen zonder onderscheid 
van godsdienstige gezindheid toegankelijk 
zijn; dat deze toestand zich slechts dàn zon 
voordoen, indien bij opheffing der in de even
genoemde dorpen gelegen scholen de leer
lingen dezer scholen geen plaats zouden kun
nen v inden in een andere openbare school; 
dat, getoetst aan dit beginsel - zijnde het 
eenige criterium voor de voldoening aan a1·t. 
19 , eerste lid , der wet - naar het oordeel 
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van Ged. Staten niet kan worden gezegd, dat 
de instandhouding van de openbare lagere 
scholen te Laag-Soeren , Ellecom en De Steeg 
ingevolge het evengemelde wetsartikel wordt 
gevorderd, aangezien voor de leerlingen dezer 
scholen voldoende p laats is op de overige 
openbare lagere scholen in de gemeente; dat 
bezwaren tegen de schoolopheffiug, als in de 
onderhavige raadsbesluiten aangevoerd, slechts 
voor Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, grond kunnen opleveren 
om ontheffing te verleenen ingevolge het 
derde lid van art. 22bis, welke bevoegdheid 
in het vie rde lid van dat artikel nader is ge
i-egeld, voor zooveel het afstandsbezwaar be
treft, en voorts nadere regeling heeft gevon
den in het zesde lid , waar zonder eenige be
paling sprake is van "bijzondere gevall en"; 

dat van deze beslissing de raad van Rheden 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat hij zich met de overwegingen van het be
streden bes] uit niet kan vereenigen; dat art. 
22bis, 2e lid , der Lager Onderwijswet 1920 het 
eerste lid van dat artikel (vorderende de op
heffing) niet van toepassing verklaart, indien 
ingevolge art. 19 der wet de instandhouding 
van een school wordt gevorde rd ; dat nu art . 
19 , bestaande uit zes leden, bij dezen zonder 
een ige beperking van toepassing wordt ver
klaard; dat het uitdrukkelijk in lid 1 vergt: 
"voldoend lager onderwijs in een genoegzaam 
aantal scholen"; dat a fwijking van den regel 
van l id 1 alleen kan worden toegestaan vol
gens de zeer streng omlijnde bepalingen van 
lid 2, waarin zelfs een verbod van afwijking 
is gelegen in de omstandigheid, dat ouders 
van 12 kinderen openbaar onderwijs vragen of 
dat 8 leer pi ichtige kinderen de bestaande 
openbare school bezoeken; dat hieruit de con
clusie is te trekken, dat het door Gedeputeer
de Staten aange legde en door hen alleen aan 
art. 19, le lid, ontleende cr iter ium, namelijk: 
dat de leerlingen geen plaats zouden kunnen 
vinden in een andere openbare school , respec
tievelij k dat voor de leerlingen voldoende 
plaats is op de overige openbare lagere scho
len in de gemeente, niet de wettelijke, op 
art. 19 in zijn geheel, berustende maatstaf is ; 
dat de geschiedenis omtrent art. 19 der Lager 
Onderwijswet 1920 uitwijst, dat, om te vol
doen aan den eisch van voldoend lager onder
wijs in een genoegzaam aantal scholen, ook 
een andere maatstaf dan alleen de evenge
noemde moet gelden, en wel deze, dat vol
doend lager onderwijs moet worden gegeven 
in een genoegzaam aantal, dat is: ook rede
lijke rwijs door de leerl ingen te bere iken aan
tal scholen: dat bij opheff ing van de onder
werpelijke 3 openbare lagere scholen daarvan 
geen sprake is, zoodat alsdan de gemeente 
niet zal hebben voldaan aan den e isch van 
art. 19 der wet; dat de totaa l beschikbare 
schoolruimte in Velp , Rheden, Dieren en 
Spankeren weliswaar rekenkundig voldoende 
zou zijn om alle lee r! ingen der 3 op te heffen 
schol en, bij verdeel i ng over die dorpen, daar
in te plaatsen, doch dat de door de kinderen 
af te leggen afstanden (afstanden van meer 
dan 4 km worden voor die kinderen regel) 
dan van dien aard zijn, dat niet meer kan 
worden gesproken van een genoegzaam aan
tal scholen; dat deze subjectieve e isch zich 

ten stelligste tegen de dan ontstane noodmak 
verzet, om 175 à 200 kinderen va n 6 tot 14 
jaar zich dag aan dag te doen verplaatsen, 
niet a lleen over grootere afstanden, doch ook 
langs wegen, die daarvoor wegens het drnkke 
snelverkeer niet geschikt, doch uitermate ge
vaarl ijk zijn; dat de raad niet onderschrijven 
kan de meening van Ged. Staten, dat bezwa
ren tegen de opheffing slechts gronden kun
nen vormen voor een mogelijke ontheff ing ex 
art. 22bis, 3e respectievelijk 6e lid der wet; 
dat deze bezwaren - al kunnen ze eventueel · 
óók gelden ten bate van dusdanige onthef
fingen - eveneens gelden ter beoordeeling 
van het subjectieve begrip, wat moet worden 
verstaan onder een genoegzaam aantal scho
len ; dat de geschiedenis van art. 19 ook de 
plaatselijke behoefte, en niet alleen die eener 
geheele gemeente als zoodanig laat meespre
ken; dat in verband hiermede moge worden 
opgemerkt: dat Laag-Soeren, zoowel als Elle
com en De Steeg op zichzelf staande dorpen 
vormen met e igen afgeronde kommen; da t 
Laag-Soeren, bezittende slech ts één lagere, 
zijnde de openbare lagere school, ge legen is 
op meer dan 4 km van elk ander dorp der 
gemeente; dat De Steeg en Ellecom ook bij
zonder lager onderwijs bezitten; dat de bij
zondere scholen niet zullen verdwijnen; dat 
bij opheffing van de openbare scholen geen 
openbaar onderwijs ter plaatse meer mogelijk 
is; dat de openbare school te De Steeg ook 
bezocht wordt door kinderen uit de Havikker
waard; dat bij opheffing van de school voor 
die kinderen openbaar onderwijs practisch is 
uitgesloten ; dat de naastgel egen school voor 
hen dan Rheden is (± 7 à 9 km) , respec
tievelijk Dieren ( ± 8 à 11 km) ; 

0. dat de instandhouding van de openbare 
lagere school in het dorp E llecom naar Ons 
oordeel niet geacht ka n worden ingevolge 
a rt. 19 der Lager Onderwijswet 1920 te wor
den gevorderd, nu de kinderen, die deze 
school bezoeken, bl ijke ns de ingewonnen ambts
berichten, zonder overwegend bezwaar het 
voor hen gewenschte onderwijs kunnen ont
vangen aan de openbare lagere school te Die
ren (gemeente Rheden), welke school door 
hen bereikt kan worden langs een goed be
gaanbaren binnenweg zonder noemenswaard 
verkeer, te rwijl de afstand van deze school 
voor de verst afwonende kinderen niet meer 
dan 2½ km bedraagt; 

dab hetze! fde ech ter niet gezegd kan worden 
met betrekking tot de openbare I age re scho
len in de dorpen De Steeg en Laag-Soe re n ; 

dat wel iswaa ,· bij opheffing van deze scho
len in de gemeente Rheden een aantal open
bare lagere schol en zou overblijven, waarin 
voor de kinderen, die thans de evengenoemde 
schol en bezoeken , plaatsruimte beschikbaar is, 
doch dat de ligging van de overblijvende scho
len zoodanig is, dat ze voor de k inderen uit 
De Steeg en Laag-Soeren gedeelte lijk niet, 
gedeeltel ijk zeer moeilijk te bere iken zijn; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ongegrondverklaring voor het overige 
van het ingestelde beroep, het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 2 
Maart 1938, n°. 111, L . 0., te vernietigen, 
voorzoover daarbij goedkeuring is onthouden 
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aan de besluiten van den raad de l' gemeente 
Rheden va n 13 December 1937 , oudersche i
denlijk n°. 13a en n°. 13c, en aan deze raads
besluiten a lsnog goedkeu r ing te verl eenen . 

Onze M iniste r van Onderwijs, K unsten en 
Wetenscha ppen is be l ast enz. 

(A.B.) 

12Septe,nber 1938. KONINKLIJK BE SLU IT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De bepa ling van a rt. 1 2e lid van het 
K . B. van 31 Dec. 1920 S. 953 vordert 
niet, dat in eene aanvrage a ls bedoeld in 
a r t. 72 de plaats va n de te stichten school 
moet worden aa ngegeven in di er voege, 
dat het kadast rale pe rceel, waarop de 
school zal worden gebouwd, word t ve r
meld. De vermelding in de aanvrage, dat 
de school zal worden gestich t " in de kom 
van het dorp B. in de gemeente" is als 
een voldoende aanduiding in den zin va n 
bedoeld a rt. 1 2e I id te beschouwen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het be roep, ingesteld door 

B. en W. van Abcoude-Baambrugge, tegen 
het beslu it van Ged. Staten van U trecht va n 
26 Apr il 1938, 3e a fdeeling, N °. 1551/1008, 
waarbij met ve rnietig ing van het besluit van 
den raad der gemeente Abcoude-B aambrugge 
van 4 Octobe l' 1937 is bepaald , da t de door 
het bestuur der Vereeni g ing " Onze hulp is 
van den H eere a lleen" voor Christelijk school
onderwijs te Baambrugge gevraagde medewer
king voor de stich t ing eener bijzondere lagere 
school , a ldaa r a lsnog moet worden ve rl eend ; 

Den R aad van S tate, Afdeel i ng voor de 
Geschill en va n Bestuur, gehoord , advies van 
24 Augustus 1938, N °. 403; 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenscha ppen van 3 
September 1938, 0

• 1064, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad de r gemeente Abcoude-B aam
brugge in zijne openbare vergadering van 4 
October 1937 heef t besloten, met voorbij gaan 
va n den in het praeadvies van B . en W. aan
gevoerden weigeringsgrond het bestuur van 
de Vereenig ing " Onze hulp is van den H eere 
all een" voor Christelijk schoolonderwijs, te 
Baambrugge, n iet-ontvankelijk te ve rklaren in 
zijne aa nvraag om de voor de stich t ing van 
een bijzondere lagere school in de kom van 
het dorp Baambrugge benoodigde gelden, be
doeld in a rt . 74 der L ager Onderwijswet 1920, 
uit de gemeentekas te ve rstrekken, overeen
komsti g a rt. 72 dier wet; 

dat de gemeenteraad daarbij in hoofdzaak 
heeft overwogen, da t de raad word t geplaatst 
voor de formeele besliss ing, a ls bedoeld in 
a rt . 75 de r L ager Onderwijswet 1920, en dus 1 
slechts heeft na te gaan : A. o f de normale 
eischen, aan het geven va n I ager onderwijs te 
stellen zull en word n overschreden, B . of de 
ingedi ~nde aa nvra ge voldoet aan de wettelijke 
e ischen ; dat, A . wat betreft de norm ale e1schen 
hie1·voren bedoeld , ui t de aanvrage niet blijkt, 
of de mogelijkhe id van ve rbouw van het thans 
bij de schoolvereeniging in gebruik zijnde 
(oude ) school gebouw (art. 205 der Lager On-

derwijswet 1920) wel onderzoch t is, waardoor 
dus niet ka n worden beoordeeld , o f de ge
wensch te voorzien ingen a l dan niet de nor
male e ischen, aan het geven va n lager onder
wijs te stellen, zull en te bui ten gaan ; 

da t B. wa t betreft de vraag, of de inge
diende aanvrage voldoet aa n de wet telijke 
e ischen, uit de aanvrage niet blijkt, of het bij 
de school ve reenig ing in gebruik zijnde (o ude) 
schoolgebouw (art. 205 der Lager Onderwijs
wet 1920) zal worden behouden, da n wel na 
afb raak daarvan een nieuwe school zal worden 
gesticht, te rwijl evenmin blijkt, waar de nieuwe 
school zal worden gesticht ; dat de formeele 
e ischen der onderwerpelijke aanvrage dus niet 
behoorlijk zijn in acht genomen; dat uit Ons 
besluit van 13 September 1937 blijken kan, 
dat in een aanvrage om gelden voor de stich 
t ing van eene nieuwe school de pi aats behoort 
te wo rden aangeduid, waar de school zal wor
den gevestigd ; 

da t, na dat he t bestuur van de evenvermelde 
Schoolvereeni g ing van di t raadsbeslui t in be
roep was gekomen bij Ged .Staten van Utrecht, 
dit coll ege bij zijn besluit van 26 Apr il 1938, 
3e a fdeel ing, N °. 1551/1008, met ve rnietig ing 
van het best reden raadsbeslui t het daa rtegen 
ingestelde beroep gegrond heeft ve rkl aard ; 

da t Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat vol gens het tweede lid van a r t. 1 van Ons 
beslu it van 31 December 1920 (S. N °. 953), 
tot vaststelling van voorschriften ter ui tvoe
ring va n de a rtt. 72 tot en met 86 der L ager 
Onderwijswet 1920 , cle aanvrage, bedoel cl in 
a r t . 72 dezer wet , behoort te bevatten een 
aanduiding van de plaats, waar het bestuu r 
der instel] ing o f vereeni g ing de nieuwe school 
wensch t op te richten ; dat ech te r di t voor
schrift in verba nd met hetgeen is bepaa ld in 
het tweede en de rde juncto het eerste I iel van 
a r t. 77 de r L ager Onderwij swet 1920 niet vor
de rt, noch kan vorderen, da t in de bedoelde 
aa nvrage het perceel , waar in de nieuwe school 
zal worden gevestigd of waarop het nieuwe 
gebouw zal worden gestich t, nauwkeurig wordt 
aangewezen; da t veeleer ui t het ve rba nd , dat 
bestaat tusschen de vorenaangehaa lde leden 
van a rt . 77 der wet en a r t . 1, tweede I id , van 
Ons besluit va n 31 December 19 20 {S. n°. 
953) , moet worden a fgele id , da t onder de 
woorden "eene aanduiding van de pl aats in de 
gemeente" is te ve rstaan een aa nwijzing van 
de wijk of omgeving, waarin de nieuwe school 
zal worden opgerich t ; dat in de bestreden 
aanvrage, dd. 1 Juli 1937, van het a ppellee
rend schoolbestuur aan den raad va n Abcoude
B aambrugge is medegedee ld, dat werd beslo
ten tot de " stichting van een bij zondere lagere 
school in de kom van het dorp Baambrugge 
in de gemeente"; da t , gelet op de pl a atse
lijke gesteldhe id, hun college van oordeel is, 
dat met de,e aanduiding kl aarblijke lijk is be
doeld de kern van het dorp Baambrugge en 
zij met betrekking to t de omgeving, waarin de 
school za l worden gest icht, geen reden voor 
twijfel opl evert, zooclat aan den e isch , gesteld 
in a rt . 1, tweede lid , van Ons besluit cl.cl . 31 
December 1920 (S. N °. 953) is voldaan ; dat 
mitsdien de raad de vorenbedoelde aanvrage 
ten onrech te niet-ontvank elijk heeft ve rklaard; 
da t , wat betreft de bij art . 205, de rde I id , 
vierden volzin , der L age r Onderwijswet 1920 
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geregelde bevoegdheid van don raad om de 
aanvrage af te wijzen wegens de bruikbaar
heid van het bestaande gebouw, hu n college 
van oordeel is, dat, nu uit de stukken blijkt, 
dat het gebouw, waarin de school thans ge
vestigd is, niet bruikbaar is, er op dien grnnd 
geen reden is tot afwijzing van de aanvrage 
om een nieuw schoolgebouw te stichten; dat, 
aangezien aan hun coll ege overigens niet is 
gebleken van bezwaren, op grond waarvan de 
tot den gemeenteraad gerichte aanvrage uit 
anderen hoofde had kunnen zijn afgewezen, de 
raad de gevraagde medewerking behoort te 
ver]eenen; 

dat van deze beslissing B. en W . van Ab
coude-B aambrugge, daartoe gemachtigd bij 
raadsbesluit van 13 Mei 1938, bij Ons in be-

1-oep zijn gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat, blijkens de considerans van het bestreden 
besluit van Geel. Staten, met de aanduiding 
.,de kom van het dorp B aambrugge in de 
gemeente" klaarblijkelijk zoude zijn bedoeld 
de kern van het dorp Baambrugge, waarom 
met betrekking tot de omgeving, waar in de 
school zal worden gesticht, geen reden voor 
twijfel zoude bestaan, zoodat aan den e isch , 
gesteld in art. 1, 2, lid , van Ons beslui t van 
31 December 1920 (S. N °. 953) zoude zijn 
voldaan; dat deze conclusie van Ged. Staten 
van Utrecht niet gedeeld wordt door den raad 
dezer gemeente, wijl de aanduiding van de 
plaats, waar de school zal worden gevestigd, 
hierdoor niet duidelijke r wordt aangegeven, te 
minder, waar de kern van het dorp B aam
brugge juist niet is gelegen ter plaatse va n 
het nog bestaande oude schoolgebouw der on
derhav ige schoolvereeniging, op welke p laats, 
naar de hier verkondigde vernnderste l I ing, 
vermoedel ijk het nieuwe schoolgebouw za l 
worden gesticht, gelijk ook door den Inspec
teur van het Lage r Onderwijs in de Inspecti e 
Breukelen is neergelegd in zijn advies aan 
Ged. Staten; dat vervolgens, indien die plaats 
voor dien bouw daarvoor zal worden bestemd, 
dan ook niet opgaat de ovenveging van Ged. 
Staten van Utrecht, in hun voormeld beslui t 
neergelegd, inhoudende: ,,dat met het begrip 
kom wordt bedoeld kern van het dorp Baam
brugge, hetgeen na ar de meening .van dat 
college ook voor de hand liggend is, a angezien 
men op kle ine plaatsen de school gaarne 
ceni gszins in het centrum bouwt en niet aan 
den buitenkant van het do1·p"; dat deze over
weging, hier als logisch voorgesteld, niet op
gaat, omdat ze indruisch t tegen de werkelijk
heid , wijl de plaats der bestaande school {en 
waarsch ijnlij k dus ook die der nieuwe school) 
ofschoon nog wèl in de kom, ech ter niet in 
de ke rn van het dorp Baambrugge ligt, maa t· 
juist meer aan den bui tenkant, noordzijde, 
van de kom van het dorp Baambrugge is ge
legen, waardoor dus met het begrip kern , a ls 
door Ged. Staten bedoeld , de plaats geens
zins duidelijker wordt geformul eerd; dat ver
der, naar de meening van den raad, aan het 
bepaa lde in a rt. 1, onder 2, van Ons · besluit 
van 31 Decembe ,· 1920 (S. N °. 953), waarin 
,·oor de stichting van een nieuwe school te
vens moet zij n vermeld eene aanduiding van 
de plaats in de gemeente, waar die school 
word t gevestigd, eerst dàn is voldaan, wan
neer in de aanvrage, a ls bedoeld in art. 72 

dei· Lager Onderwij swet 1920, die p laats 
nauwkeur ig is aangegeven; dat daarom een 
aand uiding a ls de onderhavige, te weten "in 
de kom van het dorp Baambrugge", veel te 
ruim is, te meer, daar de kom van het do1·p 
± 2½ lnn lang is; dat deze inte rpretatie ten 
slotte ook steun vindt in Ons beslui t van 13 
September 1937, N°. 14, waarbij een soort
ge lijke aanvrage a lsnog niet-ontvankelijk werd 
verklaard, o p grond van de erkenning, dat 
die aanvrage, ingediend bij den raad der ge
meente Waddinxveen, niet a ls een behoorlijke 
aanvrage in den zin van art. 72 is aange
merkt; 

0. dat Wij met Ged. Staten van oordeel 
zijn, dat de bepaling van art. 1, 2e I id , vau 
Ons beslui t van 31 December 1920 (S. N °. 
953) niet vordert, dat in eene aanvrage, a ls 
bedoeld in art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920, de plaats van de te stich te n school moet 
worden aangegeven in die1· voege, dat het 
kadastrale perceel, waarop de school zal wo1·
den gebouwd, wordt ve11neld; 

dat zulks zich met name niet zou ,·e rdragen 
met art. 77, 2e lid, der wet, volgens welke 
bepaling de gemeente een bestaand gebouw 
a ls schoolgebouw beschi kbaae ka n stellen, en 
evenmin met het bepaalde in het 3e l id van 
dat wetsartikel, dat in a ll e andern gevall en 
overeenstemm ing tusschen de gemeente en het 
schoolbestuur moet worden verkregen o. m. 
omtrent de keuze van het terrein; 

dat het beroep van den gemeenteraad op 
Ons besluit van 13 September 1937, N °. 14, 
in zake de stich t ing van een bijw ndere school 
te W addinxveen in deze niet opgaat. aange
zien in dit geval de aanvrage slech ts gewaag
de van de stichting Yan een bijzondere lage rP 
school "op een nader te bepalen pi aats" en 
derhalve in he t geheel geen aanduiding van 
de p i aats der school gaf; 

dat Wij voorts eveneens de meening van 
Ged. Staten deel en, dat in het onderwerpelijke 
geval de vermelding in de aanvrage, dat de 
school zal worden gesticht " in de kom van 
het dorp Baambrugge in de gemeente" als 
een voldoende aanduiding in den zin van art . 
1, 2e lid, van Ons hiervoo,· vermeld beslui t 
is te beschouwen; 

dat mitsdien het bestrnden beslui t van Ged. 
Staten van Utrncht behoort te worden geh a nd
haafd ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te ve1·kla ren. 
Onze Minister vun Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. R) 

.l2 September 1938. KONI KLIJKBESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Eene voorziening (i. c. het aanb rengen 
van een a fscheiding la ngs een speelplaats), 
waarbij eene andere construct ie wordt ge
bezigd in de p laats van eene vrnegere, 
waarvan de ondeugdelijkheid was gebl.i
ken, moet worden aangemerkt a ls eene 
verander ing van inrichting, a ls bedoeld in 
art. 72. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
.Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der vereeniging "School met den 
Bijbel", te Nieuw-Roden, gemeente Roden, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 11 Mei 1938, N°. 103, tot onge
grondverklaring van het beroep van den 
appellant t egen het besluit van den raad der 
gomeehte Roden van 25 Maart 1938, N°. 64-7, 
waarbij de aanvrage om medewerking over
eenkomstig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 voor het aanbrengen van een terreinafschei
ding voor de speelplaats der bij zondere lagere 
school te Nieuw-Roden is geweigerd ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Augustus 1938, N°. 400 ; 

Op de voordracht van Onzen Mimster van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
September 1938, N°. 10163, Afcleeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Roeien in zijne 
vergadering van 25 Maart 1938 op de aanvrage 
van het bestuur der Vereeniging "School met 
den Bijbel" , t e Nieuw-Roden, tot beschik
baarstelling t en behoeve van de van deze ver 
eeniging uitgaande school te Nieuw-R oden van 
de gelden, benoodigd voor het aanbrengen van 
een afscheiding tusschen de speelplaats dezer 
school en den voorgelegen openbaren weg, af
wijzend heeft beschikt, uit overweging, dat in 
1931 bij den bouw der school een hekwerk voor 
afrastering ter plaat se, als door den adressant 
bedoeld, is aangebracht, welk hekwerk echter 
thans niet meer aanwezig is ; dat derhalve niet 
gesproken kan worden van een verandering van 
inrichting, maar van vervanging van een be
staande afscheiding door een nieuwe, waarvan 
de kosten bestreden moeten worden uit de ver
goeding ingevolge artikel 101 der Lager -Onder
wijswet 1920; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Drenthe in be
TOep was gekomen, dit college bij besluit van 
] l Mei 1938, 0 • 103, dit beroep ongegrond heeft 
verklaard, ui t overweging, dat, nu bij den bouw 
van de school reeds een afscheiding tusschen 
het speelterrein en den openbaren weg was tot 
stand gebracht, de afscheiding, welke het school
bestuur thans wil aanbrengen, moet worden be
·chouwd als dienende ter vervanging van de 
vorige, zij het ook, dat de oude afscheiding met 
het oog op de daaraan jaarlijks verbonden onder
houd kosten ten slotte is weggenomen ; dat 
mitsdien in dit geval van een verandering van 
inrichting van het speelterrein in den zin van 
artikel 72 der wet geen sprake is ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
weliswaar de raad der gemeente Roden in de 
vergadering van 25 Maart 1938 afwijzend op 
het genoemde vei:zoek heeft beschikt, maar dat 
di t alleen op advies van hoogerhand is geschied, 
daar bij een voorgaande vergadering de raad 
roet 11lgemeene stemmen de gevraagde som 
had toegestaan ; dat hieruit blijkt, dat de raad, 
op de hoogte zijnde van den plaatselijken toe
stand , van de noodzakelijkheid van een degelijke 
afscheiding overtuigd was ; dat ook volgens 
het bouwbesluit voor lagere scholen een af
scheiding van de speelplaats met den openbaren 
weg verplicht is, hoewel daarmede echter bij 

den bouw der school niet voldoende rekening 
is gehouden ; dat door zijn bestuur in het be
roepschrift aan Gedeputeerde Staten de volgende 
punten naar voren zij n gebracht : dat er nooit 
een deugdelijke afscheiding is aangebracht ; 
dat , toen de school in 1931 gebouwd is, de voor 
de school loopende weg nog geen verkeersweg 
was, maar een zandpad met nagenoeg geen ver
keer, waarlangs door het bouwkundig toezicht 
een degelijke afscheiding overbodig werd geacht; 
dat zijn bestuur zich daarbij noodgedwongen 
heeft neergelegd, en ten slotte genoegen heeft 
genomen met een meer als grens bedoelde 
noodafscheiding, bestaande uit houten paaltj es 
met gaas, welke bij na ieder jaar vernieuwd 
moesten worden, en na eenige jaren van reparatie 
t en slotte geheel zijn weggenomen ; dat, nu de 
weg echter een straatweg is geworden met ver
keer, zijn bestuur meent, dat een deugdelijke 
afscheiding niet meer achterwege kan blijven, 
temeer, omdat voertuigen soms het speelterrein 
oprijden, om er te draaien, en gevaar voor de 
kinderen niet uitgesloten mag worden geacht ; 
dat, omdat het bouwkundig toezicht t oenmaals 
meende, dat een goede afscheiding niet noodig 
was, het niet billijk geacht kan worden, dat de 
schade bij geheele verandering van de situatie 
voor rekening van de schoolvereeniging moet 
komen ; dat er geen sprake van is, dat een be
staande afscheiding vervan~en wordt door een 
nieuwe, maar dat wel degelij k van verandering 
van inrichting kan gesproken worden, ook mede 
hierom, dat de school door uitbouw van het dorp 
in de bebouwde kom is opgenomen ; dat zijn 
bestuur niet zonder deugdelijke reden een be
roep meent te kunnen doen op artikel 72 der 
Lager -Onderwijswet 1920, omdat de financieele 
positie der school niet gunstig kan worden ge
noemd, te meer, daar de exploitatie van een 
school met ongeveer 50 leerlingen niet voor
deelig werkt, en de school de bedoelde afschei
ding noch uit eigen middelen kan beko tigen, 
noch uit de kosten, bedoeld in artikel 101 der 
wet ; dat het bestuur slechts een enkele maal 
een beroep op arrikel 72 der wet heeft gedaan, 
on de laatste vier jaar in het geheel niet, en 
zooveel mogelijk alle onkosten uit artikel 101 
heeft bestreden, zelfs a l was er kans aanwezig, 
om een of ander langs den weg van artikel 72 
te verkrijgen, en ook met aanschaffing van 
andere leermethoden steeds zoodanig heeft 
gehandeld, dat geen extra aanvrage noodig 
was ; dat de bedoelde afscheiding, vervaar
digd van ijzer en beton, meer dan f 100.- zal 
kosten, waarvan slechts f 70.- extra is aan
gevraagd, waaruit blijkt, dat het bestuur een 
gedeelte uit de exploitatiekosten volgens artikel 
101 bij wenscht te dragen; dat zijn bestuur nog
maals zijn meerring verdedigt , dat hier wel dege
lijk van verandering van inrichting sprake is, 
wat ook al blijkt uit meermalen voorgekomen 
soortgelij ke gevallen in andere gemeenten, 
ook mede, omdat de school eerst buiten het dorp 
stond, maar door aanbouw van het dorp een 
straatweg met verkeer is ontstaan, zoodat, waar 
vroeger een afscheiding onnoodig geacht kon 
worden, dan alleen als grens, thans de geheele 
situatie is gewijzigd, en een afscheiding ter be
veiliging van de kinderen noodzakelijk is, daar 
er werkelijk gevaar aanwezig is, en het belang van 
het onderwijs door het plaatsen van een hek 
ten sterkste mede wordt gediend, nog verder af-
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gezien van het have~ ooze aa~zicht ; dat, hoe
wel gezien de financieele pos1t1e der gemeente 
Roden, volgens de meening van z ijn bestuur 
hier een nog grooter belang op het spel st aat ; 

0. dat, blijkens de bij de aanvrage gt':voegde 
toelichting, het verzoek om medewerkwg be
treft het aanbrengen van een afscheiding, be
staande uit betonnen palen , welke door ijzeren 
stangen verbonden zijn, zulks ter vervanging 
van de vroeger aa nwezig geweest zijnde houten 
noodafscheiding ; 

dat zoodanige voorziening, waarbij eene 
andere constructie wordt gebezigd in de plaat s 
van eene vroegere, waarvan de ondeugdelijk
heid was gebleken, naar Ons oordeel moet wor
den aangemerkt als eene verandering van in
richting, a ls in artikel 72, l e lid, der L ager
Onderwij swet 1920 bedoeld, wa-arvoor inge
volge deze wet sbepaling aan den gemeenteraad 
medewerking kan worden verzocht; 

da t met de Inspectrice van het Lager Onder
wij s in de inspectie As en moet worden aange
nomen, da t de door het schoolbestuur beoogde 
voorziening wenschelijk is, daar de omgeving , 
waarin de school staat, drukker is geworden en 
ook het verkeer langs den weg, waaraan de 
school is gelegen, toegenomen is en voor de kin
deren gevaarlijker is geworden ; 

da t op grond hiervan moet worden geoor
deeld, dat door de inwilliging van de aanvrage 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwij s t e stellen, niet worden overschreden; 

dat de raad dus ten onrechte op de aanvrage 
afwijzend heeft beschikt en Gedeputeerde 
Sta ten ten onrechte dit raadsbesluit hebben ge
handhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwij swet 1920; 
H e bben goedgevonden en verst aan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 
Mei 1938, 0 • 103, en van het besluit van den 
raad der gemeente Roden van 25 Maart 1938, 
N°. 64.7, t e beslis en, da t de door het school
bestuur in deze gevraagde medewerking door 
den gemeenteraad alsnog moet worden ver
leend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunst en en 
Wet enschappen is belast enz. 

(A . B .) 

13 S eptemb er 1938. BESCHIKKING va n den 
Voorzitter van den R aad van Ministe rs, 
n°. 385 , Kabi net M. R ., betreffende ui t
voerin1_; 11r t ike l 97b , 2e lid, Al gemeen 
Rijksamotena renreglement. (Verboden ver
eeni g ingen. ) 

De Minister va n Staat , 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 
Gelet op art ikel 97b, tweede lid va n het Al -

gemeen Rijksambtenarenreglement, a rt. 58b, 
tweede lid van het Algemeen R eglement Rijks
hoogere Burgerscholen, a rt. 69b , tweede I id 
van het Al gemeen Reglement Rijk kweak
scholen, art. 67b , tweede lid va n het Ambte
na renreglement Rijkslee rschol en en Rijks la
gere scholen en a rt. 90, tweede I id van het 
Algemeen Ambtenaren-reglement Staten-Gene
raal, 

H eeft goedgevonden: 
1. in te t rekken zijn beschikking van 5 Apr il 

1934 n°. 220, K abinet M. R. 1, betreffende 
ui tvoering van a rt . 97 b, tweede lid van het 
Al gemeen Rijksambtenaren-reglement art. 68b, 
tweede lid va n het Al gemeen reglement Rijks 
hoogere burgerschol en , art. 69b, tweede lid 
van het ambtena ren-reglement Rijkskweekscho-
1 en en Rijksno rmaall essen en art . 67b , tweede 
lid van het Al gemeen reglement Rijks-lee r
schol en en Rijks- lagere schol en, a lsmede zijn 
beschikking van 15 October 1936, K abinet M. 
R. n°. 373 I 2 ; 

2. te ve rkl aren, dllt de hie rna onder de 
rub rie ken A . B . C. en D. vermelde ve reeni g in
gen om de doe leinden, di e zij nastreven, of de 
middelen, die zij aanwenden, de behoorlijke 
vervu ll ing door den ambtenaar in 's Rijks
dienst van zijn pi ich t a ls ambtenaar kunnen 
in gevaar b rengen of schaden: 

A . de Communistische Part ij-N ederland (C. 
P. N. ) ; 

de g roep Internationale Communisten (G . 
I. C.), de werkgroep van R aden-Communisten 
en de werkg roep van R evolut ionna ire Arbei
de rs; de R evolutionna i r-Socia l istische Arbei
ders P artij (R. S . A . P .), de L enini stische 
jeugdgarde, het N ationaa l Arbeids Secreta ri 
aat (N. A. S . ) met aangesloten vakgroepen, 
het Internationaal Solida ri te its F onds (I. S . 
F .), de Vereeni g ingen voor Volksontw ikkeling 
(V. V. V. 0 .) en de Vereeni g ingen voor Socia
listische Ontwikkeling (V. V . S . 0. ) : 

de Groep van Bol sjiwiki-L eninisten en cle 
Jonge Bol sjiwiki-L eninisten; 

de Bond van R evolut ionnair-Socia listen (B. 
R. S .) en het Onafh ankelijk Socialist isch 
J eugdverbond (0. S . J. V . ); 

de L a ndelijke Bond va n plaatse lijke ver
eenig ingen van Overhe ids- en semie-Overhe ids
personeel ; 

de Synthetische Orde; 
de Socialistische Li ga va n Ant i Oorlogs 

St rijders (S. L . A . 0 . S.) ; 
de Vrijdenkersve reenig ing " de Dageraad"; 
de V rije J eugd Organisatie; 
de P erh impuna n Indones ia; 
a ll e a narchistische groepen, waar onder de 

g roepen rond " de A rbeider", de groepen rond 
,,de Vrije Socia list", de Ve reeniging van So
c iaal-Ana rchisti sche Actie (S. A . A.) , de Ver
eenig ing Anarchistische U itgeverij (V.A. U.), 
de Bond va n Ana rcho-Social is ten (B. A. S .) , 
het N ederlandsch Syndicalistisch Va kverbond 
( . S . V .), de Syndica li stische Vrouwenbewe
gi n g (S . V . B. ) , d e L a nde lijke J e ug draad m et 
aanges loten organisaties, het Fonds voor In
ternational e Solida ri teit, de F ederati e va n 
Anarchisten in N ederl a nd (F. A . N .), de In
te rnationale Ant i-Milita iri stische Aaneenslui 
t ing (I. A. M . A .), het In ternationaa l Ant i
Militairist isch Bureau (I. A. M. B.), d e In
te rnationa le Anti -Mil ita iristische Vereeniging 
(I. A.M. V. ) en het Comi té voor Actie Dienst
we igeringsmanifest "Mobili seeren" ; 

B. de N ationaa l Socialistische Beweging 
( . S. B.); 

de ationa a l Socia listische ederl andsch<' 
Arbeide rs P a rtij (g roep Kruyt) ; 

1 C. V. 1934 bl z. 148. 
2 C. V. 1936 blz. 328. 
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de N ationaa l-Soc ia listische Al'be ide l's Partij 
(groep va n R a p pard ); 

het N ederl a ndsche Vol ksfascisme " Zwa rt 
F t\Î nt"; . 

d , ederl a ndsche Vol kspar tij (N. V . P. ); 
C. Zg n. M antelo rganisaties van een der 

boven ·<irmelde organisaties, waarbij onde r 
n1ante]o '.{anisaties zijn te ve rstaan : organisa
t ies va n <ilke - hoewel wordt voorgegeven , 
<l at zij bove de staatkundi ge partij en staan en 
zich met uitscha ke ling van poli t ie ke oogmer 
ken, bepale n tot het nastreven van social e, 
cu ltureele o f huma ni taire doele inden o f wel 
tot de beoefeni ng van l ichaamsontwikkeling en 
sport - moet worden aangenomen - b.v. om 
d a t de le iding gehee l of ove rwegend in handen 
is va n leden van een bepaalde poli t ieke groep 
- dat zij in werkelijkheid zijn opger ich t of in 
sta nd worden gehouden m et het doel om mid
de llijk en op bedekte wijze de oogmerken van 
d ie g roep te bevorde re n met name door niet 
tot die g l'oep behoo rende personen binnen haar 
bere ik te b rengen; 

in dezen zin kunnen als communistische man
te lorganisati es worden aangemerkt onde r a n
d re: 

de Vernenig ingen voor Cul tuu r ontwikke ling 
en on ts pa nning (V. C. 0 . 0.) en a ndere plaat
se! ijke jeugdvereenig ingen met overeenkomstig 
doel onder dive rse namen a ls T em po, Raak, 
F it, Voo~waarts, en z., de Ve reeni g ing van 
Vr ienden van de Sovjet-Unie (V. V . S. U .}, 
de Centrale voor Vo lkscul tuur en aangesloten 
ve reeni g inge n, de N ederl a ndsche Roode Hulp 
(N. R. H. }, het W ereld Vrouwen Comi té tegen 
Oorl og en F asc isme (Afd. ed .}, de Studen
tenvereeni g ing VOO !' Vrijhe id en Cul tuu r, de 
Bond van K unstenaal's ter Ve rded ig ing van 
K ultu reele R ech ten (B. K. V. K.), enz.; 

en a ls N atio naa l-Socia listische ma ntelo rga
nisaties, onder a ndere : de Nat ionale J eugd 
S torm, de N ederland che We rknemers Ve reeni 
g ing met aan gesloten va k- en ontspa nnings
g roepen, de N ationale R eisvereenigi ng enz. ; 

D. K erk en V rede, Al gemeen N ederl and
sche Vrouwen V redesbond , de Inte rnationa le 
V rouwenbond voo r V rede en Vrij he id , sectie 
N eder la nd , J ongeren V redes Actie (J . V . A.), 
Al gemeene N ederla ndsche Vredes Actie (A. 
N. V . A . ), K atholie ke J ongeren Vredes Actie 
(K. J . V . A.}, N ederlandsche Sectie van de 
" W al' R esiste rs In ternational" , Vri enden va n 
Indi a. 

(B .) 

14 Septem ber 1938. KONINKLIJKBESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22bis j 0

• 

a r t . 19 . ) 
D e ophe ffing de,· onderhav ige openbare 

lagere school ka n niet geach t wo rden te 
worde n gevorderd, nu ingeval van oph'l f
fin g de kinderen , ten geta le van 28, zou
de n moeten wo rde n gezonde n naa r scholen, 
waarheen de a fstand voor 9 hunner ,nee r 
da n 4 k. m . bed raagt. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
B esch ikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad de r gemeente Voorst, tegen het be
slui t van Geel . Staten van Gelderl a nd van 

16 Maart 1938, n°. 100, L. 0., waa rbij goed
keuring is ontho uden aan zij n bes! u it van 28 
J a nuar i 1938, n°. 64, 1/235, waar bij is bes lo
ten te verklaren, dat de instandho uding van 
de o pen bare lagere school te K a tlijk , in die 
gemeente, ingevolge a r t. 19 der L age r Onde r
wijswet 1920 wo rd t gevorde rd ; 

D en R aad van S tate, Afdeel ing voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord , advies va n 
10 Au gustus 1938, n°. 300 ; 

Op de voordrach t van Onzen M iniste r van 
Onde rwijs, Kunsten en ·w etenschappen van 9 
September 1938, n°. 9720, Afd. L . 0 .; 

0 . dat Ged . S taten van Gelderl and b ij hun 
evenve rmeld beslu it hebben overwogen, dat 
het gemiddelde aantal leerlingen der boven
bedoelde school ged urende 1937 heeft bedra
gen 28; dat de raad van V oorst zijne be
si iss ing hiermede heeft gemotivee rd , dat bij 
ophe ffi ng der school de grootste he lf t der 
lee rli ngen meer d an 4 km van een a nde1·e 
openba re lage re school verwijderd zou zijn en 
in de betrok ken streek, welker bevolk ing zeer 
gehech t is aan haar school, geen vo ldoend 
openbaa r lager onde rwij s meer gegeven zou 
worden ; dat hun coll ege van oordeel is, dat 
krachtens het eerste e n tweede I id van a r t. 
22bis de r wet de school te K adij k moet wor
de n opgeheven, tenzij doo r d ie opheffin g de 
toestand zou ontstaan, dat in de gemeen te 
Voorst geen voldoend lager onderwijs wu 
worden gegeven in een genoegzaam aanta l 
scholen , welke voor a ll e k inderen zonder on
dersche id van godsdiensti ge gezindhe id toe
gankelijk zijn ; dat deze toestand zich slech ts 
dà n rou voordoen, indi en b ij ophe ffi ng vas de 
school te K adijk de leer! ingen dezer school 
geen p laats zouden ku n nen v inde n in een 
ande re open bare school ; dat, getoetst aau di t 
beginsel - zijnde het een ige criterium voor 
de voldoening aan art. 19 , eerste lid , de r wet 
- naa ,· het oordeel van Geel. Staten niet ka n 
worden gezegd, dat de instandhouding van de 
openba re lagere school te Kadijk ingevol ge 
het evengemelde wetsartikel wordt gevorderd, 
aangez ien voor de leerl ingen deze r school vol
doende plaats is in de o ver ige negen open
bare lagere scholen in de gemeente Voorst; 
dat bezwaren tegen den g rooten a fsta nd naar 
een andere openbare lage re school , a lsook 
eventueele a ndere bezwa ren tegen opheffing 
van de school te K adijk, slech ts voor Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, grond kunnen o pleveren om ont
he ffi ng te verl eenen ingevolge het derde lid 
van a r t . 22bis, welke bevoegdhe id in het vier
de lid van da t artikel nader is geregeld, voor 
zoovcel bet a fs tandsbezwaar betre f t, en voorts 
nadere regeling heeft gevonden in het zesde 
lid, waar zonder eenige be pa ling spra ke is 
van "bij zondere gevall en"; dat, op grond 
Yan het vorenstaande het onderh a vi ge raads
besl u it niet voor goed keur ing in aan merki ng 
kan komen ; 

dat de raad der gemeente Voorst in beroep 
aanvoert, dat naar zijn oordeel ophe ff ing der 
onde rha vige school wel degelijk bez,varen m et 
zich mede zou brengen, aangez ien in verband 
met te grooten a fsta nd de aanwezigheid van 
de overige negen openbare lagere scholen in 
dezen geen rol speel t; dat de openbare l a
gere school te K adijk daarom moet worden 
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aangemerkt als een specifieke streekschool, 
waaraan de bevolking van den Katlijk, welke 
een e igen karakter draagt en in haar geheel 
voorstandster is van openbaar onderwijs, zon
der uitzondering gehecht is; dat van de op
heffing van deze school het gevolg zou zijn, 
dat in de streek, waar zij is gevestigd, geen 
voldoend lager onderwijs zou worden gegeven 
in een openbare l agere school, welke voor 
a ll e ki nderen zonder onderscheid van gods
dienstige gezindheid toegankelijk is; dat der
halve instandhouding van de meergenoemde 
openbare lagere school naar zijne meening 
zeer zeker ingevolge art. 19 der Lager On
derwijswet 19 20 wordt gevorderd ; 

0. dat in dit geschil moet worden be li st, of 
ingeval van opheffing van de openbare schooi 
le Kadijk zou kunnen gezegd worden , dat in 
de gemeente Voorst niet voldaan zou zijn aan 
den eisch van art. 19 , le lid, der Lager On
derwijswet 1920, dat aldaar voldoend lager 
onderwijs moet worden gegeven in een ge
noegzaam aantal scholen, welke voo,· al le 
kinderen zonder ondersche id van god dienstige 
gezindheid toegankelijk zijn; 

dat, de omstandigheden , zooals die zich in 
het onderhavige geval voordoen, in aanme,·
king genomen, naar Ons oordeel de ophef
fing van de openbare school te Kadijk inder
daad niet met het bepaalde in de evenge
noemde wetsbepaling vereenigbaar is; 

dat met name het deel der bevolking in de 
gemeente Voorst, dat zijne kinderen openbaar 
ondern•ijs wil doen genieten, niet geacht kan 
worden daartoe overeenkomstig het meerge
melde wetsvoorschrift voldoende in de ge
legenheid te zij n gesteld, indien d iegenen on
der hen, die in Katlijk en omgeving wonen, 
hunne kinderen, ten getale van 28, naar de 
naastbijzijnde openbare schol en moeten zen
den, waarheen, blijkens nadere op verzoek 
van de Afdeeling van den R aad van ,State 
voor de Gesch illen van Bestuur verstrekte in
lichtingen, de afstand voor 9 leerlingen meer 
dan 4 km bedraagt; 

Gez ien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, het vorenvermelde bes lu it 
van den raad der gemeente Voorst alsnog 
goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetenschappen i belast enz. 

( . B.) 

14 Septe,nber 1938. KONINKLlJ KBESLU ['f. 
(Armenwet Art. 40.) 

Wel is door het burgerl ijk a nnbestu11r 
te B. aan de ,nml astige een ger ing bedrag 
(f 3) verstrekt om haar in staat te stell en 
naar H. te rug te keeren, doch nu ,·ast
staat, dat de armlastige zei fstandig het 
plan tot terugkeer heeft opgevat en ook 
over igens aan het burgerl ijk armbestuu r te 
B. geen ve1·wijt kan worden gemaakt, dat 
de arm I astige zich tenslotte genoodzaakt 
zag naar H. terug te kee ren, is "afschui 
ving" niet aanwezig. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 1 
Beslissende het gesch il ove ,· do beta ling van 

de kosten van ondersteuni ug van Teuntje van 
der Haar-Kinderdijk; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Augustus 1938, N°. 367; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 September 1938, 
N°. 9666, Afdee li ng Armwezen; 

0. dat T euntje Kinderdijk , toenm aals ge
huwd met Th . van d r Haar, met wi en zij 
evenwel niet samenleefde, zich omstreeks 16 
April 1934, komende ui t de gemeente Baa rn , 
te Haarlem ve t igde, al waar zij zich op 2 
Augustus 1934 wendde tot den d ienst voor 
faatschappel ij k Hulpb toon met een verzoek 

om ondersteuning; 
dat B. en W. van Haarlem van 001·deel zijn, 

dat zich hier een geval van afschuiv ing, als 
bedoeld in a r t. 40 de,· Armenwet, van de zijde 
van het burgerlijk armbestuur te Baarn heeft 
voorgedaan. daartoe aanvoerende, dat Me: 
juffrouw Van de,· Haar-Kinderdijk desge
vraagd mededeelde, dat het burgerl ijk arm
bestuur der gemeente Baarn haar de gelden, 
benood igd om de kosten van haar verhu izing 
naar Haa rl em te vol doen, tot dat doel ter 
hand heeft gesteld, zonder behoor lijk te doen 
onderzoeken, of zij in Haarlem in haar levens
onderhoud zou kunnen voorzien; dat o'lejuf
frouw V an der Haar te Baarn bij haar zuster 
Mejuffrouw V an Vulpen inwonend was; dat 
de laatstgenoemda werd ondersteund door het 
Burgerlijk Arml,e tuur: dat Mejuffrouw V an 
der Haar, aangezien haar zuster haar niet 
la nger zonder vergoeding kon onderhouden. 
een verzoek om onder tand bij het burgerl ij k 
armbestuur heeft ingediend, dat ech ter werd 
afgewezen; dat uit de ter ,,ake gevoerde cor
respondentie met het burge1·l ijk armbestuur 
te B aarn blijkt, dat de mededeelingen van 
Mejuffrouw V a n der H aar juist waren, be
nevens dat het burgerlijk armbestuur der ge
meente Baarn het ve rzoek om ondersteuning 
van Mejuffrouw Van der Haar had afgewe
zen, omdat het bij hem niet gebruikelijk was 
aan meerdere personen, d ie tot een gezin 
behooren, a fzonderlijk ondersteuning uit te 
keeren, doch dat rle aan Mejuffrouw Van 
Vulpen, voornoemd, verleende ondersteuning 
evenmin verhoogd is, nu het ve rzoek van haar 
bij haar inwonende zuster was a fgewezen ; 

dat B. en W. van B aarn daartegenover aan
voeren, dat M ejuffrouw Th. van der Haar, 
geboren Kinderdijk, indertijd van H aarlem 
in de gemeente Baarn is gekomen, ten einde 
bij haa i· zuster, de W eduwe Vnn Vu1pen-Kin
derdij k, wat aan te sterken na ha ar ontsl ag 
ui t een ziekenhuis te Haarlem ; dat Mejuf
frouw Van Vulpen werd ondersteund door 
het burger! ij k armbestuur te Baarn ; dat "" 
Mejuffrouw Van der H aar zich bij het bur
gerl ijk a rmbestuu r vervo gde, ten e inde ook 
zei f ondersteuning te ver hijgen: dat het ge
noemde bestuur dit verzoek heeft afgewezen , 
omdat de be ide zusters e n gez in vormden en 
a ls regel in een gez in ook maar één onder
steuning gegeven wordt; dat, indien de in
komsten van l\lJej uffrouw Van Vulpen dus 
niet toereikend waren om met haar zuster te 
leven, deze da n ook een verwek om verhoo
ging van den teun had moeten doen; - dat 
dit ech ter nimmer is geschied ; dat intusschen 
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de verhouding tusschen de zuste rs ook niet 
goed was, welke omstandi gheid mede tot ver
t rek van de bedoelde persoon heeft gele id ; 
dat Mejuffrouw Van der H aar het burgerlijk 
armbestuur heeft verzocht baar in staat te 
stellen naar H aa rl em terug te keeren, omdat 
zij vermoed <ile, dat zij daar weer werk zou 
ku nnen krij içen ; dat het burgerlijk armbe
stuur haar daarop re isgeld heeft verstrekt, 
echter in di e mate, dat zij bij niet slagen 
naar B aarn had kunnen terugkeeren ; dat 
Mejuffrouw Va n de r H aa r dus, zooa ls ui t het 
vornnstaande blijkt, geheel vrijwillig en zon
rler invloed van de zijde van het burgerlijk 
a rmbestuur te Baa rn, naar H aarlem is terug
gekeerd ; 

dat de Directeur van M aatschappelijk Hulp
betoon, te Haa rl em, hiermede in ken nis ge
steld, onder m eer schrijft, 3. da t volgens door 
Mejuffrouw V an der H aar bij een nader on
derhoud gedane verklar ingen, haar zuster , 
:Mejuffrouw Van Vulpen, bij wie zij te B aarn 
ve rbleef, ondersteuning voor haar had aan
gevraagd ; dat inwilli g ing van deze aanvraag 
zou zijn gewe igerd , omdat, zooals mondeling 
medegedeeld zou zijn , Mejuffrouw V a n der 
Haar niet in Baarn thuis behoorde; dat daar 
bij tevens zc.u zijn gezegd , dat zij maar moest 
zien zoo spo,idi g mogelijk naa r H aarlem terug 
té gaan; 4. dat bovendien als grond van de 
weigering zou zijn opgegeven, dat niet twee 
personen uiI een gezin mochten worden on
derste und ; da t tot verhooging van den steun 
van Mejuffmuw V a n Vulpen ech ter evenmin 
zou zijn ove egegaa n ; 5. dat late r Mejuffrouw 
V an der Haar zelf nog onde ,·steun ing zou 
hebben aan g vraagd ; da t ook op deze aan
vraag afwijzend zou zijn beschikt-; dat M e
juffrouw V Ln der H aar, ten e inde raad , daa r 
men van de onde rsteuning va n M ej uffrouw 
V an Vulpe n, di e f 4. 50 per week bedroeg , 
onmogelijk kon rondkomen, toen re isgeld ge
vraagd zou hebben om naar l'Iaa r lem te gaan, 
waar zij dan wel zou zien, hoe het zou loo
pen ; 6. dat zij met dezelfde stelligheid , waa r
mede zij de bovenvermel de verkl a ringen ge
da an had , de juisthe id ontkende van de me
dedeel ing, dat zij zo u hebben beweerd, dat zij 
in H aarlem wel werk zou kunnen vinden ; 
dat zij in het geheel niet tot werken in staat 
was; 7. dat zij geheel o p goed geluk naa r 
H a arlem zc,u zijn gekomen; 8. dat zij den 
eersten nach t bij een kennis heeft ges la pen, 
di e haa r e Jh ter niet kon houden; da t een 
,mdere kennis haa r daaro p uit medelijden bij 
zich in huis had genomen; 9. dat de verhou
ding tussch en de zuste rs zee r goed w u zijn 
geweest en nog zee r goed zou zijn ; da t Me
juffrouw Van Vulpen echter in hooge mate 
"an suikerz iekte zou lijden, waardoor zij zeer 
p rikkelbaar zou zijn : dat zij het zich boven
dien zeer ,oou hebben aangetrokken, da t zij 
haar zuster niet kon geven wat zij noodig 
had , ten g13volge waarvan haar pri kkelbaa ,·
he id zou zi;1n verhoogd ; da t door dit a lles de 
goede versl;a ndhoudi ng ech ter in geen enkel 
opzich t gel 3den zou hebben ; 10. dat op haar 
verzoek om re isgeld aan Mejuffrouw V an de r 
H aar ni et meer cl an f 3 verstrekt zou zijn , te 
weinig dm om haa r in staat te stellen te 
Haarlem naar werk te zoeken en bij niet sla
gen naar Baarn terug te keeren ; da t het 1 

zoeken naar we rk bij haar trouwens, w oals 
hierboven reeds werd medegedeeld , zelfs geen 
punt van overweging w u hebben u itgemaakt, 
noch hebben kunnen uitma ken ; 

dat B. en W. van B aarn op h un beurt hier
tegenover stellen, dat het burgerlijk armbe
stuur aldaar volgens zijne bewering de ve,·
kl aringen, bedoeld onder N °. 3 van den even
bedoelden brief van den Di recteur van Maat
schappelijk H ulpbetoon te H aarl em , niet heeft 
a fgelegd ; dat het verzoek van Mejuffrouw 
Van de r Haar (niet Mejuffro uw Van Vulpen ) 
om onderstand niet tevens een verzoek om 
verhoog ing van den steun van Mejuffrouw 
V an Vul pen inh ield ; dat ook later een der
gelijk verzoek niet aa n het burgerlijk a rmbe
stuu r is gedaan ; dat bij de verstrekki ng va n 
het re isgeld aan Mejuffrouw Va n de r H aar 
niet uitdrukkelijk is medegedeeld , dat het de 
bedoeling was, da t zij di t ook kon gebruiken, 
indien zij naar Baarn wenschte terug te kee
ren; da t dit ech ter niet noodig was, daar het 
bedrag voor een langer verblijf dan een dag 
absoluut onvoldoende was; dat het wel vol 
doende was voor onmiddellijken terugkeer 
naar B aarn ; da t , nu zij di t niet gedaa n heeft 
en zich eerst na dri e maanden tot het Bu
reau van Maatsch appelijk Hulpbetoon te Haar
lem heeft gewend met een verzoek om onder
steuning, zij n iet kunnen inzien, dat in di t 
geval van a fschuiving sprake is; 

0. dat weliswaar door het burgerlijk a rm
bestuur te B aarn aan Mejuffrouw V an der 
H aar-Kinderdijk een bedrag va n f 3 als gel 
delijke hulp is verleend ten e inde haar in 
staa t te stellen naar H aa rl em terug te keeren, 
doch da t onder de omsta ndigheden, zooals 
deze zich hier voordoen, niet gezegd kan wor
den , da t tot de komst van de a rmlastige te 
H aarl em een invloed van di t burgerlijk arm
bestuur heeft medegewerkt, welke aanle iding 
tot toepassing van art. 40, 2e lid , der Armen
wet zou behooren té geven ; 

<lat toch vaststaat, dat Mejuffrouw Van der 
H aa1·-Kinderdijk zelve, zonder dat va n de 
zijde van het burgerlijk a rmbestuur te B aarn 
eenige invloed op haar wil svorming is uitge
oefend , het pl an heeft opgevat om uit Baarn 
weer naar H aarlem te ve rt rekken ; 

dat de Di recteur van Maatsch appelijk Hulp
betoon te H aarl em nu wel aanvoert, dat, toen 
door het burgerlijk armbes tuur te Baa rn op 
de hierbedoelde aa nvragen van Mejuffrouw 
V an der H a ar-Kinderdij k om ondersteuning 
a fwijzend was beschikt en ook de steun van 
haar zuste r , Mejuffrouw Van Vulpen, bij wie 
zij te B aarn inwoonde, niet werd verhoogd , 
zij ten einde raad re isgeld heeft gevraagd om 
naar Haarlem te ga.an, doch dat, naa r de ver
tegenwoordiger van het burgerlijk a rmbe
stuur te B aarn in de openbare vergade ring 
van de Afdeeling va n den Raad van State . 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak ve rslag is ui tgebracht, heeft mede
gedeeld, Meju ffrouw Van Vulpen nader heeft 
verklaard met opzet geen verhooging van haa r 
steun te hebben aangevraagd, omdat zij haar 
zuster toch niet voorgoed bij zich wilde hou
den ; 

dat hierui t derha lve vol gt, dat er a an het 
bm·gerlijk a rmbestuur te Baarn geen verwijt 
van kan worden gemaakt , dat :Meju ffrouw 
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Van de,· Haar-Kinderdijk ten slotte zich ge
noodzaakt zag naar Haarlem terng te keeren: 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat een geval , als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Ministe r van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

{A.B.) 

15 Septemb er 19-38. KONINKLlJKBESLUI'T'. 
{Lager Onderwijswet 1920 Art. 22bis j 0

• 

art. 19.) 
Ten onrechte is besloten tot opheffing 

van de eenige openbare lagere school in de 
gemeente, nu wel met een naburige ge
meente een regeling is getrotfen als be
doeld in art. 19 4e lid, doch voor meer 
dan acht der kinderen, die de op te heffen 
school thans bezoeken, de afstand van hun 
woning tot rle school in de naburige ge
meente 5 k.m. of meer bedraagt. 

Wij WILHELMINA , enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. Smit en twee andere leden van den raad der 
gemeente Vinkeveen en Waverveen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 3 Mei 1938, 3e afd., n°. 1678/1217, waarbij 
naar aanleiding van het besluit van den raad 
der gemeente Vinkeveen en Waverveen van 28 
Januari 1938, waarbij is bes loten, dat de instand
houding van de openbare lagere school te Waver
veen, in die gemeente, ingevolge artikel 19 der 
Lager -Onderwijswet 1920 niet wordt gevorderd, 
is besloten : I. te verklaren, dat de instandhou 
ding in de gemeente Vinkeveen en Waverveen 
van de openbare school voor gewoon lager onder
wijs te Waverveen ingevolge artikel 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 niet wordt gevorderd 
en mitsdien II, het voormelde raadsbesluit 
goed t e keuren; 

Den Raad van State, Afdecling voor de Ge
schillen van Bestuttr, gehoord , adv ies van 17 
August us 1938, n°. 388; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 September 1938, n°. 9889, Afd. L. O. 

0. dat de raad der gemeente Vinkeveen en 
Waverveen in zijne vergadering van 28 J anu
ari 1938 heeft beslist, dat de instandhouding 
van de opcnba.rc lagere school te Wa.vervee.n, 
onder deze -gemeente, ingevolge artikel 19 
der Lager-Ondenyjj swet 1920 niet wordt ge
vorderd, daarbij overwegende, dat de openbare 
lagere school te Waverveen, onder zijne gemeen
te, in J.937 door de navolgende aantallen leer
lingen werd bezocht: op 16 Maart 1937 door 
25 leerlingen , op J.6 Juni 1937 door 14 leerlingen, 
op 16 September 1937 door 14 leerlingen, op 16 
De~em ber 1937 door 14 leerl i1Jgen; dat in den 
loop van 1938 drie leerlingen de genoemde 
open bare lagere school zullen verlaten en ver
moedelijk geen nieuwe leerlingen zullen worden 
toegelaten ; dat uit de gemeente Abcoude
Proostdij :! leerJiJ1gen tot deze school zijn toe
gelaten , zulks ingevolge overeenkomst met die 
gemeente krachtens raad besluit zijner ge-

meente vaD 16 Augustus 1907 en van de ge
meente A bcoude-Proostdij van 3 September 
1907, goegekeurd door H eeren Gedeputeerde 
Staten dd. 23 eptember 1907, 3e afd., n°. 3495/ 
2451 ; dat de genoemde overeenkomst met de 
gemeente Abcoude-Proosdij tegen 1 Mei 1938 
is opgezegd ; dat bij besluit van 28 Januari 193 
met de gemeente Mijdrecht een gemeenschappe
lijke regeling is aangegaan voor het bezoeken 
van leerlingen uit zijne gemeente op de open 
bare lagere school in die gemeente ; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
besluit van 3 Mei 1938, 3e afd., n°. 1678/1217, 
hebben verklaard, dat de instandhouding· in de 
gemeente Vinkeveen en Waverveen van de open
bare school voor gewoon Jager onderwijs te Wa
verveen ingevolge art. 19 der Lager-Onderwijs
wet 1920 niet wordt gevorderd, en mitsd ien het 
besluit van 2 Januari 1938 van den raad der 
gemeente Vinkeveen en ,va,0 erveen hebben 
goedgekeurd ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat hun college van oordeel is, dat 
opheffing van de onderhavige school ingevolge 
artikel 22bis, eerst e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 niet te kort zal doen aan den voor de ge
meente Vinkeveen en Waverveen geldenden 
plicht te zorgen voor voldoend lager onderwijs 
in een genoegzaam aantal scholen, welke voor 
alle kinderen zonder onderscheid van godsdien
stige gezindheid toegankelijk zijn ; 

dat van deze beslissing P . Smit en twee andere 
leden van den gemeenteraad van Vinkeveen en 
Waverveen bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat zij ernstig van meerring zijn, dat 
na opheffing van de bedoelde op nbare school, 
de eenige school in de gemeente inkeveen en 
Waverveen, welke voor alle kinderen, zonder· 
onderscheid van godsdienstige gezindheid toe
gankelijk is, niet meer voldaan wordt aan het 
in artikel 195, vierde lid, der Grondwet ge
stelde voorschrift, dat "overal in het Rijk van 
Overheidswege gelegenheid wordt gegeven . tot 
het ontvangen van voldoend openbaar a lge
meen vormend onderwijs" ; dat zij opheffing 
van deze school in strijd achten t e zijn, zoowel 
met de bepaling in het eerst e lid van artikel 19 
der Lager-Onderwijswet 1920, als met die uit 
het tweede l id van hetzelfde artikel ; 

0 . dat bij opheffing van de voormelde school 
te Waverveen, zijnde de een ige openbare lagere 
school in de gemeente Vinkeveen en Waver
veen, naar Ons oordeel niet langer zou worden 
voldaan aan het bepaalde in artikel 19, l e lid , 
der Lager-Onderwijswet 1920, voorschrijvende. 
dat in elke gemeente voldoend lager ondenvijs 
wordt gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen, welke voor alle kinderen zonde1· onder
scheid van godsd ienstige gezindheid toeganke
lijk zijn; 

dat nu wel t usschen de gemeente Vinkeveen 
en Waverveen eenerzijds en de gemeente 
Mijdrecht anderzijds een regeling is getroffen, als 
bedoeld in artikel 19, 4e Jid, der genoemde wet, 
omtrent de toelating van kinderen, uit de eerst 
genoemde gemeente op de open bare .lagere 
school in de andere gemeente, doch dat zoodanige 
regeling in het onderwerpelijk geval de instand
houding van de voormelde school niet over
bodig maakt, nu, blijkens het overgelegde ambts
bericht van den Inspecteur van het lager onder 
wijs in de inspectie Breukelen voor meer dan 
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acht der kJ,leren, die deze school thans be
zoeken, de a stand van hun woning tot de 
evenvermelde school te Mijdrecht, 5 of meer 
km bedraagt ; 

da t onder de ~ omstandigheden Gedeputeerde 
Staten t en ome ·hte het bovengemelde besluit 
hebben goedgekrnrd ; 

Gezien de Laffer-Onderwijswet 1920 ; 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 3 
Mei 1938, 3e afd , n°. 1678/1217, aan het besluit 
van den raad der gemeente Vinkeveen en 
Waverveen van 28 Januari 1938 goedkeuring 
te onthouden, met beslissing, dat de instand
houding van d openbare lagere school t e 
W averveen in dt,ze gemeente ingevolge artikel 
19 der Lager-Onderwijswet 1920 wordt ge
vorderd. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wet enschappen is belast enz. 

(A. 11.) 

16 September J9j8, KONINKLIJK BESLU IT. 
(Lager Ondm·wijswet 1920 Art. 125 j 0

• 

art. 51.) 
H et 16e lid van a rtikel 51, bij art ike l 

125 2e lid va ri overeenkomsti ge toepassing 
verklaard , heeft geen betrekking op de aan 
een bij zondere school ve rbonden vakonder
wijze rs voor een of meer de r vakken, ge
noemd in art. 2 onder l tot en met q. Der
ha lve kan, nu art. 125 5e I id bij de wet 
van 22 F ebr. 1936 S. 100 geen wijziging 
heeft ondergaan, aan art. 51 16e I id j 0

• 

art. 125 2e I id geen grond worden ont
leend , een onderwijze r in een der bedoelde 
vakken van het verk rijgen van wachtge ld 
uit te sluiten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het bei-oep, ingeste ld door 

J . J. Va iss ier, te 's-Gravenhage, tegen de 
beschikking van Onz n Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetensch appen van 19 Mei 
1938, n°. 21393 W, afdeeling Lager Onderwijs, 
waarbij zij ne aa nvrage om wachtgeld is afge
wezen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
20 Juli 1938, n°. 336 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
September 1938, n°. 22765 W, afd . L. 0. ; 

0 . dat, nadat J. J. Vaissier, te 's-Graven
hage, aan Onzen Ministe r van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen het verzoek had 
gericht, hem wachtgeld te verleenen a ls ge
wezen vakonderwij zer in de Dui tsche taa l aan 
de bijzondere lagere school te 's-Gravenhage, 
Geleenstraat 17 , Onze Ministe r bij beschik
king van 19 Mei 1938, n°. 21393 W, afdee
l ing L . 0 ., heeft bepaald, dat aan den adres
sant geen wachtgeld behoort te worden toe
gekend ; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwogen, 
dat aan den adres ant met ingang van 1 J a
nuari 1938 eervol ontslag is verleend wegens 
opheffin g van zijn betrekking aan de voor
noemde school , welk ontslag bij bes) iss ing van 
31 J anuar i 1938 door de commissie van be-

roep, waarbij de school is aangesloten, is ge
handhaafd; dat de adressant echter op den 
da g voorafgaande aan den datum van ingang 
van zijn ontslag niet behoorde tot het pe r
soneel, waarvan de jaarwedden door het Rijk 
worden ve rgoed en dat het geval , waarin hij 
verkeer t, ook niet behoort tot de uitwnderings
gevall en, bedoeld onder lste, 2de en 3de van 
het zesti ende lid van art. 51 der Lager On
derwijswet 1920; 

dat van deze beslissing J . J. Vaissier bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de bepalingen van het, bij a r t . 3 van § 7 der 
wet van 22 F ebruar i 1936, tot verlaging va11 
de openbare uitgaven voor het onderwij s (S. 
n°. 100) in de Lager Onderwijswet 1920 op
genomen zestiende lid van art. 51, op welke 
bepalingen de genomen a fwij zende beschik
king steun t, in het onderwerpelijke geval niet 
van toepass ing zijn; dat toepassing van deze 
bepalingen in gevallen a ls het onderhavige 
vol komen in strijd is met de geschiedeni van 
haar totstandkoming; dat immers, blijkens die 
geschiedenis, de strekking van het voorstel om 
de in het zestiende lid van art. 51 omschreven 
bepali ngen in de wet op te nemen, geen an
dere is geweest dan om (behoudens in de in 
di e bepa lingen met name genoemde geva ll en) 
niet I anger ten I aste van het Rijk te doen 
komen de wachtgelden van de " boventallige" 
leerkrachten (Memorie van 'l'oe lichting, zit
ting 1934- 1935, 478, n°. 3, ad § 7, art. 3); 
dat tot de hier genoemde categorie van leer
krachten uitsluitend behooren de onderwijzers, 
die een jaarwedde of wedde gen ieten , als be
doeld in a rt. 30 de ,· L ager Onderwijswet 1920 
en wi er jaarwedde of wedde ten laste va11 de 
school besturen komt of uit de gemeentekas 
aan die besturen wordt vergoed, en geenszins 
mede de zoogenaamde vakonderwijzers ; dat 
ook uit den tekst der in het zestiende lid van 
art. 51 vervatte bepalingen a lleszins duidelijk 
blijkt, dat deze niet van toepass ing zijn ten 
aanzien va n een categori e van leerkrachten 
als de zoogenaamde vakonderwijzers, wier 
jaa rwedden als zoodanig immers nimmer door 
het Rijk worden vergoed ; dat dan ook, naar 
het oordeel van hem, appellant, door aan de 
bepalingen van het zestiende lid van a rt. 51 
mede ten aanzien van de zoogenaamde vak
onderwijzers toepass ing te geven, de aanspraak 
op wachtgeld ten laste van het Rijk, welke 
in art. 125, eerste en vij lde I id, de r L ager 
Onderwijswet 1920 is toegekend aan hen, di e 
aan een bijzondere chool uits lui tend be last 
zijn met het geven van onderwijs in een of 
meer dan in a rt. 2 dier wet onder l tot en met 
q genoemde vakken, ten onrechte wordt ver
kort; 

0. dat bij het 5e l id van art. 125 der L ager 
Onderwijswet 1920 de aanspraak op wachtgeld 
n iet is ontnomen aan hen, di e aan een bij 
rondere school uitsluitend belast zijn met het 
geven van onderwijs in een of meer de r in 
art. 2 der wet onder l tot en met q genoemde 
vakken; 

dat nu wel het 16e I iel van art. 51, bij a rt. 
125 , 2de I id, van overeenkomstige toepassing 
verklaa rd , inhoudt, dat geen wachtge ld wordt 
verleend o. m. aan onderwij zers, di e op den 
dag, voora fgaande aan den ingang van hun 
ontsla~ niet behooren tot het personeel , waar-
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van de jaarwedden door het R ijk worden ver
goed, behalve in de 3 daarbij vermelde ge
vallen (welke gevallen zich h ier niet voor
doen) , doch dat deze bepaling, zoowel blijkens 
de bewoordingen van dit lid, als blijkens hare 
geschiedenis, geen betrekking heeft op de 
bovenbedoelde vakonderwijzers, wier jaarwed
den ingevolge de wet door het Rijk nimmer 
worden vergoed; 

dat, nu art. 125, 5e lid, der wet bij de wet 
van 22 Februari 1936 (S. n°. 100) geen wij
ziging heeft ondergaan, aan art. 51, 16e 1 id , 
in verband met art. 125, 2de lid, der wet, 
geen grond kan worden ontleend, den appel
lant als onderwijzer in de Duitsche taal (vak 
,n in art. 2 genoemd) van het verkrijgen van 
wachtgeld uit te sluiten; 

dat de bestreden besch ikking van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen mitsdien niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beschik
king van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 19 Mei 1938, n° . 
21393 W , afd. L. 0. , aan J. J. Vaissier als 
gewezen onderwijzer in de Duitsche taal aan 
de bijwndere lagere school aan de Geleen
straat 17, te 's-Gravenhage, alsnog een wacht
geld toe te kennen van f 114. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

16 September 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
45.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten ge
weigerd vrijstelling van het verbod, be
doeld in art. 45 r e lid aan een onder
wijzer, die wenschte waar te nemen de 
nevenbediening van controleur van de 
rijwielbewaarplaats aan een spoorweg
station. 

Wij WILHELMINA, enz .; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld d oor. 

H. T. A. J . Theelen, onderwijzer aan de leer
school, verbonden aan de Rijkskweekschool 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, te 
Maastricht, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Limburg van 13 Mei 1938, re afdeeling, 
La. 6034/5 N ., waarbij is geweigerd de door 
hem gevraagde vrijstelling van het verbod, 
bedoeld in artikel 45, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920, voor wat betreft de waar
neming van de nevenbediening van contro
leur van de rijwielbewaarplaats aan het sta
tion te Maastricht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
r September 1938, n°. 425; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
13 September 1938, n°. 10352, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de beschikking van Ged. Staten 
steunt op de overweging, daar naar het oor
deel van dit college de waarneming van de 
bedoelde nevenbediening niet in overeen-

stemming met de waardigheid van het ambt 
van onderwijzer en derhalve in strijd met de 
belangen van het onderwijs is te achten ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
zijns inziens de aan de nevenbetrekking v er
bonden werkzaamheden, die zuiver adminis
tratief zijn, bezwaarlij k in strijd kunnen wor
den geacht met de waardigheid van het ambt 
van onderwijzer; dat die betrekking ver
scheid ene jaren is waargenomen door den 
Stationschef te Maastricht ; dat in v erschil
lende andere gemeenten het controleurschap 
is opgedragen aan gepensionneerde stations
chefs en zelfs aan een geestelijke (dominee); 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat de be
doelde nevenbetrekking, die althans in hoofd
zaak van administratieven aard is, niet een 
zoo danig k a rakt er draagt, dat de waardigheid 
van het ambt va n onderwijzer zich tegen de 
waarneming daarva n door den appellant zou 
verzetten; 

dat dus, nu ook overigens blijkens de stuk
ken de belangen van het onderwijs niet door 
deze waarneming zullen worden geschaad, 
Ged. Staten t en onrechte de gevraagde vrij
stelling hebben geweigerd ; • 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
· Hebben goed ge vonden en verftaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 13 Mei 
1938, Ie afdeeling, La. 6034/5 N., aan 
H . T. A. J. Theelen, onderwijzer aan de leer
school, verbonden aan de Rijkskweekschool 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, te 
Maastricht, t ot wederopzegging vrijstelling 
te verleenen, als bedoeld in artikel 45, 2e lid , 
der Lager-Onderwijswet 1920, voorzooveel be
treft de waarneming van de nevenbediening 
van controleur van de rijwielbewaarplaats 
aan het station te Maastricht; 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

21 S eptember 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 82 j 0

• 

art. 77.) 
Hoewel als regel de aanvrage tot mede

werking voor de aanschaffing van leer
middelen in verband met art. 77 j 0

• art. 
82 behoort te geschieden vóórdat de aan
•sch aff ing heeft plaats gevonden, moet toch 
het schoolbestuur in spoedgevall en, waarin 
de bes! iss ing van den gemeenteraad niet 
kon worden a fgewacht, gerechtigd worden 
geacht om vóór de indiening van de aan
vrage reeds over te gaan tot aanschaffing 
van de leermiddelen, zonder dat daaruit 
zonder meer zou moeten voortvloeien, dat 
deswege de gemeente de kosten daarvan 
niet meer mag of kan dragen. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R . K. Kerkbestuur van de parochie van 
den Heiligen Lambertus, te H elmond, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Bra
bant van 1 Juni 1938, G. n°. 543, IVe Afd., 
tot ongegrondverklaring van het beroep van 
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den appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeente Helmond van 3 Februari 1938, 
waarbij de overeenkomstig art. 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor de aanschaffing van leermiddelen ten 
behoeve van de bijzondere school voor uitge
breid lager onderwijs, Molenstraat 221, te Hel
mond, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 September 1938, n°. 437; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 
16 September 1938, n°. 10378, Afd. L. 0.; 

0. dat de raad der gemeente Helmond bij 
besluit van 3 Februari 1938 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het evengenoem
de Kerkbestuur om beschikbaarstelling van 
gelden ingevolge art. 72 der Lager Onderwijs
wet 1920 voor de aanschaffing van nieuwe 
leermiddelen ten behoeve van de gemelde 
school, uit overweging, dat de betreffende 
leermiddelen reeds vóór de indiening van de 
aanvrage zijn aangeschaft, zoodat, in verband 
met het bij de wet van 22 Mei 1937 (S. N°. 
323) gewijzigde art. 82 der Lager Onderwijs
wet 1920 de gevraagde medewerking behoort 
te worden geweigerd; 

dat, nadat van dit raadsbesluit het Kerkbe
stuur bij Ged. Staten van Noord-Brabant in 
beroep was gegaan, deze bij besluit van 1 
Juni 1938, G. n°. 543, IVe Afd., het beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij over
wegende, dat de door het schoolbestuur aan 
den gemeenteraad gerichte aanvrage om leer
middelen geen steun vindt in art. 72 der La
ger Onderwijswet 1920, verm its de aanschaf
fing dier leermiddelen reeds vóór de aanvrage 
heeft plaats gehad, zoodat niet meer kan wor
den voldaan aan het met ingang van 28 Mei 
1937 in werking getreden, gewijzigd voor
schrift van art. 82, krachtens hetwelk ook bij 
aanschaffing van schoolmeubelen, leer- en 
hulpmiddelen inbegrepen, de bepalingen van 
de artt. 77-81 overeenkomstige toepassing 
vinden; dat de wet geen overgangsbepalingen 
bevat, waaraan het schoolbestuur recht op 
medewerking te dezen aanzien zou kunnen 
ontleen en; dat derhalve door den gemeente
raad terecht de gevraagde medewerking is 
geweigerd; dat overigens het door den appel
lant aangevoerde beroep op noodzaak tot aan
schaffing der leermiddelen reeds vóór de in
diening der desbetreffende aanvrage niet kan 
worden aanvaard, verm its deze aanvrage eerst 
bij den gemeenteraad is ingediend ongeveer 2 
maanden, nadat de behoefte aan leermiddelen 
reeds was gebleken; 

dat van het genoemde besluit van Ged Sta
ten het Kerkbestuur bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de leermiddelen, 
waarop de voormelde aanvrage betrekking 
had, inderdaad reeds aangeschaft waren, vóór
dat de aanvrage werd inged iend; dat de ap
pellant echter, ware de aanvrage eerder inge
diend, met de aanschaffing toch niet had kun
nen wachten, totdat de raad op die aanvrage 
een gunstige bes] issing zou hebben genomen 
en de procedure, in art. 77 der wet aange
geven, zou zijn gevolgd; dat immers het aan
tal leer] ingen der tweede klasse op 1 Septem
ber 1937, tegen zijne verwachting in, met 3 

toegenomen was; dat voor deze leerlingen de 
benoodigde leermiddelen ontbraken; dat het 
toen, om niet den goeden gang van het on
derwijs te verstoren, direct tot aanschaffing 
moest overgaan; dat dit noodzakelijk mede 
bracht, dat de aanvI"age eerst na de aanschaf
fing kon worden ingediend; dat het, dit een
maal vaststaande, voor het recht om a lsnog 
een beroep te doen op art. 72, geen wezenlij k 
verschil maakt, of de aanvrage direct na de 
aanschaffing, dan wel eerst twee maanden la
ter wordt ingediend; dat een beroep op de 
noodzaak tot aanschaffing dan ook niet ver
worpen kan worden met een verwijzing naar 
het feit, dat de aanvrage is ingediend onge
veer 2 maanden, nadat de behoefte aan de 
leermiddelen was gebleken; dat, daar hier 
een onverwijlde voorziening geboden was, van 
de niet-toepassing van de artt. 77 tot en met 
81 der wet hem, appellant, geen verwijt kan 
worden gemaakt en hierin dan ook geen grond 
gelegen kan zijn om de aanvrage af te wijzen; 
dat d it overigens ook blijkt uit Ons besluit van 
8 September 1931, n°. 37, en ook uit Ons be
sluit van 16 December 1936, n°. 10; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat het Kerk
bestuur zich in September 1937 wegens toene
ming van het leerlingenaantal der school plot
sel ing voor de noodzakelijkheid van aanschaf
fing van nieuwe leermiddelen, te weten leer
boeken, zag geplaatst, welke aanschaffing niet 
kon worden uitgesteld tot na de bes] issing van 
het gemeentebestuur op een aanvrage om me-
dewerking; · 

dat, hoewel als regel de aanvrage tot mede
werking voor <Je aanschaffing van leermidde
len in verband · met art. 77 juncto art. 82 de ,· 
Lager Onderwijswet 1920 behoort te geschie
den vóórdat de aanschaffing heeft plaats ge
vonden, desniettemin het Kerkbestuur in spoed
gevallen a ls het onderhavige, waarin de be
si issing van den gemeenteraad nièt kon wor
den afgewacht, gerechtigd moet worden ge
acht om vóór de indiening van de aanvrage 
reeds over te gaan tot de aanschaffing van 
de leermiddelen, zonder dat daaruit zonder 
meer zou moeten voortvloeien, dat deswege de 
gemeente de kosten daarvan niet meer mag 
of kan dragen; 

dat in het onderhavige geval de gevraagde 
medewerking alsnog behoort te worden ver
leend, aangezien blij kens de overgelegde stuk
ken door deze aanschaff ing de normale 
e ischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, niet zijn overschreden; 

dat aan de omstandigheid, dat het Kerk
bestuur de aanvrage ongeveer twee maanden 
na de aanschaffing van de leermiddelen heeft 
ingediend, niet zoodanige beteekenis mag wor
den toegekend, dat hierdoor in dit geval de 
aanspraak op medewerking van de zijde van 
het gemeentebestuur zou moeten geacht wo1·
den verloren te zijn gegaan; 

dat dus Ged. Staten ten onrechte het be
roep ongegrond hebben verklaard; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslui t 
van Ged. Staten van Noord-Brabant en van 
het besluit van den raad der gemeente Hel
mond van 3 Februari 1938, te bepalen, dat 
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de gevraagde medewerking al snog behoort te 
worden ve rl eend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen is belast enz. 

(A. B.) 

1 Octobe1· 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 23) . 

Nu in beroep door de Kroon is besl ist, 
dat de onderhavige openbare lagere school 
ingevolge art. 22bis j 0

• art. 19 niet voor 
opheffing in aanmerking komt, en van de 
4 lokal en van het gebouw, waarin de 
school is gevestigd, thans 2 in gebru ik 
zijn voor het bijzonder onderwijs, terwijl 
voorts voor dit onderwij t ijdelijk een hou
ten hulplokaal is in gebruik genomen en 
de bijzondere school in afzienbaren tijd de 
beschikking over all e vier lokalen zal 
moeten hebben, is de bouw van een nieuw 
school gebouw ten behoeve van het open
baar !tiger onderwijs gemotiveerd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
daartoe gemachtigd door den raad dier ge
meente, krachtens zijn be luit van 15 December 
1937, tegen het besluit va n Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 10 November 1937, N°. 
134, L. 0., waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van den raad der gemeente 
Apeldoorn, van 23 September ·1937, N°. 323, 
waarbij is besloten opnieuw vast t e stellen 
zijn besluit van 13 Mei 1937, N°. 719/73/1935, 
waarbij, onder a is besloten tot den bouw van 
een openbare school voor gewoon lager onder
wijs in het dorp Uddel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Augustus 1938, N°. 110; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 September 1938, N°. 10112, Afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

0. dat de raad van Apeldoorn in zijne ver
gadering van 13 Mei 1937 heeft besloten tot 
den bouw van een openbare school voor ge
woon lager onderwijs in het dorp ddel, uit 
overweging, dat Gedeputeerde Staten der pro
vincie Gelderland bij hunne beschikking van 13 
Mei 1936, N°. 120, met vernietiging van zijn 
besluit van 16 Januari 1936, N°. 719-22/1935, 
hebbe n beslist , dat door bem alsnog m edewer 
king moet worden verleend aan de aanvraag ex 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 van den 
Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente Er
melo, t e Ermelo aan de Beek, tot stichting van 
een bijzondere school voor gewoon lager onder
,~js t e Uddel ; dat het door hem t egen deze be
schikking ingestelde beroep ongegrond is ver
klaard bij Ons besluit van 11 Decem ber 1936, 
N°. 10 ; dat de Kerkeraad, voornoemd, bij 
schrijven van Januari 1937 heeft verzocht drie 
lokalen van de openbare lagere school 5 voor 
zijne te stichten school in bruikleen te mogen 
ontvangen ; dat uit de hierna gevoerde be
sprekingen tusschen den Kerkeraad, voornoemd, 
en burgemeester en wethouders is gebleken, dat 
de bijzondere school over 3 lokalen zal moeten 

kunnen beschikken ; dat aangenomen moet 
worden, voor zoover a lthans de weifelende hou
ding van de . ouders van de schoolgaande kin
deren t e Uddel , met betrekking tot de vraa~, 
of zij hunne kinderen naar de te stichten biJ 
zondere school zullen zenden, eene gevolgtrek
king mogelijk maakt, dat voor de openbare 
school, voormeld, twee lokalen noodig zullen 
zijn; dat het gebouw van de openbare school 
5 te Uddel slechts vier lokalen omvat; dat dus, 
in verband met het vorenstaande, beide scholen 
met aiin zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
niet in het bestaande schoolgebouw te Uddel 
gehuisvest kunnen worden ; dat overigens 
ook het onderwijsbelang allerminst wordt ge
diend met het onderbrengen van de bijzondere 
- èn van de open bare school in het bestaande 
schoolgebouw te Uddel, waar de kinderen van 
de bijzondere school afkomstig zullen zijn van de 
laatstgenoemde school ; dat, gezien het feit, dat 
het bestaande schoolgebouw, zoo niet geheel, dan 
toch voor verreweg het grootste deel voor de 
bijzondere school noodig zal zijn, het de aange
wezen weg is over te gaan tot den bouw van eene 
nieuwe openbare school ; dat hiervoor de meest 
geschikte plaats is de kom van Uddel, zoo moge
lijk, _het terrein van de voormalige veldwachters
worung; 

dat, nadat dit besluit ingevolge artikel 2, 
l e lid , onder a, van de wet van 4 Augustus 1933 
S. N°. 414-, gewijzigd bij de wetten van 29 De
cember 1934, S. No. 727 en 31 December 1936, 
S. N°. 322, t er goedkeuring was gezonden aan 
Onzen llfini ter van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha ppen, en Onze Minister bij missive 
van 21 Juni 1937, N. R. 5804, afdeeling L. 0 ., 
aan het gemeentebestuur bericht had aan het 
voormelde besluit thans zijn goedkeuring niet 
te kunnen ved eenen, de raad bij besluit van 23 
September 1937, N°. 323, het voormelde be
sluit opnieuw heeft vastgesteld, daarbij over
wegende, dat bij informatie is gebleken, dat eene 
beslissing omtrent het genoemde besluit van 
Onzen Minister niet meer is t e wachten, aange
zien de besluiten , a ls bedoeld in artikel 23 der 
wet nà 1 J ui i 1937 onderworpen zijn aan de goed
keuring van de Gedeputeerde Staten ; dat daar
op het meergenoemde besluit aan dit college ter 
goedkeuring is gezonden bij sclu:ijven van 13 
Juli 1937, N°. 323-6; dat de Gedeputeerde 
Staten bij missive van 28 Juli 1937, N°. 103, 
hebben bericht, dat het genoemde besh1it slechts 
aan hunne goedkeuring zou zijn onderworpen, 
indien het genomen was nà 1 Juli 1937 ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 10 November 1937, N°. 134, 
L. 0., aan het voormelde raadsbesluit van 23 

eptember 1937, N° . 323, hunne goedkeuring 
hebben onthouden, zu lks uit overweging, dat 
de openbare lagere school nr . 5 der gemeente 
Apeldoorn, nabij het Uddelermeer, op 26 Mei 
1937 171 leerlingen t elde, welk aantal op l 
,Juli 1937, toen ter plaatse een bijzondere school 
werd geopend, daalde tot 49 en vervolgens verder 
is gedaald tot 39 op 25 September 1937 en 
tot 34 op 23 October daaraanvolgend ; dat t en 
gevolge hiervan naar alle waarschijnlijkheid 
eerlang een beslissing omtrent het voortbe
staan van de bedoelde openbare school zal 
moeten worden genomen en onder deze omstan
digheden het beslui t van den gemeenteraad om 
inmiddels tot stichting van een nieuw school-
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gebouw in het dorp Uddel over te gaan - af
gezien nog van de vraag, of het blijkens dat be
sluit beoogde terrein voor het doel geschikt is 
te achten - thans niet voor goedkeuring in aan
merking kan komen ; 

dat van deze beslissing burgemeester en wet
houders van Apeldoorn namens den gemeente
raad bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoeren
de, dat het t erloops aanroeren van de vraag 
omtrent de geschiktheid van het beoogde terrein, 
van geen beteekenis is of kan zijn ten opzichte 
van het al of niet verleenen van de goedkeu
ring aan het voormelde raadsbesluit ; dat de 
raad immers slechts als zijn wensch te 1,ennen 
heeft gegeven, indien mogelijk, het terrein van 
de voormalige veldwachterswoning voor het 
stichten van eene school in aanmerking te doen 
komen ; dat de raad ten opzichte van het terrein 
dus geen bindend besluit heeft genomen en 
het eventueel niet kunnen voldoen aan den ge
noemden wensch ook geen grond zou kunnen 
opleveren voor het onthouden van de goedkeu
ring aan het voormelde raadsbesluit; dat overi
gens het feit, dat de raad, ter uitvoering van 
artikel 22bis der Lager-Onderwijswet 1920, 
eerlang eene beslissing zal moeten nemen om
trent het voortbestaan van de bedoelde open
bare school, op zichzelf evenmin eene reden be
hoeft te zijn om de goedkeuring aan hetmeerge
noemde raadsbesluit te onthouden; dat dit 
slechts het geval zou zijn, indien waarschijn
lijk was, dat deze beslissing zou inhouden het 
opheffen van deze school ; dat dit echter niet 
het geval is ; dat school 5 thans nog wordt be
zocht door 29 kinderen; dat artikel 19, eerste 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 voorschrijft, 
dat in elke gemeente voldoend lager onderwijs 
wordt gegeven in een genoegzaam aantal scho
len, welke voor alle kinderen zonder onderscheid 
van godsdienstige gezindheid toegankelijk 
zijn ; dat toch niet zal kunnen worden staande 
gehouden, dat aan dit voorschtift wordt vol
daan, indien in een dorp als Uddel, dat op ± 14 
km van de kom van Apeldoorn is gelegen, de 
gelegenheid tot het ontvangen van openbaar 
lager onderwijs wordt opgeheven, als de be
staande school nog 29 leerlingen telt, dat dan 
ook niet kan worden aangenomen, dat, als de 
raad eerlang besluit, op grond van het tweede 
lid van artikel 22bis der Lager-Onderwijswet 
1920, dat de instandhouding van de openbare 
school te Uddel wordt gevorderd op grond van 
artikel 19 der wet, de Gedeputeerde Staten 
aan dat besluit hunne goedkeuring zullen ont
houden; dat, daar dus mag worden verondersteld, 
dat de voormelde school zal blijven bestaan, het 
onthouden van de goedkeuring aan het raads
besluit van 23 September 1937 door de Gede
puteerde Staten geen ander gevolg zal hebben, 
dan dat dit storend werkt op eene tijdige voor
ziening in de behoefte aan lokaliteit voor de 
openbare- en voor de bijzondere school t e 
Uddel ; dat namelijk het schoolgebouw te 
Uddelermeer vier klasselokalen omvat; dat 
twee daarvan in gebruik zijn bij de openbare 
school en twee bij de bijzondere school ; dat 
het Rijk voor de laatstgenoemde school de jaar
wedden van vier leerkrachten vergoedt ; dat 
voor dezen school dus noodig zijn vier klasse
lokalen ; dat een deel van de kinderen van deze 
school tijdelijk is ondergebracht in een houten 

L. 1938. 

hulplokaal ; dat, als aan de bijzondere school 
alle lokalen van het schoolgebouw te Uddeler
meer in bruikleen worden gegeven, de bouw van 
lokaliteit voor de openbare school niet is te 
ontgaan; 

O. dat raad van Apeldoorn bij zijn besluit van 
27 ,Januari 1938, N°. 760/1937, 8, heeft beslist, 
dat ingevolge artikel 19 der Lager-Onderwijswet 
1920 de instandhouding van de openbare lagere 
school N°. 5, t e Uddel, wordt gevorderd; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 29 Maart 1938, No. 206, o. m. 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, doch dat bij Ons besluit van 15 
September 1938, N°. 38, met vernietiging van 
de voormelde beslissing van Gedeputeerde 
Staten, het voormelde raadsbesluit alsnog is 
goedgekeurd ; 

dat derhalve de voormelde school niet uit 
krachte van artikel 22bis, l e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 voor opheffing in aanmer
king komt; 

dat mitsdien onder het oog moet worden ge
zien, of het bovenvermelde besluit van den raad 
van Apeldoorn tot verplaatsing van de open
bare lagere school t e Uddel voor goedkeuring 
vatbaar is; 

0. dienaangaande, dat het schoolgebouw, 
waarin thans de openbare lagere school ge
vestigd is, vier lokalen telt, waarvan 2 in gebruik 
voor het bijzonder onderwijs, terwijl voorts voor 
voor dit onderwijs tijdelijk een houten hulp
lokaal in gebruik is genomen ; 

dat, blijkens een ambtsbericht van den In
specteur van het Lager Onderwijs in de inspectie 
Apeldoorn, de bijzondere school in afzienbaren 
tijd de beschikking over alle vier schoollokalen 
zal moeten hebben; 

dat onder deze omstandigheden de bouw 
van een nieuw schoolgebouw te Uddel ten be
hoeve van het openbaar lager onderwijs ge
motiveerd is ; 

dat de raad van Apeldoorn dit schoolgebouw 
wenscht te stichten in het dorp Uddel, tegen 
welke plaats niet met grond bezwaar kan worden 
gemaakt; 

dat nu wel de raad, blijkens de overwegingen 
van zijn meergemeld besluit, het in de kom van 
Uddel gelegen terrein van de voormalige veld
wachterswoning voor het te stichten nieuwe 
schoolgebouw de meest geschikte plaats achtte, 
welke meening door den Inspecteur niet wordt 
gedeeld, doch dat deze overweging aan de goed
keuring van het raadsbesluit niet in den weg 
behoeft t e staan, aangezien in het dictum van 
het besluit deze nader aangeduide plaats niet 
wordt genoemd en ook, blijkens het beroepschrift 
de gemeenteraad dienaangaande nog geen 
bindende beslissing heeft genomen ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden beslnit 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
10 November 1937, N°. 134, L. 0., aan het be
sluit van den raad der gemeente Apeldoorn van 
23 September 1937, N°. 323, alsnog goedkeuring 
te verleenen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

27 
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5 October 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Uit het verband tusschen de artt. 1, 3 
en 5 der betrokken Verordening volgt, dat 
in art. 3 onder "perceel", waarvan de 
belastbare opbrengst maatstaf is voor de 
berekening van de belasting, moet worden 
verstaan het gebouwd of ongebouwd eigen
dom, ter zake waarvan vo lgens art. 1 be
lasting wordt geheven. 

In genoemd art. 3, enkel handelend over 
bedoelde berekening, valt niet te lezen, 
dat voor de beantwoording van de vraag, 
of een bepaald onroerend goed één ge
bouwd e igendom vormt dan wel uit ver
schillende gebouwde eigendommen bestaat, 
bes! issend is de wijze, waarop dat onroe
rend goed in de kad. leggers is aangeduid, 
noch de omstandigheid of de belastbare 
opbrengst in die leggers in één bedrag dan 
wel in verschillende afzonderl ijke bedra
gen is opgenomen. 

Voorts zijn de termen "gebouwde e igen
dommen" en "ongebouwde e igendommen" 
in art. 280 Gem.wet blijkens de geschiede
nis en in verband met art. 278 die r wet 
wel gebruikt in den zei {den zin als in de 
wet op de grondbelasting, doch ook dit 
brengt niet mede, dat voor de bèantwoor
ding van de zooeven vermelde vraag bij 
de beoordeeling van de juistheid van een 
aanslag in de straatbelasting de R. v. B . 
zich gebonden moet achten aan de kad. 
leggers. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

N. V . X, gevestigd te Rotterdam, tegen de 
uitspraak van den R aad van Beroep voor de 
Directe Belastingen I aldaar van 14 Dec. 1937 
betreffende haar aanslag in de straatbelasting 
van de gem. Rotterdam, belastingjaar 1937; 

Gezien de stukken; 
0. dat de Verordening op de heffing eener 

belasting onder den naam van Straatbelas
ting der gem. Rotterdam, voor zooveel thans 
van belang, inhoudt: 

Art. 1. In deze Gemeente wordt eene be
lasting onder den naam van Straatbelasting 
geheven wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, die aan openbare 
land- of waterwegen in de Gemeente belen
den of in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
gelegen zijn, en wegens ongebouwde e igen
dommen, die aan deze wegen belenden of op 
deze wegen uitgang h ebben. 

Art. 3. De belasting wordt berekend naar 
de belastbare opbrengst van het perceel, aan
gewezen volgens de wetten van 26 Mei 1870 
(S. 82), van 25 April 1879 (S. 89) en van 
2 Mei 1897 (S. 124), of, indien de belastbare 
opbrengst niet in de leggers is opgenomen, 
naar het bedrag, waarop zij vanwege en op 
kosten van de Gemeente in verhouding tot de 
belastbare opbrengst van andere gelijksoortige 
perceelen zal zijn geschat. 

Een perceel wordt als ongebouwd eigendom 
aangemerkt, zoolang de belastbare opbrengst 
van de daarop gestichte opstallen niet in de 
kadastrale leggers is opgenomen of eene 
schatting naar de le alinea van dit artikel 
niet heeft plaats geh ad. 

Van perceelen met eene belastbare opbrengst 
gebouwd en ongebouwd wordt de belasting 
berekend naar de belastbare opbrengst ge
bouwd, waarop zij zijn geschat volgens artikel 
7 der wet van 2 Mei 1897 (S. 124), zonder 
den aftrek in rekening te brengen voor het 
ongebouwd. In dit geval wordt evenwel voor 
het ongebouwd, voorzoover dit bij de bereke
ning der belastbare opbrengst van het ge
bouwd in aanmerking is genomen, geen be
lasting gevorderd. 

Art. 5. De belasting voor de gebouwde 
eigendommen bedraagt: 

voor perceelen met eene kadastrale belast
bare opbrengst van: 
f 1 t/m f 130 

131 300 
" 301 500 

501 700 
701 1000 

1001 ,, ,, 1500 
1501 ,, ,, 2000 
2001 3000 
3001 ,, ,, 4000 
4001 ,, ,, 5000 

" 5001 ,, ,, 7500 
" 7500 ,, ,, 10000 

boven " 10000 

3 % 
41,6% 
5¼ % 
6 % 
6¼% 
7½ % 
8~i% 
9 % 
9¼% 

101h % 
11'/4. % 
12 % 
13½% 

De belasting voor ongebouwde eigendommen 
bedraagt: 7½ % van de belastbare opbrengst, 
met een minimum van f 0.25. 

0 . dat belanghebbende in voormelde belas
ting voor het belastingjaar 1937 is aangesla
gen wegens twee gebouwde eigendommen , het 
eene kad. bekend als gem. Rotterdam Sectie 
G. nos. 992, 1036, 1035 en 991, het andere 
kad. bekend als gem. Rotterdam SP.ctie G. n°. 
1034, waarbij voor eerstvermeld eigendom de 
belasting is berekend op 11¼ % van f 6360, 
zijnde de belastbare opbrengst gebouwd, welke 
op 1 Jan. 1937 voor de genoemde kad. num
mers 992, 1036, 1035 en 991 in, één bedrag in 
de kad. leggers was vermeld ; 

dat belanghebbende, na vruchtelooze recla
me, van de beschikking van den Administra
teur aan het Bureau voor de regeling van 
plaatselijke belastingen te Rotterdam is geko
men in beroep, stellende dat ten onrechte ter 
zake van de peL"Ceelen G. nos. 992, 1036, 1035 
en 991 de belasting naar het in art. 5 der 
Verordening opgenomen progress ieve tarief is 
berekend over de totale belastbare opbrengst 
van die perceelen in stede van over de be
lastbare opbrengat van elk dier perceelen af
zonderlijk ~ 

dat de Administrateur voornoemd hiertegen 
onder meer heeft aangevoerd, dat van elk 
van laatstvermelde kad. nummers in de kad. 
leggers niet een afzonderlijke belastbare op
brengst is opgenomen doch dat daarvan te 
zamen één opbrengst is opgenomen, aange
zien de betrokken Rijksambtenaar het met die 
nummers aangeduide eigendom als één per
ceel heeft be chouwd ; 

dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak de beschikking van den Admini
strateur heeft gehandhaafd , daarbij overwe
gende: 

,,dat het bezwaar van appellante daarin be
staat, dat de Administrateur bij het opleggen 
van den aanslag de perceelen niet heeft ge-
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splitst en slechts twee , in plaats van vijf be
lastbare opbrengsten heeft aangenomen; 

"dat echter volgens art. 3 der verordening 
der gem. Rotterdam op de heffing eener be
lasting onder den naam van straatbelasting 
de belasting moet worden berekend naar de 
belastbare opbrengst van het perceel, aange
wezen volgens de wetten van 26 Mei 1870, 
S. 82, van 25 April 1879, S. 89, en van 2 
Mei 1897, S. 124 en dat, waar de in het ver
toogschrift vermelde opbrengsten ad respec
tievelijk f 6329 en f 1790 dienovereenkomstig 
zijn aangewezen, het niet tot de bevoegdheid 
van den Administrateur behoort om andere 
opbrengsten daarvoor in de plaats te stellen ; 

"dat de grief van appellante dus ongegrond 
is, zoodat de bestreden beschikking als zijnde 
juist moet worden bevestigd;" 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satie heeft opgeworpen: 

V. t. of s. van de artt. 3 en 5 van de Ver
ordening op de Straatbelasting te Rotterdam 
door te beslissen, dat niet de belastbare op
brengst van elk dei· vijf perceelen als grond
slag voor de heffing der straatbelasting ir. 
aanmerking komt, doch de opbrengst van 
perceel G 1034 afzonderlijk en die van de vier 
andere perceel en gezamenlijk; 

0. dienaangaande en ambtshalve: 
dat uit het verband tusschen de artt. 1, 3 en 

5 der betrokken Verordening volgt, dat in 
art. 3 onder "perceel", waarvan de belast
bare opbrengst maatstaf is voor de bereke
ning van de belasting, moet worden verstaan 
het gebouwd of ongebouwd eigendom, ter 
zake waarvan volgens art. 1 belasting wordt 
geheven ; 

dat in genoemd art. 3, enkel handelend over 
bedoelde berekening, niet te lezen valt, dat 
voor de beantwoording van de vraag of een 
bepaald onroerend goed één gebouwd eigen
dom vormt dan wel uit verschillende gebouw
de eigendommen bestaat, bes! issend is de 
wijze, waarop dat onroerend goed in de kad. 
leggers is aangeduid, met name of het met 
één nummer dan wel met meerdere nummers 
staat vermeld, noch de omstandigheid of de 
belastbare opbrengst in die leggers in één be
drag dan wel in verschillende afzonderlijke 
bedragen is opgenomen; 

dat voorts de termen "gebouwde eigendom
men" en "ongebouwde eigendommen" in art. 
280 der Gemeentewet blijkens de geschiedenis 
en in verband met art. 278 dier wet wel zijn 
gebruikt in denzelfden zin als in de wet op de 
grondbelasting, doch ook dit niet medebrengt, 
dat voor de beantwoording van de zooeven 
vermelde vraag bij de beoordeeling van de 
juistheid van een aanslag in de Straatbelas
ting de Raad van Beroep zich gebonden moet 
achten aan de kad . leggers; 

dat mitsdien de bestreden uitspraak niet in 
stand kan blijven en nog verwijzing van het 
geding moet volgen ; . 

Vernietigt de bestreden m tspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van 

Beroep voornoemd ter verdere behandeling en 
beslissing van de zaak in voltallige vergade
ring met inachtneming van dit arrest. 

(N. J .) 

6 Octob e,· 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 24.) 

De onderwijzer aan een gemeentelijke 
school wordt niet rechtstreeks in zijn be
lang getroffen door een besluit van den 
Minister van 0., K. en W., waarbij deze 
weigert aan de gemeente het supplement 
sala ri s, waarop de onderwijzer nog meent 
recht te hebben, eventueel ten laste van 
's Rijks kas te vergoeden. 

Uit spraak in zake : 
S. H., wonende te 's-Gravenhage, eischer 

in hooger beroep, in persoon ter openbare 
t erechtzitting verschenen, 

t egen: 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, gedaagde in hooger beroep, niet ver
schenen. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den eischer 

in hooger beroep ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeest er en Wethouders der ge

meente Schiedam op een bij brief van eischer 
d .d. 30 Augustus 1934 gedaan verzoek om hem 
net salaris, dat hij als hoofd der 2e centrale 
school voor het 7e leerjaar te Schiedam sinds 
16 Januari 1929 te weinig zou hebben genoten, 
alsnog uit te betalen , bij brief van 4 September 
1936 aan eischer hebben bericht, dat zij in 
verband met een b(j laatstgenoemden brief in 
afschrift gevoegde beslissing van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
d .d. 26 Augustus 1936 N°. 9438, Afd. L.O., 
geen vrijheid hebben kunnen vinden hem het 
door hem bedoelde salaris te vergoeden ; 

0 . dat gedaagde in hooger beroep bij brief 
van 8 Mei 1937 aan eischer heeft doen weten : 

"Na gezette overweging van de wijze waarop 
uw salaris werd berekend sedert Uw bevordering 
tot hoofd der 2e centrale 7de leerjaar-school 
der gemeente Schiedam (16 Januari 1929), 
deel ik U mede, dat er voor mij geen aanleiding 
bestaat om terug t e komen op mijn beslissing 
d.d. 26 Augustus 1936 N°. 9438, Afdeeling L.O. 

De destijds genomen beslissing is met de toen 
regelmatig gevolgde administratieve praktijk 
in overeenstemming geweest ; ik kan daarop 
in redelijkheid thans niet terugkomen ."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 13 Mei 1938 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - S. H. 
voornoemd niet-ontvankelijk heeft verklaard 
in zijn beroep t egen het besluit van gedaagde 
d .d. 8 Mei 1937; 

0. dat S.H. van die uitspraak tijdig is gekomen 
in hooger beroep en bij beroepschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden _dezen Raad ve!• 
zoekt in dezen t e doen, wat hJJ zal oordeelen 1n 

rechte t e moeten doen ; 
In rechte: 
0. dat deze Raad met den eersten rechter 

van oc-rdeel is, dat door het ten deze aangevallen 
besluit eischer in hooger beroep niet rechtstreeks 
in zijn belang als gewezen ambtenaar wordt 
getroffen, zoodat de uitspraak, waarvan be
roep, welke ook overigens met juistheid is ge
wezen, behoort te worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 
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De rechtsoverwegingen van deze uitspraak 
luiden: 

0. dat ingevolge de uitspraak van den Cen
tra.Jen Raad van Beroep dd. 17 Maart 1938, 
Ambtenarenwet 1929, 1938 D. N°. B. 1 ; I. n°. 
11, (A.B. 1938, blz. 591, Red.) het door klager 
ingestelde beroep moet worden beschouw<l te 
zijn gericht tegen het besluit van verweerder 
vervat in diens voormelden brief van 8 Mei 
1937; 

0. dat dit besluit inhoudt, dat verweerder niet 
wenscht terug te komen op zijn beslissing, dd. 26 
Augustus 1936, n°. 9438, afdeeling L.O., ter
wijl laatstbedoelde beslissing strekt tot afwij
zing van het door Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Schiedam bij brief van 28 Sep
tember 1934 gedaan verzoek tot verleening van 
rijksvergoeding voor het geval zij klagers ver
zoek om toekenning van meergemeld restant 
salaris zouden inwilligen ; 

0. dat mitsdien verweerders besluit dd. 8 
Mei 1937 niet anders kan worden opgevat, dan 
dat verweerder volhardt bij zijn standpunt 
dat de gemeente Schiedam geen aanspraak 
kan doen gelden op rijksvergoeding voor het 
eventueel door die gemeente aan -klager toe 
te kennen restant salaris ; 

0. dat door dit besluit klager echter niet 
rechtstreeks in zijn belang als gewezen ambte
naar wordt getroffen, aangezien het uitslui
tend betrekking heeft op de verhouding tusschen 
het Rijk en de gemeente chiedam ten opzichte 
van het door klager gepretendeerde meerdere 
salaris en niet op de verhouding tusschen 
den klager en de gemeente Schiedam, welker 
organen klagers salaris als onderwijzer eener 
openbare scl:iool dier gemeente hebben vast te 
stellen en uit t e betalen ; 

0. dat voor klager derhalve tegen meerge
meld besluit van verweerder dd. 8 Mei 1937 geen 
beroep op den ambtenarenrechter openstaat 
en hij in zijn niettemin ingesteld beroep niet
ontvankelijk behoort t e worden verklaard. 

(A.B.) 

6 October 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 68 l e I id.) 

Grond van ontslag kan alleen zijn een 
in het toepasselijke reglement genoemde 
grond. I. c. levert "aanstelling in een an
deren (!ageren) rang" niet een wodanigen 
grond op, daar het bestreden besluit niet 
e en disciplinaire straf oplegt. 

Uitspraak in zake : 
J. van A., wonende te Rotterdam, klager, 

voor wien t er open bare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden: Mr. H. B. J. Was
lander, advocaat t e Utrecht, 

tegen: 
den Directeur der Rotterdamsche Electrische 
Tram, verweerder, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. K. A. Soudijn, ambtenaar bij de Rotter
damsche Electrische Tram, wonende t e Rotter
dam. 

De Centrale Raad van beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat de Directeur der Rotterdamsche 

Electrische Tram (hierna te noemen R . E. T .), 
daartoe gemachtigd krachtens het Reglement 
P ersoneel R. E. T., bij besluit van 16 December 
1937 aan J. van A., geboren 28 Juli 1898, 
wagenbestuurder bij den dienst der R. E . T.,met 
ingang van 17 Februari 1938 eervol ontslag 
uit die betrekking heeft verleend "wegens aan
stelling in den rang van poetser" ; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het personeel 
der R. E. T. bij uitspraak, welke 28 April 
1938 aan partijen is medegedeeld en naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen 1, heeft 
uitgesproken, dat het aan klager met ingang 
van 17 Februari 1938 verleende ontslag terecht 
heeft plaats gehad en dat door zijne aanstelling 
in den rang van poetser met ingang van dien 
datum geen hem toekomend recht is geschonden 
of eenig belang van klager is geschaad en mits
dien het beroep van klager ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat Mr. H. B. J. Waslander, als gemachtig
de van klager, van deze uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen en bij klaag
schrift op de daarbij aangevoerde gronden heeft 
verzocht de uitspraak v.an het Scheidsgerecht 
nietig te verklaren, alsmede te vernietigen 
of nietig te verklaren de aanzegging aan klager 
op 16 December 1937 gedaan van een aan hem 
tegen 17 Februari 1938 verleend ontslag en van 
een hem verleende aanstelling, althans te 
vernietigen of nietig te verklaren vorenbedoeld 
ontslag en de aanstelling d.d. 16 December 
1937 en uit te spreken, dat dat ontslag niet had 
behooren te worden verleend, althans te be
palen, dat klager t er zake van zijn overplaatsing 
een vaste toelage toekomt, als bedoeld in art. 
31, lid 3, van het R eglement P ersoneel der 
R. E.T.; 

In rechte : 
0 . dat, blijkens deszelfs inhoud, bij het aan

gevallen besluit van verweerder aan klager als 
wagenbestuurder bij den dienst van de R. E. T. 
met ingang van 17 Februari 1938 ongevraagd 
eervol ontslag is verleend - zulks, naar voor 
den Raad vaststaat, niet bij wijze van straf -
wegens "aanstelling in den rang van poetser" , 
hoewel art. 76, lid 2, van het vi~eerende Re
glement Personeel R. E. T . - zijnde dit het 
eenige artikel krachtens hetwelk aan een ambte
naar, als klager, eervol ontslag kan worden 
gegeven - het ontslag aan een ambtenaar 
der R. E. T. om zoodanige reden niet kent; 

0. dat hieruit volgt, dat de uitspraak van het 
Scheidsgerecht moet worden vernietigd en h et 
onderhavige door verweerder t en opzichte van 
klager genomen besluit, als zijnde dit in strijd 
met het toepasselijke algemeen verbindende 
voorschrift, neergelegd in art. 76, lid 2, van het 
thans geldende R eglement Personeel R . E. T., 
evenmin in stand kan blijven ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak van het Scheids

gerecht; 
Verklaart nietig het besluit van verweerder 

van 16 December 1937, waarbij aan klager met 
ingang van 17 Februari 1938 wegens aanstel
ling in den rang van poetser eervol ontsla.a
is verleend als wagenbestuurder bij den dienst 
van de R. E. T . 

1 Zie blz. 421. 
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H et Scheidsgerecht ; 
Gezien de overgelegde stukken ; 
Gehoord den appellant en zijn raadsman Mr. 

R . B. J. Waslander, alsmede den verweerder, 
den Directeur der R. E. T., bij monde van zijn 
gemachtigde, Mr. K. A. Souclijn; 

Gelet op het Reglement P ersoneel R. E. T. 
en meer in het bijzonder op de artikelen 31, 
76, 78 en 92 van dat R eglement ; 

Spreekt uit, dat het appellant met ingang 
van 17 Februari 1938 verleend ontslag terecht 
heeft plaats gehad en dat door zijne aanstelling 
in den rang van poetser met ingang van dien 
datum geen hem toekomend recht is geschon
den of eenig belang van appellant is geschaad; 

Verklaart mitsdien het beroep ongegrond ; 
Zulks uit de navolgende overwegingen. 
Op 13 Juli 1937 is appellant met ingang van 

dienzelfden datum eervol ontslagen als wagen
bestuurder bij de R. E. T. ,onder gelijktijdige 
aanstelling in den rang van poetser. Het daar
tegen door appellant ingesteld beroep is door 
het Scheidsgerecht in zijne zittingen van den 
9en en den 30en September 1937 behandeld 
en heeft aanleiding gegeven tot de uitspraak 
van het Gerecht van den llen October 1937 
waarbij appellants beroep ongegrond werd 
verklaard. Van deze uitspraak is appellant 
in beroep gekomen bij den Centralen Raad van 
Beroep, welke in zijne terechtzitting van 3 
Maart 1938 dit beroep niet-ontvankelijk ver
klaarde. 1 Intusschen heeft verweerder, hangende 
het voormelde beroep, het onderhavige ontslag 
in verband met het feit, dat daarbij de door 
het Reglement voor het Personeel der R. E. T. 
voorgeschreven opzeggingstermijn niet was in 
acht genomen, op 16 December 1937 ingetrok
ken; tegelijkertijd echter heeft verweerder, thans 
met ingang van 17 Februari 1938, appellant 
opnieuw ontslagen op denzelfden grond, als 
voor het aanvankelijk ontslag van 13 Juli 
had gegolden, en wederom met gelijktijdige 
aanstelling van betrokkene in den rang van 
poetser. Tegen dit laatste ontslag nu is het 
thans ingesteld beroep gericht. 

Appellants raadsman, de gronden van dit 
beroep ter terechtzitting uiteenzettende, heeft 
in de eerste plaats ontkend. dat het mogelijk 
zou zijn appellant, die met ingang van 13 Juli 
1937 als wagenbestuurder was ontslagen, op 
16 December 1937 opnieuw, ditmaal ingaande 
17 Februari 1938, uit die functie te ontslaan, 
aangezien het eerstvermeld ontslag en de op 
13 Juli 1937 mede verleende aanstelling sinds
dien niet zijn vernietigd, op welke wijze en 
door welke instantie dan ook. Intrekking van 
eerstgenoemd ontslag toch acht de raadsman 
niet mogelijk ; in het algemeen kan men een 
achteraf onjuist gebleken maatregel wel in
trekken, echter lijdt zulks naar de meening van 
den raadsman uitzondering, wanneer deze 
maatregel een ontslag betrof, omdat daardoor 
de band tusschen de Gemeente en appellant 
werd verbroken en deze niet weder eenzijdig kan 
worden hersteld. 

In de tweede plaats is door den raadsman 
aangevoerd, dat, bij verwerping van zijn eerst
vermeld argument, en voorzoover alzoo de 
aanzegging van 16 December 1937 moet wor
den gezien als een gevolg daarvan, dat klager 

1 C. V. 1938 blz. 106. 

vóórdien, doch nà het ont lag van 13 Juli 1937 
weder in zijn betrekking van wagenbestuurder 
was hersteld, dit ontslag niet als reëel kan wor
den erkend en in feite niet anders heeft plaats 
gehad, dan een terugstelling van appellant 
in den rang van poetser. Tot uitgangspunt van 
dit betoog heeft de raadsman genomen het 
feit, dat het aan appellant op 16 December 
1937 uitgereikt ontslagbewijs hem eervol ont
slag uit de betrekking van wagenbestuurder 
verleent "wegens aanstelling in den rang van 
poetser'', welke motiveering gelijkluidend is 
aan die, welke in het 13 Juli 1937 uitgereikt 
ontslagbewijs was vermeld. Uit deze motivee
ring blijkt, dat het ontslag niet is verleend als 
straf, noch wegens één der in artikel 76, tweede 
lid, van het Reglement sub b-h limitatief op
gesomde gronden voor ontslag anders dan op 
eigen verzoek. Van een ontslag "wegens aan
stelling in den rang van poetser'' kan echter 
naar 's raadsmans meening evenmin sprake 
zijn aangezien een zoodanige aanstelling -
blijkens het woord "wegens" anterieur aan het 
ontslag - niet maar éénzijdig aan appellant 
had kunnen zijn gegeven en deze zulks dan toch 
had behooren te aanvaarden, wat hij niet heeft 
gedaan. Weliswaar wordt van de zijde vim ver
weerder hiertegenover gest~ld, ~at de. m h1:t 
ontslagbewijs gegeven mot1veermg onimst 1s 
en in werkelijkheid ontslag is gegeven wegens 
ongeschiktheid, als bedoeld bij artikel 76, 
tweede lid, sub d, van het Reglement, een 
dergelijke handelswijze, waarbij in het ontslag
bewij s andere motieven zouden worden ver
meld dan werkelijk hebben gegolden, acht 
de raadsman echter zeer bedenkelijk en zal 
z.i. niet door Burgemeester en Wethouders 
kunnen worden aanvaard. Overigens is hij van 
meening, dat, waar de feiten, waaruit tot ~e 
beweerrl.e ongeschiktheid van appellant 1s 
geconuludeerd, z. i. reeds zijn verwerkt d~or 
het 13 Juli 1937 verleende ontslag, deze met 
voor de tweede maal voor een ontslag wegens 
ongeschiktheid tot grondslag mogen worden 
genomen. Alles te zamen nemende kan de 
raadsman slechts constateeren, dat hier in feite 
geen ontslag heeft plaats gehad, doch slechts 
een terugstelling in den rang van poetser. 
Als vaststaand mag worden aangenomen, dat 
hier geen terugstelling als straf, op grond 
van artikel 71, lid l, sub h, van het Reglement 
heeft plaats gehad; 

er resteert alzoo slechts de terugstelling, 
als bedoeld bij artikel 31, derde lid, wel!<e 
bepaling, naar de raadsman nader heeft mt
eengezet, op het onderhavige geval volkomen 
van toepassing zou zijn, Den thans door 
verweerder gekozen vorm, dien van het 
vorenomschreven ontslag, kan de raadsma11 
echter niet als reëel erkennen, weshalve hiJ 
tot vernietiging daarvan heeft geconcludeerd. 

Van de zijde van den verweerder is hiertegen
over aangevoerd, dat door de intrekking van 
het 13 Juli 1937 verleend ontslag, dit ontslag wel 
degelijk is komen te vervallen, zulks te meer 
waar appellant, blijkens zijne verklaring op de 
hem bij het overhandigen van het hem op 1_6 
December uitgereikte nieuwe ontslagbeWJJS 
gedane mededeelingen van de zijde der R. E. 'J;., 
met de wijziging in den ontslagdatum zou z1Jn 
accoord gegaan. 

De in het ontslagbewiis vermelde motivee-



1938 6 OCTOBER 422 

ring voor het onderhavig ontslag voorts is, 
naar de verweerder heeft medegedeeld, strikt 
formeel genomen, minder juist geredigeerd. 
Beslis end is dit echter geenszins ; een regle
mentaire verplichting tot het uitreiken van een 
ontslagbewijs bestaat er niet, evenmin als een 
verplichting om daarin precies te vermelden, 
op grond van welke bepalingen van het Regle
ment het ontslag plaats vindt. Het onderhavige 
ontslag is appellant verleend met toepassing 
van artikel 76, lid 2, sub d, van het Reglement 
wegens het in ernstige mate missen van de ge
schiktheid, noodig voor het bekleeden van zijn 
betrekking als wagenbestuurder, zulks op grond 
van de op 10 Januari 1937 voorgevallen feiten, 
waarop het Scheidsgerecht zijn uitspraak van 
11 October 1937 heeft gegrond. Een en ander 
is appellant volkomen bekend ; bij de behande
ling van het t egen het ontslag van 13 Juli 
1937 ingesteld beroep voor het Gerecht is 
trouwens de redactie van het ontslagbewijs -
hoewel het bewijs van 13 Juli dezelfde moti
veering vermeldt als dat van 16 December -
in het geheel niet ter sprake gebracht. Dat be
doelde feiten door het eerste, later weder inge
t rokken ontslag zouden zijn verwerkt, kan ver
weerder, nu voormeld ontslag geheel is komen 
te vervallen, niet toegeven. Dat de door appel
lant destijds gemaakte fout op zichzelf zijn 
ernstige ongeschiktheid voor de betrekking 
van wagenbestuurder aantoont, is ook dezen 
thans niet meer tegengesproken ; verweerder 
is dan ook van meening, dat het op 16 Decem
ber verleend ontslag t erecht is gegeven. 

H et Scheidsgerecht, een en ander overwegen
de, moet het in de eerste plaats door appellants 
raadsman aangevoerde argument verwerpen. 
Nu toch het ontslagbesluit van 13 Juli 1937 
door de hierboven reeds vermelde uitspraak 
van den Centralen Raad van Beroep van 3 Maart 
193 als een niet meer bestaand besluit is 
gequalificeerd, kan de stelling, dat dit ontslag 
nog steeds niet ongedaan zou zijn gemaakt, 
door het Gerecht niet worden aanvaard. 

Moet alzoo worden vastgesteld, dat, als 
gevolg van meergenoemde intrekking het op 
16 December 1937 aan appellant medegedeeld 
besluit van verweerder als de eenige overge
bleven reactie zijnerzijds op de 10 Januari 1937 
door appellant gemaakte fout moet worden be
schouwd, zoo volgt daaruit eveneens nood
zakelijk, dat appellants verweer, als zouden 
de op evenvermelden datum voorgevallen 
feiten reeds door het ontslag van 13 Juli 1937 
zijn verwerkt en derhalve niet ten tweeden male 
tegen hem in het geding mogen worden gebracht, 
als ondeugdelijk moet worden afgewezen. 

Hiervan uitgaande kan het Scheidsgerecht 
verder vaststellen, dat ditmaal , in tegenstelling 
met de behandeling van het 13 Juli 1937 ge
geven ontslag voor het Gerecht, inzake de 
voormelde, op 10 Januari 1937 voorgevallen 
feiten van geen verschil van meoning tusschen 
appellant en verweerder meer is gebleken ; 
integendeel heeft het betoog van appellants 
raadsman inzake de toepa-Sselijkheid van artikel 
31 , derde lid, aangetoond, dat appellants, 
door zijn op genoemden datum gemaakte fout 
aan het licht gekomen ernstige ongeschiktheid 
voor zjjn betrekking als wagenbestuurder 
zijnerzijds niet meer wordt bestreden. Het 
Scheidsgerecht heeft het dan ook niet noodig 

geacht opnieuw een onderzoek inzake deze 
feiten in te stellen . 

Ter heoordeeling blijft dan verder voor het 
Scheidsgerecht over de vraag, of het besluit van 
16 December 1937 van verweerder inderdaad 
moet worden aanvaard als een op meergenoemde 
feiten gegrond ontslag, dan wel, of, zooals 
appellant het stelt, hier geen reëel ontslag heeft 
plaats gehad, doch slechts een terugzetting 
tot den rang van poet ser . Wat dit vraagpunt 
betreft moet het Scheidsgerecht voorop stellen 
dat het, mede lettende op de verklaringen 
van verweerder, tot de overtuiging is gekomen, 
dat de in het ontslagbewijs vermelde moti
veering niet met de werkelijkheid klopt. H et 
Scheidsgerecht kan niet aannemen, dat hier 
de aanstelling als poetser het domineerende 
feit was, zoodat appellant "wegens" deze 
aanstelling ontslag als bestuurder is verleend, 
integendeel lijdt het voor het Gerecht niet den 
minsten twijfel, of bedoelde aanstelling is het 
secundaire feit geweest, terwijl primair va-St
stond, dat appellant wegens ongeschiktheid 
als bestuurder niet kon worden gehandhaafd. 
Het Scheidsgerecht kan het overigens slechts 
betreuren, dat een zoo apert onjuiste moti
veering, welke in strijd moet worden geac~t 
met de reëele bedoelingen van verweerder, m 
het ontslagbesluit is opgenomen. 

Intusschen sluit uiteraard het feit, dat 
appellants door hem niet bestreden ongeschi½:t
heid voor zijn vroegere betrekking het mot1~f 
voor het besluit van 16 December 1937 1s 
geweest, de constructie eener overplaatsing 
niet per se uit. Echter was verweerder v:ol
komen vrij om appellant. op voormeld mot1~f, 
met toepassing van artikel 76, tweede hd, 
sub d, te ontslaan, en is nu eenmaal juist deze 
weg van ontslag, met daarop volgende her
plaatsing, en niet die van terugstelling ge
volgd. Evenals op 13 Juli 1937 is ook op 16 De
cember 1937 een ontslagbewijs uitgereikt. Aan 
appellant is medegedeeld, dat hij werd ont
slagen en herplaatst, niet dat hij werd over
geplaatst. Artikel 78, zesde lid, is op hem 
toegepast, welke bepaling spreekt van __ her
plaatsing bij de R. E. T. en mede bhJkens 
haar verband met artikel 78, vierde lid, dat 
uitsluitend op ontslag betrekking heeft, slechts 
van toepa-Ssing kan zijn voor wie ontslagen 1s. 
Dat dit alles, het ontslag en de daarop gevolg~e 
herplaatsing, niet reëel zou zijn geweest, 1s 
het Scheidsgerecht door appellants raadsman 
niet aangetoond en kan naar de meening van 
het Gerecht, wanneer men niet aan den letter
lijken inhoud van het kennelijk onjnist geredi
geerde ontslagbe luit vasthoudt, ook in rede
lijkheid niet worden volgehouden. 

Het Scheidsgerecht kan op grond van boven
staande overwegingen slechts tot de conclusie 
komen, dat aan appellant op 16 December 
1937 wegens het in ernstige mate missen van de 
g~schiktheid , noodig voor het bekleeden __ van 
ZIJD betrekking van wagenbestuurder b1J de 
R. E. T .. terecht eervol ontslag als zoodanig is 
verleend met ingang van den 17enFebruari 1938. 

Dit va-Ststellende kan het Scheidsgerecht 
ten slotte niet inzien, dat door appellants 
op zijn ontslag volgende herplaatsing in de 
functie van poetser eenig hem toekomend recht 
zou zijn geschonden of dat hij daardoor in eenig 
belang zou zijn geschaad, aangezien deze maat 
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regel uitsluitend in zijn belang is genomen, 
zo:ider dat Z\jT1erzi1ds eerug recht op wodamge 
herplaaLsing bestond, t erwijl de rn bsicliair door 
hem verzochte toep•ssing van artikel 31, 3° lid, 
van het Reglement voor het, Personeel R . E T., 
- welke bepaling betrekking heeft op gevallen 
van overplaatsing in een lager bezoldigde 
functie -, hier niet kan plaats vinden, daar 
in casu geen overplaatsing, doch een herplaat
sing is geschied. 

Op grond van een en ander en met rectificatie 
derhalv~ van de in de uitspraak van het Gerecht 
van 11 October 1937 neergelegde opvatting, 
volgens welke van toepassing van artikel 31, 
derde lid, in gevallen van herplaatsing na 
verleend ontslag sprake zou kunnen zijn, acht 
het Scheidsgerecht het door appellant inge
steld beroep niet gerechtvaard igd. 

(A.B.) 

6 Octouer 1938. UITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le I id.) 

Het bes! uit, waarbij den onts lagen a r
beidscontractant wordt geweigerd een va te 
aanstelling als ambtenaar te vel'ieenen, is 
uiet genomen ten aanzien van een ambte
naar a ls zoodanig, ook a l is betrokkene 
destijds mogelijk ambtenaa r geweest. 

Uitspraak in zake: 
J. H . Scheren, wonende te 's-Gravenhage, 

e ischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman Dr. C. Weststrate, wonende te 
Zeist, 

tegen: 
den Minister van Defensie, gedaagde in hoo
ger beroep, niet verschenen . 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feit e,~ van het twistgeding : 
0. dat J. H. Scheren door den toenmaligen 

d irecteur der directe belastingen, invoerrech
ten en accijnzen te Maastricht met ingang van 
8 Apr il 1916 is aangesteld tot t ijdelijk hulp
kommies op daggeld bij de administratie der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 
ter standplaats Oss en door den directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 
- onder wien Oss sedert is komen te ressor
teeren - bij bes! uit van 28 J anuar i 1936 uit 
genoemde functie is ontslagen met ingang 
van 1 Mei 1936 ; 

0. dat J . H . Scheren, van wien moet wor
den aa ngenomen, dat hij a lthans na 1920 
niet in de bove ngenoemde betrekking di enst 
heeft gedaan, met ingang van 1 November 
1930 als hulpschrijver op arbeidscontract in 
dienst is getreden van den Staat der Neder-
1 anden (Departement van Defensie ); 

0. dat de Minister van Defensie bij brief 
van 2 April 1937 de met eischer laatstel ijk op 
1 Januari 1934 gesloten arbe idsovereenkomst 
met ingang van 1 Juli 1937 heeft beëindigd in 
verband met de omstandigheid, dat deze op 13 
Juni 1937 den 65-jarigen leeftijd zou bereiken ; 

0. dat e ischer d.d. 31 October 1937 schr ifte-

lijk aan gedaagde heeft verzocht hem alsnog 
met terugwerkende kracht tot 1 November 
1930 een vaste aanstell ing a ls ambtenaar bij 
het Depa rtement van Defensie te willen ver
leenen, a lsmede de nadeeli ge ge ldelijke ge
volgen van het verzuim van een zoodanige 
vaste aanstelling te niet te willen doen ; 

0. dat de Minister van Defensie bij brief 
van 13 December 1937, l e Afd. N°. 80, aan 
e ischer heeft bericht, dat het vorenbedoelde 
request hem geen aan leiding gaf om te zijnen 
(d.i . e ischers) gunste eenigerlei maatregel te 
treffen; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 13 Mei 1938 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - J. 
H. Scheren niet-ontvankelijk heeft verklaard 
in zijn beroep tegen voormeld beslui t van den 
Mi ni s ter van Defensie; 

0. dat eischer van die uitspraak t ijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
vo rderende op de da a rbij aangegeven gronden 
d ie uitspraak te vernietigen, hem alsnog ont
vankelijk te verklaren in zijn beroep en ver
volgens in de hoofdzaak te beslissen, dat hem 
een vaste aanstelling behoort te worden uitge
reikt en dat hij in vasten dienst bij het De
partement van De fens ie werkzaam is geweest 
va n 1 November 1930-1 Juli 1937 en voorts 
hem alsnog schadevergoeding toe te kennen, 
zooals omschreven werd in het inl e idende 
kl aagschrift; 

l n ,·echte : 
0. dat deze Raad, geheel ter zijde latende 

de vraag, in welke verhouding eischer, inge
volge zijn vorenvermelde benoeming tot tijde
lijk hulpkommies op daggeld, na 1920 tot den 
Staat der N ederl anden stond, op grond van 
den inhoud der gedingstukken als vaststaande 
aanneemt, dat hij tot het Departement van 
Defensie nooit heeft gestaan in ambtenaars
verhouding, doch uitsluitend in de verhouding 
van arbeidscontractant; 

0. dat het ten deze bestreden besluit van 
den Minister van Defensie dus niet is een be
si uit, genomen ten aanzien van een ambtenaar 
of gewezen ambtenaar als zoodanig; 

0. dat hieru it vo lgt, dat J . H . Scheren niet 
bevoegd was tegen dat besluit beroep in te 
stellen, roodat hij bij de aangeva ll en uitspraak 
terecht niet-ontvankelijk is verkl aa rd ; 

0. dat die uitspraak dus behoort te worden 
bevestigd; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger be-

roep. 

Het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage: 
Gezien de tukken; 
Gehoord den kl ager en zijn raadsman; 
Gelet ook ove ri gens op d e beh and e ling de r 

zaak ter openbare terechtz itting van 22 April 
1938; 

Wat de feiten betreft: 
0. dat voor het Gerecht op grond van de 

gedingstukken en het onderroek ter openbare 
terechtzitt ing vaststaat: 

1. dat klager door den toenmal igen direc
teur der directe belastingen , invoenechten en 
accijnzen te Maastri cht op 8 April 1916 schrif
telijk is aangesteld tot t ijdelijk hulpkommies 
op daggeld bij de administratie der directe 
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belastingen, invoerrechten en accijnzen ter 
standplaats Oss; 

2. dat klager door den directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
's-Hertogenbosch - onder wien Oss sedert is 
komen te ressorteeren - bij besluit van 28 
Januari 1936 uit zijn voormelde functie is ont
slagen met ingang van 1 Mei 1936; 

3. dat klager - die in elk geval ook reeds 
de laatste jaren voor zijn ontslag niet in zijn 
voormelde betrekking dienst had gedaan -
met ingang van 1 November 1930 als hulp
schrijver op arbeidscontract in dienst is ge
treden van den Staat der Nederlanden (De
partement van Defensie); 

4. dat deze arbeidsovereenkomst door den 
Minister van Defensie door opzegging is be
eindigd met ingang van 1 Juli 1937; 

5. dat klager onder dagteekening van 31 
October 1937 schriftelijk aan verweerder heeft 
verzocht hem alsnog met terugwerkende kracht 
tot 1 November 1930 een vaste aanstelling als 
ambtenaar bij het Departement van Defensie 
te willen verleenen, alsmede de nadeelige 
geldelijke gevolgen van het verzuim van <Jen 
zoodanige vaste aanstelling te niet te willen 
doen ; 

0. dat verweerder bij schrijven van 13 De
cember 1937, l ste afd. N°. 80, aan klager 
heeft te kennen gegeven dat het voormelde 
request hem geen aanleiding gaf om ten gun
ste van klager eenigerlei maatregel te treffen; 

0. dat klager tegen het in vorenbedoeld 
schrijven vervatte weigeringsbesluit in beroep 
is gekomen en op de in zijn daartoe strekkend 
klaagschrift aangegeven gronden kennelijk 
heeft bedoeld te vorderen dat het Gerecht het 
beroepen besluit nietig zal verklaren en alsnog 
zal bepalen: 

1 °. dat klager een vaste aanstelling be
hoort te worden uitgereikt ; 

2°. dat klager in vasten dienst bij het De
partement van Defensie werkzaam is geweest 
van 1 November 1930 tot 1 Juli 1937, 

en voorts klager alsnog schadevergoeding 
zal toekennen ; 

l n rechte: 
0. dat in de eerste plaats behoort te worden 

beslist of klager in zijn onderhavig beroep 
kan worden ontvangen ; 

0 . dienaangaande dat het instellen van be
roep ingevolge de Ambtenarenwet 1929 open
staat voor dengene die is ambtenaar of gewe
zen ambtenaar in den zin dier wet - waar
onder ingevolge het bepaalde bij art. 1, lid 3, 
degene met wie een arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht is gesloten, niet kan worden 
begrepen - doch hij dit beroep ingevolge art. 
58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 a lleen kan 
instellen tegen een te zijnen aanzien in zijn 
kwaliteit van ambtenaar (gewezen ambtenaar) 
genomen beslui t, handeling of weigering; 

0. dat het ten deze beroepen besluit niet is 
genomen ten aanzien van klager in zijn kwa
liteit van gewezen hulpkommies bij de ad
ministratie der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen ; 

0. dat klager behalve in voormelde kwali
teit niet als ambtenaar of gewezen ambtenaar 
in den zin der Am btenarenwet 1929 is aan te 
merken · 

0. da'.t voor klager onder die omstandighe-

den tegen het ten deze beroepen besluit geen 
beroep op den ambtenarenrechter openstaat ; 

0 . dat klager derhalve in zijn onderhavig 
beroep niet-ontvankelijk behoort te worden 
verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart klager in zijn onderhavig beroep 

niet-ontvankelijk. 
(A.B.) 

7 Octob er 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73.j 

Wel is bij de aanvrage om medewerking 
ex art. 72 overgelegd een verklaring, als 
bedoeld bij art. 73 eerste lid onder d, van 
het bestuur der betrokken vereenigiug, ge
teekend alleen door den secretaris dezer 
vereenig ing, doch nu deze verklaring, blij
kens een door Ged. Staten ingesteld on
derwek, is afgegeven namens voormeld 
bestuur, en ook overigens rechtsgeldigheid 
daaraan niet kan worden ontzegd, hebben 
Ged. Staten terecht geoordeeld, dat niet 
op grond van onvoldoendheid van dit stuk 
op de aanvrage afwijzend kan worden be
schikt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Waddinxveen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 10 Mei 1938, N°. 284, waarbij, met 
vernietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Waddinxveen van 17 Januari 1938, 
is bepaald, dat de door het bestuur der Ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
Nederlandsch Hervormde Christelijke Scholen 
te Waddinxveen overeenkomstig artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking tot stichting eener bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, aldaar, alsnog 
moet worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
September 1938, N°. 468; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
October 1938, N°. 11204, afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat de raad van Waddinxveen in zijne 
vergadering van 17 Januari 1938 op de aan
vraag van het bestuur der Vereeniging tot 
stichting en instandhouding van Nederlandsch 
Hervormde Christelijke Scholen in zijne ge
meente om voor de stichting van een bijzondere 
lagere school op hei terrein kadastraal bekend 
gemeente Waddinxveen, sectie D N°. 1286, 
en daarvan het oostelijk gedeelte van den 
Kerkweg, de benoodigde gelden te ontvangen, 
afwijzend heeft beschikt, uit overweging, dat 
door inwilliging der aanvrage de normale 
eischen aan het geven van het lager onderwijs 
te stellen zouden worden overschreden, zulks 
aangezien het door de aanvragende vereeni
ging te bieden onderwijs , blijkens haar statuten, 
niet afwijkt van dat, hetwelk in de gemeente 
reeds in een genoegzaam aantal scholen wordt 
gegeven en voorts aangezien als bouwterrein 
is vermeld een gedeelte grond, dat, zoowel we
gens den kostprijs als wegens het feit dat in 
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verband met het in voorbereiding zijnd uit
breidingsplan der gemeente, daaraan mogelijk 
eene andere bestemming zal worden gegeven, 
onaanvaardbaar moet worden geacht ; dat de 
overgelegde bewijsstukken onvoldoende zijn, 
aangezien de verklaring, bedoeld in artikel 73, 
eerste lid, sub d, der wet alleen door den secre
taris der desbetreffende vereeniging is onder
teekend; dat de aanvrage strijdig is met geest en 
strekking der wet ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 10 Mei 1938, N°. 284, met vernietiging 
van het bestreden besluit van den raad der 
gemeente Waddinxveen dd. 17 Januari 1938 
heeft bepaald, dat de bovenbedoelde mede
werking alsnog door de gemeente Waddinxveen 
dient te worden verleend ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat blijkens de bewoordingen van 
artikel 75, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 een aanvrage als de onderwerpelijke 
slechts kan worden geweigerd, indien niet aan 
de in artikel 73 omschreven vereischten is vol
daan ; dat zoowel deze bepaling als de vereisch
ten van artikel 73 aan duidelijkheid niet te 
wenschen overlaten ; dat, gezien dit feit, het 
beroep van het gemeentebestuur op een be
paalde, andere strekking der wet moet falen ; 
dat onder de in artikel 73 der wet omschreven 
vereischten niet voorkomen de door het ge
meentebestuur bedoelde normale eischen aan 
het geven van lager onderwijs te stellen ; 
dat mitsdien de motieven, welke het gemeente
bestuur tot de conclusie hebben geleid, dat bij 
inwilliging der aanvrage de meerbedoelde nor
male eischen zouden worden overschreden, 
nl. a. de eventueele gelijkheid van richting 
der aanvragende vereeniging en de reeds be
staande schoolvereenigingen; b. de mogelijke 
bezwaren tegen de plaats van vestiging der 
school en c. de hooge kostprijs van den aan te 
koopen grond, hier niet kunnen gelden ; dat 
voorts de hiervoren onder a bedoelde aange
legenheid, blijkens het stelsel der wet, niet ter 
beoordeeling staat van den raad of van de 
instantie. welke dit college in beroep of hooger 
beroep vervangt ; doch uitsluitend aan het 
inzicht van het schoolbestuur en der ouders, 
die hunne kinderen naar de betrokken school 
zenden, blijft overgelaten ; dat de onder b en 
c genoemde bezwaren, ook al wordt tot de thans 
van den raad gevraagde medewerking beslo
ten, niet thans, doch eerst in het overleg, het
welk in artikel 77 der wet wordt voorgeschreven, 
of eventueel in het beroep, bedoeld in het zesde 
' id van dit wetsartikel, tot een oplossing dienen 
te worden gebracht ; dat immers het besluit 
tot medewerking, hetwelk thans gevraagd wordt, 
een beginsel-besluit is, hetwelk niet beslist 
over de wijze, waarop deze medewerking zal 
worden verleend ; dat dit laatste geheel blijft 
overgelaten aan het overleg, bedoeld in het 
voormelde artikel 77, hetwelk door het samen
stel zijner bepalingen een regeling waarborgt, 
waarbij met redelijke verlangens van beide 
partijen ten volle wordt rekening gehouden ; 
dat, wat de door den raad gestelde onvoldoend
heid der verklaring, als bedoeld in artikel 73, 
eerste lid, sub d, der wet betreft, het door het 
schoolbestuur overgelegd bewijsstuk inderdaad 

de verklaring inhoudt, welke voormelde wets
bepaling voorschrijft en door den secretaris 
der betrokken organisatie, namens het hoofd. 
bestuur zijner vereeniging, onder vermelding 
zijner kwaliteit, behoorlijk is onderteekend; 
dat de beantwoording der vraag, of het ge
wenscht is verklaringen als de hier bedoelde, 
op de wijze als zooeven is aangegeven, alleen 
door den secretaris der vereeniging te doen on
derteekenen, niet door den raad had dienen te 
geschieden, doch, bij uitsluiting, tot de bevoegd
heid der vereeniging zelve behoort ; dat de raad 
uiteraard wel bij de beoordeeling van het aan 
hem overgelegd bewijsstuk had kunnen onder
zoeken of dit, door de daarop voorkomende 
onderteekening, rechtsgeldig was ; dat een 
zoodanig onderzoek, zooals hun college bij 
navraag bij de betrokken vereeniging ten 
overvloede is gebleken, tot de slotsom zou heb
ben geleid, dat de vereischte rechtsgeldigheid 
ten deze niet kan worden betwist ; dat mitsdien 
moet worden aangenomen, dat het aanvragend 
schoolbestuur aan het vereischte, gesteld in 
artikel 73, eerste lid, sub d, heeft voldaan ; 
dat voorts, zooals trouwens door het gemeente
bestuur niet wordt betwist, ook aan de overige 
vereischten van het gemelde wetsartikel vol
daan is ; dat mitsdien, met terzijdestelling der 
door het gemeentebestuur tegen de vermeerde
ring van het aantal scholen in zijne gemeente 
blijkbaar gevoelde bezwaren, van hoeveel belang 
die bedenkingen uit een oogpunt van gemeente
beleid ook mogen zijn, de door het aanvragend 
schoolbestuur gevraagde medewerking alsnog 
dient te worden verleend ; 

dat van deze beslissing de raad van Waddinx
veen bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat hij van oordeel is, dat completeering van 
de stukken nà de indiening van de aanvraag 
niet geoorloofd is en derhalve een verklaring, 
dat de secretaris der vereeniging voor Christe
lijk volksonderwijs bevoegd is te teekenen voor 
de vereeniging, niet alsnog aan de stukken is 
toe te voegen ; dat voorts bij de beantwoording 
van de rechtsvraag, die krachtens artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 gesteld wordt, 
rekening moet worden gehouden met de ver
i.nderde toestanden en omstandigheden, zoo
als dat op velerlei gebied geschiedt en_ dat het 
niet aangaat alleen de besturen der bijzondere 
scholen hiervan uit te sluiten; dat het hier slechts 
betr ft een intern kerkelijk conflict, hetgeen 
voor de gemeenschap naar 's raads oordeel ern
stige financieele en moreele gevolgen heeft ; 
dat als gevolg van dit conflict de kinderen, 
welke naar de overtuiging der ouders behooren 
tot de bevolking der in de Bemeente bestaande 
drie protestantsch-ChristeliJke scholen, alleen 
om het doel t e kunnen bereiken voor eenigen 
tijd zijn gezonden naar de openbare lagere 
scholen in deze gemeente, waardoor de laatste 
noodeloos werden overbevolkt en de eerste 
opzettelijk en moedwillig ontvolkt; dat hij 
derhalve de totstandkoming van de Hervormde 
school in voege, als door het bestuur begeerd, 
in strijd acht met geest en strekking van de 
Lager- Onderwijswet 1920 ; dat hij overigens 
handhaaft zijne bedenkingen tegen de inwilli
ging van het verzoek, neergelegd in zijn besluit 
van 17 Januari 1938; 

0. dat bij de onderwerpelijke aanvrage is 
overgelegd eene verklaring, als bedoeld bij 
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artikel 73, eerBt;; lid, onder d, der Lager-Onder
wijswPt 1920, van het Hoofdbestuur der Ver
eeniging voor Christelijk Volksonderwijs, ge
teekend door den secretaris dezer vereeniging ; 

dat deze verklaring, blijkens een door Gede
puteerde Staten ingesteld onderzoek, is af
gegeven namens het . voormelde hoofdbestuur 
en ook voor het overige rechtsgeldigheid daar
aan niet kan worden ontzegd ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht heb
ben geoordeeld, dat niet op grond van onvol
doendheid van het voormelde stuk, op de aan
vrage afwijzend kan worden beschikt ; 

dat, aangezien ook voor het overige aan de bij 
artikel 73 der wet omschreven vereischten is 
voldaan, Gedeputeerde Staten terecht hebben 
beslist, àat de gevraagde medewerking doof 
de gt1meente Waddinxveen behoo t te worden 
verleend; 

dat hetgeen wijders door den gemeenteraad 
is aangevoerd niet tot eene andere beslissing 
vermag te leiden ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan ; 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

8 Octobe,· 1938. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet a rt. 40.) 

Nu het gemeentebestuur der vorige 
woonplaats met de verhuizing van het 
armlastig gezin naar elders, voordat deze 
plaats vond, geen andere bemoeienis heeft 
gehad dan dat is toegezegd geworden, 
dat de gemeente de kosten van verhu izing 
op zich zou nemen, indi en aangetoond 
werd, dat een der gezins leden in de ni euwe 
woonplaats werk zou krijgen, kan art. 40 
geen toepassing vinden. Al was het on
waarschijnlijk, dat de verdiensten van het 
eene gezinslid voldoende zouden zij n voor 
het levensonderhoud van het geheele ge• 
zin, kan toch aan het gemeentebestuur der 
vor ige woonplaats er geen grief van wor
den gemaakt, dat het het gezi 11 deze ge-
1 egenheid , zich althans gedeelte lijk uit de 
a rml astighe id op te heffen, niet heeft 
wi ll en onthouden . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de kosten van 

ondersteuning van het armla tige gezin L. D. ; . 
Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
September 1938, No, 441 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 October 1938, 
N°. 10031, afdeeling Armwezen ; 

0. dat het gezin D ., waarvan de vader L. D. 
63 jaar oud is en niet meer tot werken in staat 
is, en tot welk gezin o. a. een tweetal zoons 
J. en H. D., behoorden, komende uit E lst, 
op 3 ovember 1937 zonder middelen van 
bestaan t e Oude iedorp vestigde, alwaar J , D. 
zich op 5 November daaraanvolgend bij den 
voorzitter van het burgerlijk armbestuur ver
voegde om steun, welke aanvankelijk werd ge
weigerd; dat J. D, op dienzelfden dag werk 
vond bij H. van der Molen, wonende te Tolke, 

gemeente Schagen, waar hij f 6.- per week 
verdiende, behalve kost en inwoning ; dat hij 
echter al spoedig deze werkgelegenheid afstond 
aan zijn broer H. D., die deze betrekking na 
eenige weken, vermoedelijk wegens ziekte, ver
liet ; dat burgemeester en wethouders van Elst 
op 11 November 1937, nadat aan hun college een 
verklaring was overgelegd, dat J. D. t e Tolke 
werk had gevonden, aan het gezin D. toekenden 
het bedrag der kosten, verbonden aan de ver
huizing naar Oude Niedorp, hetgeen aan het 
gezin vóór zijn vertrek daarheen in uitzicht 
was gesteld ; dat ondersteuning van het ge
zin door het burgerlijk armbestuur van Oude 

iedorp voor het eerst plaats had op 24 De
cember 1937, en sindsdien wekelijks is her
haald ; 

dat het burgerlijk armbestuur van Oude
Niedorp t e dezer zake ten opzichte van de ge
meente Elst toepassing van artikel 40 der Armen
wet heeft verzocht, aanvoerende, dat volgens 
het beweren van J . D . een gemeenteambtenaar 
te Elst hem had toegezegd, dat, indien hij met 
zijn vader en moeder naar Oude Niedorp ver
huisde, de kosten dier verhuizing voor rekening 
van de gemeente Elst zouden worden genomen ; 
dat deze ambtenaar hem voorts zou hebben ver
klaard, dat hij te Oude iedorp kon stempelen, 
aangezien het toch Rijkssteun betrof ; dat het 
door J. D. verdiende loon niet voldoende kon 
worden geacht tot opheffing van de armlastig
heid van het gezin ; dat er zijns inziens mitsdien 
grond bestaat om te vermoeden, dat tot de 
komst in Oude Niedorp van het gezin D. in
vloed van of vanwege burgemeester en wethou
ders der gemeente Elst heeft meegewerkt ; 

dat burgemeester en wethouders der gemeente 
Elst echter hier geen geval van afschuiving aan
wezig achten, waartoe zij aanvoeren, dat, toen 
L. D. aan hun college om vergoeding van ver
huiskosten naar Oude Niedorp vroeg, hij als 
r eden van zijn verzoek opgaf, dat z,jn zoon 
J. D . kostwinner was en in Oude Niedorp een 
betrekking kon krijgen als melkknecht ; dat 
zij toen eerst een verklaring hebben geëischt, 
dat J . D. te Oude Niedorp inderdaad werk 
kon krijgen ; dat zoodanige verklaring is over
gelegd, waarop zij hebben besloten, de verhuis
kosten t e vergoeden; dat de ambtenaar t er 
secretarie van Elst, belast met de Afdeeling 
Sociale Zaken, ten stelligste ontkent, de ver
klaring te hebben afgelegd, waarop het bur
gerEjk armbestuur van Oude Niedorp zich be
roept; 

O. dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat burgemeester 
en wethouders en de burgemeester van Elst 
met de verhuizing van het gezin D . naar Oude 
Niedorp voordat deze plaats voud, geen andere 
bemoeienis hebben gehad dan dat is toegezegd 
geworden, dat de gemeente de kosten van ver
huizing op zich zou nemen, indien aangetoond 
werd, dat J . D. te Oude Niedorp werk zou kun
nen krijgen ; 

dat met name niet voldoende is komen vast 
te staan, dat woals door het bnrgerEjk armbe
stuur van Oude Niedorp word t beweerd . de ge
dane toezegging onvoorwaardelijk is geweest 
en dat van de zijde van burgemeester en wet
houders of den burgemeester van Elst het 
vertrek van het gezin naar Oude Niedorp nog 
op andere wijze is bevorderd ; 
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0. dat naar Ons oordeel de gedane voorwaar
delijke toezegging van betaling van de kosten 
van verhuizing van het gezin naar Oude Nie
dorp niet is te beschouwen als door of vanwege 
burgemeester en wethouders of den burgemees
ter van Elst uitgeoefende invloed op de komst 
van het gezin te Oude Niedorp, welke tot toe
passing van artikel 40, 2e lid, der Armenwet 
aanleiding zou behooren te geven ; 

dat toch, al was het onwaarschijnlijk, dat 
de verdiensten van J. D. in de betrekking in 
zijn nieuwe woonplaats voldoende zouden zijn 
voor het levensonderhoud van het geheele ge
zin, onder de omstandigheden, zooals die zich 
in het onderhavige geval voordoen, er aan 
burgemeester en wethouders van Elst geen 
grief van kan worden gemaakt, dat zij het 
gezin deze gelegenheid, zich althans gedeelteliJk 
uit de armlastigheid op te heffen, niet hebben 
willen onthouden ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 

artikel 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

11 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 170.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten ge
eischt verzekering van tenminste het dub
bele Yan -het minimum, voor de onderha
vige gemeente geldend krachtens het regle
ment der Fraude-risico-onderlinge van 
gemeenten, daar dit bedrag, dat verre 
uitgaat boven de destijds van den ontvan
ger gevorderde zekerhe idsstelling en tevens 
van het maximum-bedrag, dat deze in kas 
mag hebben , steunt op een zorgvuldige 
kansberekening, en de mogelijkheid van 
abnormaal hooge schade wordt beperkt 
door den aan ve rgoeding door de Fraude-
1·isico-onderl i nge van geleden nadeel ver
bonden eisch, dat op het geldelijk beheer 
een naar het oordeel der directie aan re
delijke eischen voldoend deskundig toe
zicht wordt uitgeoefend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Olst, tegen het besluit 
van Geel. Staten van Overijssel van 12/19 
April 1938, N°. 3959/310l!, 2e afdeeling, waar
bij goedkeuring is onthouden aan het raads
besluit, cl.cl. 5 Januari 1938, N°. 4, betreffen
de de verzekoring van gemeentegelden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
14 September 1938, N°. 446; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 October 1938, 
N°. 24305 , afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Olst bij besluit 
van 5 Januari 1938 heeft besloten, te rekenen 
van 1 Januari 1938 af ter verzekering van de 
gemeentegelden toe te treden tot de Fraude
risico-onderlinge van gemeenten, te 's-Graven-

hage, tot een verwaarborgd bedrag van 
f 11 ,000, uit overweging, dat Ons besluit van 
11 December 1937 {S. N°. 389 B), de wet van 
22 April 1937 {S. N°. 311) op 1 Januari 1938 
in werking heeft doen treden; dat art. 170, 
2e lid, der gemeentewet de gemeente ver
plicht eene regeling vast te stellen omtrent 
verzekering van de gemeentegelden tegen be
nadeeling door plaatselijke ambtenaren en be
dienden of door anderen; 

dat Geel. Staten van Overijssel bij hun be
sluit van 12 April 1938, N°. 3959/3103, 2e 
afdeeling, aan dit raadsbesluit goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat hAt 
besluit strekt tot verzekering der gemeente
gelden tot een bedrag van f 11,000, welk be
drag door den gemeenteraad genoegzaam 
wordt geacht; dat door hun college erop is 
aangedrongen, dit bedrag te verhoogen, ten 
minste tot het dubbele van het minimum, het
welk voor deze gemeente geldt krachtens het 
reglement der Frauderisico-onderlinge van ge
meenten, bij welke vereeniging de gemeente 
zich wenscht aan te sluiten; dat het gemeente
bestuur hiertoe niet bereid is; dat het deze 
houding motiveert deels met het verhoogde 
premiebedrag, dat met de verzekering van 
een hooger bedrag bij de Frauderisico-onder
linge van gemeenten_gemoeid zou zijn, deels 
met het feit, dat onder de voorheen geldende 
bepalingen de zekerheidsstelling der comp
tabele ambtenaren minder dan f 11,000 be
droeg, terwijl bovendien in den lateren tijd 
nog de hulp is ingeroepen van een deskun
digen verificateur ; dat deze redenen onvol
doende zijn te achten; dat het aan hun col
lege uit e igen wetenschap bekend is, dat de 
gelegenheid tot het dekken der onderhavige 
risico's bij andere, evenzeer solide, instellin
gen openstaat tegen aanmerkelijk lagere pre
mies, zoodat de hoogere premie, die aan de 
Frauderisico-onderlinge van gemeenten ver
schuldigd zou zijn, te dezen geen argument 
kan vormen; dat voorts de verzekering moet 
dienen tot dekking van de risico's der gemeen
ten niet alleen in normale, maar ook, en wel 
voornamelijk, in abnormale gevallen; dat de 
kassen der comptabelen in korten tijd aan
zienlijk boven de bij de instructies toegelaten 
maxima zouden kunnen stijgen, zonder dat het 
toezicht van het gemeentebestuur, al is dit 
ook bijgestaan door een deskundigen verifica
teur, het zou kunnen tegengaan of zelfs be
merken; dat hierdoor voor de gemeenten aan
zienlijke schade zou kunnen ontstaan en dat 
het de taak van hun college is, toe te zien, dat 
zoodanige risico's door verzekering of anders
zins althans eenigermate worden gedekt, waar 
zulks mogelijk is zonder onevenredige kosten; 
dat op grond van het vorenstaande het on
derwerpelijke raadsbesluit niet voor goedkeu
ring in aanmerking kan komen; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Olst bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat zijns inziens bij het ge
meentebestuur de keuze moet blijven van 
de instelling, waar de gemeentegelden zull en 
worden verzekerd, wanneer geen ernstige be
zwaren zich daartegen verzetten; dat aan
sluiting bij de Frauderisico-onderlinge van 
gemeenten zijns inziens op verschillende gron
den is te prefereeren boven verzekering bij 
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een of meer verzekeringsmaatschappijen; dat, 
naar het hem bekend is, het bedrag, in art. 18 
van het reglement der Frauderisico-onderlinge 
van gemeenten als minimum opgenomen, ge
baseerd is op onderzoekingen naar gevallen 
van fraude, die zich in een reeks van jaren 
hebben voorgedaan, terwijl uiteraard bij het 
vaststellen van dit minimum het doel voor 
oogen heeft gestaan zooveel mogelijk risico 
te dekken ; dat dan ook het bedrag, met toe
passing van art. 18 voor de gemeente Olst 
vastgesteld, namelijk f 11,000, voor deze ge
meente voldoende is, en wel omdat het niet 
alleen hooger is dan het bedrag van de zeker
heidsstelling onder de oude regeling, maar 
ook aanzienlijk hooger dan het bedrag, dat de 
ontvanger krachtens zijne instructie ter be
schikking mag hebben (f 7500), zoodat, mede 
met het oog op het ingestelde toezicht door 
een verificateur, er geen reden was om de in 
het reglement voorziene mogelijkheid van eene 
verzekering boven het minimum toe te pas
sen; dat een verzekering tot tweemaal het 
bedrag van het minimum, zooals Ged. Staten 
wenschen, evenmin de risico's in abnormale 
gevallen dekt ; dat een zeer groot aantal ge
meenten in het land onder goedkeuring van 
Ged. Staten hunner provincie eene verzeker ing 
van f 11 ,000 hebben gesloten; 

0. dat naar Ons oordeel de appellant door 
het aangaan van de onderhavige verzekering 
naar behooren aan de hem in art. 170, tweede 
lid, der gemeentewet opgelegde verpl ichting 
zal hebben voldaan; 

dat toch het frauderisico , dat de gemeente 
loopt, mag geacht worden door een polis bij 
de Frauderisico-onderlinge van gemeenten tot 
een verwaarborgd bedrag van f 11 ,000 in vol
doende mate te zijn verzekerd; 

dat toch, mede op grond van het van de 
zijde van den appellant ter zake meegedeelde 
in de openbare vergadering van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur, waarin over deze zaak verslag 
is uitgebracht, moet worden aangenomen, dat 
dit bedrag, dat verre uitgaat boven de des
tijds van den ontvanger gevorderde zeker
heidsstelling en tevens van het maximum
bedrag, dat deze ambtenaar in kas mag heb
ben, steunt op een zorgvuldige kansbereke
ning; 

dat bovendien de mogelijkheid van schade, 
welke abnormaal hooge bedragen beloopt, ten 
zeerste wordt beperkt door den aan de ver
goed ing door de Frauderisico-onderlinge van 
gemeenten van geleden nadeel verbonden eisch, 
dat op het geldelijk Leheer een naar het oor
deel van de Directie aan redelijke eischen vol
doend deskundig toezicht wot·dt uitgeoefend, 
welke eisch ongetwijfeld eene nauwgezette con
trole van het beheer ten gevolge zal hebben ; 

dat voorts ten gunste van het standpunt van 
den appellant pleit, dat blijkens de zijnerzijds 
verstrekte opgaven alreeds 310 gemeenten zich 
voor het m inimum-verwaarborgingsbedrag bij 
de Frauderisico-onderlinge van gemeenten heb
ben verzekerd ; 

dat mitsdien het raadsbesluit alsnog dient 
te worden goedgekeurd ; 

Gez ien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten, het evengenoemde raadsbe
sluit goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

12 October 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 277.) 

D e R. v. B. heeft vastgeste ld , dat op de 
concerten, als in de uitspraak vermeld, die 
ten huize van belanghebbende plaats vin
den, alleen door dezen genoodigde peno
nen al s gasten aanwezig konden zijn. 

De Raad heeft dus ten deze een te 
goeder trouw in besloten kring plaats 
vindende vermakelijkheid aanwezig geacht 
en terecht geoordeeld , dat deze n iet viel 
onder de verordening welke spreekt van 
vermakelijkheden, die voor een ieder of 
voor bepa alde personen toegankelijk zijn. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van der, 

Burg. der gem. Tiel tegen de uitspraak van 
den R aad van Beroep voor de Directe Belas
tingen te Arnhem van 4 Maart 1938 betref
fende den aanslag van A te Tiel in de belas
ting op tooneelvertooningen en andere verma
kelijkheden der gem. Tiel; 

Gezien de stukken; 
0 . dat van belanghebbende een bedrag van 

f 3.20 werd geheven, wegens te zijnen huize 
gegeven concerten op 16, 23 en 30 April en 
7 Mei 1937, en dat na ingediend bezwaar
schrift, de Raad der gem. Tiel heeft besloten, 
den aanslag te handhaven; 

dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd, dat te zijnen huize door den pianist C. 
de Groot vier concerten zijn gegeven voor ge,. 
noodigden tegen betaling van f 4 per vier con
certen; dat op deze concerten toepasselijk is het 
arrest van den H. R . van 3 Febr. 1937 (C. V. 
1937 blz. 43 , Red.) daar het een te goeder 
trouw onder onsje was van enkele muzieklief
hebbers; 

dat de R. v. B. den aanslag heeft vernietigd, 
op grond dat belanghehbende ongeveer veertig 
personen heeft uitgenoodigd, om te zijnen huize 
op vier Vrijdagavonden muziekuitvoeringen 
van den pianist C. de Groot bij te wonen; dat 
de genooJigden voor het meerendeel tot de fa
milies behoorden, die tot de kring van belang
hebbendes kennissen behoorden, maar nog 
eenige andere muziekliefhebbers werden uitge
noodigd, die deze uitnoodiging met een be
leefdheidsbezoek aan belanghebbende en diens 
echtgenoote hebben beantwoord; dat de uitge-· 
noodigden op de gewone wijze als gasten van 
belanghebbende werden ontvangen, thee enz., 
werd geserveerd enz. en dat de door de ge
noodigden betaalde gelden werden afgedragen 
aan den p ian ist; 

dat gelet op deze feiten, niet kan gezegd 
worden dat ten deze de soirée's toegankelijk 
waren voor "bepaalde" personen, daar door 
belanghebbende en zijn echtgenoote slechts 
werden ontvangen de personen door hem per
soonlijk uitgenoodigd en voorts de soirée's ook 
niet toegankelijk waren tegen beta ling van en
treegeld of bijdrage, daar niet de betaling van 
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f 4 voor den pianist de hoofdvoorwaarde was 
om te worden ontvangen, maar in de eerste 
plaats de uitnoodiging door belanghebbende; 

dat de onderhavige soirée's dus geen verma
kelijkheden waren als bedoeld in art. 1 der 
heffingsverordening en dus ten onrechte be
lasting werd geheven; 

0. dat de Burg. van Tiel in cassatie stelt: 
S . of v. t. van art. 1 der Vermakelijkheden

belasting-verordening der gem. Tiel, en tot 
toe! ichting aanvoert: 

dat de in dezen bedoelde muziek-uitvoeringen 
voor bepaalde personen toegankelijk waren, en 
dat de hoofdvoorwaarde voor toelating was de 
betaling van een entreegeld ; dat het feit dat aan 
de bewekers thee enz. werd aangeboden slechts 
eene bijkomstigheid was, die met de andere 
door den R. v. B . genoemde omstandigheden 
niet de slotsom wettigt, dat deze personen als 
gasten door belanghebbende werden ontvangen; 

dat ten slotte uit het door · belanghebbende 
onder dagteekening van 8 Mei 1937 ingevulde 
aangiftebiljet, waarin wordt gezegd "verkocht 
in totaal aan kaarten à f 4 en f 1 voor een be
drag van f 152, valt af te leiden, dat de aan
gever zich in dit geval a ls ondernemer van 
eene vermakelijkheid heeft beschouwd; 

0. dienaangaande: 
dat art. 1 der verordening op de heffing der 

belasting op tooneelvertooningen en andere 
vermakelijkheden in de gem. Tiel luidt: 

In de gem. Tiel wordt geheven eene belas
ting op tooneelvertooningen en andere ver
makelijkheden voor wover deze: 

a. voor een ieder gratis toegankelijk zijn, .of 
b. voor een ieder of voor bepaal de personen 

toegankelijk zijn tegen betaling van entreegeld, 
contributie of bijdrage, verplichte vertering of 
in welken anderen vorm ook; 

0. dat de bestreden aanslag in dit voor
schri ft geenen steun vindt; 

dat toch de R. v. B. heeft vastgesteld dat op 
de concerten, in voege als voormeld, die ten 
huize van belanghebbende plaats vinden, a l
leen door dezen genoodigde personen als gas
ten aanwezig konden zijn; 

dat dus de Raad ten deze eene te goeder 
trouw in besloten kring plaats vindende ver
makelijkheid aanwezig heeft geacht en terecht 
heeft geoordeeld <lat deze niet viel onder de 
verordening welke spreekt van vermakelijk
heden, die voor een ieder of voor bepaalde 
personen toegankelijk zijn; 

dat het middel dus niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

12 October 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Met "kosten van afvoer van water en 
vuil" zijn in art. 280 Gemeentewet niet 
alleen bedoeld die der rioleering. maar 
die van verwijdering van vuil in algemee
nen zin, derhalve ook het nadeelig saldo 
van den gemeentelijken reinigingsdienst. 

Bel anghebbendes grief betr. het door 
hem aangevoerde bezwaar, dat van de 
kosten waarin de belasting een bijdrage 
moet opleveren een deel buiten beschou
wing zou moeten blijven op grond dat 

verscheidene eigendommen van de belas
ting zijn vrijgesteld, kan niet slagen omdat 
dit bezwaar raakt de - aan het oordeel 
van den rechter onttrokken - bi llijkheid 
der bijdrage. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gez.ien het beroepschrift in cassatie van A 

te Dordrecht, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
II te Rotterdam van 28 Maart 1938 betref
fende den hem opgelegden aanslag in de 
Straatbelasting van de gem. Dordrecht voor 
het belastingjaar 1936; 

Gezien de stukken; 
0. dat daaruit blijkt, dat belanghebbende te

gen voormelden aanslag, eerst bij den Gem,ien
teraad, daarna bij den R. v. B. bezwaar heeft 
ingebracht, omdat het door deze belasting in 
totaal geheven bedrag overschrijdt het bedrag 
van de kosten, waarin de belasting een bij
drage moet opleveren, stellende belangheb
bende daarbij nog, dat van die kosten een deel 
buiten beschouwing moet blijven uithoofde van 
het feit, dat van de belasting verscheidene 
eigendommen zijn vrijgesteld; 

dat de R . v. B., in beroep van een beschik
king van den Gemeenteraad, dit bezwaar heeft 
afgewezen, omdat het betreft punten, welke 
aan het oordeel van den Raad zijn onttrokken; 

dat de H . R. bij arrest van 22 Juni 1937 
deze uitspraak van den R. v. B . heeft vernie
tigd, zu lks uit overweging, dat inderdaad art. 
280 der Gemeentewet aan den gemeentelijken 
wetgever, onder toezicht der Koningin, over
laat het bedrag der bijdrage in de in het arti
kel nader omschreven, ten laste der gemeente 
komende, kosten naar billijkheid te regelen, 
weshalve de vraag, of bij een wodanige rege
ling aan laatstgenoemden eisch is voldaan en 
dus de billijkheid is betracht, niet staat ter 
beoordeeling van den rechter, doch dat aan 
diens oordeel niet is onttrokken de vraag, of 
wodanige regeling voldoet aan eerstgenoem
den eisch, waarin wordt uitgedrukt, dat het 
totaal der belasting vorenbedoelde kosten niet 
zal overtreffen; 

dat de H. R. dienvolgens de zaak ter ver
dere behandeling naar den R. v. B. heeft 
verwezen; 

dat vervolgens de zaak voor den R. v. B. 
nader schriftelijk is behandeld, en de R. v. B . 
op grond van die schriftelijke en de daarna 
gevolgde mondelinge behandeling heeft over
wogen: 

,,dat appellant bij zijn schrijven van 18 0ct. 
1937, waarbij hij evenals de Gemeente u it
ging van de cij fers voor 1936, door de Ge
meente verstrekt aan werkelijke ontvangsten 
en uitgaven, tot de conclusie kwam, dat meer
bedoelde kosten te stellen zij n op f 139,641 
tegenover een werkelijke opbrengst der Straat. 
belasting over 1936 van: f 250,401.76; 

,,dat appell ant te, vergadering, na een na
dere monde] inge uiteenzetting vanwege de 
Gemeente omtrent deze punten, verklaarde toe 
te geven dat evenbedoeld door hem aan kosten 
becijferd bedrag alsnog moet worden verhoogd 
met: 

1 °. de f 4000 door hem op pag. 6 van zijn 
meerbedoeld schrijven ten onrechte a fgetrok
ken; 
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2°. met f 17,128.98 en 
3°. met f 7 462. 25 zijnde deze posten de op 

meergenoemden staat opgenomen kosten voor 
bemaling van de binnen- en polderstad en van 
waterloopen; 

van welke bedragen hij thans toegaf, dat zij 
ten volle onder meerbedoelde kosten vallen; 

dat hieruit volgt dat op appellants stand
punt meerbedoelde kosten a lwo hebben be
dragen: f 139,641 + f 4000 + f 17,128.98 
+ f 7462.25 = f 168,232.23; 

" dat appell ant overigens bij zijn schrijven 
van 18 Oct. 1937 pers isteerde, a lthans ver
klaarde niet in staat te zijn bedragen te noe
men, behoorende tot andere posten als op den 
staat, door de Gemeente overgelegd, voor
komende, die wellicht als " kosten" ten deze 
in aanmerk ing wuden mogen komen; 

,,dat op dien staat een post voorkomt : ,,Kos
ten R einigingsdienst" ad totaal f 137.375.27, 
waaromtrent de Gemeente uitdrukkelijk ver
klaarde, dat dit bedrag inderdaad het nadee-
1 ig saldo van dien Dienst over 1936 is, woals 
dit is vermeld in de in de door de Gemeente 
overgelegde begrooting met bijlagen voor den 
Dienst 1938, opgenomen rekening van werke
lijke inkomsten en uitgaven in 1936; 

.,dat appellant verklaarde van oordeel te 
zijn, dat de kosten van den Reinigingsdienst 
ten deze in het geheel niet in aanmerking 
mogen komen en dat wel omdat de Gemeen
tewet, sprekende van a fvoer van water en 
vuil, daarmede slechts duidt op rioleering 
ronder meer en stellig niet op verwijdering 
van water en vuil ; 

"dat appellant subsidiair betoogde, dat in 
art. 280 der Gemeentewet met afvoer van 
water en vuil, bedoeld wordt a fvoer van de 
wegen en niet, zooals de Gemeente betoogde, 
mede van de eigendommen; 

"dat de Gemeente dit betoog deed steunen 
op de omstandigheid, dat vóór de wijziging 
in dit artikel van de Gemeentewet, aange
bracht door de Wet van 30 Deo. 1920, S. 923, 
achter de woorden "afvoer van water en 
vui l" op de beteekenis van welke woorden 
h ierna zal worden teruggekomen, stond: ,,van 
de in de belasting vallende eigendommen", 
en dat nu weliswaar in den nieuwen tegen
woordigen tekst ook ongebouwde e igendom
men genoemd worden en eveneens waterwe
gen, doch niet is in te zien waarom de lezing 
van appellant wu moeten worden gevolgd, 
temeer niet waar de hare ook taalkundig zeer 
wel te verdedigen valt en, woals zij onbestre
den mededeelde, ook in de jaarverslagen van 
de technische diensten van gemeentereiniging 
van Dordrecht, Groningen en den Haag onder 
11 afvoer van vui l" verstaan wordt "verwijde
ring van vuil in algemeenen zin"; 

" dat de Raad deze zienswijze juist acht en 
van oordeel is, da t onder afvoer van · water 
en vui l ook moet worden verstaan, a fvoer 
van water en vuil van de gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven en van 
de ongebouwde e igendommen a ls in art. 280 
de r Gemeentewet en in art. 1 der betreffende 
verordening bedoeld en zulks te meer, omdat 
ook de Raad meent dat, wanneer men bij de 
wijziging alleen de rioleering op het oog wu 
hebben gehad of de beperkingen door appel
lant bepleit, men niet de tegenwoordige re-

daotie wu hebben gekozen en dat men dan 
ook a lleen de weggevall en woorden als over
bodig, heeft geschrapt, zijnde in ieder geval 
van de bedoeling om het belastinggebied der 
Gemeente aanmerkelijk te beperken, a ls ap
pellant wenscht, niet gebleken; 

" dat ook over igens d. w. z. ten principal e 
de R aad de zienswijze van appellant, dat ten 
deze alleen op rioleering zonder meer wu 
gedoe! d zijn, niet deelt en integendeel met 
de Gemeente van oordeel is, dat a fvoer van 
water en vui l in art. 280 der Gemeentewet 
zeer zeker omvat verwijdering van vuil in 
a lgemeenen zin, daar immers taalkundig on
der afvoer te verstaan is: ,,het wegvoeren, 
het vervoer naar elders"; 

"dat dan ook, naar 's R aads oordeel, het 
geen verschil maakt of men " het vuil" van 
een eigendom verwijdert via de riolen , dan 
wel door middel van een vuilnisbak, daar het 
niet ter zake doet op welke wijze de Gemeente 
het overtollige water en vuil van de wegen 
en e igendommen afvoert; 

,, dat het immers ook in de lijn der ontwik
keling van de gemeentetaak ligt dat de werk
zaamheden, waarmede de Gemeente zich be
last tegenover haar recht om daarvoor bij
dragen te heffen, gelijken tred houden met 
de omstandigheden waaronder die taak wordt 
verricht, temeer in dit geval waar het hier 
een aanmerkelijke en voor het meerendeel 
niet-l andelijke gemeente betreft; 

" dat dan ook, naar ' s Raads oordeel, het op 
den staat uitgetrokken bedrag wegens "Kosten 
Reinigingsdienst" ten volle moet medetellen; 

" dat appellant nog wel beweerd heeft , dat 
de Gemeente in bepaalde gevallen betaling 
vordert voor het ophalen van bedrijfs- en huis
vuil, doch dat deze betaling betreft dekking 
van kosten en derhalve in casu buiten beschou
wing moet blijven, omdat, woals de Gemeente 
onweersproken, ter vergadering mededeelde, 
tengevolge van het feit, dat, zooals hierboven 
vermeld, het saldo van den Reinigingsdienst 
op meerbedoelden staat is gebracht, nadat 
eerst die betalingen a d plus minus f 5000 van 
het nadeel ig saldo waren afgetrokken, deze 
kosten dus in feite nog plus minus f 5000 te 
laag zijn gesteld; 

dat alzoo hieru it volgt dat het bovenge
noemde bedrag van f 168,232. 23 uit dezen 
hoofde reeds met f 137, 375.27 te vermeerderen 
is en alwo stijgt tot f 305 ,607.50, zijnde dus 
aanzienlijk meer dan de totale werkelijke op
brengst der Straatbelasting over 1936; 

"dat reeds hieruit volgt dat deze belasting 
dan ook bedoelde kosten geenszins overtreft, 
doch integendeel als een " bijdrage" in die 
kosten is aan te merken; 

"dat appellant nog wel beweerd heeft, dat 
in het nadeelig saldo over 1936 van den Rei 
nigingsdienst begrepen zijn een omslag in de 
kosten van algemeen beheer der Gemeente en 
rente, welke beide posten z. i. ten deze bij de 
beantwoording der vraag die partijen verdeelrl 
houdt, buiten beschouwing moeten blijven, 
doch dit hem niet kan baten; 

" dat toch, zei fs a l zou appellant in deze 
bewering gelijk hebben, dit toch geen invloed 
kan hebben op 's Raads bovenvermelde con
clusie, nu immers, zooals uit de door de Ge
meente overgelegde " bijlagen behoorende bij 
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de begrooting der inkomsten en uitgaven voor 
den dienst 1938" blijkt, de werkelijke uitgaven 
in 1936 hebben bedragen voor wat betreft den 
Reinigingsdienst een " bijdrage aan de Ge
meente in de kosten van algemeen beheer"; 
f 1200 en aan rente: f 4923.16, alwo te zamen 
f 6123.16, hetgeen dus wu voeren tot een 
bedrag van f 299,484.34 aan meerbedoelde kos
ten tegenover meergemelde opbrengst der 
Straatbelasting van f 250,401.76; 

"dat derhalve de overige beweringen van 
appell ant als niet ter zake dienende, kunnen 
worden gepasseerd ; " 

dat op grond van deze overwegingen de R. 
v. B. den aanslag heeft gehandhaafd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S. althans v. t . van art. 280 der Gemeente
wet en art. 16 der Wet van 19 Dec. 1914 
S. 564, doordien de Raad: 

1. ten onrechte in zij n besl issing overweegt 
en oordeelt, dat het nadeel ige saldo van den 
reinigingsdienst bij de berekening van de in 
art. 280 der Gemeentewet bedoelde kosten ten 
volle moet mede tel !en ; 

2. in zijn beslissing geheel onbesproken laat 
het door verweker in zijn beroepschrift en 
daarna in zijn schrijven van 18 Oct. 1937 
aangevoerde bezwaar betreffende de door den 
Raad der Gem. Dordrecht van straatbelasting 
vrijgestelde eigendommen; 

0. dienaangaande: 
dat het eerste onderdeel niet kan slagen, 

omdat de H. R., instemmende met de in de 
uitspraak aangevoerde gronden, den door den 
R. v. B. aan de woorden " kosten voor afvoer 
van water en vui l" in al't. 280 van de Ge
meentewet gegeven uitleg juist acht ; 

dat het tweede onderdeel in woverre feite
lijken grondslag mist, als in het bedrag van 
f 139,641, hetwelk belanghebbende had be
cijferd en door den R. v. B. tot uitgangspunt 
is genomen, een aftrek van 30 % terzake van 
de vrijgestelde eigendommen was begrepen, 
doch, wat daarvan zij , dit onderdeel van het 
middel niet kan slagen, omdat het daarbij 
bedoeld hezwaar raakt de billijkheid van de 
bijdrage, het oordeel waaromtrent aan den 
rechter is onttrokken; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

13 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Ondenvijswet 1920 art. "55quate,·.) 

Aangenomen moet worden dat de onder
hav ige, ongeveer 45 leerl i ngcn tel lende. 
openbare school, waarvan het gebouw veel 
te groot is, tengevolge waarvan de kosten 
van ins tand houding van die schoo l aan• 
zienlijk zijn, verkeert in bijwndere om
stand igheden, als in het l e I id van art. 55 
quater bedoeld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van den H eiligen Petrus, gevestigd 
t e Boxtel, tegen de beschikking van Onzen 
Minister van Onderw~js, Kunsten en Weten
schappen van 9 Maart 1938, n°. 2761. afd. L. 0., 

houdende inwilliging van het verzoek van het 
gemeentebestuur van Boxtel om toepassing 
van artkel 55quater, der Lager-Onderwijswet 
1920, ten aanzien van de eenige openbare lagere 
school, aldaar, over het jaar 1938 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
September 1938, n°. 339; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 
October 1938, n°. 11468, Afdeeling L. 0. ; 

0. dat het bovengenoemd besluit steunt op 
de overwegingen, dat burgemeester en wet
houders van Boxtel tot staving van hun ver
zoek wijzen op het betrekkelijk gering aantal 
leerlingen der school (45), alsmede een be
roep doen op het feit, dat de school gevestigd 
is in een gebouw, dat destijds voor meerdere 
klassen met een veel grooter aantal leerlingen 
wa"l bestemd ; dat deze omstandigheden, ten
gevolge waarvan de kosten van instandhouding 
der school voor het jaar 1938 zijn begroot op 
f 17.88 per leerling, kunnen worden aangemerkt 
als " bijzondere omstandigheden" in den zin 
van artikel 55quater, der Lager-Onderwijswet 
1920; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat niet is gebleken, dat zich hier een geval zou 
voordoen, waarin het gering aantal leerlingen 
en de grootte van het gebouw in onderling 
verband met elkaar t engevolge hebben, dat 
het bedrag per leerling der in het eerste lid 
van artikel 55bis bedoelde kosten voor de school 
aanzienlijk afwijkt van het bedrag, hetwelk 
voldoende moet worden geacht voor de rede
lijke behoeften van een normale school ; dat de 
gemeente tot het door haar begroote bedrag per 
leerling, waaruit de aanzienlijke afwijking zou 
blijken, komt, door in de berekening van dat 
bedrag t e verwerken alle kosten, opgenomen 
in Hoofdstuk VIII, § 2, voorzoover vertegen
woordigende kosten, als genoemd in artikel 
55, onder e tot en met h en o, alsmede die van 
instandhouding ; dat echter die kosten niet 
in haar vollen omvang gerekend kunnen worden 
als te behooren tot die, bedoeld in artikel 55bis ; 
dat deze mede veroorzaakt worden door de 
overbodige lokalen voor andere dan school
doeleinden te doen gebruiken en dus mede door 
die nevengebruikers gedragen moeten worden ; 
dat, terwijl de gemeente voor de openbare 
school met haar drie als zoodanig in gebruik 
zijnde lokalen voor verwarming, verlichting en 
schoonhouden raamt een bedrag van f 550.-, 
een bijzondere school met vier lokalen, die 
dezelfde wijze van verwarming (gasverwarming) 
toepaste, in 1937 voor verwarming, verlich
ting en schoonmaak een bedrag van f 450.
besteedde : dat, schakelt men de kosten, welke 
in redelijkheid ten laste van de nevengebruikers 
komen, uit bij d e berekening van h et bedrag per 
leerling, wat toch voor een juiste toepassing 
van artikel 55bis, eerste lid juncto artikel 55 
quater noodig is, dat bedrag per leerling naar 
zijne overtuiging niet boven het normale bedrag 
per leerling uit zal gaan, zoodat er geen aan
leiding is voor toepa"lsing van artikel 55quater ; 

0. dat moet worden aangenomen, dat deze 
ongeveer 45 leerlingen tellende school, waarvan 
het gebouw veel te groot is, t engevolge waarvan 
de kosten van instandhouding van die school 
aanzienlijk zijn te achten, verkeert in bijzondere 
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omstandigheden, als in het eerste lid van artikel 
65quater der Lager-Onderwijswet 1920 be
doeld; 

dat weliswaar de appellant beweert, dat de 
berekening van de bedoelde kosten van in
standhouding niet op juiste wijze zou zijn ge
schied en dat met name ook kosten zouden zijn 
medegerekend, die op het nevengebruik voor 
andere dan schooldoeleinden behooren te druk
ken, doch dat in het licht van de nadere door 
het gemeentebestuur ter zake verstrekte op
gaven deze grief niet als steekhoudend kan 
worden aangemerkt ; 

dat dus Onze Minister terecht het desbe
treffend verzoek van den gemeenteraad heeft 
ingewilligd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

13 Octob,i• 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij wet 1920 art. 55quate1'.) 

De overweging in het besluit van don 
Ministe r "dat het door het gemeentebe
stuur aangevoerde niet de toepassing van 
art. 55quater rechtvaardigt", is wel zeer 
sober, doch er kan niet gezegd worden dat 
de motiveering, in strijd met het bepaalde 
in het 2e lid, ontbreekt. 

Onder "bijwndere om tandigheden", in 
art. 55quater bedoeld, zijn te vP rstaan do
zul ken, tengevolge waarvan het beclrng 
der in het le lid van art. 55bis bedoelde 
kosten aanzienlijk hooger is clan het be
drag, dat voor een school als hierbedoeld 
onder normale omstandigheden redelij k is. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Denekamp, tegen de be
schikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 31 Maart 1938, 
n°. 3988, afd. L. 0., houdende afwijzing van het 
verzoek van den appellant om toepassing van 
artikel 55quater der Lager-Onderwijswet 1920 
ten aanzien van de open bare lagere scholen, 
Dorp Denekamp en in de buurtschap Breklen
kamp, gemeente Denekamp, over het jaar 1938 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 28 
September 1938, no. 298; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
October 1938, n°. 114fi7, afd. Lager-Onderwijs; 

0. dat het genoemd besluit van Onzen Minis
ter steunt op de overwegingen, dat het gemeente
bestuur ter motiveering van het verzoek wijst 
op het gerin~ aantal leerlingen der scholen 
(thans respectievelijk 24 en 15) ; dat in verband 
met het bedrag van de kosten, bedoeld in artikel 
55bis (voor het jaar 1938 bepaald op f 7.50 per 
leerling) het door het gemeentebestuur aan
gevoerde niet de gevraagde toepa sing van ar- · 
tikel 55quater der wet rechtvaardigt ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat het 
bestreden besluit niet overeenkomstig artikel 
55quater, 2• lid, der Lager-Onderwi,iswet 1920 

met redenen is omkleed ; dat het gemiddeld be
drag per leerling van de kosten over 1937 der 
openbare lagere scholen der gemeente bedroeg 
f 8.04; dat voor de instandhouding van de school
gebouwen niets is uitgegeven ; dat aan de be
doelde scholen herstellingen moeten geschieden 
voor een bedrag, geraamd op f 225.- ; dat, 
wanneer deze herstellingen in 1938 worden uit
gevoerd, de kosten per leerling ten zeerste 
zullen stijgen en ongeveer f 14.- of f 15.
zullen bedragen ; dat dit het gevolg zou zijn van 
de geringe bezetting der openbare lagere scho
len der gemeente ; dat derhalve die scholen in 
bijzondere omstandigheden verkeeren, tenge
volge waarvan het bedrag der in het eerste lid 
van artikel 55bis bedoelde kosten aanzien lijk 
zal afwijken van het bedrag, dat voor deze 
scholen redelijk is te achten ; dat een bedrag van 
f 7.50 per leerling redelijk is voor de bijzondere 
scholen voor lager onderwijs in de gemeente, 
doch niet voor de kleine openbare scholen; dat 
één gulden, uitgegeven per leerling voor de open
bare lagere scholen, direct een uitgave van onge
veer f 1300.- aan de bijzondere scholen be
duidt; 

O' dat, hoewel de motiveering van de be
streden beschikkin~ zeer sober is, niet gezegd 
kan worden, dat zi.J ontbreekt; 

dat dus de appellant ten onrechte van meening 
is, dat het desbetreffend voorschrift van artikel 
55quater, 2• lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
door Onzen Minister niet zou zijn in acht ge
nomen ; 

0. ten aanzien van de zaak zelve, dat blij
kens de gesrhiedenis der totstandkoming van 
artikel 55quat•r, hetwelk in strekking over
eenkomt met artikel 7 der wet van 4 Augustus 
1933. S. n°. 414, onder de in eerstgenoemd ar
tikel bedoelde bijzondere omstandigheden zijn 
te verstaan dezulken. tengevolge waarvan het 
bedrag der in het eerste lid van artikel 55bis 
bedoelde kosten aanzienlijk hoogei is dan het 
bedrag, dat, voor een school als hierbedoeld 
onder·-normale omstandigheden redelijk is ; 

dat de raad der gemeente Denekamp inge
volge artikel 55bis der wet de kosten op f 7 .50 
per leerling heeft vastgesteld ; 

dat van dit bedrag geenszins gezegd kan 
worden, dat het aanzienlijk hooger is dan het 
bedrag, dat voor een chool als hjerbedoeld onder 
normale om tandigheden redelijk is ; 

dat derhalve biJ de bestreden beschikking 
terecht is beslist, dat het genoemd artikel 
55quater in dit geval geen toepas ing kan vinden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

13 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Middelbaar Onderwijswet a rt. 36quater.) 

Nu tegen de beschikking van den Mi
nister tot vaststelling van de door de ge
meente over het jaar 1937 venchuldigde 
bijdrage als bedoeld in art. 36quater 9e 
lid niet binnen 30 dagen na den datum 
daarvan bij de Kroon beroep is ingesteld, 
heeft deze beschikking kracht van gewijsde 
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verkregen, en was de Minister derhalve 
niet bevoegd om bij latere beschikking de 
tevoren genomen beslissing alsnog te wij
zigen. 

In gelijken zin K. B. 31 Oct. 1938 n°. 14 
inzake een beroep van het gemeentebestuur 
van Enkhuizen. (Red.). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur ".a!1 Assen tegen het h.e
sluit van Onzen Mm1ster van Onderw1Js, 
Kunsten en Wetenschappen van 25 Juni 1938, 
No, 7797. Afdeeling V.H.M.O .. waarbij inge
volge artikel 36quater. negende lid der Middel
baar Onderwijswet een door de gemeente As_sen 
te betalen bijdrage in de kosten der R1Jks 
hoogere burgerschool aldaar is vastgesteld ; 

Den Raad van State, Afdeelin~ voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
September 1938, N°. 453 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 October 1938, N°. 14393, Afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar-Onderwijs ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne beschikking van 
11 Maart 1937, N°. 33051, Afdeeling V.H.M.O., 
de bijdrage in de kosten der Rijks hoogere 
burgerschool te Assen voor het jaar · 1937, 
volgens. artikel 36quater, 9e lid, der Middel
baar-Onderwijswet verschuldigd door de ge
meente Assen, heeft vastgesteld op f 19.981,23; 

dat Onze Minister vervolgens in, bij de ge
meente Assen tegen de evenvermelde beschik
king gerezen bezwaren, hem ter kennis ge
bracht, nadat de in artikel 36sexies, 3e lid, 
gegeven termijn om in beroep te komen was 
verstreken, aanleiding heeft gevonden om 
bij zijne beschikking van 25 Juni 1938, N°. 
7797, Afdeeling V.H.M.O., zijne eerstgenoemde 
beschikking te wijzigen in dier voege, dat het 
bedrag der door de gemeente Assen verschul
digde bijdrage nader wordt vastgesteld op 
f 44.138, 72 ; 

dat tegen de evenbedoelde beschikking van 
Onzen Minister van 25 Juni 1938 het bestuur 
der gemeente Assen bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat in de beschikking van 11 
Maart 1937 volkomen terecht als basis voor 
den aftrek volgens artikel 36sexies, laatste lid, 
genomen was de waarde van het_ gebou_w en 
terrein ; dat er op Z1J gewezen, dat m de meuwe 
beschikking de waarde van het terrein gehe~l 
buiten rekening wordt gelaten, wat dus m 
de eerste plaats onjuist is ; dat het genoemde 
wetsartikel echter verder zonder meer spreekt 
van de kosten der gebouwen en terreinen, 
terwijl ten overvloede de memorie van toe
lichting op het wetsontw,;irp nog het volgende 
vermeldt : ,,Geeft de gemeente het gebouw of 
terrein in gebruik, dan wordt een gehJk per
centage van de geschatte waarde in minder_ing 
gebracht" ; dat bij de opric6:ting der R1Jks 
hoogere burgerschool te Assen m 1867 door dt: 
gemeente het gebruik van het gebouw met daarb1J 
behoorende grond aan het Rijk is afgestaan, 
met bepaling, dat, wanneer het perceel op
houdt bestemd te zijn, of gebruikt te worden 
voor het opgegeven doel, het z01_1der een/ge 
vergoeding in den toestand, waarm het zich 
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bevindt, aan de gemeente wordt teruggegeven 
met al hetgeen daarin of daaraan alsrJan voor 
vast of onroerende kan worden gehouden ; 
dat ontwijfelbaar dus het gebouw met terrein, 
hetwelk het eigendom is. der . gemeente, aan 
het Rijk in gebruik wordt afgestaan, en de volle 
waarde daarvan voor den aftrek_op de gemeente
lijke bijdrage in aanmerking moet worden ge
nomen ; dat het hem trouwens bekend is, 
dat andere gemeenten, alwaar eenzelfde 
situatie bestaat, de afttek ook is gebaseerd op 
de geschatte waarde van gebouw en terreinen, 
en dat Onze Minister op deze beslissing niet is 
teruggekomen ; dat hij op grond van het boven
staande in zijne vergadering van 21 Juli 1938 
heeft besloten, aan Ons te verzoeken het be
sluit van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 25 Juni 1938, 
N°. 7797, Afdeeling V.H.M.O., ter nadere 
vaststelling van de vergoeding door de gemeente 
Assen aan het Rijk te betalen voor de Rijks 
hoogere burgerschool in dier voege te willen 
herzien, dat de aftrek wordt bepaald op 4,0938% 
van f 230.000.- , zoodat de gemeente zal heb
ben te betalen f 17 .021,56; dat hij subsidiair 
wenscht te doen opmerken, dat de beroepster
mijn van artikel 6 der wet van 22 Februari 
1936, S. 100, tot verlaging van de openbare 
uitgaven voor het onderwijs reeds is verstreken, 
zoodat de beschikking van 11 Maart 1-937 in 
gewijsde is gegaan, krachtens artikel 36quater, 
2e lid, voor vijf jaren geldt en dus niet meer, 
gelijk in casu is geschied, bij latere beschikking 
- die van 25 Juni 1938 - zou kunnen worden 
gewijzigd; 

O. dat, nu tegen de beschikking van Onzen 
Minister van 11 Maart 1937, N°. 33051, Afdee
ling -V.H.M.O., tot vaststelling van de door 
de gemeente Assen over het jaar 1937 ver
schuldigde bijdrage, al~ bedoeld in arti~el 36 
quater, 9e lid, der M1ddelbaar-Onderw1Jswet, 
niet binnen 30 dagen na den datum daarvan 
bij Ons beroep is ingesteld, deze beschikking 
kracht van gewijsde heeft verkregen ; 

dat derhalve Onze Minister niet bevoegd was 
om bij zijne beschikking van 25 Juni 1938, 
No. 7797, Afdeeling V.H.M.O., zijne evenbe
doelde beslissing alsnog te wijzigen ; 

dat mitsdien deze beschikking niet kan wor-
den gehandhaafd ; 

Gezien de Middelbaar-Onderwijswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
de beschikking van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Juni 1938, N°. 7797, Afdeeling V.H.M.O., 
te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

13 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19.) 

Ged. Staten hebben terecht gebruik 
gemaakt van de hun in het 5e lid gegeven 
bevoegdheid, daar de gemeente niet ge
zegd kan worden aan den in het l e lid 
gestelden eisch te hebben voldaan nu in 
deze gemeente aan geen enkele openbare 
lagere school ondanks de daaraan geble
ken behoefte, de gelegenheid wordt ge-

28 
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boden voor het ontvangen van eene op
leiding, in een zesjarigen cunus, tot een 
der toelatingsexamens voor het middelbaar 
of het voorbereidend hooger onderwijs. In 
den financieelen toe tand der gemeente 
kan geen aanleiding gevonden worden tot 
het achterwege laten van een maatregel , 
waardoor het voldoen aan de bij het l e 
lid aan de gemeente opgelegde ,verplich
ting bevorderd wordt. 

. :Wij WILHELMINA, enz. ; 
, ·Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Velsen t egen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noordholland 
v-an 12 Januari 1938, 4e afdeeling, N°. 151, 
waarbij is bevolen, dat de naburige gemeenten 
Velsen en Beverwijk zich, met inachtneming 
van de artikelen 129 tot en met 146 der ge
meentewet , zullen vereenigen tot het vast
stellen van een regeling omtrent de toelating 
van leerlingen uit Velsen-Noord op de openbare 
lagere school N°. 2 in de gemeente Beverwijk. 

-Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Juni 1938, N°. 279 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 Juli 1938, N°. 7807/I, Afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat, nadat a. A. Aalderink en 20 andere 
inwoners der gemeente Velsen en b. de Directies 
van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van 
Noordholland, de Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken Naamlooze Ven
nootschaap te IJmuiden, de Maatschappij tot 
~ploitatie van Kooksovengassen aamlooze 
Vennootschap " Mekog", t e IJmuiden, en de 
Cementfabriek IJmuide 1 Naamlooze Vennoot
schap Cemij, t e IJmuiden, zich tot Gedeputeerde 
Staten van Noordholland hadden gewend met 
het verzoek te bevelen, dat de gemeente Velsen 
e11 de naburige gemeente Beverwijk zich ver
eenigen tot het vaststellen van een regeling 
omtrent het ten noorden van het Noordzee
kana-al, op de openbare lagere school N°. 2 
van de laatstgenoemde gemeente, Gedepu
teerde Staten bij hun besluit van 12 J anuari 
1938, 4e afdeeling, N°. 151, hebben bevolen, 
dat de naburige gemeenten Velsen en Bevermjk 
zich met inachtneming van de artikelen 129 
tot en met 146 der gemeentewet zullen ver
eenigen tot het vaststellen van een regeling 
omtrent de toelating van leerlingen uit Velsen
Noord op de openbare lagere school N°. 2 in 
de gemeente Beverwijk ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de hierboven onder a genoemde 
adressanten hebben aangevoerd, dat de onder
scheidene directies der bovengenoemde bedrij
ven het noodig achten, dat zij in de onmiddel
lijke nabijheid daarvan wonen, opdat zij , in 
verband met hunne betrekking bij die bedrijven, 
bij storingen in den kortst mogelijken tijd 
aanwezig kunnen zijn ; dat zij derhalve ver
plicht zijn in het noordelijk deel van het dorp 
Velsen te wonen; dat in dit gedeelte van het 
iorp één openbare lagere school, namelijk school 
G; aanwezig is, terwijl in IJmuiden en in het 
ten zuiden van het Noordzeekanaal liggende 
gedeelte der gemeente Velsen zich verschillende 
scholen bevinden ; dat echter deze scholen voor 

jongere kinderen zeer moeilijk t e bereiken zijn, 
omdat het geregelde passeeren van de sluizen 
gevaarlijk genoemd moet worden en door het 
gebruik maken van de Velser-pont de afstand 
van huis tot school veelal een uur of langer wordt; 
dat zij behooren tot eene categorie van per
sonen, wier kinderen na het afloopen van de 
lagere school voor het volgen van middelbaar 
of voorbereidend hooger onderwijs in aanmer
king komen, dat aan de voornoemde school G 
niet de hier voor noodige opleiding wordt ge
geven, zoodat de eenige mogelijkheid voor de 
kinderen deze is, dat zij eerst 6 leerj aren van 
die school doorloopen en daarna het onderwijs 
in het 7e leerjaar van de openbare lagere school 
D te IJmuiden volgen; dat de onderwijsin
richtingen in de gemeente Beverwijk voor hunne 
kinderen even gemakkelijk t e bereiken zijn als 
de openbare lagere school Gin het dorp Velsen ; 
dat de openbare lagere school N°. 2 te Beverwijk 
eene zoo~enaamde "opleidingsschool"is,waaraan 
in een tiJdvak van 6 jaren de leerstof wordt be
handeld, welke voor de toelating tot middelbare 
scholen of scholen voor voorbereidend hooger 
ondermjs noodig is ; dat een zoodanig leer
plan voor hunne kinderen belangrijk gunstiger 
is dan dat, hetwelk aan school G te Velsen 
wordt gevolgd, niet alleen, omdat de oplei
ding van korteren duur is, doch ook omdat deze 
een beter geheel vormt, wijl daarbij van het 
begin af rekening wordt gehouden met het doel 
om de kinderen verder t e laten leeren ; dat het 
gemeentebestuur van Velsen, in t egenstelling 
met dat van Beverwijk, niet bereid is medewer
king te verleenen tot het vaststellen van eene 
gemeenschappelijke regeling ex artikel 19, 
4e Jid, der Lager-Onderwijswet 1920, op grond 
waarvan hunne kinderen tot de gewenschte 
school kunnen worden toegelaten ; dat de 
onder b vermelde adressanten, het voorafgaande 
betoog onderschrijvende, verder als hunne mee
ning hebben uitgesproken, dat het verplichten 
van de daarvoor in aanmerking komende per
sonen om in de onmiddellijke nabijheid van de 
bovengenoemde bedrijven te wonen, belangrijk 
wordt vergemakkelijkt, indien die ambtenaren 
hunne kinderen zooveel mogelijk het onderwijs 
kunnen laten volgen, dat voor hen wenschelijk is: 
en wijdP• s, dat aanvankelijk door de raden der 
gemeenten Velsen en Beverwijk in den loop van · 
het jaar 1926 eene gemeenschappelijke regeling 
werd getrofl;en omtrent de toelating van leerlin
gen uit Velsen-Noord op de openb. lagere school 
N°. 2 en de openbare school voor uitgebreid lager 
onderwijs in de laatstgenoemde gemeente, 
welke regeling echter slechts van kracht was 
voor de leerlingen, die op 1 J anua,ri 1926 de voor
melde scholen bezochten ; dat evenwel later, 
in 1929, op verzoek van het gemeentebestuur 
van Velsen en in verband met een ingekomen 
adres van de Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden, 
waarin toelating tot die scholen werd gevraagd 
voor kinderen van het hoogere pe,·soneel dier 
fabrieken, wonende in Velsen-Noord, eene 
nieuwe gemeenschappelijke regeling werd vast
gesteld, volgens welke de leerlingen uit Velsen
Noord tot de bedoelde scholen konden worden 
toegelaten voor zoover er plaatsruimte be
schikba-ar was; dat dus in 1929 de beperking, 
dat de leerlingen op 1 Januari 1926 op de school 
moeten zijn ingeschreven, kwam te vervallen, 
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zoodat blijkbaar ook de raad der gemeente Velsen 
van oordeel was, dat voor de leerlingen, waar
op de adressanten doelen, eene blijvende ge
legenheid moest worden geschapen om de open
bare lagere school N°. 2 en de openbare school 
voor uitgebreid lager onderwijs in de gemeente 
Beverwijk te bezoeken ; dat niettemin het 
voornoemde college bij besluit van 16 Mei 
1933 de in 1929 aangegane regeling heeft opge
zegd, tegelijk met het nemen van eene afwijzende 
beschikking op het verzoek van het gemeente
bestuur van Bloemendaal om eene gemeen
schappel~j ke regeling t e treffen ten aanzien 
van de toelating van uit de omgeving Sant
poort-station afkomstige kinderen op de open
bare lagere scholen in de laatstgemelde ge
meente, uit welke beschikking, naar 's raads 
oordeel, met het oog op eene gelijke behande
ling van de verschillende deelen der gemeente 
Velsen, zou volgen, dat de regeling met de 
gemeente Beverwijk voor de uit Velsen-Noord 
afkomstige kinderen niet meer gewenscht zou 
zijn; dat hun college dezen gedachtengang 
niet logisch achtte, omdat de beide bovenbe
doelde gevallen niet voor vergelijking vatbaar 
zijn en het bovendien meer in de lijn zou hebben 
gelegen aan de openbare lagere school F, lig
gende in het zich gestadig uitbreidende fo. 
rensendorp Santpoort, de gelegenheid tot 6-
jarige opleiding mogelijk t e maken; dat hun 
college dan ook aan dit besluit van den raad 
der gemeente Velsen van 16 Mei 1933, tot op
zegging van de met de gemeente Beverwijk 
gesloten regeling, zijne goedkeuring verleende 
uitsluitend op grond, dat de eerstgenoemde 
gemeente ten tijde van het nemen van dat 
besluit noodlijdend was, zoodat elk middel 
moest worden aangegrepen om hare uitg·aven 
te verlagen en hare inkomsten op te voeren ; 
dat evenwel thans, nu de gemeente Velsen niet 
meer tot de noodlijdende gemeenten behoort, 
haar financieele toestand geacht moet worden 

' te gedoogen, dat door haar opnieuw eene rege
ling met de gemeente Beverwijk inzake school
bezoek wordt getroffen ; dat bovendien die 
regeling zich niet, zooals in 1929 het geval was, 
ook tot het uitgebreid lager onderwijs zal be
hoeven uit te strekken , doch beperkt kan blij
ven tot het bezoeken door de kinderen , wonende 
in Velsen-Noord, van de openbare lagere school 
No. 2 in de gemeente Beverwijk, in zooverre 
hunne ouders bepaaldelijk wenschen, dat zij in 
een tijdvak van 6 jaren tot een der toelatings
examens voor het middelbaar onderwijs of voor 
het voorbereidend hooger onderwijs zullen 
worden opgeleid ; dat, wat betreft de vraag, 
of eene regeling in evenbedoelden zin nood
zakelijk is, van de onder a bedoelde adressanten, 
evenmin als van andere belanghebbende ouders 
van kinderen, wonende in het noordelijk deel 
van het dorp Velsen , redelijkerwijze ka.n wor
den gevergd, dat zij, wanneer op korten afstand 
van hunne woningçn zich eene school in een 
andere gemeente bevindt, waaraan hunne kindé
ren in een tijdvak van 6 jaren eene speciale oplei
ding voor de bovengenoemde toelatingsexamens 
kunnen ontva.ngen, die kinderen zenden naar 
eene scbool, waaraan deze door hen gewenschte 
opleiding niet wordt gegeven ; dat hieraan niet 
kan afdoen het standpunt van het gemeente
bestuur van Velsen, dat de kinderen in het 
algemeen voor het afleggen van de meerge-

melde toelatingsexamens eene 7-jarige opleiding 
noodig hebben, wijl de ouders beslissen in 
welken tijd zij hunne kinderen voor die examens 
wenschen te zien opgeleid ; dat voorts, naar de 
Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs in 
de 2e hoofdinspectie nader heeft bericht, door 
den verhoogden toelatingsleeftijd de leerlingen, 
bij regelmatig overgaan, na 7 jaren op de lagere 
school te hebben doorgebracht, eerst op 13½- ari
gen'leeft\jd of ouder toelating tot de hoogere bur
gerschool enz. zouden kunnen verkrijgen, zoodat, 
indien er eene mogelijkheid is, om dit met een 
jaar te vervroegen, hiertoe moet worden over
gegaan ; dat onder deze omstandigheden de 
bovenbedoelde vraag bevestigend moet worden 
beantwoord, waaruit volgt, dat, nu de raad der 
gemeente Velsen in zijne vergadering van 14 
December 1937 besloot aan de totstandkoming 
van de gewenschte regeling niet mede te werken, 
artikel 19, 5e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
moet worden toegepast ; 

dat van dit besluit de raad van Velsen bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het door Gedeputeerde Staten in hun bestre-. 
den be.sluit gebezigde argument naar 's raads 
oordeel niet kan leiden tot het opleggen van 
de meergenoemde samenwerking ; dat artikel 
19, le lid, der Lager-Onderwijswet 19.20 voor
schrijft, dat in de gemeente voldoend lager 
onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam 
aantal scholen, welke voor alle kinderen, zonder 
onderscheid van godsdienstige gezindte, toe
gankelijk zijn ; dat zulks in alle deelen der ge
meente Velsen het geval is, hetgeen door Gede
puteerde Staten ook niet wordt bestreden en dus. 
als juist wordt aangenomen; dat Gedeputeerde 
Staten blijkbaar meer rekening hebben ge
houden met de vraag, wat eenige ouders wen
schen dan met de wettelijke bepalingen ; dat, 
al is een openbare school in een andere gemeente· 
voor sommige ouders om bepaalde redenen 
aantrekkelijker dan de openbare school G 
in Velsen (Noord\, bijvoorbeeld omdat de be
doelde school in Beverwijk hare kinderen uit• 
een bepaald milieu betrekt en er eenig onder
scheid in de structuur der scholen aanwezig 
is, zulks nog niet toelaat een gemeenschappelijke 
regeling dwingend voor te schrijven; dat door 
Gedeputeerde Staten in strijd zoowel met de 
woorden als den geest van artikel 19 der Lager
Onderwijswet 1920 wordt gehandeld door op 
grond van motieven, die aan de bedoelde wet 
geheel vreemd zijn, het treffen van eene gemeen
schappelijke regeling· te bevelen; dat immers 
het vierde lid van artikel 19 moet worden bezien 
in het licht van het eerste lid van .dit artikel, 
aan welke bepaling in deze gemeenten in alle 
opzichten wordt voldaan _: dat de bewering 
van Gedeputeerde Staten, dat het besluit tot 
opheffing van eene bestaande gemeenschappe
lijke regeling tusschen Velsen en Beverwijk in 
1933 werd goedgekeurd, uitsluitend op grond 
van het feit, dat Velsen in 1933 noodlijdend was, 
zoodat elk middel moest worden aanvaard om 
harlî uitgaven te verlagen en hare inkomsten op 
t e voeren en dat Velsen thans niet meer tot de 
noodlijdende gemeenten behoort en haar finan
cicele toestand geacht moet worden te gedoogen, 
dat door haar opnieuw met Beverwijk een rege
ling in zake schoolbezoek wordt getroffen, 
den raad ten zeerste bevreemdt ; dat immers 
Gedeputeerde Staten hierbij blijk geven, dat 
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zij niet voldoende aandacht hebben geschonken 
aan het feit, dat Velsen zoowel in 1937 als in 
1938 een beroep heeft gedaan op de Regeering 
tot v~rhooging van het ge~vone subsidiepercen
tage m zake steunverleemng tot 99% en het 
toekennen van een belangr(jke belastingbijdrage; 
dat dit financieel motief van Gedeputeerde 
Staten dan ook onjuist is; dat thans, evenals 
in 1933, voor Velsen de grootste zuinigheid ge
boden is ; dat de door Gedeputeerde Staten be
volen gemeens~happelijke regeling dan ook in 
strijd is zoowel met de letter a ls den geest der 
Lager-Onderwijswet 1920, evenals met het 
financieel belang der gemeente ; 

0 dat artikel 19, l e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 voorschrijft, dat in elke gemeente vol 
doend lager onderwijs wordt- gegeven in een 
genoegzaam aant al srholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdienstige 
gezindheid toegankelijk zijn : 

dat aan deze verplichtingen mede kan worden 
voldaan door toepassing van het 4de lid van 
dit artikel o.a. door het vaststellen van een 
regeling met eene naburige gemeente omtrent 
de toelating van kinderen uit de eene gemeent,e 
op de scholen der andere gemeente t erwijl 
Gedeputeerde Staten·· ingevolge het 5e lid 
bij een met redenen omkleed besluit, den Hoofd
inspecteur gehoord, een zoodanigen maatregel 
kunnen bevelen ; 

dat in het onderwerpelijke geval Gedeputeer
de Staten Onzes inziens terecht van de hun hier 
gegeven bevoegdheid gebruik hebben gemaàkt; 

dat toch, gelet op de plaatselijke omstandig
heden, de gemeente Velsen niet gezegd kan 
worden aan den in het eerste lid van artikel 
19 der wet gestelden eisch te hebben voldaan, 
nu in deze gemeente aan geen enkele openbare 
lagere school, ondanks de daaraan gebleken 
behoefte, de gelegenheid wordt geboden voor 
het ontvangen van eene opleiding, in een zes
jarige cursus, tot een der toelatingsexamens 
voor het middelbaar of het voorbereidend 
hooger onderwijs ; 

dat, al moge de financieele toestand der ge
meente Velsen nog zoodanig zijn, dat een voor
zichtig geldelijk beleid geboden blijft, hierin 
geen aanleiding kan worden gevonden tot het 
achterwege laten van een maatregel, waardoor 
het voldoen aan de meergemelde, bij artikel 
19, le lid, der wet aan de gemeente opgelegde 
verplichting, bevorderd wordt, nog afgezien 
van de vraag, of het belang van de gemeente 
Velsen, ook in financieel opzicht, daardoor niet 
zal worden gebaat ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

14 Octobcr 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Annexatiewetten. Wet van 3 December 
1937 S. 312 art. 2. [Grenswijziging Haa
ren en Oisterwijk]). 

De vraag of in casu kan worden gesprn
ken van een last, welke ingevolge art. 2 
op de gemeente, aan welke gebied eener 
andere gemeente wordt toegevoegd, is 

overgegaan, betreft de toepass ing der an
nexatiewet en moet dus ingevolge di e wet 
door rlc Kroon worden bes! ist. 

Nu op het tijdstip van overgang van het 
gebied de geldl eening, aangegaan voor 
het bouwen van een op dat gebied gelegen 
gemeentewoning geheel was afge lost , kon 
op dat tijdstip geen last in den zin van 
a rt. 2, op de gemeente drukkend, op de 
andere gemeente overgaan. Hierin wordt 
geen verandering gebracht door het feit, 
dat op de leening buitengewone afloss in
gen zijn gedaan, gefinancierd uit den ka
pi taal dienst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Bes! issende het tusschen de gemeenten Haa

ren en Oisterwijk gerezen geschi l omtrent de 
toepassing van art. 2 van de wet van 3 De
cember 1937 (S. n°. 312), tot wijziging van 
de grens tusschen de genoemde gemeenten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 September 1938, n°. 304; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 October 1938, 
n°. 24606, afdeeling B.B.; 

0. dat tusschen de gèméenten Haaren en 
Oisterwijk gesch il is ontstaan omtrent de toe
passing van art. 2 van de wet van 3 Decem
ber 1937 (S. n°. 312), tot wijziging van de 
grens tusschen deze gemeenten ; 

dat art. 2, l e lid , dezer wet inhoudt. dat de 
bezittingen, lasten, rechten en verplichtingen 
der gemeente Haaren, gelegen in of betrek
king hebbende op het gebied, dat aan de ge
meente Oisterwijk wordt toegevoegd, op die 
gemeente overgaan, zonder dat daarvoor een 
nadere akte wordt gevorderd; 

dat het gemeentebestuur van Haaren er op 
wijst, dat op het gedeelte zijner gemeente, dat 
met ingang van 1 Januari 1938 aan de ge
meente Oisterwijk is toegevoegd, een woning 
staat, welke eigendom was van de gemeente 
Haaren; dat deze woning in 1932 door de 
gemeente Haaren werd gebouwd, waarvan de 
kosten bedroegen f 2092.39; dat een bedrag 
van f 92.39 werd betaald uit den gewonen 
dienst over dat jaar, terwijl tot dekking der 
overige kosten bij raadsbes lui t dd. 15 Juli 
1932, goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten 
van Noord-Brabant dd . 2 Augustus 1932, G. 
n°. 215, een geldleening g root f 2000, rentende 
5 %, werd aangegaan; dat volgens het aflos
singsplan ten laste van den gewonen dienst 
der gemeente-rekening op elk der jaren 1933 
t/m 1937 is afgelost f 250, totaal dus f 1250 ; 
dat de schuld derhalve op 1 J anuar i 1938 nog 
bedroeg f 750; dat bij gelegenheid van con
versie van geldleeningen op den kapitaaldienst 
buitengewoon werd afgelost op 31 December 
1933 f 500, op 31 December 1937 f 250; dat 
de buitengewone a flossing op 31 December 
1933, groot f 500, tegelijk met andere extra
aflossingen werd gevonden uit de opbrengst 
van verkoop van effecten en een waarborg
som, gestort door een schoolbestuur, welk be
drag moet worden hersteld ten laste van den 
gewonen dienst der gemeentebegrootingen 1939 
en 1940 ; dat de buitengewone aflossing op 
31 December 1937, groot f 250 eveneens tege
lijk met andere extra-aflossingen werd gevon-
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den en uit de opbrengst van oorspronkelijk 
effectenbezit en van waarborgsommen, gestort 
door schoolbesturen, welk bedrag moet wor
den hersteld ten laste van den gewonen dienst 
der gemeentebegrooting 1938; dat naar den 
toestand op 1 Januari 1938 derhalve ten laste 
van den gewonen dienst der gemeentebegroo
tingen 1938, 1939 en 1940 op de Hoofdstukken 
VII en VIII par. 7 van den kapitaaldienst is 
te herstellen het totaal bedrag der buitenge
wone aflossingen op de genoemde leening 
f 750; dat in dit geval er overeenkomstig art. 
2 van de wet van 3 December 1937 (S. n°. 
312) stellig sprake is van een verplichting en 
een last, die betrekking hebben op het ge
bied, dat aan de gemeente Oisterwijk is toe
gevoegd en op die gemeente overgaan; dat 
B . en W. van Oisterwijk bij hun schrijven van 
19 Maart 1938, n°. I 639 mededeelen, dat aan 
deze gemeente zal worden betaald een bedrag 
van f 250 wegens restant-schuld ter zake van 
het bedoelde perceel met woning; dat naar de 
meening van het gemeentebestuur van Haaren 
de restant-schuld niet bedraagt f 250, doch 
f 750 en dit bedrag door de gemeente Oister
wijk aan de gemeente Haaren behoort te wor
den betaald; dat het geen verschi l uitmaakt, 
of tot dekking van buitengewone uitgaven een 
bedrag moet worden gevonden jaarlijks te 
betalen uit den gewonen dienst groot f 250 
ter aflossing eener leening of gelijk in casu 
tot herstel van vervreemd kapitaal; dat zijne 
gemeente nog gedurende drie jaren een be
drag van f 250 op den gewonen dienst moet 
betalen tengevol ge van de stichting der wo
ning thans eigendom der gemeente Oisterwijk, 
alzoo een last heeft te dragen, welke betrek
king heeft op het gebied, dat aan de gemeente 
Oisterwijk is overgegaan; dat de gemeente
raad van Oisterwijk blijkens een verslag in de 
dagbladen heeft besloten, de bedoelde woning 
te verkoopen, mits deze ten m inste f 750 op
brengt, zijnde de nog resteerende schuld ; dat 
deze schuld ten laste komt van de gemeente 
Haaren en het derhalve billijk is, dat deze 
last overeenkomstig de meergenoemde wet van 
3 December 1937 overgaat op de gemeente 
Oisterwijk; weshalve het gemeentebestuur 
heeft verzocht te bes! issen, dat de bedoelde 
last, groot f 750, door de gemeente Oisterwijk 
behoort te worden overgenomen; 

dat het gemeentebestuur van Oisterwijk, blij, 
kens zijn schrijven van 2 April 1938, n°. 741, 
van oordeel is , dat de opvatting van het ge
meentebestuur van Haaren aan het bepaalde 
in art. 2 van de wet van 3 December 1937 
(S. n°. 312) een uitleg geeft welke niet strookt 
met het juridisch begrip, dat daarin is vast
gelegd; dat motieven, ontleend aan opportuni
teit of aan het gevoerd financieel beleid van 
dat gerneentebestuur geen invloed kunnen 
doen gelden op een juiste interpretatie van dit 
wetsartikel; dat zij zich voorts refereeren aan 
de opvatting van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, neergelegd in hun schrijven 
van 9 Maart 1938, G. n°. 143, Ie Afd., waar
in dit college aan B. en W . van Haaren als 
hun zienswijze heeft · te kennen gegeven, dat 
blijkens de bewoordingen en de bedoeling van 
de wet van 3 December 1937 (S. n°. 312) 1 
J anuari 1938 moet worden beschouwd als het 
tijdstip, waarop de lasten der gemeente Haa-

ren, betrekking hebbende op het gebied, het
welk aan de gemeente Oisterwijk werd toege
voegd, op de laatstgenoemde gemeente zijn 
overgegaan; dat het op 1 Januari 1938 be
staand restant der geldleening, oorspronkelijk 
groot f 2000, mitsdien komt ten laste van 
Oisterwijk ; dat buitengewone afloss ingen, 
welke hebben plaats gehad, h. i. niet ten laste 
van Oisterwijk kunnen worden gebracht, ver
mits de schuld der gemeente Haaren, betrek
king hebbend op het bedoelde gebied, met die 
bedragen is verminderd; 

0 . dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, namens het ge
meentebestuur van Oisterwijk allereerst is be
toogd, dat Wij niet bevoegd zouden zijn in 
deze zaak eene uitspraak te geven, aangezien 
het hier zou betreffen een twistgeding over 
schuldvordering, waarvan de kennisneming in
gevolge art. 2 der wet op de Zamenstelling 
der Regterlijke Magt en het Beleid der Ju
stit ie bij uitsluiting aan de rechterl ijke macht 
is opgedragen; 

dat Wij echter in deze opvatting niet kun
nen deelen, aangezien de gemeente Haaren 
hier niet heeft ingesteld een schuldvordering, 
haar tegenover de gemeente Oisterwijk toeko
mende, doch uitsluitend aan Onze beslissing 
heeft onderworpen de vraag, of in het onder
werpelijke geval kan gesproken worden van 
een last, welke ingevolge art. 2 der wet van 
3 December 1937 (S. n°. 312) op de gemeente 
Oisterwijk is overgegaan; 

dat d it geschil betreffende de toepassing 
van deze wet krachtens art. 13 der wet door 
Ons behoort te worden bes! ist; 

dat voorts namens het gemeentebestuur van 
Oisterwijk de vraag is te berde gebracht, of 
B. en W. van Haaren bevoegd waren dit ge
sch il bij Ons aanhangi g te maken; 

dat deze vraag bevestigend moet worden 
beantwoord, aangezien, blijkens nadere op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, inge
wormen inlichtingen , de gemeenteraad, wiens 
standpunt in deze beslissend is, het gevoelen 
van B . en W . in deze deelt, en B. en W. 
heeft opgedragen ter bes! issing van het ge
schi l de daarvoor noodige stappen te doen; 

0. ten aanzien van de zaak ten principale; 
dat, blijkens de overgelegde stukken, op 1 
Januari 1938, zijnde het tijdstip van over
gang van het bij art. 1 der wet van 3 Decem
ber 1937 (S. n°. 312) bedoelde geb ied naar de 
gemeente Oisterwijk, de geldleening, aange
gaan voor het bouwen van de op dat gebied 
gelegen woning, geheel was afgelost; 

dat te dezer zake op 1 J anuari 1938 dus 
geen l ast, in den zin van art. 2 der meer
genoemde wet, op de gemeente Haaren druk
kende, op de gemeente Oisterwijk kon over
gaan; 

dat hierin geen verander ing wordt gebracht 
door het fe it, dab op de bedoelde leening door 
de gemeente Haaren buitengewone aflossingen 
zijn gedaan, gefinancierd uit den kapitaaldienst 
der gemeente; 

Gezien de voormelde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de buitengewone a flossingen 
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vóór 1 J anuari 1938 door de gemeente Haaren 
gedaan op de bij raadsbeslui t van 15 Juli 
1932 aangegane geldleening niet ingevolge 
art. 2 der wet van 3 December 1937 (S. n°. 
312) ten laste van de gemeente Oisterwijk 
kunnen worden gebracht. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

15 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22 bis j 0

• 

art. 19.) 
Een openbare lagere school voor het 

centrale 7e en 8e leer jaar is evenzeer een 
openbare school voor gewoon lager onder
wijs in den zin van art. 22bis a ls een 
school met 7 leerjaren. Nu bij opheffing 
dezer school in de gemeente niet de ge
legenheid zou bestaan, het 7e leerjaar aan 
een of meer der openbare schol en te vol
gen, moet worden geoordeeld, dat de in
standhouding van deze school door art. 19 
wordt gevorderd. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Sneek tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 
13 April 1938, n°. 177, 2e afdeeling, waarbij, 
naar aanleiding van zijn besluit van 31 Janu
ari 1938, n°. 3, waarbij, behoudens goed
keuring van de Gedeputeerde Staten, ingevolge 
artikel 22bis, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 is beslist, dat de instandhouding van de 
open bare lagere school voor het centrale 7 e 
en Be leerjaar in die gemeente wordt gevorderd 
op grond van het bepaalde in artikel 19 dier 
wet, 

1. het voormelde raadsbesluit niet is goed
gekeurd; 

2. is uitgesproken, dat de instandhouding 
van de in het besluit genoemde school niet 
ingevolge artikel 19 der wet wordt gevorderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
September 1938, n°. 490; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en Wet enschappen van 
11 October 1938, n°. 11585, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat het genoemd besluit van Gedeputeerde 
Staten st eunt op de overweging, dat naar hnn 
oordeel het voorschrift van het eerste lid van 
artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920, dat 
in elke gemeente voldoend lager onderwijs wordt 
gegeven in een genoegzaam aantal scholen, 
alleen geldt met betrekking tot "gewone" open
bare scholen, d.w. z. scholen, welke overeen
komstig het bepaalde in '.1rtikel 3 der wet ten 
minste zeven (of zes) leeriaren hebben, en met 
van toepassing is t en aanzien van een school, 
welke enkel is bestemd voor het 7 e en Be leerjaar 
der andere scholen, waarvan in afwijking van den 
wettelijken regel die leeriaren zijn onttrokken ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
z.i. de opvatting van Gedeputeerde Staten 
geen st eun in de wet vindt ; dat krachtens eene 
beslissing der Kroon een viertal scholen tot 
wederopzegging mogen volstaan met 6 achter-

eenvolgende leerjaren, terwijl aan de centrale 
school voor het 7e en Be leerjaar de eerst e 6 
leeriaren mogen ontbreken; dat al de-1,e scholen 
blijven scholen voor gewoon lager onderw* : 
dat dus. wanneer in artikel 22bis der Lager
Onderwjjswet 1920 sprake is van scholen voor 
gewoon lager onderwijs, daaronder ook moeten 
worden verstaan centra le scholen als hierboven 
bedoeld; dat, indien inderdaad artikel 19 der 
Lager-Onderwjjswet 1920 niet geldt voor een 
centrale school als de onderhavige, Gedepu
t eerde Staten niet de goedkeuring aan het raads
besluit hadden moeten onthouden, doch het 
gemeentebestuur niet-ontvankelijk hadden moe
ten verklaren in zijn verzoek om dat besluit 
goed t e keuren ; dat, indien de centrale school 
zou worden opgeheven, aan den wettelijken 
eisch, dat er voldoende lager onderwijs moet 
worden gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen, niet zou worden voldaan ; dat immers 
het 7e leerjaar zon ontbreken; dat dus de school 
naar den feitelijken toestand van het oogenblik 
onmisbaar is; dat, afgezien daarvan, de in
standhouding van de school noodig is ; dat 
het onderwijs na de 6e klasse een bijzonder 
karakter draagt, dat veel beter tot uiting kan 
komen bij samenvoeging van alle voor het 7e 
en Se leerjaar bestemde leerjaren in één school ; 
dat z. i . opheffing van de school een belang
rijke stap terug zou zijn ; 

0. dat naar Ons oordeel bij opheffing van 
deze school - waarop artikel 22bis, 2e lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 evenzeer van 
toepassing is als indien het een school met 7 
leerjaren gold - niet zou zijn voldaan aan den 
in artikel 19 dier wet gestelden eisch, dat in elke 
gemeente voldoend lager onderwijs in een ge
noegzaam aantal scholen moet worden gegeven; 

dat toch, ingeval de school werd opgeheven, 
in de gemeente niet de gelegenheid zou bestaan, 
het 7e leerjaar aan een of meer der openbare 
scholen t e volgen ; 

·dat derhalve moet worden geoordeeld dat 
de instandhouding van deze school door artikel 
19 voornoemd wordt gevorderd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

aan het vorengenoemde raadsbesluit alsnog 
goedkeuring te verleenen . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunst en en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

15 Octobe,· 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

De aanvrage om medewerking voor het 
aanbrengen van centrale verwarm ing in de 
onderhav ige school moet geach t worden de 
"normale eischen" te boven te gaan, daar 
de in de school aanwezige kachels in goe
den staat verkeeren en nog alleszins bruik
baar zijn , en moet worden aangenomen, 
dat met de verwarming door de aanwezige 
kachels het gebouw der school des winters 
zonder overwegend bezwaar op tempera
tuur is te houden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel, te 
Aalsmeer, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 18 Mei 1938, 4e 
afdeeling, N°. 96, tot onge~!·ondverklaring 
van het beroep van den appellant tegen het 
besluit van den raad der gemeente Aalsmeer 
van 15 November 1937, N°. 1466, waarbij de 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 gevraagde medewerking voor het 
aanleggen van een installatie voor centrale 
verwarming met kolenstookinrichting ten be
hoeve van de bijzondere lagere school, Oost
einderweg 243 te Aalsmeer, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies ·van 
28 September 1938, N°. 464; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 October 1938, N°. 11625, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Aalsmeer bij 
besluit van 16 November 1937 de door het 
schoolbestuur gevraagde medewerking heeft 
geweigerd, uit overweging, dat in de bedoelde 
aanvrage uitvoerig wordt uiteengezet : a. dat 
bij vorst van 10 à 12 graden alle waterleidingen 
en afvoerbuizen bevriezen, tot gevolg hebbende 
het niet functionneeren van de zich aan de noord
zijde va, bet sch olg:ebonw bevindende W. C.'s, 
welke toestand den goeden gang van het onder
,vjjs verstoort ; b. dat volgens overgelegde ver
geljjkende exploitatierekeningen centrale ver
warming goedkooper zal zijn dan het gebruik van 
6 kachels, waarmede de verwarming thans ge
schiedt ; dat deze aanvrage, krachtens de alge
meene voorwaarden tot toekenning van Rijks
steun aan noodlijdende gemeenten, aan het oor
deel werd onderworpen van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en Financiën ; dat deze 
bewindslieden van meening zijn, dat, gezien 
den beperkten omvang van de genoemde school, 
door den aanleg van centrale verwarming de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden overschre
den, weshalve zij van oordeel zijn, dat de ge
vraagde medewerking door zijn college niet 
behoort te worden verleend ; dat hij dit stand
punt niet kan deelen, en integendeel mag 
worden aangenomen, dat door den aanleg van 
centrale verwarming in deze school - z. i. met 
haar zes lokalen van normalen omvang zijnde -
een bevredigender en fi nancieel voordeeliger 
toestand zal worden geschapen ; dat echter 
met inwilliging van de aanvrage vernietiging 
van het desbetreffende raadsbesluit, wegens 
,,strijd met de wet" te vreezen is, welke toe
spitsing van zaken vrijwel doelloos wordt ge
acht, waarbij komt, dat b(j afwijzing van de 
aanvrage voor den belanghebbende de gelegen
heid blijft bestaan van z ijn recht van beroep 
gebruik te maken ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
holland in beroep was gekomen, deze bij hun 
besluit van 18 Mei 1938, 4e afdeeling, N°. 96, 
het beroep ongegrond hebben verklaard, daar
bij o. a. overwegende, dat aan den Bouwkun
digen Inspecteur van het Lager Onderwijs bij 
een ter plaatse ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat het onderhavige schoolgebouw 6 leslokalen 
van normale afmetingen, benevens de noodige 

ruimte, ingenomen door gangen, privaten enz. 
bevat; dat echter het gebouw van beperkten 
omvang is, zoodat het geenszins kan worden 
beschouwd als eene lokaliteit, ·welke in den 
winter moeilijk op temperatuur kan worden ge
houden ; dat de kachels nog in goed bruikbaren 
staat verkeeren, althans daarin bij bet gewone 
jaarlijksche onderhoud kunnen worden ge
bracht, terwijl bij het voormelde onderzoek door 
het onderwijzend personeel omtrent de be
staande verwarming geen klachten werden ge
uit ; dat hun college op grond hiervan van oor
deel is, dat het betoog van den appellant niet 
van overdrijving is vrij te pleiten en dat de door 
hem genoemde euvelen in hoofdzaak moeten 
worden toegeschreven aan de omstandigheid, 
dat bij het intreden van eene vorstperiode geen 
afdoende voorzorgsmaatregelen worden geno
men ; dat immers voor het bevriezen van de 
leidingen en de W. C.'s weinig gevaar bestaat, 
indien ingeval van vorst na het eindigen van den 
namiddag-schooltijd niet alleen de deuren van 
de leslokalen worden opengelaten, waardoor de 
warmte zich aan de gangen eµz. kan mededeelen, 
doch ook alle leidingen nauwkeurig worden 
afgetapt, gepaard gaande met het sluiten van de 
raampjes in de toiletten ; dat, wat betreft de 
raming van de exploitatiekosten bij verwar
ming van het onderhavige schoolgebouw door 
middel van kachels, het weinig aannemelijk is, 
dat deze verwarming aan meer onderhoud van 
het verfwerk jaarlijks een bedrag van f 115.- -
dit bedrag is begrepen in den post van f 175.
- zou vorderen, terwijl de post van f 100.
geraamd voor reparaties aan waterleidingen 
en aan W. C.'s, alsmede voor vernieuwing 
van stuk gevroren closetpotten, als vervallen 
kan worden beschouwd, indien de bovenbe
doelde voorzorgsmaatregelen worden getroffen ; 
dat voorts een bedrag van f 12,50 per jaar voor 
het onderhoud van elke kachel aan den hoogen 
kant is ; dat mitsdien door hun college moet 
worden aangenomen, dat eene verwarming van 
het onderhavige schoolgebouw door middel 
van kachels voordeeliger is dan door middel 
van de door den appellant gewenschte installa
tie ; dat de ingediende aanvrage uitgaat boven 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zoodat het bestreden be
sluit op dezen grond moet worden gehand
haafd; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het niet mogelijk is, zelfs bij 
betrekkelijk germge vorst met de aanwezige 
Salamander-kachels de gangen en W. C.'s 
vorstvrij te houden, tenzij abnormaal hard 
wordt gestookt; dat het dit heeft geprobeerd, 
doch dat dit o. a. wegens de enorme kosten niet 
kon worden volgehouden ; dat de door den 
Bouwkundigen Inspecteur van h et Lager Onder
wijs aangegeven maatregelen geen bevredigend 
resultaat kunnen opleveren ; dat de kosten van 
onderhoud per kachel niet f 12.50, doch f 15,60 
bedragen ; dat bovendien elk jaar in de met 
kachels gestookte lokalen de plafonds moeten 
worden schoongemaakt en de bovenmuren 
wegens den aanslag van stof en kolendamp 
moeten worden gesausd, welke werkzaamheden 
per lokaal f 17 .60 bedragen ; dat deze zelfde 
werkzaamheden in de centraal verwarmde 
school aan de Ophelialaan eens in de vier jaren 
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plaats vinden, zoodat dit in de onderhavige 
school per jaar fl7,60 - (fl7,60:4) 
f 13,20 méérkost ; dat. ook in het algemeen, 
een school van de grootte der onderhavige 
goedkooper centraal verwarmd. kan worden 
dan met kachels ; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
de in de school aanwezige kachels in goeden 
staat verkeeren en nog alleszins bruikbaar zijn ; 

dat voorts op grond van die ambtsberichten 
moet worden aangenomen, dat met de ver
warming door de aanwezige kachels het gebouw 
der school des winters zonder overwegend be
zwaar op temperatuur is t e houden ; 

dat dus de onderhavige aanvrage geacht moet 
worden de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs t e stellen, te boven te gaan; 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht het 
bestreden raadsbesluit hebben gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

15 Octobe,· 1938. KONINKLIJK BESLU IT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22 bis j 0

• 

art. 19.) 
Nu de andere binnen de gemeente aan

wezige openbare lagern schol en op te 
groote afstanden van de buurtschap, waar
in de onderhavige school ligt, zijn gelegen 
dan dat de leer! i ngen dezer school naar 
die scholen wuden kunnen overgaan, en 
tusschen de betrokken gemeente en een 
aangrenzende geen gemeenschappelijke re
geling, als bedoeld in art. 19 4e I id, be
staat, hebben Ged. Staten ten onrechte 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
sluit ex art. 22bis 2e lid. 

Wij WI LHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ambt-Delden, t egen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel van 10 Mei 1938, N°. 3987a/3961, 2e af
èieeling (Provinciaal blad N°. 34), waarbij, naar 
aanleiding van zijn besluit van 25 J anuari 1938, 
N°. 3502, waarbij is beslist, dat ingevolge 
artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 de 
instandhouding der openbare lagere school te 
Deldeneresch, in die gemeente wordt gevor
derd, is uitgesproken, dat d e instandhouding 
der school voor openbaar lager onderwijs te 
Deldeneresch, gemeente Ambt-Delden, niet 
door artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 
wordt gevorderd, en het voormelde raadsbesluit 
niet is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
September 1938, N°. 485 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
11 October 1938, N°. 11584, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Ambt-Delden 
bij zijn besluit van 25 Januari 1938, N°. 3502, 
heeft beslist, dat ingevolge artikel 19 der Lager
Onderwijswet 1920 de instandhouding der 

openbare lagere school te Deldeneres<>h wordt 
gevorderd, daarbij overwegende, dat, berekend 
naar den maatstaf van artikel 28 der Lager
Onderwijswet 1920, het aantal leerlingen aan 
de openbare lagere school te Deldeneresch 
bedraagt 41½; dat het aantal ingezetenen der 
gemeente volgens de laatstelijk door het cen
traal bureau voor de statistiek bekend gemaakte 
bevolkingscijfers bedraagt 4084; dat de ge
meenteraad naar het bepaalde in artikel 22bis 
eerste lid, van de genoemde wet tot opheffing 
van deze school zal moeten besluiten ; dat echter 
ingevolge artikel 19 der genoemde wet de 
instandhouding van deze school wordt gevor
derd ; dat immers de gemeente Ambt-Delden, 
groot ongeveer 9000 ha, geen kom bezit, doch 
uit buurtschappen bestaat . welke zijn samen
gesteld uit verspreid liggende boerderijen : 
dat het uitgestrekte wegennet voor het meeren
deel bestaat uit zandwecren (± 160 km) : dat 
slecht, een ge•ing gedee]t,e is verhard ( ± 50 
km): dat deze gemeente momenteel 5 openbare 
lagere scholen ·onderhoud• . waarvan e,· 4 een 
aantal leerlingen hebben van beneden de 50; dat 
bij eventueele opheffing der· school t e Deldener 
esch bijne alle leerlingen gedwongen zijn een 
school, gelegen op een grooteren afstand van 
hunne woning, t e bezoeken, en wel doorgaans 
langs zandwegen ; dat, gezien den slechten 
toestand dezer wegen in den winter, het school
bezoek in de wintermaanden ongetwijfeld dan 
veel te wenschen zal overlaten ; dat derhalve 
het belang van het onderwijs in deze buurt
schap met de instandhouding der school, in 
groote mate is gebaat ; dat het voor het meeren
deel der kinderen bij het bezoeken van een 
verder afgelegen school niet mogelijk zal zijn 
in de wintermaanden voor donker thuis t e zijn ; 
dat zoodanige toestand, vooral bij het begaan 
van slechte zandwegen, in het belang der kin
deren niet mag worden in de hand gewerkt ; 
dat bij opheffing der school de kinderen door 
den grooten afstand gedwongen worden in de 
middaguren zonder toezicht over t e blijven ; 
dat de afstand van de voornoemde school naar 
de overige in deze gemeente, t e weten die te 
Azelo, Deldenerbroek, Wiene en H engevelde 
respectievelijk bedraagt 3½, 4, 5 en 10 km; 
dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij 
hun besluit van 10 Mei 1938, N°. 3987a/3961, 
2e afdeeling, hebben uitgesproken, dat de 
instandhouding der school voor openbaar lager 
onderwijs te Deldeneresch niet door artikel 19 
der Lager -Onderwijswet 1920 wordt gevorderd; 
en het raads besluit niet hebben goedgekeurd ; 

dat Gedeputeerd e Staten daarbij h ebb en 
overwogen, dat de door den gemeenteraad 
aangevoerde redenen niet als genoegzaam zijn 
aan te merken ; dat toch daarbij alleen rekening 
is gehouden met de scholen binnen de gemeente 
Ambt-Delden, t erwijl op geringen afstand van 
de onderwerpelijke school in de kom der ge
meente Stad-Delden eene openbare lagere 
school is, op welke eventueel voor de leerlingen 
der school van Deldeneresch plaats zou zijn ; 
dat het bezoeken der school te Stad-Delden 
voor de betrokken leerlingen geen groote be
zwaren zou medebrengen, en met name niet 
de bezwaren, welke in het raadsbesluit, met 
betrekking tot het bezoeken van andere scholen 
binnen de gemeente Ambt-Delden, worden aan
gevoerd ; dat dan ook niet gezegd kan worden, 
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dat na opheffing der school van Deldeneresch 
niet meer voldaan zou worden aan den eisch 
van artikel 19 voornoemd en het raadsbesluit 
derhalve niet in stand behoort te blijven ; 

dat van deze beslissing der raad der gemeente 
Ambt-Delden bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het standpunt van Gedepu
t eerde Staten, als zou voor de betrokken leer
lingen het bezoeken der openbare lagere school 
te Stad-Delden geen groote bezwaren mee
brengen, niet kan worden gedeeld ; dat name
lijk - niettegenstaande de school te Deldeneresch 
in de nabijheid der stadsschool is gelegen ( ± 900 
m buiten de bebouwde kom der gemeente Stad
Delden en± l km van de openbare lagere school 
aldaar) - reeds in 1809 de school t e Deldeneresch 
wegens bouwvalligheid geheel werd vernieuwd 
en in 1844 naast de oude een geheel nieuwe school 
werd gebouwd, zoodat blijkbaar in die jaren 
reeds werd aangevoeld, dat de bevolking der 
buurtschap Deldeneresch door rechten, plich
ten en levensopvattingen een van de stad ge
scheiden geheel eigen natuurlijke levensge
meenschap vormt en door de totale vernieuwing 
en stichting der school te Deldeneresch uiting 
werd gegeven aan de behoefte van een voor de 
landbouwerskinderen meer geëigend eindonder
wijs, geheel verschillend van dat der school te 
Stad-Delden, hetwelk meer was ingest eld op 
de aansluiting aan het uitgebreid of middelbaar 
onderwijs; dat blijkbaar ook reeds in die jaren 
de levensopvatting der boerenbevolking totaal 
verschillend was van die der meeste inwoners 
van Stad.-Delden en het samenbrengen van 
plattelandskinderen met kinderen uit Stad
Delden volkomen ongewenscht werd geacht ; 
dat deze factoren waaronder voornamelijk de 
in wezen zoo geheel verschillende geestesge
steldheid en levensopvatting van de leerlingen 
der beide scholen , zich thans in nog aanmerkelijk 
hoogere mate doen gelden, dan vroeger het 
geval was ; dat de ouders in zoodanige mate 
prijs stellen op het behouden van een eigen 
school voor hunne kinderen, dat als vaststaand 
mag worden aangenomen, dat bij opheffing 
van de openbare school een bijzondere school 
zal worden gesticht ; dat dan zeer zeker geen 
genoegen zal worden genomen met de bestaande 
lagere school, doch een nieuw schoolgebouw zal 
worden geëischt ; dat daardoor voor het Rijk 
bij opheffing van de school geen bezuiniging 
zal worden verkregen en de gemeente met be
langrijke uitgaven zal worden belast ; 

0. dat artikel 19, l e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 voorschrijft, dat in elke gemeente 
voldoend lager onderwijs gegeven moet worden 
in een genoegzaam aantal scholen, welke voor 
alle kinderen zonder onderscheid van godsdien
stige gezindheid toegankelijk zijn ; 

dat op grond van de stukken moet worden 
aangenomen, dat de opheffing van de openbare 
lagere school te Deldeneresch in de gemeente 
Ambt-Delden met het bepaalde in de evenge
noemde wetsbepaling niet vereenigbaar is; 

dat toch met den gemeenteraad van Ambt
Delden moet worden aangenomen, dat de andere, 
binnen deze gemeente gelegen openbare lagere 
scholen op te groote afstanden van Deldeneresch 
zijn gelegen dan dat de leerlingen der onder
werpelijke school naar die scholen zouden kun
nen overgaan ; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun bestreden 

besluit weliswaar hebben overwogen, dat op 
geringen afstand van de school te Deldeneresch 
in de kom der gemeente Stad-Delden eene 
openbare lagere school is gelegen, op welke 
eventueel voor de leerlingen der school te Del
deneresch plaats zou zijn, doch dat met deze 
mogelijkheid reeds hierom geen rekening mag 
worden gehouden, omdat blijkens de ter zake 
uitgebrachte ambtsberichten tusschen de ge
meenten Ambt-Delden en Stad-Delden geen 
gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in 
het vierde lid van artikel 19 der Lager-Onder
wijswet 1920, bestaat, zoodat de toelating van 
leerlingen uit de gemeente Ambt-Delden op 
de school in de andere gemeente niet verzekerd 
is, waaraan niet kan afdoen, dat thans eenige 
kinderen uit Ambt-Delden deze school be-
zoeken; 

Gezien de evengenoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten, het vorenvermelde 
besluit van den raad der gemeente Ambt
Delden alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

18 October 1938. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen vVater
staatsbestuur art. 22. ) 

In de waterstaatswetgeving moet als 
,,bestuur" worden aangemerkt elk water
schapscollege, waaraan in de desbetreffen
de reglementen een bepaalde bevoegdheid 
wordt gegeven of een taak wordt opgedra
gen. Nu in het A lgemeen Reglement de 
benoeming van den secretaris en den ont
vanger van een waterschap is opgedragen 
aan de stemgerechtigde ingelanden, zijn 
deze terecht door Ged. Staten voor de 
toepassing van artikel 22 a ls het bestuur 
van het waterschap beschouwd. 

Het moet in strijd met het belang van 
het geheel, d.w.z. met het "algemeen be
lang" worden geacht, dat iemand, die 
failliet is verklaard en na beëind iging vau 
het fai 11 issement nog verscheidene geld
schulden te zijnen laste heeft gehouden, 
benoemd wordt tot een publiek rechtelijke 
functie waaraan mede het beheeren van, 
tot een openbare kas behoorende, gelden 
is verbonden. 

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

X, te Y, H. F. de Boer e.a., te Surhuisterveen, 
F . Bouwer e.a., D. Pultrum e.a., M. de Haan 
e .a., B.D. v. d. Wijk e.a., en A . Klaver, allen 
te Boelenslaan, t egen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland van 6 April 1938, 
no. 77, 2e afd. W ., houdende vernietiging van 
het besluit van de vergadering van ingelanden 
van het waterschap Surhuisterveen van 14/15 
Maart 1938 tot benoeming van X , te Y, tot 
secretaris-ontvanger van dat waterschap ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 September 1938, n°. 470; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
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Waterstaat van 13 October 1938, n°. 493, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Friesland 
bij hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 

.dat uit de stukken is komen vast te staan, dat 
X, te Y, wegens verschillende schulden in staat 
-van faillissement is geweest, welk faillis ement 
in geëindigd met een geringe uitkeering aan 
concurrente crediteuren ; dat iemand, die failliet 
is verklaard, en wiens faillissement niet is ge
eindigd met volledige voldoening der credi
teuren, niet beschikt over het prestige, dat een 
ambtenaar van een openbaar lichaam tegen
over het publiek, waarmede hij in zijn functie 
in aanraking komt, hebben moet en dat dit t e 
minder het geval is, wanneer de functie mede
brengt het beheeren van gelden, aan een publiek 
lichaam toebehoorende ; dat deze redenen nog 
te meer klemmen, nu er ingelanden zijn, tegen
over welke de benoemde nog onafgedane ver
plichtingen heeft, waarvan die jegens de Natio
nale Levensverzekering Bank N.V. te Rotter
dam, vrij aanzienlijk is ; dat het onder deze 
omstandigheden als ongewenscht en in strijd 
met het algemeen belang moet worden beschouwd 
dat de benoeming van X voornoemd tot secre
taris-ontvanger van het waterschap Surhuister
veen wordt gehandhaafd; 

dat van de beslissing van Gedeputeerde 
Staten bij Ons in beroep zijn gekomen : 

1 °. X, aanvoerende, dat zijn eerste grief 
tegen het bestreden besluit is, dat Gedeputeerde 
Staten van Friesland in deze geen vernietigings
recht hebben ; dat volgens artikel 19 sub IV 
der Waterstaatswet 1900 en artikel 6, lid 4, van 

.het Algemeen Reglement voor de Boezem
waterschappen in Friesland, laatstelijk ge
wijzigd in 1935, Gedeputeerde Staten wel 
recht van beslissing hebben omtrent toelating 
en ontslag van bestuursleden van waterschap
pen, maar uit artikel 23 van dit Algemeen 
Reglement volgt, dat een secretaris-ontvanger 
geen bestuur lid is, waarvoor met name naar 
artikel 23 lid 1 en 2 van dit reglement wordt 
verwezen ; dat, daar hij dus slechts een functio
naris is, in dienst van het waterschap, artikel 
19 der Waterstaatswet 1900 en artikel 6, lid 4 
van het voormelde Algemeen Reglement op 
hem niet van toepassing zijn ; dat, daar de 
secretaris-ontvanger volgens artikel 23 van het 
Algemeen Reglement wordt benoemd en ont
slagen door de ingelanden, Gedeputeerde Staten 
hunne beslissing onbevoegdelijk hebben gegeven; 
dat hij voor zooveel noodig opmerkt, dat ook 
artikel 22 der Waterstaatswet 1900 niet van 
toepassing is, daar h et hier niet een bes luit 
van het bestuur van het waterschap betreft 
en alleen dergelijke besluiten volgens het ge
noemde artikel kunnen worden vernietigd ; dat 
zijn tweede grief t egen de beslissing van Ge
deputeerde Staten is, dat Gedeputeerde Staten 
ten onrechte van meening zijn geweest, dat het 
besluit van ingelanden tot benoeming van hem, 
appellant, wegens strijd met het algemeen be
lang moest worden vernietigd ; dat hij bekend 
staat als iemand, die in staat is de administratie 
van dit waterschap te voeren, ook door zijn 
13-jarig voorzitterschap; dat hij eerlijk en 
betrouwbaar is, gelijk in zijne omgeving - waar 
hij altijd heeft gewoond - bekend is ; dat een 
verklaring van den burgemeester der gemeente 
Achtkarspelen, het bovenbedoelde betreffende, 

zijn, appellants; betrouwbaar heid voldoende 
staaft; dat hij aangaande zijn faillissement 
opmerkt, dat hij eigenlijk nimmer de volle be
schikking over zijne goederen heeft gehad, 
aangezien hij gehouden werd aan den wil der 
laatst overledenen zijner erflaters, en deze laatste 
overleed, toen het faillissement reeds was aan
gevraagd, waarvoor nog getuigen aanwezig 
zijn; dat de Nationale Levensverzekering Bank, 
gevestigd te Rotterdam, de te haren behoeve 
bezwaarde goederen heeft doen verkoopen 
tijdens het laagste prijzenpeil en zoodoende 
het faillissement heeft veroorzaakt, ondanks het 
aanbod van eenige zeèr solide personen tot 
waarborging van renten en aflossingen van het 
geheele kapitaal en deze Bank thans vele 
duizende guldens winst zou boeken door reali
satie van het deel door haar van den boedel ge
kochte vaste goederen ; dat de hapering in de 
rentebetalingen mede werd veroorzaakt door 
achterstallige huren (Pachtwet) ; dat de nog 
niet voldane vorderingen onder de ingelanden, 
alleen uitgezonderd de Nationale Levensver
zekering Bank, te Rotterdam, geringe bedragen 
betreffen en geen dezer schuldeischers daar
over hem, appellant, last zal geven, dat het 
publiek te Y dezen geschetsten gang van zaken 
tamelijk wel kent en dus geen bezwaar had 
tegen zijne benoeming tot secretaris-ontvanger 
en zijn prestige niet is verminderd ; dat hij den 
steun heeft gehad van ingelanden, behoorende 
tot alle hier vertegenwoordigde politieke par
tijen en van alle kerkelijke gezindten en hare 
bestuurders, van allerlei rang en stand ; dat 
hij - met zijn gezin - steeds kalm en sober 
heeft geJe, fd ; dat hij met groote meerderheid 
van stemmen is verkozen ; 

2°. H. F. de Boer en anderen, ingelanden van 
het waterschap Surhuisterveen, aanvoerende, 
dat zij meenen, dat X wel geschikt is voor 
ambtenaar van het waterschap en zijne be
noeming wel wenschel ijk is, daar zij hem achten 
te zijn een betrouwbaar persoon, die door deze 
benoeming weer financieel zelfstandig kan wor
den, en dit ook gaarne wil ; dat het algemeen 
belang medebrengt den goeden geschikten man 
op de rechte plaats t e brengen, wat de groote 
·meerderheid van ingelanden mede met hen 
van meening is ; 

3°. F . Bouwer en anderen, D. Pultrum en 
anderen, M. de Haan en anderen, B. D. v . d. 
Wijk en anderen, en A. Klaver, allen ingelanden 
van het evenvermelde waterschap, aanvoerende, 
dat de benoemde zeer geschikt is voor de onder
havige betrekking; dat hij als eerlijk en be
trouwbaar bekencf staat; dat hij zeer eenvoudig 
leeft en zij allen den persoon daarvoor genoeg
zaam kennen, en zijne hoedanigheden ; dat hij in 
den malaisetijd wel ongelukkig is geweest, 
doch de tijdsomstandigheden dit medegebracht 
hebben, en niet zijn wijze van leven ; dat deze 
meening ook in de stemmingen tot uitdrukking 
kwam, getuige de groote meerderheid op een 
vergadering, zoo talrijk bezocht, als hier nog 
niet voorkwam ; 

0. wat de formeele bezwaren van den appel
lant X betreft, dat zijn, aan artikel 19 sub IV der 
Waterstaatswet 1900 ontleende grief ongegrond 
is, omdat het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten niet st eunt op dit artikel, doch op ar
tikel 22 der evengenoemde _wet ; 

dat de appellant weliswaar van oordeel is, 
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<iat ook dit artikel niet van toepassing zou 
-zijn, aangezien in het onderwerpelijke geval 
geen sprake is van het bestuur van het water
schap, doch dat ook dit niet opgaat; 

dat toch uit verschillende, in de wetten be
treffende den waterstaat voorkomen~ be
palingen, als bv. de artikelen 1 en 4 der Keuren
wet en artikel 45 der Waterstaatswet 1900, 
in verband met de geschiedenis van het tot
standkomen dezer wetsartikelen, moet wor
<ien afgeleid, dat in de waterstaatswetgeving 
.aan den t erm "bestuur" niet de enge beteekenis 
moet worden toegekend, welke door den appel 
lant wordt voorgestaan, doch dat integendeel 
.als zoodanig moet worden aangemerkt elk 
waterschapscollege,waaraan in de desbetreffende 
reglementen een bepaalde bevoegdheid wordt 
gegeven of een taak wordt opgedragen ; 

dat derhalve, nu in artikel 23 van het Alge
meen Reglement voor de boezemwatersrhappen 
in Friesland de benoeming van den secretaris 
en den ontvanger van een waterschap is op
gedragen aan de stemgerechtigde ingelanden, 
dezen door Gedeputeerde Staten voor de toe
passing van het eerder vermelde artikel 22 
terecht als het bestuur van het waterschap 
zijn beschouwd ; 

O. wat de hoofdzaak betreft : dat met de 
uitdrukking "algemeen belang" in artikel 22 
d er Waterstaatswet 1900 weliswaar is bedoeld 
het belang van het geheel in tegenstelling me t 
<iat der deelen, doch dat het inderdaad met 
het belang van het geheel in strijd moet worden 
geacht, dat iemand, die failliet is verklaard en 
die na de beceindi~ing van dat faillissement nog 
verscheidenen ge ldschulden te zijenn laste 
heeft gehouden, benoemd wordt tot een publiek
rechtelijke functie als de onderwerpelijke, 
waaraan mede het beheeren van, tot een open
bare kas behoorende gelden is verbonden ; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat de ongun
stige financieele positie van den appellant X, 
zooals in de verschillende beroepschriften 
wordt gesteld, niet te wijten is aan zijn eigen 
toedoen, doch aan de moeilijke tijdsomstan
digheden; 

dat in verband met het vorenstaande het 
besluit van Gedeputeerde Staten behoort te 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

18 Octobe,· 1938. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36.) 

Appellants bezwaren tegen het onderwer
pel ijke uitbreidingsplan zijn ongegrond, 
daar hij door dit plan niet za l worden 
benadeeld, aangezien hij in verba nd met 
de bouwverordening der gemeente en een 
provinciale verordening op zij n terrein 
thans niet kan bouwen, zoodat dit prac
tisch waardeloos is. Bovendien za l inge
volge het plan zijn grond gedeeltelijk 
worden bestemd voor weg en pi ant3oen, 
waarvoor te zijner tijd aa11koop of ont
eigening za l moeten plaats hebben. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. L. Hulleman, te Gouda, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidhol!and 
van 9 November 1937, B N°. 10419/21 (2e 
afdeeling), G. C. N°. 99/1, tot goedkeuring van 
de door den gemeenteraad van Reeuwijk op 
14 Augustus 1936 vastgestelde uitbreidings
plannen c.a. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
September 1938, 0 • 404; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 October 1938, 
N°. 8930 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisves
ting ; 

0. dat de raad der gemeente Reeuwijk in 
zijne vergadering van 14 Augustus 1936 heeft 
vastgesteld plannen van uitbreiding voor 
zijne gemeente, t e weten een plan in onder
deelen met daarbij behoorende bebouwings
voorschriften en een plan in hoofdzaak ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
bij hun besluit van 9 November 1937, B N°. 
10419/21 (2e afdeeling), G. S. N°. 99/1, het door 
J. L. Hulleman te Gouda, tegen het plan in 
onderdeelen ingebracht• bezwaar ongegrond 
hebben verklaard en de voormelde plannen 
hebben goedgekeurd, daarbij overwegende, 
dat hun college zich kan vereenigen met den 
in de toelichtende beschrijving op de plannen 
gemotiveerden opzet van het plan in onder
deelen, volgens welken de plassen Elfhoeven en 
's-Gravenbroek met de daarlangs gelegen be
bouwde strooken grond het ontspanningsge
bied der gemeente zullen vormen en de ooste
lijke plassen als natuurreservaat zullen worden 
gespaard, in verband waarmede de uitbreiding 
van de bestaande bebouwing dient plaats te 
hebben langs den 's-Gravenbroekscheweg en 
den Platteweg en de nieuwe. bebouwing moet 
worden geconcentreerd in bepaalde wijken, 
t.w. een woonwijk, gelegen bij de plassen en een 
wijk voor het verzorgend deel der bevolking, 
gelegen ten westen van de Breede Vaart; 
dat hiermede in strijd is een bestemming tot 
bebouwing met woonhuizen van des reclamants 
perceel aan den Zoetendijk nabij de Vieressen
brug, doch een best emming tot bebouwing met 
plashuisjes ïn den bedoelde opzet past; dat 
het een uitvloeisel van de vorenomschreven be
doeling van het plan in onderdeelen is te achten , 
dat de 's-Gravenbroekscheweg en de Platteweg, 
na voor autoverkeer te zijn geschikt gemaakt, 
onderling worden verbonden door den eveneens 
voor autoverkeer in te richten Korssenclijk, 
waardoor een ringweg ontstaat, waarbinnen 
het ontspannings - en woongebied ligt opge
sloten ; dat hierdoor t evens het verkeer binnen 
dat gebied, in tegenstelling met den tegenwoor
digen toestand, ongehinderd kan plaats hebben ; 
dat naar de meening van hun college het pro
fiel van dezen ringweg voor het gestelde doel 
juist moet worden geacht ; dat het karakter 
van dezen weg, welke behalve auto- en wandel
weg dient te zijn (waarmede in het profiel 
rekening is gehouden), medebrengt, dat de 
daarlangs te bouwen woningen van den weg 
behooren te zijn gescheiden door een voortuin 
van behoorli.ike diepte ; dat als gevolg vau de 
.geringe breedte van de aan de oostzijde van den 
Korssendi.ik gelegen grondstrook aldaar bij 
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den aanleg van den ontworpen ringweg geen 
voldoende bouwdiepte aanwezig is ; dat zulks 
echter in geen geval behoort te leiden tot ver
mindering van de aan dien weg bij het plan 
in onderdeelen gestelde eischen, aangezien de 
fun ctie van dien weg daardoor zou worden ge
schaad ; dat de eenige con equentie, welke uit 
de geringe breedte van de genoemde grond
strook valt t e trekken, derhalve is, dat deze 
grondstrook voor bebouwing ongeschikt moet 
worden geacht ; dat hierbij de vraag achterwege 
kan blijven, of door bebouwing van den Korssen
dijk op zichzelf beschouwd, het natuurschoon 
zou worden geschaad ; dat hun college echter 
ten overvloede wenscht op te merken, dat naar 
zijn meening op de door de Commissie van ad
vies voor de uitbreidingsplannen in Zuid
Holland, den Inspecteur voor de Volkshuisves
ting in de provincie Zuid-Holland, en den ge
machtigde van het gemeentebestuur ter open
bare vergadering aangevoerde gronden moet 
worden aangenomen, dat door bebouwing van 
den Korssendijk de ruimtewerking van de 
plassen zou te !oor gaan, doordat het contact 
tusschen de t en westen en de t en oosten van 
dien clijk gelegen plassen zou worden verbroken, 
en de ongereptheid van de oostelijke plassen 
zou worden aangeta1,t, zoodat naar de meerimg 
van hun college ook in het belang van het na
tuurschoon geen bebouwing van den Korssen
dijk moet plaats hebben ; dat door den ge
meenteraad van R eeuwijk op 14 Augustus 
1936 is vastgesteld een verordening op het 
bouwen en de bewoning, welke door hun college 
is goedgekeurd bij besluit van 15 September 
1937, No. 92 ; dat volgens deze verordening, 
zooals door den Inspecteur in zijn ambtsbericht 
dd. 15 April 1937, N°. 137.37.3, is aangetoond, 
geen bebouwing langs den Korssendijk kan 
plaats hebben, t enzij met vrijstelling van de 
bepalingen omtrent de open ruimte achter 
het gebouw; dat, ook al kan deze vrijstelling 
worden verleend, de geringe breedte van de 
grondstrook ten oosten van den Korssendijk 
toch op zichzelf niet toelaat daarop behoorlijke 
woningen te bouwen; dat derhalve bebouwing 
van die grondstrook, zoo zij al niet door de 
bouwverordening geheel onmogelijk wordt ge
maakt, daardoor toch op zoodanige wijze wordt 
belemmerd, dat althans eene bebouwing met 
woonhuizen, als door den reclamant beoogd, 
niet zou kunnen plaats hebben ; dat de door 
den reclamant t egen het plan in onderdeelen 
aangevoerde bezwaren, voor zoover betrekking 
hebbende op zijn grond aan den Korssendijk, 
hierdoor hun kracht h e bbe n verloren; d at, 
gelet op het vorenstaande, des reclamants be
zwaren ongegrond zijn; dat de plannen, afge
zien van de daartegen door den reclamant inge
brachte bezwaren, voor aoedkeuring vn.tbaar 
zijn; 

dat van deze beslissing J . L. Hulleman bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dn.t 
het uitbreid ingsplan in feite schep_t een ' nn.tum-
reservaat t en koste van de eigenan.rs der in dat 
reservaat liggende eigendommen , tot welke 
eigenaars ook hij, appellant, behoort ; dat daar
door zijn eigendomsrecht wordt aangetast 
op een wijze, die hem vrij groote schade be
zorgt en welke op $een enkele wet steunt ; 
dat de diepte van ziJn perceel grond, gelegen 
angs den Korssendijk, niet t er zake doet, 

daar dit door aandemping steeds vergroot kan 
worden, zooals dit dikwijls t er plaatse gebeurt, 
waardoor het voornaamste deel van het besluit 
van Gedeputeerde Staten wordt teniet gedaan ; 
dat men aan de eene zijde het natuurschoon wil 
beschermen, maar tegelijk door het aanleggen 
van breede wegen weer wil schaden, waarvan een 
voorbeeld is te nemen aan de Burgemeester
Lucasselaan ; 

0. dat blijkens de ingewonnen ambtsberich
ten, de appellant door het onderwerpelijke 
uitbreidingsplan niet zal worden benadeeld, 
aangezien hij in verband met de bouwverorde
ning der gemeente R eeuwijk en de provinciale 
plassenverordening op zijn terrein thans niet 
kan bouwen, zoodat dit practisch waardeloos 
is · 

dat ingevolge het uitbreidingsplan zijn grond 
gedeeltelijk zal worden bestemd voor weg en 
plantsoen, waarvoor te zijner tijd aankoop of 
onteigening zal moeten plaats hebben, terwijl 
de appellant, ingevolge de Onteigeningswet 
dan tevens onteigening van de hem toebehoo
rende bermstrooken zal kunnen vorderen, 
zoodat hij zijn geheele bezit t egen vergoeding 
van de band kan doen ; 

dat des appellants bezwaar mitsdien niet aan 
de goedkeuring van het plan in den weg staat ; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

19 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Patiënte is op 17 Dec. 1937 door het 
bestuur van een inste lling te G., waar zij 
werkzaam was, wegens ziekte voorloopig 
naar haar ouderlijk huis te V . gezonden, 
terwijl haar kleeding en koffers in de in
stelling achterbleven en daar omstreeks 
half J an. 1938 nog aanwezig waren. Hier
uit volgt, dat de band met de gemeente 
G. niet werd verbroken, zoodat deze ge
meente is aan te merken a ls woonplaats 
in den zin van art. 39. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige P. J. V.; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
October 1938, N°. 430 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 October 1938, 
N°. 11010, afdeeling Armwezen; 

0. dat P . J. V. zich op 15 November 1937, 
komende uit de gemeente Velsen, t e 's-Graven
hage vestigde, waar zij ging inwonen in de 
's-Gravenhaagsche Diakonessen-Inrichting, om 
te worden opgeleid tot leerling-diakones ; dat, 
nadat zij op 17 December 1937 in overver
moeiden toestand naar haar ouderlijk huis t e 
Velsen was gezonden, zij krachtens machtiging 
van den kantonrechter t e H aarlem, d.d. 27 
December 1937 werd opgenomen in de stichting 
,,Vogelenzang", t e Bennebroek ; 

dat burgemeester en wethouders van Velsen 
van oordeel zijn, dat de kosten van verpleging 
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van de patiënte t en laste behooren te komen van 
de gemeente 's-Gravenhage, daartoe aanvoeren
de, dat Mejuffrouw P.J. V. op 15 November 1937 
haar hoofdverblijf in de gemeente 's-Graven
hage vestigde, ten einde in de Diakonessen
lnrichting aan de Bronovolaan 5 te worden 
opgeleid tot leerling-diakones; dat zi_j en hare 
ouders zich daartoe schriftelijk hadden ver
bonden en de eerstgenoemde een uitzet moest 
aanschaffen tot een bedrag van ± f 200.- ; 
dat Mejuffrouw V. toegezegd was, dat, indien 
het werk, waarvoor zij werd aangenomen, voor 
haar te zwaar mocht blijken, zij naar een af
deeling met lichtere werkzaamheden zou 
worden overgeplaatst; dat Mejuffrouw V. op 
17 December 1937 wegens ziekte voorloopig 
naar haar ouderlijk huis is gegaan, teneinde 
aldaar enkele dagen rust te genieten ; dat daar
mede het verband van de patiënte met de 
Diakonessen-lnrichting niet werd verbroken, 
hetgeen blijkt uit de omstandigheid, dat haar 
kleeding en koffers in de Inrichting achter
bleven en daar thans nog zijn, alsmede uit een 
haar op 28 December 1937 gezonden scbrijveu, 
waarin baar wordt gevraagd, of zij op Maandag 3 
Januari , des morgens l l uur, weer kan terug
komen ; dat bovendien Mejuffrouw V. geenszins 
het plan had en het nimmer bare bedoeling is 
geweest zich weer in de gemeente Velsen te 
vestigen ; dat haar vertrek uit de gemeente 
's-Graveohage derhalve niet definitief was en 
de band met deze gemeente dus niet was ver
broken ; 

dat burgemeester en wethouders van 's-Gra
veohage niet bereid zijn om de verplegingskosten 
ten laste van hunne gemeente t e nemen, aan
voerende, dat de patiënte in de Diakonessen 
lnrichting zonder vast dienstverband en zonder 
salaris - zij genoot slechts f 10.- per maand 
speldengeld - op proef werkzaam was ; dat 
de bedoeling was om, bij gebleken geschiktheid 
te worden opgeleid tot diakones ; dat deze 
proefneming is mislukt; dat de Geneesheer
Directeur Mejuffrouw V. op 17 December 1937 
heeft teruggezonden naar hare ouders, die te 
IJmuiden woonachti~ zjjn ; dat het vertrek uit 
's-Graveohage defimtief was ; dat namelijk 
uit eene verklaring van den Geneesheer-Direc
teur van deze inrichting Dr. Hjjmans blijkt, dat 
het geenszins in de bedoeling lag, Mejuffrouw P. 
J. V. in de genoemde inrichting te doen terug
keeren ; dat Dr. H ii mans hiervan aan de pa
tiënte geen mededeeling beeft gedaan, t eneinde 
haar niet te ontmoedigen ; dat gelet op den 
inhoud ,an de bedoelde verklaring, aan het door 
een lid van het verplegend personeel van de 
Diakonessen-lnrichting, op 28 December 1937, 
aan de patiënte gezonden schrijven, waarin 
de vraag was gesteld : ,, of zij op Maandag, 3 
Januari , weer kon terugkomen", geen bindende 
beteekenis kan worden toegekend ; dat het ver
trek uit de Diakonessen-Inricbting, in ver 
band met den toestand van de patiënte, over
haast is geschied ; dat men, teneinde haar niet 
t e verontrusten, de aan de lijderes toebeboorende 
koffers met kleedingstukken voorloopig beeft 
achtergehouden, totdat deze zouden worden af
gehaald, of een verzoek tot opzending aan een 
bepaald adres zou zijn ingekomen ; dat deze 
omstandigheid derhalve in dit geval geen bewijs 
kan vormen voor de bewering, dat de band 
tusschen de patiënte en de gemeente 's-Graven-

hage zou zijn blijven bestaan ; dat de band met 
hunne gemeente inderdaad was verbroken, het
geen ten overvloede blijkt uit de omstandigheid, 
dat bij het -vertrek van de patiënte uit de 
Diakonessen-lnrichting aldaar geen plaats voor 
haar is opengehouden en overigens in hunne 
gemeente geen woning tot haar beschikking was ; 

0. dat met den Inspecteur van het Staatstoe
zicht op krankzinnigen moet worden aangeno
men , dat P.J. V. , toen zij op 17 December 1937 
uit 's-Gravenhage naar Velsen t erugkeerde en 
daarna, niet in staat was tot het vestigen van 
een hoofd ver blijf ; 

dat met het oog hierop de gemeente Velsen 
niet als de woonplaats van de patiënte kon 
worden aangemerkt, toen einde December 1937 
de rechterlijke machtiging, om haar in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen, werd aange
vraagd; 

dat derhalve nog slechts dient te worden be
slist, of de gemeente 's-Gravenhage op dat tijd
stip de woonplaats van de patiënte was ; 

dat op grond van de stukken moet worden 
geoordeeld, dat dit inderdaad het geval was ; 

dat immers Mejuffrouw V. op 17 December 
1937 door het bestuur van de 's-Gravenhaag
sche Diakonessen-lnrichting, waar zij werkzaam 
wa.s, wegens ziekte voorloopig naar haar ouder
lijk huis t e Velsen werd gezonden, terwijl haar 
kleeding en koffers in deze inrichting achter
bleven en daar omstreeks half Januari 1938 
nog aanwezig waren ; 

dat hieruit volgt, dat de band met de gemeen
te 's-Gravenhage niet werd verbroken ; 
dat burgemeester en wethouders van 's-Gra

veohage -weliswaar aanvoeren, dat het achter
houden van de koffers met kleedingstukken 
slecht is geschied ten einde de patiënte niet 
t e verontrusten, doch dat het Directorium 
van de evengenoemde inrichting, op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Be tuur nogmaals geraad
pleegd heeft medegedeeld, dat het op 17 Dec. 
1937, toen het vertrek van Mejuffrouw V. ur
gent bleek, liever nog niet wilde be luiten haar 
niet meer t e laten terugkeeren en dat zulks 
mede aanleiding is geweest om hare koffers en 
kleeding niet terstond te verzenden, zij het ook 
dat het hoofdmotief daartoe inderdaad was, 
dat men de patiënte met het oog op haar 
psychischen toestand niet wilde verontrusten ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
de gemeente 's-Gravenhage aan te wijzen als 

de woonplaats van de armlastige krankzinnige 
P. J. V., voor de toepassing van artikel 39 
der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A. Il.) 

19 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Uit de omstandigheid, dat patient, die 
ook wel in andere gemeenten heeft ver
toefd, trachtte te K . iets te verdienen en 
aldaar vele nachten doorbracht in een 
logement, valt af te leiden, dat hij te K. 
zijn hoofdverblijf hád gevestigd. Daaraan 
kan niet afdoen, dat hij tevoren te G. in 
het bevolkingsregistet· werd ingeschreven. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige M. W. ; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 October 1938, N°. 389 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 October 1938, 
No. 11009, afdeeling Armwezen; 

O. dat M. W., ge.boren 16 Februari 1~97 t il 
Leeuwarden, op 4 Augustus 1937, terw1Jl h1J 
verbleef te Rotterdam, we1·d opgenomen in 
de aangewezen afdeeling ".an de Psychiatrische 
Im-ichting "Maasoord" ingevolge een des
kundige verklaring, als bedoeld in artikel 39, 
4e lid, der Armenwet, van dienzelfden datum ; 

dat burgemeester en wethouders van Rotter
dam echter niet bereid zijn de verplegingskos
ten voor rekening van hunne gemeente t e nemen, 
aanvoerende. dat M. W. weliswaar sedert 14 
Maart 1936 te Rotterdam heeft vertoefd, doch 
dat hij niet het voornemen heeft gehad zich 
in deze gemeente te vestigen ; dat hij zich name
lijk heeft gemeld bij de politie te 's-Gravenhage 
en aldaar verbleef in het hotel "De Zeven 
K erken van Rome" aan het Spui ; dat hij wel 
naar Rotterdam is gegaan om te trachten daar 
iets te verdienen, maar zijn verblijf in Rotter
dam zeker slechts een tijdelijk karakter droeg, 
daar hij op zoek was naar een meer blijvende 
verbintenis ; dat hij in dien tijd ook nog weer 
in België is geweest ; dat nader is gebleken, 
dat de patiënt weer hersteld is en volkomen 
compos mentis, en zeer beslist heeft verklaard 
zijn domicilie gekozen te hebben te 's-Graven
hage, nadat hij uit Rotterdam was vertrokken ; 
dat hij , nadat hij in April 1937 uit België was 
teruggekeerd, ziin intrek nam in het bekende 
reizigershotel "De Zeven Kerken van Rome'' 
aan het Spui te 's-Gravenhage ; dat hij daar een 
paar maftnden is geweest, waarbij hii voortdu
rend van 's-Gravenhage naar Rotterdam heen en 
weer reisde en zijn domicilie te 's-Gravenhage 
behield, ook al bracht hij dan vele nachten 
door in een logement aan de Vogelenzang 3 
te Rotterdam, waar hij nooit in pension is ge
weest, maar waar hij zijn logies steeds van dag 
tot dag afsprak, juist omdat hij zich niet in 
Rotterdam wilde vestigen ; 

dat burgemeester en wethouders Vftn 's-Gra
venhage evenmin bereid zijn de verplegings
kosten t en laste van hunne gemeente te nemen, 
daartoe aanvoerende, dat M.,v., voor zoover 
zij hebben kunnen doen nagaan, te 's-Graven
hage geen woonplaats heeft ; dat, alhoewel 
hij op 12 F e bruari 1936 in h et ?evollcingsre
gister hunner gemeente werd mgeschreven, 
komende van Norg, niet is kunnen blijken, 
dat hij t e dezer stede ooit zou hebbe1; _gew?ond; 
dat wel is gebleken, dat W., ook voor z1Jn op
neming in de O'enoemdc inrichting, meermalen 
t e 's-Gravenhage heeft vertoefd in het "Hotel 
de Zeven Kerken van Rome", een zwerversloge
ment, Spui 271, doch dat zijn verblijf_ aldaar , 
steeds van tijdelij ken aard was; dat h1J op de
zelfde wijze ook in andere gemeenten vertoefde, 
o.a. te Rotterdam, waar hij zelfs, blijkens den 
brief van burgemeester en wethouders dier 
O'emeente, d.d. 16 November 1937, N°. 1456

, 

~fdeeling S. J3., van 14 Maart 1936 tot 4 Augus
tus 1937, het tijdstip, waarop hij h "Maasoord" 
is opgenomen, verblijf heeft gehouden; dat 

uit een nader ingesteld onderzoek niet is kun-· 
nen blijken, dat het verblijf van den patiënt 
te 's-Gravenhage - in tegenstelling met dat 
in andere gemeenten - vóór zijn opneming 
in de stichting "Maasoord" zoo veelvuldig of 
duurzaam wa.s, dat 's-Gravenhage als plaats van 
hoofdverblijf van W. kon worden beschouwd,. 
ook niet, al neemt men in aanmerking, dat de 
patiënt in het bevolkingsregister te 's-Graven
hage was ingeschreven ; dat, gelet op een en 
ander, het hun voorkomt, dat in deze gemeente 
voor de toepassing van artikel 39 der Armen
wet kan worden aangewezen en dat de kosten 
van de verpleging van den patiënt derhalve 
uit 's Rijks kas behooren te worden betaald ; 

0. dat blijkens een nader, op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de ne. 
schillen van Bestuur uitgebracht ambtsbericht, 
M. W. , toen hij in April 1937 uit België terug
keerde naar Nederland, in staat was tot het 
vestigen van een hoofdverblijf ; 

dat op grnnd van de stukken moet worden 
aangenomen, dat, al heeft de patiënt ook weL 
in andere gemeenten vertoefd, hij niettemin zijn 
hoofdverblijf heeft gevestigd te Rotterdam ; 

dat zulks onder meer hieruit valt af te leiden, . 
dat W., zooals burgemeester en wethouders· 
van deze gemeente zelf mededeelen, aldaar 
trachtte iet s te verdienen en aldaar vele nachten 
doorbracht in een logement; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat W. tevoren, 
namelijk op 12 Februari 1936, dus nog vóór 
zijn vertrek naar België, te 's-Gravenhage· 
in het bevolking~regist er werd ingeschreven ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Rotterdam aan te wijzen als 

de woonplaats van den armlastigen krank-, 
zinnige M. W ., voor de toepassing van artikel 
39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlansche Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

20 October 1938. KONI NKLIJK B ESLUIT. 
(Woningwet Art. 36 j 0

• a rt. 39.) 
-,_. Het bezwaar van appellan ten, dat in 

het plan ten aanzien van een te groote · 
oppervlakte de bestemming van gron
den in onderdeelen is aangewezen, gaat 
niet op, daar a rt. 14 1e lid van het , 
Woningbesluit daartoe de mogelijkheid ' 
opent. - Art. 12 onder B. van het
Woningbesluit behoort niet aldus te · 
worden opgevat, dat al de daarin aan
gegeven bestemmingen, op st raffe van 
onwettigheid van het plan, daarin zou
den moeten worden opgenomen, ook · 
wanneer aan een bèpaalde bestemming . 
geen behoefte bestaat. - Tegen een , 
bestemming voor landelijke bebouwing,: 
regelend de beb ouwing ter plaatse,. dus · 
niet tot ëultuurgrond zonder meer, kan : 
uit wettelijk oogpunt geen bed,raar be- . 
staan. - Het bepalen, bij een bestem
ming voor landelijke bebouwing, van , 
een minimum voorgevelbreedte en een 
minimum zijdelingsche tusschenruimte 
is niet aan ·te merken als het vastst el-
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len van bebouwingsvoorschriften in den 
zin van art. 39. - De omschrijving van 
de door den Raad aan B. en W. ver
leende afwijkingsbevoegdheid is te ruim, 
daar zij niet uitsluit de bevoegdheid 
van B. en W. om het plan in onder
deelen aanmerkelijk te wijzigen, buiten 
samenhang m et zijn verderen inhoud. 
Aan dit bezwaar wordt niet voldoende 
tegemoetgekomen doordat ingevolge het 
raadsbesluit bepaalde krachtens de af
wijkingsbevoegdheid door B. en W . te 
nemen besluiten aan de goedkeuring 
van Ged. Staten zijn onderworpen. 

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

door r. H. J. Griens, te Heerlerheide (ge
meente Heerlen), 2. J . H. Peters c .s., te Nij
megen , 3. Mevrouw· C. L. J. Meijer-Flei
scheuer c.s., te Maastricht , 4. C. Schreine
macher, te Maastricht, 5. H. G . W. Kool
haas c.s., te Heerlen, 6. de Naamlooze Ven
nootschap Maatschappij tot Exploitatie van 
Onroerende Goederen " L indeveld" , t e Heer
len, 7. R . A . Haverbeke, te Heerlen, 8. Dr. 
Ir. P . J. M. E. Wintgens, te Heerlen, en 9. de 
Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot 
Exploitatie van Bruinkolen velden " Caris
borg", te Heerlen, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Limburg van 7 Januari 
1938, re afdeeling, La. 17100/7 D , houdende 
goedkeuring van een uitbreidingsplan c.a. 
van Heerlen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen va n Bestuur, gehoord, adviezen 
van 17 Augustus 1938, n°. 371, en S October 
1938, n°. 371/ 128 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 October 1938, 
n°. 9108 M/P.B.R., afdeeling Volkshuis
vesting; 

0 . dat de raad der gemeente Heerlen bij 
zijn besluit van 24 December 1936, 1936, 
n°. 92 I, heeft besloten: I. vast te stellen een 
plan van uitbreiding voor deze gemeente 
- gedeeltelijk in onderdeelen en gedeeltelijk 
in hoofdzaak - en Il. aan burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid te verleenen om 
ten aanzien van het plan in onderdeelen: a. de 
grens, de richting of het profiel van een weg, 
een straat, een plein of een plantsoen op 
eenig onderdeel nader vast te stellen en dien
overeenkomstig den vorm van de bouw
blokken of de grenzen van gronden met 
andere bestemming eenigszins te wijzigen, 
hetzij wanneer bij definitieve uitmeting 
blijkt, dat eenige afwijking noodzakelijk is, 
hetzij wanneer zoodanige afwijking in het 
belang van het verkeer of van eene richtige 
of beh oorlijke bebouwing noodig of wensche
lijk blijkt te zijn, mits daardoor de belangen 
van rechthebbenden niet worden geschaad; 
b. na bekomen goedkeuring van Ged. Staten 
van Limburg de soort der bebouwing op 
eenig onderdeel te wijzigen of wel op eenig 
onderdeel afmetingen van voortuinen te wij 
zigen en voortuinen te doen vervallen of op 
te nemen, mits de stedebouwkundige aan
sluiting met het plan, zooals dit voor de om
liggende terreinen is vastgesteld, gehand-

haafd blijft en overigens daardoor de be
langen van rechthebbenden niet worden ge-
schaad, terwijl de raad tegelijkertijd bij be
sluiten van denzelfden datum bij het plan 
behoorende bebouwingsvoorschriften, als be
doeld in artikel 39 der W oningwet, en een 
schadevergoedingsregeling heelt vastgesteld; 

dat de gem eenteraad bij zijn eerst genoemd 
besluit o .m . heeft overwogen, dat bij besluit 
van 30 Mei 1933 een plan van uitbreiding 
voor de gemeente Heerlen werd vastgesteld, 
hetwelk bij besluit van Ged . Staten van 
Limburg van r Juni 1934, 4e afdeeling, 
La. 3120/3 Q, werd.goedgekeurd; dat bij Ons 
hesluit van 23 December 1935, n°. 20, met 
vernietiging van het vorenvermelde besluit 
van Ged . Staten van Limburg, aan het bij 
raadsbesluit van 30 Mei 1933 vastgestelde 
plan van uitbreiding met de daarbij behoo
rende bebouwingsvoorschriften goedkeuring 
werd onthouden ; dat de raad ingevolge arti
kel 38, lid 2, der Woningwet verplicht is bin
nen twaalf maanden na ontvangst van Ons 
bovengenoemd besluit een nieuw plan van 
uitbreiding, waarbij dat besluit in acht w ordt 
genomen, aan de goedkeuring van Ged. Sta
ten te onderwerpen ; 

dat Ged. Staten van Limburg bij hun be
sluit van 7 Januari 1938, re afdeeling, 
La. 17100/7 D , o.m. het evenvermelde uit
breidingsplan m et daarbij behoorende rege
ling van de afwijkingsbevoegdheid van bur
gemeester en wethouders en bebouwings
voorschriften hebben goedgekeurd, alsmede 
habben bepaald, dat de naam der Naamlooze 
Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie 
van Bruinkolenvelden "Carisborg" en hare 
perceelen sectie A, nummers 2079 en 3479 , 
alsnog moeten worden vermeld in de , in de 
schadevergoedingsregeling sub A opgenomen 
lijst, daarbij in hoofdzaak overwegende, dat 
de ingediende bezwaren, voorzoover zij ont
vankelijk zijn, grootendeels niet gegrond zijn 
en overigens niet van dien aard, dat deswege 
de goedkeuring in deze zou moeten worden 
onthouden of de bovenbedoelde schadever
goedingsregeling ten aanzien van de betrok
ken perceelen zoude dienen te worden van 
toepassing verklaard; dat echter de vanwege 
de Naamlooze Vennootschap Maatschappij 
tot Exploitatie van Bruinkolenvelden "Ca
risborg' ', te Rotterdam, ingediende bezwa
ren gegrond te achten zijn, voor zoover deze 
op de perceelen sectie A, nummers 2079 en 
3479 betrekking hebben; dat daarom de meer
bedoelde schadevergoedingsregeling naar het 
oordeel van hun college alsnog ten aanzien 
van deze perceelen dient te worden van toe
passing v erklaard ; 

dat van deze b eslissing bij Ons in beroep 
zijn gekomen : 

1°. H. J. Griens, aanvoerende, dat hij door 
de aan zijn perceel , kadastraal bekend ge
m ~ente Heerlen, sectie B n°. 2960, gegeven 
b estemming fi nancieel wordt benadeeld; 

2°. J . H . P eters c.s., verwijzende naar het 
door hen bij Ged. Staten ingediende bezwaar
schrift en verzoekende het besluit van Ged . 
Staten te willen vernietigen en aan het uit
breidingsplan alsnog de goedkeuring te willen 
onthouden, tenzij wordt bepaald, dat het in 
het bezwaarschrift aan Ged. Staten van Lim-



1938 20 OCTOBER 448 

burg d.d. 2 Februari 1937 omschreven en 
a1n hen, appellanten, toebehoorend perceel 
vrij bebouwd mag worden, niet alleen langs 
den Schaesbergerweg, doch ook aan eventu
eel langs of door dat perceel aan te leggen 
straten of wegen en langs de geprojecteerde 
groene zone, subsidiair dat wordt bepaald, 
dat binnen een korten tijd, bijvoorbeeld 
binnen 30 dagen na de goedkeuring door de 
Kroon, zal worden overgegaan tot aankoop 
of onteigening van het bedoelde perceel; 

3°. Mevrouw C. L. J . Meijer-Fleischeuer 
c.s., aanvoerende, dat hun bij inzage van het 
uitbreidingsplan is gebleken, dat aan hunne 
bezwaren slechts in zooverre is tegemoet
gekomen, dat nu eene bebouwing met enkele 
villa's, waartusschen een onderlinge afstand 
van 8 meter is te handhaven, is toegestaan; 
dat zij hierdoor ten zeerste in hunne belangen 
worden geschaad, daar door deze voorge
schreven bebouwing op dit perceel ter grootte 
van 8480 vierkante meter met een front
breedte van circa 60 meter ten hoogste drie 
villa's kunnen worden gebouwd; dat de 
aangrenzende bebouwingen dezen gedwon
gen enkele-villa-bouw niet wettigen; dat de 
Valkenburgerweg immers van Heerlen af tot 
Welten in hoofdzaak aaneengesloten bebou
wing vertoont, afgewisseld met eenige villa's 
en dubbele villa's, het pension der Oranje
N assaumijnen, het fabrieksachtige onlangs 
gebouwde sportfondsenbad; dat eene be
bouwing met dubbele villa's naar hunne mee
ning meer in overeenstemming zou zijn met 
de omgeving van het onderhavige perceel en 
met de tijdsomstandigheden, welke het ver
moeden wettigen, dat het perceel door deze 
bebouwingsbeperking wel nooit bebouwd zal 
worden; 

4u. C. Schreinemacher, voor zichzelf en 
tevens als gemachtigde van M. J. Schreine
m a cher, W. J. Schreinemacher en Mr. L. R. 
Schreinemacher, aanvoerden, dat hij reeds 
bij zijne bij den raad en Ged . Staten ingedien
de bezwaarschriften uitdrukkelijk de special.! 
ligging van hunne terreinen heeft naar voren 
gebracht; dat reeds een oppervlakkige be
schouwing op de kadastrale kaart onmiddel
lijk doet zien, hoe deze terreinen, ingesloten 
in een driehoek van spoorbanen, alsmede te 
midden van de aan de diverse mij nen toebe
hoorende terreinen, als het ware voor alles 
beter te bestemmen zijn dan voor landelijke 
bebouwing; dat de onmiddellijke nabijheid 
va n groote complexen mijnwerkerswoningen 
reeds thans grooten nadeeligen invloed uit
oefent op de quantiteit der in te oogsten, te 
velde staande gewassen, vruchten en fruit, 
speciaal nu de terreinen zeer onoverzichtelijk 
zijn door de hooge spoordammen ; dat de 
nevenliggende terreinen, toebehoorende aan 
de Oranje-Nassaumijnen, gereserveerd zijn 
voor bovengrondsch mijngebied; dat de be
stemming in het algemeene plan van uitbrei
ding van de ten deze bedoelde terreinen door 
hem slechts kan gezien worden als willekeur 
en als gegeven, ten einde een niet openlijk 
gestempeld bouwverbod op deze terreinen 
te leggen ; dat ongemotiveerd groote inbreuk 
gemaakt wordt op het eigendomsrecht van / 
belanghebbenden; dat_ hij van meening_ is, 
dat, indien men de n hier gemelden terreinen 

niet uitdrukkelijk eene andere bestemming 
wiide geven, deze terreinen buiten het uit
breidingsplan hadden moeten gelaten worden, 
zooals zulks ook met andere terreinen is ge
schied; 

5°. H. G. W . Koolhaas c.s., verwijzende 
naar hun bij den raad en Ged. Staten inge
diende bezwaarschriften; 

6°. de Naamlooze Vennootschap Maat
schappij tot Exploitatie van Onroerende 
Goederen " Lindeveld", aanvoerende, dat de 
raad der gemeente Heerlen d.d . 24 December 
1936 het uitbreidingsplan heeft vastgesteld, 
waarbij voor het grootste gedeelte aan hare 
bezwaren werd tegemoet gekomen; dat dit 
echter niet is geschied ten opzichte van het 
perceel sectie E, n°. 3525, omdat dit abusie
velijk niet vermeld was in haar verzoekschrift 
aan den voornoemden raad der gemeente 
Heerlen; dat zij zich door de goedkeuring va n 
het voormelde uitbreidingsplan ten zeerste 
benadeeld acht, omdat dit perceel sectie E, 
n°. 3525, tot groene zone werd bestemd, ter
wijl dit gedeelte notoir bouwterrein is; dat 
Ged. Staten haar in haar bezwaar niet
ontvankelijk hebben verklaard, op grond, 
dat zij destijds verzuimd had hare bezwaren 
ten opzichte van het onderwerpelijke perceel 
sectie E , n°. 3525, bij den raad der gemeente 
Heerlen in te dienen ; dat de bekendmaking 
van het besluit van Ged . Staten geschiedde 
in de provinciale dagbladen, het Limburg
sche Dagblad, te Heerlen, en den Lim
burger Koerier, te Maastricht, d.d. 15 Ja
nuari 1938; dat de Woningwet in artikel 37, 
lid 2, alleen aan belanghebbenden den P.isch 
stelt, een termijn van 4 weken in acht te 
nemen om bij den gemeenteraad bezwaren 
in te dienen, hetgeen in casu is geschied; dat 
zij wijders van oordeel is, dat, al is abusieve
lijk het voornoemde perceel niet in het in
troductieve request aan den raad der ge
meente Heerlen vermeld, dit geen aanleiding 
kan zijn om dit perceel buiten de schade
regeling te houden, vermits toch dit perceel 
door de gemeente in het uitbreidingsplan is 
opgenomen en zij er dus mede bekend was; 
dat dit perceel aan haar, die a ldaar bouwter
reinen exploiteert, in eigendom toebehoorde; 

7°. R. A. Haverbeke, aanvoerende, dat 
hij eigenaar is van een landhuis met tuin, ge
legen te Heerlen aan de Akerstraat n°. 122 c, 
kadastraal bekend sectie E, n°. 4407; dat op 
het uitbreidingsplan der gemeente Heerlen 
een verbindingsweg is geprojecteerd, welke 
gedeeltelijk loopt door het voormelde per
ceel; dat hij naar aanleiding hiervan een be
zwaarschrift heeft ingediend bij de gen,eente 
Heerlen op grond, dat door den aanleg van 
dezen verbindingsweg over zijn eigendom het 
landhuis en daarmede ook de naaste omge
ving totaal zouden worden ontsierd; dat het 
van geen belang en niet noodzakelijk is, dat 
de geprojecteerde verbindingsweg door zijn 
eigendom loopt, daar immers door een kleine 
wending van den weg dit kan worden ver
meden ; dat echter door de gemeente Heerlen 
met zijne bezwaren in het geheel geen reke
ning is gehouden; dat hiervoor naar zijn be
scheiden meening geen reden aanwezig was, 
nu de weg slechts een kleine wending behoeft 
om niet over zijn eigendom te loepen; 
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go_ Dr. Ir. P.J. M. E. Wintgens, voor zich
zelf en tevens als gemachtigde van E. Wint
gens en Mejuffrouw E. M. A. Wintgens, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat men thans een 
plan heeft vastgesteld in onderdeelen en in 
hoofdzaak; dat de geheele gemeente Heerlen 
een oppervlakte heeft van 3356 ha en volgens 
globale berekening de geheele kom der ge
meente eene oppervlakte van plus minus 
300 ha; dat het plan in onderdeelen bevat 
plus minus 1200 ha, en het plan in hoofd
zaak plus minus 1800 ha; dat het plan in 
onderdeelen is vastgesteld - zie memorie 
van toelichting - gebaseerd op een aantal 
inwoners van 100.000 en voor een tijdvak van 
50-100 jaar; dat den laatsten tijd het in
wonersaantal der gemeente Heerlen stabiel 
is en stabiel blijft; dat het zich laat aanzien, 
dat het inwonersaantal voorloopig zich niet 
in opwaartsche richting bewegen zal; dat dit 
in de memorie van toelichting op het uit
breidingsplan zelfs wordt toegegeven; dat de 
plaatselijke omstandigheden in casu niet van 
dien aard zijn, dat een uitbreidingsplan kan 
worden gemaakt op de basis van 100.000 in
woners en voor een tijdvak van 50 tot 100 
jaar; dat men voor het uitbreidingsplan in 
onderdeelen v eel te ver heeft willen zien en 
de bovengenoemde getallen fantasie zijn en 
het ontwerp, dat hierop berust, in strijd met 
de wet is; dat daarenboven het plan in on
derdeelen geen terreinen heeft, bestemd voor 
sport- en speelterreinen, hetgeen in strijd is 
met artikel 12b van het Woningbesluit; dat 
ook het plan in hoofdzaak in strijd is met de 
wet; dat men blijkbaar rekende op nog meer 
inwoners en op een nog ruimer tijdvak; dat 
men voor eene oppervlak te van plus minus 
1800 ha in casu evenmin de bestemming der 
gronden mag aanwijzen, waarover de be
bouwing zich zal uitbreiden, zooals de Wo
ningwet vordert, en zooals reeds uiteengezet 
voor wat betreft het plan in onderdeelen; 
dat daarenboven het plan in hoofdzaak 
in strijd is met artikel 11, n°. 2, van het Wo
ningbesluit; dat er namelijk geen aandacht 
geschonken is aan het reserveeren van ter
reinen voor toekomstige verbreeding en voor 
den aanleg van evenwijdig aan den verkeers
weg ·loopende woonwegen, zoomede aan het 
bepalen van den afstand, die tusschen uit
mondingen van wegen of toegangen tot 
woonwegen of tot bebouwde terreinen ten 
minste moet worden in acht genomen; dat 
op het geheele uitbreidingsplan in hoofdzaak 
dergelijke wegen en het bepalen van den be
doelden afstand niet voorkomen; dat het 
geheele uitbreidingsplan ook gemaakt is tot 
te groote schade der betrokken eigenaars ; 
dat men bij het uitbreidingsplan in onder
deelen en ook voor dat in hoofdzaak de groot
ste willekeur heeft toegepast; dat bij- het 
v roegere uitbreidingsplan de meeste der t er
reinen van belanghebbenden waren aange
wezen als industrie-terreinen, haven en cul
tuurgronden; dat nu met één pennestreek de 
bestemming der gronden is omgetooverd in 
landelijke bebouwing, waaronder grooten
deels wederom wordt verstaan bebouwing 
tot uitoefening van land- of tuin- of bosch
bouw (cultuurgrond), hetgeen vroeger bij Ons 

L. 1938. 

besluit van 23 December 1935, n°. 20, 1 werd 
afgekeurd, als zijnde in strijd met de wet; 
dat artikel 12 van het Woningbesluit deze 
bestemming niet kent; dat daarenboven voor 
een dergelijke uitbreiding thans en ook in 
de toekomst allerminst behoefte bestaat; 
dat , zooals het plan in hoofdzaak werd 
vastgesteld, dit een surrogaat is voor het 
vroegere afgekeurde uitbreidingsplan; dat 
belanghebbenden alleen op hunne terreinen 
zouden kunnen bouwen boerderijen en an
dere vrijstaande woningen ten dienste van 
land-, tuin- of boschbouw en de daarbij 
behoorende •gebouwen: vrijstaande landhui
zen, herstellingsoorden, onderwijsinrichtin
gen, kloosters en dergelijke gebouwen en ge
bouwen voor sportdoeleinden; dat op deze 
terreinen thans een odium wordt gevestigd, 
daar zij niet mogen dienen voor industrie
terreinen of bouwterreinen, hetgeen zich niet 
verdraagt met de strekking der Woningwet; 
dat de vraag naar industrie-terreinen mo
menteel, nu Limburg zich op industrialisatie 
toelegt, niet gering is; dat in casu hunne 
gronden grootendeels waardeloos worden, 
daar practisch een bouwverbod hierop komt 
te liggen; dat dit nu nog meer klemt, nu op 
de verklaring van het uitbreidingsplan in 
hoofdzaak bebouwingsvoorschriften zijn aan
gegeven, waarbij er slechts mag gebouwd 
worden met IO meter gevelbreedte en tus
schenruimte van 100 meter; dat dit eveneens 
in strijd met de wet is, daar bebouwingsvoor
schriften alleen kunnen worden gegeven voor 
het plan in onderdeelen, hetgeen de gemeente 
ook zelf wel weet, daar zij in de Verordening 
" Bebouwingsvoorschriften-uitbreidingsplan 
1936" - besluit van den raad der gemeente 
Heerlen van 24 December 1936 - deze be
bouwingsvoorschriften niet heeft opgenomen, 
doch op de verklaring van het uitbreidings
plan heeft omschreven; dat artikel 39 der 
Woningwet zich hiertegen verzet; dat be
bouwingsvoorschriften, op de verklaring van 
hat uitbreidingsplan gegeven, in strijd zijn 
me . de wet; dat echter nog meer punten op 
groot .: willekeur wijzen; dat de gemeente 
Heerlen geen enkele van hare eigen terreinen 
heeft gelegen in het plan in onderdeelen, be
stemd voor sport- en speelterreicen, doch 
hoofdzakelijk voor industrieterreinen; dat zij 
hiervan blijkbaar meer geldelijke voordeelen 
verwacht; dat daarenboven verschillende 
terreinen (honderden hectaren), c.a. de ter
reinen Savelberg en van der Schaar, geheel 
willekeurig buiten het uitbreidingsplan zijn 
gelaten, ofschoon ze midden in het plan in 
onderdeelen liggen; dat dit ook door belang
heb benden is gevraagd aan de gemeente, 
hetgeen is geweigerd; dat zij derhalve mee
nen, dat het geheele uitbreidingsplan ook 
thans niet voldoet aan de considerans der 
Woningwet; 

9°. de Naam!. Vennootschap Maatschappij 
tot Exploitatie van Bruinkolenvelden "Ca
risborg", dezelfde bezwaren aanvoerende als 
de appellant sub 8°, met dien verstande even
wel , dat zij bij nader adres heeft bericht dat 
de gemeente Heerlen inmiddels bereid is ge
vonden om het uitbreidingsplan voor de per-

1 C. V. 1935, blz. 458. 
29 
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ceelen, gelegen aan den Terweijerweg, sectie 
A nummers 3479 en 2079, en welke perceelen 
door Ged. Staten in de schaderegeling zijn 
opgenomen, te wijzigen in dier voege, dat 
op de voormelde perceelen, voor zooveel die 
gelegen zijn aan den genoemden weg, open 
bebouwing C 3 wordt toegestaan, met welke 
wijziging zij accoord gaat; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid der 
appellanten in hunne beroepen, dat ingevolge 
artikel 38, eerste lid, der Woningwet voor 
belanghebbenden, die bezwaren tegen het 
plan bij den raad hebben ingediend, binnen 
een maand na den dag der bekendmaking, 
bedoeld in artikel 37, v ierde lid, dier wet, be
roep op Ons openstaat tegen de goedkeuring 
van een uitbreidingsplan door Ged. Staten; 

dat, terwijl in het onderwerpelijke geval de 
bekendmaking heeft plaats gehad op 15 Ja
nuari 1938, het beroepschrift van R. A. Ha
verbeke, te Heerlen, eerst op 7 Maart 1938 bij 
Ons is ingekomen; 

dat derhalve deze appellant den termijn, 
voor het instellen van beroep gegund, niet 
heeft in acht genomen, en mitsdien in zijn 
beroep niet kan worden ontvangen; 

dat de Naamlooze Vennootschap Maat
schappij tot Exploitatie van Onroerende Goede
ren "Lindeveld", welke bezwaar maakt tegen 
het uitbreidingsplan, voorzoover haar per
ceel, kadastraal bekend gemeente Heerlen, 
sectie E, n°. 3525 betreft, bij den raad der 
meente Heerlen wel bezwaren heeft inge
bracht, doch niet ten aanzien van het even
vermelde perceel; 

dat deze appellante mitsdien ten aanzien 
van dit perceel aan het evengenoemde eerste 
lid van artikel 38 geen recht van beroep kan 
ontleenen; 

Overwegende wat de beroepen der overige 
appellanten betreft, dat de gronden van 
H . J. Griens en C. Schreinernacher c.s. in het 
p lan in hoofdzaak zijn opgenomen en voor 
landelijke bebouwing zijn aangewezen; 

dat met den Hoofdinspecteur van de 
V olksgezondheid (Volkshuisvesting) moet 
worden aangenomen, dat het de stelselmatige 
u itbreiding der gemeente zou verstoren, in
dien meer gronden in het plan in onderdeelen 
zouden worden opgenomen dan thans daarin 
zijn vervat; 

dat overigens blijkens de stukken de hier
bedoelde perceelen ook volgens den bestaan
den t oestand niet mogen worden bebouwd, 
zoodat niet kan worden gezegd, dat de ap
pellanten door het onderwerpelijke plan van 
u itbreiding in hunne belangen worden ge
schaad; 

dat J. H. Peters c.s., blijkens hun bij 
Ged . Staten ingediend bezwaarschrift er 
zich over beklagen, dat de gemeente bij de 
definitieve vaststelling van het uitbreidings
p lan hunne perceelen buiten het plan heeft 
gelaten instede van mogelijk te maken, dat 
deze perceelen niet alleen langs den Schaes
bergerweg, doch ook aan eventueel langs of 
door het t errein aan te leggen wegen en 
straten vrij kunnen worden bebouwd; 

dat evenwel in deze grief reeds hierom 
geen aanleiding kan worden gevonden om 
goedkeuring aan het plan te onthouden, om
dat blijkens de ter zake uitgebrachte ambts-

berichten tengevolge van de ligging en de 
gesteldheid van de hierbedoelde perceelen 
verkaveling daarvan door middel van den 
aanleg van nieuwe straten toch niet moge
lijk is; 

dat Wij voorts met den hiervoor genoem
den hoofdambtenaar van oordeel zijn, dat de 
bebouwing, welke op het terrein van Me
vrouw C. L. J. Meijer-Fleischeuer c.s . is ont
worpen, voor dit terrein, hetwelk midden in 
de groene zone is gelegen, reeds betrekkelijk 
dicht is en er derhalve eerder aanleiding zou 
zijn om t en aanzien van dit terrein de voor
schriften te v erzwaren dan om deze te ver
zwakken; 

dat H . G. W. Koolhaas c.s. blijkens de door 
hen bij den gemeenteraad en bij Ged. Staten 
ingediende requesten als bezwaar tegen het 
plan aanvoeren, dat van hun terrein slechts 
een strook van 60 m diepte uit de grens van 
den weg voor bebouwing is aangewezen, ter
wijl de rest als gevolg van de bestemming tot 
groene zone niet kan worden bebouwd; 

dat evenwel op grond van de hiervoor ver
melde ambtsberichten moet worden aange
nomen, dat het uitbreidingsplan in het aan 
natuurschoon rijke gedeelte der gemeente, 
waa rin het hierbedoelde terrein is gelegen, 
terecht alleen bebouwing toelaat langs de 
bestaande wegen, en dat ook terecht nieuwe 
wegen ter plaatse niet zijn geprojecteerd, 
aangezien daaraan vooralsnog geen behoefte 
bestaat; 

dat derhalve de vorenbedoelde beroepen 
ongegrond zijn; 

dat Dr. Ir. P.J. M. E. Wintgens c.s. en de 
Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot 
Exploitatie van Bruinkolenvelden "Carisborg" 
vooreerst als bezwaar aanvoeren, dat in het 
ontworpen uitbreidingsplan ten aanzien v a n 
een te groote oppervlakte de best emming 
van gronden in onderdeelen is aangewezen, 
doch dat dit bezwaar niet opgaat, aangezien 
artikel 14, eerste lid, van het W oningbesluit 
daartoe de mogelijkheid opent en de gemeen
teraad in het onderhavige geval, zooals uit 
de overwegingen van zijn besluit t ot vast
stelling van het plan blijkt, op goede gronden 
van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt; 

dat evenmin juist is het bezwaar van deze 
appellanten, dat het plan zou strijden m et 
het bepaalde in artikel 12, onder B , van het 
Woningbesluit, aangezien er blijkens de 
stukken in de gemeente Heerlen reeds in vol
doende mate sport- en speelterreinen aan
wezig zijn en de evengenoemde bep aling n iet 
aldus behoort te worden opgevat, da t al 
de daarin aangegeven bestemmingen, op 
straffe van onwettigheid van het u it brei
dingsplan, daarin zouden moeten worden op
genomen, ook wanneer, zooals in het hierbe
doelde geval , aan een bepaalde bestemming 
geen behoefte bestaat; 

dat deze appellanten voorts als grief aan
voeren, dat de in het plan in hoofdzaak aan 
hunne gronden gegeven bestemming voor 
landelijke bebouwing grootendeels wederom 
neerkomt op een bestemming tot grond voor 
de uitoefening van land-, tuin- en bosch
bouw, welke bestemming bij Ons besluit van 
23 December 1935, n°. 20, in strijd met de 
wet is geoordeeld; 
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dat het hier evenwel niet betreft de be
stemming van gronden tot cultuurgrond 
zonder meer, zooals in het uitbreidingsplan 
voor de gemeente Heerlen, waarop Ons 
evenvermeld besluit betrekking had, aange
zien immers in het onderwerpelijke plan 
onder landelijke bebouwing wordt verstaan 
bebouwing met boerderijen en andere vrij
staande woningen ten dienste van de uitoefe
ning van land-, tuin- of boschbouw en de 
daarbij behoorende gebouwen, alsmede met 
enkele andere categorieën van gebouwen, als 
landhuizen, herstellingsoorden en dergelijke, 
tegen hoedanige bestemming, regelende de 
bebouwing ter plaatse, uit wettelijk oogpunt 
geen bezwaar kan bestaan ; 

dat voorts moet worden geoordeeld, dat 
de gronden der hierbedoelde appellanten te
recht met deze bestemming in het plan in 
hoofdzaak zijn opgenomen, daar, zooals 
hiervoor reeds werd overwogen, het de stel
selmatige uitbreiding der gemeente zou ver
storen, indien meer gronden in het plan in 
onderdeelen werden opgenomen dan dit plan 
thans bevat; 

dat de appellanten , wat het plan in hoofd
zaak betreft, er nog bezwaar tegen maken, 
dat in de, bij dit plan behoorende verklaring 
met betrekking tot de bestemming voor lan
delijke bebouwing een minimum voorgevel
breedte en een minimum zijdelingsche tus
schenruimte zijn aangegeven, aangezien huns 
inziens daarmede in strijd zou zijn gehandeld 
met artikel 39 der Woningwet, volgens welk 
artikel bebouwingsvoorschriften alleen het 
plan in onderdeelen kunnen betreffen; 

dat evenwel dit bezwaar niet opgaat, aan
gezien immers deze enkele afstandsmaten 
niet zijn aan te merken als bebouwingsvoor
schriften in den zin van het evenvermelde 
artikel 39 der wet; 

dat door deze appellanten ook overigens 
geen bezwaren zijn naar voren gebracht, die 
zich tegen de goedkeuring van het plan zou
den verzetten; 

0. dat uit het vorenstaande derhalve volgt, 
dat, voorzoover de appellanten in hunne be
roepen kunnen worden ontvangen, deze be
roepen ongegrond zijn; 

dat voorts blijkens de stukken bij de vast
stelling van het onderhavige plan van uit
breiding geheel tegemoetgekomen is aan de 
bezwaren, welke blijkens Ons meergenoemd 
besluit van 23 December 1935, n°. 20, aan het 
vorige uitbreidingsplan dezer gemeente 
kleefden; 

dat mitsdien de gemeenteraad, zooals in 
artikel 38, 2e lid, der Woningwet wordt ver
eischt, bij de vaststelling van het onderwer
pelijke plan Onze bedoelde beslissing heeft 
in acht genomen, zoodat ook uit dien hoofde 
tegen dit plan geen bezwaar kan bestaan; 

0. dat Wij evenwel van oordeel zijn, dat 
de bij het raadsbesluit sub II b aan burge
meester en wethouders verleende afwijkings
bevoegdheid te ruim is en zich niet verdraagt 
met het in artikel 36 der Woningwet neerge
legde beginsel, volgens hetwelk de aanwijzing 
van de bestemming van den in het plan be
grepen grond, behoudens afwijking op onder
geschikte punten, door den raad heeft te ge
schieden; 

dat toch de omschrijving van de afwijkings
bevoegdheid geenszins uitsluit de bevoegd
heid van burgemeester en wethouders om het 
uitbreidingsplan in onderdeelen aanmerke
lijk te wijzigen, buiten samenhang met zijn 
verderen inhoud, tengevolge waarvan het 
plan geheel van karakter zou kunnen ver
anderen, zonder dat aan belanghebbenden 
de gelegenheid zou openstaan, daartegen be
zwaar te maken, eventueel daarvan bij Ons 
in beroep te komen; · 

dat hieraan niet kan afdoen, dat ingevolge 
het raadsbesluit bepaalde krachtens de af
wijkingsbevoegdheid door burgemeester en 
wethouders te nemen besluiten aan de goed
keuring van Ged. Staten zijn onderworpen, 
aangezien daardoor aan het evenbedoelde 
bezwaar niet in afdoende wijze wordt tege
moetgekomen ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. R. A. Haverbeke en de Naamlooze 
Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie 
van Onroerende Goederen "Lindeveld" niet
ontvankelijk te verklaren in de door hen in
gestelde beroepen.; 

2°. de beroepen van H. J. Griens, J. H. 
Peters c.s., C. Schreinemacher c.s., Mevrouw 
C. L . J. Meijer-Fleischeuer c.s., H. G. W . 
Koolhaas c.s., Dr. Ir. P . J. M. E. Wintgens 
c.s . en de Naamlooze Vennootschap tot Ex
ploitatie van Bruinkolenvelden "Carisborg" 
ongegrond te verklaren; 

3°. met vernietiging van het bestreden 
besluit van Ged. Staten van Limburg, voor
zoover daarbij aan het gedeelte sub II b van 
het raadsbesluit van 24 December 1936, 
1936, n°. 92 I, goedkeuring is verleend, aan 
dit gedeelte van het raadsbesluit alsnog 
goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A. B.) 

21 Octob e,· 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36.) 

De Raad heeft bij de vaststelling van 
het uitbreidingsplan aan B. en W. o.m. 
de bevoegdheid verleend om 1. de soort 
der bebouwing op eenig onderdeel nader 
vast te stellen, 2. de op eenig onderdeel 
in het plan opgenomen voortuinen te doen 
vervallen. De Kroon is van oordeel, dat 
deze bevoegdheden te ruim zijn en zich 
niet verd_ragen met het in art. 36 neerge
legd beginsel, volgens hetwelk de aanwij 
zing van de bestemming van den in het 
plan begrepen grond, behoudens afwij 
king op ondergeschikte punten, door den 
Raad heeft te geschieden. Hieraan doet 
niet af, dat de terzake door B. en \V. te 
nemen besluiten aan de goedkeuring van 
Ged. Staten zijn onderworpen. 

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

C. Custers en T . J . C. Verhagen, beiden te 
Sittard, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 1 October 1937 le 
afdeeling, La. 12334/3 U, tot goedkeuring 'van 
een uitbreidingsplan van Sittard; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
September 1938, N°. 353; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 October 1938, 
No. 8501 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Sittard bij zijn 
besluit van 7 September 1936 o.m. heeft be
sloten vast te stellen een plan van uitbreiding 
voor een deel dier gemeente - in onderdeelen 
en gedeeltelijk in hoofdzaak - met daarbij be
hoorende bebouwingsvoorschriften, alsmede, 
sub II, voor zoover het plan in onderdeelen is 
vastgesteld, aan burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid te verleenen om : a. de grens of 
de richting van een weg, straat, plein of plant
·soen op eenig onderdeel nader vast te stellen 
en dienovereenkomstig den vorm der bouw
blokken eenigszins t e wijzigen, hetzij wanneer bij 
definitieve uitmeting blijkt, dat eenige afwij
king noodzakelijk is, hemij wanneer, ter uit
voering van een door of met medewerking van 
den belanghebbende ten behoeve van de be
bouwing van zijn grond ontworpen bouwplan, 
zoodanige afwijking in het belang van eene 
richtige of behoorlijke bebouwing blijkt t e zijn; 
b. de soort der bebouwing op eenig onderdeel 
nader vast te stellen ; c. de op eenig onderdeel 
in het plan opgenomen voortuinen t e doen 
vervallen, zullende de krachtens het voren
staande door burgemeester en wethouders ge
nomen besluiten aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten worden onderworpen ; waarna 
bij raadsbesluit van 23 Februari 1937 het plan 
en de bebouwingsvoorschriften alsnog zijn ge
wijzigd; 

dat Gedeputeerde Staten van Limburg bij 
hun besluit van 1 October 1937 het evenver
melde raadsbesluit van 7 September 1936, zoo
als dit nader is gewijzigd bij raadsbesluit van 
23 Februari 1937, hebben goedgekeurd, daarbij 
overwegende; enz. 

dat van deze beslissing bij Ons in beroep 
zijn gekomen : 

l •. C. Custers, aanvoerende, enz.; 
2•. T. J . C. Verhagen, aanvoerende, enz.; 
0. wat betreft het beroep van C. Custers, 

enz.; 
0. wat betreft het beroep van T. J. C. Ver

hagen, enz. ; 
0. dat Wij evenwel van oordeel zijn, dat 

de bij het raadsbesluit sub Ub en c aan burge
meester en wethouders verleende afwijkings
bevoegdheid te ruim is en zich niet verdraagt 
met het in artikel 36 der Woningwet neerge
legde beginsel , volgens hetwelk de aanwijzing 
van de bestemming van den in het plan be
grepen grond, behoudens afwijking op onder
geschikte punten, door den raad heeft te geschie
den; 

dat toch de omschrijving van de afwijkings
bevoegdheid geenszins uitsluit de bevoegdheid 
van burgem eester en wethouders om het uit
breidingsplan in onderdeelen aanmerkelijk te 
wijzigen buiten samenhang met zijn verderen 
inhoud, t engevolge waarvan het plan geheel 
van karakter zou kunnen veranderen, zonder 
dat aan belanghebbenden de gelegenheid zou 
openstaan, daartegen bezwaar t e maken, even
tueel daarvan bij Ons in beroep te komen ; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat in~evolge 
het raadsbesluit de krachtens de afWJjkings-

bevoegdheid door burgemeester en wethouders 
te nemen besluiten aan de goedkeurina van 
Gedeputeerde Staten zijn onderworpen,

0 

aan
gezien daardoor aan het evenbedoelde bezwaar 
niet in afdoende mate wordt tegemoetgekomen ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
1 •. C. Custers niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep ; 
2•. het beroep van T. J.C. Verhagen onge

grond te verklaren ; 
3•. met vernietiging van het bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten van Limburg, 
voorzoover daarbij aan het gedeelte sub Ub 
en c van het raadsbesluit van 7 September 
1936 goedkeuring is verleend, aan dit gedeelte 
van het raadsbesluit alsnog goedkeuring te 
onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

25 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 136.) 

Waar een gemeenschappelijke regeling 
inzake den keuringsdienst van vee en 
vleesch aan de betrokken gemeenten de 
verplichting oplegt tot het vaststellen of 
wijzigen van verordeningen op de heffing 
van keurloonen volgens een uniform tarief 
als aangegeven door een commissie, in de 
regeling genoemd, hebben de gemeente
besturen zich naar de aanwijzingen dier 
commissie te gedragen. 

Wij WILHELMINA, enz ; 
Beslissende het geschil betreffende de uit

voering van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 19 Augustus 
1936, n° . 102, houdende vaststelling van een 
gemeenschappelijke regeling inzake den keu
ringsdienst van vee en vleesch in de Zaanstreek ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
October 1938, n°. 471 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 20 October 1938, n°. 996 
E, afd. Volksgezondheid; 

0 . dat Gedeputeerde Staten van Noord
holland bij besluit van 19 Augustus 1936, n°. 
102, hebben vastgesteld eene gemeenschappe
lijke regeling inzake den keuringsdienst van vee 
en vlee ch voor de gemeenten Zaandam, Koog 
aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Kromme
nie, Assendelft, Westzaan, Oostzaan, Wormer 
en Jisp ; 

dat volgens artikel 7 dezer regeling er eene 
commissie van advies op de keuringsdienst zal 
zijn, samengesteld als daarbij nader aangegeven, 
t erwijl artikel 11 onder meer bepaalt : 

1. Ter bestrijding van de kosten van de uit
voering van den keuringsdienst in de gemeenten 
welke niet bij het openbaar slachthuis zijn aan
gesloten, wordt in de gemeenten een uniform 
keurloon geheven, overeenkomstig een tarief 
als door de commissie van advies was aangege
ven. 

2. Voor zooveel de keuringsdienst wordt 
uitgevoerd in het openbaar slachthuis of de 
centrale noodslachtplaats is het daarvoor ver-
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Schuldigde keurloon begrepen onder de rech
ten, geheven wegens het gebruik van deze 
inrichtingen en de aldaar bewezen diensten ; 

3. De gemeenten, welke niet bij het open
baar slachthuis zijn aangesloten, zullen veror
deningen op de heffing en de invordering van 
keurloonen vaststellen met inachtneming van 
het bepaalde in lid 1. Wijziging van de be
doelde verordeningen moet plaats hebben 
binnen twee maanden, nadat dit door de Oom
missie van advies is voorgeschreven ; 

dat betreffende de uitvoering van deze ge
meenschappelijke regeling geschil is ontstaan 
tusschen het gemeentebestuur van Zaandam 
eenerzijds en de besturen der gemeenten Krom
menie, Jisp en Assendelft anderzijds, aangezien 
de besturen van de laatstgenoemde gemeenten 
geweigerd hebben tot verhooging van de keur
loonen over te gaan als door de commissie van 
advies in hare vergadering van 28 Januari 
1938 is aangegeven, op grond, dat de aangege
ven verhooging hun niet noodzakelijk voor
kwam; 

dat burgemeester en wethouders van Zaan
dam daarop de tusschenkomst van Gedeputet>rde 
Staten van Noordholland hebben ingeroepen 
ter bevordering van een beslissing in dit ge
schil; 

0 dat artikel 11, 3de lid, in verband met het 
eerste lid der voormelde gemeenschappelijke 
regeling aan de daarbij betrokken gemeenten 
de verplichting oplegt tot het vaststellen of 
wijzigen van verordeningen op de heffing van 
keurloonen volgens een uniform tarief als door 
de commissie van advies, bedoeld in artikel 7, 
aangegeven ; 

dat de bedoelde commissie in hare vergade
ring van 28 Januari 1938 wijziging der keur
loonen heeft aangegeven en de gemeentebe
sturen van Krommenie, Jisp en Assendelft 
zich daarnaar hebben te gedragen; 

dat nu wel in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, namens de gemeente
besturen van Assendelft, Krommenie en Jisp 
is betoogd, dat het bovenbedoelde tarief inge
volge artikel 9, 2e lid, had moeten zijn aan
gegeven door de in artikel 7, le lid, en artikel 
8, 2e lid, genoemde Afdeeling B en niet, zoo
als hier is geschied, door de gezamenlijke com
missie, doch dat dit betoog niet opgaat, aange
zien in artikel 11 , Ie lid , waarin deze Afdee
ling niet wordt ~enoemd, kennelijk sprake is 
van de commissie in haar geheel, zijnde de 
taak van de bedoelde Afdeeling in artikel 9, 
2e en 4e lid, beperkt tot het dienen van advies 
aan burgemeester en wethouders van Zaandam 
en het maken van opmerkingen betreffende de 
in het 3e lid onder a en b genoemde stukken ; 

dat voorts namens de genoemde gemeente
besturen nog gewezen is op het bepaalde in 
artikel 11, 7 e lid, inhoudende, dat de in het derde 
lid bedoelde keurloonen zullen worden herzien, 
telkens wanneer daartoe termen bestaan op 
grond van de financieele uitkomsten van den 
dienst, terwijl de onderhavige tarieven zijn 
gebaseerd op de begrooting van 1937, doch dat 
ook het beroep op deze bepaling de genoemde 
gemeentebesturen niet kan baten, alreeds 
hierom, wijl ingevolge artikel 11, 3e lid, nog 
geen keurloonen zijn vastgesteld en er van her-

ziening van de in dit lid bedoelde keurloonen 
derhalve geen sprake is; 

dat de raden der genoemde gemeenten mits
dien ten onrechte hebben geweigerd om, in 
voege voormeld, tot verhooging van de keur
loonen over te gaan ; 

Gezien artikel 136 der gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan· 
den gemeenteraden van Krommenie, Jisp 

en Assendelft de verplichting op te leggen mede 
te werken tot vaststelling van de keurloonen 
overeenkomstig het door de commissie van 
advies voor den gemeenschappelijken keurings
dienst van vee en vleesch voor de gemeenten 
Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk,Wor
merveer, Krommenie, Assendelft, Westzaan, 
Oostzaan, Wormer en Jisp in hare vergadering 
van 28 Januari 1938 aangegeven tarief. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz .. 

(A.B.) 

27 October 1938. UITSPRAAK van den Uen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le lid .) 

Implicite: het beroep tegen een besluit, 
waarbij gezegd wordt, dat niet wordt te
ruggekomen op een vroeger - inmiddels 
onaantastbaar geworden - besluit is niet 
zonder meer ongegrond, i.ndien n.l. het 
vroegere besluit den ambtenaar niet be
kend is geweest, en evenm in indien het 
niet door hem kon worden herkend, als 
een besluit, waartegen hij in beroep kon 
komen. 

Explicite: feiten en omstandigheden, 
waaruit wordt afgeleid, dat het eene noch 
het andere geval zich te dezen voordoet. 

Uitspraak in zake : 
J. G. S., wonende te Amsterdam, klager, 

in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen, bijgestaan door zijn raadsman D. 
Schilp, wonende te Amsterdam, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Amsterdam, verweerder, ver
tegenwoordigd door den Burgemeester dier 
gemeente, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden: Mr. R. 
Spyer, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat het College van Burgemeester en 

Wethouders van Amsterdam bij brief van 8 
November 1937 aan klager heeft medegedeeld, 
dat het door dat College ten aanzien van klager 
beslotene en than nog juist geachte op de 
juiste wijze is weergegeven in het aan klager 
gerichte schrijven van den Wethouder voor de 
Gemeentebedrijven van 3 Juli 1937; 

0. dat het evengenoemde schrijven van den 
Wethouder voor de Gemeentebedrijven van 3 
Juli 1937 aan klager luidt als volgt : 

"In antwoord op Uw aan Burgemeester en 
Wethouders gericht schrijven van 1 Juni 1937 
deel ik U het volgende mede. 
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In het begin van 1936 werd geïnstrueerd 
als wagenbestuurder, omdat U in den reserve
roo ter werd geplaatst en het voor het bedrijf 
noodzakelijk is, dat het re erve-personeel 
zoowel voor den wagenbestuurdersdienst als 
voor den conducteursdienst kan worden aan
gewezen. 

Met het oog op Uw leeftijd bestaat er echter 
bezwaar tegen U regelmatig als wagenbestuur
der dienst te laten doen, zoodat Uw verzoek 
om in die functie t e worden aangesteld niet 
kan worden ingewilligd." ; 

0. dat de Commissie van Beroep, bedoeld in 
artikel 13 van het Reglement voor de Werk
lieden in dienst der gemeente Amsterdam, bij 
uitspraak van 16 Mei 193 - naar welker in
houd hierbij wordt verwezen 1 - het tegen 
den brief van het College van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Amsterdam d.d. 
8 ovember 1937 ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard en aan klager zijn vordering 
heeft ontzegd ; 

0. dat kl.ager van die uitspraak tijdig is 
gekomen in beroep, bij klaagschrift de gronden 
aanvoerende, waarop hij concludeert, dat het 
dezen Raad moge behagen, met vernietiging 
van de beroepen uitspraak en de bestreden be
slis ing d.d . 8 November 1937, te verk laren, 
dat t en onrechte is beslist, dat niet werd voldaan 
aan zijn verzoek aan Burgemeester en Wet
houders van Amsterdam, gedaan 31 Juli 1937, 
en hij alsnog van begin 1936 af al wagenbe
stuurder in dienst der gemeente Amsterdam 
dient te worden aangesteld ; 

0. dat bij contra-memorie het standpunt van 
verweerder te dezen aanzien is uiteengezet ; 

In rechte: 
0. dat deze Raad het beroepen besluit anders 

ver taat dan van klagers zijde kennelijk ge
schiedt, en daarin slechts leest een besluit om 
niet t erug te komen op een reeds vroeger door 
verweerder t en aanzien van klager genomen 
besluit; 

0. dat niet is gebleken van het bestaan van 
eenig algemeen verbindend voorschrift, dat 
verweerder zou verplichten terug te komen 
op een vroeger besluit ; 

0. dat nog de vraag kan rijzen, of het vroegere 
besluit, waarop het aangevallen besluit zegt 
niet terug te komen, den klager wel bekend is 
geweest en door hem ook als een besluit, waar
tegen hij ingevolge de Ambtenarenwet 1929 
in beroep kon komen, kon worden herkend ; 

0 . dat beide vragen, in het vorenstaande 
opgesloten, bevestigend moeten worden beant
woord, en wel de eerste, gelet op den inhoud 
van den brief d.d. 3 Juli 1937, door den W et 
houder voor de Gemeentebedrijven tot klager 
gericht en door dezen ontvangen, welke in
houd blijkbaar zóó goed het daaraan vooraf
gegane besluit van verweerder dekt, dat het 
thans beroepen besluit volstaat met naar dien 
brief te verwijzen en daaromtrent nog mede 
te deelen, dat zijn besluit daarin op de juiste 
wijze i weergegeven, t erwijl de tweede d ier 
bovenge telde vragen een bevestigend antwoord 
kan v inden - daargelaten in hoeverre ge
zegd kan worden, dat een besluit van een 
college van Burgemeester en W ethouders regel
matig ter kennis van den belanghebbende wordt 

1 Zie hierachter. (Red.). 

gebracht door het t e vervatten in een brief 
van een der wethouders aan dien belanghebben
de - in den aanhef van meergenoemden brief 
d.d. 3 Juli 1937, waaruit immers blijkt, dat 
klager dien brief moest - en dan ook kon -
verstaan als een antwoord op zijn aan Burge
meester en Wethouders gericht schrijven ; 

0. t en overvloede, dat klager blijkbaar dien 
brief ook heeft begrepen als de mededeeling 
van het te zijnen aanzien in de onderhavige 
zaak genomen be luit van Burgemeester en 
Wethouders van Am terdam, vennits hij reeds 
destijds - zij het te laat - te dier zake beroep 
heeft ingesteld bij de Commissie van Beroep, 
bedoeld in artikel 13 van het Reglement voor 
de Werklieden in dirnst der gemeente Amster
dam· 

0. 'dat een en ander leidt tot bevestiging van 
de beroepen uitspraak, waarbij immers t erecht 
het beroep van klager ongegrond is verklaard, 
zij het ook, dat deze Raad op geheel andere 
gronden het beroep ongegrond acht ; 

R echt doende in naam der K oningin ! 
Beve tigd de uitspraak, waarvan beroep. ... 
De Commissie van Beroep, bedoeld in art. 13 

van het Reglement voor de werklieden in 
dienst der gemeente Amsterdam, 

Gezien de geding tukken, die in afschrift 
aan partijen werden toegezonden ; 

Gelet op de behandeling van het twistgeding 
ter openbare terechtzitting van 6 Mei 1938, 
alwaar de bovenvermelde verschenen per
sonen, benevens als getuige J . J . Bruggeman, 
Chef van Personeel- ,. Arbeidszaken , H. T_ 

van Exter, Chef van Vervoer en H. J. A. 
Hulskes, wagenbestuurder, allen bij de Ge
meentetram en wonende te Amsterdam, zijn 
gehoord; 

Wat de feiten betr1/ t : 
0. dat het College van Burgemeester en 

Wethouders van Amsterdam, bij brief van 8 
November 1937, aan J·. G. S. heeft medege
deeld, dat het ten aanzien van J. G. S. voor
noemd beslotene en thans nog door het College 
als juist geachte, in het aan J. G. S. gerichte 
schrijven van den Wethouder voor de Gemeente
bedrijven van 3 Juli 1937, N°. 1/140 G. B., 
op de juiste wijze is weergegeven ; 

0. dat in het aangehaalde schrijven van den 
Wethouder voor de Gem entebedrijven van 
3 Juli 1937 aan J. G. . voornoemd is medege
deeld, dat hij in het begin van 1936 geinstru
eerd werd als wagenbestuurder, omdat hij in 
den reserverooster werd geplaatst en het voor 
het bedrijf noodzakelijk was, dat het reserve
personeel, zoowel voor den wagenbestuurders
dienst als voor den conducteursd ienst kon 
worden aangewezen, doch dat er, met het oog 
op zijn leeftijd, bezwaar tegen bestond, hem 
regelmatig al wagenbestuurder dienst t e laten 
doen, zoodat zijn verzoek om in die functie te 
worden aange teld, niet kon worden ingewilligd. 

0. dat J. G. S. voornoemd tegen den 8 
November 1937 gedagteekenden brief van Bur
gemeester en Wethouders van Amsterdam 
beroep heeft ingesteld op 12 November 1937 en 
heeft gevorderd van het begin van 1936 af, 
aangesteld te worden als wagenbestuurder in 
dienst der Gemeentetram te Amsterdam, zulks 
op grond van de overwegingen, 
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dat hij sinds 2 J tmi 1920 als conducteur bij 
de Gemeentetram werkzaam is, doch van het 
begin van 1936 af als wagenbestuurder is t e 
werk gesteld en vrij regelmatig als zoodanig 
dien t beeft gedaan, waardoor bij hem de ver
wachting werd gewekt, t e zijner tijd in deze 
betrekking, evenals met zijn collega'~ is ge
schied, te worden aangesteld ; 

dat hij echter, naar hem gebleken is, in ver
band met zijn leeftijd niet in aanmerking kon
komen voor een aanstelling als wagenbestuur
der, zulks omdat hij, als hij den 55-jarigen leeftijd 
zou hebben bereikt, dan nog geen tien jaar die 
betrekking zou hebben vervuld, waardoor 
hij niet met vervroegd ouderdomspensioen 
uit den gemeentedienst zou kunnen worden 
ontsla"en; 

dat hij echter vermeent, dat art. 48 (1) van 
de Pensioenwet -1922 niet uitsluit, dat hij bij het 
bereiken van de benoodigde dienstjaren alsnog 
op zijn 56ste iaar met pensioen kan gaan ; 

dat hij het aangevoerde bezwaar, als zoude 
hij met h et oog op zijn leeftijd niet in de ge
legenheid kunnen worden gesteld, om regel
matig als wagenbestuurder dienst te doen, niet 
kan deelen; 

dat hij vermeent blijvend geschikt te zijn 
voor de uitoefening van de functie van wagen
bestuurder en derhalve op grond van de regeling 
der Centrale Commissie voor Georganiseerd 
Overleg in Werkliedenzaken N°. 38, voor aan
stelling als wagenbestuurder in aanmerking 
t e kunnen komen ; 

0. dat verweerder bij contra-memorie heeft 
aangevoerd, dat de beschikking, vervat in 
zijn brief van 8 November 1937, N°. 1/268, niet 
in strijd ka.n worden geacht met een algemeen 
verbindend voorschrift, aangezien deze be
schikking niets anders bevat dan de mede
deeling, dat een vroeger genomen beschikking 
in dezen brief op juiste wijze is weer
gegeven; 

dat overigens het beroep op de R egeling 
C. C. W. N°. 38 niet opgaat, aangezien klager 
behoorde tot de reserve van het rijdend perso
neel en uit den aard der zaak geenszins de 
bedoeling voorzit aan een tewerkstelling bij de 
r eserve een blijvend karakter t e geven ; 

dat van een t ewerkstelling in een hoogere 
functie of van de bedoeling om aan de tewerk
stelling een blijvend karakter te geven, overigens 
in het geheel niet kan worden gesproken, 
weshalve verweerder concludeert, dat het in
gest elde beroep ongegrond is ; 

In recht,: 
0 . dat het voor de beslechting van het tus

schen partij en bestaande geschil in de allereerste 
plaat s noodzakelijk is, vast te st ellen, welke 
beteekenis moet worden toegekend aan den 
brief van verweerder van 8 November 1937, 
:N°. 1/268 G. B. ; 

0 . dat deze brief slechts de mededeeling 
bevat, dat het ten aanzien van klager vroeger 
beslotene thans nog juist wordt geacht en in 
het schrijven van den Wethouder voor de 
Gemeentebedrijven op de juiste wijze is weer
gegeven; 

O. dat inderdaad een dergelijke " mededeeling" 
moeilijk feitelijk of rechtens in strijd zou ktmnen 
zijn met een ter zake toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift of voort zou kunnen 
vloeien uit het hanteeren eener bevoegdheid 

voor doeleinden, waarvoor die bevoegdheid 
niet is gegeven, mits evenwel zou vaststaan, 
dat het vroegere " besluit" waarnaar verwezen 
wordt, inderdaad is genomen en op dusdanige 
wijze t er kennis van den belanghebbende is 
gebracht, dat hij het als .een " besluit" of "be
slissing" van het bevoegde administratieve 
orgaan der Gemeente kon herkennen ; 

0. immers, dat alleen, indien de gestelde voor
waarde is vervuld, het karakter van vorenver
melden brief door de woorden, waarin hij is ver
vat, juist zou zijn weergegeven, t erwijl daar
entegen, indien het "besluit", waarnaar wordt 
verwezen, niet bestaat of wèl bestaande, niet 
als zoodanig ter kennis van klager is gekomen, 
de inhoud van meergenoemden brief het ware 
karakter daarvan niet juist weergeeft en deze 
brief zou moeten worden beschouwd als een 
eerste kennisgeving van een door het bevoegde 
administratieve orgaan genomen besluit ; 

0. dat nu in het onderhavige geval weliswaar 
door den Wethouder voor de Gemeentebedrij
ven aan klager op 3 Juli 1937, in antwoord 
op zijn aan Burgemeester en Wethouders ge
richt schrijven van 1 Juni 1937 t er zake van 
het onderwerp, waarover tusschen partijen ge
schil bestaat, een afwijzende mededeeling is 
gedaan, doch dat uit dit schrijven niet bleek, 
dat ter zake door Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam een " besluit" was genomen, 
of dat de Wethouder voor de Gemeentebe
drijven zijn mededeeling deed namens Burge
meester en Wethouders; 

0. dat de Wethouder voor de Gemeente
bedr~jven - daargelaten de vraag, of deze 
met het oog op het bepaalde in art. 1 der Ge
meentewet, geacht kan worden te zijn een 
,,administratief orgaan" der Gemeente -
in dit geval st ellig niet als bevoegd administra
tief orgaan der Gemeente kan zijn opgetreden, 
daar het onderwerp, t er zake waarvan par
tij en verdeeld zijn, betreft de aanstelling van 
een volwassen werkman, welke aanstelling 
blijkens art. 4, 5de lid, van het R eglement 
voor de Werklieden in dienst der gemeente 
Amsterdam, geschiedt door het College van 
Burgemeester en Wethouders, zoodat alleen 
dit College kan optreden als "administratief 
orgaan", hetwelk, op grond van het bepaalde 
in art. 3 van het R eglement op de werkwijze 
dezer Commissie, de positie van verweerder 
kan innemen en een voor beroep vatbare be
slissing kan afgeven ; 

0. dat onder deze omstandigheden de brief 
van verweerder van 8 November 1937 als de 
eerste en de eenige in het tusschen partijen 
bestaande geschil afgegeven beslissing moet 
worden beschouwd, bij welk standpunt de 
gemachtigde van verweerder t er t erechtzit
ting, desgevraagd, zich ook heeft kunnen aan
sluiten ; 

0. dat deze beslissing geacht moet worden 
te bevatten een weigering om klager, die is 
aangesteld als conducteur bij de Gemeentetram, 
te benoemen tot wagenbestuurder bij dat be
dr~jf; 

0. dat klager recht meent te kunnen ont
leenen op vorenbedoelde aan telling aan het 
bepaalde in de Regeling N°. 38 der Centrale 
Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Werkliedenzaken en wel op dezen grond, dat 
aan de verschillende voorwaarden, welke in 
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e genoemde regeling voor een dusdanige aan
stelling zijn gest eld, is voldaan ; 

O. dat deze voorwaarden zijn : l 0 ·dat de werk
man moet zijn t e werk gesteld in een hoogere 
functie dan waarvoor hij is aangesteld ; 2° 
dat bij dit t ewerkstellen bepaaldelijk de be
doeling moet hebben voorgezeten een blijvend 
karakter er aan t e geven ; 3° dat de werkman 
gedurende zes maanden onafgebroken in de 
hoogere functie dienst moet hebben gedaan en 4° 
dat na afloop van vorengenoemden termijn van 
zes maanden, zoo mogelijk moet worden ge
oordeeld, of de werkman voor de hoogere 
fun ctie blijvend geschikt is ; 

0 . dat naar het oordeel van verweerder 
in dit geval van tewerkstelling in een " hoogere 
functie" geen sprake is geweest, welke meen~ng 
de Commissie echter niet kan deelen, aangezien 
ongeacht de bedoeling, welke wellicht aitn 
de regeling C. C. W. N°. 38 oorspronkehJk 
t en grondslag mag hebben gelegen, de letter 
van het voorschrift zich niet verzet t egen de 
opvatting, dat het onderscheid, hetwelk t en 
aanzien van de werklieden gemaakt wordt 
tusschen hoogere en lagere functies, uitsluitend 
afhankelijk is van de vraag. of er tusschen deze 
functies al dan niet verschil in be?:oldiging 
bestaat; 

O. verder, dat klager tegen het einde van 
het jaar 1935 met een aantal andere conduc
teurs een opleiding als wagenbestuurder deel
achtig is geworden ; dat deze opleicl.ing een 
gunstig resultaat heeft gehad ; dat h1J daarna 
regelmatig cr.ij het niet uitsluitend als wagen
bestuurder heeft gewerkt ; dat toen blijkbaar 
bij hem de verklaarbare verwachting is ge
wekt dat daarop aanstelling als wagenbestuur
der zou volgen, zulks mede in ve~ba~d met ~et 
feit. dat de andere conducteurs. die t egehJk 
met hem deze opleiding verkregen, inderdaad 
successievelijk als wagenbestuurder zijn aan
gesteld en in elk geval de Directie der Gemeente 
tram aan klager destijds niet te kennen beeft 
gegeven dat, een zoodanige aanstelling niet. 
zou kunnen volgen ; 

0 dat de Commis,ie uit dezen gang van zaken 
de conclusie trek+, dat in den beginne inder
daad bij de Directie der Gemeentetram de 
" bedoeling" heeft voorgezeten aan klagers 
tewerkstelling als wagenbestuurder een blijvend 
karakter te geven ; 

0. dat erhter aan de beide andere voorwaar
den, gesteld in de Regeling C. C. W N° 3k, 
ten aanzien van klage1· niet is voldaan, aange
zien uit het door een der getuigen overgelegde 
overzicht van de door klager verrichte werk
zaamheden gedurende de aren 1936 en 1937 
blij kt. dat hij bijna doorloopend elke week. 
naast zijn werkzaamheden als wagenbestuurder 
ook nog diensten heeft verri cht als conducteur, 
zoodat niet gezegd kan worden, dat hij geduren
de zes maanden "onafgebroken" in een hoogere 
functie werkzaam is geweest , t erwijl voorts 
uit het getuigenverhoor is gebleken, dat de 
Directie der Gemeentetram op het tijdstip, 
waarop zij zich voor de beslissing gest eld zag 
omtrent de vraag, of klager voor de hoogere 
functie blijvend geschikt was, meende deze 
vraag ontkennend te moeten beantwoorden ; 

0. dat de voormelde Directie hierbij kennelijk 
heeft overwogen, dat klager, met het oog op 
het bepaalde in art. 48 (1) b der P ensioenwet, 

waar gevorderd wordt, dat men, om met ver
vroegd ouderdomspensioen t e kunnen gaan, 
t en minste 10 jaar in een of meer zg. ,,slijtende 
betrekkingen" werkzaam moet zijn geweest, 
nog eenige jaren na zijn 55ste jaar als wagenbe
stuurder dienst zou moeten doen, hetwelk de 
Directie, in overeenstemming met de meening 
van den Gemeentelijken Geneeskundigen en 
Gezondheidsdienst in het algemeen, met het oog 
op de veiligheid van het verkeer, ongewenscht 
achtte; 

0. dat het aannemelijk moet worden geacht, 
dat de wagenbestuurders van meer dan 55-
jarigen leeftijd in het algemeen niet meer t en 
volle geschikt zijn voor hun betrekking, zoo
dat, naar de meening der Commissie, de Directie 
der Gemeentetram redelijkerwijze niet tot het 
door de regeling C. C. W. No, 38 gevorderde 
oordeel kon komen, dat klager voor zijn hoogere 
frmctie waarschijnlijk blijvend geschikt zou 
ZIJn; 

<?- dat mitsdien de bij het aangevallen be
simt uitgesproken weigering om klager in de 
fun ctie van wagenbestuurder aan t e stellen 
niet geacht kan worden t P- zijn in strijd met het 
algemeen verbindende voorschrift, neergelegd 
in de R egeling C. C. W. N°. 38 noch met eenig 
ander algemeen verbindend voorschrift; 

0. dat klager niet heeft gesteld en aan de 
Commissie niet is gebleken, dat verweerder 
bij het nemen van zijn besluit, van zijn bevoegd
heid een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat het ingestelde beroep derhalve onge
grond moet worden verklaard en aan klager 
zijn vordering moet worden ontzegd; 

R echt doende : 
Verklaart het ingestelde beroep ongegrond ; 
Ontzegt aan klager zijn vordering. 

(A.B.) 

27 October 1938. U ITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 l e lid. ) 

Het be,! uit, waarbij den eervol ontslagen 
ambtenaar een jaarlijksche "uitkeering" 
is toegekend tengevolge van een " rege
ling" tusschen Gemeentebestuur en be
trokkene, is n iet een algemeen verbindend 
voorschrift. 

Het aangevall en besluit, waarbij het 
Gemeentebestuu r eenzijdig die uitkeering 
aanzien lijk vermindert, strijdt niet met 
eenig zoodanig voorschrift. (lmplici te : het 
in de eerste alinea genoemde besluit mag 
ook niet beschouwd worden als een over
eenkomst in den zin van het B. W. ; ar t. 
1374, eerste en tweede lid , B. W. word t 
immers ook niet toepasselijk geacht) . 

Uitspraak in zake : 
A. V., wonende t e Rotterdam, eischer in 

hooger beroep, in persoon t er openbare te
rechtzitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman Mr. D . B. W. Postma, advocaat te 
Rotterdam . 

t egen : 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van R otterdam, gedaagde in hooger beroep, 
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vertegenwoordigd door den Burgemeester, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden : Dr. S. 0. van Poelje, 
ambtenaar bij den gemeentelijken technischen 
dienst te Rotterdam, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde onder dagteekening 15/18 

October 1935 het navolgenae besluit heeft 
genomen: 

,,Burgemeester en Wethouders van Rotter
dam, 

Gezien het adres van den heer Mr. K . J. 
van Nieukerken te Amsterdam, houdende 
opnieuw verzoek om een regeling te willen 
overwegen tot oplossing van het geschil met 
den heer A. V., aan wien bij het dezerzijdsch 
besluit d .d. 14 Mei 1935 V. N°. 33211b ingevolge 
art. 76, 2e lid, sub d van het Ambtenarenregle
ment met ingang van 1 Augustus 1935 eervol 
ontslag is verleend uit zijn betrekking van 
inspecteur bij den Dienst Volkshuisvesting en 
Bouwpolitie ; 

Gelet op het Ambtenarenreglement en op de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad N°. 240); 

Besluiten: 
Met gebruikmaking van de in art. 78, 4e 

lid, van het Ambtenarenreglement aan hun 
College gegeven bevoegdheid aan den heer A. 
V., ongerekend de hem van 1 Augustus tot 1 
November 1935 reeds toegekende uitkeering, van 
1 November 1935 af, totdat hij den 65-jarigen 
leeftijd zal hebben bereikt, een verdere uit
keering te verleenen van tweehonderd en dertig 
gulden (f 230.-) per maand, zulks evenwel 
onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat het door 
hem bij het Scheidsgerecht ingediende beroep 
vóór 28 October 1935 wordt ingetrokken."; 

0. dat vervolgens door gedaagde onder dag
teekening 29 October 1937 is genomen het 
besluit, luidende : 

,,Burgemeester en Wethouders van Rotter
dam, 

0. dat den heer A. V., in verband met het 
hem als inspecteur bij den Dienst der Volks
huisvesting en Bouwpolitie, gegeven eervol 
ontslag, bij beschikking d.d. 15/18 October 
1935, V. n°. 332"111, met gebruikmaking van 
de in artikel 78, 4e lid, van het Ambtenaren
reglement aan hun College gegeven bevoegd
heid met ingang van 1 November d. o. v. tot 
13 Januari 1942, het tijdstip, waarop hij den 
65-jarigen leeftijd zal hebben bereikt, een uit
keering is verleend van f 230.- per maand ; 

0 . mede, dat den heer V. bij beschikking van 
den Pensioenraad d .d. 7 September 1937 
met ingang van 16 Juli t. v. een uitgesteld in va
liditeitspensioen van f 3131.- per jaar is 
toegekend, in verband waarmede op grond 
van het bepaalde in artikel 78, 6e lid, van het 
Ambtenarenreglement de bovenbedoelde uit
keering in haar geheel zou moeten worden 
beëindigd; 

0. voorts, dat in de wijze, waarop de regeling 
van de uitkeering tot stand is gekomen, mo
tieven aanwezig moeten worden geacht, welke 
het alsnog ten deele verleenen van de uitkeering 
rechtvaardigen ; 

Lettende op het Ambtenarenreglement ; 

Besluiten: 
de aan den heer A. V. voornoemd bij beschik

king d.d. 15/18 October 1935, V. n°. 33211m, 
tot het bereiken van den 65-j arigen leeftijd 
toegekende uitkeering gerekend met ingang 
van 16 Juli 1937 terug te brengen tot f 51.60 
per maand." ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam, waarbij A. V. beroep heeft ingesteld 
tegen evenbedoeld besluit van 29 October 1937, 
bij uitspraak van 13 Juni 1938 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - dat beroep 
niet-ontvankelijk heeft verklaard, voor zoover 
gevorderd is vaststelling, dat de gemeente Rot
terdam de kosten van de "onderhavige" proce
dure drage, en het beroep voor het overige 
ontvankelijk, doch ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij 
beroepschrift aangevoerde gronden heeft ge
concludeerd, dat het dezen Raad behage : a. te 
vernietigen de beslissing waarvan appèl, b. te 
vernietigen het bestreden besluit van Burge
m eester en Wethouders der Gemeente Rotter
dam, d.d. 29 October 1937, met bevestiging 
van de beslissing van Burgemeester en Wet
houders der Gemeente Rotterdam van 15/18 
Ootober 1935, althans c. de zaak terug te wijzen 
naar het Ambtenarengerecht te Rotterdam, 
opdat met inachtneming van de beslissing 
van dezen Raad ten principale wordt recht 
gedaan; 

In rechte: 
0. dat, gelijk de eerste rechter terecht heeft 

overwogen, A. V. voornoemd op het tijdstip 
dat het ten deze bestreden besluit is genomen 
niet meer was ambtenaar in den zin van het 
,,Ambtenarenreglement" der gemeente Rotter
dam, zoodat beroep op het Scheidsgerecht voor 
hem niet open stond en artikel 58, lid 5, der 
Ambtenarenwet 1929 ten deze niet toepasselijk 
is; 

0. dat voorts bij de beroepen uitspraak te
recht niet-ontvankelijkverklaring heeft plaats 
gehad, voorzoover is gevorderd, dat de gemeente 
Rotterdam de kosten van de onderhavige 
procedure drage, aangezien de wet zoodanige 
vordering niet kent; 

0. dat ook naar 's Raads oordeel het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Rotter
dam van 15/18 October 1935 niet is genomen 
krachtens artikel 78, lid 4, van het Ambtenaren
reglement - al wordt in dit besluit te kennen 
gegeven dat gebruik is gemaakt van een be
voegdheid, gegeven in gezegd artikel 78, lid 4 
- doch dat het is genomen ter uitvoering van 
een tusschen gedaagde en eischers toenmaligen 
gemachtigde getroffen regeling en dan ook 
uitsluitend bevat een verbintenis door gedaagde 
tegenover eischer aangegaan, zoodat het op 
zich zelf niet als een algemeen verbindend 
voorschrift is aan te merken ; 

0. dat dexhalve, indien en voorzoover het 
bestreden besluit van 29 October 1937 in strijd 
is met het besluit van 15/18 October 1935, die 
strijd als zoodanig niet is aan te merken als 
strijd, feitelijk of rechtens, met een algemeen 
verbindend voorschrift; 

0. dat volgens eischer door het bestreden be
sluit wel in strijd is gehandeld met het algemeen 
verbindend voorschrift, vervat in artikel 78, 
lid 6, van het "Ambtenarenreglement", omdat 
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Burgemeester en Wethouders in de considerans 
van dit besluit duidelijk zouden laten uitkomen, 
dat hetzelve uitgaat van de toepasselijkheid 
van dat artikel 78, 6e lid, doch dat zij de strikte 
toepassing daarvan dermate onredelijk zouden 
vinden, dat zij daarom motieven aanwezig 
achtten om tot een uitkeering van een bedrag 
van f 51.60 per maand te komen; 

0. dat de Raad echter dit door eischer inge
nomen standpunt verwerpt, aangezien Burge
meester en Wethouders in het bestreden be
sluit er t en onrechte van zijn uitgegaan, dat 
het besluit van 15/18 October 1935 zou zijn ge
nomen m et gebruikmaking van artikel 78, 
4e lid, van het "Ambtenarenreglement" , het
geen, gelijk hiervoren is overwogen, juist niet 
het geval was ; 

0 . dat dus, waar lid 6 van artikel 78 enkel 
een voorschrift inhoudt nopens vermindering 
van de in het vierde lid daarvan bedoelde uit
keering en in geen enkel opzicht betrekking 
heeft op vermindering van een uitkeering, 
verstrekt bij een besluit, als dat van 15/18 Oc
tober 1935, van uitvoering, en tevens daarmede 
van een verkeerde uitvoering of toepassing van 
gezegd artikel 78, lid 6, in casu geen sprake 
kan z\jn, doende hieraan niet af, dat Burge
meester en Wethouders meenden, zulks even
wel ten onrechte, in hun besluit meer bedoeld 
artikel 78, lid 6, t e moeten aanhalen ; 

0 . dat den Raad ook overigens niet is ge
bleken van het bestaan van eenig algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede het bestreden 
besluit feitelijk of rechtens zoude strijden ; 

0 . dat door eischer n{et is beweerd en ook 
den Raad niet is gebleken, dat Burgemeester en 
Wethouders bij het nemen van dat besluit 
van eenige bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik hebben gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor zoodanige bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat mitdien de uitspraak, waarvan beroep, 
behoort te worden bevestigd ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

* * * 
Het Ambtenarengerecht, enz. 
0. dat klager van laatstbedoeld beslwt tijdig 

bij dit gerecht in beroep is gekomen, b\j klaag
schrift aanvoerende : 

dat requestrant inspecteur bij den dienst der 
Volkshuisvesting en Bouwpolitie der gemeente 
Rotterdam is geweest ; 

dat hem als zoodanig op 14 Mei 1935 V. 
n°. 33211b eervol ontslag is verleend, ingaande 
1 Augustus 1935; 

dat hij daartegen tijdig in beroep is gekomen 
bij het Scheidsgerecht. 

dat tijdens het hangen van dit beroep tus
schen hem en Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam een overeenkomst is gesloten, 
op grond waarvan aan requestrant, inplaats 
van de door te betalen bezoldiging zooals 
deze is omschreven in artikel 78 van het Re
glement op den Rechtstoestand van het per
soneel der Gemeente Rotterdam, totdat hij 
op 13 Januari 1942 den 65-jarigen leeft ijd zal 
h ebben bereikt een uitkeering van f 230.
per maand zou worden uitbetaald , welke uit
keering inging met 1 November 1935, zulks onder 
de voorwaarde dat het door req uestrant als 
toen bij het Scheidsgerecht ingediende beroep 

vóór 28 October 1935 werd ingetrokken ; 
dat Burgemeester en Wethouders, uitvoering 

gevende aan deze overeenkomst, aldus be
sloten op 15/18 October 1835, besluit V. N°. 
33211m; 

dat nu Burgemeester en Wethouders bij be
schikking van 29 October 1937, gen. T. Z.A. 
n°. 175a besloten hebben de uitkeering te 
verminderen op f 51.60 per maand in verband 
met het feit, dat aan requestrant een uitgesteld 
invaliditeitspensioen (van f 3131.- per jaar 
in toegekend ; 

dat requestrant zich echter met dit besluit 
kwalijk vereenigen kan en hij zich, in verband 
hiermede, tot w Gerecht wendt omdat zijn 
beroep niet betreft een beroep tegen een besluit 
van artikel 78, lid 1, van het bovengenoemde 
reglement, gelijk tusschen partijen vaststaat ; 

dat toch het genoemde besluit was de vast
legging van de overeenkomst tusschen re
questrant en Burgemeester en Wethouders, in 
verband waarmede requestrant ook zijn destijds 
loopend beroep heeft ingetrokken ; 

dat dus Burgemeester en W ethouders niet 
gerechtigd zijn eenzijdig op een overeenkomst 
t erug te komen ; 

dat bovendien door deze handelwijze re
questrant benadeeld wordt ; 

dat toch requestrant , bij juiste toepassing 
van artikel 78 sub 4 recht zou hebben op een door 
betaalde bezoldiging van f 337,50 per maand 
gedurende ten minste 28 maanden, bedragende 
toch reqnestrants bezoldiging tijdens zijn 
ontslag f 4050,- per jaar, r.erwijl hij alstoen 
28 jaren in onafgebroken dienst was geweest; 

dat requestrant genoegen nam met deze re
geling omdat hem dat lagere bedrag zou wor
den uitbetaald tot op 13 Januari 1942; 

dat hij nu echter over het afgeloopen tijdvak, 
te weten 1 November 1935 tot op 16 Juli 1937 
heeft ontvangen f 4715,- en b ij toepa sing van 
artikel 78 sub 4 had moeten ontvangen 
f 6918,75; 

dat requestrant derhalve f 2203,75 te weinig 
heeft ontvangen en de motieven, onder welke 
een alsnog ten deele verleenen van de uit
keering gegeven is, niet goedmaken dat aldus 
aan requestrant onthouden wordt wat hem bij 
stricte toepassing van het reglement reeds 
lang had moeten zijn uitbetaald ; 

dat requestrant er derhalve belang bij heeft, 
dat de overeenkomst blijve gehandhaafd, 
zoodat aan hem, ongeacht de pensioenuit
keering, tot aan zijn 65ste jaar het geconveni
eerde bedrag worde uitbetaald"; 

weshalve klager heeft gevorderd, dat het 
Gerecht: 

zal vernietigen het besluit van Burgemeest er 
en \Vethouclers der gemeente Rotterdam, waar
van beroep; 

zal bevestigen het besluit van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Rotterdam ge
nomen op 15/18 October 1935, waarbij een 
uitkeering voor klager is vastgesteld op f 230,
per maand, ingaande 1 November 1935 ; 

zal bepalen, dat hetgeen uit dezen hoofde 
,s uit t e betalen, te weten het verschil tusschen 
f 230,- en f 51,60 = f 178,40 per maand 
van 16 Juli 1937 af alsnog aan klager te voldoen 
is, vermeerderd met 5% rente van den dag 
af dat deze bedragen uitbetaald hadden be
hooren te zijn ; 
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zal vaststellen dat de gemeente Rotterdam 
de kosten van deze procedure drage ; 

0. dat door verweerder een contra-memorie 
niet is ingediend ; 

0. dat deze zaak vervolgens is behandeld ter 
openbare terechtzitting van 23 Mei 1938, waar 
zijn verschenen klager in persoon, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. D. B. W. Postma, 
advocaat de Rotterdam, en als gemachtigde 
van verweerder Ir. W. Valderpoort, chef van 
de afdeeling Bouwpolitie van den Gemeente
lijken Technischen Dienst t e Rotterdam, 
wonende aldaar, bijgestaan d or zijn raadsman 
Mr. S. 0. van Poelje, secretaris der directie van 
genoemden dienst, wonende t e Rotterdam ; 

I n rechte: 
0. dat het Gerecht op grond van den inhoud 

der stukken aanneemt : 
dat verweerder bij besluit van 14{17 Mei 

1935 krachtens de bepaling van artike 76, lid 
2, sub d van het Reglement op den rechtstoe
stand van het personeel der gemeente Rotter
dam (hierna te noemen het Ambtenarenre
glement), welke bepaling inhoudt dat een amb
tenaar kan worden ontslagen wegens het in 
ernstige mate missen van de bekwaamheid 
of geschiktheid noodig voor het bekleeden zijner 
betrekking, klager met ingang van 1 Augustus 
1935 eervol uit zijn betrekking van inspecteur 
bij den dienst der Volkshuisvesting en Bouw
politie te Rotterdam heeft ontslagen ; 

dat klager van voormeld ontslagbesluit in 
beroep is gegaan bij het Scheidsgerecht als 
bedoeld in artikel 88 van het Ambtenaren
reglement; 

dat daarop onderhandelingen zijn gevoerd 
tusschen klagers toenmaligen raadsman en ver
weerder, met als gevolg dat tu schen partijen 
werd overeengekomen, dat klager het door hem 
bij het Scheidsgerecht ingestelde beroep zou 
intrekken, terw.ijl verweerder op zich nam om 
aan klager, ongerekend de hem van !Augustus 
tot 1 November 1935 inmiddels reeds toege
kende uitkeering, van 1 November 1935 af 
totdat hij den 65-j arigen leeftijd zal hebben be
reikt, een verdere uitkeering te verleenen van 
f 230,- per maand ; 

dat een en ander is belichaamd in het hier
boven onder de feitelijke overwegingen vermelde 
bes.luit van verweerder d .d. 15/18 October 
1935 '; . 

dat vervolgens aan klager, die voor uitgesteld 
invaliditeitspensioen in aanmerking was ge
komen, bij beschikking van den Pensioenraad 

van 7 September 1937 met ingang van 16 
Juli 1937 een dusdanig pensioen tot een jaar
lijksch bedrag van f 3131,- is toegekend; 

dat verweerder naar aanleiding van deze 
pensioenverleening bij het thans bestreden be
sluit de aan klager toegekende uitkeering met 
ingang van 16 Juli 1937 heeft teruggebracht 
tot f 51,60 per maand; 

0. dat het Gerecht in de eerste plaats moe
onderzoeken of klager in zijn beroep ontvan\ 
kelijk is, dan wel krachtens het vijfde lid 
van artikel 58 der Ambtenarenwet 1929 in 
zijn beroep niet-ontvankelijk moet worden ver
klaard, op grond dat tegen het onderhavige 
besluit van verweerder administratief beroep 
heeft opengestaan ; 

0. dienaangaande dat artikel 86 van het 
Ambtenarenreglement onder meer bepaalt, 

dat ieder ambtenaar bevoegd is binnen een 
zekeren termijn bij het Scheidsgerecht een klacht 
in te dienen, wanneer door Burgemeester en 
Wethouders een besluit is genomen, waardoor 
hij zijn recht of belang als ambtenaar geschon
den acht, terwijl artikel 2 van genoemd regle
ment onder ambtenaren verstaat degenen, op 
wie dit reglement van toepassing is, zijnde vol
gens artikel l, behoudens enkele uitzonderingen, 
alle personen, die t egen salaris of loon in dienst 
der gemeente zijn; 

0. dat klager, gelijk hierboven reeds is aan
gevoerd, sinds 1 Augustus 1935 niet meer in 
dienst der gemeente was, zoodat hij t en tijde. 
van het onderhavige beslnit niet meer had de 
hoedanigheid van ambtenaar in den zin van ge
noemd reg]ement en administratief beroep bij 
het Scheidsgerecht voor hem niet meer open 
stond; · 

0. dat derhalve van toepassing van het vijfde 
lid van artikel 58 der Ambtenarenwet 1929 
geen sprake kan zijn ; 

0. dat het Gerecht ingevolge het bepaalde bij 
artikel 58, lid 1, dier wet thans moet onderzoe
ken of het bestreden besluit van verweerder 
feitelijk of rechtens strijdt met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften of dat 
verweerder bij het nemen van dat besluit van 
zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven ; 

0 . dat door klager niet is gesteld en het Gerecht 
ook niet is gebleken, dat laatstgenoemde grond 
aanwezig zou zijn ; 

0. dat derhalve de vraag moet worden be
antwoord of het bestreden besluit feitelijk of 
rechtens strijdt met de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften ; 

0 . dat het Gerecht daartoe allereerst moet 
onderzoeken of de uitkeering, die aan klager is 
toegekend bij het hierboven vermelde besluit 
van verweerder van 15/18 October 19:35, is 
gebaseerd op de bepaling van artikel 78, lid 4, 
van het Ambtenarenreglement. zijnde het 
eenige algemeen verbindende voorschrift krach
tens hetwelk in een geval als het onderhavige 
een uitkeering kon worden toegekend. dan wel 
of die uitkeering haar grond vindt in een ver
bintenis door verweerder tegenover klager los 
van de desbetreffende algemeen verbindende 
voorsch.riften aangegaan tot regeling van een 
bestaand geschil ; 

0 . dat het Gerecht deze vraag in laat tbe
doelden zin beantwoordt ; 

0. dat toch artikel 78, lid 4, van het Ambte
narenreglement voorschrijft, dat aan den 
ambtenaar in vasten dienst, aan wien wegens 
een der in artikel 76, 2e lid , sub b of d, vermelde 
redenen, met inachtneming van een opzeggings
termijn eervol ontslag wordt verleend, na het 
eindigen van den opzeggingspermijn de be
zoldiging, dat is dus de volledige bezoldiging, 
dom betaald wordt gedurende een door Burge
meester en Wethouders te bepalen tijdvak, 
dat tenminste zooveel maanden bedraagt als 
de ambtenaar op dat tijdstip volle jaren in 
onafgebroken dienstbetrekking tot de gemeente 
was· 

o.' dat uit deze bepaling volgt, dat het be
sluit van verweerder van 15/18 October 1935, 
ware het g_ebaseerd geweest op artikel 78, 
lid 4, van bet Ambtenarenreglement, nood-
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zakelijkerw~js had moeten inhouden dat aan 
klager na 1 Augustus 1935, zijnde de datum 
van ingang van het ontslag, op welk tijdstip 
klager ruim 27 dienstjaren had, zijn bezoldi
ging volledig zou worden doorbetaald gedurende 
27 maanden, welk tijdvak verweerder desge
wenscht had kunnen uitbreiden ; 

0. dat dit besluit echter inhoudt dat aan 
klager gedurende een zich over · meer dan 
27 maanden uitstrekkend tijdvak een wille
keurig bedrag, dat lager is dan klagers be
zoldiging, zal worden betaald, zoodat dit be
sluit geen steun vindt in artikel 78, lid 4, van het 
Ambtenarenreglement en de daarbij toegekende 
uitkeering derhalve niet krachtens die be
paling kan zijn verleend ; 

0. dat het Gerecht onder deze omstandig
heden niet behoeft te onderzoeken of verweer
der op grond van het bepaalde bij artikel 
78, lid 6, van het Ambtenarenreglement de 
uitkeering geheel had moeten beëindigen; 

O. dat, nu als vaststaande moet worden aan
genomen, dat het oorspronkelijke besluit van 
verweerder van 15/18 October 1935 uitslui
tend bevat een verbintenis door verweerder 
tegenover klager aangegaan en niet is genomen 
ter uitvoering van een algemeen verbindend 
voorschrift, terwijl de aldus aangegane ver
bintenis op zichzelf niet een dusdanig voor
schrift oplevert, het thans bestreden besluit 
van 29 October 1937, waarbij voorzegd be
sluit van 15/1 October 1935 is gewijzigd, noch 
rechtens noch feitelijk met eenig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift in strijd is ; 

0. dat het door klager ingestelde beroep, 
voor zoover het tegen het besluit van 29 Oc
tober 1937 is gericht, derhalve is ongegrond; 

0 . dat dit beroep voor zoover gevorderd 
wordt dat zal worden verstaan dat de gemeente 
Rotterdam de kosten van de onderhavige pro
cedure drage, niet-ontvankelijk is, aangezien 
deze vordering geen steun vindt in de wet ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het door A. V. ingestelde beroep 

niet-ontvankelijk, voor zoover gevorderd wordt 
vaststelling, dat de gemeente Rotterdam de 
kosten van de onderhavige procedure drage ; 

Verklaart het beroep voor het overige ont
vankelijk, doch ongegrond. 

(A.B.) 

27 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

u namens het burgerlijk armbestuur te 
G. aan den armlastige f 3 zijn verstrekt, 
om zijn vrouw in een ziekenhuis elders te 
doen opnemen, heeft tot het vertrek van 
den armlastige en diens gezin uit G. en 
zijn latere komst te F. invloed in den zin 
van art. 40 vanwege het armbestuur te G. 
medegewerkt. 

Het verstrekken van genoemd bed1·ag 
door den armmeester werd niet gerecht
vaardigd door den toestand, waarin de 
,-rouw verkeerde, aangezien in de genees
kundige verzorging van deze arme door 
het armbestuur van G. had moeten wor
den voorzien, behoudens toepassing van 
art. 39bis. De weigering van het armbe
stm,r te F. om de verpleegkosten der 

vrouw voor zijn rekening te nemen, had 
het armbestuur te G. geen aanleiding mo
gen geven het gezin door het verstrekken 
van een kleine geldsom naar elders te doen 
vertrekken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het burgelijk armbestuur te Franeker, tegen de 
beslissing van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 16 Juni 1938, inhoudende, dat een 
geval, als bedoeld in artikel 40 der Armenwet 
zich met betrekking tot het geschil van genoemd 
armbestuur met dat van Gaasterland over de 
betaling van de kosten van ondersteuning van 
het gezin D. de Meer niet voordoet en dat dit 
artikel mitsdien geen toepassing kan vinden ; 

Den Raad van State, Afdeeling vour de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
October 1938, n°. 519; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 October 1938, 
n°. 11281, afd. Armwezen ; 

0 . dat, nadat het burgerlijk armbestuur 
van Franeker aan Gedeputeerde Staten van 
Friesland eene beslissing had verzocht ingevolge 
artikel 40 der Armenwet in het geschil met het 
burgerlijk armbestuur van Gaasterland, in 
zake de betaling der kosten van ondersteu
ning van het gezin van den woonwagenbewoner 
D. der Meer, dit college bij besluit van 16 Juni 
1938, n° . 199, 1° afd. B., heeft beslist, dat een 
geval, als bedoeld in artikel 40 der Armenwet, 
zich hier niet voordoet en dat dit artikel mits
dien met betrekking tot het onderhavige geschil 
geen toepassing kan vinden ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat het burger)jjk armbestuur van Fra
neker aanvoert : dat de armmeester te Balk 
op 8 April 1938 telefonisch mededeelde, dat 
de vrouw van Douwe de Meer, staande met 
een woonwagen te Oudemirdum en gedomicili
eerd te Franeker, in verband met haar aan
staande bevalling, onmiddellijk in een ziekenhuis 
moest worden opgenomen ; dat bij die mede
deeling tevens de vraag werd gesteld, of het 
burgerlijk armbestuur van Franeker bereid was, 
de kosten van de verpleging enz. te betalen, 
daar anders toepassing van artikel 39bis der 
Armenwet zou worden verzocht ; dat hierop 
door den armmeester te Franeker werd· ge
antwoord. dat door hem de bedoelde toezegging 
niet kon worden gedaan en dat het armbestuur 
van Gaasterland daarom naar bevind van zaken 
moest handelen ; dat op 25 April d. a. v de 
genoemde woonwagenbewoner zich aan het 
bureau van het burgerlijk armbestuur te Fra
neker vervoegde met de mededeeling, dat hij 
voor ziekenhuisverpleging door den armmeester 
te Balk naar Franeker was verwezen, terwijl 
hem voor reiskosten f 3,- was overhandigd ; 
dat daarop door het burgerlijk armbestuur van 
Franeker aan de Meer ondersteuning is ver
leend ; dat naar de meening van het laatst 
genoemde armbestuur op grond van een en ander 
moet worden aangenomen, dat het burgerlijk 
armbestuur van Gaasterland zich volgens den 
zin van artikel 40 der Armenwet heeft schuldig 
gemaakt aan afschuiving van het armlastige 
gezin De Meer naar Franeker ; dat in het door 
burgemeester en wethouders van Gaasterland 
overgelegd rapport van den armvoogd dier 
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gemeente hiertegen wordt ingebracht: dat de 
gemeentegeneesheer na een onderzoek op 7 April 
1938 de onmiddellijke opneming van vrouw de 
Meer in een ziekenhuis noodzakelijk achtte, daar 
de vrouw lijdende was aan zoogenaamde kraam
beenen, en de arts het in verband met de be
valling, welke volgens zeggen van de vrouw 
binnenkort moest plaats hebben, niet verant
woord oordeelde, om in te grijpen, wanneer 
de vrouw in den vuilen woonwagen moest 
worden verpleegd ; dat naar aanleiding hiervan 
het telefonisch onderhoud met het armbestuur 
van Franeker plaats vond ; dat na het verkregen 
antwoord de armmeester zich persoonlijk van 
de situatie op de hoogte heeft gesteld en dat 
hem bij een onderhoud met De Meer bleek, dat 
deze aan den dokter een zeer overdreven voor
stelling van den toestand van zijne vrouw 
had gegeven en dat het de bedoeling van den 
woonwagenbewoner was om geld te krijgen, 
teneinde naar Groningen te kunnen vertrekken, 
waar hij zijne vrouw in het Academisch Zieken
huis wilde doen opnemen ; dat de armmeester 
daarop f 3.- aan de Meer heeft verstrekt met 
de uitdrukkelijke toevoeging dat het den woon
wagenbewoner vrij stond om te gaan, waarheen 
hij wilde, en dat hij nergens werd heengestuurd ; 
dat De Meer blijkbaar later het plan om naar 
Groningen te gaan heeft laten varen en naar 
Koudum is vertrokken, waar hij eveneens 
steun heeft gevraagd E'in waar hij tegenover 
den armmeester aldaar met geen enkel woord 
over de omstandigheden van zijn vrouw heeft 
gesproken ; dat het gezin ten slotte eerst na 
ongeveer drie weken te Franeker is aangekomen; 
dat bij het onderzoek, ingesteld door de Com
missie van Gedeputeerde Staten voor het Arm
wezen is gebleken, dat de gang van zaken in 
hoofdzaak is geweest, zooals door den armmees
ter te Balk is weergegeven en waarbij tevens 
is komen vast te staan, dat De Meer via Kou
dum, Workum, Bolsward en Harlingen, alzoo 
langs een omweg, naar Franeker is getrokken 
en dat hij in de tusschengelegen plaatsen onder
steuning heeft gevraagd, zonder met nadruk op 
hulp voor zijne vrouw aan te dringen ; dat zij 
- Gedeputeerde Staten - van oordeel zijn, 
dat, al heeft de armmeester te Balk aanvan
kelijk Franeker genoemd, als gemeente, die 
voor ondersteuning in aanmerking kwam, 
de komst van het gezin De Meer te Franeker, 
mede door den weinig betrachten spoed en 
het maken van een omweg, in zoo'n verwijderd 
verband met de uitlating van den armmeester 
te Balk staat, dat voor het aannemen van 
armenafschuiving geen voldoende aanleiding be
staat; 

dat van deze beslissing het burgerlijk arm
bestuur van Franeker bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat het nimmer de bedoe
ling van den wetgever is geweest de gemeente, 
waar domicilie is gekozen, zwaarder te belasten 
in de kosten voor hulpverleening, dan de ge
meente, waar de uitvoering plaats heeft ; dat 
deze handeling hier wel zeer sterk naar voren 
komt; dat immers telefonisch werd medege
deeld, dat op uitdrukkelijk advies van den ge
meentegeneesheer de betrokkene nog denzelf
den morgen per auto moet worden vervoerd 
naar een ziekenhuis, aangezien er gevaar voor 
een leven is, terwijl na terugtrekking van de 
gemeente, waar het domicilie is gekozen, de 

betrokkene gewoon wordt afgescheept op f 3.
en de mededeeling, dat men hiermede maar de 
wereld moet intrekken ; dat plotseling alle nood
zaak voor opneming en alle levensgevaar scheen 
te zijn geweken ; dat dit nog sterker naar voren 
komt, waar in het besluit van Gedeputeerde 
Staten mededeeling wordt gedaan, dat na een 
onderzoek, ingesteld door den armmeester 
van Balk in den wagen van De Meer, deze tot 
de conclusie komt, dat het geval sterk is over
dreven en De Meer den gemeente-geneesheer 
maar wat heeft voorgepraat en het inderdaad 
niet zoo erg was als de gemeente-geneesheer 
dit heeft voorgesteld ; dat het er dus practisch 
op neerkomt, dat de ar=eester in de uitoefe
ning van den practijk van den gemeente-genees
heer treedt, de conclusie en het advies van dezen 
terzijde dringt, terwijl anderzijds weer blijkt, dat 
de mededeelingen van De Meer van invloed 
zijn geweest op de conclusies van den dokter ; 
dat het burgerlijk armbestuur van Franeker 
van meening is, dat de juiste gang van zaken 
als in het onderhavige geval zou zijn : dat l e. 
de gemeente-geneesheer rapporteert, hoe de 
juiste stand van zaken is, medisch en deskundig 
bezien en onderzocht, zonder inmenging of 
invloed van daartoe onbevoegden; dat 2e. het 
burgerlijk armbestuur van Franeker het ten 
eenenmale onmogelijk acht, dat, daar in den 
morgen een medisch advies luidt : directe op
neming van de vrouw in een ziekenhuis, ver
voer per auto, aangezien dit per wagen levens
gevaar oplevert, in den middag een armmeester 
in de rechten treedt van een medicus, diens 
theorieën omtrent den aard der ziekte en de te 
nemen maatregelen omverwerpt en eene ver
klaring aflegt . dat de medicus is misleid door 
den woonwagenbewoner De Meer ; dat het 
burgerlijk armbestuur na kennisneming van 
den inhoud uit den brief van Gedeputeerde 
Staten had verwacht,, dat reeds op grond van 
artikel 39bis het burgerlijk armbestuur van 
Gaasterland in het ongelijk was gesteld en 
bovendien op grond van artikel 40 der Armenwet 
het eerste wegens toepassing van verhaal op 
de gemeente, waar domicilie is gekozen en om
dat, toen deze gemeente zich terugtrok, men in 
lijnrechte tegenstelling handelend optrad tegen
over de zieke vrouw, en in het tweede geval, 
omdat door deze onttrekking tegen het ad
vies van den gemeente-geneesheer in, de be
trokkenen aan hun lot werden overgelaten, 
waardoor zij genoodzaakt waren zich voor 
hulp naar Franeker te begeven, waar ook 
inderdaad aan de vrouw hulp en bijstand voor, 
tijdens en na hare bevalling is verleend ; 

0. dat blijkens de stukken, namens het bur
gerlijk armbestuur van Gaasterland aan D. de 
Meer f 3.- zijn verstrekt, ten einde hem in 
staat te stellen zijn vrouw in het Academisch 
Ziekenhuis te Groningen of elders te doen op
nemen; 

dat mitsdien tot het vertrek van D . de Meer 
en diens gezin uit de gemeente Gaasterland 
en zijn latere komst te Franeker invloed, 
in den zin van artikel 40 der Armenwet, van 
wege het burgerlijk armbestuur in de eerstge
noemde gemeente heeft medegewerkt ; 

dat het verstrekken van de evenvermelde 
geldsom door den bovengenoemden armmees
ter niet gerechtvaardigd werd door den toe
stand, waarin de vrouw verkeerde, aangezien 
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in de geneeskundige verzorging van deze arme, 
indien daaraan behoefte bestond, naar de be
palingen van de Armen wet, door het burgerlijk 
armbestuur van Gaasterland had moeten wor
den voorzien, behoudens de toepassing van 
artikel 39bis der Armenwet, voorzoover daar
voor t ermen aanwezig waren; 

dat de weigering van het burgerlijk armbe
stuur te Franeker om de kosten van eventueele 
verpleging van de vrouw van De Meer voor 
rekening van deze instelling te nemen, aan het 
burgerlijk armbestuur te Gaasterland geen aan
leiding had mogen geven, het gezin door het 
verstrekken van een kleine geldsom naar elders 
te doen vertrekken, waardoor de rechtens 
op het burgerlijk armbestuur van Gaasterland 
rustende verplichting om voor eene eventueele 
verpleging van de vrouw zorg te dragen, op 
eene andere gemeent e werd afgewenteld; 

dat onder deze omstandigheden termen aan
wezig waren voor de toepassing van artikel 40, 
2e lid, der Armenwet ; 

dat het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten mitsdien niet behoort t e worden ge
handhaafd; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het besluit van Gede

puteerde Staten van Friesland van 16 Juni 1938, 
n°. 199, l e Afd. B., te beslissen, dat de kosten 
van de ondersteuning van het gezin D. de Meer 
voor den tijd van één jaar ten laste komen van 
het burgerlijk armbestuur van Gaasterland. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

28 Octob e1· 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Ten omechte. hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een begrootings
wijziging, waarbij een belooning was uit
getrokken voor een plaatsvervangenden 
secretaris en een plaatsvervangenden ont
vanger tijdens ziekte van den secretaris
ontvanger, zulks voor de 4e maand der 
ziekte, nadat een dergelijke belooning voor 
de eerste drie maanden der ziekte door 
hen was goedgekeurd, welke onthouding 
van goedkeuring was gegrond op de om
standigheid, dat inmiddels was gebleken, 
dat het evenwicht in de begrooting voor 
het betrokken dienstjaar was verstoord en 
de dienst met een nadeelig saldo zou slui
ten. Immers hadden de beide plaatsver
vangers redelijkerwijze kunnen verwach
ten, dat zij ook over de 4e maand een 
belooning als zoodanig zouden ontvangen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Schipluiden tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 4/8 Mei 1937, G. S. n°. 282/1, 3e 
Afd., waarbij goed keuring is onthouden aan het 
besluit van den raad dier gemeente van 29 
October 1936/ 16 April 1937, tot wijziging van 
de begrooting voor het dienstjaar 1936, in ver
band met het toekennen van een belooning 
aan den plaatsvervangend secretaris en aan 
den plaatsvervangend ontvanger; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
September 1937, n°. 348; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 October 1938, 
n°. 24608, afd. B. B. ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
bij hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat den Secretaris-ontvanger der gemeente 
Schipluiden aanvankelijk een ziekteverlof is 
verleend voor den tijd van 3 maanden, gedurende 
welk tijdvak de burgemeest er als plaatsver
vangend secretaris en een ambtenaar t er secre
tarie als plaatsvervangend ontvanger is op
getreden ; dat t erzake van deze vervanging aan 
den plaatsvervangend secretaris en den plaats
vervangend ontvanger een belooning is toe
gekend van respectievelijk f 390.87 en f 152.03 ; 
dat het ziekteverlof van den secretaris-ontvanger 
voornoemd nader m et 1 maand is verlengd en 
dat ook gedurende dit tijdvak op vooromschre
ven wijze in de waarneming zijner functie 
is voorzien ; dat het voorliggende besluit be
doelt om ook over de vierde maand der ver
vanging een belooning toe te kennen ; dat uit 
een ingekomen comptabiliteitsbesluit van den
zelfden datum als het bovengenoemde alsmede 
uit sindsdien ingezonden besluiten blijkt, dat 
het evenwicht in de begrooting der gemeente 
Schipluiden voor het dienstjaar 1936 is ver
stoord en deze dienst met een nadeelig saldo 
zal sluiten ; dat onder deze omstandigheden 
de uitgaven tot de strikt noodzakelijke dienen 
te worden beperkt ; dat hun college in verband 
hiermede van oordeel is, dat de toekenning 
van een belooning aan den plaatsvervangend 
secretaris en den plaatsvervangend ontvanger 
over de vierde maand der vervanging, te meer 
nu zij over de eerste 3 maanden daarvan reeds 
een niet onbelangrijke belooning hebben ge
noten, achterwege behoort te blijven ; 

dat de raad der gemeente Schipluiden in 
beroep aanvoert, dat gedurende het tijdvak 
van 1 Juli 1936 tot en met 31 October 1936, 
waarin aan den secretaris-ontvanger dezer ge
meente een ziekteverlof werd verleend, de burge
meester als p laatsvervangend secretaris en een 
ambtenaar t er secretarie als plaatsvervangend 
ontvanger is opgetreden ; dat de raad aan den 
plaatsvervangend secretaris en aan den plaats
vervangend ontvanger ter zake van de voren
bedoelde vervanging een belooning in het voor
uitzicht heeft gesteld, gelijk aan respectievelijk 
de helft van de over het tijdvak der vervanging 
voor den secretaris dezer gemeente geldende 
minimum-jaarwedde en de helft van de over 
het tijdvak der vervanging voor den ontvanger 
dezer gemeente geldende minimum-jaarwedde; 
dat Gedeputeerde Staten de vorenbedoelde be
looning over drie maanden hebben goedgekeurd ; 
dat, indien Gedeputeerde Staten over de vierde 
maand der vervanging geen belooning wenschten 
te zien toegekend op grond, dat bleek, dat 
de dienst 1936, zou sluiten m et een nadeelig 
saldo, zij hun zienswijze voor en niet na afloop 
van de maand der vervanging hadden moeten 
mededeelen ; dat de betrokken personen der
halve niet in de gelegenheid zijn gew"est na 
het vernemen van het gevoelen van Gedepu
teerde Staten als plaatsvervangend secreta.ris 
en plaatsvervangend ontvanger te bedanken; 
dat de betrokken personen ingevolge geen enkele 
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wettelijke bepaling of bepaling van het ambte
narenreglement met de waarneming van de 
functies van secretaris en ontvanger konden 
worden belast ; dat de raad zich moreel ver
plicht acht aan hen, die op zijn last in het voor
uitzicht van een belooning een maand hebben 
gearbeid, de toegezegde belooning uit te keeren; 

0 dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
1 September 1936 eene begrootingswijziging, 
waarbij gelden waren uitgetrokken voor de 
belooning van den plaatsvervangenden secre
taris en den plaatsvervangenden ontvanger over 
Juli en Augustus en bij hun besluit van 6 Oc
tober 1936 een begrootingswijziging, waarbij de 
bedoelde belooning ook voor de maand Sep
tember op de begrooting een plaats vond, 
zonder meer hebben goedgekeurd; 

dat Gedeputeerde Staten in hun bestreden 
besluit overwegen, dat gebleken is, dat het 
evenwicht in de begrooting der gemeente 
Schipluiden voor het dienstjaar 1936 is verstoord 
en deze dienst met een nadeelig saldo zal 
sluiten ; 

dat dit blijkbaar echter aan Gedeputeerde 
Staten niet bekend was, toen zij op 1 September 
1936 en op 6 Oct. 1936 de verhooging der uit
gaven goedkeurden om de belooning te betalen 
voor den extra-arbeid van den plaatsvervangen
den secretaris en den plaatsvervangenden ont
vanger, en evenmin aan den gemeenteraad, toen 
hij , op 29 October 1936 aan de genoemde per
sonen over de maand October 1936 dezelfde 
belooning toekende als zij met goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten over de drie vorige 
maanden hadden genoten ; 

dat onder deze omstandigheden ook de 
wijziging der begrooting, geschied bij besluit 
van den gemeenteraad van S hipluiden van 
29 October 1936/16 April 1937 alsnog behoort 
te worden goedgekeurd, waartoe te meer aan
leiding bestaat, nu de beide betrokkenen, ge
zien het feit, dat zij reeds over 3 maanden met 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten een be
looning voor hun diensten respectievelijk als 
plaatsvervangende secretaris en plaatsver
vangende ontvanger hadden genoten, rede
lijkerwijze hebben kunnen verwachten, dat 
zij ook over de vierde maand een zoodanige 
belooning zouden ontvangen ; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit, 

het besluit van den raad der gemeente Schip
luiden van 29 October 1936/16 April 1937, tot 
wijziging van de begrooting voor het dienst
jaar 1936, alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

28 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Al kan niet elke belooning aan ambte
naren voor het verrichten van overwerk 
als een noodzakelijke uitgave worden aan
gemerkt, wo is dit in casu wel het geval, aan
gezien mede, gelet op het kort tijdsbestek, 
waarbinnen de extra werkzaamheden, 
waarop deze beloon ingen betrekking heb
ben, moesten worden verricht, hier sprake 

is van overwerk van zooclanigen omvang, 
dat het niet aangaat den betrokken amb
tenaren daarvoor geen vergoed ing toe te 
kennen. 

Nu de begrooting voor 1938 doo,· Ged. 
Staten nog niet is goedgekeurd, is er voor 
een beslissing omtrent een wijziging van 
die begrooting nog geen plaats. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ridderkerk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
holland van 24 Mei/3 Juni 1938, B. n°. 6700---
6701/12 (3e Afd.), G. S. n°. 475/1, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de raadsbeslui
ten dd. 29 April 1938, tot wijziging van de 
begrootingen voor 1937 en 1938, nummers 
16/95 en 803/23 ; 

:Oen Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van· Bestuur, gehoord, advies van 14 
September 1938, n°. 438; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlanclsche Zaken van 24 October 1938, 
n°. 24303, afcleeling B. B. ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
bij hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat bij de evenbedoelde raadsbesluiten werd 
geraamd respectievelijk f 54.50 en f 67.
wegens belooning van ambtenaren voor over
werk, verricht ter uitvoering van de circulaire 
van Onzen Minister van Sociale Zaken van 4 
December 1937, n°. 200---1255, afdeeling W. en 
S. ; dat de gemeente Ridderkerk zoowel over 
het jaar 1937 als over het jaar 1938 extra steun 
uit het Werkloosheidssubsidiefonds voor het 
sluitend maken van den gewonen dienst der 
begrooting noodig heeft ; dat reeds in ver
band hiermede elke niet strikt noodzakelijke 
verhooging van uitgaven dient te worden ver 
meden ; dat toekenning aan ambtenaren van 
extra belooniogen voor het verrichten van 
overwerk slechts als noodzakelijk kan worden 
erkend, indien dat overwerk van bijzonderen 
grooten omvang is geweest ; dat in het onder
havige geval door een drietal ambtenaren 
gedurende een tijdvak van drie maanden res
pectievelijk 100½, 100½ en 42 uren werd over
gewerkt; dat naar hun oordeel de omvang van 
dit overwerk matig moet worden genoemd ; 
dat clan ook voor het toekennen van de geraamde 
extra belooningen geen bewilliging behoort 
te worden verleend ; 

dat de raad der gemeente Ridderkerk in be
roep aanvoert, dat ter voldoening aan de circu
laire van Onzen Minister van Sociale Zaken dd. 
4 December 1937, n°. 200-1255, afdeeling W. 
en S., gewijzigd en aangevuld bij die van 16 
December daaraanvolgend n°. 201-1255, afd. 
W. en S., in zijne gemeente voor de ondersteund 
wordende werkloozen de voorgeschreven stam
kaarten zijn ingevoerd ; dat, teneiode deze 
kaarten tijdig gereed te hebben, door het per
soneel van het crisisbureau gedurende het tijd
vak 16 December 1937-25 Januari 1938 
eiken avond is overgewerkt ; dat dus de hier
voren vermelde overuren niet, zooals Gedepu
teerde Staten hebben overwogen, gemaakt zijn 
in een tijdvak van drie maanden, doch in een 
tijdsbestek van nog niet ten volle zes weken, 
in welk tijdvak bovendien nog de K erstdagen 
en de Nieuwjaarsdag vielen; dat, daar de 
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Ministerieele circulaires voorschreven, dat 
de rekenkaarten en de stamkaarten vóór een 
bepaalden datum moesten zijn ingevoerd 
en met het schrijven dier kaarten niet kon wor
den begonnen, voordat de nadere voorschrif
ten van Onzen Minister en het benoowgde 
materieel waren ontvangen, voor het in orde 
brengen der kaarten slechts ongeveer twee 
maanden t\jd werd gelaten ; dat het bij een 
aantal ondersteunden, gelijk de gemeente 
Ridderkerk heeft - op 31 December 1937 nog 
433 met een wekelijksch steunbedrag van 
f 4339.- , onmogelijk is om dat in dien korten 
tijd onder de normale kantooruren door het 
gewone personeel te doen geschieden en het 
derhalve diende te gebeuren of in overuren of 
gelijk in vele gemeenten door extra personeel, 
welk laatste voor de gemeente veel duurder zou 
zijn uitgekomen ; dat het invoeren der stam
kaarten binnen zoo'n korten tijd enkel is ge
schied op voorschrift van Onzen Minister van 
Sociale Zaken en het daaruit voortvloeiende 
werk van buitengewonen aard en omvang dan 
ook niet als een normaal matig overwerk kan 
worden aangemerkt; dat voor de ambtenaren, 
waar zij, t en einde de kaarten binnen den voor
geschreven termijn gereed te hebben, bijna 
avond aan avond gemiddeld vier uren hebben 
overgewerkt, een billijke belooning van slechts 
f 0.50 per uur alleszins gerechtvaardigd is; dat, 
wat de onthouding der goedkeuring op de 
begrootingswijziging voor 1938 betreft, nog 
wordt opgemerkt, dat de begrooting zijner ge
meente . voor het dienstjaar 1938 nog niet 
door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd en 
het nemen eener beslissing omtrent eene wij
ziging wer be~ooting zij ns inziens, gelijk ook 
onlangs nog bij Ons besluit inzake een beroep 
van de gemeente R enkum is beslist, niet kan 
plaats hebben, voordat omtrent de oorspronke
lijke begrooting een beslissing is genomen ; 

0. wat betreft de wijziging van de begrooting 
der gemeente Ridderkerk voor het dienstjaar 
1937, dat een gemeente als de onderhavige 
in verband met hare fin ancieele positie iedere 
niet strikt noodzakelijke uitgave went te ver
mijden; 

dat echter, al kan niet elke belooning aan 
ambtenaren voor het verrichten van overwerk 
als een noodzakelijke uitgave worden aange
merkt, zulks met de onderwerpelijke, door 
den gemeenteraad van Ridderkerk beoogde 
belooningen wel het geval is, aangezien, mede 
gelet op het korte tijdsbestek, waarbinnen de 
extra-werkzaamheden, waarop deze belooningen 
betrekking h e bben, m oesten worden verricht, 
hier naar Ons oordeel sprake is van overwerk van 
zoodanigen omvang, dat het niet aangaat den 
betrokken ambtenaren daarvoor geen vergoeding 
t oe t e kennen ; 

dat er te minder aanleiding bestaat om tegen 
het doen van deze uitgave bezwaar te maken, 
nu de gemeente, door de evenbedoelde werk
zaamheden te doen verrichten in overwerk, 
de noodige zuiuigheid heeft betracht, aange
zien w t anders had moeten geschieden door 
extra-personeel, hetgeen uiteraard een hoogere 
uitgave zou hebben gevorderd ; 

dat ook tegen de bedragen der toe te kennen 
belooningen geen bezwaar bestaat ; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Gede
puteerde Staten, voorzoover daarbij aan het i 

besluit van oen raad der ~emeente Ridderkerk 
van 29 April 1938, n° . 16/95, tot wijziging van 
de begrooting w er gemeente voor het w enst
jaar 1937 goedkeuring is onthouden, niet kan 
worden gehandhaafd ; 

0. wat betreft de wijziging van de begrooting 
der hierbedoelde gemeente voor het wenstjaar 
1938, dat , zooals uit de stukken is gebleken, 
de begrooting der gemeente Ridderkerk voor 
het dienstjaar 1938 door Gedeputeerde Staten 
nog niet is goedgekeurd ; 

dat zulks echter medcbrengt, dat er voor eene 
beslissing omtrent een wijziging van w e be
grooting nog geen plaats is ; 

dat Gedeputeerde Staten dan ook ten on
rechte bij hun bestreden besluit reeds thans 
tot niet-goedkeuring van het desbetreffende 
besluit van de raad der gemeente R idderkerk 
zijn overgegaan ; 

dat mitswen het bestreden besluit van Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland voorzoover 
daarbij aan het raadsbesluit van 29 April 
1938, n°. 803/23, goedkeuring is onthouden, 
niet kan worden giihandhaafd ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met gegrondverklaring van het beroep het 

bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland te vernietigen en het raadsbe
sluit van 29 April 1938, n°. 16/95, alsnog goed 
te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

29 Octobe,· 1938. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22 bis j0

• 

art. 19.) 
Terecht hebben Ged . Staten goedkeu

ring onthouden aan een raadsbeslu it ex 
art. 22bis 2e lid , nu geen der 21 leer) in
gen meer dan 4 k.m. van de hoofdschool 
in het dorp verwijderd woont, en zij zon
der bezwaar die school langs een ui tste
kenden weg kunnen bereiken. 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Nieuwolda tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 24 Mei 1938, n°. 118, 3e afd., (Provinciaal 
blad n°. 41), waarbij goedkeuring is onthouden 
aan zijn besluit van 25 Januari 1938, waarbij 
is beslist, dat ingevolge artikel 19 d "r Lager
Onderwijswet 1920 wordt gevorderd de in
standhouding van de openbare school voor 
gewoon lager onderwijs, genaamd Oosterschool, 
in zijn gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
û ctober 1938, n°. 535; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
October 1938, n°. 12219, afd. L.O . ; 

0. dat het genoemde besluit van Gedepu
teerde Staten steunt op de overweging, dat 
naar hun oordeel de instandhouding der open
bare lagere school De Oosterschool ingevolge 
artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 niet 
wordt gevorderd ; 
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dat dAaad der gemeente Nieuwolda in be
roep aanvoert, dat de Oosterschool centraal 
is gelegen in een buurtschap, welke historisch 
is gegroeid, zoodat haar verdwijning zeer 
zeker als een grnot gemis door de bevolking 
dezer buurtschap zou worden gevoeld ; dat 
in de onmiddellijke omgeving dezer buurtschap 
is gelegen een gedeelte van het gemeentelijke 
uitbreidingsplan, zoodat verwacht mag worden, 
dat in de naaste toekomst het aantal leerlingen 
der Oosterschool weer zal toenemen ; dat bij 
opheffing dezer school de leerlingen voor het 
ontvangen van openbaar lager onderwijs aan
gewezen zullen zijn op de school in het dorp, die 
voor een negental der thans schoolgaande kin
deren is gelegen op een afstand van meer dan 4 
km, terwijl deze afstand voor een zevental 
kinderen van 3 tot 4 km bedraagt ; dat op de 
gronden, hier aangevoerd, in geval van op
heffing der Oosterschool in de gemeente Nieuw
olda niet meer zou worden voldaan aan het voor
schrift van artikel 19, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920, daar er van een genoegzaam 
aantal scholen, toegankelijk voor alle kinderen 
zonder onderscheid van godsdienstige gezind
heid, niet meer zou kunnen worden gesproken ; 
dat de opheffing der Oosterschool bovendien 
geen enkele werkelijke bezuiniging zou opleveren, 
daar het aantal leerkrachten der dorpsschool, 
:in verband met de overplaatsing van de leer
lingen naar deze school, stellig met één zou 
moeten worden vermeerderd ; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
de Oosterschool 21 leerlingen telt, welke -
anders dan in het beroepschrift wordt beweerd 
- geen van allen meer dan 4 km van de hoofd
school in het dorp verwijderd wonen en zonder 
bezwaar die school langs een uitstekenden 
weg kunnen bereiken ; 

dat onder die omstandigheden niet kan wor
den gezegd, dat niet voldaan wordt aan den 
in artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 
gestelden eisch, dat in de gemeente voldoend 
onderwijs in een genoegzaam aantal scholen 
wordt gegeven ; 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht hun 
goedkeuring aan het raadsbesluit hebben ont
houden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

29 Octobe,· 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22bis j 0

• 

art. 19.) 
De instandhouding der onderhavige school 

wordt krachtens art. 19 gevorderd, nu die
genen der ouders, die in den omtrek der 
school wonen hun kinderen ten getale van 
33, naar de naastbijzijnde openbare scho
len moeten zenden, waarheen de afstand 
voor 13 leer! ingen meer dan 4 k.m . be
draagt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

L . 1938. 

den raad der gemeente Opsterland tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 20 April 1938, n°. 80, 2e Afd. , waarbij, 
naar aanleiding van zijn besluit van 9 Decem
ber 1937, waarbij is verklaard, dat de instand
houding van de openbare lagere school te Duurs
woude, in zijne gemeente, ingevolge artikel 
19 der Lager-Onderwijswet 1920 wordt gevor
derd, is besloten : 1. het voormelde raadsbesluit 
niet goed te keuren, 2. uit te spreken, dat de in
standhouding der openbare lagere school te 
Duurswoude, gemeente Opsterland, niet inge
volge het genoemde artikel 19 wordt gevorderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 12 
October 1938, n°. 530; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 
October 1938, n°. 12283, Afdeeling L.O.; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun evenver
meld besluit hebben overwogen, dat de open
bare lagere school te Duurswoude wordt be
zocht door 33 leerlingen ; dat de afstand der 
school tot die te Wijnjeterp 2.4 km bedraagt 
en tot die te Bakkeveen 3.4 km. ; dat de 
leerlingen der school te Duurswoude zonder 
veel bezwaar een van beide genoemde s<,holen 
kunnen bezoeken; dat hun college het oordeel 
van den raad derhalve niet kan deelen ; 

dat de raad der gemeente Opsterland in 
beroep aanvoert, dat ook naar zijn meening 
weliswaar het afstandselement bij de beoordee
ling van de vraag, of een school ingevolge artikel 
19 der Lager-Onderwijswet 1920 in stand gehou
den moet worden, een belangrijke rol zal moeten 
spelen, doch dan in den geest van de in artikel 
13 der wet vervatte regeling rekening dient te 
worden gehouden met de afstanden van de wo
nin~ der schoolgaande kinderen tot de dichtst
bijzijnde openbare lagere school; dat vooral 
in een plattelandsgemeente met kleine dorps
kommen en verder zeer verspreid wonende 
bevolking dit des te meer van beteekenis is ; 
dat voor verschillende kinderen de afstand naar 
een der scholen te Wijnieterp of Bakkeveen niet 
gering is, hetgeen moge blijken uit het feit, 
dat van de 34 kinderen, die thans de school be
zoeken, niet minder dan 13 meer dan 4 km en 
10 leerlingen 2 km of meer, doch minder dan 
4 km van een der genoemde scholen wonen ; 
dat het hem ten slotte wil voorkomen, dat het 
- getuige het overleg tusschen R egeering en 
Staten-Generaal dat aan haar totstandkoming 
is voorafgegaan - niet in overeenstemming 
met de bedoeling van de Concentratie-wet zou 
zijn de onderwerpelijke openbare lagere school 
te doen verdwijnen, te minder niet, nu zich te 
Duurswoude het geval voordoet, dat in de 
onmiddellijke nabijheid van de kom van dit 
dorp wel een bijzondere school aanwezig is 
en na eventueele opheffing van de school te 
Duurswoude niet, m eer een openba,e aanwezig 
zou zijn. zoodat het gevolg van deze opheffing 
in strijd met de bedoeling van de wet - in 
de pract,jjk zeer zeker zou neerkomen, op een 
overheveling van leerlingen van het openbaar 
naar het bijzonder onderwijs, aangezien verschil
lende ouders er terecht bezwaar tegen zouden 
hebben. dat hunne kinderen - en vooral de 
kleinere - door weer en wind betrekkelijk 
groote afstanden zullen moet.en afleggen en 

30 
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daarbij van een vrij drukken en tevens smallen 
verkeersweg gebruik zouden moeten maken ; 
dat het hem derhalve wil voorkomen, dat het 
deel der bevolking van het dorp Duurswoude 
en om~eving. dat zijne kinderen openbaar 
onde~w1js wil doen genieten, daartoe overeen
komstig artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 
niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld, 
indien de open bare school t er plaatse wo•·dt op
geheven; 

0 . dat in dit geschil moet worden beslist, 
of ingeval van opheffing van de openbare school 
t e Duurswoude zou kunnen gezegd worden, dat 
in de gemeente Opsterland niet voldaan zou 
zijn aan den eisch van artikel 19, le lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, dat aldaar voldoend 
lager onderwijs moet worden gegeven in een 
o:enoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
}ili;deren zonder onderscheid van godsdienstige 
gezindheid toegankelijk zijn ; 

dat, de omstandigheden, zooals die zich in 
het onderhavige geval voordoen, in aanmer
king genomen, naar Ons oordeel de opheffing 
van de openbare school te Duurswoude inder
daad niet met het bepaalde in de evengenoemde 
wetsbepaling vereenigbaar is; 

dat met name het deel der bevolking in de 
gemeente Opsterland, dat zijne kinderen 
openbaar onderwijs wil doen genieten, niet 
geacht kan worden daartoe overeenkomstig het 
meergemelde wetsvoorschrift voldoende in 
de gelegenheid t e zijn gesteld, indien diegenen 
onder hen, die in Duurswoude en omgeving wo
nen, hunne kinderen, ten getale van 33, naar 
de naastbijzijnde openbare scholen moeten 
zenden, waarheen, blijkens de stukken, de 
afstand voor 13 leerlingen meer dan 4 km be
draagt; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920 ; 
Hebben ~oedgevonden en verstaan : 
met vermetiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten, het vorenvermelde 
besluit van den raad der gemeente Opsterland 
alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

31 October 1938. KO I KLIJK BESLül'l'. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 5e I id 
[ nieuw]). 

In een gesch il omtrent de toepass ing van 
art. 101 5e- lid (nieuw) moet worden be
antwoord de vraag op welk bedrng is te 
stell en het bedrag per leerling, dat vo l
doende moet worden geacht voor de rede-
1 ij ke behoeften van een norma le school in 
de onderhav ige gemeente. De terzake ge
raadpleegde organen van het Rij ksschool
toez icht komen aan de hand van ccni ge 
aan de ervaring ontleende normen en in 
aanmerking nemend de leerlingenaantal
len en de schoolruimten in de bijzondere 
schol en in deze gemeente tot een schatting 
van bedoeld bedrag per leerling van f x. 
R eken ing houdende met de bedragen, die 
volgens opgaven van het gemeentebestuur 
de schoolbesturen de laatste jaren voor 
hunne scholen noodig hebben gehad, acht 
de Krnon deze schatting aanvaardbaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Beuningen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 14 Juni 1938, N°. 214, waarbij, met 
vernietiging van het beslnit van den raad der 
gemeente Beuningen van 15 October 1937, N°. 
310, het bedrag, dat overeenkomstig artikel 
101, vijfde lid, juncto artikel 55 bis, eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve van 
de bijzondere scholen voor gewoon lager onder
wijs in de gemeente Beuningen voor het jaar 
1938 zal worden beschikbaar gesteld, is vast
gesteld op f 7,50 per leerling ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
October 1938, N°. 520 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 26 
October 1938, N°. 12270, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Beuningen bij 
besluit van 15 October 1937 het bedrag, be
doeld in artikel 101, 5e lid, der Lager- Onder
wijswet 1920 voor het jaar 1938 heeft bepaald 
op f 6.- per leerling voor het bijzonder ge
woon lager onderwijs, uit overweging, dat in de 
gemeente geen open bare school voor gewoon of 
uitgebreid lager onderwijs bestaat, echter wel 
bijzondere scholen voor gewoon lager onder
wijs; dat in dit geval volgens artikel 101, vijfde 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 tegelijk met 
het vaststellen van de begrooting van inkom
sten en uitgaven der gemeente moet worden 
bepaald het bedrag, dat per leerling voor de 
bijzondere scholen onderscheidenlijk voor ge
woon ·of voor uitgebreid lager onderwijs, in 
het jaar waarvoor de begrooting geldt, als ver
goeding zou worden beschikbaar gesteld, t er 
bestrijding van de kosten bedoeld in het eerste 
lid van artikel 55bis der Lager-Onderwijswet 
1920, indien in de gemeente wel openbare scho
len voor gewoon of voor uitgebreid lager onder
wijs zouden bestaan ; dat naar zijne meening, 
ge$rond op tot dusver voor het bijzonder onder
wiJS in deze gemeente vereischte bedragen, 
met het bovengenoemde bedrag kan worden 
volstaan; 

dat, nadat een tweetal schoolbesturen bij 
Gedeputeerde Staten van Gelderland verhoo
ging hadden gevraagd van het bij vorenvermeld 
raadsbesluit vastgestelde bedrag per leerling, 
deze bij hun besluit van 14 Juni 1938, N°. 214, 
met wijziging in zooverre van het raadsbesluit, 
het daarin bedoelde bedrag hebben bepaald op 
{ 7,50 per leerling, daarbij o.a. overwegende, dat 
het gemeentebestuur opmerkt, dat de gemid
delde kosten van de in de gemeente Beuningen 
aanwezige vier Roomsch-Katholieke bijzondere 
lagere scholen over de jaren 1931-1933 op 
ongeveer f 6,75 kunnen worden aangehouden. 
bij welke berekening de Protestantsche Christe
lijke school in verband met haar klein aantal 
leerlingen over dat tijdvak buiten beschouwing 
is gelaten ; dat de door den raad toegekende 
vergoeding weliswaar f 0,75 lager is dan dit 
gemiddeld bedrag, doch dat hierbij in aanmer
king dient te worden genomen, niet alleen, dat 
de schoolbesturen onder de huidige wetgeving 
te voren weten naar welke exploitatievergoeding 
zij de uitgaven hebben te regelen, mad,r ook, 
dat het bestuur der Roomsch-Katholieke 
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jongensschool t e Beuningen-dorp, welke onge
veer 200 leerlingen t elt, over de jaren 1931-
1933 kon volst aan met een bedrag van f 5,90 
per leerling, zoodat niet kan worden ingezien, 
waarom voor de overige bij zondere lagere scho
len in de gemeente Beuningen bij een zuinig be
heer een vergoeding van f 6.- per leerling on
toereikend zou zijn : dat uit de door den Onder
wijsraad overgelegde berichten van het Rijks
schooltoezicbt blijkt, dat in de voorgaande 
jaren de aa nschaffing van leer- en hulpmiddelen 
en het onderhoud van het schoolgebouw, o.m. 
aan de Roomsch-Katholieke jongensschool te 
Beuningen-dorp, door een t e ver doorgevoerde 
bezuiniging in het gedrang zij n gekomen, 
waaruit t e verklaren is, dat voor deze school 
een bedrag van slechts f 5,90 per leerling werd 
uitgegeven; dat deze uitgaaf mitsdien geen 
juisten maatst af kan vormen voor de over l 938 
toe t e kennen exploitatievergoeding, die trouwens 
volgens de door het gemeentebestuur zelf ge
maakte berekening van het gemiddelde be
drag der werkelijke kosten over de jaren 1931-
1933 op t en minste f 6,75 bad moeten zijn ge
st eld, terwijl het evenmin t e verdedigen is op 
dit bedrag een aftrek van f 0,75 t oe t e passen 
op dezen grond, dat de schoolbesturen nu t e 
voren kunnen weten hoe de t ering naar de 
nering moet worden gezet ; dat een door het 
Rijksschooltoezicbt gemaakte berekening van 
de kosten bij een sobere exploitatie van de vijf 
bijzondere lagere scholen in de gemeente 
Beuningen aantoont, dat een vergoeding van 
f 7.- per leerling geacht moet worden in de 
redelijke behoeften der scholen t e voorzien ; 
dat Gedeputeerde Staten zich met het evenge
noemde bedrag kunnen vereenigen, met dien 
verst ande, dat deze vergoeding nog verhoogd 
moet worden met f 0,50 voor administratie
kosten ; 

dat van het genoemde besluit van Gedepu
teerde Staten de raad der gemeente Beuningen 
bij Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat, indien mocht blijken , dat een 
bedrag van f 5,90 ontoereikend is ter voorzie
ning in de normale exploitatiekosten der bij
zondere lagere scholen, naar 's ra.ads meening een 
bedrag van f 6,79 zeer zeker voldoende kan 
worden geacht, aangezien dit bedrag is berekend 
volgens het hoogste en laagste gemiddeld e 
bedrag tezamen, wegens de exploitatiekosten 
van 4 bijzondere scholen in deze gemeente ( de 
Protestantsche Christ elijke school uitgezon
derd) over de jaren 1931 tot en met 1933 ; dat 
in het bedrag van f 6,79 zijn inbegrepen de 
kosten van administratie, zoodat dit bedrag niet 
met f 0,50 per leerling behoeft t e worden ver 
hoogd ; dat Onze Minist er van Onder wijs, 
Kunsten en Wetenschappen bij beschikking van 
30 Juni 1938, N°. 7657, afdeeling L.O., be
schikkende op de adressen van het bestuur der 
Roomsch-K atholieke bijzondere lagere scholen, 
P astoor-van-der-Marckstraat B. 170 en B. 185, 
te Weurt, gemeente Beuningen, d.d. 28 April 
1938, het bedrag per leerling voor deze scholen 
voor het jaar 1938 heeft vastgest eld op f 7.
uit overweging : ,,dat de uit t e keeren ver
goeding (f 6.- per leerling) mede in verband 
met den vrij hoogen ouderdom der gebouwen, 
waarin de beide bovenbedoelde bijzondere 
lagere scholen zijn gehuisvest, voor haar rede
lij ke behoeften met inbegrip van de kosten voor 
leer- en hulpmiddelen, ontoereikend moet 

worden geacht;"; dat, indien t en aanzien van 
bijzondere gevallen, namelijk scholen met een 
vrij hoogen ouderdom, het bedrag op f 7 .- is 
bepaald, een overweging, welke geenszins geldt 
voor de andere bijzondere scholen in deze 
gemeente, waarvan de besturen evenmin een 
verzoek tot Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen hebben gericht, 
als bedoeld in artikel lOlter der Lager-Onder 
wijswet 1920, de bepaling van het bedrag op 
f 7 ,50 per leerling als algemeen geldende norm 
voor de bijzondere scholen in deze gemeente t e 
hoog moet worden geacht ; dat bijvoorbeeld 
over de jaren 1934 tot en met 1936 de volgende 
bedragen per leerling zijn t oegekend, waartegen 
de schoolbesturen geen bezwaar hebben ken
baar gemaakt : 1934 f 6,99, 1935 f 6,83 en 1936 
f 6,06 ; dat, gelet op zijne berekening van het 
bedrag per leerling op f , 769, het door Gedepu
teerde Staten bepaalde bedrag op f 7,50 per 
leerling te hoog en mitsdien niet juist moet 
worden geacht ; . 

0 . dat in dit geschil de vraag moet worden 
beantwoord , op welk bedrag is t ~ st ellen het 
bedrag per leerling, dat voldoende moet wordeu 
geacht voor de redelijke behoeften van een 
normale school in de gemeente Beuningen ; 
dat de t er zake geraadpleegde organen van 
het Rijksscbooltoezicht aan de hand van eenige 
aan de ervaring ontleende normen en in aan
merking nemende de leerlingenaantallen en de 
schoolruimten in de bijzondere scholen t e 
Beuningen komen tot een schatting van het be
doelde bedrag per leerling van f 7.- ; 

dat Wij , rekening houdend met de bedragen, 
die volgens opgave van het gemeentebestuur 
de schoolbesturen de laatst e jaren voor hunne 
scholen noodig hebben gehad, de schatting van 
het Rijksscbooltoezicht van het bedrag per 
leerling op f 7.- aanvaardbaar achten ; 

dat met name eenerzijds niet valt in t e zien, 
waarom - zooals de gemeenteraad, die het 
bedrag per leerling op f 6 per jaar beeft vast
gesteld, van oordeel is - bier in de voornaamste 
plaats als maatstaf zouden moet en gelden de 
uitgaven ad f 5,90 per leerling, waarmee het 
bestuur der Roomsch-Katholieke jongensschool 
t e Beuningen-dorp, welke het hoogste leer
lingenaantal heeft, over de jaren 1931- 1933 
kon volstaan, t e minder, wijl blijkens de over 
gelegde stukken deze school al t e zuinig is be
heerd geworden ; 

dat anderzijds op grond van de in de stukken 
vervatte gegevens en becijferingen moet worden 
aangenomen , dat een bedrag per leerling van 
f 7,50,- zooals Gedeputeerde Staten dit wen
schen te zien bepaald - zou uitgaan boven 
hetgeen een normale school t e Beuningen mag 
geacht worden redelijkerwijze noodig t e hebben; 

dat mitsdien de bestreden beslissing niet kan 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben ~oedgevonden en verst aan : 
met vermetiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten en van het vorenge
noemde raadsbesluit, het bedrag, bedoeld in 
artikel 101 , vijfde lid , der Lager -Onderwijswet 
1920, in het jaar 1938 voor de bijzondere scholen 
voor gewoon lager onderwijs in de gemeente 
Beuningen vast te stellen op f 7.- per leerling. 

Onze Minist er van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B .) 
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31 October 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielreglement art. 8.) 

Ged. Staten hebben terecht den onder
werpelijken weg gesloten vel'klaard voor 
motorrijtuigen en aanhangwagens, waar
aan de belasting van eenig wiel een maxi
mum van x K. G. overschrijdt. De om
stand igheid, dat hieruit voor de aan dezen 
weg wonenden eenige last of schade za l 
voortvloeien, mag geen reden zijn om 
dezen maatregel achterwege te laten, aan
gezien in dat geval , tot schade van het 
algemeen belang, de verharding van den 
weg geheel wu verdwijnen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingest eld door 

G. van Malkenbor st e.a., te Barneveld, C. 
Mast enbroek e.a., t e Barneveld, Mr. A. C. van 
den Brand, te Barneveld, namens W. H euveling, 
te Bunschoten, G. Bekebrede, t e Barneveld, 
het bestuur der Coöperatieve Landbouwers
bank en Handelsvereeniging "Barneveld en 
Omstreken", t e Barneveld, en W. van E ssen, 
te Barneveld, t egen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 15 Februari 1938 
No. 186, inzake geslotenverklaring van den 
Kallenbroekerweg, loopende van den weg van 
Achterveld naar Terschuur nabij de halte 
Terschuur tot de bebouwde kom van Barne
veld, voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
waarvan de belasting van eenig wiel een maxi
mum van 800 kg overschrijdt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
October 1938, N°. 479; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 October 1938, N°. 489, Af
deeling Waterstaatsrecht; 

O. dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat de Kallenbroekerweg door de gemeent e 
Barneveld is voorzien van een lichte verharding 
vàn 3 m breedte, ten behoeve van de daar langs 
gelegen landbouwbedrijven ; dat de aard dezer 
verharding echter niet toelaat, dat ook het 
normale uit het west en naar Barneveld komende 
verkeer v.v van dezen weg gebruik maakt, in 
plaats van de vroe~er gebruikelijke, iets langere 
route over den RiJksweg en den N-ijkerkerweg 
t e volgen ; dat het derhalve gewenscht is, 
den Kállenbroekerweg gesloten te verklaren 
voor wielbelastingen, uitgaande boven die, 
waarbij een licht vrachtvervoer - in het bijzon
der voor het afhalen van melk van de aan dien 
weg gelegen b oerderij en - _nog juist ~ogelijk 
is ; dat het feit, dat de weg m klasse B 1s mge
deeld, aan het gevaar voor wegvernieling niet 
voldoende t egemoet komt ; 

dat tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
bij Ons in beroep zijn gekomen : 

1°. G. van Malkenborst, expediteur, te 
Barneveld, en anderen, allen landbouwers en 
veehandelaren, wonende in de buurt schap 
Kallenbroek, 2°. C. Mastenbroek, melkhande
laar de Barneveld, 3°. G. Bekebrede, houder 
eener pluimveemesterij en slachterij , te Barne
veld, 4°. het bestuur der Coöperatieve Land
bouwersbank en Handelsvereeniging " Barne
veld en Omstreken", te Barneveld, 5°. W. van 
E ssen, melkhandela.ar , te Barneveld, aanvoeren-

de, dat zij door het besluit ernstig in hunne 
bedrijven worden benadeeld ; 

dat het hun door den geringen maximum
wieldruk van 800 kg thans onmogelijk gemaakt 
is voor de uitoefening van hun bedrijf van den 
evengenoemden weg gebruik t e maken, daar 
zij dezen weg nog slechts met een leege vracht
auto kunnen berijden ; 

6°. Mr. A. C. van den Brand, t e Barneveld, 
namens W . H euveling, t e Barneveld, aanvoe
rende, dat W . H euveling en anderen door de 
onderwerpelijke sluiting ernstig in hunne be
langen worden benadeeld ; dat hij toch t e 
Barneveld, Kallenbroekerweg 8, een melk
transportbedrijf heeft gevestigd, welke melk
auto's - waarvan de belasting der wielen 800 
kg overschrijdt - reeds sedert ongeveer tien 
jaren dagelijks melk ophalen van aan den voor
noemden weg gelegen boerderijen ter aflevering 
aan het ontvangstation te Amerongen der Naam
looze Vennootschap Galac Condensed Milk 
Compan.v, te Rotterdam; dat bij sluiting van 
den K allenbroekerweg als voormeld hij de melk 
met kleinere wagens zal moeten ophalen, die 
hij dan alleen voor het ophalen van melk langs 
den Kallenbroekerweg zich zal moeten aan
schaffen ; dat voorts het ophalen der melk met 
kleinere wagens het maken van meer ophaal
ritten, extra-kosten medebrengende, en ver
traging in het melkvervoer, nadeel voor de 
kwaliteit der melk en den prijs, dien zij kan 
opleveren, zal veroorzaken ; dat de bovenge
noemde sluiting van den Kallenbroekerweg dus 
zoowel voor W- H euveling als voor de aan dien 
weg wonende melkleveranciers nadeelig zal zijn ; 

0. wat betreft het beroep van W. van Essen, 
dat, terwijl het bestreden besluit van Gedepu
t eerde Staten op 22 Februari 1938 t er openbare 
kennis is gebracht, het beroepschrift van dezen 
appellant eerst op 31 Maart 1938 bij Onzen 
Commissaris in de provincie Gelderland is 
ingekomen; 

dat mitsdien de termijn van derti$ dagen, 
in artikel 3, 2de lid, der Motor- en Rtjwielwet 
voor het instellen van beroep gegund, door 
dezen appellant niet is inachtgenomen, wes
halve hij in zijn beroep niet kan worden ont
vangen; 

0. wat betreft de beroepen der overige appel
lanten : dat Gedeputeerde Staten van Gelder
land naar Ons oordeel t erecht den onderwer
pelijken weg gesloten hebben verklaard ; 

dat, al moge hieruit voor de aan dezen weg 
wonenden eenige last of schade voortvloeien, 
zulks toch geen reden mag zijn om deze maat
regel achterwege t e laten, aangezien in dat 
geval, tot schade van het algemeen belan$, 
de verharding vàn den weg geheel zou verdwiJ
nen; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het Motor
en Rijwielreglement; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
1°. W. van Essen niet-ontvankelijk te 

verklaren in zijn beroep ; 
2°. de overige beroepen ongegrond te ver

klaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 
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31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 22; 

M. en R.Regl. art. 4.) 
Rechtb.: Het bewezenverklaarde, dat 

de bestuurder, na aan den rechterkant 
van den weg met zijn motorrijtuig te 
hebben stilgestaan, zonder tijdig een 
behoorlijk teeken te hebben gegeven, 
links den weg is opgereden juist toen 
op korten afstand achter hem een auto 
naderde, is niet strafbaar, daar men -
uitgaande van art. 22 M. en R.wet -
den eisch stellend, dat iemand onder de 
gegeven omstandigheden verplicht is 
een behoorlijk teeken te geven in strijd 
komt met lid 5 van art. 4 Mot. en 
Rijw.Regl. 

H. R.: Het - na aan den rechter
kant van den weg met zijn motorrijtuig 
te hebben stilgestaan - links den weg 
oprijden terwijl op korten afstand van 
achter een auto nadert , is ongetwijfeld 
eene wijze van rijden, waardoor de vei
ligheid van het verkeer wordt in gevaar 
gebracht. In het midden kan thans blij
ven de vraag wat rechtens zoude zijn, 
indien de gereq. wel tijdig een "behoor· 
lijk teeken" had gegeven. In elk geval 
verliest de voorschreven, met art. 22 

aanhef en onder a M. en R.wet strij
dige, wijze van rijden dat karakter 
geenszins door de vermelding, dat ge
req. niet tijdig een "behoorlijk teeken" 
heeft gegeven. 

Veroordeeling uitgesproken. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de 
Arr.-Rechtbank te Arnhem, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van gemelde 
Rechtbank, van 31 Mei 1938, waarbij, in 
hooger beroep, met vernietiging van een 
door het Kantongerecht aldaar op 16 Febr. 
1938 gedane uitspraak, de gerequireerde J. 
J. G ., waschindustrieel, te Arnhem, ter zake 
van het te zijnen laste bewezen verklaarde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Kantonrechter te Arnhem heeft bij 
vonnis van 16 Februari 1938 bewezen ver
klaard dat gerequireerde op of omstreeks 
17 December 1937 des namiddags omstreeks 
3¼ uur in de gemeente Arnhem, als be
stuurder van een automobiel, daarmede aan
vankelijk stilstaande op de voor hem, ver
dachte, rechterzijde van den voor het open
baar verkeer ope nstaanden rijweg, het Nieu
we Plein (Westzijde) gekeerd in de richting 
naar de Rijnstraat, vervolgens zonder tijdig 
een behoorlijk teeken te geven dien weg 
naar voor hem links is opgereden in de 
richting naar de Rijnstraat juist toen op 
korten afstand achter hem een andere auto
mobiel, in dezelfde richting rijdende, naderde. 

Van oordeel dat dit feit strafbaar was en 
behoorde te worden gequalificeerd : het als 
bestuurder van een motorrijtuig, daarmede 
over een weg rijden, op zoodanige wijze, dat 

de veiligheid van het verkeer wordt in ge
vaar gebracht, veroordeelde de Kantonrech
ter gerequireerde in een geldboete van f 15 
te vervangen door 6 dagen hechtenis. 

D e Rechtbank te Arnhem, aan wie de 
zaak in hooger beroep werd onderworpen 
had daarover een andere meening. Bij von
nis van 31 Mei j.l., waartegen het cassatie
beroep is gericht nam zij weliswaar dezelfde 
feiten als bewezen aan, maar, wat de straf
baarheid daarvan betrof, overwoog zij dat 
de telastelegging blijkbaar niet uitgaat van 
een gedachte aan art. 4 Motor- en Rijwiel
reglement (het artikel dat onder meer han
delt over de door bestuurders van motorrij
tuigen bij verandering van richting te geven 
teekens) van welke overtreding niet de ele
m enten in de telastelegging voorkomen, doch 
blijkbaar uitgaat van art. 22 der Motor- en 
Rijwielwet en dan den eisch stelt, dat wan
neer iemand, stilstaande ter rechterzijde van 
een weg en daarna dien weg naar voor hem 
links oprijdt, terwijl op korten afstand ach
ter hem een andere auto hem achterop rijdt, 
verplicht zou zijn een behoorlijk teeken te 
geven. Betreffende dien eisch overwoog zij 
verder dat deze echter in strijd is met het 
bepaalde bij het se lid van genoemd art. 4 
luidende : dat tot het geven van meer of 
andere teekens, dan in art. 4 is voorgeschre
ven, de bestuurders niet kunnen worden 
verplicht. 

Derhalve was volgens de Rechtbank het 
bewezenverklaarde niet strafbaar en moest 
gerequireerde worden ontslagen van rechts
vervolging. 

De Officier van Justitie te Arnhem heeft 
bij tijdig ingediende schriftuur als middel 
van cassatie voorgesteld: 

.,S. van art. 22 aanhef en sub a der Mo
tor- en Rijwielwet door den verdachte, die 
ter zake van die overtreding had terechtge
staan voor den Kantonrechter te Arnhem 
met vernietiging van het desbetreffend~ 
yonnis te ontslaan van alle rechtsvervolging 
m stede van hem te veroordeelen." Volgens 
den geachten requirant moet een beroep op 
het vijfde lid van art. 4 van het Motor- en 
Rijwielreglement falen, wijl dat artikel -
voorzoover in casu van belang (namelijk in 
lid 1 sub b) - voorschriften inhoudt voor 
den bestuurder van een motorrijtuig, die 
daarmee rijdende, van richting wil verande
ren . I n het onderhavige geval nu stond die 
bestuurder stil en reed daarna in schuinsch
linksche richting weg, zoodat van een ver
andering van richting gedurende het rijden 
of van een voornemen daartoe niet de rede 
was e n zulks dezen bestuurder ook nie t is 
verweten. D e Officier van Justitie oordeelt 
deze aangelegenheid niet alleen juridisch 
doch ook uit een oogpunt van verkeerstech~ 
niek_ van :t:,elang. Zoude toch, zegt hij, de 
stellmg m1Jner Rechtbank juist zijn en de 
gedraging van dezen verdachte niet onder 
h~t bereik van art. 22 der Motor- en Rij
w_1elwet vallen, dan zoude aanvulling van 
d,e wet met een desbetreffende bepaling 
geboden zijn. 
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Volgens mij heeft de requirant gelijk. Niet 
alleen is het juist dat de zaak van belang 
is, maar ook dat de Rechtbank haar ver
keerd heeft ingezien. De bedoeling van den 
steller der dagvaarding was niet in de eerste 
plaats om gerequireerde te verwijten, dat hij 
geen teeken heeft gegeven, maar wel dat 
hij na te hebben stil gestaan den weg naar 
links is opgereden juist toen een auto na
derde. Die, het verkeer ingevaar brengen
de, manceuvre heeft hij gedaan en nog wel 
zonder door het tijdig geven van een teeken 
te waarschuwen. 

E en stilstaande auto die zal gaan rijden 
behoeft volgens de wettelijke bepalingen 
geen teeken te geven. Evenmin een rijdende 
auto, die wat naar links gaat uitwijken om 
een vóór haar rijdende auto etc. in te halen 
of een vóór haar parkeerende auto etc. voor
bij te rijden. Wenschelijk is het onder die 
omstandigheden echter wel en verboden is 
het zeker niet. Edoch niet in dat verzuim 
ligt de fout die in de eerste plaats aan ge
requireerde verweten wordt, maar in het 
naar links gaan rijden op een zeer onge
schikt moment, toen n.l. een andere auto 
naderde. De fout is nog vergroot door onder 
die omstandigheden zelfs geen teeken te 
geven. 

Ik concludeer dat Uw Raad het middel 
gegrond zal verklaren, en het vonnis van de 
Rechtbank zal vernietigen, doch alleen voor
zooveel betreft de beslissing dat het bewe
zene niet strafbaar is en gerequireerde van 
alle rechtsvervolging werd ontslagen. 

Voorts dat Uw Raad, t en principale 
rechtdoende, het bewezene strafbaar zal ver
klaren omdat het oplever t : het a ls bestuur
der van een motorrijtuig daarmee rijden 
.>ver een weg op zoodanige wijze dat de 
veiligheid van het verkeer wordt in gevaar 
gebracht en den gerequireerde deswege straf
baar zal verklaren omdat van eenigen straf
uitsluitingsgrond niet is gebleken. 

Tenslotte dat Uw Raad met toepassing 
van art. 22 en 29 van de Motor- en Rijwiel
wet gerequireerde op grond van den aard 
en de beteekenis van het feit zal veroordee
len in een geldboete van f 15 bij niet beta
ling of verhaal te vervangen door hechtenis 
van 6 dagen. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raa dsheer 

Taverne ; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: 
(zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank uit het vernietigde 
vonnis · heeft overgenomen de bewezenver
klaring, luidende: ,,dat de verdachte op of 
omstreeks 17 December 1937 enz. ( zie con
clusie) ; 

0. dat de Rechtbank dit bewezene niet 
strafbaar heeft geoordeeld, met ontslag van 
rechtsvervolging als voormeld, op de navol
gende gronden: 

,,dat de telastelegging blijkbaar n iet uit-
11;aat van eene gedachte aan art. 4 Motor-

en Rijwielreglement van welke overtreding 
niet de elementen in de telastelegging voor
komen, doch blijkbaar uitgaat van art. 22 

der Motor- en Rijwielwet en dan den eisch 
stelt, dat, wanneer iemand, stilstaande ter 
rechterzijde van een weg en daarna dien weg 
naar voor hem links oprijdt, terwijl op kor
ten afstand achter hem eene andere auto 
hem achterop rijdt, verplicht zou zijn een 
behoorlijk teeken te geven; 

dat deze eisch echter in strijd is met het 
bepaalde bij het se lid van genoemd art. 4, 
luidende: dat tot het geven van meer of 
andere teekens, dan in art. 4 is voorgeschre
ven, de bestuurders niet kunnen worden 
verplicht ;" 

0. dat requirant daartegen bij schriftuur 
heeft aangevoerd: 

"Een beroep op het vijfde lid van art. 4 
van het Motor- en Rijwielreglement moet 
naar mijne meening falen, wijl dat artikel 
- voorzoover in casu van belang (namelijk 
in lid 1 sub b) - voorschriften inhoudt 
voor den bestuurder van een motorrijtuig, 
die, daarmede rijdende, van richting wil 
veranderen. In het onderhavige geval nu 
stond die bestuurder stil en reed daarna in 
schuinsch-linksche richting weg, zoodat van 
een verandering van richting gedurende het 
rijden of van een voornemen daartoe geen 
sprake was en zulks dezen b estuurder in de 
inleidende dagvaarding ook niet is verweten. 

Niet alleen juridisch is deze aangelegen
heid van belang, doch ook uit een oogpunt 
van verkeerstechniek. Zoude toch de stelling 
der Rechtbank juist zijn en de gedraging 
van dezen verdachte niet onder het bereik 
van art. 22 der Motor- en Rijwielwet val
len, dan zoude aanvulling van die Wet met 
een desbetreffende bepaling geboden zijn." 

0. aangaande een en ander: 
dat in de bewezenverklaring ten laste van 

den bestuurder wordt aangenomen, dat hij, 
na aan den rechterkant van den weg met 
zijn motorrijtuig te hebben stilgestaan, links 
den weg opreed juist toen op korten afstand 
achter hem een in dezelfde richting rijdende 
automobiel naderde; dat dit ongetwijfeld 
eene wijze van rijden is, waardoor de veilig
heid van het verkeer wordt in gevaar ge
bracht; dat thans in het midden kan blijven 
de vraag, wat rechtens zoude zijn, indien de 
gerequireerde wel tijdig een "behoorlijk tee
ken" had gegeven, doch in elk geval voor
schreven wijze van rijden in strijd met art. 
22 aanhef en onder a van de Motor- en 
Rijwielwet, dat karakter geenszins verliest 
door de vermelding dat gerequireerde niet 
tijdig een "behoorlijk teeken" heeft gegeven; 

0. dat het cassatiemiddel derhalve ge
grond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzoover daarbij het bewezene niet 
strafbaar is verklaard en de gerequireerde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 der \Vet 
R. 0.: 

Verklaart het bewezene strafbaar als op
leverend na te noemen strafbaar feit; 
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Qualificeert het bewezene als: het als be
stuurder van een motorrijtuig daarmede over 
een weg rijden op zoodanige wijze, d at de 
veiligheid van het v erkeer wordt in gevaar 
gebracht; 

Verklaart den verdachte strafbaar, zijnde 
niet gebleken van eenige omstandigheid, 
waardoor zijn strafbaarheid zoude zijn uit
gesloten ; 

0. dat na te noemen straf moet geacht 
worden in overeenstemming te zijn m et 
aard en ernst van het begane feit ; 

Gezien de artt. 22, 29 Motor- en Rijwiel
wet, 23 Sr. ; 

Veroordeelt den verdachte tot eene geld
boete van vijftien gulden, bij niet betaling 
of verhaal te vervangen door hechtenis voor 
den tijd van zes dagen . 

(N. J.) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet Uitoefening Genees
kunst artt. 1 en 3.) 

Het verwijderen van gezichtsharen , 
zij het met blijvend gevolg, is een be 
handeling, welke niet valt onder het 
begrip "uitoefening der geneeskunst" 
naar de daarvan in art. 3 j O 

1 der Wet 
van 1 Juni 1865 S . 60, regelende de 
uitoefening der geneeskunst, gegeven 
omschrijving, zoodat niet m ag worden 
aangenomen , dat gerequireerde door de 
advertentie : ,,Gelaatsverzorging. Ge
zichtsharen. Blijvende verwijdering en z." 
in het betrokken dagblad te doen op
nemen , in het openbaar heeft aan ge
kondigd de geneeskunst uit te oefenen. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de 
Arr.-Rechtbank te Utrecht, requirant van 
cassatie tegen een vonnis dier Rechtbank 
van 26 April 1938, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een schriftelijk vonnis 
van het Kantongerecht te Utrecht van 5 Oc
tober 1937, de gerequireerde M. R., schoon
heidsspecialiste, wonende te Utrecht, met 
aanhaling van art. 3 der Wet van 1 Juni 
1865 S. 60, regelende de uitoefening der Ge
neeskunst, is strafbaar verklaard ter zake 
van : ,,niet geneeskundige zijnde, in het open
baar aankondigen, dat zij de geneeskunst 
uitoefent", zonder oplegging van straf. 

Conclusie van den Adv.-G en. Rombach. 

D e Rechtbank te Utrecht heeft, met ver
nietiging van een vonnis van den Kanton 
rechter aldaar, bij haar vonnis van 26 April 
1938, waartegen dit beroep is gericht, ten 
laste van gerequireerde bewezen verklaard, 
dat zij in de maand April 1937 te Utrecht, 
terwij l zij niet was geneeskundige, bevoegd 
tot de uitoefening van de geneeskunde hier 
te lande, door het doen opnemen in het te 
Utrecht onder het publiek verspreide 
nieuws- en advertentieblad "Utrechtsch 

Dagblad" van 24 April 1937 van een aan
kondiging van den navolgenden of ongeveer 
navolgenden inhoud : 

,,Gelaatsverzorging. Gezichtsharen. Blij
vende verwijdering. Nieuwste, snelle metho
de. Gre R., Rich. Wagnerlaan ... Oog in Al. 
Telefoon ...... Wetensch. gedipl. Specialiste. 
All. beh. na afspraak" in het openbaar heeft 
aangekondigd, dat zij de geneeskunst hier 
te lande uitoefende, bestaande in het ver
leenen van genees- of heelkundigen bijstand 
tot het blijvend verwijderen van gezichts
haren als bedrijf. 

De Rechtbank had ter zitting als des
kundige gehoord Prof. Dr. Th. M. van 
Leeuwen, die, evenals de in eersten aanleg 
als deskundige gehoorde chirurg Dr. W . J . 
Gerber, van meening was, dat het blijvend 
verwijderen van gezichtsharen moet worden 
beschouwd als een tot de geneeskunst be
hoorende handeling, immers bij die han
deling een haarwortel moet worden gedood 
en dat dooden van dien haarwortel een blij
vende verandering teweegbrengt in de sa
menstelling en den onderlingen samenhang 
van het weefsel van een mensch. 

Naar aanleiding van een betoog van ge
requireerde ter zitting, dat de in de dag
vaarding omschreven aankondiging geen 
aankondiging inhoudt, dat zij de ger.iees
kunst uitoefent, daar onder geneeskunst 
slechts is te verstaan elke bijstand indien 
deze geschiedt met de werkelijke of voor
gewende strekking om daarmede een gene
zende werking op een krank lichaamsdeel 
uit te oefenen , en dat bij blijvende verwij
dering van gezichtsharen door een schoon
heidsspecialiste van een kwaal of gebrek bij 
de behandelde personen geen sprake is en 
het door haar gepleegd feit mitsdien niet 
strafbaar is, had de Rechtbank overwogen 
dat dit verweer wordt verworpen op grond 
van de in de beide deskundigenverklaringen 
gelegen feiten en omstandigheden, blijkende 
immers uit die verklaringen dat het blij
vend v erwiideren van gezichtsharen, teweeg
brengend een blijvende v erandering in de 
samenstelling van den onderlingen samen
hang van het weefsel van een mensch, moet 
worden opgevat als het uitoefenen van een 
tot de geneeskunst behoorende handeling. 

De Rechtbank heeft vervolgens het feit 
en gerequireerde strafbaar geoordeeld. Even
wel nam zij b ij de strafoplegging in aanmer
king den geringen ernst van het gepleegde 
en de ter zitting afgelegde verklaring van 
Prof. van Leeuwen d at geneeskundigen per
sonen voor blijvende haarverwijdering ver
wijzen naar schoonheidsspecialist en en die 
personen niet zelve b ehandelen, dat die be
handeling door behoorlijk onderlegde schoon
heidsspecialisten geen gevaren oplevert en 
hem geen gevallen bekend zijn, dat gemelde 
behandeling door schoonheidsspecialisten 
nadeelige gevolgen voor b ehandelde per
sonen heeft opgeleverd. 

Om die reden en omdat ter zitting geble
ken was, dat gerequireerde een behoorlijke 
opleiding als schoonheidsspecialiste heeft 
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gevolgd, achtte de Rechtbank termen aan
wezig om geen straf op te leggen. 

De Officier van Justitie te Utrecht, wien 
het blijkbaar, in verband met de belangen 
van de volksgezondheid en de wenschen van 
den Geneeskundigen Inspecteur daarvan, 
om een principieele uitspraak te doen is, 
stelt bij tijdig ingediende memorie van cas
satie de volgende cassatiemiddelen voor: 

I. ,,S. door n . t. van art. 352 2e lid Sv. 
en door v. t. van art. 351 Sv., door bij ge
meld vonnis het telastegelegde bewezen te 
verklaren, het een strafbaar feit te verkla
ren en de gerequireerde deswege strafbaar 
te verklaren, inplaats van gerequireerde te 
ontslaan van alle rechtsvervolging; 

II. S. door v. t. van artt. 1, 3 en 19 van 
de wet van 1 Juni 1865 S . 60, regelende de 
uitoefening der geneeskunst door ten on
rechte te beslissen, dat het bewezenver
klaarde feit oplevert de overtreding om
schreven in art. 3 - te lezen in verband 
met art. 1 - van genoemde wet tegen welke 
overtreding in art. 19 van genoemde wet 
straf is bedreigd, dat immers art. 3 van bo
venvermelde wet aan den niet-geneeskun
dige verbiedt in het openbaar aan te kon
digen, dat hij de geneeskunst uitoefent, ter
wijl volgens art. 1 van genoemde wet onder 
uitoéfening der geneeskunst moet worden 
verstaan het verleenen van genees- heel- of 
verloskundigen raad of bijstand als bedrijf, 

dat volgens vaste jurisprudentie van Uwen 
Raad onder het verleenen van genees- of 
heelkundigen raad of bijstand moet worden 
verstaan het verleenen van raad of bijstand 
met de werkelijke of voorgewende strekking 
om de genezing van een ziekte of kwaal te 
bevorderen, 

dat nu in casu feitelijk niets anders is 
bewezen verklaard, dan dat gerequireerde 
in het openbaar heeft aangekondigd, dat zij 
als bedrijf bijstand verleende tot het blij
vend verwijderen van gezichtsharen, 

dat de Rechtbank, ten onrechte overwe
gende dat het blijvend verwijderen van ge
zichtsharen, teweeg brengend een blijvende 
verandering in de samenstelling van het 
weefsel van een mensch, moet worden opge
vat als het uitoefenen van een tot de ge
neeskunst behoorende handeling, ten on
rechte heeft beslist, dat het bewezene op
levert de overtreding van art. 3 van boven
vermelde wet.,, 

Zooals men ziet, zijn de twee cassatie
middelen er feitelijk slechts een: Het be
wezene is niet strafbaar krachtens de wet 
van 1865 en de Rechtbank, die anders 
meent, past de artt. 3 en 19 dier wet onjuist 
toe. Dit is de stelling, die de geachte requi
rant poneert, om een beslissing in hoogsten 
aanleg te verkrijgen. 

Wat is daarvan? 
Wij hebben hier weder, evenals onlangs 

de wetgever bij de vaststelling van de zoo
genaamde opticienswet, te maken met "de 
grensgebieden van de uitoefening van de 
geneeskunst." 

Behalve opticiens, heilgymnastiektoepas-

senden en masseurs, wier werkzaamheden 
bij die wijziging van de wet van '65 met 
name genoemd worden, bevinden zich op 
die gebieden, onder zeer veel anderen, ook 
de schoonheidsspecialisten. 

Zonder twijfel zullen deze laatstgenoem
den zich daarvan bij de uitoefening van hun 
bedrijf te allen tijde ernstig bewust moeten 
zijn. Overschrijding der wettelijke grens is 
gemakkelijk en wat hun vak betreft geloof 
ik niet, dat de betere afbakening, die de 
bovenbedoelde wetswijziging heêft gezocht, 
veel zal baten. Zij mogen niet de genees
kunst uitoefenen, hetgeen naar de door den 
geachten requirant met juistheid vermelde 
definitie van den Hoogen Raad beteekent, 
dat zij geen raad of bijstand mogen ver
leenen, die de werkelijke of voorgewende 
strekking heeft om genezing van een ziekte 
of kwaal te bevorderen. (Zie o. a. Uw arrest 
van g Nov. 1931 W. 12419, dat mede tot de 
opticienswet den stoot heeft gegeven.) 

Zij mogen evenmin in het openbaar aan
kondigen dat zij de geneeskunst uitoefenen. 
Zij mogen dus niet handelingen verrichten 
of zich bij het publiek beschikbaar stellen 
voor het verrichten van handelingen die ge
nezing van een ziekte of kwaal ten doel 
hebben. Kan men nu echter zeggen, dat ge
requireerde dit laatste met de haar geïm
puteerde advertentie gedaan heeft? Mijns 
inziens niet. Over kwalen of ziekten wordt 
daarin niet gerept en evenmin kan men zeg
gen dat stilzwijgend daarop gedoeld wordt. 
Haargroei op het gelaat wordt door vrou
wen niet gewenscht. Het gebruik, de mode, 
zoo men wil, brengt haar niet mee. Met 
zekerheid kan men dit hier te lande voor 
den tegenwoordigen tijd constateeren. Dat 
de haargroei echter behoudens misschien 
zeer bijzondere gevallen, een kwaal of ziekte 
zou zijn, zal niemand bewer~n. 

Toch zou dit het geval moeten zijn m . i . 
om te kunnen volhouden, zooals de Recht
bank doet, dat het epileeren als genezing 
van een kwaal of ziekte kan worden opgevat. 

Het oordeel van de deskundigen, dat de 
Rechtbank overneemt, heeft mij niet over
tuigd, omdat ik het criterium van genezen 
in hun beschrijving van het toegepaste pro
cedee niet terugvindt. Van veel belang is 
m . i . ook dat Prof. van Leeuwen, die im
mers zijn patiënten zonder meer verwijst 
naar de schoonheidsspecialisten , tot dusver 
blijkbaar hun onbevoegdheid tot deze zoo
genaamde "uitoefening der geneeskunst" 
nooit heeft aangenomen. 

Ik ben van meening, dat de hulp die ge
requireerde aan het publiek heeft aange
boden, het blijvend verwijderen van ge
zichtsharen als gelaatsverzorging, niet het 
uitoefenen van geneeskunst is en, behoudens 
natuurlijk de verantwoordelijkheid volgens 
het gemeene recht, hier te lande mag wor
den verleend. 

Ik concludeer dat het middel gegrond is 
en dat Uw Raad het vonnis van de Recht
bank zal vernietigen, alleen wat de straf
baarverklaring van het feit en van ver-
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<lachte betreft en ten aanzien van de beslis
sing dat geen straf wordt opgelegd en dat 
Uw Raad zelf rechtdoende het feit niet 
strafbaar zal verklaren en gerequireerde als
nog zal ontslaan van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag vati den Raadsheer 

Meckmann, vervangende den Raadsheer van 
der Meulen; 

Gelet op de middelen van cassatie door 
den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur: (zie conclusie); 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is telastegelegd, dat zij in de 
maand April 1937 te Utrecht, enz. (zie de 
bewezenverklaring in de conclusie); 

dat de Rechtbank, met qualificatie en 
beslissing betreffende de straf als voormeld, 
het te laste gelegde bewezen heeft ver
klaard, welke beslissing zij onder meer doet 
steunen op de verklaringen van Professor 
Dr. van Leeuwen en van Dr. Gerber, ter 
terechtzitting, onderscheidenlijk van de 
Rechtbank en van het Kantongerecht, als 
deskundigen gehoord; 

dat de Rechtbank voorts gerequireerde's 
verweer, inhoudend, dat de in de dagvaar
ding omschreven aankondiging niet inhoudt 
dat gerequireerde de geneeskunst uitoefent, 
aangezien onder dit wettelijk begrip het 
blijvend verwijderen van gezichtsharen niet 
valt, heeft verworpen op grond van de in 
de verklaringen van voormelde deskundigen 
gelegen feiten en omstandigheden, blijkende 
immers uit die verklaringen, dat het blij
vend verwijderen van gezichtsharen, teweeg
brengend een blijvende verandering in de 
samenstelling van den onderlingen samen
hang van het weefsel van een mensch moet 
worden opgevat als het uitoefenen van een 
tot de geneeskunst behoorende handeling; 

0. aangaande de middelen: 
dat uit de weerlegging van gerequireerde's 

voormeld verweer blijkt, dat door de Recht
bank die gedeelten der telastelegging, 
waarin wordt uitgedrukt, dat gerequireerde 
door haar openbare aankondiging, dat zij 
bijstand verleende tot het blijvend verwij
deren van gezichtsharen als bedrijf, heeft 
te kennen gegeven dat zij de geneeskunst 
hier te lande uitoefende, en dat evengemelde 
bijstand was van genees- of heelkundigen 
aard, niet beschouwd als onderdeelen van 
het te laste gelegde en bewezenverklaarde 
feitelijke gebeuren, doch als rechtskundige 
gevolgtrekkingen door den steller der dag
vaarding uit dit feitelijk gebeuren gemaakt; 

dat de beide middelen, die tezamen een 
geheel vormen, terecht er tegen opkomen, 
dat de Rechtbank het in dier voege bewe
zen verklaarde heeft beschouwd als ople
verend een overtreding van art. 3 van voor
noemde wet, regelende de uitoefening der 
Geneeskunst; 

dat toch het verwijderen van gezichts
haren, zij het met blijvend gevolg, is een 
behandeling, welke niet valt onder het be
grip "uitoefening der geneeskunst", naar de 

daarvan in art. 3 juncto 1 der genoemde wet 
gegeven omschrijving, zoodat niet mag wor
den aangenomen, dat zij, door die adver
tentie in voormeld dagblad te doen opne
men, in het openbaar heeft aangekondigd, 
de geneeskunst uit te oefenen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch 
alleen wat betreft de strafbaarverklaring 
van het feit en van de verdachte en ten 
aanzien van de beslissing dat geen straf 
wordt opgelegd; 

En voorts rechtdoende krachtens art. 105 

der Wet R. 0.: 
Verklaart het bewezenverklaarde niet 

strafbaar; 
Ontslaat de gerequireerde van alle rechts

vervolging te dier zake. 
(N. J.) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Arbeidswet 1919 artt. 21 en 
68.) 

De omstandigheid, dat, ingevolge art. 
21 der Arbeidswet 1919, een arbeider , 
die langer dan twaalf uren per week 
arbeid pleegt te verrichten buiten fa
brieken of werkplaatsen, kantoren, enz., 
in die inrichtingen geen arbeid mag 
verrichten anders dan bij of krachtens 
Hoofdstuk IV § 2 der wet t.a.v. zijn 
arbeid buiten die inrichtingen is be
paald, brengt niet mede, dat t. a.v. den 
arbeid, door zoodanigen arbeider in een 
kantoor verricht, niet zouden gelden de 
voorschriften in § 6 betreffende arbeid 
in kantoren gegeven. Zoodanige arbeid 
wordt dus door de bepalingen van bei
de genoemde paragrafen beheerscht. 

De Rechtb. heeft dus, na te hebben 
vastgesteld, dat de K . - behalve an
dere werkzaamheden - toch ook ge
regeld eenigen tijd per week kantoor
werkzaamheden op het bedoelde kan
toor verrichtte, terecht aangenomen, dat 
te dien aanzien dan ook aan het voor
schrift van art. 68, lid 1, aanhef en sub a 
der wet moest worden voldaan. 

Op het beroep van J . D. P., directeur, te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Dord
recht van 14 April 1938, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een door het 
Kantongerecht te Gorinchem op 18 Januari 
1938 gewezen vonnis, requirant ter zake 
van : .,het als bestuurder van een onderne
ming, waarin arbeid wordt verricht, in een 
kantoor niet zorgen dat in die inrichting op 
eene plaats, die vrij toegankelijk is voor alle 
arbeiders in de inrichting werkzaam, eene 
gedagteekende en door hem onderteekende 
arbeidslijst, welke voldoet aan de in of 
krachtens art. 68 der Arbeidswet 1919 gege
ven voorschriften wordt opgehangen en op
gehangen blijft, zoodanig dat daarvan ge
makkelijk kan worden kennis genomen, ge
pleegd ten aanzien van één arbeider in den 
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loop van één dag", met aanhaling van de 
artt. 1, 4, 68 lid 1 sub a, 74 en 83 der Ar
beidswet 1919, 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van drie gulden, met be
paling van den duur der vervangende hech
tenis op drie dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Dordrecht heeft bij haar 
vonnis van 14 April 1938 het in deze zaak 
door den Kantonrechter te Gorinchem ge
wezen vonnis vernietigd en opnieuw recht 
doende ten laste van den requirant bewezen 
verklaard dat hij op 1 October jongstleden 
te ongeveer 2.30 uur des namiddags te Go
rinchem, als directeur van de N. ·V. Zuid
Hollandsche Bierbrouwerij te 's-Gravenhage, 
in welke onderneming op dat tijdstip door 
Mels Johannes Cornelis Leemans en Pieter 
de Kloe arbeid, bestaande in het bijhouden 
van de administratie, werd verricht in een 
aldaar in perceel Nonnenveld 2 gelegen kan
toor dier onderneming, niet heeft gezorgd 
dat in die inrichting, op een plaats, die vrij 
toegankelijk was voor alle arbeiders in de 
onderneming werkzaam, was opgehangen 
een aan de geldende voorschriften voldoen
de, gemelde personen betreffende, arbeids
lijst. 

Vervolgens over de strafbaarheid van dit 
feit beraadslagende is de Rechtbank naar 
aanleiding van een dienaangaande gevoerd 
verweer tot de conclusie gekomen dat voor
zooveel betreft bovengenoemden Leemans 
de verplichting om dezen op de arbeidslijst 
te vermelden niet bestond omdat deze, -
hoewel geen hoofd of bestuurder der onder
neming zelve - in hoofdzaak belast was 
met de leiding van het kantoor der onder
neming te Gorinchem zoodat het ten aan
zien van Leemans gepleegde feit niet straf
baar is en verdachte in zooverre moet wor
den ontslagen van rechtsvervolging zulks ten 
gevolge van art. 7 van het "werktijdenbe
sluit voor kantoren" 1937, waarin onder 
meer wordt bepaald dat art. 68 eerste lid 
onder a en tweede tot en met tiende lid der 
Arbeidswet 1919 (de bepalingen omtrent de 
arbeidslijst) niet van toepassing is op per
sonen die niet zijnde hoofd of bestuurder 
der onderneming, aan het hoofd staan van 
een kantoor of van een afdeeling daarvan en 
uitsluitend of in hoofdzaak met de leiding 
daarvan zijn belast. 

Een gelijke verdediging werd ter zitting 
van de Rechtbank gevoerd ten aanzien van 
genoemden de Kloe, doch deze werd feite
lijk ongegrond bevonden. 

Ook werd door de R echtbank te licht be
vonden een andere verdediging ten opzichte 
van den arbeider de Kloe gevoerd hierop 
neerkomende dat de Kloe gewoon was slechts 
korten tijd per week op het kantoor te wer
ken en overigens arbeid verrichtte als rei
ziger dus buiten fabrieken of werkplaatsen, 
kantoren enz. Dienaangaande overwoog de 
Rechtbank dat dit verweer moet worden 
verworpen, aangezien ter terechtzitting in 

hooger beroep is komen vast te staan dat 
genoemde de Kloe, behalve andere bezig
heden, toch ook geregeld eenigen tijd per 
week kantoorwerkzaamheden op het kan
toor der bierbrouwerij te Gorinchem ver
richt, hetgeen onder meer het geval was ten 
tijde bij dagvaarding vermeld. 

Tegen deze laatste overweging der Recht
bank is het hooger beroep in cassatie ge
richt. Als middel wordt voorgesteld: ,,S. of 
v . t. van art. 68 Arbeidswet 1919 en art. 
359 Sv. doordat de Rechtbank het betoog 
van den gemachtigde van verdachte, dat de 
in het vonnis vermelde de Kloe is te be
schouwen als iemand, die arbeid verricht 
buiten fabrieken of werkplaatsen, winkels, 
kantoren enz. en dat te zijnen aanzien het 
voorschrift van art. 68 der Arbeidswet der
halve geen toepassing vindt, verwerpt, op 
den grond dat is komen vast te staan, dat 
genoemde de Kloe, behalve andere bezighe
den, toch ook geregeld eenigen tijd per week 
kantoorwerkzaamheden op het kantoor van 
de bierbrouwerij te Gorinchem verricht, 
welke grond die beslissing niet kan dragen, 
omdat ook de arbeid, welke verricht wordt 
in een kantoor door iemand, die langer dan 
12 uren per week arbeid pleegt te verrich
ten buiten fabrieken of werkplaatsen, win
kels, kantoren enz. krachtens art. 21 Ar
beidswet geregeld wordt door § 2 dier wet 
en art. 68 dezer wet niet van toepassing is 
t. a. v . hen, wier arbeid in deze § 2 geregeld 
wordt." Bij pleidooi wordt dit middel nog 
nader toegelicht. De Rechtbank, zegt requi
rant, is van meening, dat, wanneer vast
staat, dat iemand arbeid verricht op een 
kantoor, ipso facto t. a . v. hem § 6 van 
hoofdstuk IV en dus ook art. 68 der Ar
beidswet toepasselijk zijn. Requirant acht 
deze meening onjuist. Volgens hem is het 
het systeem van de Arbeidswet, dat alle 
arbeiders in groepen worden verdeeld en 
voor iedere groep afzonderlijke bepalingen 
worden gegeven (de verschillende §§ van 
hoofdstuk IV Arbeidswet) en dat een arbei
der in het algemeen niet tegelijk tot twee 
groepen kan behooren. B .v. verricht een ar
beider in hoofdzaak arbeid in een fabriek 
(§ 3) dan wordt ook de arbeid, die hij daar
naast in een kantoor verricht, door deze § 3 
geregeld en is § 6, welke over arbeid in 
kantoren handelt, niet t. a . v . hem van toe
passing. 

Dat dit het systeem der wet is, zegt re
quirant, blijkt hieruit, dat in iedere § een 
bepaling voorkomt over den arbeid, welke 
behalve de specifiek in den § geregelde door 
den arbeider mag worden verricht. Aldus de 
artt. 21, 32, 43, 48, 53, 58, 63 en 66. 

In het onderhavige geval stond, volgens 
requirant, vast, dat de arbeider de Kloe vier 
dagen van de week op reis was en dus in 
hoofdzaak arbeid verrichtte als bedoeld in 
§ 2 van hoofdstuk IV der Arbeidswet. Blij
kens art. 2 1 der Arbeidswet wordt dan ook 
de a rbeid, welken de Kloe hiernaast ver
richtte door deze § 2 geregeld en aangezien 
art. 68 der Arbeidswet niet van toepassing 
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is op hen wier arbeid in § 2 geregeld wordt, 
had requirant ook t. a. v. den arbeider de 
Kloe van rechtsvervolging moeten worden 
ontslagen. 

Als het betoog van den requirant juist 
was, zou inderdaad het vonnis niet in stand 
kunnen blijven. 

Naar mijn meening is het onjuist. Het is 
niet waar dat in de verschillende paragrafen 
van hoofdstuk IV der Wet, dat over de ar
beids- en rusttijden handelt, de arbeiders in 
groepen worden verdeeld en dat een arbei
der in het algemeen volgens het systeem der 
wet niet tegelijk tot twee groepen kan be
hooren. In genoemd hoofdstuk wordt de 
arbeid, naar mate van de plaats waar zij 
verricht wordt, in soorten verdeeld en wor
den ten aanzien van iedere soort van arbeid 
afzonderlijke bepalingen gegeven ten aan
zien van arbeid en rusttijden. 

Het spreekt van zelf dat één arbeider 
meerdere van bedoelde soorten van arbeid 
kan verrichten. De reiziger de Kloe, die ook 
op het kantoor werkt, is daarvan een voor
beeld. 

Bepaalt nu de wet dat ten aanzien van 
arbeids- en rusttijden zoo iemand slechts 
aan de beperkende bepalingen geldende voor 
één soort onderworpen is? Zeker niet. Voor 
zoo iemand gelden beide beperkingen. 
Iemand kan werkzaam zijn in een winkel 
(§ 5) en op een kantoor (§ 6). In den win
kel mag hij geen arbeid verrichten tusschen 
II uur 's avonds en 6 uur 's morgens (art. 
47). In het kantoor mag hij geen werk ver
richten op Zaterdag na I uur des namiddags 
(art. 50). Of hii nu in hoofdzaak kantoor
bediende of winkelbediende is of misschien 
wel beide in gelijke mate doet niet ter zake. 
Beide beperkingen gelden voor hem. De 
wetgever was hiermee echter nog niet tevre
den en terecht. De winkelbediende die recht 
heeft op zijn vrijen tijd tusschen II uur 
's avonds en 6 uur 's morgens zou in dien 
tijd op het kantoor kunnen gaan werken. 
De kantoorbediende zou op zijn vrijen Za
terdagmiddag naar den winkel kunnen wor
den gedirigeerd. Om aan dit bezwaar tege
moet te komen zijn de artikelen in de wet 
opgenomen, waarop requirant zich voor zijn 
groepenverdeeling der arbeiders beroept. 

Krachtens deze artikelen volgen den ar
beider die geregeld buiten eenige inrichting 
of wel geregeld in een bepaald soort inrich
ting arbeid verricht (de grens is meer dan 
I2 uur per week) ook dan wanneer hij el
ders arbeid verricht, de beperkende bepalin
gen die te zijne n behoeve geschreven zijn. 

Voor den vollen winkelbediende, gelden 
ook buiten den winkel de beperkende be
palingen. Hij mag 's nachts niet naar het 
kantoor. Een volledige kantoorbediende mag 
ook buiten het kantoor op den vrijen Zater
dagmiddag geen arbeid verrichten. 

E en kantoorbediende als de Kloe echter 
die blijkbaar slechts zelden op kantoor komt 
werken mag gerust op Zaterdagmiddag bui
t en het kantoor werkzaamheden verrichten. 
Evenwel niet op het kantoor. Alle bepalin-

gen van § 6 gelden voor hem, behoudens 
waarschijnlijk art. 53. Ook moet zijn n aam 
op de arbeidslijst voorkomen, want blijkens 
hetgeen de Rechtbank als bewezen aannam 
is hij ongetwijfeld een op het kantoor werk
zame arbeider, voor wiens arbeidstijd § 6 
van hoofdstuk IV der wet geldt. 

Zeer duidelijk is ook het verschil met het 
geval berecht bij arrest van 20 Juni 1932 
W. 12523 door pleiter geciteerd. Op de ar
beidster, waarover het in dat geval ging, 
was krachtens de in art. 64 der Wet ge
maakte uitzondering de geheele regeling om
trent de arbeids- en rusttijden in de inrich
ting niet toepasselijk. Het spreekt wel van 
zelf dat zij dan ook op de arbeidslijst niet 
behoefde voor te komen. Met de Kloe is 
dit geheel anders en ik adviseer tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij op 1 October 1937 enz. (zie con
clusie); 

0. dat de Rechtbank het van de zijde 
van requirant gevoerd verweer, bij boven
aangehaald middel vermeld, heeft verwor
pen op den bij dat middel weergegeven 
grond; 

0. omtrent het middel: 
dat wel, ingevolge art. 2 1 der Arbeidswet 

I9I9, een arbeider, die langer dan twaalf 
uren per week arbeid pleegt te verrichten 
buiten fabrieken of werkplaatsen, kantoren, 
enz., in die inrichtingen geen arbeid mag 
verrichten anders dan bij of krachtens 
Hoofdstuk IV § 2 der wet ten aanzien van 
zijn arbeid buiten die inrichtingen is be
paald, doch dit niet, zooals het middel ten 
onrechte aanneemt, medebrengt, dat ten 
aanzien van den arbeid, door zoodanigen 
arbeider in een kantoor verricht, niet zou
den gelden de voorschriften, in § 6 betref
fende arbeid in kantoren gegeven, hetgeen 
ook uit geen enkel ander wetsvoorschrift 
kan worden afgeleid, en dus zoodanige ar
beid door de bepalingen van beide genoem
de paragrafen wordt beheerscht; 

dat dus de Rechtbank, na feitelijk te heb
ben vastgesteld, dat de Kloe, behalve andere 
bezigheden, toch ook geregeld eenigen tijd 
per week kantoorwerkzaamheden op het bij 
dagvaarding bedoelde kantoor verrichtte, 
terecht heeft aangenomen, dat te dien aan 
zien dan ook aan het voorschrift van art. 
68, lid I, aanhef en sub a, der wet moest 
worden voldaan, en het middel niet juist is; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Veewet art. 17.) 

Art. 17 der Veewet legt de verplich
ting tot kennisgeving [ van verschijnse
len van een besmettelijke ziekte bij het 
vee] ook op aan eigenaar, al is een 
ander houder of hoeder. Het artikel 
moet derhalve zoo worden verstaan, dat 
eigenaar en houder en hoeder tot ken
nisgeving verplicht zijn, maar met de 
kennisgeving door een dier drie per
sonen kan worden volstaan. 

Bij zijn bewering, dat alle schuld bij 
hem ontbreekt, doet req. een beroep op 
feiten, welke door den judex facti niet 
zijn vastgesteld. 

Op het beroep van M. P . 0 ., landbouwer 
te Tholen, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda van 
3 Maart 1938, bevestigende in hooger be
roep een mondeling vonnis van het Kanton
gerecht te Bergen-op-Zoom van 16 D ec. 
1937, inhoudende bekrachtiging behalve wat 
de strafoplegging betreft, na gedaan verzet 
van een bij verstek door dat Kantongerecht 
op 2 December 1937 gewezen vonnis, waar
bij requirant ter zake van: ,,als eigenaar van 
vee, dat verschijnselen van een besmette
lijke ziekte vertoont, hiervan niet terstond 
k ennisgeven aan den Burgemeester der ge
meente, waar het vee zich bevindt" met 
aanhaling van de artt. 1, 4, 7, 17 en 78 der 
Veewet en 23 en 91 Sr. is veroordeeld tot 
eene geldboete van honderdvijftig gulden 
subsidiair vijftig dagen hechtenis, terwijl bij 
het na verzet gewezen vonnis requirant is 
veroordeeld tot eene geldboete van honderd 
gulden, subsidiair dertig dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui 
dende : 

,,dat requirant door zijn voormelde ver
oordeeling geschon den acht voorschreven 
art. 1 7 der Veewet; 

dat volgens evengemelde wetsbepaling de 
daarin omschreven verplichting tot k ennis
geving rust op den eigenaar, houder of 
hoeder; 

dat de ratio van deze wetsbepaling is, dat 
de gemelde verplichting rust op dengene, 
die de zorg voor het vee heeft en die alzoo 
in staat is en de gelegenheid heeft voort
durend n a te gaan, of het vee verschijnselen 
van besmettelijke ziekte vertoont; 

dat vorenbedoelde wetsbepaling aanvan
k elijk dan ook slechts sprak van den houder 
of hoeder en daaraan later het begrip eige
naar is toegev oegd, opdat voorkomen zou 
worden, dat een eigenaar van vee zelf 
daarvoor zorgend wellicht als houder of hoe
der niet zou kunnen worden beschouwd; 

dat door het behoud van het voegwoord 
"of" in de omschrijving "eigenaar, houder 
of hoeder" wordt uitgedrukt, dat bij over-

treding slechts een dier personen strafrech
telijk aansprakelijk is en wel naar de ratio 
van die wetsbepaling degene, die het toe
zicht over het vee heeft; 

dat bij een andere opvatting ten onrechte 
die wetsbepaling wordt gelezen, alsof in 
plaats van "eigenaar, houder of hoeder" zou 
zijn geplaatst de uitdrukking "eigenaar, hou
der en hoeder"; 

dat uit de processtukken blijkt, dat in casu 
een ander dan requirant als hoeder met het 
toezicht op het onderwerpelijke vee was be
last, zoodat dientengevolge de strafrechte
lijke aansprakelijkheid van requirant was 
opgeheven en hij dus ten onrechte is veroor
deeld; 

dat subsidiair b ij requirant ten deze van 
geen strafrechtelijke schuld sprake kan zijn, 
daar hij door het aanstellen van een straf
rechtelijk aansprakelijk persoon met het 
vereischte toezicht belast, heeft gedaan, wat 
redelijkerwijze van hem kan worden gevor
derd, zoodat ook op dezen grond geen ver
oordeeling van requirant had mogen vol
gen;" 

0 . dat in voormeld bij verstek gewezen 
vonnis van het Kantongerecht is bewezen 
verklaard, - met qualificatie als gezegd - , 
het aan requirant telaste gelegde, luidende: 
dat hij als eigenaar en houder van vier, al
thans één of meer koeien toen die dieren op 
7 of 8 October 1937 verschijnselen van de 
besmettelijke veeziekte "mond- en k lauw
zeer" vertoonden, daarvan niet terstond, 
immers nog niet op 9 October 1937 kennis 
heeft gegeven aan den burgemeester van 
Poortvliet, zijnde de gemeente waar bedoeld 
vee zich bevond; 

0. dat bij het, in het bestreden vonnis be
vestigde, vonnis van het Kantong. van 16 
Dec. 1937 aan req. te dier zake is opgelegd 
voormelde straf, terwijl bij het bestreden 
vonnis tevens tot bewijs is gebezigd de ver
klaring door requirant als opp osant v oor het 
Kantongerecht afgelegd, luidende o. m . : 

"In den morgen van den 7den October 
laatstleden b en ik nog in het evengemelde 
weiland geweest en heb de koeien toen be
keken. Zij vertoonden echter geen enkel 
teeken, dat zij aan mond- en klauwzeer le
den. Na dien dag b en ik niet meer in de wei 
geweest, daar ik ziek ben geworden. Mijn 
zoon kwam niet iederen dag in het weiland. 
Wel ging hij geregeld kijken, of de koeien 
er allemaal nog waren, doch betrad daarbij 
vaak het weiland niet;" 

Wat nu de middelen betreft: 
0 . dat het eerste middel uitgaat van een 

onjuiste opvatting van art. 17 der Veewet, 
vermits in dit art ikel, - gekomen in plaats 
van art. 13 der Wet van 20 Juli 1870 S . 131 , 
waarin de hier bedoelde verplichting tot 
kennisgeving was opgelegd enkel aan den 
hoeder of houder, - die verplichtin g t evens 
is opgelegd aan den eigenaar ter voorko
ming, dat deze, vervolgd wegens het niet 
geven van kennis als voorzegd, zou worden 
ontslagen van rechtsvervolging, omdat niet 
hij, doch zijn knecht houder of hoeder was; 
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dat hieruit volgt, dat art. 17 de verplich
ting tot kennisgeving ook legt op den eige
naar, al is een ander houder of hoeder, en 
het artikel derhalve zoo is te verstaan, dat 
eigenaar en houder en hoeder tot kennis
geving verplicht zijn, maar met de kennis
geving door een dier drie personen kan wor
den volstaan; 

dat dit middel dus is ongegrond; 
O . ten aanzien van het tweede subsidiaire 

middel: 
dat ook dit middel reeds hierom niet tot 

cassatie kan leiden, omdat het voor de be
wering, dat alle schuld bij requirant ont
breekt, een beroep doet op feiten, welke 
door den rechter, die over de feiten oor
deelt, niet zijn vastgesteld; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Rombach.] 

(N. J.) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Alg. Pol.Verord. van Heer
len art. 48; Gemeentewet art. 168; Sv. 
art. 342 .) 

De grief, dat zoowel Kantonr. als 
Rechtb. is uitgegaan van de verbindend
heid van de artt. 48 en 152 der A.P. V. 
van Heerlen en met name de Rechtb. 
heeft aangenomen dat voor de toepas
sing dier artikelen de algemeenheid van 
de inzameling niet behoefde te worden 
gesteld en bewezen , moet reeds afstui
ten op het feitelijk oordeel - een oor
deel, waartoe de Rechtb. op grond van 
de gebezigde bewijsmiddelen heeft kun
nen komen - dat de door req. gehou
den inzameling wèl was algemeen , im
mers niet beperkt tot op de inteeken
lijsten voorkomende namen en adressen, 
alle van leden van eenzelfde vereeni
ging. 

Niet is in te zien, dat het feit, dat 
de inzamemling aan den openbaren 
weg en van den openbaren weg af 
zichtbaar geschiedde, voor de openbaar
heid der verrichte handeling niet vol
doende zoude zijn. 

Niet noodig was, dat de inzameling 
naar haar aard en opzet zich tot een 
ieder zonder onderscheid richtte, daar 
voor de toepassing van art. 48 noodig 
en voldoende was, dat eene "openbare 
inzameling" werd gehouden, hetgeen de 
Rechtb. op grond van de in het vonnis 
opgenomen bewijsmiddelen als bewezen 
heeft kunnen aannemen. 

Ten onrechte meent req. dat d e 
,,openbaarheid" der inzameling is a an
genomen op grond van ééne getuige
verklaring, daargelaten , dat, al ware 
zulks wel het geval geweest, ar t. 342 
Sv. niet zou zijn geschonden . 

Op het beroep van J . J . B ., mijnwerker 
te Heerlen, requirant van cassatie tegen een 

te zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te Maastricht van 4 April 1938, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van eene door het Kantongerecht te Heerlen 
op 17 Januari 1938 mondeling gedane uit
spraak, requirant en zijn medeverdachte W ., 
ter zake van: ,,het in de gemeente Heerlen 
zonder vergunning van B. en W. houden van 
eene andere dan krachtens wettelijke bepa
lingen geoorloofde openbare inzameling van 
gelden", met aanhaling van de artt. 48, 152 
der Alg. Pol.Verord. van de gemeente Heer
len, 23, 91 Sr., zijn veroordeeld - Willem
sen bij verstek - ieder tot eene geldboete 
van drie gulden en twee dagen vervangende 
hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Maastricht heeft bij 
vonnis van 4 April 1938, met vernietiging 
van een vonnis van den Kantonrechter te 
Heerlen, ten laste van den requirant bewe
zen verklaard, dat h ij te zamen en in ver
eeniging met zijn medeverdachte op 28 Aug. 
1937 te Heerlen zonder vergunning van B. 
en W. der gemeente Heerlen een andere dan 
krachtens wettelijke bepalingen geoorloofde 
openbare inzameling van gelden heeft ge
houden. 

Tegen het veroordeelend vonnis gegrond 
op art. 48 en 152 der politieverordening van 
Heerlen heeft requirant zich tijdig in cas
satie voorzien en b ij memorie de volgende 
middelen voorgesteld: 

I. S . van art. 9 der Grondwet en 'lrt. 
168 j 0

• 195 der Gemeentewet, daar zoowel 
Kantonrechter als Rechtbank is uitgegaan 
van de verbindendheid van art. 48 en 152 
der Politieverordening van Heerlen; met 
name de Rechtbank nam aan dat voor toe
passing dier artikelen de algemeenheid van 
de inzameling niet ~ehoefde te worden ge
steld en bewezen. 

II. Subsidiair s . van art. 48 en 152 der 
Politieverordening omdat deze is toegepast 
op een niet-algemeene inzameling. 

III. S. van art. 342 Sv. omdat de bewe
zenverklaring van de openbaarheid der in
zameling op één getuige berust. 

Volgens het eerste middel zouden art. 48 
en 152 der Algemeene Politieverordening 
voor de gemeente Heerlen onverbindend 
zijn. Art. 48 luidt : Het is verboden op of 
aan den op.enbaren weg, zonder vergunning 
van Burgemeester en Wethouders, anders 
dan krachtens wettelijke bepalingen geoor
loofde openbare inzamelingen van gelden of 
goederen te houden of daartoe lijsten van 
inteekening aan te bieden . 

Art. 152 luidt: Overtreding van eenige be
paling dezer verorden ing - daaronder be
grepen art. 2 lid 4 - wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogst e f 2 5 of hechtenis 
van ten hoogste 6 dagen . 

Voorwerpen door m iddel van de overtre
ding verkregen of waarmede de overtreding 
is gepleegd, kunnen, voorzoover zij den ver
oordeelde toebehooren , worden verbeurd 
verklaard. 
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Art. 2 lid 4 luidt: Hij die handelt krach
tens een vergunning of ontheffing, hem over
eenkomstig deze verordening verleend, is 
impliciet, die vergunning of ontheffing aan 
de personen, belast met de opsporing van 
overtredingen der bepaling, tot afwijking 
waarvan hem vergunning of ontheffing is 
verleend, op hun eerste aanvrage ter inzage 
te geven. 

Bij lezing van de memorie blijkt niet ver
der van een bezwaar tegen art. 1 52, een be
paling die geheel steunt op art. 195 van de 
Gemeentewet, maar wel van bezwaren tegen 
art. 48. 

Wat beteekent dit artikel? Het verbiedt 
m. i . een openbare inzameling in de ge
meente d . w. z. een in het openbaar gehou
den inzameling. Hieronder vallen zeer zeker 
ook inzamelingen bij een bepaalde groep 
van personen mits de groep maar uitgebreid 
genoeg is om van inzameling te kunnen 
spreken. Het begrip "inzamelen" wijst op 
het bijeenbrengen van een aantal voorwer
pen die tevoren verspreid waren evenals 
"verzamelen". Verboden wordt dus het in 
het openbaar bij een aantal menschen in de 
gemeente van gelden of goederen te vragen 
en deze bijeen te voegen. Kan een gemeen
teverordening dit verbieden? M. i. zeer ze
ker. Het kan in het huishoudelijk belang 
van een gemeente, immers harer ingezete
nen, zijn, dat dit niet geschiedt zonder con
trole van overheidswege. Zelfs kan in be
paalde gemeenten de openbare orde zoo
danig verbod vereischen. 

De verordening, die het verbod stelt, 
blijft m. i. geheel binnen de perken van art. 
r68 der Gemeentewet. 

Wat verder art. 9 der Grondwet, dat niet 
spreekt van vergaderen van geld of goederen 
maar van vergaderen van menschen, met 
deze zaak te maken heeft, is volkomen on
duidelijk. 

Ik adviseer tot verwerping van het eerste 
middel. 

Het tweede middel wordt slechts subsi
diair gesteld. In het geval dat aangenomen 
zou worden, dat art. 48 der verordening wel 
verbindend is, omdat daarbij - slechts ver
boden wordt een algemeene inzameling d. 
w. z. een inzameling die zich niet alleen 
richt tot een groep personen van zekere uit
gebreidheid maar tot een ieder zonder on
derscheid, zou het artikel onjuist zijn toe
gepast op hetgeen in deze zaak bewezen is 
verklaard. 

Aangezien als gezegd naar mijn opvatting 
het art. 48 zich niet alleen richt tegen een 
inzameling bij ieder zonder onderscheid en 
toch verbindende kracht heeft, kan dit mid
del verder onbesproken blijven. De Recht
bank heeft in haar bewezenverklaring de 
woorden "openbare inzameling" kennelijk 
opgevat in dezelfde beteekenis die het naar 
mijn meening in de verordening heeft en 
in die beteekenis kon het bewijs daarvan 
ruimschoots uit het gebezigde bewijsmateri
aal worden afgeleid. 

Het derde middel is feitelijk ongegrond. 

De openbaarheid van de inzameling volgde 
uit het gebezigde proces-verbaal en uit alle 
verklaringen, zoowel van getuigen als ver
dachte. Zelfs als het anders ware en getuige 
Hoogenboom alleen daaromtrent verklaard 
had, zou art. 342 2e lid Sv. niet geschonden 
zijn. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne ; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij schrif
tuur : (zie conclusie); 

Ten aanzien van de middelen van cassatie : 
0 . dat, bij het bestreden vonnis, overeen

komstig de inleidende dagvaarding, ten laste 
van requirant en zijn mede-verdachte, is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat zij op 28 Aug. 
1937 te Heerlen te zamen en in vereeniging 
zonder vergunning van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Heerlen eene an
dere dan krachtens wettelijke bepaling ge
oorloofde openbare inzameling van gelden 
hebben gehouden; 

0. dat art. 48 van de Algemeene Politie
verordening voor de gemeente Heerlen -
op overtreding waarvan bij art. 1 52 straf is 
gesteld - luidt : (zie conclusie); 

0 . dat de R echtbank in het bestreden 
vonnis heeft overwogen: 

"dat door de gerelateerde bewijsmiddelen 
wordt bewezen, dat de verdachten hebben 
gehouden eene openbare inzameling wijl het 
aanbieden van lijsten ter inteekening en de 
ontvangst der gelden geschiedde aan den 
openbaren weg en van den openbaren weg 
zichtbaar, zooals door den getuige-verbali
sant is verklaard, mede in verband met de 
door hem op verdachten bevonden en in 
beslag genomen inteekenlijsten en bereids 
ontvangen gelden; 

dat de verdediger van verdachte B. heeft 
aangevoerd, dat het te dezen niet betrof 
eene algemeene inzameling wijl ze beperkt 
was tot op de inteekenlijsten voorkomende 
namen en adressen, alle van leden van een
zelfde vereeniging; 

dat, ook al ware dit laatste juist, hetgeen 
de Rechtbank op grond van de verklaringen 
van den getuige Hoogenboom echter niet 
aanneemt, dan nog dit verweer niet zoude 
opgaan, vermits het art. 48 der Algemeene 
Politieverordening voor de gemeente Heer
len verbiedt het zonder vergunning van 
Burgemeester en Wethouders houden van 
andere dan krachtens wettelijke bepalingen 
geoorloofde openbare inzameling van gel
den, zoodat de algemeenheid der inzameling, 
in den zin als vanwege verdachte bedoeld, 
niet b ehoefde gesteld en dientengevolge ook 
niet bewezen te worden;" 

0 . dat het eerste cassatiemiddel reeds 
moet afstuiten op het feitelijke oordeel -
een oordeel, waartoe de Rechtbank op grond 
der in het vonnis opgenomen bewijsmid-
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delen heeft kunnen komen - dat de door 
requirant en zijn mede-verdachte gehouden 
inzameling wèl was algemeen, immers niet 
beperkt tot op de inteekenlijsten voorko
mende namen en adressen, alle van leden 
van eenzelfde vereeniging; 

0. dat dit middel derhalve ongegrond is; 
0. äat het tweede middel van cassatie 

geen doel kan treffen; dat immers geenszins 
blijkt, dat de Rechtbank heeft aangenomen, 
dat de gehouden inzameling niet algemeen 
was; 

dat voorts bij de toelichting van het mid
del nog is betoogd, dat het voor de "open
baarheid" der inzameling niet voldoende is, 
dat deze aan den openbaren weg en van den 
openbaren weg af zichtbaar geschiedde, doch 
niet is in te zien, dat zulks voor de open
baarheid der verrichte handeling, hier de 
inzameling, niet voldoende zoude zijn; 

dat ten slotte namens verdachte nog is 
aangevoerd, dat bewezen had moeten wor
den verklaard, dat de inzameling naar haar 
aard en opzet zich tot een ieder zonder on
derscheid richtte, doch voor de toepassing 
van genoemd art. 48 noodig en voldoende 
was, dat eene "openbare inzameling" werd 
gehouden; 

dat de Rechtbank dit als bewezen heeft 
kunnen aannemen op grond van de in het 
vonnis opgenomen bewijsmiddelen, waartoe 
onder meer behoort de verklaring van den 
verbalisant Hoogenboom luidende : 

"Op 28 Augustus 1937 zag ik te Heerlen 
de beide verdachten te zamen en in ver
eeniging een openbare inzameling van gel
den houden. Ik zag hen aldaar aan meerdere 
huizen aanbellen en hoorde hen tot degeen 
die opendeed spreken over Spaansche kin
deren. Verdachte Willemsen overhandigde 
aan den persoon die opendeed een inteeken
lijst, terwijl - indien er door die persoon 
geld werd overhandigd - dit door verdachte 
B. werd aangenomen. Verdachten bleven, 
aldus handelende, steeds buiten op het trot
toir staan. Nadat zij aldus aldaar geld had
den ontvangen, zag ik verdachte W. een 
aanteekening op een lijst maken, daarbij 
staande op den openbaren weg en leunende 
tegen een deurpost;" 

0. dat het derde cassatiemiddel feitelijken 
grondslag mist, daar de "openbaarheid" der 
inzameling geenszins op grond van ééne ge
tuigeverklaring is aangenomen, daargelaten 
dat, al ware zulks wel het geval, art. 342 
Sv. daardoor niet zoude zijn geschonden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Reclame-Verordening van 
Noord-Brabant art. 1; Grondwet art. 7; 
Sv. art. 339.) 

Het middel, waarin wordt betoogd, 
dat, waar onder reclame te verstaan is 
alles wat dient om de opmerkzaamheid 
van het publiek te trekken, art. 1 van 

de Prov. Reclame-verordening van N.
Brabant ook treft het trekken van de 
opmerkzaamheid van het publiek door 
middel van gedrukte stukken, stuit 
reeds hierop af, dat bedoeld verbod is 
beperkt tot het geval, dat op de wijze 
als in het voorschrift aangegeven on
roerend goed wordt gebezigd. 

Nu de rechter in prima heeft over
wogen, dat het publiek evenzeer be
kend is met de bedoeling van het op
schrift Wijers 0. J. als zulks het geval 
is met de aanduiding als van C. en A. , 
heeft de rechter mitsdien de in de t .1.1. 
aangegeven beteekenis van het op
schrift (n.l. die van Wijers Oude Je
never) als van algemeene bekendheid 
beschouwd, zoodat dit feit ingevolge 
art. 339 l.i. Sv. geen bewijs behoefde. 

Op het beroep van M . M ., landbouwer te 
Zundert, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda van 
17 Maart 1938, waarbij in hooger beroep is 
bevestigd een door het Kantongerecht te 
Breda op 7 Januari 1938 schriftelijk gewe
zen vonnis, bij hetwelk requirant ter zake 
van : In de provincie Noord-Brabant, als 
eigenaar van een onroerend goed, hetzelve 
op eene andere wijze, dan bedoeld bij art. 
1 sub 1 der Provinciale Reclameverordening 
1935 bezigen tot reclame, waarvoor Ged~pu
teerde Staten geene ontheffing hebben ver
leend en welke niet voorkomt binnen de 
kom eener gemeente, gelijk deze is aange
wezen ingevolge art. 1 van het Provinciaal 
Reglement op de Wegen in Noord-Brabant 
1904 (Prov. blad 1930 n °. 41), met aanha
ling der artt. 1, 2, 4 en 6 der Provinciale 
Reclameverordening 1935 in de Provincie 
Noord-Brabant en de artt. 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van zes gul
den en vervangende hechtenis van drie 
dagen. (Gepleit door Mr. W. A. J. Burger). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De R echtbank te Breda bevestigde bij 
haar vonnis van 1 7 Maart jl. een vonnis van 
den Kantonrechter aldaar van 7 Januari jl., 
waarbij ten laste van den requirant een ver
oordeeling werd uitgesproken wegens over
treding van de door de Staten der provincie 
Noord-Brabant bij besluit van 27 Juli 1935 
vastgestelde verordening tot regeling van 
reclame op of aan onroerende goederen. 

Art. 1 dier Verordening luidt: 
Het is aan den eigenaar of gebruiker van 

eenig onroerend goed verboden: 
1e. daarop of daaraan te hebben getim

merten, borden of andere voorwerpen, be
stemd of gebezigd tot reclame; 

2e. het onroerend goed op eenige andere 
wijze te bezigen tot reclame of toe te laten, 
dat dit tot reclame gebezigd wordt. 

Blijkens art. 2 geldt dit verbod niet: 
1e. voor reclame waarvoor door Gedepu

teerde Staten ontheffing is verleend; 
2e. voor reclame welke voorkomt binnen 

de kom eener gemeente. 
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Voornoemde Kantonrechter had ten laste 
van requirant bewezen verklaard dat hij op 
of omstreeks 1 September 1937 des namid
dags omstreeks 7½ uur onder de gemeente 
Zundert, zonder een daartoe vereischte ont
heffing van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant als eigenaar, althans als gebruiker, 
eener aan den rijksweg, ter plaatse genaamd 
Stuivezand buiten de bebouwde kom dier 
gemeente staande landbouwschuur, daarop 
op twee plaatsen heeft geschilderd gehad een 
geschilderd geel veld, waarop met zwarte 
letters stond vermeld "Wijers, 0. J." welke 
opschriften bestemd waren tot reclame voor 
Wijers oude jenever, terwijl in die schuur 
geen oude jenever werd vervaardigd of ver
handeld. 

Na het feit en verdachte strafbaar te heb
ben verklaard legde de Kantonrechter een 
boete op van f 6 of 3 dagen hechtenis. 

Tegen deze, als gezegd door de Rechtbank 
bevestigde uitspraak is de cassatie gericht. 
Requirants raadsman heeft mondeling twee 
middelen voorgesteld en toegelicht. 

I. S., althans v. t. van art. 7 der Grond
wet en artt. 140, 141 en 142 der Provinciale 
Wet alsmede art. 1 der Provinciale Recla
meverordening van Noord-Brabant. 

Il. S., althans v. t. der artt. 339, 348, 
350, 359 en 425 Sv. 

De in het eerste middel beweerde strijd 
der verordening met art. 7 der Grondwet 
werd reeds voor den Kantonrechter te berde 
gebracht. 

Requirant had namelijk op het voetspoor 
van een vonnis van den Kantonrechter te 
Nijmegen betoogd dat reclame in de Neder
landsche taal (zie van Dale) beteekent "al
les wat dient om de opmerkzaamheid van 
het publiek te trekken" derhalve ook door 
middel van gedrukte stukken. 

De Kantonrechter heeft dienaangaande 
overwogen dat met reclamemiddelen, waar
op art. 1 der Verordening k ennelijk het oog 
heeft, naar ons oordeel slechts bedoeld zijn 
die voorwerpen, welke de aandacht vragen 
voor objecten van commercieelen aard, en 
voorzoover die reclamemiddelen van de 
drukker afkomstig zijn, hier dus niet kan 
worden gedacht aan het openbaren van ge
dachten en gevoelens, als waarop art. 7 der 
Grondwet blijkens zijn geschiedenis doelt. 
Verder overwoog de Kantonrechter op dit 
punt dat zelfs, indien zulks niet het geval 
ware, een beroep op strijd met art. 7 der 
Grondwet ten deze - naar ons oordeel -
toch zoude falen, aangezien in casu slechcs 
sprake is van een beperking (alles voorzoo
ver het reclame met voorwerpen van de 
drukpers afkomstig aangaat) van het ge
bruiken van reclamemiddelen van dien aard, 
waar luidens art. 2 der verordening reclame 
welke voorkomt binnen de kom eener ge
meente zonder meer toegelaten blijft, zoodat 
de beperking niet zooverre gaat, dat de vrij
heid om gedachten of gevoelens te open
baren kan gezegd worden, metterdaad te zijn 
opgeheven. 

Requirant is door deze motiveering van 

den Kantonrechter nog niet overtuigd. 
Het eerste argument van den Kantonrech

ter acht hij kennelijk onjuist, immers de 
verboden reclame der verordening is vol
komen algemeen, de verordening biedt niet 
de minste aanleiding deze tot commercieele 
reclame te beperken; bovendien is geen re
delijke grondslag denkbaar waarom speciaal 
commercieele reclame verboden zou bedoe
len te worden. Integendeel is waarschijnlijk, 
dat beoogd wordt "ontsierende reclame" te 
treffen maar die dan ook algemeen, onge
acht het al of niet commercieele karakter. 
Ook het tweede argument van den Kanton
rechter komt den requirant onjuist voor, 
immers wanneer werkelijk de redactie van 
de verordening zoodanig onscherp is, dat in 
principe daardoor mede verboden wordt het 
openbaren van gedachten of gevoelens door 
de drukpers in geheel Noord-Brabant be
halve in de kom der gemeente, dan kan niet 
ontkend worden dat hier strijd is met de 
Grondwet en kan niet met recht betoogd 
worden dat dit recht slechts zoodanig be
perkt wordt dat de vrijheid niet is aangetast. 

Wil men deze gewrongen redeneering ver
mijden, zegt requirant, dan is slechts de 
consequentie mogelijk dat de verordening 
onverbindend is en dat deze niettegenstaan
de het loffelijk doel, te algemeen is geredi
geerd. De consequenties der verordening zijn 
dan ook volgens hem zeer ver gaande want 
waar iedere publicatie aan onroerend goed 
verboden is wordt onaanvaardbaar ingrij
pend in de rechtssfeer van het individu in
gegrepen; iedere beroeps- of bedrijfsaandui
ding b .v. wordt tevens verboden. 

Wij hebben hier weder een aanval op de 
verordening betreffende ontsierende reclame. 
Zij heeft er reeds meer te verduren gehad 
en is tot dusver ook bij Uwen Raad onge
deerd uit het strijdperk gekomen. Ten aan
zien van een gelijksoortige verordening van 
de gemeente Rheden is door Uwen Raad 
indertijd beslist dat zij geldig was en viel 
binnen den kring der gemeentehuishouding. 
(H. R. 5 Nov. 1923 W. II140). 

Dat een gelijke verordening voor de pro
vincie Zuid-Holland een regeling van het 
provinciaal belang te buiten zou gaan werd 
indertijd ook voor Uwen Raad beweerd, maar 
Uw Raad gaf ten antwoord dat die vraag 
blijkens de wet zelfs niet aan den rechter ter 
beoordeeling was gegeven. (H. R . z2 Maart 
1928 N. J. 1928, blz. 833 W . II320). 

Het nu namens requirant gemaakte be
zwaar van strijd met art. 7 der Grondwet 
werd in die arresten niet onder de oogen 
gezien. Wel was dit het geval in het arrest 
van 8 November 1937 N . J . n ° . 367, waarbij 
eveneens een bezwaar aan art. 7 der Grond
wet ontleend ditmaal gemaakt tegen een 
gelijksoortige reclameverordening der pro
vincie Gelderland als ongegrond werd ver
worpen. Aan requirant moet worden toege
geven, dat de verordening zeer ruim is ge
steld. Ruimer dan de Kantonrechter meënt, 
want het verbod heeft m. i. zeker niet alle.en 
betrekking op commercieele reclame. De 
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door hem geciteerde bovenvermelde om
schrijving van reclame door het woorden
boek van van Dale gegeven, kan als juist 
worden aanvaard. Iedere reclame indien deze 
voorkomt op een onroerend goed buiten de 
kommen der gemeenten is in Noord-Bra
bant verboden. Intusschen is het begrijpelijk 
dat zij om haar doel, dat, zooals requirant 
juist inziet, bestaat in het tegengaan van 
"ontsierende reclame", te bereiken, zoo 
ruim is geredigeerd. De uitgebreidheid van 
het verbod op zich zelf is overigens, dit 
staat vast, alleen ter bèoordeeling gegeven 
aan Provinciale Staten en Kroon. Zeker is 
ook dat ·de bepaling om effect te hebben 
niet zoodanig kon worden geredigeerd dat 
aanhechting van gedrukte stukken aan on
roerend goed werd toegelaten. Ook deze 
aanhechting is nu zonder voorafgaand ver
lof verboden. Wordt hiermee nu de vrijheid 
om door de drukpers gedachten of gevoelens 
te openbaren belemmerd? De Kantonrech
ter zegt neen, want in ieder geval blijft nog 
over de vrijheid om reclame te maken door 
middel van aanhechting van gedrukte stuk
ken binnen de kommen der gemeenten. Ook 
dit argument van den Kantonrechter acht 
ik onjuist. Dat de provinciale Wetgever de 
kommen der gemeenten uitzonderde van zijn 
verbod is m. i. niet een bedoelde of niet
bedoelde omstandigheid die art. 7 der Grond
wet op een afstand houdt. De reden daarvan 
is m. i. geen andere dan dat de provincie de 
vraag, of in een bepaalde gemeente zoodanig 
verbod ook binnen de kom moet gelden, 
heeft willen overlaten aan het plaatselijk 
bestuur, dat van zijn bevoegdheid in dit 
opzicht ook in tal van gemeenten gebruik 
heeft gemaakt. 

M. i. is het geheele verband van de recla
meverordening met art. 7 der Grondwet te 
gezocht. De drukpers heeft de mogelijkheid 
doen ontstaan om stukken in groote hoeveel
heid te vervaardigen die onder het publiek 
worden verspreid. Dit gebruik van de druk
pers wordt door de verordening in geen en
kel opzicht belet. Alleen een zeer bepaald 
gebruik van het gedrukte stuk, de aanhech
ting daarvan aan onroerend goed om zoo
doende reclame te maken is verboden. 

Hiertegen is geen bezwaar. Evenmin als 
er bezwaar is tegen een verbod om de ver
spreiding van gedrukte stukken op een be
paalde wijze langs de straat tegen te gaan, 
hetwelk Uw Raad bij zijn arrest van 24 
October 1932 W. 12580 heeft gesanctioneerd. 

Het tweede middel is naar mijn meening 
eve,.,eens ongegrond. 

De Kantonrechter kon zeer goed in zijn 
vonnis verklaren, zooals hij gedaan heeft, 
dat van algemeene bekendheid is, dat Wij
ers 0 . J. een reclame is en wel een reclame 
voor Wijers Oude Jenever, zooals in de dag
vaarding staat en bewezen verklaard is. 

Ik adviseer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
L. 1938. 

Gelet op de middelen van cassatie, na
mens den requirant voorgesteld bij pleidooi 
en luidende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bevestigde vonnis van den 
eersten rechter, overeenkomstig de inleiden
de dagvaarding, ten laste van requirant is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat hij op of om
streeks enz. (zie conclusie) ; 

0. dat art. 1 der voormelde Provinciale 
verordening luidt : (zie conclusie); 

0. dat het eerste middel blijkens de toe
lichting hierop steunt, dat onder reclame is 
te verstaan alles wat dient om de opmerk
zaamheid van het publiek te trekken, zoodat 
voormeld art. 1 ook treft het trekken van 
de opmerkzaamheid van het publiek door 
middel van gedrukte stukken; 

0 . dat het middel reeds hierop afstuit, 
dat het bedoeld verbod is beperkt tot het 
geval, dat op de wijze als in het voorschrift 
aangegeven, een onroerend goed wordt ge
bezigd; 

0. dat het tweede middel aldus is toege
licht, dat uit de bewijsmiddelen niet volgt, 
dat, gelijk is te laste gelegd en bewezen ver
klaard, het opschrift "Wijers 0 . J." bestemd 
was tot reclame voor Wijers Oude Jenever; 

0. te dien aanzien: 
dat de eerste rechter in zijn vonnis onder 

meer heeft overwogen, dat het publiek even
zeer bekend is met de bedoeling van het 
opschrift Wijers 0. J. als zulks het geval is 
met een aanduiding als bijvoorbeeld C. en A.; 

dat de rechter derhalve de in de te laste
legging aangegeven beteekenis van bedoeld 
opschrift als van algemeene bekendheid 
heeft beschouwd, zoodat dit feit ingevolge 
het laatste lid van art. 339 Sv. geen bewijs 
behoefde; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Jachtwet 1923, art. 60.) 

Met de "belanghebbenden" op wier 
verzoek vergunningen ex art. 60 der 
Jachtwet 1923 door den Minister kun
nen worden verleend, zijn bedoeld be
paalde personen, die tengevolge van de 
groote vermenigvuldiging van wild of 
schadelijk gedierte schade lijden. 

De door den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw gegeven 
beschikking d.d. 15 Maart 1926 n °. 24 
Jw. afd. 2, Directie van den Land
bouw, geeft aan alle houders van een 
jachtakte in het geheele land, onver
schillig of zij al dan niet schade onder
vinden t en gevolge van de groote ver
menigvuldiging van goudplevieren -
dus niet enkel aan een of meer belang
hebbenden in den zin van art. 60 -
vergunning om tot zekere hoogte af t e 
wijken van het bepaalde in art. 16, aan
hef en onder i der Jachtwet 1923. 

De Minister heeft mitsdien bij het 
31 
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verleenen van die vergunning de gren
zen der hem bij art. 60 der Jachtwet 
verleende bevoegdheid overschreden, en 
de Kantonr. heeft terecht het beroep 
op die vergunning afgewezen. 

Op het beroep van S. D ., timmerman, te 
Giekerk, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Leeuwar
den van 20 April 1938, in hooger beroep 
bevestigende, met na te noemen uitzonde
ring, een schriftelijk vonnis van het· Kan
tongerecht aldaar van 30 December 1937, 
waarbij requirant ter zake van "zich met 
een middel, genoemd in art. 16, 1ste lid, pr. 
en sub i, der Jachtwet 1923 in het veld bui
ten openbare wegen en voetpaden bevinden" 
met aanhaling van gezegd artikel en van de 
artt. 2, 46 en 53 Jachtwet 1923 en 23 en 91 
Sr. is veroordeeld tot eene geldboete van zes 
gulden, bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervangen door zes dagen hechtenis, 
welke strafoplegging bij het bestreden von
nis is vernietigd met bepaling, dat geen 
straf zal worden toegepast; (Gepleit door 
Mr. J . Vis). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bij schriftelijk vonnis van 30 December 
1937 heeft de Kantonrechter te Leeuwarden: 
tenlaste van requirant, overeenkomstig de 
telastelegging, bewezen verklaard, dat deze, 
op 25 November 1937 des namiddags te on
geveer 3¼ in de gemeente Barradeel onder 
Tzummarum zich heeft bevonden in het 
veld buiten openbare wegen en voetpaden 
met een ongeoorloofd jachtmiddel als be
doeld in art. 16 onder i der Jachtwet 1923, 
te weten een vang- of treknet, waarvan de 
vleugels eene lengte hadden van 25 meter, 
gemeten van stijggaren tot stijggaren, zoo
als het bevestigd was aan de bovenlijn, en 
eene breedte van 3.43 meter, gemeten vol
gens de lengte der staven; aan dat feit de 
ben'aming gegeven enz. Requirant die zich 
had beroepen op een, naar zijne meening 
hem ontlastende, ministerieele beschikking, 
welk beroep door den Kantonrechter werd 
verworpen, stelde tegen het vonnis hooger 
beroep in. In hooger beroep bevestigde de 
Arr.-Rechtbank te Leeuwarden bij vonnis 
van 20 April I938, met overneming van 
gronden, het vonnis van den Kantonrechter, 
behalve ten aanzien van de opgelegde straf 
en derzelver motiveering; in zooverre werd 
door de Rechtbank het vonnis, waarvan 
hooger beroep, vernietigd en opnieuw recht
gedaan met bepaling dat geen straf zal wor
den toegepast. Tegen het vonnis der Recht
bank heeft requirant beroep in cassatie in
gesteld; als cassatie-middel is bij pleidooi 
voorgesteld en toegelicht: 

S . en/of v. t. van artt. 16, 46, 53, 60 en 
129 der Jachtwet 1923 en/of van de artt. 23 
en 91 Sr. en/of de artt. 338, 351, 352, 396, 
398, 423 en 425 Sv., in verband met de in 
het vonnis van den Kantonrechter voor
noemd aangehaalde beschikking van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw d.d. 15 Maart 1926 n °. 24 J.W. 
afd. 2, Directie van den Landbouw, door 
na te laten den requirant in cassatie vrij te 
spreken of dezen van alle rechtsvervolging 
te ontslaan, hoewel uit bovenaangehaalde 
beschikking blijkt dat het den requirant in 
cassatie vrij stond te jagen met het door 
hem blijkens het vonnis van den Kanton
rechter gebezigde jachtmiddel, daar de 
vraag of deze beschikking verbindende 
kracht heeft, niet staat ter beoordeeling van 
de Rechterlijke macht, terwijl in ieder ges 
val uit deze beschikking niet blijkt dat deze 
,is gegeven in strijd met den inhoud van art. 
60 der Jachtwet. 

De bedoelde ministerieele beschikking, die 
zich in afschrift bij de stukken bevindt en, 
als gepubliceerd in de Ned. Stct. 1926, n °. 
51, opgenomen is in de editie Schuurman en 
Jordens der Jachtwet 1923, luidt: 

15 Maart 1926 n°. 24 J.\1/. Afdeeling 2. 
Directie van den Landbouw. De Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
gelet op art. 60 der Jachtwet 1923, heeft 
goedgevonden: te bepalen, dat gedurende 
den tijd, dat de jacht op goudplevieren is 
geopend aan alle houders van jachtacten is 
vergund op den door hen gebruikten grond 
of op grond in gebruik bij anderen, van wie 
zij daartoe toestemming hebben verkregen, 
goudplevieren te vangen door middel van 
vang- of treknetten, waarvan de vleugels 
eene lengte hebben van meer dan tien me
ter, gemeten van stijggaren tot stijggaren, 
zooals het is bevestigd aan de bovenlijn, en 
een breedte van meer dan twee meter, ge
meten volgens de lengte der staven, en 
waarvan de mazen een lengte en breedte 
hebben van meer dan drie centimeter. 

De Kantonrechter heeft requirants beroep 
op de ministerieele beschikking verworpen 
met deze overwegingen: 

"0. dat verdachte zich heeft beroepen op 
een beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw d.d. 15 
Maart 1926 n°. 24 J.W. Afdeeling 2 Directie 
van den Landbouw, krachtens welke gedu
rende den tijd, dat de jacht op goudplevie
ren is geopend, aan alle houders van jacht
acten is vergund goudplevieren te vangen 
door middel van vang- of treknetten, die de 
bij art. 16, i, der Jachtwet bedoelde maten 
overschrijden; 

0. dat blijkens den aanhef voormelde mi
nisterieele beschikking is gegrond op art. 60 
van de Jachtwet; 

0 . evenwel, dat art. 60 van de Jachtwet 
de kennelijke bedoeling heeft, dat in be
paalde gevallen, als de veroorzaakte schade 
dit noodzakelijk maakt, op verzoek van de 
belanghebbenden, die schade ondervinden 
en na advies der schade-commissie, door 
den met de zaken van de jacht belasten 
Minister dispensatie van de bepalingen der 
Jachtwet kan worden verleend, doch op dit 
voor bepaalde concrete gevallen bedoelde 
artikel niet kan worden gebaseerd een be
schikking van zoo algemeene strekking als 
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die van IS Maart I926 n°. 24 J .W. Afdee
ling 2 bovenbedoeld; 

0. dat dit niet alleen volgt uit de duide
lijke tekst van art. 60, doch ook uit het 
voorschrift, dat het advies van de schade
commissie moet worden ingewonnen, en deze 
schade-commissie blijkens art. 59 van de 
Jachtwet slechts voor een beperkt gebied -
hoogstens een provincie - wordt ingesteld; 

0. dat dan ook de bovenbedoelde beschik
king van IS Maart I926 n° . 24 bindende 
kracht mist, zoodat daarop door Ons geen 
acht zal kunnen worden geslagen en ver
dachte's strafbaarheid, alsmede de strafbaar
heid van het bij dagvaarding te laste ge
legde feit hiermede alzoo niet is opgeheven." 

Ik ben van oordeel dat het beroep op 
meergenoemde ministerieele beschikking te
recht is afgewezen. Ik kan niet inzien dat 
de vraag of deze beschikking verbindende 
kracht heeft niet staat ter beoordeeling van 
de R echterlijke Macht. Requirant handelde 
in strijd met een wettelijk verbod, op welks 
overtreding bij de wet straf is gesteld; hij 
doet bij den rechter een beroep op een mi
nisterieele beschikking, welke hem dat in 
strijd handelen vergunde, maar dan staat 
het toch zeker aan den rechter na te gaan 
of die ministerieele vergunning op de wet 
steunt. Wat dit laatste betreft, vermeldt de 
onderhavige beschikking duidelijk, dat de 
vergunning zou .steunen op art. 60 der 
Jachtwet I923; een andere wetsbepaling, 
waarop zij zou kunnen steunen, heb ik trou
wens niet gevonden. In genoemd wetsartikel 
60 kan echter de Ministerieele beschikking 
en de daarbij verleende vergunning m. i. 
geen steun vinden; dat wetsartikel toch 
heeft volgens haar text en haar plaats in_ de 
Jachtwet 1923, immers in den titel die han
delt over "De voorkoming van schade", te 
weten van schade die wild of schadelijk ge
dierte toebrengt, de kennelijke strekking dat 
in bepaalde concrete gevallen, ter voorko
ming of wering van die schade, aan belang
hebbenden, die het verzoeken, vergunning 
kan worden verleend om, met afwijking van 
de voorschriften der Jachtwet I923, op den 
door hen gebruikten grond en op grond bij 
anderen in gebruik wild of schadelijk ge
dierte te vangen of te dooden of door een 
of meer bepaald aangewezen, te goeder naam 
en faam bekend staande, personen te laten 
vangen of dooden. Ook het voor deze op
vatting door den Kantonrechter aan het 
voorschrift omtrent het inwinnen van het 
advies der schade-commissie ontleende ar
gument onderschrijf ik. Bij de onderhavige 
ministerieele beschikking wordt echter, zij 
het slechts ten aanzien van een bepaald 
soort waterwild (goudplevieren) en ten aan
zien van een bepaald middel (bij de wet 
verboden vang- of treknetten), vergunning 
verleend aan alle houders van jachtacten; 
de houders van jachtacten kunnen toch 
zeker niet allen worden beschouwd als be
langhebbenden bij wering van schade door 
goudplevieren; deze ministerieele beschik
king met verleening van vergunning voor 

den tijd, dat de jacht op goudplevieren ge
opend is, is dan ook klaarblijkelijk niet ge
geven tot wering van zoodanige schade, 
maar, zooals blijkt uit getuigen-verklaringen 
voor den rechter en ook volgt uit de mon
delinge toelichting van requirants raadsman, 
ter wering van schade, die voor hen, die de 
jacht op · goudplevieren om den broode uit
oefenen, voortvloeit uit het in art. I6 der 
Jachtwet I923 gestelde verbod ten aanzien 
van vang- of treknetten, doordat dat ver
bod de jacht op goudplevieren niet loonend 
maakt. Tenslotte wijs ik op de, in de 
Schuurman en Jordens-editie der Jachtwet 
1923 opgenomen ministerieele rondschrijvin
gen en andere missives betreffende het aan
vragen en verleenen van vergunningen krach
tens art. 60 der Jachtwet I923, uit welke 
bescheiden blijkt, dat zulke vergunningen 
slechts in bepaalde concrete gevallen, aan 
bepaalde, met name te noemen personen, 
worden verleend. 

Het voorgestelde cassatie-middel acht ik 
dus niet gegrond, zoodat ik concludeer tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis van het Kantongerecht is bewezen ver
klaard, - met qualificatie als voorzegd -, 
het aan requirant te laste gelegde, luidende: 
dat deze, op 25 November I937 des namid
dags te ongeveer 3 ¼ uur in de gemeente 
Barradeel onder Tzummarum zich heeft be
vonden in het veld buiten openbare wegen 
en voetpaden met een ongeoorloofd jacht
middel als bedoeld in art. I6 onder i der 
Jachtwet I923, te weten een vang- of trek
net, waarvan de vleugels eene lengte hadden 
van 25 meter, gemeten van stijggaren tot 
stijggaren, zooals het bevestigd was aan de 
bovenlijn, en eene breedte van 3.43 meter, 
gemeten volgens de lengte der staven; 

0. dat door den Kantonrechter daarbij is 
overwogen : 

"0. dat verdachte zich heeft beroepen 
enz. (zie conclusie); 

Wat het middel betreft: 
0 . dat dit gericht is tegen de hiervoor 

aangehaalde overwegingen, waartegen requi
rant twee grieven heeft, namelij k I. dat het 
niet ter beoordeeling van den rechter staat, 
of de in die overwegingen vermelde beschik
king van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van IS Maart I926 al 
of niet verbindende kracht heeft, en I I. dat 
niet blijkt van strijd tusschen art. 60 Jacht
wet ,923 en bedoelde beschikking; 

0. dat in die beschikking staat vermeld, 
dat zij is gegeven "Gelet op art. 60 der 
Jachtwet I923"; 

0. dat dit artikel aan den betrokken Mi
nister in bepaalde omstandigheden en onder 
bepaalde voorwaarden de bevoegdheid geeft 
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met afwijking van de voorschriften dier wet 
aan belanghebbenden te vergunnen wild of 
schadelijk gedierte te vangen of te dooden 
of te laten vangen of dooden; 

0 . dat geen enkele wetsbepaling den rech
ter verbiedt te onderzoeken, of de Minister 
bij het verleenen van een dergelijke vergun
ning is gebleven binnen de grenzen, voor het 
verleenen van een zoodanige vergunning 
door de wet gesteld; 

0. dat het antwoord op die vraag met 
betrekking tot de onderwerpelijke vergun
ning ontkennend moet luiden; 

0. dat toch een dergelijke vergunning, 
blijkens het opschrift van den titel, waarin 
art. 60 voorkomt, - te weten "De voorko
ming van schade", - in verband met het 
bepaalde in art. 58 Jachtwet 1923, strekt ter 
voorkoming van de nadeelen, uit te groote 
vermenigvuldiging van wild of schadelijk 
gedierte voortvloeiende, waaruit volgt, dat 
met "de belanghebbenden", op wier verzoek 
zoodanige vergunningen kunnen worden ver
leend, zijn bedoeld bepaalde personen, die 
ten gevolge dier groote vermenigvuldiging 
schade lijden; 

0 . dat bij de vergunning in geschil aan 
alle houders van een jachtakte in het ge
heele land, onverschillig of zij al dan niet 
schade ondervinden ten gevolge van te 
groote vermenigvuldiging der goudplevieren, 
- dus niet enkel aan een of meer belang
hebbenden, bedoeld in art. 60, - is toege
staan tot op zekere hoogte af te wijken van 
het bepaalde in art. 16, aanhef en onder i 
der Jachtwet 1923; 

0. dat mitsdien de Minister bij het ver
leenen van deze vergunning de grenzen der 
hem in art. 60 verleende bevoegdheid heeft 
overschreden; 

0 . dat dus de Kantonrechter bij zijn, in 
zooverre bevestigd, vonnis terecht het be
roep op die vergunning heeft afgewezen; 

0. dat derhalve het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Mot. en Rijw. Reg!. art. II 

bis; Verord. Straatpolitie Utrecht art. 
4r; Sv. art. 423.) 

Het vonnis van den Kantonr. ver
meldt de wettelijke voorschriften, op 
welke de strafoplegging is gegrond. D e 
Rechtb., dat vonnis bevestigende, be
hoefde die voorschriften niet opnieuw 
te vermelden. 

Het door art. 41 van de Verord. op 
de Straatpolitie van Utrecht verboden 
gebruik van den openbaren weg als 
bergplaats valt stellig niet - zooals 
req. meent - onder het normaal ge
bruik van den weg. 

Art. nbis Mot. en Rijw. Reg!. be
treft het op den openbaren weg gedu
rende korten of langen tijd in stilstand 
hebben van motorrijtuigen, doch dit 

brengt niet mee, dat art. 41 voormeld, 
althans t . a. v. automobielen, niet ver
bindend zou zijn. Art. 41 toch, toege
past op automobielen, verbiedt niet het 
enkele op den openbaren weg in stil
stand hebben van die rijtuigen, doch 
het op den openbaren weg laten staan 
van automobielen in gevallen, waar die, 
volgens normale verkeersgewoonten, in 
een garage worden opgeborgen. [Anders 
Adv.-Gen. Holsteyn]. 

Op het beroep van J. v. G., bedrijfsleider 
te Vlaardingen, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtb. te Utrecht 
van 19 April 1938, waarbij in hooger beroep 
is bevestigd een door het Kantongerecht te 
Utrecht op 15 Februari 1938 gewezen von
nis, bij hetwelk requirant ter zake van : ,,het 
in de Gemeente Utrecht den openbaren weg 
gebruiken als bergplaats", met aanhaling van 
de artt. 41 j O • 1 en 7 4 der Verordening op 
de Straatpolitie in de gemeente Utrecht, is 
veroordeeld tot een geldboete van één gul
den en een vervangende hechtenis voor den 
tijd van één dag. (Gepleit door Mr. H. A . 
van Heyst). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bij schriftelijk vonnis van 15 Februari 
1938 heeft de Kantonrechter te Utrecht ten
laste van requirant: overeenkomstig de te
lastelegging bewezen verklaard dat deze op 
27 December 1937 te Utrecht, van des voor
middags omstreeks 12¼ uur tot des voor
middags omstreeks 6¼ uur, onafgebroken 
een vierwielig motorrijtuig onbeheerd heeft 
laten staan op den openbaren weg de Noord
Westelijke rijbaan van Oudwijk; 

aan dat feit enz. 
De Ambtenaar van het 0 . M. bij het Kan

tongerecht te Utrecht, die een geldboete van 
zes gulden had gevorderd, stelde tegen het 
vonnis hooger beroep in. In hooger beroep 
vereenigde de Arr.-Rechtbank te Utrecht 
bij vonnis van 19 April 1938 zich geheel met 
het vonnis van den Kantonrechter en be
vestigde het. Tegen het vonnis van de 
Rechtbank heeft requirant bij een bij bij
zondere volmacht schriftelijk gemachtigde 
beroep in cassatie ingesteld; b ij pleidooi zijn 
de volgende middelen van cassatie voor-ge
steld en toegelicht : 

r O
• S. van art. 432 Sv. juncto art. 20 

R . 0. juncto art. 162 Gw., doordat in de 
aangevallen beslissing der Rechtbank niet 
zijn geciteerd de wetsartikelen, waarop de 
beslissing steunt. 

2°. Art. 41 der Alg. Pol.Verordening der 
gemeente Utrecht is onverbindend: 

a. omdat dit artikel in zijn algemeenheid 
te ver gaat, voorzoover het verbiedt het 
plaatsen (opbergen) op den openbaren weg 
van voorwerpen, daar een dergelijke plaat
sing of berging een gewone gebruikmaking 
van dien weg is; (vgl. Rb. Amsterdam 13 
Februari 1923 N . J. r923 blz. 518) ; 

b. omdat dit gebied der verordening ten 
aanzien van motorrijtuigen bestreken wordt 
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door art. ubis Motor- en Rijwielreglement 
en de verordening te dien aanzien treedt op 
terrein wat reeds door een hoogeren wet
gever is geregeld. 

Noch het eerste middel noch het tweede 
middel, aanhef en sub a, komen mij ge
grond voor. De Rechtbank vereenigt zich 
in haar vonnis geheel met het vonnis van 
den Kantonrechter, zoodat m.i. haar vonnis 
geacht moet worden in te houden de in het 
Kantongerechtsvonnis vermelde voorschrif
ten, waarop de veroordeeling rust. Met het 
in het tweede middel genoemde art. 41 der 
Alg. Pol. Verord. der gemeente Utrecht 
wordt klaarblijkelijk bedoeld het toegepaste 
art. 41 der Verordening Straatpolitie voor 
de gemeente Utrecht. Dit artikel, verbie
dende den openbaren weg te gebruiken als 
berg- of werkplaats, gaat, zooals Kanton
rechter en Rechtbank m . i. terecht van mee
ning zijn, in zijn algemeenheid niet buiten 
de grenzen, den gemeentelijken wetgever 
gesteld; het heeft betrekking op het gebruik 
van den openbaren weg in de gemeente en 
betreft mitsdien de openbare orde. Dat het 
opbergen van voorwerpen een gewone ge
bruikmaking van dien weg is, kan ik geens
zins onderschrijven. 

Het tweede middel aanhef en sub b, is 
naar mijne meening wel gegrond, voorzoover 
betreft den daarin vermelden grond dat " dit 
gebied der verordening ten aanzien van mo
torrijtuigen bestreken wordt door art. ubis 
Motor- en Rijwiel Reglement ". 

Voormeld art. 41 der Verordening Straat
politie voor de .gemeente Utrecht heeft, daar 
deze bepaling reeds deel uitmaakte van die 
verordening toen deze op 10 December 1918 
vastgesteld en op 28 December 1918 afge
kondigd werd, en in het onderwerp dezer 
bepaling, voorzoover zij o. a. motorrijtuigen 
op wegen, bedoeld in het Motor- en Rijwiel
reglement betreft, wordt voorzien door het 
bij Kon. Besluit van 24 Maart 1934 S. 125 
aan het Motor- en R ijwielreglement toege
voegde en vervolgens in werking getreden 
art. nbis, ingevolge art. 194 der Gemeente
wet van rechtswege opgehouden te gelden 
voorzoover o. a. motorrijtuigen op wegen, 
bedoeld in het Motor- en Rijwielreglement, 
betreft. In afwijking van de meening van 
Kantonrechter en R echtbank hieromtrent, 
ben ik van oordeel, dat het laten staan van 
een motorrijtuig gedurende den tijd dat de 
bestuurder zijne nachtrust geniet en het ge
durende dien tijd onbeheerd laten van een 
motorrij tuig op den openbaren weg wel de
gelijk valt onder het begrip parkeeren, im
mers uit sub C van het eerste lid van ge
noemd art. 1 ibis volgt, dat daarin onder 
parkeeren wordt verstaan het op een weg 
of een gedeelte daarvan in stilstand hebben 
van o. a. een motorrijtuig, anders dan tot 
het onmiddellijk uit- of inlaten of uit- of 
instappen van personen of het onmiddellijk 
laden of lossen van goederen. Het bewezen 
verklaarde is dus m.i. niet krachtens art. 41 
j 0

• art. 74 der voornoemde verordening 
strafbaar en mij is niet gebleken dat het bij 

eenige andere wettelijke bepaling strafbaar 
is gesteld. 

Ik concludeer derhalve dat het voornoem
de vonnis der Rechtbank en het daa rbij be
vestigde vonnis van den Kantonrechter zul
len worden vernietigd, voorzoover daarbij 
het bewezene is gequalificeerd en strafbaar 
verklaard, verdachte te dezer zake is straf
baar geacht en hem straf is opgelegd, en dat 
de Hooge Raad, rechtdoende krachtens art. 
105 R . 0 ., requirant zal ontslaan van alle 
rechtsvervolging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi, 
en luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het door de Rechtbank beves
tigde vonnis ten laste van requirant is be
wezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld : dat hij op enz. (zie 
conclusie); 

0. dat art. 41 van de Verordening op de 
Straatpolitie in de gemeente Utrecht luidt: 

"Het is verboden den openbaren weg te 
gebruiken als berg- of werkplaats. 

.Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd 
onder door hen, voor elk geval, te stellen 
voorwaarden van de bepaling van dit artikel 
ontheffing te verleenen"; 

terwijl art. 74 overtreding van voormeld 
verbod strafbaar stelt met hechtenis van ten 
hoogste zes dagen of geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden; 

0. dat het door de Rechtbank bevestigde 
vonnis na voormelde bewezenverklaring nog 
inhoudt de volgende overwegingen : 

"dat de vraag kan worden gesteld - ook 
door verdachte aangevoerd - of het in deze 
toepasselijke art. 41 der verordening straat
politie der gemeente Utrecht, welk artikel 
in zijn algemeenheid niet gaat buiten de 
grenzen, den gemeentelijken wetgever ge
steld, ook het daarin neergelegde verbod 
mag inhouden ten aanzien van motorrijtui
gen, nu art. nbis alinea 1 van het Motor
en R ijwielreglement ten aanzien van motor
rijtuigen bepaalt, dat een parkeerverbod 
voor een weg kan worden vastgesteld, op 
door den Minister van Waterstaat bepaalde 
wijze ter kennis van de weggebruikers ge
bracht - hetwelk ten aanzien van den open
baren rijweg 0udwijk te Utrecht niet is 
geschied." 

,,dat echter het laten staan van een mo
torrijtuig gedurende den tijd, dat de be
stuurder zijne nachtrust geniet en het gedu
rende dien tijd onbeheerd laten van een 
motorrijtuig op den openbaren weg niet meer 
valt onder het begrip "parkeeren" , al kan 
daaronder het laten staan gedurende zelfs 
langen tijd begrepen worden, maar niets 
anders is, dan het opbergen, evenwel zonder 
toezicht en onbeheerd van zijn motorrijtuig, 
op den daarvc-or niet bestemden openbaren 
rijweg en het derhalve gebruiken van den 
openbaren rijweg als bergplaats." 
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,,dat naast genoemd artikel in het M otor
en Rijwielreglement de verbodsbepaling 
voornoemd der Utrechtsche verordening op 
de Straatpolit ie dan ook wel degelijk ver
bindend is ook ten aanzien van motorrij
tuigen"; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat het vonnis van den Kantonrechter de 

wettelijke voorschriften, op welke de straf
oplegging is gegrond, vermeldt, en de Recht
bank, dat vonnis bevestigende, in haar von
nis die wettelijke voorschriften niet opnieuw 
behoefde te vermelden; 

0. ten aanzien van het t weede middel : 
dat het door voormeld artikel verboden 

gebruik van den openbaren weg als berg
plaats stellig niet valt onder het normaal 
gebruik van dien weg, zoodat onderdeel a 
van het middel niet kan slagen ; 

dat art. IIbis van het Motor- en R ijwiel
Reglement, - waarop onderdeel b van het 
middel zich beroept - , voorzooveel hier van 
belang, betreft het op den openbaren weg 
gedurende korten of langeren tijd in stil
s t and hebben van motorrijtuigen, doch dit 
niet medebrengt, dat art. 41 van genoemde 
verordening, althans ten aanzien van auto
mobielen, niet verbindend zou zijn; 

dat immers art. 41, toegepast op auto
mobielen, niet verbiedt het enkele op den 
openbaren weg in stilstand hebben van die 
rijtuigen, doch het op den openbaren weg 
laten staan van automobielen in gevallen, 
waar die, volgens normale verkeersgewoon
t en, in een garage worden opgeborgen; 

dat uit bovenaangehaalde overwegingen 
van het door de Rechtbank bevestigde von
nis, - wat daarvan overigens moge zijn - , 
blijkt dat ook de Rechtbank voormeld art. 
41 heeft opgevat in den zin als voorschreven; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Spoorwegwet art. 71; A. 
R. D . art. I1.) 

Art. 71 der Spoorwegwet, dat aan 
alle ambtenaren, belast met het op· 
sporen van strafbare feiten , en den be
ambten van politie den vrijen toegang 
tot den spoorweg en tot de daartoe be
hoorende gronden en gebouwen, die tot 
gebruik van reizigers bestemd zijn, ver
leent, heeft echter geen betrekking op 
openbare overwegen en heeft d an ook 
niet de strekking om genoemde catego
riën van personen zonder meer vrij te 
stellen van het inachtnemen van veilig
heidsvoorschriften als die van art. 1 I 

Alg. Regl. Dienst. 

Op het beroep van D . B ., assistent bij de 
belastingen, te Duivendrecht, requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Amsterdam v an 25 April 1938, waarbij hij', 
ter zake van "t erwijl het hem uit den aard 

zijner betrekking niet vrijstaat, zich te voet 
of op andere wijze op de niet v an beweeg
bare afsluitingen voorziene openbare over
wegen begeven, wanneer een trein waar
neembaar nadert" met aanhaling van de 
artt. 27, 64 der Spoorwegwet, 11 lid 1 sub e 
Alg. Regl. Dienst, 23, 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van drie gulden en drie 
dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Requirant heeft tegen het vonnis beroep 

in cassatie ingesteld en bij schriftuur als 
middel van cassatie aangevoerd s . of v. t . 
der wet; blijkens zijn schriftuur bedoelt hij 
met "wet" in het bijzonder art. 71, eerste 
lid, der Spoorwegwet. Op deze wetsbepalin g 
heeft hij zich ook beroepen ter terechtzit
ting van het Kantongerecht. 

In zijn schriftuur spreekt requirant aller
eerst tegen " dat de openbare overweg van 
een beweegbare afsluiting was voorzien, zoo
als in de dagvaarding was omschreven"; 
deze tegenspraak mist feitelijken grondslag, 
immers de Kantonrec:hter heeft, overeen

komstig de telastelegging, bewezen verklaard: 
dat verdachte te Amsterdam op 25 Januari 
I938 zonder dat hem zulks uit den aard zij
ner betrekking vrijstond zich als bestuurder 
van een tweewielig motorrijtuig daarmede 
heeft begeven op de niet van beweegbare 
afsluitingen voorzienen openbaren overweg 
der Nederlandsche Spoorwegen gelegen tus
schen de openbare wegen de Czaar Peter
straat en de D ageraadsbrug, terwijl een ran
geerdeel der Nederlandsche Spoorwegen 
waarneembaar naderde. 

Voorts beroept requirant zich dan op art. 
71, eerste lid, der Spoorwegwet, inhoudende 
"Alle ambtenaren, belast met het opsporen 
van strafbare feiten , hebben evenals de be
ambten van politie, vrijen toegang tot den 
spoorweg en tot de daartoe behoorende gron
den .en gebouwen, die tot gebruik van rei
zigers bestemd zijn"; hierbij voert hij aan, 
dat het hem als assistent van de belastingen 
vrijstaat den spoorweg te betreden daar hij 
opsporingsbevoegdheid bezit volgens de be
staande belastingwetten, terwij l ook tevens 
uit hoofde van zijn beroep geheimhouding is 
opgelegd, en hij dus aan niemand, behalve 
aan zijn meerdere, verplicht is mede te dee
len waarom hij zich daar op de plaats be
vindt; dat hij werkzaam is en tijdens het 
proces-verbaal ook reeds werkzaam was als 
assistent bij de belastingen, afdeeling invoer
rechten en accijnzen, en meent niet ver
plicht te zijn geweest, aan den a gent van 
politie, die hem verbaliseerde, te zeggen 
met welk doel hij zich op het t errein van 
de spoorwegen bevond. 

De Kantonrechter heeft het beroep op 
art. 71 der Spoorwegwet verworpen op de
zen grond: daargelaten de vraag of verdach
te, assistent bij de belastingwetten, opspo
ringsbevoegdheid bezit, stond het hem niet 
uit den aard zijner betrekking vrij, art. II e 
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A. R . D. te overtreden, vermits deze bepa
ling kennelijk in het belang van de veilig
heid van het publiek ook dat van opspo
ringsambtenaren is gegeven, en verdachte 1 

zich er niet op heeft beroepen dat hij ten 
tijde der overtreding bezig was een straf- , 
baar feit op te sporen. 

Naar mijne meening is de verwerping door 
den Kantonrechter terecht geschied. Het 
,,Algemeen Reglement Dienst" of "A. R. D." 
steunt op art. 2 7 der Spoorwegwet, welk 
wetsart ikel inhoudt dat bij algemeenen maat
regel van bestuur wordt geregeld hetgeen 
ter verzekering van de behoorlijke uitoefe
ning der spoorwegdiensten en het veilig ver
keer over de spoorwegen, krachtens deze wet, 
is voor te schrijven. De in art. 11 van genoemd 
Reglement omschreven verboden, daarin op
genomen onder het hoofd "Beperking in het 
gebruik van overwegen", strekken, dus naar 
hun plaatsing in dat Reglement en trouwens 
ook naar hun inhoud, ter verzekering van 
de behoorlijke uitoefening der spoorweg
diensten en van de veiligheid. Dit nu brengt 
m. i. mede, dat zonder inachtneming dier 
verboden alleen dan van den op art. 71 der 
Spoorwegwet gebaseerden vrijen toegang ge
bruik mag worden gemaakt, indien dit is, 
zooal niet noodzakelijk voor-, dan toch ten
minste in het belang van de uitoefening der 
functie of taak, uit hoofde waarvan die vrije 
toegang is verleend. Requirant heeft noch 
tegenover den verbalisant noch tegenover 
den rechter zich erop beroepen dat zijn niet 
inachtnemen van het in meergenoemd art. 
II , alinea 1, aanhef en sub e omschreven 
verbod was noodzakelijk voor- of tenminste 
in het belang van de uitoefening zijner func
tie of taak van opsporingsambtenaar; indien 
die noodzaak of dat belang werkelijk be
stond, had hij zich daarop m. i. zonder 
schending van geheimhouding-plicht, kun
nen beroepen; zoo noodig had de juistheid 
van zijn beroep op noodzaak of belang dan 
nader kunnen worden onderzocht. Het door 
requirant aangevoerde kan derhalve naar 
mijn oordeel niet tot cassatie leiden. 

Gezien het door den Kantonrechter bewe
zen verklaarde feit ware de daaraan door 
den Kantonrechter gegeven benaming aan 
te vullen met de woorden "of rangeerdeel" 
tusschen de woorden "trein" en "waarneem
baar". 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op eene door den requirant inge

diende schriftuur; 
0. dat, blijkens de Aanteekening van het 

mondeling vonnis, overeenkomstig de inlei
dende dagvaarding, ten laste van requirant 
is bewezen verklaard, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, dat hij te Am
sterdam op 25 Januari 1938, enz. (zie Con
clusie); 

0. dat de Kantonrechter het door requi-

rant gevoerd verweer, dat hij, als belast met 
de opsporing van strafbare feiten, ingevolge 
art. 71 der Spoorwegwet, vrijen toegang tot 
den spoorweg had, heeft verworpen, daartoe 
aanvoerende, dat, daargelaten de vraag, of 
verdachte, enz. (zie Conclusie); 

0. dat requirant, behoudens eene grief 
van feitelijken aard, welke nog bovendien 
feitelijken grondslag mist, als grief heeft 
aangevoerd, dat de Kantonrechter t en on
rechte zijn beroep op art. 71, eerste lid, 
Spoorwegwet heeft verworpen; 

0. dat art. 71 Spoorwegwet allen ambte
naren, belast met het opsporen van straf
bare feiten, en den beambten van politie 
den vrijen toegang tot den spoorweg en tot 
de daartoe behoorende gronden en gebou
wen, die tot gebruik van reizigers bestemd 
zijn, verleenende, geen betrekking heeft op 
openbare overwegen en dan ook niet de 
strekking heeft om genoemde categoriën van 
personen zonder meer vrij te stellen van 
het inachtnemen van veiligheidsvoorschrif
ten als die van art. 1 r Alg. Reg!. Dienst, 
met het gevolg, dat een voor het publiek 
verkeer bestemde overweg, door bedoelde 
personen ook zou mogen worden betreden 
op een oogenblik, dat het publiek daar in 
het belang der veiligheid wordt geweerd; 

0. dat voormelde grief derhalve, wat er zij 
van des Kantonrechters overweging, niet 
gegrond is; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 339; M .- en R.
Regl. art. 23; Mot.- en Rijw.beschik
king art. 38 septies.) 

Uit den inhoud der bewijsmiddelen 
[proces-verbaal van den agent van po
litie, verklaring van den get. I. en een 
verklaring van den get.-deskundige 
Prof. Dr. G. Holst] blijkt o. m . : 1°. dat 
de geluidssterkte van den hoorn in 
kwestie is gemeten met het instrument 
Silenta n °. 87, 2 °. dat bij het opmeten 
de voorschriften zijn gevolgd door den 
Minister van Waterstaat bij art. 38 
septies, lid 3 der M . en Rijw.beschik
king gegeven; 3 °. dat de Rechtb. zich 
omtrent de betrouwbaarheid van ge
noemd instrument heeft laten voorlich
ten door den get.-deskundige. 

Van het door de Rechtb. bezigen van 
den geluidsmeter als bewijsmiddel in 
d e n zin van art. 339 Sv. is derha lve 
geen sprake. 

Evenmin is juist de stelling, dat de 
Minister zulk een instrument als "be
wijsmiddel" heeft aangewezen. 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van gemelde 
Rechtbank van 12 April 1938, waarbij, in 
hooger beroep en bij verstek, met vernieti-
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ging van een door het Kantongerecht aldaar 
op 15 Januari 1938 mondeling bij verstek 
gewezen vonnis, de gerequireerde, H. W. G. 
P ., chauffeur, te 's-Gravenhage, ter zake 
van: ,,als bestuurder van een motorrijtuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, bin
nen de bebouwde kommen van gemeenten 
gebruik maken van een hoorn, waarvan de 
geluidssterkte het maximum te boven kan 
gaan, dat de met de uitvoering der Motor
en Rijwielwet belaste Minister heeft be
paald", met aanhaling van de artt. 23, 3e 
lid aanhef en onder b, 73 Motor- en Rijwiel
reglement, 23 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van één gulden en één dag ver
vangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Met vernietiging van een vonnis van den 
Kantonrechter te Amsterdam heeft de Recht
bank aldaar bij haar vonnis van 12 April 
1938 ten laste van den gerequireerde bewe
zen verklaard dat deze op 8 November 1937 
des namiddags omstreeks 3 uur binnen de 
bebouwde kom der Gemeente Amsterdam, 
als bestuurder met een vierwielig motorrij
tuig daarmede heeft gereden over den voor 
het openbaar verkeer openstaanden rijweg 
het Damrak en daarbij gebruik heeft ge
maakt van een hoorn, waarvan de geluids
sterkte - opgemeten volgens de voorschrif
ten daarvoor gegeven in art. 38septies van 
de Motor- en Rijwielbeschikking - het door 
den Minister van Waterstaat bepaalde maxi
mum van 95 decibel te boven kon gaan, 
immers de geluidssterkte van gemelde hoorn 
bedroeg 99 d ecibel. 

Dit bewezene leverde volgens de Recht
bank een overtreding op van art. 23 3e lid 
aanhef en onder b van het Motor- en Rij
wielreglement luidende: Het is hem (den 
bestuurder van een motorrijtuig, waarmede 
over een weg wordt gereden) verboden bin
nen de bebouwde kommen van gemeenten 
gebruik te maken van een hoorn, waarvan 
de geluidssterkte het maximum te boven kan 
gaan, dat de met de uitvoering der Motor
en Rijwielwet belaste Minister mocht be
palen. 

Na blijkbaar ook de hier bedoelde minis
terieele voorschriften voorkomende in art. 
38septies der Motor- en Rijwielbeschikking 
en luidende: in een tweede lid : 

De maximum geluidssterkte bedoeld in 
art. 23 derde lid onder b van het Motor- en 
Rijwielreglement, wordt bepaald op 95 deci
bel, overeenkomstig het derde lid gemeten 
en in een derde lid: De meting geschiedt op 
een afstand van 7 meter vóór de geluids
bron, in de open lucht op een vrije ruimte. 
Muren, hoornen, struiken e. d. die door te
rugkaatsing of opslorping van het geluid 
storend kunnen werken, moeten van de ge
luidsbron ten minste tweemaal zoo ver ver
wijderd zijn als het meetinstrument, te heb
ben geraadpleegd, veroordeelde de Recht
bank den gerequireerde in een geldboete van 
f x of , dag. 

Tegen dit vonnis heeft de Officier van 
Justitie te Amsterdam zich tijdig in cassatie 
voorzien. Bij eveneens tijdig ingediende me
morie stelt hij als middel voor: 

Schennis van de artt. 2 der Motor- en 
Rijwielwet, 15 sub 1° van het Motor- en 
Rijwielreglement, 38septies van de Motor
en Rijwielbeschikking en art. 339 Sv., zulks 
met de volgende toelichting: 

De Arr.-Rechtbank alhier verklaarde het 
aan gerequireerde bij dagvaarding in eersten 
aanleg (telastegelegde) bewezen op grond 
van de verklaring in het proces-verbaal van 
den agent van politie Jimmink, die de over
treding vaststelde met een geluidsmeter. 
Art. 2 der Motor- en Rijwielwet geeft de 
Kroon de bevoegdheid bij algemeene maat
regel van bestuur voorschriften te geven 
omtrent het geven van seinen door bestuur
ders van motorrijtuigen, rijwielen en andere 
rij - en voertuigen, maar wijst niet als be
wijsmiddel aan, evenmin als eenig ander 
artikel dier Wet, den geluidsmeter. Waar de 
Wet dat bewijsmiddel niet vermeldt en Zijne 
Excellentie de Minister van Waterstaat de 
bevoegdheid tot het instellen van een be
wijsmiddel mist, gelden als bewijsmiddelen, 
de bewijsmiddelen van art. 339 Sv. Art. 
38septies der Motor- en Rijwielbeschikking 
mist dus verbindende kracht en verdachte 
had moeten worden ontslagen van rechtsver
volging. 

Ik denk dat in deze schriftuur van cas
satie bij vergissing genoemd is art. 15 sub x 
van het Motor- en Rijwielreglement, dat in 
deze zaak geen rol speelt, in de plaats van 
het hierboven genoemde art. 23 3e lid aan
vang en sub b. 

Ook zoo opgevat is het middel niet zeer 
duidelijk. Zeker zou, als art. 38septies der 
Motor- en Rijwielbeschikking onverbindend 
ware, het vonnis niet gehandhaafd kunnen 
blijven. Dit artikel immers vormt een on
misbare schakel bij de strafbaarheid. Waar
om zou het onverbindend zijn volgens requi
rant? Omdat het een bewijsmiddel instelt 
hetgeen niet anders kan geschieden dan bij 
de Wet. Als bewijsmiddel zou het dan vol
gens hem instellen den geluidsmeter. D e be
wering mist in de eerste plaats feitelijken 
grondslag. In het bewuste, boven geciteerde, 
artikel wordt wel gesproken van meting van 
het geluid en van een meetinstrument maar 
e e n bepaald instrument wordt niet g e noemd. 
M en kan hoogstens spreken van een door 
den Minister voorgeschreven methode om de 
geluidssterkte te meten. D och afgezien hier
van, berust de geheele redeneering mijns in
ziens op een misverstand. 

Aan den Minister wordt door art. 23 voor
meld overgelaten de maximum toegelaten 
geluidssterkte te bepalen. 

De Minister heeft hieraan uitvoering ge
geven door de als maximum toegelaten ge
luidssterkte te bepalen op 95 decibel mits 
gemeten op een bepaalde, een juiste meting 
zooveel mogelijk garandeerende, wijze. Er is 
geen enkel bezwaar tegen dat de Minister 
op die wijze van zijn bevoegdheid gebruik 
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maakt en zoo aan de politieambtenaren 
voorschrijft welke methode van meten zij 
moeten toepassen met dit gevolg zelfs dat 
indien zij niet op deze wijze meten hun be
keuring geen gevolg kan hebben. De rechter 
mag, ook al zou hij overtuigd zijn dat de 
gebruikte hoorn meer geluid kan voort
brengen dan 95 decibel, niet veroordeelen 
als niet tevens gebleken is dat volgens de 
voorgeschreven methode gemeten is. Men 
kan voor de zorgvuldigheid van den wetge
ver, in casu den Minister, niet anders dan 
waardeering hebben. Met art. 339 Sv. dat 
voorschrijft door welke middelen alleen de 
Rechter aan zijn wetenschap omtrent het 
begaan van het telastegelegde mag komen 
heeft dit voorschrift niets te maken. Langs 
een der wegen van art. 339 moest de Rech
ter de overtuiging bekomen, niet alleen dat 
de geluidssterkte van de onderhavige hoorn 
95 decibel kon bedragen , maar ook, dat de 
geluidssterkte volgens de juiste methode was 
gemeten. In deze zaak is dit ook geschied 
n.l. door het proces-verbaal en de verklaring 
van Jimmink. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: 
(zie conclusie); 

Ten aanzien van het middel van cassatie: 
0 . dat bij het bestreden vonnis, overeen

komstig de inleidende dagvaarding, ten laste 
van den gerequireerde is bewezen verklaard, 
met qualificatie en strafoplegging als voor
meld, dat h ij op 8 November 1937, enz. (zie 
conclusie); 

0. dat de Rechtbank deze bewezenver
klaring heeft doen steunen op "den voor
schreven inhoud van voornoemde bewijs
middelen", te weten een op den ambtseed 
opgemaakt proces-verbaal van den agent 
v an politie tevens onbezoldigd veldwachter 
der gemeente Amsterdam J. G. Immink, op 
eene verklaring van den getuige Immink 
voornoemd en op eene verklaring van den 
getuige-deskundige P rof. D r. G. Holst; 

0. dat uit voorschreven inhoud dier be
wijsmiddelen onder meer blijkt: 1 ° . dat de 
geluidssterkte van den onderhavigen hoorn 
is gemeten met het instrument Silenta n °. 
87, 2 ° dat bij dat' opmeten de voorschriften 
zijn opgevolgd door den Minister van Wa
terstaat gegeven bij het derde lid van art. 
3 8septies v a n de Motor- en Rijwielbe schik
king en 3 ° dat de Rechtbank omtrent de 
betrouwbaarheid van het meetinstrument 
Silenta n ° . 87 zich heeft laten voorlichten 
door den natuurkundige Prof. Holst voor
noemd; 

0. dat uit het voorafgaande blijkt, dat 
van het door de Rechtbank bezigen van den 
geluidsmeter als bewijsmiddel in den zin 
van art. 339 Sv. geen sprake is, zoodat het 
cassatiemiddel, voorzoover daarbij is ge-

steld, dat zulks wel het geval is , feitelijken 
grondslag mist ; 

dat ook niet juist is de stelling van het 
middel, dat de Minister zulk een instrument 
als "bewijsmiddel" heeft aangewezen, daa, 
de M inister in genoemd art. 38septies, derde 
lid, alleen voorschriften geeft omtrent de 
wijze - afstand vóór de geluidsbron, aan
wezigheid van muren, enz. - waarop "het 
meetinstrument", dat overigens niet nader 
wordt aangeduid of omschreven, moet wor
den gebruikt; 

0 . dat derhalve het middel niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vogelwet 1936 art. 23 ; Vo
gelbesluit 193 7 art. 15 ; Sv. art. 433.) 

Het middel gericht tegen de uitspraak 
van den Kantonr., dat gereq.'s beroep 
op art. 15 Vogelbesluit hem niet kan 
baten in verband met het bepaalde in 
art. 23, lid 3 der Vogelwet, moet buiten 
onderzoek blijven, omdat het bij ge
grondheid toch nimmer tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak, te weten 
het daarbij gegeven ontslag van rechts
vervolging [uit hoofde van afwezigheid 
van schuld] zou kunnen leiden . 

[Adv.-Gen. Rombach sluit zich èn op 
grond van de geschiedenis èn om den 
tekst van art. 23 , lid 3 der Vogelwet 
zelf, bij het oordeel van den Kantonr. 
dat het bewezenverklaarde strafbaar is , 
aan. De Kroon is met art. 1 5 van het 
Vogelbesluit hare bevoegdheid te buiten 
gegaan.] 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M . 
bij het Kantongerecht te 's-Gravenhage, re
quirant van cassatie tegen een vonnis van 
dat Kantongerecht van 31 Maart 1938 [N. 
J. 1938 n °. 492), waarbij de gerequireerde 
H. J . J. de N., vogelhandelaar, te 's-Gra
venhage, van alle rechtsvervolging is ont
slagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Zeker Haagsche vogelvanger, de thans ge
requireerde, heeft blijkens de bewezenver
klaring, welke voorkomt in het schriftelijk 
vonnis van den Kantonrechter te 's-Gra
venhage van 31 Maart 1938, waartegen het 
onderhavige cassatieberoep is gericht, op 30 
Oct. 1937, des voormiddags omstreeks ro½ 
uur op een duinterrein in Meijendel, ge
meente Wassenaar, een viertal treknetten, 
bestemd tot het vangen van beschermde 
vogels, geplaatst gehad en gebruikt. 

Tot zijn verdediging had de vogelaar zich 
er op beroepen, dat hij de bij de vogelwet 
vereischte vergunning had verkregen tot 
het vangen van beschermde vogels voor de 
kooi en dat hij zich bij het gebruiken van 
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de bedoelde treknetten had gehouden aan 
de daaromtrent bij Koninklijk besluit ge
geven voorschriften. 

Daarvoor beriep hij zich op art. 15 van 
het K. B. van 9 Augustus 1937 S. 647, het 
zoogenaamd Vogelbesluit 1937, waarin is be
paald, dat hij aan wien een vergunning is 
verleend om beschermde vogels voor de 
kooi of voor de jacht te vangen (dit was de 
aard van gerequireerde's vergunning) daar
bij gebruik mag maken o.a. van treknetten, 
mits deze aan bepaalde eischen voldoen. 

Dat de door gerequireerde gebruikte net
ten overeenkomst ig die eischen waren , werd 
ter zitting niet bestreden, maar toch stoor
de de Kantonrechter zich niet aan de ver
gunning, overwegende dat de verdachte bij 
zijn beroep op de vergunning voorbijziet, 
dat krachtens de bepaling van het derde 
lid van art. 23 der Vogelwet 1936 het van
gen van vogels met netten verboden is, 
waaruit volgt dat de bepaling van art. 15 
van het Vogelbesluit 1937, waarop de ver
dachte zich beriep, niet is verbindend. 

0. immers dat uit de geschiedenis van de 
totstandkoming van het bedoelde derde lid 
van art. 23 der Vogelwet 1936 is af te lei
den, dat de wetgever heeft willen uitsluiten 
het bezigen van vangmiddelen, welke naar 
hun aard bestemd zijn om vogels in massa 
te vangen, onder welke vangmiddelen net
ten speciaal zijn genoemd, daarmede als 
zijn oordeel te kennen gevend, dat vangnet
ten naar hun aard bestemd zijn tot massa
vangst. 

0. dat hiermede werd ter zijde gesteld de 
bevoegdheid van de Kroon om in afwijking 
van dat oordeel, het gebruiken van speciaal 
aan te wijzen vangnetten als geoorloofd toe 
te laten uit overweging, dat deze naar hun 
aard niet bestemd zouden zijn voor de 
massavangst. 

Op dezen grond wilde de Kantonrechter 
derhalve geen rekening houden m et gere
quireerde's beroep op zijn vergunning en 
verklaarde hij het feit strafbaar. Intusschen 
was hij van oordeel dat onder de bijzondere 
omstandigheden van het delict gerequireer
de niet strafbaar was te achten en uit hoof
de van afwezigheid van schuld zijnerzijds bij 
het plegen der overtreding van alle rechts
vervolging behoorde te worden ontslagen. 

Blijkbaar, teneinde een beslissing van 
Uwen R a ad uit te lokken, h e eft de Ambte
naar van het Openbaar Ministerie bij de 
Kantongerechten in het Arrondissement 
's-Gravenhage zich in cassatie voorzien en 
bij tijdig ingediende memorie bezwaar ge
maakt tegen de beslissing van den Kanton
rechter dat, niettegenstaande de op wette
lijk voorschrift berustende aan gereq uireer
de verleende vergunning, het feit strafbaar is . 

Ofschoon zonder enthousiasme, want per
soonlijk schijnt hij het met den Kantonrech
ter wel eens te zijn, houdt de Ambtenaar 
dus de verbindendheid van art. 15 van het 
Vogelbesluit 1937 staande. 

Mijns inziens ten onrechte. 
Het beroep dat de Kantonrechter doet op i 

de geschiedenis van art. 23 3e lid der Vo
gelwet 1936, hetwelk zijn ontstaan dankt 
aan een amendement van Zadelhoff-Bakker
Nort, zie handelingen Tweede Kamer 1936-
1937 pag. 84 e.v., is juist. Maar vooral is 
m. i . duidelijk de tekst zelf van die bepa
ling, die naar mijn meening niet anders ge
lezen kan worden dan dat de daarin met 
name genoemde vangmiddelen ( waaronder 
netten) reeds door den wetgever zelf ge
stempeld worden als middelen tot het in 
massa vangen of dooden van beschermde 
vogels en daarom verboden worden. 

De Kroon is met bovengenoemd art. 15 
hare bevoegdheid te buiten gegaan en een 
krachtens die bepaling verleende vergun
ning staat aan de strafbaarheid van gere
quireerde's overtreding niet in den weg. 

Ik adviseer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
daarbij nader toegelicht : S. , althans v. t . 
van de artt. 351 en 352 Sv. in verband met 
art. 398 van dat Wetboek en van artt. 23 en 
28 Vogelwet en 15 Vogelbesluit 1937 door 
het bewezenverklaarde feit strafbaar te ver
klaren; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequireerde is bewezen verklaard, dat 
hij op 30 October 1937 des voormiddags 
omstreeks ro½ uur op een duinterrein te 
Meijendel, gemeen te Wassenaar, een viertal 
treknetten, bestemd tot het vangen van be
schermde vogels, had geplaatst en heeft ge
bruikt; 

dat de Kantonrechter dit feit heeft ge
qualificeerd als: ,,het plaatsen en gebruiken 
van netten tot het in massa vangen van be
schermde vogels" en het feit strafbaar heeft 
verklaard, doch, met ontslag van rechtsver
volging als voormeld, den gerequireerde niet 
strafbaar heeft geoordeeld, uit hoofde van 
afwezigheid van schuld zijnerzijds bij het 
plegen der overtreding; 

0. dat het cassatiemiddel buiten onder
zoek moet blijven, omdat het, bij gegrond
heid, toch nimmer tot vernietiging van de 
bestreden uitspraak, te weten het daarbij 
gegeven ontslag van rechtsvervolging, zou 
kunne n leide n . zoodat h e t gee n doel kan 
treffen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

3, October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Hinderwet art. 2.) 

Het bewezenverklaarde: ,,Conform het 
telastegelegde feit (zie kolom i) n.l. 
dat hij als Directeur . ..... sedert onge-
veer drie jaar op eeq terrein . . . . . . een 
hijschkraan in werking heeft gehouden 
.. .... , welke kraan bestemd was [in de 
t.1.1. staat niet bestemd was, Red.] om 
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geregeld naar een andere plaats ver
voerd te worden", is door den Kantonr. 
niet strafbaar geoordeeld "omdat de 
door een benzinemotor gedreven ver
voerbare hijschkraan naar zijn aard be
stemd is om telkens op eene andere 
plaats dienst te doen, weshalve deze 
hijschkraan valt onder de uitzonderings
bepaling van art. 2, Ia der Hinderwet". 

Uit het voorgaande volgt, dat req. 
(het 0 . M.) die, onder opmerking dat 
de Kantonr. k ennelijk de woorden "naar 
een andere p laats", overeenkomstig de 
strekking der t.1.1., heeft opgevat als 
,,naar een plaats buiten het terrein, 
waar verd. de kraan bezigde", zijn be
toog aanvangt met de woorden: ,,De 
Kantonr. heeft het telastegelegde in 
vollen omvang bewezenverklaard, dus 
ook dat de kraan niet bestemd was om 
naar een andere plaats vervoerd te wor
den", van een onjuist uitgangspunt uit
gaat, zoodat het daarop gebouwd be
toog feitelijken grondslag mist. 

[Anders Adv.-Gen. Holsteijn: De be
wezenverklaring moet worden gezien 
i.v. m . de door gereq. ter terechtzitting 
afgelegde verklaring; de bewezenver
klaring moet dan aldus worden ver
staan, dat de kraan niet bestemd was 
om geregeld .naar een andere plaats 
buiten het terrein vervoerd .te worden 
maar wel bestemd was om geregeld 
naar een andere plaats op dat terrein 
vervoerd te worden. Deze laatste om
standigheid doet de hijschkraan niet 
vallen onder de uitzonderingsbepaling 
van art. 2, Ia Hinderwet.] 

Op het beroep van den Ambtenaar van 
het 0. M . bij het Kantongerecht te 's-Gra
venhage, requirant ·van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van gemeld Kantonge
recht van 24 Febr. 1938, waarbij de gere
quireerde H. B. P., directeur, te Voorburg, 
ter zake van het te zijnen laste bewezen
verklaarde van alle rechtsvervolging is ont
slagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Gerequireerde stond op 24 Februari 1938 
terecht voor den Kantonrechter te 's-Gra
venhage ter zake: ,,dat hij als directeur van 
de N. V. Eerste Rotterdamsche Betonijzer
bouw en als zoodanig hoofd der door die 
vennootschap gedreven onderneming tot op 
27 December 1937 sedert ongeveer drie jaar 
op een terrein aan de Veursche Straatweg 
te Veur, thans gemeente Leidschendam, een 
hijschkraan in wèrking heeft gehouden ge
dreven door een 60 P .K. benzinemotor, 
welke kraan niet bestemd was om geregeld 
naar een andere plaats vervoerd te worden, 
zulks zonder de volgens art. 1 en art. 2 der 
Hinderwet voor die inrichting vereischte 
vergunning." D e Ambtenaar 0 . M. bij het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage vorderde 
schuldigverklaring aan "het zonder vergun 
ning van B . en W. in werking houden van 

een inrichting, welke gevaar, schade of hin
der kan veroorzaken," en dientengevolge 
veroordeeling tot eene geldboete van f 5 
met bepaling dat bij niet-betaling en ver
haal de geldboete zal vervangen worden 
door een hechtenis van 5 dagen. Bij mon
deling vonnis van 24 Februari 1938 werd, 
blijkens de aanteekening van dat vonnis, 
door den Kantonrechter, op grond van een 
verklaring van gerequireerde ter terechtzit
ting, vastgesteld de bewezenverklaring "con
form het telastegelegde feit, n.l. dat hij (ge
requireerde) als directeur van de N. V. Eer
ste Rotterdamsche Betonijzerbouw en als 
zoodanig hoofd der door die vennootschap 
gedreven onderneming tot op 2 7 December 
1937 sedert ongeveer drie jaar op een ter
rein aan de Veursche-Straatweg te Veur, 
thans gemeente Leidschendam, een hijsch
kraan in werking heeft gehouden, gedreven 
door een 60 P .K. benzinemotor, welke kraan 
bestemd was om geregeld naar een andere 
plaats vervoerd te worden", en voorts, op 
grond dat het telastegelegde feit niet straf
baar is omdat de door een benzinemotor 
gedreven vervoerbare hijschkraan naar zijn 
aard bestemd is om telkens op een andere 
plaats dienst te doen, weshalve deze hijsch
k raan valt onder de uitzonderingsbepaling 
van art. 2 Ia der Hinderwet, gerequireerde 
ontslagen van alle rechtsvervolging. Ge
noemde Ambtenaar 0 . M. heeft tijdig be
roep in cassatie tegen het vonnis ingesteld 
en een schriftuur houdende een .middel van 
cassatie, ingediend. Dit middel luidt: 

"S., althans v. t. van de artt. 1, 2 en 22 
der Hinderwet, in verband met de artt. 351, 
352 en 398 Sv., door het telastegelegde niet 
strafbaar te achten". Ter toelichting van zijn 
middel heeft requirant opgemerkt: ,,De 
Kantonrechter heeft het telastegelegde in 
vollen omvang bewezen verklaard, dus ook 
dat "de kraan niet bestemd was om naar 
een andere plaats vervoerd te worden" (met 
"naar een andere plaats" heeft requirant 
bedoeld, gelijk ook de Kantonrechter het 
schijnt te hebben opgevat: naar een plaats 
buiten het terrein, waar gerequireerde de 
kraan bezigde) . Niettemin heeft de Kan
tonrechter de uitzonderingsbepaling van art. 
2 onder I sub a der Hinderwet toepasselijk 
geacht. Nu kan worden toegegeven, dat het 
telastegelegde woordelijk onder die bepaling 
kan worden gebracht. Echter verdient naar 
d~ meening van requirant, een uitlegging, 
die _ meer me~ de ratio der uitzonderingsbe
paling rekening houdt, de voorkeur. Het is 
immers moeilijk betwistbaar, dat het voor 
de do'?r een inrichting mogelijk te verwek
ken hinder van geen belang is, of het hin
derverwekkençie voorwerp kan worden ver
plaatst, maar daarentegen van groot belang 
of het inderdaad geregeld naar elders ver~ 
plaat~t wordt. Naar de meening van requi
rant 1s ~en dergelijke wijze van uitlegging 
t~n aanzien van dezelfde uitzonderingsbepa
ling ook door den Hoogen Raad in zijn ar
resten van 29 Januari 1917 (W. 10072, N. 
J. 1917, blz. 212) en 31 . December 1934 
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(N. J. 1935 blz. 340) gevolgd en wel even
eens met uitbreidende werking ten opzichte 
van de woorden der bepaling (het eerstge
noemde arrest) als met beperkende (het 
laatstgenoemde) . Speciaal het geval berecht 
bij het laatstgenoemde arrest schijnt aan 
requirant toe groote overeenstemming met 
het onderhavige te vertoonen." 

De bewezenverklaring, zooals deze in de 
aanteekening van het mondeling vonnis ver
meld is, kan aanleiding geven daarin een 
tegenstrijdigheid te lezen, te weten : conform 
het telastegelegde feit, waaruit volgt dat de 
door een 60 P.K. benzinemotor gedreven 
hijschkraan niet bestemd was om geregeld 
naar een andere plaats vervoerd te worden, 
terwijl toch mede in de bewezenverklaring 
is opgenomen, dat die hijschkraan bestemd 
was om geregeld naar een andere plaats ver
voerd te worden. Wordt echter de aantee
kening der bewezenverklaring gelezen niet 
alleen in verband met de telastelegging maar 
ook, zooals m . i. behoort te geschieden, in 
verband met gerequireerde's ter terechtzit
ting afgelegde verklaring, waarop de bewe
zenverklaring steunt, dan is er geen tegen
strijdigheid. De telastelegging heb ik reeds 
woordelijk weergegeven ; gerequireerde's 
voorbedoelde verklaring luidt : ,.dat hij als 
directeur van de N. V . Eerste Rotterdam
sche Betonijzerbouw en als ·zoodanig hoofd 
der door die vennootschap gedreven onder
neming tot op 27 December 1937 sedert 
ongeveer 3 jaar op een terrein aan den 
Veursche Straatweg te Veur, thans gemeente 
Leidschendam, een hijschkraan in werking 
heeft gehouden gedreven door een 60 P .K. 
benzinemotor, welke kraan bestemd was om 
op het terrein van de onderneming geregeld 
naar een andere plaats vervoerd te worden ; 
dat hij niet in het bezit was van een ver
gunning volgens art. 1 en 2 der Hinderwet 
voor die inrichting". Wordt nu mede in het 
oog gehouden dat de in de telastelegging 
voorkomende zinsnede " welke kraan niet 
bestemd was om geregeld naar een andere 
plaats vervoerd te worden", in verband met 
het overige deel der t elastelegging, in het 
bijzonder met de woorden " op een terrein 
aan de Veursche Straatweg t e Veur", niet 
anders is op te vatten dan dat - volgens 
de telastelegging - de kraan niet bestemd 
was om geregeld naar een andere plaats dan 
dat terrein der onderneming, dus niet be
stemd was om geregeld naar een plaats bui
ten dat terrein, vervoerd te worden, dan 
behelst de in het kort aàngeteekende bewe
zenverklaring klaarblijkelijk: dat hij (gere
quireerde) als directeur van de N. V. Eerste 
Rotterdamsche Betonijzerbouw en als zoo
danig hoofd der door die vennootschap ge
dreven onderneming tot op 2 7 December 
1937 sedert ongeveer drie jaar op een ter
rein aan de Veursche Straatweg te Veur 
thans gemeente Leidschendam, een hijsch~ 
kraan in werking heeft gehouden gedreven 
door een 60 P.K. benzinemotor, welke kraan 
niet bestemd was om geregeld naar een an
dere plaats buiten dat terrein vervoerd te 

worden maar wel bestemd was om geregeld 
naar een andere plaats op dat terrein ver
voerd te worden, zulks zonder vergunning 
volgens art. 1 en 2 der Hinderwet voor die 
inricht ing. De grond, waarop de Kanton
rechter het telastegelegde niet strafbaar acht 
en gerequireerde van alle rechtsvervolging 
ontslagen heeft, is dan dat gerequireerde 
geen vergunning volgens art. 1 en 2 der 
H inderwet noodig had, daar de hijschkraan 
valt onder de uitzonderingsbepaling van art. 
2, Ia der Hinderwet, omdat die door een 
b enzinemotor gedreven vervoerbare hijsch
kraan naar haar aard bestemd is om telkens 
op een andere plaats op het terrein dienst 
te doen . Deze laatste omstandigheid doet 
echter naar mijne meening, gezien het arrest 
van den Hoogen Raad van 31 December 
1934, N . J. 1935, blz. 340, de hijschkraan 
niet vallen onder de genoemde uitzonde
ringsbepaling, daar blijkens dat arrest deze 
bepaling naar woorden en strekking slechts 
het oog heeft op werktuigen, die overeen
komstig hun aard of bestemming telkens op 
een andere plaats dienst doen, en niet op 
werktuigen, die in een op een bepaalde 
plaats gevestigde inrichting te dier plaatse 
bij voortduring .dienst doen , al zijn zij dan 
ook niet aard- en nagelvast. Blijkens de be
wezenverklaring, zooals deze m . i. moet 
worden gelezen, is immers de onderhavige 
hijschkraan een werktuig dat op het terrein 
der onderneming, zij het op dat terrein ver
plaatsbaar, bij voortduring dienst doet en 
niet een werktuig dat overeenkomstig zijn 
aard of bestemming telkens op een andere 
plaats dan op dat terrein dienst doet. 

Ik merk nog op dat de eenige grond (ge
requireerde's verklaring), waarop de bewe
zenverklaring steunt, daarvoor onvoldoende 
is, maar meen dat dit oplevert een vorm
fout, die volgens art. 99 R. 0. in- cassatie 
niet tot vernietiging van het vonnis kan 
leiden . 

Blijkens het voorgaande requirants mid
del deugdelijk achtende, concludeer ik dat 
de Hooge Raad het vonnis, wat betreft de 
niet-strafbaar verklaring van het bewezen 
verklaarde en het ontslag van rechtsvervol
ging, zal vernietigen en, ten principale 
recht doende, het bewezen verklaarde en den 
gerequireerde alsnog strafbaar zal verklaren 
aan het · b ewezen verklaarde de benaming 
zal geven "als hoofd der onderneming zon
der de v ereischte vergunning eene in art. 2 
der Hinderwet omschreven inrichting in 
werking houden", en met aanhaling der artt. 
1 , 2 en 22 der Hinderwet en der artt. 23 en 
91 Sr. gerequireerde alsnog zal veroordeelen 
tot eene geldboete van vijf gulden bij ge
breke van betaling en verhaal te v~rvangen 
door hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gezien de insinuatie, namens den Proc.

Generaal aan den gerequireerde beteekend 
ter kennisgeving van den dag, voor de be~ 
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handeling dezer zaak bepaald; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: 
(zie conclusie); 

Ten aanzien van het - beroep; 
0 . dat aan den gerequireerde bij inlei

dende dagvaarding is ten laste gelegd : dat 
hij enz. (zie conclusie); 

0. dat, blijkens de aanteekening van het 
bestreden vonnis, de bewezenverklaring 
luidt: .,Conform het telastgelegd feit (zie 
kolom I) nl. dat hij als directeur van de 
N. V. Eerste R otterdamsche Betonijzer
bouw en als zoodanig hoofd der door die 
vennootschap gedreven onderneming tot op 
27 December I937 sedert ongeveer drie 
jaar op een terrein aan den Veurschen 
straatweg te Veur, thans gemeente Leid
schendam, een hijschkraan in werking heeft 
gehouden, gedreven door een 60 P .K. ben
zinemotor, welke kraan bestemd was om 
geregeld naar een andere plaats vervoerd 
te worden"; 

dat. dit bewezene door den Kantonrechter 
niet strafbaar is geoordeeld - met ontslag 
van rechtsvervolging als voormeld - .,om
dat de door een benzinemotor gedreven ver
voerbare hijschkraan naar zijn aard bestemd 
is om telkens op eene andere plaats dienst 
te doen, weshalve deze hijschkraan valt 
onder de uitzonderingsbepaling van art. 2, 
Ia der Hinderwet"; 

0. dat requirant bij de toelichting van 
het cassatiemiddel, onder opmerking, dat de 
kantonrechter, overeenkomstig de strekking 
der telastelegging, de woorden "naar een 
andere plaats" kennelijk heeft opgevat als 
"naar een plaats buiten het terrein, waar 
verdachte de kraan bezigde", zijn betoog 
tot bestrijding der door den Kantonrechter 
gegeven beslissing aanvangt met de woor
den: .,De Kantonrechter heeft het telaste
gelegde in vollen omvang bewezen ver
klaard, dus ook dat de kraan niet bestemd 
was om naar een andere plaats vervoerd te 
worden"; 

0. dat uit het voorafgaande echter blijkt, 
dat dit uitgangspunt onjuist is, zoodat het 
daarop gebouwd betoog feitelijken grondslag 
mist en het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

3I October I938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Armenwet art. 63 .) 

De echtgenoot, op wiens verzoek de 
echtscheiding is uitgesproken, heeft, bij 
gebreke van genoegzaam inkomen tot 
levensonderhoud, in beginsel recht op 
eene uitkeering van den anderen echt
genoot. Ten deze heeft d e Kanton
rechter aangenomen, dat de echtschei
ding tegen requestrant is uitgesproken . 

Bij het verhaal krachtens art. 63 
Armenwet stelt de rechter zelfstandig 
de grens vast van den wettelijken on
derhoudsplicht van hem, op wien ver-

haal wordt gezocht. Niet is in te zien, 
waarom dit in een geval als het onder
havige anders zoude zijn. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
E. v. d. K ., wonende te Amstelveen, (adv. 

Mr. M. M. L . Savelberg) ; 
dat verzoeker in verzet is gekomen tegen 

eene beschikking van den Kantonrechter te 
Amsterdam dd. 22 Februari I938, waarbij 
de ten uitvoerlegging werd bevolen van een 
geëischt verhaal ten bedrage van f 42 ten 
behoeve van het Bestuur der Burgerlijke In

stelling voor Maatschappelijken Steun te Am-
sterdam en daarbij verzocht hem te onthef
fen van voormeld bevelschrift en dit bevel
schrift buiten effect te stellen; 

dat de Kantonrechter te Amsterdam bij 
zijne beschikking dd. I8 Juni 1938 dit verzet 
heeft afgewezen, daarbij overwegende: 

,.0. dat verzoeker meent, dat de verha
lende instelling niet tot het bevolen verhaal 
op verzoeker gerechtigd is, omdat verzoeker 
geen wettelijke onderhoudsplicht heeft te
genover zijne gescheiden echtgenoote A. S . 
S., daar verzoeker bij het echtscheidings
vonnis niet tot uitkeering aan zijne vroegere 
echtgenoote is veroordeeld; 

0. dat Wij deze meening niet deelen; 
dat toch ingevolge art. 63, eerste lid, 3e 

Armenwet de steunende instelling, tot de 
grens van hun wettelijke onderhoudsplicht 
verhaal heeft op hen, die ingevolge de Wet 
tot onderhoud van den ondersteunde ver
plicht zijn, onder dezen de echtgenoot en 
de echtgenoote begrepen ; 

0. dat hieruit volgt, dat de Rechter, hier
omtrent beslissende, zelfstandig moet vast
stellen of de onderhoudsplicht in het alge
meen ingevolge de Wet op degeen, op wien 
verhaal wordt gezocht, rust; 

dat nu ingevolge de Wet in het algemeen 
de echtgenoot en ook de gescheiden echtge
noot tot onderhoud van de andere echtge
noot gehouden zijn; 

dat dit anders zoude zijn, indien zou blij 
ken, dat de echtscheiding tegen de onder
steunde echtgenoot zou zijn uitgesproken; 

0. dat dit niet door verzoeker wordt ge
steld en ook niet is gebleken; 

dat verzoeker derhalve wel degelijk een 
wettelijke onderhoudsplicht tegenover de 
ondersteunde heeft en de steunende instel
ling terecht verhaal op hem heeft verzocht." 

dat door deze beschikking de artt. 63 , 3°, 
64 2°, 66, 67/4° der Armenwet (Wet van 
27 April 19I2, S. 165, zooals deze laatstelijk 
is gewijzigd), 158, 162, 254, 280, 384a B . W .; 
48, 353 en 828a, 1° Rv. ?.ijn geschonden, 
althans verkeerd toegepast; 

dat de Kantonrechter daarbij heeft voorbij
gezien, dat de gescheiden echtgenoot van 
den ondersteunde in den zin der Armenwet 
niet behoort tot hen, die ingevolge de Wet 
tot onderhoud van den ondersteunde ver
plicht zijn; 

dat de Kantonrechter immers ten onrechte 
overwoog en zijne beslissing mede deed steu
nen op de overweging, dat in het algemeen 
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de gescheiden echtgenoot ingevolge de Wet 
tot onderhoud van de andere echtgenoot ge
houden is; 

dat de wederzijds op de echtgenooten 
drukkende verplichting tot onderhoud bij 
de ontbinding van het huwelijk eindigt; 

dat weliswaar indien de echtgenoot, op 
wiens verzoek de echtscheiding is uitge
sproken, geen genoegzame inkomsten heeft 
tot zijn levensonderhoud, de Rechtbank blij
kens art. 280 B. W. hem uit de goederen 
van den anderen echtgenoot een uitkeering 
tot onderhoud zal mogen toeleggen, welke 
verplichting tot uitkeering mede blijkens de 
vrijheid, die aan den rechter wordt gelaten, 
een eigen zelfstandig en bijzonder karakter 
heeft; 

dat door het zelfstandig en bijzonder ka
rakter van dit onderhoud en door de bij de 
toelegging daarvan aan den Reci\ter gegeven 
vrijheid de gescheiden echtgenoot niet kan 
begrepen worden onder de in art. 63 Armen
wet bedoelde onderhoudsplichtigen, ook in
dien de echtscheiding ten verzoeke van zijne 
wederpartij zou zijn uitgesproken; 

dat bovendien de aan den rechter gegeven 
vrijheid om dit onderhoud toe te leggen den 
Kantonrechter verhindert deze toelegging in 
een geding overeenkomstig art. 63 Armen
wet te doen en deze vrijheid hem bovendien 
verhindert de grenzen der onderhoudsplicht 
in dit geding vast te stellen; 

dat uit het bovenstaande tevens volgt, dat 
des Kantonrechters overwegingen met de 
strekking, dat niet is gesteld noch gebleken 
"dat de echtscheiding tegen de ondersteunde 
is uitgesproken" niet ter zake dienende zijn 
en geen steun aan de gegeven beschikking 
kunnen bijbrengen; 

dat afgescheiden van het bovenstaande de 
Kantonrechter in ieder geval had behooren 
te onderzoeken en er zich niet toe mocht 
bepalen uit dit gebrek aan hem verschafte 
wetenschap af te leiden, dat de door verzoe
ker bestreden doch door den Kantonrechter 
aangenomen onderhoudsplicht aanwezig was ; 

Mitsdien behage het den Hoogen Raad 
der Nederlanden de bestreden beschikking 
te vernietigen en het verzet tegen de be
schikking van den 22sten Februari 1938 ge
grond te verklaren, deze buiten effect te 
stellen met zoodanige verdere of andere be
slissingen als de Hooge Raad zal dienstig 
oordeelen. 

VERWEERSCHRIFT. 
Geeft eerbiedig te kennen: 
het Bestuur der Burgerlijke Instelling voor 

Maatschappelijken Steun te Amsterdam, 
(adv. Mr. F . M. Westerouen van Meeteren) . 

Requestrant heeft kennis genomen van 
een op 3 Augustus 1938 namens E. v . d. K. 
te Amsterdam ter Griffie van Uw College 
ingediend request, houdende cassatieberoep 
tegen de beschikking van den Kantonrechter 
te Amsterdam van 18 Juni 1938, gewezen 
tusschen requestrant en van der Kluft voor
noemd, en wenscht dit cassatieberoep te be
strijden. 

Naar de meening van requestrant is geen 
der door van der Kluft aangehaalde artike
len geschonden of verkeerd toegepast. 

Een redelijke interpretatie vordert, dat 
onder de in art. 63 lid 1 sub 3° der Armen
wet bedoelde personen, die ingevolge de wet 
tot onderhoud van den ondersteunde ver
plicht zijn, mede wordt begrepen de geschei
den echtgenoot van den ondersteunde na een 
op vordering van den ondersteunde uitge
sproken echtscheiding, althans en in elk ge
val dat overeenkomstig het voorschrift van 
art. 280 B. W. den rechter de vrijheid moet 
worden toegekend onder bedoelde personen 
mede den genoemden echtgenoot te begrij
pen. De slotwoorden van art. 63 lid 1 sub 3 ° 
Armenwet: ,,onder dezen den echtgenoot en 
de echtgenoote begrepen" geven daartoe 
mede aanleiding, aangezien zij ook omvatten 
den echtgenoot, resp. de echtgenoote, na een 
echtscheiding (cf. de terminologie van art. 
280 B. W.). 

Dat door de ter zake in art. 280 B. W. 
geformuleerde rechterlijke vrijheid de even
tueele onderhoudsverplichting na echtschei
ding een eenigszins bijzonder karakter heeft, 
doet hieraan niet af. Niet in te zien is, 
waarom niet ook de Kantonrechter, in een 
geding overeenkomstig art. 63 e.v. der Ar
menwet, dezen onderhoudsplicht en zijn om
vang zou mogen vaststellen, zij het dan ook 
alleen met het oog op de rechten van het 
verhalend lichaam. Bedacht zij hierbij dat, 
bij verhaal volgens de Armenwet, steeds de 
wijze van verhaal en de grens van den wet
telijken onderhoudsplicht van hem, op wien 
het verhaal wordt uitgeoefend, door den 
rechter zelfstandig wordt bepaald. 

Cf. H . R. 2 Maart 1931, W. 12273, N . J . 
1931, 1358. 

Uit geen wetsbepaling vloeit voort, enz. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Gezien, enz.; 
0. dat het geëischt verhaal betreft kosten, 

door de verhalende instelling gemaakt tot 
ondersteuning van verzoekers gescheiden 
echtgenoote, die f 14.83 per week aan in
komsten heeft uit verdiensten van bij haar 
inwonende kinderen, doch zich het verdere 
noodzakelijke levensonderhoud niet zelf kan 
verschaffen, noch dit, hoewel hiertoe een 
verzoek werd gedaan, van andere zijde kon 
ontvangen; 

0. dat, naar het voorschrift van art. 63 
Armenwet, zoodanig verhaal kan worden 
uitgeoefend onder meer, tot de grens van 
hunnen wettelijken onderhoudsplicht, op 
hen, die ingevolge de Wet tot onderhoud 
van den ondersteunde verplicht zijn, onder 
dezen den echtgenoot en de echtgenoote be
grepen; 

0 . dat blijkens de Memorie van Toelich
ting op de Wet van 22 Juni 1929 S . 326, 
waarbij Hoofdstuk V der Armenwet, waarin 
voormelde bepaling voorkomt, opnieuw werd 
vastgesteld, in die bepaling de beide echtge
nooten uitdrukkelijk onder de onderhouds-
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plichtigen zijn begrepen in verband met den 
naar geldend recht wel geopperden twijfel, 
of zij daartoe behooren; 

0. dat in het voorloopig verslag (Zitting 
1928/1929, 290 N °. 4, blz. 6) eenige leden, 
onder verwijzing naar een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Roermond van 19 Jan. 
1928, waarbij verhaal op de echtgenoot on
mogelijk werd verklaard gedurende een aan
hangig echtscheidingsgeding, wijl alsdan de 
gewone onderhoudsplicht van den man inge
volge art. 162 B. W . is geschorst, in over
weging gaven te bepalen, dat de verhaal 
zoekende instelling in zoodanig geval eene 
vordering, als bedoeld in art. 268 B. W. 
zoude kunnen instellen; 

0. dat de Regeering hierop antwoordde 
(Memorie v. Antwoord Zitting 1928/1929, 
290 N°. 5 bi. 6), dat het de vraag was, of 
voormelde uitspraak wel algemeen zoude 
worden gevolgd en dat in elk geval het on
dersteunend lichaam het verleenen of het 
voortzetten van ondersteuning aan de vrouw, 
hangende een geding tot echtscheiding, af
hankelijk zoude kunnen stellen van het door 
de vrouw instellen van eene vordering ex 
art. 268 B. W . en dat de Wet zich niet in 
casuïstiek moet begeven; 

0. dat de rechten en verplichtingen der 
echtgenooten worden behandeld in den Zes
den titel van het Eerste Boek B. W .. doch 
daarin niet - althans niet rechtstreeks -
de wederkeerigheid van de verplichting tot 
het verstrekken van levensonderhoud wordt 
uitgesproken (v.g. Asser-Scholten I 7e dr. 
blz. 105 v .v.); 

0. dat vermoedelijk om deze reden in art. 
63 der Armenwet de beide echtgenooten uit
drukkelijk onder de daar genoemde onder
houdsplichtigen worden begrepen; 

0. dat uit hetgeen hierboven omtrent de 
geschiedenis van de totstandkoming van 
genoemde wetsbepaling is medegedeeld, niet 
valt af te leiden, dat onder den echtgenoot 
en de echtgenoote, in art. 63 Armenwet niet 
zouden kunnen worden begrepen echtelie
den, wier huwelijk door echtscheiding is ont
bonden verklaard; terwijl de wet - b.v. in 
art. 280 B. W . ook van echtgenoot spreekt, 
waar de gescheiden echtgenoot bedoeld 
wordt; 

0. dat voormeld art. 280 B. W. geeft den 
regel van burgerlijk recht, dat de echtge
noot, op wiens verzoek de echtscheiding is 
uitgesproken, tegen den anderen echtgenoot 
aanspraak op onderhoud kan doen gelden, 
en aldus ten behoeve van dien echtgenoot 
eene der aan het huwelijk verbonde n ver
plichtingen, niettegenstaande de ontbinding 
daarvan, doet voortbestaan (H. R . 8 Maart 
1934 W . 12752, N. J. 1934, 910); 

0. dat hieruit volgt, dat ook op den ge
scheiden echtgenoot, tegen wien de echt
scheiding is uitgesproken, in beginsel een . 
wettelijke onderhoudsplicht rust; 

0. dat hieraan niet afdoet, dat ten aan
zien van dezen onderhoudsplicht door den 
wetgever in art. 280 B. W. eene regeling is 
gegeven, welke ook blijkens de vrijheid, die 

daarin aan den rechter wordt gelaten, een 
eigen, zelfstandig karakter heeft (v.g. H . R. 
27 Maart 1930 W . 12131, N. J. 1930, 1250); 

0. dat weliswaar de grens van bedoelden 
wettelijken onderhoudsplicht, overeenkom
stig voormeld wetsartikel, in den regel wordt 
bepaald door de Rechtbank, welke de echt
scheiding heeft uitgesproken, (v.g. echter 
H. R. 8 Maart 1934 W. 12752 N . J. 1934, 
910), doch zulks niet wegneemt, dat, waar 
toepa~sing van het in art. 63 der Armenwet 
geregelde verhaalsrecht wordt gevorderd, de 
grens van den onderhoudsplicht zelfstandig 
wordt vastgesteld door den rechter, aan wien 
de behandeling van zoodanige vordering is 
opgedragen (H. R. 2 Maart 1931 W. 12273, 
N . J . 1931, 1358), en niet valt in te zien , 
waarom die rechter in die vaststelling zoude 
worden verhinderd door de in art. 280 B . W . 
aan de Rechtbank gegeven vrijheid om aan 
den echtgenoot, op wiens verzoek de echt
scheiding is uitgesproken, eene uitkeering 
tot onderhoud toe te leggen; 

0. dat de Kantonrechter, ten dezen over
wegende, dat verzoeker niet heeft gesteld en 
ook uit niets is gebleken, dat de echtschei
ding tegen zijne ondersteunde echtgenoote is 
uitgesproken, kennelijk bedoeld heeft, feite
lijk vast te stellen, dat zulks niet het ge
val is; 

0. dat mitsdien het voorgestelde middel 
in de tot staving daarvan aangevoerde gron
den geen steun vindt en ook overigens, naar 
de meening van ondergeteekende, niet tot 
cassatie vermag te leiden; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. betreffende het middel van cassatie: 
dat de stelling aan het slot van het mid-

del, dat de Kantonrechter niet zou hebben 
onderzocht of de echtscheid ing wellicht te
gen de ondersteunde partij was uitgespro
ken, feitelijken grondslag mist, daar de be
treffende overweging aldus is te verstaan, 
dat de Kantonrechter - op grond dat re
questrant deze omstandigheid zelfs niet heeft 
beweerd en ook overigens daarvan niets ge
bleken is - aanneemt, dat de echtscheiding 
tegen requestrant is uitgesproken; 

dat ook overigens het middel niet tot cas
satie kan leiden; 

dat toch de echtgenoot, op wiens verzoek 
de echtscheiding is uitgesproken, bij gebreke 
van genoegzaam inkomen tot levensonder
houd in beginsel recht heeft op een uitkee-
ring van d e n anderen e chtgenoot; · 

dat voorts, indien krachtens de Armenwet 
verhaal op een onderhoudsplichtige wordt 
uitgeoefend, de rechter zelfstandig de grens 
van den wettelijken onderhoudsplicht van 
hem, op wien verhaal wordt gezocht, vast
stelt en niet is in te zien waarom zulks in 
een geval als het onderhavige anders zou 
zijn; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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1 Novembe1· 1938. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Belemmeringenwet Verordeningen art. 3.) 

Terecht hebben Ged. Staten de gevraag
de ontheffing van een verbod van een 
waterschapskeur verleend, daar het be
lang, ter bescherming waarvan het verbod 
is gesteld, zich niet tegen het verleenen 
der ontheffing verzet. De strekking der 
wet zou worden miskend, indien bij de 
beoordeeling van de aanvrage ook op an
dere belangen dan de evengenoemde zou 
worden gelet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van den Buitendijkschen Buiten
velderschenpolder t egen het besluit van Gede
puteerde Staten van Noord-Holland van 16 
Februari 1938, n°. 72, 2e afd. A., waarbij 
krachtens artikel 3 der Belemmeringenwet 
Verordeningen aan de N.V. Nederlandsche 
Spoorwegen t e Utrecht ten behoeve van den 
bouw van een wachthuisje op de waterkeering 
tusschen het hooge en het lage gedeelte van den 
Buitendijkschen Buitenvelderschen Polder, t er
zijde van den spoorweg Aalsmeer- Amsterdam 
H, nabij den onbewaakten overweg Meerlaan, 
ontheffing wordt verleend van de verbodsbe
paling, opgenomen in artikel 9 van de keur 
of politieverordening van dien plolder ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 12 
October 1938. n°. 515; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 October 1938, n°. 494, 
Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

0. dat, nadat het bestuur van den Buiten
dijkschen Buitenvelderschen polder had ge
weigerd aan de N. V. Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij t en behoeve van den 
bouw van een wachthuisje op de waterkeering 
tusschen het hooge en lage gedeelte van den 
polder, t er zijde van den spoorweg Aalsmeer
Amsterdam H ., nabij den onbewaakten overweg 
Meerlaan, ontheffing t e verleenen van het in 
artikel 9 der keur of politieverordening van 
dien polder vervatte verbod om de gronden of 
tuinen voor eene waterkeerende kade liggende 
uit of weg t e graven of de kade t e bebouwen, t e 
beplanten of specie daaruit weg te nemen, de 
evengenoemde Maatschappij aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland heeft verzocht, op 
grond van artikel 3 der Belemmeringenwet 
Verordeningen deze ontheffing te verleenen; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
daarop bij hun besluit van 16 Februari 1938, 
n°. 72, 2e Afdeeling A, behoudens de rechten 
van derden en tot wederopzegging, de even
bedoelde ontheffing onder een negental voor
waarden hebben verleend; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat t er voldoening aan het bepaalde 
in artikel 3 der genoemde wet het bestuur van 
den Buitendijkschen Buitenvelderschen polder 
is gehoord en in de gelegenheid is gesteld van de 
ontwerp-beschikking kennis te nemen en daar
omtrent zijne opmerkingen t e maken, van welke 
gelegenheid het polderbestuur bij brief van 31 
Januari 1938, n°. 15, gebruik gemaakt heeft ; 
dat het bestuur verklaart, zich geheel te kunnen 
vereenigen met de voorwaarden, in de bedoelde 
ontwerpbeschikking in het belang van de water-

keering gesteld ; dat het echter niettemin aan 
hun College verzoekt, de gevraagde ontheffing 
niet te willen verleenen, onder aanvoering, dat 
door het plaat sen van het wachthuisje het vrije 
uitzicht zal worden belemmerd en voorts, dat 
- daar het in de bedoeling ligt den overweg 
slechts te bewaken, indien wedstrijden in of 
bij de roeibaan worden gehouden - deze af
wisselende bewaking de waakzaamheid van de 
weggebruikers zal verzwakken ; dat hun college 
bij de beoordeeling van de vraag, of de onder
havige ontheffing behoort te worden verleend, 
uitsluitend dient t e letten op de bescherming 
van het belang, om hetwelk het vereischte 
van ontheffing is gesteld, i.c. het belang van de 
waterkeering, en de ontheffing niet dienstbaar 
kan maken aan de beveiliging van het verkeer 
over den overweg, daargelaten, dat daarvoor 
andere organen zijn aangewezen ; 

dat van deze beslissing het bestuur van den 
evenvermelden polder bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat het zijne bezwaren 
onverminderd meent te moeten handhaven, 
daar de bedoelde overweg al meerdere slacht
offers heeft geëischt, en, wanneer de bewaking 
afwisselend is, deze overweg zeer gevaarlijk zou 
kunnen worden voor hen, die dezen overweg 
moeten passeeren ; 

0 . dat Gedeputeerde Staten t erecht, onder 
de door hen gestelde voorwaarden, de gevraagde 
ontheffing hebben verleend, daar het belang, 
t er bescherming waarvan het verbod, waarvan 
ontheffing werd gevraagd, is gesteld, t.w. het 
belang van de waterkeering, zich uiet t egen 
het verleenen van de ontheffing verzet ; 

dat de strekking van de Belemmeringenwet 
Verordeningen miskend zou worden, indien bij 
de beoordeeling van de aanvrage oog op 
andere belangen dan het evengenoemde zou 
worden gelet ; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ge
deputeerde Staten behoort t e worden gehand
haafd; 

Gezien de evenvermelde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minist er van Waterst aat is belast enz. 

(A. B.) 

2 November 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Lager Onderwijswet artt. 62- 67.) 

Van " verlaten" van een school in den 
zin van art. 8 van de Verordening op de 
invordering van school geld voor het vol 
gen van het lager onderwijs in de gem. 
Arnhem kan niet worden gesproken reeds 
op het tijdstip, waarop een ouder een 
kind, dat in een volgenden cursus de 
school niet meer zal bezoeken, nog vóór 
het einde van den loopenden cursus de 
school niet langer doet bezoeken, zulks 
hoezeer dat kind als leerling van de school 
tot het einde van den cursus ingeschreven 
blijft en naar de wet ingeschreven moet 
blijven. In zoodanig geval ka n van ver
laten van de school eerst bij het einde van 
den cursus sprake zijn. 

Waar 3 van belanghebbende's kinderen 
leerling waren van de school , is het be
drag van de wegens het door een der 
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kinderen de school verlaten te verleenen 
ontheffing terecht berekend naar het 
schoolgeld voor den derden leerling. 

Een redelijke uitlegging van art. 8 
brengt mede, dat de ontheffing wordt be
rekend naar het bedrag, hetwelk de aan
slag minder zou zijn geweest, indien het 
kind, dat de school heeft ver! aten, in den 
aanslag niet opgenomen ware geweest. 

Dit bedrag nu is te stellen op dat voor 
een derden leerling, waar, bij ontstentenis 
--an het oudste kind, het tweede en derde 
kind als eerste en tweede leer! ing wuden 
zijn beschouwd. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van deu 

Chef der afd . Financiën en Belastingen van 
de gem. Arnhem tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
aldaar van 12 April 1938 betreHende de aan 
V . te Arnhem verleende ontheffing op diens 
aanslag in het schoolgeld over het lager on
derwijs over het heffingsjaar 1937 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat van de Verordening tot heffing van 

schoolgeld voor het volgen van het lager on
derwijs in de gemeente Arnhem luidt: 

Art. 1, eerste lid. Voor de leerlingen der 
in de gemeente gevestigde: 

a. openbare scholen voor gewoon en uitge
breid lager onderwijs, 

b. bijzondere scholen voor gewoon en uitge
breid lager onderwijs, als bedoeld in art. 88 
der Lager Onderwijswet 1920, 

c. de openbare school voor buitengewoon 
lager onderwijs, wordt - ter tegemoetkoming 
in de voor rekenicg der gemeente blijvende 
kosten van het lager onderwijs daarvan -
schoolgeld geheven, volgens de bepalingen 
dezer verordening. 

Art. 3. 1. Het schoolgeld wordt berekend 
naar de gemengde hoofdsom van den school
geldplicht ige voor het belastingjaar, waarin 
het heffingsjaar voor het schoolgeld aanvangt, 
met dien verstande, dat bij ontstentenis van 
beide ouders de gemengde hoofdsom van de 
leerlingen wordt genomen. 

2. In het in art. 1, lid 2, letter D, bedoelde 
geval wordt het schoolgeld geheven naar de 
gemengde hoofdsom, welke vermoedelijk in 
aanmerking genomen wu zijn, indien de ge
meentefondsbelasting ook van de ouders wu 
worden geheven en indien alsdan het belas
tingjaar aanving met 1 Januari. 

A1·t. 7, eerste lid. Indien meer dan één 
leerling uit hetzelfde gezin gelijktijdig een 
school beweken en voor hen krachtens de 
voorgaande artikelen schoolgeld verschuld igd 
is, wordt het schoolgeld voor den tweeden 
leerling met twintig, voor den derden met 
veertig, voor den vierden met zestig, voor 
den vijfden met tachtig ten honderd vermin
derd en is voor de volgende leerlingen geen 
schoolgeld verschuldigd. 

en van de Verordening op de invordering 
van schoolgeld voor het volgen van het lager 
onderwijs in de gem. Arnhem: 

Art. 8. 1. Indien een leerling in den loop 
yan het heffingsjaar een school verlaat of 
overlijdt, wordt van den aanslag ontheffing 
verleend voor de volle maanden, welke het 

L. 1938. 

heffingsjaar na het vertrek of overlijden nog 
bevat. 

2. Deze ontheffing wordt niet verleend over 
het tijdvak gelegen tusschen het e indigen van 
den cursus of het verlaten daarvan wegens 
volbracht examen en 1 September. 

dat belanghebbende over het heffingsjaar 
1 J an. tot 31 Dec. 1937 was aangeslagen voor 
een bedrag van f 273.60 (f 114, f 91.20, 
f 68.40) zulks uithoofde van het feit, dat drie 
zij ner kinderen leerli ng waren van een school 
voor gewoon lager onderwijs; 

dat bij beschikking van den Chef van de 
afd. Financiën en Belastingen van 11 Jan. 
1938 aan belanghebbende ontheffing is ver
leend, terzake dat zijn oudst.e kind had opge
houden leerling te zijn , over het tijdvak 1 
Sept. tot 31 Dec. 1937, voor een bedrag van 
f 22.80, naar evenredigheid dus van het be
drag, hetwelk in den aans lag voor het jongste 
kind was begrepen; 

dat belanghebbende van deze beschikking 
is gekomen in beroep, zulks op grond, dat 
zij n oudste kind, dat hij voornemens was het 
lyceum te doen beweken, reeds in Juni door 
hem van school is genomen en dus de school 
heeft verlaten, zoodat ingevolge art. 8 van 
de Verordening op de invordering over zes 
maanden ontheffing had moeten zijn verleend, 
en voorts, dat de ontheffing had moeten zijn 
berekend naar het bedrag van f 114, hetwelk 
voor het betrokken kind in den aanslag was 
begrepen; 

dat de R. v. B . bela nghebbende in het gelij k 
heeft gesteld, en een ontheffing heeft verleend 
tot een bedrag van f 57, zulks uit overweging: 

,,dat de hoofdambtenaar in zijn vertoog
schrift aanvoert, dat de leerling krachtens 
art. 3 derde lid der Leerplichtwet op een 
lagere school moest zijn ingeschreven, welke 
verplichting niet e ind igde voordat het kind 
den dertienjarigen leeftijd bereikte en de 
klasse, waarin het bij het bereiken van dien 
leeftijd geplaatst was, doorloopen h ad, fat 
de cursus eerst per 31 Aug. 1937 eindigde, 
wodat de leerling eerst per 1 Sept. 1937 als 
leerl ing van de lagere school kon worden af
geschreven en derhalve eerst met dien datum 
de school in den zin der verordening heeft 
verlaten, wodat terecht ontheffing over vier 
maanden is verleend; 

,,dat blij kens de nadere toelichting door par
tijen ter vergadering, tusschen hen vaststaat, 
dat de oudste leed ing door appella nt van 
school is genomen, vóórdat de cursus was ge
ei ndigd en niet wegens volbracht examen, zoo
dat het 2e lid van art. 8 der verordening op 
de invordering ten deze niet van toepassing is; 

"dat voorts vaststaat, dat toen de leerling 
de school in Juni 1937 verliet, deze den der
tienjarigen leeftijd nog niet had bereikt, en 
deze leerling volgens mededeeling van den 
Hoofdambtenaar als leerling der betreffende 
lagere school ingeschreven is gebleven, zulks 
ter voldoening aan het bepaalde in art. 1 j O • 

het derde lid van art. 3 der leerplichtwet, 
echter zonder dat appellant zulks wist; dat nu 
volgens de heffingsverordening, schoolgeld 
wordt geheven voor het volgen van lager 
onderwijs, d. w. z. het onderwezen worden in 
de school, dat in deze verordening geen enkele 
bepaling is t.e vinden, waaruit zou kunnen 

32 
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worden a fgeleid, dat de schoolgeldplichti ghe id 
enkel aan het voortbestaan der inschrijving 
ook tegen de bedoeling van een ouder zou zijn 
verbonden, dat de Leei·plichtwet ook in art. 1 
niet a lleen voorschrijft inschrijving, maar even
eens geregeld bezoek der school ; dat volgens 
a rt. 8 der verordening op de invordering ont
heffing wordt verleend bij het verlaten der 
school d.w.z. het niet meer volgen van het 
onderwijs op een school door een leerling, 
ingevolge besli ssing van ouder, voogd of ver
wrger, en de verplichting tot betali ng van 
schoolgeld daarna niet kan voortduren a lleen 
op grond dat een ouder zijn verp lichting inge
volge art. 1 der Leerplichtwet n iet nakomt; 

" dat dus ten onrechte geen ontheffing over 
de maanden Juli en Augustus werd verleend; 

"dat appellant in de tweede plaats aanvoert 
dat hem ten onrechte ontheffing is verleend 
voor een deel van het schoolgeld van den 
jongsten leerling, terwijl dit had moeten zijn 
van den oudsten leer) ing; 

,,dat de Hoofdambtenaar hiertegen aan
voert, dat de ontheffing om practische redenen 
berekend is als thans is geschied, daar toen 
de oudste leerling de school ver! iet, de tweede 
en derde leerling respectievelijk oudste en 
tweede werden en voor hen schoolgeld ver
schuldigd werd naar rede van f 114 en f 91.20 
per jaar; 

,,da t in art. 8 der verordening op de invor
der ing geen bepaling voorkomt, volgens welke 
bij ontheffing volgens dit artikel de op art. 7 
der heffingsverordening gebaseerde aanslagen 
worden herzien en opnieuw worden vastgesteld 
naar den na de ontheffing ingetreden toe
stand ; dat dus bij het berekenen van de ont
heffing wegens het verlaten der school door 
den oudsten leerling moet worden uitgegaan 
van het bedrag waarvoor appellant voor hem 
was aangeslagen nml. f 114 en dus gelet op 
hetgeen sub 1 werd overwogen een ontheffing 
over zes maanden over het schoolgeld ad f 114 
per jaar maakt f 57 moet worden verleend ; " 

dat tegen deze uitspraak als middel van cas
satie wordt gesteld: 

S . of v. t. van art. 1 van de Verordening 
tot heffing van schoolgeld voor het volgen van 
het lager onderwijs in de gem. Arnhem en 
van art. 8 de r Verordening op de invordel'ing 
van schoolgeld voor het volgen van het lager 
onderwijs in de Gem. Arnhem, vastgesteld 
door den R aad der Gem. Arnhem, den Sen 
F ebr. en den 16en Aug . 1937, doordat de R. 
v. B . voormeld aanneemt, dat ten onrechte 
aan V . voornoemd geen ontheffing van school
geld is verleend over de maanden Juli en 
Aug., omdat een leerling, voor wien hij school
geldplichti g was, de school sedert Juni 1937 
niet meer heeft bewcht, waarin wordt gezien 
een verlaten van de school ; 

ter toelichting waarvan wordt betoogd: 
volgens art. 1 van de bovenvermelde hef

fingsverordening wordt school geld geheven 
voor de leerlingen der in de gemeente geves
t igde: 

a. openbare scholen voor gewoon en uitge
breid lager onderwijs, 

b. bijwndere scholen voor gewoon en uitge
breid lager onderwijs, a ls bedoeld in art. 83 
der Lager Onderwijswet 1920, 

c. enz. 

Volgens art. 8, l e I id, der aangehaalde 
invorder ingsverordening, wordt van de aanslag 
ontheffing verleend, indien een leerling in den 
loop van het heffingsjaar de school verlaat of 
overlijdt, en wel voor de volle maanden, welke 
het heffi ngsjaar na het vertrek of overlijden 
nog bevat. 

Het aangehaalde art. 1 bevat derhalve het 
voorschrift dat het voldoende is voor het ve r
schuldigd zijn van school geld , dat een kind 
leerling van een school is, welke in de ge
meente is gevestigd. Daarnaast wordt niet de 
eisch gesteld , dat het kind ook inderdaad het 
onderwijs steeds volgt, al staat ook in de titel 
der verordening vermeid, dat zij is een ver
ordening tot heff ing van schoolgeld voor het 
volgen van het lager onderwijs in de gem. 
Arnhem . 

De betrokken leerling bezocht steeds de 
school tot hij in Juni 1937 toelatingsexamen 
deed voor het Christelijk Lyceum in deze ge
meente, waarvan de cursus aanving op 1 Sept. 
d.a.v. 

De leer! ing had toen den leeftijd van 13 
jaren bereikt, doch nog niet de klasse waarin 
hij bij het bereiken van dien leeftijd geplaatst 
was, zijnde de zesde, doorloopen. Van doorloo
pen hebben is eerst sprake, wanneer een 
nieuwe cursus aanvangt, in casu op 1 Sept. 
1937. 

Derhalve eindigde voor V. de verplichting 
om te zorgen, dat het kind a ls leerling op een 
lagere school is ingeschreven, niet vóór 1 
Sept. 1937 zulks op grond van art. 3 der 
Leerplichtwet j 0

• art. 1 van die wet, welk 
laatstvermeld artikel ook voorschrijft, dat een 
ouder moet wrg dragen, dat het kind de school 
regelmatig bewekt. 

H et hoofd van de school heeft dan ook 
terecht het kind a ls leerling aangemerkt tot 
1 Sept. 1937. 

De R. v. B . doet het voorkomen, a lsof V. 
het handhaven van de inschrijving niet wist, 
maar dit berust op een foutieve opvatting. 

H et hoofd is bevoegd om afschrijving niet 
te doen plaats hebben ingevolge art. 11 der 
Leerplichtwet, omdat geen reden aanwezig 
was, in dat artikel vermeld. 

Er is ook niet beweerd, dat een verwek om 
afschrijving heeft plaats gehad. V. heeft wel 
aan het hoofd verwcht den leerling wat v roe
ger vacantie te geven, maar vacanti es behooren 
evenzeer tot den cursus a ls de school tijden. 

Dit is ook juist, want a fschrijving kon niet 
worden geëischt, omdat dan een overtreding 
van de Leerplichtwet w u zijn begaan. 

Wordt d it standpunt niet ingenomen, d,~n 
zou a ls het ware een premie voor wetsove,·tre
d ing worden gegeven ; 

0. dienaangaande en ambtshalve : 
dat van "verlaten" van een school in den 

zin van art. 8 van de Verordening op de in
vordering voormeld niet kan worden gesproken 
reeds op het tijdstip, waarop, gelijk in het 
onderhavige geval , een ouder een kind, dat 
in een volgenden cursus de school niet meer 
zal bezoeken, nog vóór het e inde van den 
loopenden cursus de school niet langer doet 
beweken, zulks hoezeer dat kind als leerling 
van de school tot het einde van den cursus 
ingeschreven blijft en naar de wet ingeschre
ven moet blijven ; 



499 2 NOVEMBER 1938 

dat in roodanig geva l van verlaten van de 
school eerst bij het einde van den cursus sprake 
kan zijn; 

dat daarbij in het midden kan blijven, of, 
gelijk bij de toelichting van het middel wordt 
gesteld, dit einde van den cursus samenvalt 
met den aanvang van den volgenden cursus, 
zijnue in dit geval 1 Sept., omdat, ook a l zou 
dit einde van den cursus eerder vallen, toch 
ingevolge art. 8, tweede lid, voormeld eerst 
Yanaf 1 Sept. ontheffing kan worden genoten ; 

dat het middel dus is gegrond; 
dat - wat nu wijders het bedrag van de te 

vcrleenen ontheffing betreft - bij de bestre 
den beschikking van den Chef van de afd. 
Financiën en Belastingen deze terecht is be
rekend naar het bedrag voor den derden leer
ling; dat toch een redelijke uitle~ging van 
art. 8 medebrengt, dat de ontheffing wordt 
berekend naar het bedrag, hetwelk de aansl ag 
minder rou zijn geweest, indien het kind, dat 
de school heeft verlaten , in den aanslag niet 
opgenomen ware geweest; 

dat dit bedrag nu is te stell en op dat voor 
een derden leerling, waar , bij ontstentenis van 
het oudste kind, het tweede en derde kind a ls 
eerste en tweede leerling zouden zijn be
schouwd· 

dat dt;s de Hooge Raad - ten principale 
recht doende - de beschikking van den Chef 
van de afd. Fin~nc iën en Belastingen moet 
ha ndhaver.; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
R echtdoende ten principale ; 
Handhaaft de beschikking van 11 J an. 1938 

van den Chef van de afd. Financiën en Belas
tingen van de gem. Arnhem. 

(N. J.) 

2 1r ovembe1· 1938. ARREST van den H oogen 
R aad. (Wet R a den van Beroep a rt. 16 ; 
Lager Onderwijswet artt. 62- 67.) 

E en door den Directeur der Gemeente
belastingen, tijdens de gelding eener an
ders luidende (immers slechts de ouders, 
die de ouderl ijke macht ui toefenen, aan
sprakelijk stellende, R ed.) verordening, 
aan den Voogdij raad gegeven verklaring, 
dat een bij belanghebbende inwonend en 
door hem verzorgd wordend kl e inkind 
kosteloos op de lagere school werd toege
laten en dat de grootouders niet voor 
school geld zouden worden aangeslagen, 
verleent geen vrijstelling voorgoed aan de 
grootouders van het betalen van school 
geld voor voormeld minderjari g kind , 
daar de desbetreffende verordening door 
de bevoegde autor iteit kan veranderd wor
den, woals in casu ook is gesch ied. 

Indien twee verzoekers gezamenlijk in 
beroep komen tegen de beschikking van 
den Inspecteu r , waarbij de aan den eer
sten verzoeker opgel egde aanslag is ge
handhaafd, moet de R. v. B. den tweeden 
verzoeker in dat beroep n iet-ontvankelijk 
verklaren . 

De Hooge R aad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A en 

B geboren C, echtelieden, wonende te Scheve-

ningen tegen eene uitspraa k van den Raad 
van Beroep voor de Directe B elastingen te 
' s-Gravenhage van 25 M aai·t 1938 betreffende 
den aan A voornoemd opgelegden aanslag in 
de Schoolgeldbelasting der gem. 's-Graven
hage over 1937/1938 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat de verroeker A tegen voormelden 

aanslag bezwaar heeft gemaakt bij den Direc
teur der Gemeentebelastingen te ' s-Graven
hage, die den aanslag heeft gehandhaafd op 
g rond, dat reclamant eens anders kind, ronder 
dat hij daarvoor de kosten van onderhoud en 
opvoeding vergoed krijgt, geheel als het zijne 
verzorgt, roodat hij voor de toepass ing dezer 
verordening als schoolgeldplichtige wordt be
schouwd; 

dat beide verzoekers tegen deze beschikking 
in beroep zijn gekomen, daarvoor alleen stel
lende dat aan belanghebbende A geen aanslag 
had moeten zijn opgelegd, op grond van het 
feit, dat door den Directeur van de Gemeente
belastingen eene verklaring is afgegeven dat 
belanghebbende die als grootvader van den 
minderjarigen D dezen te zijnen huize zonder 
eeni ge vergoeding opvoedt, geen schoolgeld 
verschuldigd was; 

dat de R. v. B. de beschikking van den 
Directeur heeft bevestigd, op grond: 

da t belanghebbende A tot voogd is benoemd 
over den minderjarige D; 

dat hij voormelden minderjarige zonder 
oenige vergoeding voor de kosten van onder
houd en opvoeding bij zich aan huis heeft en 
da t deze een school voor lager onderwijs in de 
gem. ' s-GraYenhage bewcht heeft gedurende 
het belastiugjaar; 

dat op grond van deze fe iten terecht aan 
belanghebbende als voogd over voormelden D 
ter zake van het bezoeken van een school voor 
lager onderwijs in de gem. 's-Gravenhage, een 
aanslag in het schoolgeld is opgelegd, terwijl 
de aanslag overeenkomstig art. 3 sub 2 vol 
gens de verordening aan belanghebbende als 
schoolgeldplichtige is berekend en opgelegd: 

dat belanghebbende van oordeel is dat hem 
geen aanslag h ad mogen worden opgelegd, en 
dit oordeel grondt op het feit dat, alvorens hij 
tot voogd benoemd werd, hij als voorwaarde 
h e<1ft gesteld dat hij geen schoolgeld wu heb
ben te betalen en de Directeur van de Ge
meentebelastingen bij schrijven van 1 Me i 1935 
gericht aan den Voogdijraad, heeft bevestigd, 
dat het kind D bij de grootouders inwonende, 
en wiens ouders onbekend zijn, walang de 
ouders niet aanwezig zijn of da t het school geld 
niet op hen verhaalbaar is, kosteloos op de 
lagere school werd toegelaten, waaraan toege
voegd is dat de g rootouders niet voor school
gel d rouden worden aangeslagen ; 

dat de Raad echter dit standpunt niet kan 
deel en; dat immers deze verklaring van uen 
Directeur ger icht aan den Voogdijraad, geen 
vrij steil i ng ver! eent voor goed - zooals be
la nghebbende blijkbaar meent - aan de groot
ouders van het betal en van schoolgeld voor 
voormeld minderjarig kind en dit ook trouwens 
niet zou kunnen verleenen, daar immers de 
desbetreffende verordening door de bevoegde 
autorite it ka n veranderd worden, zooals in 
casu ook is geschied ; 

0. dat verzoekers, ronder een wetsvoorschrift 
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als geschonden aan te wijzen, in cassatie stel
len: 

dat zij in 1934 op verzoek van den Voogdij
raad den minderjarige D onverplicht tot zich 
hebben genomen en zijne algeheele verzorging 
hebben toegezegd, echter onder de voorwaarde, 
dat zij nimmer tot betaling van schoolgeld 
voor de openbare school zouden worden aan
geslagen; dat op 1 'lei 1935 door den Direc
teur der Gemeentebelastingen aan den Voog
dijraad de volgende verklaring werd gegeven: 

"Het kind D , inwonende bij de grootouders 
Veurnschestraat .. . , thans op de openbare 
school aan de Haagsche straat en waarvan de 
ouders onbekend zijn, wordt, zoolang de ouders 
niet aanwezig zijn of dat het schoolgeld niet 
verhaalbaar is, kosteloos op de lagere school 
toegelaten. 

De grootouders zullen niet voor schoolgeld 
worden aangeslagen." 

dat zij daarin hebben gezien eene uitdruk
kelijke vrijwaring voor de toekomst, en dat zij 
meenen, dat deze door de omstandigheid, dat
later de verordening is gewijzigd, zoodat thans 
naast de ouders die de ouderlijke macht uit
oefenen ook anderen voor de betaling van het 
schoolgeld aansprakelijk zijn gesteld, niet van 
hare kracht kan worden beroofd; 

0. dienaangaande en ambtshalve: 
dat de onderhavige aanslag is opgelegd aan 

den eersten verzoeker A; 
dat echter de beide verzoekers gezamenlijk 

in beroep zijn gekomen tegen de beschikking 
van den Inspecteur waarbij de aan den be
langhebbende A opgelegde aanslag is gehand
haafd; 

dat de R. v. B . B-C in dat beroep niet
ontvankelijk had moeten verklaren; 

0. voorts dat de verordening op de heffing 
van schoolgeld voor het openbaar lager onder
wijs (enz.) in de gem. 's-Gravenhage, op 1 
Sept. 1937 luidde, voor zoover thans van be
lang is: 

Art. 1. 1. Ter tegemoetkoming in de kos
ten van het openbaar lager onderwijs (enz.) 
welke voor rekening van de gemeente blijven, 
wordt een schoolgeld geheven. 

2. Het choolgeld is voor minderjarige 
leerlingen verschuldigd door de ouders die de 
ouderlijke macht uitoefenen, de voogden, de 
medevoogden, bedoeld in art. 406 B. W. , of 
de verzorgers, en voor meerderjarige leerlin
gen door den vader of de moeder, en bij 
hunne ontstentenis door de leerlingen zelven. 

Art. 3. 1. De gemengde hoofdsom, welke 
tot maatstaf voor de berekening van het school
geld dient, is enz. 

c. voor minderjarige leerlingen die onder 
voogdij van een ander dan een der ouders 
staan, terwijl de ouders of een van hen leven, 
die der ouders, of indien de ouders ieder 
afzonderlijk zijn aangeslagen, die der ouders 
tezamen behalve in het geval , bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel; 

2. Zij die eens anders kind geheel als het 
hunne verzorgen, zonder dat zij daarvoor de 
kosten van onderhoud en opvoeding vergoed 
krijgen ... enz. worden voor de toepass ing ·,an 
deze verordening als de schoolgeldplichtigen 
voor dat kind beschouwd; het schoolgeld wordt 
in eerstgenoemd geval berekend naar de 5e
mengde hoofdsom verschuldigd door de ,·er
wrgers. 

Art. 6. Het s..ihooljaar loopt van 1 Sept. tot 
einde Aug. 

0. dat als vaststaande kan worden aange
nomen dat belanghebbende A den onder zijne 
voogdij staanden minderjarige D geheel als 
zijn kind verzorgt zonder dat hij daarvoor de 
kosten van onderhoud en opvoeding vergoed 
krijgt; 

dat hieruit volgt, dat de aanslag voor school
geld was op te leggen en te berekenen op den 
voet van art. 3 lid 2 der verordening; 

dat daaraan niet kan afdoen belanghebben
de's beroep op eene door den Directeur der 
Gemeentebelastingen in 1935, dus tijdens de 
gelding eener anders luidende verordening, 
aan den Voogclijraad gegeven verklaring, die 
volgens de in cassatie te aanvaarden feitelijke 
uitlegging van den Raad van Beroep geene 
vrijstelling verleende voor altijd; 

dat de R. v. B. ook terecht besliste, dat eene 
zoodanige verklaring tegenover eene gewij
zigde verordening krachteloos zou zijn; 

dat belanghebbende's grief dus niet tot cas
satie leiden kan; 

Vernietigt de uitspraak van den Raad van 
Beroep voorzoover deze verzoekster B geboren 
C niet niet-ontvankelijk in haar beroep ver
klaarde ; 

Verklaart deze verzoekster niet-ontvankelijk 
in dat beroep; 

Verwerpt het cassatieberoep van belangheb-
bende A. (N. J.) 

3 No ve1nber 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijs,~et 1920 art. l0lter) . 

Terecht heeft de Minister de vergoeding 
vastgesteld op een hooger bedrag dan door 
den Raad was bepaald, daar het Rijks
schooltoezicht de exploitatiekosten voor de 
onderhavige school over het loopende jaar, 
bij zuinig beheer, volgens een bepaalde 
specificatie heeft geraamd op een zeker 
bedrag, en niet is aangetoond, noch van 
elders is gebleken, dat deze raming te 
hoog zou zijn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Groesbeek t egen de 
beschikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 23 Juni 1938, 
n°. 7366, Afdeeling L.O., waarbij de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, ten behoeve van de bi_jzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, Molenweg 13 te 
Groesbeek, met toepassing van artikel lOlter, 
eerste lid, dier wet, over het jaar 1938 is vast
gesteld op f 9.- per leerling ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
October 1938, n°. 543; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 
October 1938, n°. 12545, afdeeling L.O. ; 

0. dat, nadat het bestuur der Vereeniging voor 
bijzonder onderwijs te Groesbeek Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen had verzocht, overeenkomstig artikel 
l0lter, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
de vergoeding, bedoeld in artikel 101 dezer wet 
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over 1938 ten behoeve van zijne bijzondere 
lagere school aan den Molenweg 13 op een 
booger bedrag per leerling vast te stellen, Onze 
Minister bij zijne bovenvermelde beschikking 
voor deze school de voormelde vergoeiling over 
het jaar 1938 heeft vastgesteld op f 9.-· per 
leerling, daarbij overwegende, dat het be
drag, bedoeld in artikel 101, vijfde lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor het jaar 1938 
is vastgesteld op f 6.80 per leerling ; dat aan de 
evenbedoelde bijzondere lagere school, welke 
twee wettelijk verplichte leerkrachten heeft, 
drie lokalen in gebruik zijn ; dat de hieruit 
voortvloeiende hoogere kosten voor verwar
ming, verlichting en schoonhouden van het 
derde lokaal ten aanzien van de toepassing van 
artikel lOlter der Lager-Onderwijswet 1920 
als niet verplichte uitgaven buiten aanmerking 
moeten worden gelaten ; dat echter aan de hand 
van een door het Rijksschooltoezicht opgemaak
te raming van de exploitatiekosten, waarin voor 
verwarming een post is uitgetrokken, niet 
hooger dan voor kachelverwarming noodig zou 
zijn, de vastgestelde vergoeding voor de rede
lijke behoeften van deze school met ongeveer 
55 leerlingen ontoereikend moet worden ge
acht; 

dat van deze beschikking de raad van Groes
beek bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat met betrekking tot de vaststelling der 
vergoeding, ingevolge artikel 101, 5e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, geen onderscheid is te 
maken tusschen de verschillende scholen voor 
gewoon lager onderwijs en met name niet 
tusschen grootere en kleinere scholen ; dat 
alle kleine scholen ten opzichte van deze uni
forme vergoeding als regel in eene minder gun
stige positie zullen verkeeren ; dat, naar zijn 
oordeel, daarom het feit alleen, dat eene school 
klein is, niet als bijzondere omstandigheid, 
welke hoogere vergoeding rechtvaardigt, is aan 
te merken; dat zijns inziens het motief .. kleine 
school" evenmin behoort te gelden bij beant
woording van de vraag, of hoogere vergoeding 
dient vastgesteld voor eene school op grond, 
dat .. anderszins het gemiddeld bedrag van de 
kosten per leerling, bedoeld in het 2e lid van 
artikel 101, voor haar redelijke behoefte on
toereikend moet worden geacht" ; dat toch 
aar.vaariling van dit motief zou leiden tot 
eene al~emeene afwjjking van den regel, neer
gelegd m artikel 101, 5e lid, der wet, ten op
zichte van vrijwel alle kleinere scholen ; dat, 
naar hij meent te mogen aannemen, deze be
doeling niet aan artikel l0lter ten grondslag 
kan hebben gelegen ; dat uit de aangehaalde 
Ministerieele beschikking geen andere moti
veering voor toekenning eener hoogere vergoe
ding valt af te leiden ; dat daarenboven de 
Ministeri.eele beschikking, naar zijn oordeel, 
niet naar wettelijken eisch met redenen om
kleed is, in dien zin althans, dat niet valt te be
oordeelen, of het daarbij vastgestelde bedrag 
van f 9.- per leerling voor de redelijke be
hoefte der school noodzakelijk is te achten ; 
dat, naar zijne opvatting, in deze als redelijke 
eisch mag worden gesteld eene specificatie, 
van kosten, waaruit tevens dient te blijken, 
of rekening is gehouden met de door de Re
geering gestelde eischen ten opzichte van eene 
gemeente, welke aanspraak moet maken op 
extra-· en belastingbijdrage uit het Werkloos-

heidssubsidiefonds ; dat de quintessens van de 
zaak juist is gelegen in het verschil tusschen 
de door hem en Onzen Minister vastgestelde 
vergoeiling; dat thans elk gegeven ontbreekt 
om zich een oordeel te vormen over dat verschil ; 
dat daar aldus omtrent het essentieele van de 
zaak geen uitleg wordt gegeven, naar zijn 
oordeel de Ministerieele beschikking niet ge
acht kan worden te zijn met redenen om
kleed ; dat hij dan ook, mede op grond daarvan, 
bezwaar meent te moeten maken tegen de 
door Onzen Minister vastgestelde hoogere ver
goeding ; weshalve de raad heeft verzocht, 
met vernietiging van de bestreden beschikking 
van Onzen Minister het verzoek van het school
bestuur alsnog af te wijzen ; 

0. dat Onze Minister bij zijne evenvermelde 
beschikking de vergoeding, bedoeld in artikel 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, voor de 
bovengenoemde school over 1938 heeft vast
gesteld op f 9.- per leerling, op grond, dat 
de, met toepassing van artikel 101, vijfde lid 
der wet, vastgestelde vergoeiling, ten bedrage 
van f 6.80 voor de redelijke behoefte van deze 
school ontoereikend moet worden geacht, 
welk oordeel in de bestreden beschikking is 
gemotiveerd met een beroep op eene door het 
Rijksschooltoezicht opgemaakte raming van 
de exploitatiekosten der school, waarin voor 
verwarming een post is uitgetrokken, niet hooger 
dan voor kachelverwarming noodig zou zijn ; 

dat derhalve deze beschikking, zij het ook 
summier, de gronden aangeeft, waarop zij 
berust, en mitsdien niet gezegd kan worden 
niet, naar den eisch der wet, met redenen te 
zijn omkleed ; 

0. wat de zaak zelve betreft, dat de gemeente
raad, blijkens de bewoorilingen van het be
roepschrift, kennelijk van meening is, dat de 
door hem vastgestelde vergoeiling voor de 
redelijke behoefte van de bedoelde school wèl 
toereikend is ; 

0 . dienaangaande, dat het Rijksschooltoe
zicht de exploitatiekosten voor deze school 
over het jaar 1938, bij zuinig beheer, heeft ge
raamd op f 509.-, of bij een leerlingental van 
55 ongeveer f 9.- per leerling ; 

dat deze raming bernst op de navolgende be
cijfering: 
voor verwarming 
voor verlichting 
voor schoonhouden van 
gang, met inbegrip van 
caal af en toe 

lokalen en 
het 3e lo-

voor abonnement waterleiding 
voor onderhoud 
voor leer- en hulpmiddelen 
voor schoolbibliotheek 
voor kosten betreffende den 
gang van het onderwijs 

goeden 

f llO.
f 18.-

f 110.
f 50.
f 45.-
f 143.
f 5.50 

f 27.50 

Totaal f 509.
dat niet is aangetoond, noch van elders is 

gebleken, dat deze raming te hoog zou zijn; 
dat de bestreden beschikking mitsdien be-· 

hoort te worden gehandhaafd ; 
Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
he beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast em" 
(A.B.) 
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3 .Vnrem ber 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. l0lter). 

Daar aan het gebouw der school nood
zakelijke onderhoudsvoorzieningen dienen 
te geschieden, waardoor het bedrag, dat 
het schoolbestuur per leerling in 1938 zal 
behoeven, hooger zal zijn dan het bedrag, 
dat de gemeente raad krachtens art. 55bis 
beeft vastgesteld, doet zich het geval voor, 
bedoeld in a rt. 101ter , en heeft de Mi
nister terecht de vergoeding op een hooger 
bed rag per leerling vastgesteld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Medemblik tegen de 
beschikking van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 Juni 
1938, n°. 7535, afd. L.O., waarbij de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101, der Lager-Onderwijswet 
1920, ten aanzien van de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, W estersingel 8, 
aldaar, met toepassing van artikel 101 ter, 
eerste lid, dier wet, over het jaar 1938 is vast
gesteld op f 9.- per leerling ; 
. Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1938, n°. 547; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 October 1938, n°. 12547, Afd. L.O. ; 

0. dat het besluit van Onzen Minister steunt 
op de overwegingen, dat het bedrag, bedoeld 
in artikel 55bis der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor het jaar 1938 is bepaald op f 7.57 per 
leerling ; dat, ook al neemt men aan, dat, aan
gezien slechts drie leslokalen voor het onder
wijs noodig zijn, een aanzienlijke vermindering 
mogelijk is van de door het schoolbestuur 
voor verwarming en schoonhouden geraamde 
posten, de uit te keeren vergoeding voor de 
redelijke behoefte van de bovenbedoelde bij
zondere lagere school met inbegrip van de 
kosten voor noodzakelijk onderhoud ontoerei
kend moet worden geacht ; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat, indien het voor 1938 door hem 
vastgestelde bedrag der exploitatievergoeding 
onvoldoende mocht zijn voor de onderhavige 
school, hij aanwezig acht het geval, veronder
steld in artikel55bis, 3e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920; dat het schoolbestuur zich dan had 
moeten wenden tot Gedeputeerde Staten van 
Noordholland; dat het schoolbestuur echter 
verzuimd heeft, van deze gelegenheid gebruik 
te maken, doch zich ingevolge artikel lOlter 
der wet, met voorbijgaan van Gedeputeerde 
Staten, tot Onzen Minister heeft gewend ; 
dat het exploitatiebedrag, dat de gemeente 
voor haar openbare school vaststelde, niet te 
laag is ; dat er alleen nog reden kan zijn voor 
toepassing van artikel lOlter, wanneer het 
schoolbestuur kan wijzen op buitengewone uit
gaven, waardoor ook een overigens normale 
vergoeding voor de bijzondere school ontoerei
kend zal zijn ; dat volgens Ministerieele uit
spraken tot een verhooging krachtens artikel 100 
ter niet aanleiding kunnen geven periodieke 
terugkeerende uitgaven, als bijvoorbeeld verf
werk van het schoolgebouw ; dat het nu juist 
dergelijke uitgaven zijn, met het oog waarop 
het schoolbestuur thans verhooging van de 

exploitatievergoeding vraagt ; dat zijns inziens 
het schoolbestuur met eenig overleg zeer zeker 
met de door hem vastgestelde vergoeding zal 
kunnen uitkomen ; dat de door het schoolbe
stuur geraamde onderhoudskosten ad f 350.
gevoeglijk over 2 of 3 jaren kunnen worden ver
deeld, terwijl ten aanzien van andere uitgaven 
eenige bezuiniging mogelijk zal zijn ; dat bij de 
exploitatie der openbare lagere school en der 
bijzondere lagere scholen in 1938 de uiterste 
zuinigheid zal moeten worden betracht ; dat 
slechts de onderhavige bijzondere school in 
eene andere positie komt te verkeeren, daar deze 
school door de beschikking van Onzen Minister 
f 1.43 per leerling meer 1.111 mogen besteden dan 
de overige scholen; dat de beschikking van Onzen 
Minister een belangrijke verhooging van de 
onderwijsuitgaven in 1939 en volgende jaren 
tengevolge zal hebben ; dat de andere school
besturen zich door de beschikking van Onzen 
Minister achtergesteld voelen bij het bestuur 
der onderhavige school; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat aan 
het gebouw der school noodzakelijke onder
houdsvoorzieningen dienen te geschieden, waar
door het bedrag, dat het schoolbestuur per 
leerling in 1938 zal behoeven, hooger zal zijn 
dan het bedrag, dat de gemeenteraad krachtens 
artikel 55bis der wet heeft vastgesteld ; 

dat zich dus ten aanzien van de onderhavige 
school het in artikel lOlter der wet voorziene 
geval voordoet, dat het bedoelde bedrag per 
leerling voor de redelijke behoefte dezer school 
in 1938 ontoereikend is te achten; 

dat onder die omstandigheid Onze Minister 
terecht aanleiding heeft gevonden de vergoe
ding op een hooger bedrag per leerling vast 
te stellen, te weten op f 9.- per leerling, met 
welk bedrag blijkens de evengenoemde ambts
berichten het schoolbestuur bij zuinig beheer 
zal kunnen uitkomen ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A . B.) 

7 N ovemb er 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 ter). 

Terecht heeft de Minister de vergoed ing 
vastgesteld op een hooger bedrag dan door 
de n Raad was bepaa ld , daar aan de on
derhavige school de voorraad leermiddelen 
ge leidelijk vernieuwing behoeft en het 
zeer wenschel ijk is, dat het gebouw der 
school in- en uitwendig wordt geverfd . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Maarheeze tegen de 
beschikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 20 Juni 1938, 
n°. 6521, afd. L.O., waarbij de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, ten behoeve van de bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs, St. J oannesschool, te 
Soerendonk, gemeente Maarheeze, met toe
passing van artikel lOlter, eerste lid, dier wet 
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over het jaar 1938 is vastgesteld op f 9.- per 
leerling; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1938, n°. 544; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 November 1938, n° . 12546, Afd. L.O. ; 

0 . dat het besluit van Onzen Minister st eunt 
op de overwegingen, dat het schoolbestuur 
tengevolge van de lage vergoedingen in de 
laatste jaren (ruim f 5.- ) niet in staat is ge
weest om den voorraad leermiddelen, waarvan 
het meerendeel bij de aanvaarding van het 
gebouw der openbare lagere school in 1929 is 
overgenomen en toen r eeds in minder goeden 
staat verkeerde, geleidelijk t e vernieuwen ; dat 
om dezelfde reden ook aan het onderhoud van 
het gebouw niet het noodige is verricht ; dat , 
om in een en ander t e voorzien, de voor 1938 
vastgestelde vergoeding van f 5.60 per leerling 
niet t oereikend moet worden geacht, maar dat , 
wanneer de kosten over eenige jaren worden ver 
deeld en bijvoorbeeld in 1938 wordt volstaan met 
het buitenverfwerk van h et schoolgebouw en 
met de aanschaffing van een nieuwe rekenme
thode en van leermiddelen voor geschiedenis 
en natuurkennis, een verhooging van de ver
goeding tot een bedrag van f 12.- per leer 
ling, zooals het schoolbestuur vraagt, niet 
noodzakelijk is ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de vergoeding in de laatste jaren niet ruim 
f 5.- maar ongeveer f 5.50 heeft bedragen ; dat 
de gemeente in 1929 voor deze school nieuwe leer 
middelen t en bedrage van f 1201.05 heeft aan
gekocht ; dat deze school in geen enkel opzicht 
in een ongunstiger positie verkeert dan de drie 
andere bijzondere scholen in de gemeente, 
welke scholen wèl blijken te kunnen volstaan 
met de voor de gemeente vastgest elde vergoe
ding van f 5.60 per leerling ; dat het in de be
doeling blijkt t e liggen, de zeer hooge vergoeding 
ad f 9.- verschillende jaren t e handhaven; 
dat het t e verwachten is, dat ook de andere 
schoolbesturen in de naaste toekomst zullen 
trachten een gelijke vergoeding te krijgen ; 
dat het gemeentebestuur toch alreeds genood
zaakt is, de belastingen tot het hoogste op te 
voeren ; dat te verwachten is, dat als gevolg 
van de doorvoering van de verhooging der 
vergoeding per leerling tot f 9.- , de gemeente tot 
de noodlijdende gemeenten zal gaan behooren; 

0 . dat op grond van de overgelegde ambtsbe
richten moet worden aangenomen, da t aan de 
onderhavige school de voorraad leermiddelen 
geleidelijk vernieuwing behoeft en dat het 
zeer wenschelijk is, dat het gebouw der school 
in- en uitwendig wordt geverfd ; 

dat hierdoor de door den gemeenteraad vast
gestelde vergoeding ad f 5.60 per leerling niet 
toereikend is ; 

dat dan ook Onze Minister t erecht dit be
drag voor de onderhavige school heeft verhoogd 
tot f 9.- per leerling, met welk bedrag dit 
jaar zal kunnen worden volstaan , om de meest 
noodzakelijke uitgaven te kunnen doen ; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

7 November 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. art. 
3bis). 

De verplichting, bij art. 3bis M. en 
R .Regl. o. m. den bestuurder van een 
motorrijtuig opgelegd om bij het inha
len of voorbijrijden van een tram naar 
rechts uit te wijken "indien aldaar be
hoorlijk ruimte tot voorbijrijden be
schikbaar is", heeft uitsluittend het oog 
op de inrichting van den voor het ver
keer openstaanden weg, zoodat moet 
worden aangenomen, dat, in d en zin 
van art. 3bis, lid 1 , onder a behoorlijk 
ruimte tot voorbijrijden beschikbaar is, 
ook indien in een bepaald geval, hetzij 
omdat zich een geparkeerd motorrijtuig 
of welk obstakel ook op het voor voor
bijrijden beschikbaar weggedeelte be
vindt, hetzij omdat voorbijrijden inge
volge art. 3bis, lid 2 verboden is , het 
rechts voorbijrijden van het tramrijtuig 
op dit oogenblik niet kan of nie t mag 
geschieden. 

De bestuurder van een motorrijtuig, 
die een tramrijtuig wil voorbijrijden en 
verplicht is naar rechts uit te wijken , 
doch dit om redenen in lid 2 van art. 
3bis genoemd niet dadelijk ten uitvoer 
mag brengen, mag dus het tramrijtuig 
niet links voorbijrijden, doch moet 
wachten tot het tramrijtuig in beweging 
is of een beambte van den tramdienst 
toestemming tot voorbijrijden geeft. 

[Anders Adv.-Gen. Holsteyn]. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Utrecht, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van dat Kan
tongerecht van 10 Mei 1938, waarbij de ge
requireerde H. G ., koopman, te Amsterdam, 
ter zake van het te zijnen laste bewezen
verklaarde van alle rechtsvervolging is ont
slagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bij een, bij verstek gewezen schriftelijk 
vonnis van 10 Mei 1938 heeft de Kanton
rechter te Utrecht, het aan verdachte te
lastegelegde b~wezen achtende, het bewe
zene geacht niet te zijn een strafbaar feit en 
mitsdien verdachte ter zake van alle rechts
vervolging ontslagen. Tegen dat vonnis 
heeft de Ambtenaar 0 . M. bij het Kanton
gerecht te Utrecht beroep in cassatie inge
steld; bij schriftuur heeft requirant teneinde 
in deze een principieele beslissing van den 
H. R. te verkrijgen, als cassatiemiddelen 
met gronden gesteld: 

I. S. door n. t. van art. 351 Sv. en door 
v. t. van art. 352 tweede lid van dat Wet
boek, door bij gemeld vonnis gerequireerde 
te ontslaan van alle rechtsvervolging in 
plaats van hem te veroordeelen; 

II. S . door n. t. van art. 3bis en 73 van 
het Motor- en Rijwielreglement, door ten 
onrechte te beslissen dat het bewezen ver
klaarde niet oplevert de overtreding om-
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schreven in art. 3bis eerste lid aanhef en 
sub a van dat Reglement, tegen welke over
treding in art. 73 straf is bedreigd; 

dat immers het bewezen verklaarde op
levert: ,,bij het voorbijrijden van een rij- of 
voertuig, bestemd om langs spoorstaven te 
worden voortbewogen, als bestuurder van 
een motorrijtuig op een weggedeelte, het
welk voor het verkeer met motorrijtuigen 
en rijwielen openstaat, met hetgeen door 
hem wordt bestuurd niet behoorlijk uitwij
ken naar rechts, indien aldaar behoorlijk 
ruimte tot voorbijrijden beschikbaar is", 
omschreven in art. 3bis eerste lid aanhef en 
sub a van het Motor- en R ijwielreglement; 
dat weliswaar mede bewezen is verklaard, 
dat het voorbijgereden tramrijtuig in stil
stand was tot het in- en uitlaten van reizi
gers, terwijl aan de rechterzijde van dat 
tramrijtuig moest worden in- en uitgestapt, 
aan die zijde langs de trambaan geen ver
keersheuvel aanwezig was en niet door een 
beambte van den tramdienst toestemming 
tot voorbijrijden was gegeven, zoodat het 
ingevolge het tweede lid van art. 3bis, 
waarnaar in het eerste lid met de woorden 
,,behoudens het bepaalde bij het tweede lid" 
uitdrukkelijk wordt verwezen, aan gerequi
reerde verboden was op dat oogenblik het 
tramrijtuig rechts voorbij te rijden, doch dit 
niet opheft zijn verplichting om, waar hij 
niettemin het tramrijtuig voorbijreed, daar
bij naar rechts uit te wijken; 

dat gerequireerde in dit geval dan ook, 
teneinde niet hetzij art. 3bis eerste lid, het
zij art. 3bis tweede lid te overtreden, zijn 
motorrijtuig achter het stilstaande tramrij
tuig had behooren te doen stilhouden en nu 
hij dit heeft nagelaten en het tramrijtuig 
links is voorbijgereden, strafbaar is inge
volge art. 3bis eerste lid; 

dat naar het oordeel van requirant de 
Kantonrechter ten onrechte heeft overwo
gen, dat, terwijl geen verplichting wordt op
gelegd, om een stilstaand tramrijtuig aan de 
andere zijde dan waar in- of uitgestapt 
wordt, voorbij te rijden, dit evenwel even
min verboden wordt, wordende dit immers 
juist uitdrukkelijk verboden in art. 3bis 
eerste lid, voorzoover die andere zijde de 
linkerzijde van het tramrijtuig is en ter 
rechterzijde behoorlijk ruimte tot voorbijrij
den beschikbaar is; 

dat waar mitsdien het bewczenverklaarde 
oplevert overtreding van art. 3bis eerste lid 
van het Motor- en Rijwielreglement en niet 
gebleken is van eenige omstandigheid, die 
de strafbaarheid van gerequireerde zou uit
sluiten, de K antonrechter hem t en onrechte 
heeft ontslagen van alle rechtsvervolging. 

D e kantonrechter verklaarde bewezen dat 
verdachte het hem telastegelegde heeft 
begaan, te weten: 

dat verdachte op 21 Januari 1938, des 
voormiddags, omstreeks te 8¼ uur, te 
Utrecht op den openbaren rijweg den Am
sterdamschen Straatweg als bestuurder van 
een vierwielig motorrijtuig bij het voorbij
rijden van een electrische tram, zijnde een 

rij- of voertuig bestemd om langs spoor
staven te worden voortbewogen, op een 
weggedeelte, hetwelk voor het verkeer 
met motorrijtuigen en rijwielen openstond, 
met het door hem bestuurde motorrijtuig is 
uitgeweken naar links, terwijl ter rechter
zijde van dat tramrijtuig voldoende weg
breedte en behoorlijk ruimte tot voorbij
rijden was, doch bedoeld tramrijtuig op dat 
oogenblik in stilstand was tot het in- en 
uitlaten van reizigers, terwijl aan de rech
terzijde van dat tramrijtuig moest worden 
in- en uitgestapt, aan die zijde langs de 
trambaan geen verkeersheuvel aanwezig 
was en niet door een beambte van den 
tramdienst toestemming tot voorbijrijden 
was gegeven. 

De Kantonrechter achtte het bewezene 
geen strafbaar feit op grond van deze over
wegingen: 

,,dat, terwijl art. 3 bis Motor- en Rijwiel
reglement sub a den bestuurder van een 
motorrijtuig verplicht bij inhalen of voorbij
rijden van de in dat artikel bedoelde rij- of 
voertuigen, uit te wijken naar rechts, indien 
aldaar behoorlijk ruimte tot voorbijrijden 
beschikbaar is, die bestuurder sub b ver
plicht wordt, naar links uit te wijken, in
dien aan de andere zijde van het in te halen 
of voorbij te rijden rij - of voertuig geen 
voldoende wegbreedte tot voorbijrijden be
staat. 

dat niet duidelijk is, of onder wegbreedte 
moet worden verstaan de absolute ruimte 
tusschen stïlstaanden tramwagen en weg
kant, dan wel de beschikbare ruimte, welke 
laatste aannemelijker is, daar toch, ook al 
is er voldoende absolute wegbreedte om een 
tramrijtuig rechts te passeeren, die ruimte 
kan zijn ingenomen, b. v. door parkeerende 
motorrijtuigen en juist in dat geval naar 
links uitwijken, de meest aangegeven wijze 
is om een tramrijtuig zonder in gevaar 
brenging van het verkeer voorbij te rijden, 
vooropgesteld, dat het van tegenovergestel
de richting naderende verkeer dit toelaat. 

dat art. 3 bis, alinea 2, den bestuurder 
verbiedt een stilstaand tramrijtuig onder daar 
nader genoemde omstandigheden, voorbij te 
rijden aan de zijde, waar reizigers moeten 
in- of uitstappen, zonder dat de voorwaarde 
gesteld wordt, dat de ruimte om aldaar 
voorbij te rijden niet beschikbaar is Óf dat 
er geen voldoende wegbreedte om voorbij 
te rijden is. 

dat, terwijl nu geene verplichting wordt 
opgelegd, om een stilstaand tramrijtuig 
aan de andere zijde, dan waar in- of uit
gestapt wordt, voorbij te rijden, dit evenwel 
evenmin verboden wordt. 

dat, als men het verbod van genoemd lid 
mag beschouwen als te zijn gegeven, omdat 
aan de zijde, waar door passagiers in- of 
uitgestapt wordt, geen ruimte beschikbaar 
is om voorbij te rijden, ook hier aanwezig 
is eenzelfde omstandigheid, als bij het voor
bijrijden van in beweging zijnde tramrijtui
gen, hetgeen links mag geschieden, indien 
dit rechts niet mogelijk is, omdat de weg-
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breedte niet voldoende, dat wil zeggen, de 
beschikbare ruimte niet aanwezig is. 

dat het voorbijrijden van een tramrijtuig, 
dat stilstaat om passagiers in- of uit te 
laten, dan ook evenzeer mag geschieden 
aan de andere zijde dan waar in- of uitge
stapt wordt, mits het van tegenovergestelde 
richting naderend verkeer dit toelaat, het
geen in casu niet gebleken is, niet het geval 
te zijn." 

Ik vereenig mij met de door den Kanton
rechter gegeven beslissing en acht onjuist 
requirants betoog, hierop neerkomende dat, 
nu het ingevolge het tweede lid van art. 
3 bis van het Motor- en Rijwielreglement 
aan gerequireerde verboden was het tram
rijtuig rechts voorbij te rijden, dit niet op
heft zijn verplichting om, waar hij niette
min het tramrijtuig voorbijreed, hierbij 
naar rechts uit te wijken en gerequireerde, 
teneinde niet hetzij artikel 3bis, eerste 
lid, hetzij artikel 3bis, tweede lid, te 
overtreden, zijn motorrijtuig achter het 
stilstaande tramrijtuig had behooren te doen 
stilhouden, daar het voorbijrijden van een 
stilstaand tramrijtuig aan de andere zijde 
dan waar in- of uitgestapt wordt, uitdruk
kelijk verboden wordt in art. 3bis, eerste 
lid, voorzoover die andere zijde de linker
zijde van het tramrijtuig is en ter rechter
zijde behoorlijk ruimte tot voorbijrijden 
beschikbaar is. 

Het bewezene levert slechts dan een straf
baar feit op, indien het daarin vermelde 
links voorbijrijden van de tot het in- en 
uitlaten van reizigers in stilstand zijnde 
tram in strijd was met de in art. 3bis, 
eerste lid sub a, van het Motor- en Rijwiel
regle,rnent voorgeschreven verplichting van 
behoorlijk uitwijken naar rechts, indien al
daar behoorlijk ruimte tot voorbijrijden be
schikbaar is. Deze verplichting is echter 
voorgeschreven behoudens - voorzoover 
ten deze van belang - het bepaalde bij 
het tweede lid van genoemd art. 3bis. Dit 
tweede lid verbiedt het voorbijrijden aan de 
zijde waar moet worden in- of uitgestapt, 
ten zij aan die zijde langs de trambaan een 
verkeersheuvel aanwezig is of door een be
ambte van den tramdienst toestemming tot 
voorbijrijden is gegeven. D aar nu in ge
noemd eerste lid het voormelde voorbehoud 
is gesteld en in genoemd tweede lid omtrent 
ruimte of wegbreedte tot voorbijrijden niets 
uitdrukkelijk is opgenomen maar wel uit
drukkelijk zijn bepaald de voormelde 
uitzonderingsgevallen van aanwezig-zijn 
van een verkeersheuvel of het gegeven
zijn van toestemming, moet, naar mijn oor
deel, worden aangenomen dat volgens ge
noemd tweede lid, wanneer een tram tot 
het in- of uitlaten van reizigers in stilstand 
is en geen verkeersheuvel aan de zijde, 
waar moet worden in- of uitgestapt, aan
wezig noch toestemming tot voorbijrijden 
gegeven is, steeds aan de zijde, waar moet 
worden in- of uitgestapt, niet behoorlijk 
ruimte tot voorbijrijden beschikbaar is, 
zoodat irrelevant is of aan die zijde in 

werkelijkheid al dan niet behoorlijk ruimte 
tot voorbijrijden beschikbaar is. Dit brengt 
mede, dat in het onderhavige geval, daar 
volgens het bewezene de tram in stilstand 
was tot het in- en uitlaten van reizigers 
en aan de voor verdachte rechterzijde van 
de tram moest worden in- en uitgestapt, 
terwijl geen verkeersheuvel aan die zijde 
aanwezig noch toestemming tot voorbij
rijden gegeven was, verdachte niet inge
volge meergenoemd eerste lid sub a ver
plicht was uit te wijken naar rechts, omdat 
geacht moet worden dat aldaar niet be
hoorlijk ruimte tot voorbijrijden beschik
baar was, zelfs al was in werkelijkheid al
daar wel behoorlijk ruimte tot voorbijrijden 
beschikbaar. 

Het links voorbijrijden was, als zijnde 
niet bij genoemd art. 3bis verboden, ge
oorloofd, daar niet gebleken, trouwens niet 
telastegelegd is, dat daartoe niet voldoende 
gelegenheid bestond. Terecht heeft dus naar 
mijn meening de Kantonrechter het be
wezen telastegelegde geen strafbaar feit 
geacht en mitsdien verdachte te dier zake 
van alle rechtsvervolging ontslagen. 

Ik concludeer derhalve tot verwerpinf 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: 
(zie Conclusie); 

Ten aanzien van de middelen van cassa
tie: 

0. dat bij ·het bestreden vonnis, over
eenkomstig de dagvaarding, ten laste van 
den gerequireerde is bewezenverklaard, dat 
hij op 21 Jan. 1938 enz. (zie Conclusie); 

0. dat de Kantonrechter dit bewezene 
niet strafbaar heeft geoordeeld, met ont
slag van rechtsvervolging als voormeld, en 
wel op de navolgende gronden: (zie Con
clusie); 

0. dat requirant tot toelichting van de 
cassatiemiddelen heeft aangevoerd: 

,,dat weliswaar mede bewezen is ver
klaard, dat het voorbijgereden tramrijtuig 
in stilstand was tot het in- en uitlaten van 
reizigers, terwijl aan de rechterzijde van 
dat tramrijtuig moest worden in- en uitge
stapt, aan die zijde langs de trambaan geen 
verkeersheuvel aanwezig was en niet door 
een beambte van den tramdienst toestem
ming tot voorbijrijden was gegeven, zoodat 
het ingevolge het tweede lid van art. 3bis, 
waarnaar in het eerste Jid met de woorden 
"behoudens het bepaalde bij het tweede 
lid" uitdrukkelijk wordt verwezen, aan ge
requireerde verboden was op dat oogenblik 
het tramrijtuig rechts voorbij te rijden, doch 
dit niet opheft zijn verplichting om, waar 
hij niettemin het tramrijtuig voorbijreed, 
daarbij naar rechts uit te wijken; 

dat gerequireerde in dit geval dan ook, 
teneinde niet hetzij art. 3bis eerste lid, het
zij art. 3bis tweede lid te overtreden, zijn 
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motorrijtuig achter het stilstaande tramrij
tuig had behooren te doen stilhouden en 
nu hij dit heeft nagelaten en het tramrij
tuig links is voorbijgereden, strafbaar is in
gevolge art. 3bis eerste lid ;" 

0 . aangaande een en ander : 
dat de verplichting, bij art. 3bis van het 

Motor- en R ijwielreglement o.m. den be
stuurder van een motorrijtuig opgelegd om 
bij het inhalen of voorbijrij den van een 
tram naar rechts uit te wijken "indien al
daar behoorlijk ruimte tot voorbijrijden be
schikbaar is", blijkens het verband met het
geen in datzelfde artikel is bepaald omtrent 
de verplichting om in voorschreven geval 
naar links uit te wijken, indien aan de an
dere zijde "geen voldoende wegbreedte tot 
voorbijrijden bestaat" , uitslui t end h et oog 
heeft op de inrichting van den voor he t 
verkeer openstaanden weg, zoodat moet wor
den aangenomen dat, in den zin van art. 
3bis lid 1 onder a behoorlijk ruimte tot 
voorbijrijden beschikbaar is , ook indien in 
een bepaald geval, hetzij omdat zich een 
geparkeerd motorrijtuig 'of welk obstakel 
ook op het voor voorbijrijden b eschikbaar 
weggedeelte bevindt, hetzij omdat voorbij
rijden ingevolge het bepaalde bij art. 3bis 
lid 2 verboden is, het rechts voorbijrijden 
van het tramrijtuig op dit oogenblik niet 
kan of niet mag geschieden; 

dat derhalve, in het geval bij de bewezen
verklaring omschreven, de verplichting van 
den bestuurder om bij het voorbijrijden van 
het tramrijtuig naar rechts uit te wijken 
bleef bestaan, zoodat het hem niet vrijstond 
om het tramrijtuig links voorbij te rijden, 
ook al mocht hij het rechts voorbijrijden, 
om de redenen in de bewezenverklaring 
overeenkomstig het bij art. 3bis lid 2 be
paalde genoemd, niet dadelijk t en uitvoer 
brengen; dat dus in zoodanig geval de be
stuurder van een motorrijtuig, die een tram
rijtuig wil voorbijrijden en daarbij verplicht 
is naar rechts uit te wijken, met dit voor
bijrijden moet wachten tot het tramrijtuig in 
beweging is of een beambte van den tram
dienst toestemming tot voorbijrijden geeft; 

0 . dat mitsdien de cassatiemiddelen, daar
gelaten de al of niet juistheid der toelich
ting, gegrond zijn; 

Vernietigt het bestreden vonnis , echter 
alleen voorzoover het bewezene niet straf
baar is verklaard en de g e re quire erde van 
alle rechtsvervolging te dier zake is ontsla
gen, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.; 

Verklaart het bewezene strafbaar als op
leverend na te noemen strafbaar feit; 

Qualificeert het bewezene als : bij het 
voorbijrijden van een rij- of voertuig, be
stemd om langs spoorstaven te worden voort
bewogen, als bestuurder van een motorrij
tuig op een weggedeelte , hetwelk voor het 
v erkeer met motorrijtuigen openstaat, met 
hetgeen door hem wordt bestuurd niet be
hoorlijk uitwijken naar rechts, terwijl aldaar 
behoorlijk ruimte tot voorbijrijden beschik
baar is; 

Verklaart den requirant strafbaar, zijnde 
niet gebleken van eenige omstandigheid, 
waardoor zijn strafbaarheid zoude zijn uit
gesloten; 

0. dat na te noemen straf moet geacht 
worden te zijn in overeenstemming met den 
aard en den ernst van het begane feit; 

G ezien de artt. 3bis lid 1 en onder a, 73 
Motor- en Rijwielreglement, 23 Sr.; 

Veroordeelt den requirant tot eene geld
boete van vij f gulden bij gebreke van be
taling of verhaal te vervangen door vijf da
gen hechtenis. 

(N. J .) 

7 N ovember 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Grondwet art. 7; Gemeen 
tewel: art. 168) . 

Art. 48 der Alg. Pol. Verord. van 
's-Hertogenbosch luidende: ,,Het-is ver
boden b : op straten of wegen luid roe
pende of schreeuwende aan te bieden 
couranten, dag- of weekbladen en an 
dere gedrukte of geschreven stukken, 
de lezing van zoodanige stukken aan 
te bevelen of den inhoud daarv an ge
heel of gedeeltelijk bekend te m aken", 
m oet aldus worden gelezen, dat d e 
woorden "luid roepende of schreeuwen 
de" slechts betrekking hebben op het 
,,aanbieden" van de in dit artikel ge
noemde stukken. 

Art. 7 der Grondwet verzet zich er 
niet tegen, dat in het belang der open
bare orde voorschriften worden gegeven 
als de onderhavige, die bij de versprei
ding moeten worden inachtgenomen. 
Art. 48 voornoemd laat het op straten 
of wegen aanbieden van gedrukte stuk
ken , mits dat niet luid roepende of 
schreeuwende geschiedt, vrij . 

Op het beroep van A. J. M. M., bakker, 
te 's-Hertogenbosch, requirant van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van het Kanton
gerecht te 's-Hertogenbosch van 30 Mei 
1938, waarbij requirant ter zake van: ,,te 
's-Hertogenbosch op een weg den inhoud 
van een courant gedeeltelijk bekend maken", 
met aanhaling van de artt. 1, 48 sub b (lees: 
aanhef en sub b) , 127 sub c (lees : aanhef en 
sub c) der Alg. Pol.verordening voor 's-Her
togenbosch, 91 Sr., 398 sub 9 Sv., is straf
baar verklaard, met bepaling dat geen straf 
zal worden toegepast. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

De Kantonr. te 's-Hertogenbosch heeft bij 
mondeling vonnis van 30 Mei 1938 van het
geen aan verdachte was telaste gelegd be
wezen verklaard : 

dat verdachte op of omstreeks 2 April 
1938 des namiddags circa 7½ uur, te 's-Her
togenbosch op den openbaren weg den Hoo
gen Steenweg, van een courant den inhoud 
gedeeltelijk heeft bekend gemaakt, immers 
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bevond verdachte zich op genoemden open
baren weg terwijl hij een courant met ge
heel opengevouwen voorpagina voor het 
lichaam hield, waarop met groote in het 
oog vallende letters stond vermeld: 

Vierde jaar
gang n °. 49 

ZWART 
FRONT 

Zaterdag 2 
April 1938 

Leider : Arnold Meijer 
Adres: N °. 195/3532 Strafgevangenis Breda 

Bomans 
de man die geen schaamte 

kent 
van Schaik - Zwanenberg 

Wie staat er schuldig? 
Adres van redactie en administratie : Gemul
lenhoekenweg 343 Oisterwijk (N.br.) - te
lefoon 175 - post-girorekening 155074. 

Bij voormeld vonnis heeft de Kantonrech
ter voorts, met aanhaling van de artt. 1, 48 
sub b , 127c der Alg. Pol.verordening voor 
's-Hertogenbosch, art. 91 Sr., art. 398 sub 9 
Sv., aan het bewezen verklaarde de bena
ming gegeven: ,,te 's-Hertogenbosch op een 
weg den inhoud van een courant gedeelte
lijk bekend maken", verdachte deswege straf
baar geacht, en bepaald dat geen straf zal 
worden toegepast. 

Tegen het vonnis is namens verdachte be
roep in cassatie ingesteld; door requirant is 
een schriftuur ingediend, waarin hij betoogt: 

De onderhavige vervolging en veroordee
ling hebben plaats gehad op grond van art. 
48 van de Alg. Pol.verordening der Gem. 
's-Hertogenbosch, luidende voor zoover van 
belang: 

Het is verboden: 
a. enz. 
b. op straten of wegen luid roepende of 

schreeuwende aan te bieden couranten, dag
of weekbladen en andere gedrukte of ge
schreven stukken, de lezing van zoodanige 
stukken aan te bevelen of den inhoud daar
van geheel of gedeeltelijk bekend te maken. 

Van deze bepaling is tweeërlei uitleg mo
gelijk: 

1°. de uitleg, die requirant eraan geeft, n.l. 
het is verboden, terwijl men luid roept of 
schreeuwt: r. couranten enz. aan te bieden; 
2. couranten enz. ter lezing aan te bevelen; 
3. de inhoud van couranten enz. geheel of 
gedeeltelijk bekend te maken. Is deze lezing 
de juiste, dan moet requirant worden ont
slagen van rechtsvervolging omdat het ten 
laste gelegde niet strafbaar is; requirant 
heeft niet luid geroepen of geschreeuwd en 
zulks is hem ook niet tenlaste gelegd. 

2°. de uitleg van de bepaling, dat het 
verboden is: r. luid roepende of schreeuwen
de couranten enz. aan te bieden; 2. (schreeu
wend of zwijgend) de lezing van couranten 
enz. aan te bevelen of den inhoud daarvan 
geheel of gedeeltelijk bekend te maken. Is 
deze uitleg de juiste, dan houdt het artikel 
een onvoorwaardelijk en onbeperkt verbod 
in om de lezing val). gedrukte stukken aan 
te bevelen of den inhoud daarvan geheel of 
gedeeltelijk bekend te maken; het artikel is 

dan in zooverre in strijd met de Grondwet 
(art. 7) en zal moeten worden verklaard 
verbindende kracht te missen. 

Naar mijne meening is de opvatting, die 
de Kantonrechter klaarblijkelijk omtrent de 
onderhavige verbodsbepaling in het vonnis 
heeft gehad, de juiste. Die verbodsbepaling 
is opgenomen in art. 48 van de Alg. Pol.
verordening voor 's-Hertogenbosch, welk ar
tikel, wat die verbodsbepaling betreft, luidt, 
zooals in requirants voormeld betoog is om
schreven. Op grond van de wijze waarop de 
bepaling is geredigeerd, met name van de 
plaatsing van de woorden "aan te bieden", 
"aan te bevelen", ,,bekend te maken", ben ik 
van gevoelen dat de bepaling het op straten 
of wegen aanbieden van couranten, dag- of 
weekbladen, enz. verbiedt voorzoover het 
aanbieden luid roepende of schreeuwende 
geschiedt; terwijl volgens de bepaling het 
op straten of wegen aanbevelen van de le
zing van zoodanige stukken en het op stra
ten en wegen geheel of gedeeltelijk bekend 
maken van den inhoud van zoodanige stuk
ken verboden is, onverschillig op welke wijze 
het geschiedt, echter met dien verstande, 
dat naar uit de verbodsbepaling volgt, het 
enkel aanbieden van zoodanige stukken noch 
als een - in die bepaling bedoeld - aan
bevelen van de lezing noch als een - in die 
bepaling bedoeld - geheel of gedeeltelijk 
bekend maken van den inhoud is aan te 
merken. 

Bij deze opvatting acht ik de verbodsbe
paling niet in strijd met art. 7 van de 
Grondwet, omdat m . i. die verbodsbepaling 
de vrijheid om· de daarin aangeduide stuk
ken op straten of wegen openbaar te maken 
niet opheft - immers het aanbieden dier 
stukken anders dan luid roepende of schreeu
wende toelaat - , doch slechts beperkt, en, 
naar mij voorkomt, deze beperking volgens 
art. 7 der Grondwet, blijkens de jurispruden
tie van den H. R . daaromtrent, geoorloofd 
is, terwijl tot die beperking de gemeente
wetgever bevoegd is op grond van art. 168 
van de Gemeentewet in verband met art. 
144 van de Grondwet (1922), daar de ver
bodsbepaling, blijken hare plaatsing in de 
voornoemde verordening onder het hoofd
stuk "Van de openbare orde, veiligheid en 
zedelijkheid" alsook blijkens haar inhoud, is 
uitgevaardigd in het belang van de openbare 
orde en veiligheid op de ten openbare dien
ste bestemde of voor het publiek toeganke
lijke plaatsen in de gemeente, welke vol
gens art. 1 der verordening als straten of 
wegen worden beschouwd. 

Van oordeel dat tot cassatie geen grond 
bestaat, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op na te melden door den requi

rant ingediende schriftuur; 
0. dat bij het bestreden vonnis, met qua

lificatie als voormeld, ten laste van requi-
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rant is bewezen verklaard, (zie Conclusie); 
0 . dat na te melden artikelen van de 

Alg. Pol.verordening voor 's-Hertogenbosch, 
voor zooveel hier van belang, inhouden: 

art. 48 - opgenomen in Hoofdstuk V : 
,,van de openbare orde, veiligheid en zede
lijkheid"-: ,,Het is verboden: b: (zie Con
clusie); 

art. 1: ,,In deze verordening worden ver
staan onder straten of wegen: alle straten, 
wegen, enz. en andere onafgesloten plaatsen 
ten openbare dienste bestemd of voor het 
publiek toegankelijk"; 

terwijl bij art. 127 op overtreding onder 
meer van voormeld art. 48 straf wordt ge
steld; 

0. dat vorenaangehaald art. 48 aldus moet 
worden gelezen, - zooals de Kantonrechter 
dan ook deed -, dat de woorden "luid roe
pende of schreeuwende" slechts betrekking 
hebben op het " aanbieden" van de in het 
artikel genoemde stukken; 

dat requirant bij zijn schriftuur betoogt, 
dat, aldus gelezen, het voorschrift in strijd 
is met artikel 7 der Grondwet, immers dan 
zou inhouden een onvoorwaardelijk en on
beperkt verbod om de lezing van gedrukte 
stukken aan te bevelen of den inhoud daar
van geheel of gedeeltelijk bekend te maken ; 

dat evenwel daarbij uit het oog wordt 
verloren, dat bovenaangehaalde bepalingen 
van art. 48 der verordening, - zooals uit 
het onderling verband blijkt -, het op stra
ten of wegen aanbieden van gedrukte stuk
ken, mits dat niet luid roepende of schreeu
wende geschiedt, vrijlaten, en art. 7 der 
Grondwet zich er niet tegen verzet, dat in 
het belang der openbare orde worden ge
geven voorschriften als de onderhavige, die 
bij de verspreiding van drukwerken moeten 
worden inachtgenomen; 

dat dus requirants voormelde grief niet 
opgaat ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

7 November 1938. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Loterijwet 1905 art. 2, 3 ° ). 

Daar volgens de vastgestelde voor
waarden van het contract de origineele 
stukken eerst aan de koopers zouden 
worden geleverd na voldoening van d e 
laatste storting en inlevering van de 
bij die voorwaarden nader aangeduide 
bescheiden, zoodat tot dien tijd de koo
pers geenerlei vordering tot uitkeering 
van de op de bij het contract vermelde 
stukken gevallen prijzen hadden tegen 
de uitgevers dier stukken, moet de ver
d ere voorwaarde, dat, wanneer de 
Serieloten Stad Freiburg of de Congo
loten vóór het eindigen van het con
tract zijn uitgeloot, ,,de firma de ge
vallen prijzen voor den kooper zal in
casseeren" en wat verder volgt, aldus 
worden verstaan, dat de requiranten 
zich verplichtten de prijzen, die alleen 

zij van de uitgevers der loten hadden 
te vorderen, te innen, en af te dragen 
aan of te verrekenen met de koopers . 

De stelling, dat, bijaldien de uitge
vers der loten een daarop gevallen prijs 
niet uitbetaalden, de koopers ook geen 
vordering tot uitkeering van dien prijs 
zouden hebben tegen requiranten, staat 
aan het oordeel der Rechtb., dat het 
hier gaat over certificaten, rechtgeven
de op de aan de oorspronkelijke stuk
ken verbonden winkans bij trekkingen, 
niet in den weg. 

Op het beroep van: 1°. C . v . d. B ., com
missionair in premieloten, 2°. E. M.H., han
delaar in bouwmaterialen, beiden te 's-Gra
venhage, requiranten van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 23 April 1938, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een op 16 Oct. 
1937 door het Kantongerecht te 's-Graven
hage gewezen mondeling vonnis, requiranten 
ter zake van : ,,door middel van certificaten 
rechtgevende op de aan een oorspronkelijk 
aandeel in een premieleening verbonden 
winkans bij trekkingen, de deelneming in 
premieleeningen openstellen", met aanha
ling van de artt. 2, 3 ° (lees 2, aanhef en 
sub 3 °) juncto 6 der Loterijwet 1905, 91 Sr. , 
zijn veroordeeld ieder tot twee maanden 
hechtenis. 

Conclusie van den Adv.- Gen. Holsteijn. 

Post alia : 
Door de Rechtbank werd van de telast

legging bewezen verklaard : 
dat de verdachten te 's-Gravenhage in de 

maanden November en December 1936, in 
hun hoedanigheid van firmanten der ven
nootschap onder firma "Internationale pre
mie-effectenhandel Herweijer en van den 
Bergen", voor het publiek de gelegenheid 
hebben opengesteld om na betaling van een 
som gelds en tegen verdere termijnbetaling 
te koopen: 

a. f 100 4 % Obligatie Nederland 1934. 
b. Vijf Loten Congo à Frs. 100 van het 

jaar 1888. 
c. Vier in de Serie getrokken Loten Stad 

Freiburg van het jaar 1878, waarvan de 
prijstrekking zou plaats vinden op I 5 Maart 
,937. 

Op het bij het aangaan van de koop in 
duplo opgemaakte contract, waarvan de koo
per een exemplaar ontving, stond vermeld 
onder welke voorwaarden de levering zou 
plaats vinden; op dit contract kwamen on
der m eer de volgende bepalingen voor : 

"Na voldoening van de laatste storting en 
inlevering van dit contract met coupon N °. 
8 , alsmede de nummeropgaven der Seriën 
en nummers van de loten Congo, worden 
den kooper binnen een maand de aan de 
voorzijde van dit contract vermelde stukken 
onder a en b franco toegezonden. 

"De nummeropgave van de Serieloten 
Stad Freiburg 1878 wordt tusschen de Serie-
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en de prijstrekking (zie datum voorzijde) 
aan den kooper toegezonden. 

"Wanneer de Serieloten Stad Freiburg 
x878 of een of meer der Congoloten voor het 
eindigen van dit contract zijn uitgeloot zal 
de firma voornoemd de gevallen prijzen voor 
den kooper incasseeren en in mindering 
brengen op het nog door den kooper te be
talen bedrag. Bedragen deze prijzen even
wel zooveel, dat het nog te betalen bedrag 
kan worden aangezuiverd, dan worden den 
kooper binnen een maand na de incasseering 
de nog te leveren origineele stukken gele
verd, en wordt het eventueel overschot ten 
volle uitbetaald, eveneens na inlevering van 
dit contract, coupon n °. 8 en de nummer
opgave. De firma kan, wanneer de Congo
loten niet zijn uitgeloot, ook andere series 
en nummers leveren en behoudt zich het 
prolongatierecht voor." 

Eenige dagen na het opmaken van het 
contract werd aan den kooper een nummer
opgave van 5 loten Congo van het jaar 1888 
toegezonden. 

Op bovenomschreven wijze hebben ver
dachten door middel van certificaten, recht
gevende op de winkans, bij trekkingen ver
bonden aan de in het contract genoemde en 
in de nummeropgaven nader aangeduide 
aandeelen in premieleeningen, de deelne
ming in die premieleeningen opengesteld. 

Tegen het vonnis der Rechtbank is van 
de zijde van ieder der verdachten beroep in 
cassatie ingesteld, en door de requiranten is 
bij schriftuur als middel van cassatie voor
gedragen: 

S. of v. t. van de artt. 2 n °. 3 en 6 de, 
Loterijwet x905 en der artt. 350, 351, 358, 
359 en 425 Sv., 

omdat de Rechtbank, de requiranten ver
oordeelende wegens overtreding van art. 2 

n °. 3 der Loterijwet 1905, haar vonnis niet 
(althans niet juist) motiveert ten opzichte 

van het element dat het stuk "recht geeft 
op de aan een aandeel bij trekkingen ver
bonden winkans", daar alleen dan van cer
tificaten, rechtgevende op winkans, kan wor
den gesproken, indien de houder van eenig 
stuk een persoonlijke vordering tot uitkee
ring van den prijs heeft tegen den uitgever 
van dat stuk, indien op het origineele aan
deel een prijs valt - staande ten deze vast 
(hetgeen de basis voor de veroordeeling door 
de Rechtbank is) dat, als op het te leveren 
aandeel een prijs viel, requiranten dezen 
prijs ten behoeve van den houder van het 
stuk de lite, voor dezen zouden innen - uit 
welk feit de Rechtbank terecht afleidde dat 
requiranten over het origineel de beschik
king hadden, doch waaruit in geen enkel 
opzicht volgt, dat de houder een vordering 
tot uitkee_ring van den prijs tegen de requi
ra1,t:en heeft - hetgeen duidelijk aan den 
dag zou treden, als op het origineel een prijs 
viel welken de uitgever van het origineel 
niet betaalde, daar alsdan de houder van het 
stuk de lite geenerlei actis tot uitkeering van 
den prijs tegen requiranten zou hebben. 

Voorts releveeren requiranten, dat het we-

:r:enlijke van een certificaat is, dat de houder 
ervan slechts een vordering tot uitkeering 
van den prijs heeft tegen den uitgever van 
het certificaat en niet tegen den uitgever 
van het origineel; en, voeren zij aan, dat de 
Rechtbank vonniste, alsof het enkele feit 
dat de afgever van eenig stuk over een ori
gineel aandeel in de loterij de beschikking 
heeft, genoegzaam is om tot de conclusie te 
komen, dat het afgegeven stuk een verboden 
certificaat is als daarbij komt, dat hij event. 
den prijs voor den houder van het stuk in
casseert, hetgeen volgens requiranten niet 
juist kan zijn. 

Naar mijne meening faalt het voorgedra
gen middel. De Rechtbank is van oordeel, 
dat het stuk (contract), vermeld in het be
wezen verklaarde, zoowel het karakter ver
toont van een koopcontract als van een cer
tificaat, rechtgevende op de aan een aan
deel bij trekkingen verbonden winkans. Dit 
oordeel heeft de Rechtbank in het bijzonder 
gemotiveerd met deze overweging, dat uit 
de in het vonnis aangehaalde voorwaarden 
- welke voorwaarden in het bewezen ver
klaarde zijn aangegeven - blijkt, niet alleen 
dat de kooper na een eerste storting van 
f 35 en verdere betaling van f 3x5 in maan
delijksche termijnen van f 5, recht had op 
levering van de in het contract onder a en b 
genoemde stukken, doch tevens, dat indien 
v66r de levering op de loten Congo of Stad 
Freiburg een prijs viel, deze door verdach
ten te zijnen behoeve werd geïnd, waaruit 
volgt, dat verdachten zich de beschikking 
daarover moeten hebben verzekerd. Ik ben 
van oordeel dat, gezien de voorwaarden, 
deze overweging van de Rechtbank volko
men juist is en wel degelijk eruit volgt, dat 
de - door requiranten klaarblijkelijk met 
,,de houder" aangeduide - contractant-koo
per, indien v66r de levering op de loten 
Congo of Stad Freiburg een prijs valt, uit 
het contract geen vordering heeft of aan
den uitgever van het origineele lot of aan
deel, maar wel een vordering heeft tegen 
requiranten tot uitkeering van den prijs, in 
zooverre dat hij van hen kan vorderen dat 
zij den prijs ten zijnen behoeve incasseeren 
met verrekening en eventueele uitbetaling 
als in de voorwaarden is vermeld. Hieraan 
doet m.i. niet af, of voor den contractant
kooper het risico is dat de uitgever van het 
origineel (lot Congo of lot Stad Freiburg) 
den daarop gevallen prijs niet betaalt, zoo
dat requiranten den prijs niet ten behoeve 
van den contractant-kooper zouden kunnen 
incasseeren; immers aan de, aan zoo'n lot of 
aandeel bij trekkingen verbonden winkans 
is inliaerent het risico dat door den uitgever 
van het origineel de prijs niet wordt uitbe
taald, en de omstandigheid dat requiranten 
bij het contract aan den contractant-kooper 
reeds v66r de levering der origineele loten 
of aandeelen niet alleen de daaraan verbon
den winkans hebben gegeven maar tevens 
daarbij dat risico zouden hebben overge
dragen, doet geen afbreuk aan het m.i. juiste 
oordeel van de Rechtbank dat het contract 
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zoowel het karakter vertoont van een koop
contract als van een certificaat, rechtgeven
de op de aan een origineel aandeel (lot 
Congo of lot Stad Freiburg) bij trekkingen 
verbonden winkans. 

Onjuist is het door requiranten aange
voerde, dat de Rechtbank vonniste, alsof het 
enkele feit dat de afgever van eenig stuk 
over een origineel aandeel in de loterij de 
beschikking heeft, genoegzaam is om tot de 
conclusie te komen, dat het afgegeven stuk 
een verboden certificaat is als daarbij komt, 
dat hij event. den prijs voor den houder v_an 
het stuk incasseert; de Rechtbank heeft 
niet op die wijze gevonnist, immers de 
Rechtbank heeft haar oordeel gebaseerd op 
het in de bewezenverklaring omschreven 
contract en aldus niet alleen op de feiten 
dat de requiranten (de contractanten-verkoo
pers of "afgevers van het contract") de be
schikking over het origineel aandeel hebben 
en den prijs voor den contractant-kooper 
incasseeren, maar bepaaldelijk ook op het 
feit dat zij reeds vóór de levering van het 
origineel aandeel de daaraan verbonden win
kans afstaan en geven aan den contractant
kooper. 

Het voorgedragen middel derhalve on
deugdelijk achtende, concludeer ik tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door de 

requiranten voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende : (zie Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis t en laste 
van requiranten is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat zij te 's-Gravenhage in de maanden No
vember en December 1936, enz. (zie Con
clusie); 

0 . dat na deze bewezenverklaring het be
streden arrest onder meer nog inhoudt: 

"dat de gemachtigde van verdachten ter 
terechtzitting in hooger beroep wel heeft 
betoogd, dat partijen slechts een koopcon
tract hebben gesloten ten aanzien van de 
daarin vermelde effecten en dat de kooper 
aan het contract slechts het recht kon ont
leenen, van de daarin genoemde en in de 
nummeropgaven nader aangeduide stukken 
de levering te vorderen, doch ten onrechte"; 

,,dat immers uit de voorwaarden hierbo
ven aangehaald, niet alleen blijkt, dat de 
kooper, na een eerste storting van f 35 en 
verdere betaling van f 315 in de maandelijk
sche termijnen van f 5, recht had op leve
ring van de in het contract onder a en b 
genoemde stukken, doch tevens, dat indien 
vóór de levering op de loten Congo of Stad 
Freiburg een prijs viel , deze door verdach
ten te zijnen behoeve werd geïnd, waaruit 
volgt, dat verdachten zich de beschikking 
daarover moeten hebben verzekerd;" 

"dat blijkens het bovenoverwogene de 
Rechtbank van oordeel is, dat het stuk zoo
wel het karakter vertoont van een koopcon-

tract als van een certificaat, rechtgevende 
op de aan een aandeel bij trekkingen ver
bonden winkans"; 

0. omtrent het middel: 
dat volgens de vastgestelde voorwaarden 

van het contract de origineele stukken eerst 
aan de koopers zouden worden geleverd na 
voldoening van de laatste storting en inle
vering van de bij die voorwaarden nader 
aangeduide bescheiden, zoodat tot dien tijd 
de koopers geenerlei vordering tot uitkee
ring van op de bij het contract vermelde 
stukken gevallen prijzen hadden tegen de 
uitgevers dier stukken; 

dat dus de verder overeengekomen voor
waarde, dat, wanneer de Serieloten Stad 
Freiburg 1878 of een of meer der Congo
loten vóór het eindigen van het contract 
zijn uitgeloot, ,,de firma de gevallen prijzen 
voor den kooper zal incasseeren", en het
geen daarop in het contract verder volgt, 
aldus is te verstaan, dat de requiranten zich 
verplichtten de prijzen, die alleen zij van de 
uitgevers der loten hadden te vorderen, te 
innen, en af te dragen aan of te verrekenen 
met de koopers; 

dat de bij het middel aangevoerde stel
ling, dat, bijaldien de uitgevers der loten 
een daarop gevallen prijs niet uitbetaalden, 
de koopers ook geen vordering tot uitkee
ring van dien prijs zouden hebben tegen re
quiranten, aan het oordeel der Rechtbank, 
dat het hier gaat over certificaten, recbt
gevende op de aan de oorspronkelijke stuk
ken verbonden winkans bij trekkingen, niet 
in den weg staat; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

7 November 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Verordening heffing hon
denbelasting van Stolwijk art. 8). 

Art. 3 van de Verordening op de in
vordering j O • artikel 8 van de Verorde
ning op de he ffing der Hondenbelas
ting in de gemeente Stolwijk laat geen 
andere slotsom toe dan dat het niet
inleveren vóór 15 Februari van een be
hoorlijk ingevuld en onderteekend aan
giftebiljet voor hem aan wien zoodanig 
aangiftebiljet is uitgereikt, een straf
baar feit oplevert. 

De volgens den Politierechter aan de 
strafbaarheid verbonden voorwaarde, 
dat n.l. nog een aanmaning tot inleve
ring binnen een te stellen termijn moet 
voorafgaan, vindt in deze artikelen 
geenerlei steun, terwijl daarvoor even
min een beroep kan worden gedaan op 
art. 102 van de verordening op de in
vordering. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam, requirant van 
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cassatie tegen een vonnis van den Politie
rechter bij voormelde Rechtbank van den 
30 Mei 1938, waarbij D. V., expediteur, te 
Stolwijk, terzake van het hem telastegelegde 
en te zijnen aanzien bewezen verklaarde is 
ontslagen van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie; door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, 
luidende: 

,,S., althans v. t. van art. 8 der veForde
ning op de heffing eener Hondenbelasting 
in de gemeente Stolwijk van 6 April 1936 
goedgekeurd bij K. B. van 20 Juli 1936 n ° . 
82 en de artt. 1 en 3 van de verordening 
op de invordering der Hondenbelasting in 
genoemde gemeente van 6 April 1936; 

dat toch in opgemeld art. 8 duidelijk staat 
aangegeven dat ieder aan wien een aangifte
biljet is uitgereikt, verplicht is dit behoor
lijk ingevuld en onderteekend v6ór 15 Febr. 
van het belastingjaar bij den Gemeente
Ontvanger in te leveren; 

dat bij de dagvaarding aan verdachte is 
ten laste gelegd het aangiftebiljet niet tijdig 
te hebben ingeleverd; 

dat de Politierechter bewezen heeft ver
klaard dat verdachte het hem te laste geleg
de feit heeft gepleegd, met dien verstande 
dat hij als houder van een hond niet heeft 
voldaan aan de op hem rustende verplich
ting in de telastelegging omschreven; 

dat in art. 3 van de verordening op de in
vordering der Hondenbelasting opgemeld 
strafbaar worden gesteld het niet of niet 
tijdig inleveren van het aangiftebiljet en 
derhalve een veroordeelend vonnis had be
hooren te volgen; 

dat de Politierechter het telastegelegde 
en bewezen verklaarde feit niet strafbaar 
heeft geoordeeld, zich daarbij beroepende op 
den inhoud van het bepaalde in art. 1 van 
de verordening op de invordering der hon
denbelasting in de gemeente Stolwijk van 6 
April 1936; 

dat requirant niet vermag in te zien hoe 
deze bepaling van invloed kan zijn op de 
strafbaarheid van hetgeen bij de dagvaar
ding is telastegelegd; 

dat het bepaalde bij art. 1 lid 2 van de 
verordening op de invordering der Honden
belasting in de gemeente Stolwijk voormeld 
klaarblijkelijk bedoelt te zijn een aanwijzing 
voor den Gemeente-Ontvanger hoe te han
delen indien niet is voldaan aan de forma
liteiten in den aanvang van art. I lid 2 van 
genoemde verordening omschreven om al
dus bij niet- of niet-tijdige betaling van het 
verschuldigde de toepassing van art. 1 lid 3 
van genoemde verordening mogelijk te kun
nen maken;" 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de dagvaarding ten laste van ge
requireerde, is bewezen verklaard, dat hij in 
1938 te Stolwijk als houder van een hond 
niet heeft voldaan aan de op hem rustende 

verplichting tot het v6ór 15 Februari 1938 
bij den Gemeente-Ontvanger der Gemeente 
Stolwijk behoorlijk ingevuld en ondertee
kend inleveren of doen inleveren van het 
hem op of omstreeks 3 Febr. 1938 ter in
vulling en onderteekening door den bode 
der Gemeente Stolwijk, Adrianus de Borst 
uitgereikt aangifte-biljet, als bedoeld bij art. 
7 der Verordening op de heffing eener hon
denbelasting in de gemeente Stolwijk; 

dat de Politierechter dit bewezenverklaa~
de echter niet strafbaar heeft geoordeeld, 
zijnde te dien aanzien in het vonnis over
wogen: 

"Immers art. 8 van de Verordening op de 
heffing eener hondenbelasting in de gemeen
te Stolwijk d.d. 6 April 1936 goedgekeurd 
bij K. B. van 20 Juli 1936 n °. 82 verplicht 
ieder, aan wien een aangifte-biljet is uitge
reikt, dit behoorlijk ingevuld en ondertee
kend v66r 15 Febr. van het belastingjaar 
bij den gemeente-ontvanger in te leveren. 

Art. 1 van de Verordening op de invor
dering der hondenbelasting in de gemeente 
Stolwijk d.d. 6 April 1936 schrijft onder 
meer voor, dat indien de belastingplichtige 
het aan hem uitgereikte aangiftebiljet niet 
tijdig heeft ingeleverd, de gemeente-ontvan
ger een gedagteekende schriftelijke kennis
geving, houdende opgaaf van het verschul
digde bedrag, met aanmaning om dit binnen 
een te stellen termijn te zijnen kantore te 
voldoen, aan den nalatige moet zenden. 

Art. 3 van laatstgenoemde Verordening 
stelt onder meer het niet tijdig inleveren 
van het aangiftebiljet strafbaar. 

Nu is Ons niet duidelijk hoe de gemeente
ontvanger van Stolwijk bij machte kan zijn, 
om, wanneer een aangiftebiljet niet is inge
leverd, toch een kennisgeving met opgave 
van het verschuldigde bedrag aan den na
latige te zenden, daar immers in het geval 
van niet-inlevering van het aangiftebiljet 
hem veelal de gegevens om dat bedrag vast 
te stellen zullen ontbreken. Vermits echter 
art. 1 van voormelde Verordening op de in
vordering der hondenbelasting naast den be
lastingplichtige, die verzuimd heeft bij de 
inlevering van het aangiftebiljet de honden
belasting te betalen, gewag maakt van hem, 
die het aan hem uitgereikte aangiftebiljet 
niet heeft ingevuld of niet tijdig heeft inge
leverd, wettigt voormelde minder duidelijke 
redactie niet de gevolgtrekking, dat dit ar
tikel ten aanzien van hem, die met de in
vulling of inlevering van het aangiftebiljet 
in gebreke is, alle beteekenis zoude missen, 
te minder omdat voor de hand ligt, dat de 
zin en de bedoeling van dit artikel is, dat de 
gemeente-ontvanger aan ieder aan wien een 
aangiftebiljet is uitgereikt en die in gebreke 
is met de invulling of inlevering daarvan, 
een gedagteekende schriftelijke kennisgeving 
houdende hetzij de opgaaf vermeld in dit 
artikel, hetzij aanmaning om het aangifte
biljet binnen een te stellen termijn te zijnen 
kantore in te leveren, moet zenden. Dit is 
blijkens de verklaring van get. van Rooyen, 
dat aan verdachte een schriftelijke waar-
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schuwing is gezonden, ook de opvatting van 
het openbaar gezag te Stolwijk. 

Uit de artt. x en 3 van de genoemde Ver
ordening op de invordering van de honden
belasting in de gemeente Stolwijk volgt der
halve, dat het enkele feit, dat een inwoner 
van Stolwijk niet heeft voldaan aan de hem 
bij art. 8 van de Verordening op de heffing 
eener hondenbelasting van die gemeente op
gelegde verplichting, hem niet strafbaar 
maakt, doch dat hij dit pas wordt, indien hij 
ook na toezending van de in art. x der voor
noemde Verordening op de invordering be
doelde kennisgeving nalatig blijft in het vol
doen aan die verplichting." 

0 . ten aanzien van het voorgestelde mid
del van cassatie: 

dat van de Verordening op de heffing 
eener hondenbelasting in de gemeente Stol
wijk luidt: 

Art. 7. x. Jaarlijks in de maand Januari 
wordt door de daartoe door B. en W. aan te 
wijzen beambten aan ieder, die bij dezen 
bekend is of vermoed wordt te zijn houder 
van een of meer honden, een aangiftebiljet 
uitgereikt volgens een door B . en W. vast 
te stellen model. 

2. Bedoelde beambten houden een lijst 
van de namen en woonplaatsen van hen aan 
wie biljetten zijn uitgereikt en zenden daar
van zoo spoedig mogelijk afschrift aan den 
Burgemeester en aan den Gemeente-ontvan
ger. 

Art. 8. x. Ieder aan wien een aangifte
biljet is uitgereikt, is verplicht dit, behoor
lijk ingevuld en onderteekend vóór x5 Febr. 
van het belastingjaar bij den Gemeente-ont
vanger in te leveren. 

2. Die verklaart niet te kunnen schrijven 
kan het aangiftebiljet doen onderteekenen 
en invullen door den beambte die met de 
uitreiking der biljetten door B. en W. is be
last. 

Dat van de Verordening op de invorde
ring der hondenbelasting in de gemeente 
Stolwijk luidt: 

Art. x. x. De belastingplichtige is ge
houden de hondenbelasting bij de in de ver
ordening op de heffing voorgeschreven in
levering van het aangiftebiljet ten kantore 
van den Gemeente-ontvanger te betalen. 

2. Indien de belastingplichtige heeft na
gelaten te voldoen aan het voorschrift, ver
vat in het eerste lid van dit artikel, het aan 
hem uitgereikte aangiftebiljet niet heeft in
gevuld of tijdig heeft ingeleverd, of ver
zuimd heeft op den voet van art. 8 der hef
fingsverordening aangifte te doen, zendt de 
Gemeente-ontvanger hem een gedagteeken
de, schriftelijke kennisgeving, houdende op
gaaf van het verschuldigde bedrag, met aan
maning om dit binnen een te stellen termijn 
te zijnen kantore te voldoen. 

3. Bij niet- of niet-tijdige betaling van 
het verschuldigde geschiedt de invordering 
met inachtneming van het bepaalde in de 
artt. 29x tot en met 295 der Gemeentewet . 

Art. 3. Onverminderd het bepaalde in 

art. 306 der Gemeentewet wordt niet of niet 
behoorlijke invulling van de formulieren, 
welke ter invulling worden aangeboden, of 
niet- of niet-behoorlijke vervulling van an
dere in de heffingsverordening gevorderde 
formaliteiten, gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes dagen of geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden. 

dat art. 3 in de Verordening op de invor
dering j O • art. 8 van de Verordening op de 
heffing geen andere slotsom toelaat dan dat 
het niet-inleveren vóór x5 Febr. van een be
hoorlijk ingevuld en onderteekend aangifte
biljet. voor hem aan wien zoodanig aangifte
biljet is uitgereikt, oplevert een strafbaar 
feit; 

dat de volgens den Politierechter aan de 
strafbaarheid verbonden voorwaarde, dat 
namelijk nog een aanmaning tot inlevering 
binnen een te stellen termijn moet vooraf
gaan, in deze artikelen geenerlei steun vindt, 
en al evenmin daarvoor een beroep kan 
worden gedaan op art. xo2 der Verordening 
op de invordering; 

dat trouwens in laatstbedoeld artikel van 
zoodanige aanmaning niets valt te lezen ; 

dat dus het middel is gegrond en het von
nis derhalve, voorzooveel het bewezenver
klaarde daarbij niet strafbaar is geoordeeld 
en gerequireerde terzake ontslagen van alle 
rechtsvervolging, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden · vonnis invoege 
voormeld; 

En rechtdoende ingevolge art. 105 der 
Wet R. 0 .: 

0. dat het bewezenverklaarde is strafbaar 
en behoort te worden gequalificeerd: .,als 
houder van een hond in de gemeente Stol
wijk, aan wien een aangiftebiljet voor de 
hondenbelasting is uitgereikt, niet voldoen 
aan zijn verplichting dit aangiftebiljet be
hoorlijk ingevuld en onderteekend vóór x5 
Februari van het belastingjaar bij den ge
meente-ontvanger in te leveren"; 

dat verdachte deswege is strafbaar, zijnde 
van eenigen grond van uitsluiting der straf
baarheid niet gebleken; 

dat na te noemen straf in overeenstem
ming is met aard en ernst der overtreding; 

Gezien de artt. 7 en 8 van de Verorde
ning op de heffing en 3 van de Verordening 
op de Invordering der hondenbelasting in 
de gemeente Stolwijk, 23 Sr.; 

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar 
en qualificeert het als voormeld; 

Verklaart verdachte deswege strafbaar; 
Veroordeelt hem te dier zake tot een 

geldboete van vijf gulden, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door een 
hechtenis van twee dagen. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn.] 

(N. J.) 
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8 No vernber 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 244). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting, 
daar is gebleken, dat het bedrag, dat aan 
de gemeente. van de zijde der Regeering 
als bijzondere bijdrage uit het Werkloos
heidssubsidiefonds in uitzicht is geste ld, 
zeer verre blijft beneden hetgeen de Raad 
als inkomsten te dier zake op de beg1·00-
ting heeft geraamd. De vraag omtrent de 
gegrondheid der aanspraken van de ge
meente op het door den Raad geraamd 
bedrag gaat om buiten het onderhavig 
geschil. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders namens den raad 
der gemeente Amsterdam tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van N oordholland van 22 
Juni 1938, N°. 248, 3e afdeeling A, tot onthouding 
van goedkeuring aan de begrooting van in
komsten en uitgaven der gemeente Amsterdam 
voor den dienst 1937; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
October 1938, N°. 538; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 November 1938, 
No. 28111, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de overwegingen, dat op de genoem
de begrooting zijn geraamd in hoofdstuk IX, 
paragraaf 2, van den gewonen dienst eene extra• 
bijdrage uit het W erkloosheidssubsidiefonds 
van f 3.470.361.- en in hoofdstuk XII van den 
gewonen dienst eene belastingbijdrage uit 
dat fonds van f 5.581.995.- ; dat Onze Minister 
van Financiën bij zijn brief van 8 December 
1936, Generale Thesaurie, afdeeling Financieele 
Zaken, No. 182, aan burgemeester en wethou
ders heeft mede~edeeld, dat de Regeering 
omtrent het beschikbaar stellen van bijzondere 
bijdragen voor 1937 eerst een besluit zal kunnen 
nemen nadat het budget der gemeente zal zijn 
verbeterd met een bedrag, dat in redelijke ver
houding.staat tot den omvang van het feitelijke 
tekort der begrooting voor 1937; dat, in ver
band met het standpunt, door de Regeering 
terzake van het verleenen van bijzondere bij
dragen uit het Werkloosheidssubsidiefonds 
ingenomen, de primitieve begrooting voor 
1937 bij hun brief van 16 December 1936, 3e 
afdeeling A, N°. 3, aan burgemeester en wet
houders werd teruggezonden met het verzoek 
te willen bevorderen, dat deze zoo spoedig moge
lijk sluitend zou worden gemaakt ; dat bij hun 
brief van 6 Januari 1937, 3e afdeeling A, N°. 
161, aan het gemeentebestuur in verband met 
een te dier zake gedaan verzoek is bericht, dat 
hun college er mede accoord kan gaan, dat 
het wijzigen der begrooting in den hiervoren 
aangegeven zin eerst ter hand zal worden ge
nomen, nadat met de Regeering overleg zal 
zijn gepleegd omtrent de voor 1937 toe t e ken
nen bijzondere bijdragen uit het Werkloosheids
subsidiefonds ; dat, nadat het overleg tijdelijk 
was onderbroken in verband met de in Februari 
1937 bestaande onzekerheid ten aanzien van 
de ontwikkeling van den financieelen toestand 
der gemeente Amsterdam, Onze Minister van 

L. 1938. 

Financiën, bij den brief van 3 Februari 1938, 
Generale Thesaurie, afdeeling Begrootingszaken, 
N°. 207, mede namens zijn ambtgenoot van 
Binnenlandsche Zaken , aan het gemeentebe
stuur heeft medegedeeld, dat de begrootings
positie van het Werkloosheidssubsidiefonds 
sinds 1936 niet was verbeterd, en dat het der 
Regeering dientengevolge niet mogelijk was voor 
elk der jaren 1937 en 1938 eene bijzondere 
bijdrage van meer dan f 2. 750.000.- in uit
zicht te stellen, daargelaten eene verhooging 
van die bijzondere bijdrage in verband met de 
verlaging van de haventarieven ; dat de Re
geering ondanks de daartegen door het ge
meentebestuur aangevoerde bezwaren haar 
standpunt ten aanzien van het verleenen van 
bijzondere bijdragen uit het W erkloosheids
subsidiefonds heeft ~ehandhaafd en hun college 
op grond daarvan biJ zijn brief van 11 Mei 1938, 
3e afdeeling A, N°. 272, aan het gemeentebe
stuur heeft verzocht te bevorderen, dat ten 
s~edigste zou worden overg~gaan tot het 
sluitend maken van de begrootmg voor 1937; 
dat de raad blijkens den brief van burgemeester 
en wethouders van 9 Juni 1938, afdeeling 
Financiën, N°. 32/6, niet bereid is daartoe 
mede te werken, aangezien dat college meent 
door het wijzigen der begrooting in den door 
de Regeering aangegeven zin prijs te zullen 
geven het door hem ingenomen ptincipieele 
standpunt eensdeels, dat het doen dragen van 
tekorten ter zake van werkloosheidslasten 
door gemeenten, waarvan vaststaat, dat zij 
die lasten niet kunnen opbrengen, neerkomt 
op het in strijd met alle redelijkheid verlaten 
van het uitgangspunt der W erkloosheidssub
sidiewet, anderdeels, dat aan het krediet van 
de overheid en aan hare financiën in het al
~emeen minder schade wordt toegebracht, 
mdien het Rijk of het Werkloosheidssubsidie
fonds onvermijdelijke tekorten ter zake van 
werkloosheidslasten op zich neemt, dan indien 
een aantal gemeenten hare financiën door die 
lasten ziet ontwricht ; dat, daargelaten of de 
gemeente Amsterdam al dan niet terecht aan
spraak maakt op de in de begroóting voor 1937 
geraamde bijzondere bijdragen, in elk geval 
geenszins vaststaat, dat die bijdragen zullen 
worden ontvangen en dat de in de begrooting 
geraamde uitgaven mitsdien niet door de daar
tegenover geraamde inkomsten zijn gedekt ; 
dat onder die omstandigheden de begrooting 
voor goedkeuring niet vatbaar is ; 

dat burgemeester en wethouders namens den 
gemeenteraad in beroep aanvoeren, dat de 
overweging, welke Gedeputeerde Staten van 
Noordholland tot hun genoemd besluit heeft 
geleid, is geweest, dat ten aanzien van de bij
zondere bijdragen uit het Werkloosheidssub
sidiefonds, welke op die begrooting zijn ge
raamd of de gemeente al dan niet terecht daarop 
aanspraak maakt, in elk geval geenszins vast
staat, dat die bijdragen zullen worden ont
vangen en dat de in de begrooting geraamde 

uitgaven mitsdien niet door de daartegenover 
geraamde inkomsten zijn gedekt ; dat zij van 
oordeel zijn, dat deze overweging geen deugde
lijken grond vormt voor het besluit tot ont
houding van goedkeuring ; dat immers het 
standpunt om voor goedkeuring van een be
grooting den eisch te stellen, dat vaststaat 
dat de op de verschillende ontvangposten ge-

33 
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'iàamde ~agen ook z~hen ·worden ontvangen, 
)mns inziens onhoudbaar i,s ; dat toch door het 
stellen van dezen eisch h et karakter van raming 
der begrooting van inkomsten zou worden mis
!i:end ;- dat het stellen van dien eisch er boven
-dien toe zou leiden , dat schier geen enkele ge-
-meentebegrooting voor goedkeuring vatbaar 
_zou zijn, aangezien bijna in elke gemeentebe
grooting inkomstposten voor]i:omen, waarvan 
,niet vaststaat, dat ze tot de geraamde bedragen 
:ook werkelijk zullen worden ontvangen ; dat 
de practijk dan ook niet met het door Gede
puteerde Staten ingenomen standJ:>unt in over
-eenstemming is ; dat uit het schrijven van Ge
.deputeerde Staten van 1,1. Mei 1938 valt af 
te leiden, dat dit college geen bezwaar tegen goed
_keuring der begrooting zou hebben gehad, 
vidien de raad de raming der bijzondere bij 
'dragen zou hebben verlaagd ·tot een bedrag, 
,waarvan evenmin zou hebben vastgestaan, dat 
,het werkelijk zou worden ontvangen ; dat het 
bovendien onjuist is, aan de overweging, dat 
niet vaststaat, dat de bijzondere bijdragen tot 
de geraamde bedragen zullen worden ontvangen, 
.dt;i conclusie t e verbinden, dat wi.1 zou vaststaan, 
,dat de in de begrooting geraamde uitgaven niet 
-door de daarte~enover geraamde inkomsten zijn 
.gedekt ; dat ziJ derhalve van oordeel zijn, dat 
.ljet besluit van Gedeputeerde Staten tot ont
,houding van goedkeuring aan' de begrooting 
,niet op goede gronden rust ; dat vaststaat, 
qat de gevallen, waarin volgens de wettelijke 
voorschriften bijzondèi:e bijdragen in de werk
loosheidslasten kunnen worden toegekend, 
zich inAmsterdapi voordoen; dat zij vanmeening 
.z.ijn, dat de raad volkomen gerechtigd was, als 
.. bijzondere bijdragen uit · het W erkloosheids; 
~ubsidiefonds de bedragen uit. te treklj:en1 _als 
'in de begrooting van 1937 zijn opgenomen ; 
, O. dat uit de overgelegde stuk)<en blijkt, dat 
,het bedrag, dat aan de gemeente Amsterdam 
,van de zijde der Regeering als bijzondere bij
.dra.ge uit het Werhloo,sheidssup~idiefonds in 
. uitzicht is gesteld, zeer . verre blijft ben11äen 
,)letg~ n . de gemee~ter~ _als inkomsten te 
,dier zake op de begrootmg heeft geraamd ; 
, dat om die reden de begrooting door Gede
puteèrde . Staten t erecht niet voor goedkeuring 
111 aanmerking is gebracµt ; 
. dat in het beroepschrift w!)liswaar wordt be
toogd, dat de gemeente op de geraamdii bedragen 
·naar billijkheid aanspraak 'kan maken, doch 
p at de ,vraag omtrent de gegrondheid der be
doelde aanspraken van Amsterdam buiten dit 
geschil omgaat ; 
: Gezien de Gemeentewet ; 

Hebbe,n, goedgevonden en _ verstaan : 
het ·beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A. B.} 

8 N ovem ber 1938. KONINKLIJK BESLU IT. 
, (Lager Onderwijswet 1920 Art . 19 j 0

, art. 
17,) 

Een beslui t van Ged. Staten om niet 
over te gaan tot een maatregel , als be
doeld in art . 19 5e I id , kan; niet worden 
-aangemerkt als een beslui t van di t col
lege, krachtens deze wet genomen, w odat 

daa rvan niet ingevoige a rt. 17 beroep op 
. de K roon openstaat. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Oegstgeest tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 7/18 Juni 1938, B. n°, 2193 (4• Afd.), 
G. S. n° 367, waarbij, naar aanleiding van een 
verzoek van burgemeester en wethouders van 
Oegstgeest, vervat in hun schrijven van 20 
December 1937, n°. 1531, om een regeling te 
willen bevelen omtrent de toelating van kinderen 
uit' Leiden tot de openbare lagere school t e 
Oegstgeest, is besloten met betrekking tot deze 
aangelegenheid niet over te gaan_ tot een maat
regel, als bedoeld in artikel 19, vijfde lid der 
Lager-Onderwijswet 1920; · 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Gè
'schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
October 1938, n°. 540 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
November 1938, n°. 12501, Afdeeling Lager Or 
derwijs ; · 

0 . dat een besluit, als hier door Gedeputeerde 
Staten genomen, om niet over te gaan tot een 
maatregel, als bedoeld in artikel 19, 5e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, niet kan worden aan
_gemerkt als een besluit van dit college krà.clitens 
deze wet genomen ; · 

dat van dit besluit mitsdien niet ingevolge 
artikel 17 der wet beroep op Ons openstaat ; 
; Gezien de Lager-Onderwijswet 1920'; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· de_ n gemeenteraad van Oegstgeest in zijn be

·roep niet-ontvankelijk te verklaren. 
Onze Minister van Ond!)rwijs, Kunsten en 

We~lischa.pp~Ii is belast enz. 
(A.B.) 

,8 N ove11iber 1938. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Lager . Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

: art. 
75) . ' 

Nu de gebreken aan de bestaande elec
ttische geleid ingen een gevolg zij11 van 
sl ijtage, moet verbetering daa rvan niet als 
v!)rander ing van inricht ing doch als ge
woon onderhoud worden aangemerkt, waa r

. van de kosten ui t de vergoeding ex art. 
101 behooren te worden bestreden. 

Voor aanleg van het tweegroepensysteem 
voor de electr ische geleidingen, die ·op last 

· van het Prov. E lectri sch Bedrijf moet 
worden aangebracht, behoort de in a rt. 
72 bedoelde medewerking te · worden ver
leend. 

Daar de verl ichting van een kl asse
lokaal door vier pendels met lampen van 
voldoende lichtster kte aan redelijke eischen 
beantwoordt, gaat de aanvrage om mede
werking voor het aanbrengen van een 
a ndersoortige verlichting de normale 
eischen te boven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Boxmeer, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 11 Mei 1938, G. N °. 391, IVe afdeeling, 
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tot gedeeHelijke vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Boxmeer van 21 
December 1937, N° . 291, waarbij de overeen• 
komstig art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking voor het aanbrengen 
van nieuwe electrische geleidingen en lampen 
in het gebouw der bijzondere lagere school, 
Marktstraat 2, te Boxmeer, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1938, N° . 420 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
November 1938, N°. 12541 , Afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

0 . dat de raad der gemeente Boxmeer op 
21 December 1937 afwijzend heeft · beschikt 
op een aanvrage van het bestuur der Roomsch• 
Katholieke Jongensschool , Marktstraat 2, te 
Boxmeer, om beschikbaarstelling van gelden 
voor het aanbrengen van nieuwe electrische 
geleidingen en lampen in de genoemde school , 
daarbij overwegende, dat deze nieuwe gelei• 
dingen zullen worden aangelegd, omdat de 
oude leidingen grootendeels zijn versleten en 
wegens gevaar voor · h.et ontstaan van kort• 
sluiting dienen te worden vernieuwd; dat 
blijkens de letter _der wet en de bestaande 
jurisprudentie het aanleggen dezer nieuwe ge• 
leidingen dient te worden beschouwd als ge· 
woon onderhoud van het schoolgebouw en de 
bedoelde kosten derhalve dienen te worden 
bestreden uit de vergoeding ex art. 101 der 
Lager Onderwijswet 1920 ; dat het .aanbren• 
gen van nieuwe lampen een gevolg is van het 
aanbrengen van nieuwe geleidingen, omdat dit 
in een moeite zou kunnen geschieden; dat 
nochtans, indien geen nieuwe geleidingen 
ronden worden aangelegd, het aanbrengen 
van nieuwe lampen eveneens achterwege wu 
zijn gebleven ; dat overigens het aanbrengen 
van nieuwe lampen als niet noodzakelijk kan 
worden beschouwd in het belang van het 
onderwijs ; . 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be• 
slissing in beroep was gekomen bij Ged. Sta• 
ten van Noord•Brabant, dit college bij zijn 
besluit van 11 Mei 1938, G. N°. 391, IVe af. 
deeling, met vernietiging van het raadsbesluit 
heeft bepaald, dat de gemeente de gevraagde 
medewerking overeenkomstig art. 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 heeft te verleenen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de door het schoolbestuur gevraagde voor• 
zieningen noodig zouden zijn, omdat: 1) de 
bestaande electrische leidingen niet meer in 
goeden toestand verkeeren, 2) de verlichting 
van de lokalen door middel van 4 pendels 
met kapjes per lokaal niet voldoende zou zijn, 
en 3) wegens uitbreiding van het aantal Jo. 
kalen het tweegroepensysteem voor de lei• 
dingen moet worden toegepast; dat, wat be• 
treft het hiervoren onder 1 genoemde, uit een 
ingesteld onderzoek is gebleken, dat bij de 
bestaande electrische geleidingen in de onder• 
scheidene lokalen gummilaschdopjes verhard 
waren, in sommige doozen verschroeid en in 
de meeste doozen verbrand, waardoor gevaar 
voor kortsluiting ontstaat ; dat de isolatie op 
vele plaatsen bleek te zijn vergaan, hetgeen 
te wijten is aan de slechte kwaliteit der toen• 
maals gebruikte materialen ; dat de in dezen 

te treffen voorzieningen dus niet als gewoon 
onderhoud zijn aan te mèrken, waarvan de 
kosten moeten worden bestl'eden uit de ver· 
goeding, bedoeld in art. 101, l e Jid, der La• 
ger Onderwijswet 1920 ; dat deze voorzieningen 
voorts niet zijn te beschrouwen als overschrij• 
dend de normale e ischen, aan het . geven van 
lager onderwijs te stellen; dat, wat het onder 
2 genoemde betreft, de Onderwijsinspectie van 
oordeel is, dat, indien per lokaal 4 pendels 
aanwezig zijn en hierin lampen van voldoende 
lichtsterkte worden aangebracht, de verl ich• 
ting der lokalen aan redelijke eischen beant
woordt ; dat mitsdien deze door het schoo]be. 
stuur gevraagde voorziening evenmin de nor• 
male eischen, aan het geven van lager onder• 
wijs te stellen, overschrijdt; dat de toepassing 
van het tweegroepensysteem, genoemd onder 
3, als een verandering van inrichting van het 
schoolgebouw is te beschouw.en en dat, aan• 
gezien de onder 3 genoemde voorziening op 
last van het Provinciaal Electrisch Bedrijf 
moet worden aangebracht, de gemeente daar• 
toe de in art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
bedoelde .medewerking heeft te verleenen; 

dat van deze beslissing de raad der ge· 
meente Boxmeer bij Ons in beroep is geko• 
men, aanvoerende, dat Ged. Staten in hun 
besluit, voor wat betreft het aanbrengen van 
nieuwe geleidingen, aanvoeren, dat het hier 
niet betreft gewone onderhoudskosten, welke 
moeten worden bestreden uit de vergoeding 
ex art. 101 der Lager Onderwijswet 1920 ; dat 
hij nochtans van oordeel is, dat de bedoelde 
kosten buiten twijfel zijn aan te merken als 
gewone onderhoudskosten, daar vernieuwing 
der geleidingen uitsluitend· noodzakelijk is 
tengevolge · van slijtage der bestaande gelei• 
dingen; dat ook de. Bouwkundig•lnspecteur 
van het Rijksschooltoezicht àp het lager on• 
derwijs, . blijkens zijn schrijven dd. 9 Maart 
1938, N°. 1884/38, aan den Hoofdinspecteur 
ván het · Lager .Onderwijs in , de le Hoofd~ 
inspectie, dez~ meening is · fuegedaan; dat 
Ged. Staten, voor wat betref~ de vervanging 
·van de bestaande . verlichtin·g ·(4 lichtbronnen 
per lokaal) door een nieuwe verlichting (één 
lichtbron per lokaal) · in de motiveering van 
hun besluit een tel!'enstrijdigen gedachtengang 
volgen, wanneer ZÎJ o.a; overwegen : ,,dat, wat 
het onder 2) genoemde betreft, de onderwijs• 
inspectie van oordeel is, dat, indien per lokaal 
.4 pendels aanwezig zijn en hierin lampen· van 
voldoende lichtsterkte worden aangebracht, de 
verlichting der lokal en aan redelijke eischen 
beantwoordt ; . . dat mitsdien deze door het 
schoolbestuur aangevraagde voorzieningen even. 
min de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stell en, overschrijdt" , en 
dat op grond van het eerste deel van het hier 
aangehaalde, de conclusie voor de hand ligt, 
dat de bestaande verl ichting· aan de redelijke 
eischen voldoet en hierin · verandering brengen 
onnoodig is ; dat hij, daar hij met den Bouw• 
kundig•Inspecteur van het Rijksschooltoezicht 
van oordeel is, dat de bestaande ver! ichting 
aan de normale eischen, aan het geven van 
onderwijs te stellen, voldoet, zijn standpunt 
blij ft handhaven, dat het aanbrengen van een 
nieuwe lichtbron deze eischen overschrijdt ; 
dat blijkens het oorspronkelijke verzoekschrift 
van het schoolbestuur het toepassen van het 
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tweegroepensysteem voor de electrische gelei
dingen geen kosten medebrengt. en daarvoor 
dan ook aanvankelijk geen medewerking is 
gevraagd; dat toch gevraagd is f 30 voor het 
opbreken der oude electrische geleidingen en 
het aanbrengen van nieuwe wegens constructie
fout, en f 96 voor het aanbrengen van 6 (zes) 
lampen in de bestaande 6 lokalen der ver
bouwde school ; dat het toepassen van het 
tweegroepensysteem dus aanvankelijk niet in 
het geding is geweest, maar in den loop van 
het geding ter sprake is gekomen; dat hij 
mitsdien, zulks in tegenstelling met· Ged. Sta
ten, ten aanzien van de bedoelde kosten van 
het aanbrengen van nieuwe geleidingen, als
mede die van het aanbrengen van eene nieuwe 
verlichting, woals hiervoren omschreven, van 
oordeel is, dat, voor wat de eerste betreft, 
sprake is van gewone onderhoudskosten, en 
voor wat betreft de tweede, de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, worden overschreden; 

0 . dat blijkens de stukken het schoolbestuur 
aan den gemeenteraad medewerking heeft ver
zocht voor 1. het opbreken der oude electrische 
geleidingen en het aanbrengen vari nieuwe 
wegens constructiefout, 2. het aanbrengen van 
zes (6) lampen in de bestaande 6 lokalen der 
verbouwde school ; · 

dat, wat de eerstgenoemde voorziening be
treft, met den Bouwkundig-Inspecteur van 
het Lager Onderwijs moet worden aangenomen, 
dat de gebreken aan de bestaande electrische 
geleidingen een gevolg zijn van slijtage en 
derhalve verbetering daarvan niet als veran
dering van inrichting, doch als gewoon onder
houd moet worden aangemerkt, waarvan de 
kosten uit de jaarlijksche vergoeding, als be
doeld in art. 101 der Lager Onderwijswet 
1920, behooren te worden bestreden; 

dat, al zouden, zooals Ged. Staten hebben 
overwogen, bij den aanleg van de bestaande 
electrische install atie van de school destijds 
materialen van slechte kwaliteit, zijn gebruikt, 
dit blijkens een op verwek van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur nader uitgebracht ambtsbericht 
'van den Bouwkundig-Inspecteur na een tijds
verloop van ongeveer 20 jaren niet meer als 
de oorzaak voor de slijtage van een installatie 
als de hierbedoelde kan gelden; 

dat blijkens de bij de aanvrage van het 
schoolbestuur behoorende toelichting, welke 
door den gemachtigde van het schoolbestuur 
alsnog aan den Raad van State werd overge
legd, de aanleg van het tweegroepensysteem 
voor de electrische geleidingen geacht moet 
worden in het hierbedoelde gedeelte van de 
aanvrage begrepen te zijn; 

dat Ged. Staten te recht hebben overwogen, 
dat de gemeenteraad voor deze verandering 
van inrichting, welke op last van het Provin
ciaal Electrisch Bedrijf moet worden aange
bracht, de in art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920 bedoelde medewerking behoort te ver
leenen; 

dat, wat betreft de tweede hiervoor vermelde 
voorziening, Wij met den evengenoemden 
ambtenaar van het Rijksschooltoezicht van 
oordeel zijn, dat, indien, zooals bij de onder
havige school het geval is, in een klasselokaal 
vier pendels met lampen van voldoende licht-

sterkte aanwezig zijn, de verlichting van een 
zoodanig lokaal aan redelijke eischen kan 
beantwoorden; 

dat mitsdien moet worden geoordeeld, dat 
door het inwilligen van de onderwerpelijke 
aanvrage, voorzoover daarbij medewerking 
wordt verzocht voor het aanbrengen van een 
ande.rsoortige verlichting in de lokalen, de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te steil en, zouden worden overschre-
den; · 

dat de gemachtigde van het schoolbestuur 
in de openbare vergadering van de genoemde 
Afdeeling, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, weliswaar heeft aangevoerd, dat 
de Bouwkundig-Inspecteur bij een bezoek aan 
de school de verlichting in de bestaande loka
len zou hebben afgekeurd en aan het school 
bestuur in overweging wu hebben gegeven 
om in deze lokalen eenzelfde installatie te 
doen aanleggen als in de nieuw te bouwen 
lokalen, doch dat deze functionaris in zijn 
reeds genoemd nader ambtsbericht de juist
heid van deze bewering heeft ontkend; 

Gezien de L ager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord Brabant, voor
zooveel betreft den aanleg van het hiervoor
bedoelde tweegroepensysteem, dit besluit voor 
het overige te vernietig.en en het door het 
schoolbestuur bij dit college ingesteld beroep 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Boxmeer d.d. 21 December 1937 , N°. 291, 
wat de andere door dat bestuur gevraagde 
voorzieningen aangaat, alsnog ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

9 No 11e111bPr 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 51). 

.Vool' a ppellant, gewezen onderwijzer bij 
het neutraal bijwnder onderwijs, kan een 
aanstelling, zij het tijdelijk, als onderwij
zer bij het openbaar onderwijs niet geacht 
worden met zijne persoonlijkheid en om
standigheden te · strijden of in verband 
daarmede . voor hem niet of minder pas
send te zijn. Terecht is dus de Mini~ter, 
na weigering van appe ll ant om een tijde
lijke betrekking bij het openbaar onder
wijs te vervullen, tot vermindering van 
diens wachtgeld overgegaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. M. A. B., te 's-Gravenhage, tegen de beschik
king van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 4 Augustus 
1938, N°. 22700 W., afdeeling Lager Onder
wijs, waarbij zijn wachtgeld blijvend is ver
minderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
October 1938, N°. 504; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
November 1938, N°. 23572 W, afdeeling Lager 
Onderwijs; 
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0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij zijne beschikking van 4 
Augustus 1938, N°. 22700 W., afdeelin~

1
~;~:r 

Onderwijs, met intrekking van zijne besc · · g 
van 18 Juli 1938, N°. 22631 W., afdeeling 
Lager Onderwijs, het wachtgeld van J. M. A. 
Beek als gewezen onderwijzer bij het neutraal 
bijzonder onderwijs te 's-Gravenhage met in
gang van 30 Juni 1938 blijvend heeft verminderd 
tot f 444.- uit overweging, dat J. M. A. Beek 
voornoemd de inkomsten uit de betrekking 
van tijdelijk onderwijzer bij het openbaar lager 
onderwijs in die $emeente zonder voldoende 
redenen heeft priJsgegeven ; 

dat van deze beslissing J . M. A. Beek bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende dat hij als wachtgelder bij het bijzonder 
onderwijs niet verplicht was een betrekking 
bij het openbaar onderwijs te aanvaarden ; 
dat hij niettemin begonnen is met aan oproe
pingen voor tijdelijke werkzaamheden bij het 
openbaar lager onderwijs te voldoen ; dat hij 
den 29n Juni 1938 aan de school aan de Zonne
bloemstraat nog gewerkt heeft ter vermijding 
van stagnatie in het onderwijs, doch hij .verder 
geweigerd heeft bij het openbaar onderwijs te 
werken ; dat hij uitdrukkelijk verklaart, dat 
een vaste betrekking bij het openbaar onderwijs 
te 's-Gravenhage door hem zou worden aange
nomen; 

0. dat artikel 51, 6e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920, ingevolge artikel 125, 2e lid, der wet 
van overeenkomstige toepassing op de wacht
gelden, verleend aan gewezen onderwijzers 
aan bijzondere scholen, in artikel 88 der wet 
bedoeld, voorschrijft, dat, indien de op wacht
geld gestelde een hem aangeboden betrekking, 
die hem in verband met zijne persoonlijkheid 
en omstandigheden kan worden opgedragen, 
weigert te aanvaarden, of ook anderzins indien 
hij in de gelegenheid komt op eene wijze, die 
in verband met zijne persoonlijkheid en om
standigheden voor hem passend kan worden 
geacht, inkomsten te verkrijgen, daarvan geen 
gebruik maakt, het wachtgeld voor den ver
deren duur van het tijdvak, bedoeld in het 9de 
lid, vervalt voor het bedrag, als daarbij nader 
is aangegeven ; 

dat in het onderwerpelijke geval de appellant 
de inkomsten uit de betrekking van tijdelijke 
onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs 
te 's-Gravenhage, waartoe hij met ingang van 
29 Juni 1938 was benoemd, daags daarna 
weder heeft prijs gegeven ; 

dat, vermits hij, hoewel tevoren bij het neutraal 
bijzonder onderwijs te 's-Gravenhage werkzaam 
geweest zijnde, de voormelde betrekking bij 
het openbaar onderwijs heeft aanvaard en 
reeds eerder verschillende tijdelijke betrekkingen 
bij dit onderwijs heeft aangenomen, een aan
stelling, zij het ook tijdelijk, als onderwijzer 
bij het openbaar onderwijs in de genoemde 
gemeente niet geacht kan worden met zijne 
persoonlijkheid en omstandigheden te strijden 
of in verband daarmede voor hem niet of 
minder passend te zijn, te minder nu hij zelf 
uitdrukkelijk heeft verklaard tegen het aan
vaarden van een vaste betrekking bjj dit onder
wijs geen bezwaar te hebben ; 

dat onder deze omstandigheden Onze Minis
ter t erecht tot blijvende vermindering van des 
appellants wachtgeld is overgegaan ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

9 No vem ber 1938. KONI KJ.IJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a). 

Een goed financieel beleid brengt rneqe, 
dat. ,m de overeenkomst, in verband waar
mede de onderhavige geldleening wordt 
gesloten, zal worden aangegaan voor den 
tijd van 25 jaren, de leening ook in 25 
ja ren behoort te worden afgelost. Daaraan 
doet niet a f, dat de overeenkomst de mo
gelijkheid opent tot voortzetting daar.van, 
daa r niet vaststaat, dat de medecontrac
tant tot zoodanige voortzetting bereid zal 
zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Overschie tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 12/15 Juli 1938, B. N°. 10008/51, 
3e afdeeling, G. S. N°. 113, waarbij goedkeuring 
il! onthouden aan het raadsbesluit van 10 Juni 
daaraan voorafgaand tot het aangaan van een 
geldleening met de Nationale Levensverzeke
ringbank Naamlooze Vennootschap, te Rotter
dam · 

De~ Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
October 1938, N°. 548; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 November 1938, 
N°. 28110, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Overschie in 
zijne openbare vergadering van 10 Juni 1938 
heeft besloten : 

l•. per 1 Juli 1938 met de Nationale Levens
verzekeringbank Naamlooze Vennootschap, ge
vestigd te Rotterdam, voor den tijd van 40 
jaren, een halfjaarlijksche annuïteitsleening aan 
te gaan, groot f 140.000.-; 

2•. te bepalen, dat de halfjaarlijksche 
annuïteiten, vervallende 30 Juni en 31 Decem
ber van elk jaar, zullen bedragen f 3264,93, 
waarin is begrepen een rente, gerekend naar 
3½% 's jaars; 

3è. te bepalen, dat de gemeente de bevoegd
heid heeft, om met inachtneming van een op
zeggingstermijn van drie maanden op 30 Juni 
van elk jaar over te gaan tot versterkte of 
algeheele aflossing, met dien verstande evenwel, 
dat, indien zulks vóór 1 Juli 1943 geschiedt, 
dit alleen zal kunnen plaats hebben tegen een 
koers van 101 % ; 

4•. te bepalen, dat de geldgever het recht 
heeft met ingang van 1 Juli 1968 de rente vast 
te stellen op ten hoogste 4%, mits hij van zijn 
voornemen daartoe vier maanden tevoren 
schriftelijk kennis geeft ; 

5•. deze leening verder aan te gaan op de 
voorwaarden, als vermeld in de aan dit besluit 
gehechte concept-akte, waarmede de raad vol
komen bekend is en welke door hem worden be
schouwd als in dit besluit woordelijk opgenomen; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
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bij hun besluit van 12/15 Juli 1938 aan dit 
raadsbesluit hun goedkeuring hebben onthou
den, overwegen/ie, dat bij hun college tegen de 
bedoelde leening, ·strekkende tot dekking van 
een aan de gemeente Rotterdam te betalen uit
keering, voortvloeiende uit een tusschen beide 
gemeenten afgesloten overeenkomst betreffende 
de loozing van rioolwater van de gemeente 
Overschie in de persbuis van het gemaal Blijdorp 
van de gemeente Rotterdam, bezwaar bestaat, 
voor wat betreft den gestelden aflossingstermijn 
van 40 jaren en de door de geldgeefster be
dongen bevoegdheid om de op 3½% bepaalde 
rente na 30 jaren nader vast te stellen op ten 
hoogste 4% ; dat hun uit een door het gemeente
bestuur nader toegezonden afschrift van een 
schrijven van de geldgeefster gebleken is, dat 
zij alsnog bereid is de evenbedoelde bevoegdheid 
te laten vervallen ; dat volgens artikel 7 van de 
hiervoren genoemde overeenkomst deze wordt 
aangegaan voor den tijd van 25 jaren, terwijl 
ten minste één jaar voor het einde dier over
eenkomst partijen elkander zullen berichten, 
of zij haar al dan niet wenschen voort te zetten, 
en, in het eerste geval, onderhandelingen zullen 
openen over de wijze dier voortzetting ; dat 
de gemeente Overschie derhalve t en aanzien 
van het recht tot medegebruik van de persbuis 
van het gemaal Blijdorp van de gemeente 
Rotterdam slechts voor den tijd van 25 jaren 
absolute zekerheid erlangt ; dat hun college 
in verband daarmede een termijn van 40 jaren 
voor de voorgenomen leening niet verantwoord 
voorkomt; dat naar hun meening een goed 
financieel beleid vordert, dat ook de aflossing 
daarvan in 25 ja.reu zal plaats vinden ; 

dat van deze beslissing de raad der gemeente 
Overschie bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat· door Gedeputeerde Staten der 
provincie Zuid-ltolland goedkeuring• aan h et 
betrokken raadsbesluit is onthouden, omdat de 
overeenkomst inzake de loozing van rioolwater 
is gesloten voor een tijdvak van 25 jaren ; dat 
dit motief hem niet juist voorkomt, aangezien 
artikel 7 der overeenkomst uitdrukkelijk de 
mogelijkheid opent· tot continuatie, hetgeen 
dan ook steeds de opzet is geweest ; dat in 
artikel 4 der overeenkomst facultatief is gesteld 
betaling van een afkootsom ad f 140.000.
of rentevergoeding &tl 5 % per jaar over het 
genoemde bedrag; dat ij een 25-jarigen af
Iossingstermjjn betaling van een afkoopsom 
~een zin heeft, zoodat de gemeente gedwongen 
1s de abnormaal hooge rente ad 5½% te ver
goeden ; dat dit aan de gemeente beduidend 
hoogere financieele ·Ja.sten oplegt, het~een moge 
blijken uit de volgende berekening biJ 25-jarige 
verlenging: 40-jarige annuiteitsleening, totaal 
aan rente en aflossing samen 80 halfjaarlijksche 
annuïteiten van f 3264,93 is f 261.194,40; 
50 jaren rentevergoeding ad 5½% van f 140,~: 
is f 423.500.- , of wel f 162.305.- meer dan b1J 
de bovenvermelde leening ; dat derhalve bij 
eene 40-j arige annuiteitsleening een zeer groote 
r entewinst gesteld kan worden tegenover het 
niet denkbare geval, dat bij niet-continueering 
nog eenige termijnen vervallen na beëindiging 
der overeenkomst ; dat in het laatstgestelde 
~eva! van niet-continueering, hetgeen hem slechts 
m theorie als bestaanbaar voorkomt, toch nog 
steeds maatregelen zouden kunnen worden ~e
troffen, dat de restant-schuld op korten termijn . 

wordt afgelost ; dat het starre vasthouden van 
Gedep. Staten aan den huidigen overeenkomst
duur deze gemeente uiteindelijk financieel 
sterk kan benadeelen. t erwijl in het andere ge
val als uiterste kan worden gesteld, dat eenige 
lasten te ver worden verschoven, waartegen 
nog steeds maatregelen kunnen worden getrof
fen· 

o'. dat Wij met Gedeputeerde Staten van 
oordeel zijn, dat een goed financieel beleid 
medebrengt, dat, nu de hierbovenbedoelde 
overeenkomst tusschen de gemeenten Overschie 
en Rotterdam blijkens het bepaalde in artikel 
7 daarvan wordt aangegaan voor den tijd van 
25 jaren, de in verband met deze overeenkomst 
door de gemeente Overschie t e sluiten lee ning 
ook in 25 jaar behoort te worden afgelost ; 

dat de gemeenteraad er in zijn beroepschrüt 
weliswaar op wijst, dat het evenvermelde arti
kel 7 uitdrukkelijk de mogelijkheid opent tot 
voortzetting van de overeenkomst met de ge
meente Rotterdam, doch dat hiermede in deze 
niet mag worden gerekend, daar toch geenszins 
vaststaat, dat de gemeente Rotterdam tot 
een zoodanige voortzetting bereid zal zijn ; 

dat de gemeenteraad ook nog aanvoert, dat 
in het geval van niet-voortzetting toch altijd 
nog maatregelen kunnen worden getroffen om 
het restant van de schuld op korten termijn af 
t e lossen, doch dat hierbij wordt voorbijgezien, 
dat dan tegelijkertijd financieele offers zullen 
noodig zijn voor een nieuwe voorziening met 
betrekking tot den afvoer van het rioolwater ; 

dat in verband met het vorenstaande het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

10 ~·ove·,nber 1938. UITSPRAAK van den 
Centrnlen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art . 58 l e I id). 

Met algemeen verb indende voorschriften 
noch met algemeene rechtsbeginselen is in 
strijd een besluit tot wijziging van een 
wachtgeldverordening, ook al worden een
maal toegekende wachtgelden daardoor 
aangetast; van terugwerkende kracht dier 
wijziging (hetgeen niet geoorloofd zou zijn. 
aldus implicite) is in casu geen sprake. 

Uitspraak in zake : 
P . C. M., wonende te Rotterdam, eischer 

in hooger beroep, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman P. Eindhoven, wonende te Rotter
dam, 

tegen: 

het College van Burgemeester en Wethouders 
te Rotterdam, gedaagde in hooger beroep, ver
tegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden : Mr. L. A. Vreeswijk, 
ambtenaar ter secretarie van de gemeente 
Rotterdam, wonende aldaar. 
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De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en. gehoord de bovenge-· 

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twi•tgeding : 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Rotterdam - gelet op het bepaalde in artikel 
II van de in Gemeenteblad n°. 14 van 1938 op
genomen Verordening tot wijziging van de 
verordening, regelende de toekenning van wacht
geld aan onderwijzend personeel aan gemeente
lijke inrichtingen van onderwijs (Gemeente. 
blad n°. 40 van 1934, laatstelijk gewijzigd bij 
Gemeenteblad n°. 11 van 1936) en overwegende, 
dat aan P. C. M., gewezen onderwijzer aan 
den facultatieven schooltijd, verbonden aan een 
school voor U.L.0., niet ingang van 1 Juli 1937 
voorloopig pensioen, bedoeld in het "Reglement 
voorloopige pensionneering onderwijzers", is 
toegekend - d.d. 7 Maart 1938 hebben be
sloten het aan P. C. M. voornoemd uit hoofde 
van zijn ontslag uit evengenoemde betrekking 
toegekende wachtgeld met ingang van 1 Febru
ari 1938 in te trekken; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak van 13 Juni 1938 - naar 
welker inboud hierbij wordt verwezen - het 
door P. C. M. tegen voormeld besluit inge
stelde beroep ontvankelijk doch ongegrond 
heeft verklaard; ; 

0.·dat eischer van deze uitspraak tijdig is ge
komen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden vorderende 
die uitspraak te. vernietigen en hem zijn vor
dering toe te wijzen; 

In rer.hte: . 
0. dat eischer bij besluit van gedaagde van 

30 Juli 1934 eervol is ontslagen uit . zijn be
trekking van onderwijzer, belast met het toe
zicht gedurende den facultatieven schooltijd, 
verbonden aan een openbare school voor uit
gebreid lager onderwijs te Rotterdam, en dat 
hem krachtens de verordening, opgenomen in 
Gemeenteblad n°. 40 van 1934, een wachtgeld 
is toegekend, waarbij krachtens machtiging, 
verleend door den Raad van Rotterdam bij 
besluit van 29 Juni 1934 het ontsla~ uit de 
voormelde functie beschouwd is te zijn inge
gaan op 1 Maart 1934; 

0. dat de Raad van Rotterdam bij besluit 
van 20 Januari 1938 heeft vastgesteld een op 
1. Februari 1938 in werking getreden veror
dening tot wijziging van vorengenoemde 
wachtgeldverordening, in welke wijzigingsver
ordening in artikel II, lid 2, is bepaald, dat 
voor den op wachtgeld gestelde, die vóór den 
datum van in werking treden van deze ver
ordening in de termen is gekomen om voorloopig 
pensioen, bedoeld in het "Reglement voorloopige 
pensionneering onderwijzers", te genieten, 
het wachtgeld met ingang van dien ~atum ver
valt; 

0. dat aan eischer bij besluit van den Pen
sioenraad van 22 Juni 1937 met ingang van 1 
Juli 1937 een jaarlijksch voorloopig pensioen 
is toegekend, weshalve bij het in dit geding 
bestreden besluit het aan hem toegekende 
wachtgeld met ingang van 1 Februari 1938 is 
ingetrokken ; 

0. dat des eischers raadsman ter terecht
zitting van dezen Raad heeft aangevoerd, 
dat artikel 125 der Ambtenarenwet 1929 aan 
het gemeentebestuur den plicht oplegt een 
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wachtgeldregeling te. ma~en en dat, zoodra deze 
wachtgeldregeling voor een of meer ambtenaren 
in toepassing is gega~n, zij voor deze ambtenaren 
onherroepelijk is geworden ; dat, indien het 
geoorloofd geacht zou worden daarna nog 
wijzigingen er in aan te brengen; de wettelijke 
plicht van het gemeentebestuur-geen zin zou heb
ben, aangezien de gewezen ambtenaren dan toch 
aan de genade of ongenade ,van het gemeente
bestuur zouden zijn overgeleverd ; 

0 . dat naar aanleiding van. deze beschouwingen 
kan worden opgemerkt, ten eerste dat van een 
overlevering aan de genade of ongenade van 
een gemeentebestuur ten deze de rede niet kan 
zijn, aangezien zoowel een verordening rege
lende de toekenning van wachtgeld, als een 
verordening tot wijziging van zulk een veror
dening, onderworpen is aan het toezicht·van 
hooger gezag en ten tweede dat de bewering, dat 
zoodra een wachtgeldregeling voor een of meer 
ambtenaren in toepassing is ~egaan, zij voor 
deze ambtenaren onherroepelijk is geworden, 
noch in eenig wettelijk voorschrift, noch in e~nig 
algemeen erkend rechtsbeginsel steun vindt; 
wordende hierbij echter geheel in het midden 
gelaten, of het van juist beleid getuigt voort
durend wijzigingen aan te brengen in de rege
lingen betreffende salarissen, pensioenen eri 
wachtgelden, wijl toch het beoordeelen van 
dit beleid niet behoort tot de bevoegdheid van 
dezen Raad ; , ' 

0. dat de raadsman van eischer ter terecht
zitting van dezen _Raad - evenals in eersten 
aanleg- heeft betoogd, _dat lid 2 van voormeld 
artikel II niet verbindend zou zijn, wijr daar
door met terugwerkende kracht verkregen 
rechten zouden zijn aangetast, doch dit betoog 
ten eenenmale faalt , wijl, blijkens den uitdruk
kelijken inhoud van lid 2 van dat artikel, 
voor den op wachtgeld gestelde, die vóór den 
datum van in werking treden van meerbedoelde 
verordening van 1938 (Gemeenteblad 1938, n°. 
14) - en derhalve vóór 1 Februari 1938 ~ 
in de termen is gekomen om voorloopig pen
sioen, bedoeld in het " Reglement voorloopige 
pensionneering onderwijzers", te genieten, het 
wachtgeld niet vervalt over eenige periode 
vóór 1 Februari 1938 doch eerst met ingang 
van laatstgenoemden datum, weshalve de eerste 
rechter terecht heeft overwogen, dat van 
terugwerkende kracht in casu geen sprake is ; 

0. dat deze Raad ook overigens zich ver
eenigt met en overneemt de gronden, welke tot 
de bestreden uitspraak hebben geleid, zoodat 
deze behoort te worden bevestigd ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep. 

* 
Het Ambtenarengerecht, 
Gezien de stukken en gelet op de behandeling 

van het twistgeding ter openbare terechtzitting ; 
T en aanzien der feiten : 
0. dat verweerder op 7 Maart 1938 heeft ge

nomen een besluit van den navolgenden in
houd: 

,,Burgemeester e11 Wethouders van Rotter
dam, 

Gelet op het bepaalde in artikel II van de 
in Gem. Blad n°. 14 van 1938 opgenomen Ver
ordening tot wijziging van de verordening, ,, 
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regelende de toekenning van wachtgeld van 
onderwijzend personeel aan gemeentelijke in
richtingen van onderwijs (Gem. Blad n°. 40 
van 1934, laatstelijk gewijzigd bij Gem. Blad. 
no. 11 van 1936), 

0. dat aan P. C. M., gewezen onderwijzer 
aan den facultatieven schooltijd, verbonden 
aan een school voor U.L.O. met ingang van 
1 Juli 1937 voorloopig pensioen bedoeld in 
het Reglement voorloopige pensionneering 
onderwijzers is toegekend ; 

Besluiten: 
het aan P. C. M. voornoemd, uit hoofde van 

zijn ontslag uit evengenoemde betrekking toe
gekende wachtgeld met ingang van 1 Februari 
1938 in te trekken" ; 

0. dat klager van dit besluit tijdig in beroep 
is gekomen, bij klaagschrift aanvoerende, 
dat hij naar zijn meening recht heeft op behoud 
van het hem eenmaal toegekende wachtgeld, 
weshalve klager heeft gevorderd vernietiging 
van het bestreden besluit van verweerder van 
7 Maart 1938 met bepaling dat de gemeente 
Rotterdam de uitbetaling van het hem toege
kende wachtgeld zal voortzetten ; 

0. dat verweerder hiertegen bij contra-memo
rie heeft betoogd : 

"Aan klager is met ingang van 1 September 
1934 eervol ontslag verleend uit zijn betrekking 
van onderwijzer aan den facultatieven school
tijd, verbonden aan een school voor U.L.O. 
alhier, zulks onder toekenning vaneen wachtgeld 
overeenkomstig de bepalingen van de Veror
dening, regelende de toekenning van wachtgeld 
aan onderwijzend personeel aan gemeentelijke 
inrichtingen van onderwijs, zooals deze zijn 
neergelegd in Gemeenteblad n°. 40 van 1934. 
Evengenoemde verordening is sindsdien bij de 
Raadsbesluiten van 6 Februari 1936 (Gemeente
blad n°. 11 van 1936) en 20 Januari 1938 (Ge; 
meenteblad n°. 14 van 1938) gewijzigd en aan
gevuld. 

Bij ons besluit van 7 Maart 1938, A. P. 
11°. 470 W., nu is het voormelde wachtgeld, 
te rekenen met. ingang van 1 Februari 1938, 
ingetrokken op grond van het bepaalde in 
a.rtikel II van dè in evenvermeld Gemeent.e
blad n°. 14 van 1938 opgenomen W\jzigings
verordening. Tegen dit besluit st.ond voor 
klager beroep open op het Scheidsgerecht voor 
het Gemeentepersoneel. 

Ingevolge het bepaalde to~h in het tweede lid 
van artikel 5 der voormelde Verordening staat 
voor klager van alle door on~ op grond van deze 
Verordening genomen besluiten beroep open 
op het Scheidsgerecht voor het Gemeente
personeel, bedoeld in artikel 88 van het Ambte
narenreglement (Reglement op den Rechts
toestand van het personeel der gemeente 
Rotterdam). Op dit beroep vinden de bepalingen 
van par. XIII van evengenoemd Ambtenaren
reglement overeenkomstige t.oepassing. 

Ingevolge het bepaalde in het eerste lid van 
artike1 86 van het Ambtenarenreglement 
is een ambtenaar bevoel(d, uiterlijk op ·den 
zesden werkdag, nadat aoor den Gemeente
raad, door Burgemeester en Wethouders, door 
een ander bestuursbevoegdheid bezittend col
lege of door eenig in dienst van de Gemeente 
boven hem geplaatste een handeling is verricht, 
een weigering is geschied of een besluit is ge
nomen, waardoor hij zijn recht of zijn belang 

geschonden acht, deswege een schriftelijke, 
met redenen omkleede klacht in te dienen bij 
het evengenoemde Scheidsgerecht. _. · 

Op grond van een en ander heeft voor klager 
tot uiterlijk 14 Maart j.1. beroep op het meer
genoemd Scheidsgerecht opengestaan. Hij heeft 
daarvan echter geen gebruik gemaakt, doch 
heeft zich gewend tot Uw Gerecht. 

Ingevolge het bepaalde in het vijfde lid 
van artikel 58 van de Ambtenarenwet 1929 
is het beroep op een Ambtenarengerecht niet
m,tvankelijk, indien het gericht is tegen be
sluiten, handelingen of weigeringen, tegen 
welke administratief beroep openstaat of 
heeft opengestaan. Bovendien is ingevolge 
het bepaalde in het vierde lid van bovenvermeld 
artikel der Ambtenarenwet niet-ontvankelijk 
het beroep, in zooverre het gericht is tegen al
gemeen geldende voorschriften. 

Ons College is nu van meenn,g, dat, gelet 
op de eerstvermelde wetsbepaling, het door 
klager tegen ons voormeld besluit van 7 Maart 
1938 bij Uw Gerecht ingesteld beroep niet-ont
vankelijk zal moeten worden verklaard, aan
gezien voor klager te dezen de gelegenheid 
heeft opengestaan tot het instellen van admini, 
stratief beroep bij het Scheidsgerecht, bedoeld 
bij artikel 88 voornoemd. 

Indien Uw Gerecht het onderhavige beroep 
niet als gericht tegen het voormelde intrekkings
besluit van 7 Maart j.l. zou willen beschouwen, 
maar daarin zou willen zien een rechtstreeks 
tegen den inhoud van artikel II der in Gemeente
blad n°. 14 van 1938 opgenomen verordening 
gericht beroep, aangezien klager zich door het 
daarbij bepaalde in zijn vermeend recht op 
behond van zijn wachtgeld z.i. ten onrechte 
geschaad ziet, zoo zal naar onze meening dit 
beroep evenzeer niet-ontvankelijk behooren 
te worden verklaard, in dit geval echter met 
verwijzing naar het vorenaangehaald vierde 
lid van artikel 58 der Ambtenarenwet. 

Mocht Uw Gerecht zich met het vorenstaande 
niet kunnen vereenigen, zoo moge nog het na
volgend verweer tegen het klaagschrift worden 
gevoerd. 

Zooals hierboven reeds werd vermeld, valt 
klager's wachtgeld onder de in Gemeenteblad 
n°. 40 van 1934 opgenomen verordening, rege
lende de toekenning van wachtgeld aan onder
wijzend personeel van gemeentelijke inrichtingen 
van onderwijs ; deze verordening is eenige malen 
gewijzigd, laatstelijk bij Raadsbesluit van 20 
Januari 1938 (Gemeenteblad n°. 14 van 1938). 

Ingevolge de onderhavige verordening wordt 
het wachtgeld van bovenbedoelde ambtenaren 
geregeld met overeenkomstige toepassing van 
de bepalingen, vervat in de artikelen 1 t /m 11 
(uitgezonderd het laatste lid van artikel 1) van 
het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1922 
(Staatsblad n°. 479\ bet•effende de toekenning 
van wachtgeld aan burgerlijke Rijksambtenaren, 
zooals dit besluit nader is aangevuld en ·gewij
zigd. Door de op 1 Februari 1938 ingegane wijzi
ging van 20 Januari 1938 is nu ook de bij Kon. 
besluit van 23 Juni 1937 (Staatsblad n°. 348) in 
de Rijksregeling aangebrachte wijziging voor het 
onderhavige gemeentepersoneel overgenomen, 
d.w.z., dat de aanvulling van artikel 8 van het 
Wachtgeldbesluit voor burgerlijke Rijksambte
naren, waardoor imperatief is bepaald, dat 
toegekende wachtgelden vervallen, indien de 
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betrokkenen in de t ermen komen om voorloopig 
pensioen als bedoeld in het Reglement voor
loopige pensionneering van onderwijzers t e 
genieten, sinds 1 Februari 1938 ook van toe
passing is voor de ambtenaren der gemeente 
Rotterdam, wien met overeenkomstige toe
passing van de evengenoemde bepalingen 
van dit Wachtgeldbesluit, wachtgeld is of wordt 
toegekend. 

In aansluiting hierop is in voormeld artikel 
II van laatstbedoeld Raadsbesluit bepaald, dat 
voor den op wachtgeld-gestelde, die vóór den 
datum van inwerkingtreden van dit besluit 
in de term en is gekomen om voorloopig pensioen, 
bedoeld in het Reglement voorloopige pension
neering van onderwijzers, te genieten, het wacht
geld vervalt met ingang van dien datum. 

De datum van inwerkingtreden van evenbe
doeld Raadsbesluit is, zooals reeds werd ver 
meld, door ons bepaald op l Februari 1938. 

Met toepassing van deze gewijzigde bepalin
gen betreffende de toekenning van wachtgeld 
aan de categorie ambtenaren, waartoe klager 
behoort, en op grond van het feit, dat aan kla
ger, blijkens een ons door hem ter inzage over
gelegd pensioenbewijs, afgegeven door den 
Pensioenraad te 's-Gravenhage, met ingang 
van l Juli 1937 een voorloopig pensioen als 
bedoeld in het Reglement voorloopige pension
neering onderwijzers, is verleend, is het hem 
toegekende wachtgeld t erecht met ingang 
van l Februari 1938 ingetrokken."; 

weshalve verweerder heeft geconcludeerd 
tot niet-ontvankelijk verklaring van klager in 
het door hem ingestelde beroep subsidiair 
tot ongegrond verklaring van dat beroep ; 

0. dat deze zaak vervolgens is behandeld ter 
openbare terechtzitting van 23 Mei 1938, waar 
zijn verschenen klager in persoon bijgestaan 
door zijn raadsman P. Eindhoven, lid van het 
Hoofdbestuur der Vereeniging voor Mulo, wo
nende te Rotterdam en als gemachtigde van 
verweerder Mr. L. A. Vreeswijk, ambtenaar 
ter secretarie der gemeente Rotterdam, wonende 
aldaar; 

In rechte: 
0. dat voor het Gerecht op grond van den 

inhoud der stukken vaatstaat : 
dat klager bij besluit van verweerder van 

30 Juli 1934 met ingang van l September 1934 
eervol is ontslagen uit zijn betrekking van 
onderwijzer belast met het toezicht gedurende 
J en facultatieven schooltijd, verbonden aan 
een openbare school voor uitgebreid lager on
derwijs te Rotterdam; 

dat aan klager krachtens de verordening 
regelende de t oekenning van wachtgeld aan 
onderwijzend personeel aan gemeentelijke in
richtingen van onderwijs (gemeenteblad n°. 40 v 
1934) een wachtgeld is toegekend, waarbij 
krachtens machtiging verleend door den Raad 
der gemeente Rotterdam bij diens besluit van 
19 Juni 1934 de ontheffing van klager uit zijn : 
voormelde functie beschouwd is als te zijn 
ingegaan op 1 Maart 1934 ; 

dat de Raad der gemeente Rotterdam bij 
besluit van 20 Januari 1938 heeft vastgesteld 
een verordening tot wijziging van vourzegde 
wachtgeldverordening, in welke wijzigings
verordening (gemeenteblad n°. 14 van 1938) 
in artikel II, lid 2, is bepaald dat voor den op 
wachtgeld-gestelde, die vóór den datum van 

in werking treden van deze verordening in de 
termen is gekomen om voorloopig pensioen, 
bedoeld in het Reglement voorloopige pension
neering onderwijzers, te genieten, het wachtgeld 
met ingang van dien datum vervalt ; 

dat bedoelde wijzigingsverordening in wer
king is getreden op 1 F ebruari 1938; 

dat verweerder vervolgens, daar aan klager 
bij besluit van den Pensioenraad van 22 Juni 
1937 met ingang van 1 Juli 1937 een voorloopig 
pensioen als hierboven bedoeld, was toegekend, 
bij het thans bestreden besluit het aan klager 
toegekende wachtgeld met ingang van 1 Februari 
1938 heeft ingetrokken ; 

0. dat het Gerecht allereerst moet onder
zoeken de door verweerder opgeworpen niet
ontvankelijkheid van het door kla~er ingestelde 
beroep ingevolge het bepaalde bij artikel 58, 
lid 5, der Ambtenarenwet, zulks op grond dat 
t egen het bestreden besluit administratief be
roep bij het Scheidsgerecht als bedoeld bij 
artikel 88 van het Reglement op den rechts
toestand van het personeel der gemeente Rot
t erdam, zou hebben opengestaan ; 

0. dienaangaande dat artikel 5 van voor
zegde wachtgeldverordening (gemeenteblad n°. 
40 van 1934) bepaalt, dat alle ter uitvoering 
van de artikelen 3 en 4 vereischte besluiten 
worden genomen door Burgemeester en Wet
houders, van welke besluiten voor den belang
hebbende beroep open staat op voorzegd Scheids
gerecht; 

0. dat het onderhavige besluit echter niet 
is genomen ter uitvoering van de artikelen 
3 en 4 der wachtgeldverordening, doch ter 
uitvoering van artikel II, lid 2, van voorzegde 
wijzigingsverordening, zoodat, waar niet ge
bleken is van eenige andere bepaling op grond 
waarvan klager zich tot het Scheidsgerecht 
had kunnen wenden, artikel 58, lid 5, der 
Ambtenarenwet ten deze toepassing mist en 
het door klager bij dit Gerecht ingesteld beroep 
ontvankelijk is: 

0. dat het Gerecht thans ingevolge het be
paalde bij artikel 58, lid 1, dier wet moet 
onderzoeken of het bestreden besluit feitelijk 
of rechtens strijdt met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschrüten of dat ver
weerder bij het nemen van dat besluit van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven ; . 

0. dat door klager niet is gesteld en het 
Gerecht ook niet is gebleken, dat laatstgenoem
de grond aanwezig zou zijn, zoodat alleen nog 
de vraag moet worden beantwoord of het bestre
den besluit feitelijk of rechtens strijdt met de 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schrüten ; 

0. dienaangaande, dat waar, gelijk hierboven 
reeds is vermeld, aan klager met ingang van l 
Juli 1937 een voorloopig pensioen, bedoeld 
in het R eglement voorloopige pensionneering 
onderwijzers, is toegekend, verweerder bij het 
bestreden besluit terecht ter uitvoering van 
artikel II, lid 2, van meergenoemde wijzigings
verordening het aan klager toegekende wacht
geld heeft ingetrokken met ingang van 1 Fe
bruari 1938, zijnde de datum van inwerking
treding van bedoelde wijzigingsverordening ; 

0 . dat de raadsman van klager ter t erecht
zitting onder meer heeft aangevoerd, dat die 
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wijzigingsverordening niet verbindend zou 
zijn, omdat daardoor met teru$werkende 
kracht verkregen rechten zouden zijn aange
ta.st, doch dat dit betoog reeds hierom niet 
opgaat omdat die verordening is vastgesteld 
op 20 Januari 1938 en in werking is getreden 
op 1 Februari da.a.ra.a.nvolgende, zoodat van 
terugwerkende kracht geen sprake is ; 

0. dat ook overigens het Gerecht geen gronden 
ka.n vinden, uit hoofde wa.a.rvan de wijzigings
verordening niet verbindend zou zijn ; 

0. dat de gestelde vraag derhalve ontkennend 
moet worden beantwoord en het door klager 
ingestelde beroep mitsdien is ongegrond ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Verkla.a.rt het beroep ontvankelijk doch on

gegrond . 
(A. B.) 

11 Nove11iber 1938. ARREST van den Hoo• 
gen R aad. (Art. 2 Wet alg. verb. enz. 
1935). 

In art. 2 Wet a lg. verb. en onveFb. 
verkl. v. ondernemersovereenk. 1935 onder 
2 wordt beantwoord de vraag, voor wien 
de verbindend verklaarde ondernemers
overeenkomst geld t en niet de vraag -
die de Kantom echter daarin meende te 
lezen - welke bepalingen dier overeen• 
komst als verbindend kunnen gelden. Di t 
blijkt ook u it de gesch iedenis der wet. 

Voor de beantwoording van de vraag. 
of de betreffende ondernemers-overnen
komst - daaronder begrepen de op die 
overeenkomst steunende betalingsplicht -
verbindend was voor de gedaagde '· V. , 
was beslissend, of deze vennootschap han
delingen verrichtte, welke naar harnn aard 
onder die overnenkomst vielen, hier dus, 
of zij bakkershandelingen verrichtte, waar
omtrent geen twijfel bestond. Ten onrechte 
heeft dus de Kantonrechter de Alg. Bak
kerij-Commissie niet-ontv. verklaard. 

De Procurem·-Gene1,aal bij den Hoogen Raad, 
eischer tot cassatie in het belang der Wet van 
een vonnis van den K antonrechter te Amster
dam, den 7 Juni 1938 gewezen (1938 n°. 821, 
Red.), tusschen Johannes Marinus Josephus 
Loose, wonende te Bergen-op-Zoom en tien 
anderen, te zamen vormende de door den Mi
nister van Economische Zaken op 22 F ebruari 
1938 benoemde Algemeene Bakkerij Commis
sie, e ischers, e n de N . V . Joh. J anus, Brood
Koek- en Beschuitbakkerij, gevestigd te Am
sterdam, gedaagden. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Bij zijn vonnis overwoog de Kantomechter, 

dat hij de eischende Commissie in hare vorde
ring niet-ontvankelijk acht; 

dat niet is gesteld dat gedaagde de hierbe
doelde ondernemersovereenkomst heeft mede
geteekend, doch alleen dat hij bakker is in den 
zin dezer overeenkomst ; 

dat gedaagde's gebondenheid dan ook niet 
op grond van zijn vrijen wil kan worden aan
vaard, doch alleen op·· grond van het feit dat 

de wet de gebondenheid van alle bij het bak
kersbedrijf betrokkenen heeft uitgesproken ; 

dat dan echter djent te worden bedacht dat, 
ingevolge art. 2 sub 2 der Wet op het alge• 
meen verbindend verklaren van ondernemers
overeenkomsten van 24 Mei 1936 S. 310, de 
gebondenheid alleen mag worden uitgesproirnn 
ten aanzien van die handelingen, ,,welke naar 
haren aard onder die overeenkomsten vallen" ; 

dat zoodanige handelingen bij voorbeeld zijn: 
bepalingen w .... rbij het verboden wordt ·,oor 
oud en versch brood verschillende prijzen te 
berekenen (art. 29 der overeenkomst), bepa
lingen waarbij het geven van cadeaux en pre
mies verboden wordt (art. 30 der overeen
komst), bepalingen krachtens welke een arbei. 
der niet tegelijk wederverkooper mag zijn (art. 
31 der overeenkomst), enz.; 

dat hieronder echter niet valt de bepaling 
van art. 43 der overeenkomst, krachtens welke 
de bakkers in de kosten van de uitvoering der 
overeenkomst moeten bijdragen; 

dat immers eene wodanige kosten-regeling 
met den aard der ondernemersovereenkomst 
niets te maken hreft; 

dat kosten , die de Overheid maakt, ook al 
hebben die t--etrekking op maatregelen waarbij 
slechts een gedeelte der ingezetenen is be
trokken, als regel door de Overheid-zelve wor
den gedragen, zoodat, wanneer betaling door 
belanghebbenden wordt verlangd, d,t uitdruk
kelijk pleegt te worden bepaald, woals bijv. 
is geschied in de Merkenwet, de Handelsregis
terwet, de Crisishypotheekaflossingswet; 

dat de diensten, die de Overheid in het onder
hav ige geval bewijst, bestaan in saneering van 
het bakkersbedrijf, doch de heffing, die daar
tegenover staat, een wettelijke basis moet heb
ben, welke basis Wij , gelijk reeds overwogen. 
in voormelde wet van 24 Mei 1935 S. 310 niet 
hebben kunnen vinden, op grond waarvan Wij 
van oordeel zijn dat art. 43 der hierbedoelde 
Ondernemersove1·eenkomst niet mag worden 
toegepast op personen, zooals deze gedaagde, 
die niet, door toetreding tot de overeenkomst, 
zich hieraan vrijwillig heeft onderworpen. 

Hij besliste daarop als volgt: 
dat Wij bevoegd zijn de hierbedoelde zaak 

te beoordeelen, nu de hoofdsom betreft een 
bedrag van 12 X f 13. 74, zijnde f 164.88, aldus 
een bedrag beneden f 200 ; 

dat eischers nog hebben betoogd, dat g&
daagde de vordering stilzwijgend als juist 
zoude hebben erkend door haar betaling ad 
f 2, doch dit betoog Ons niet overtuigend voor
komt, daar deze betaling kennelijk alleen is 
geschied met de bedoeling om het bedrag der 
vordering tot beneden f 25 terug te brengen 
en zoodoende van de betaling van Griffierecht 
te zijn vrijgesteld en, al ware het anders, Wij 
Ons door zoodanige erkentenis niet gebonden 
zouden mogen achten, daar het Onze taak is 
om geheel zei fstandig te beoordeel en of het 
gevorderde volgens de Wet uit het gestelde 
voortvloeit. 

Rechtdoende : 
Gezien art. 38 sub 2 R. 0 . j 0

• artt. 90 vlg. 
Rv., j 0

• de Wet van 24 Mei 1935 S. 310, j 0
• 

het K. B. van 21 J anuari 1938, S. 642, j 0
• de 

Beschikking van Z. Exc. den Minister van 
Economische Zaken van 1 F ebruari 1938. 

Verklaren eischers in hunne hoedanigheid 
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van tezamen vormende de Algemeene Bak
kerij-Commissie, in hunne vordering niet-ont
vankelijk. 

Veroordeelen eischers als wodanig in de 
kosten van dit geding, aan de zijde van ge
-daagde tot deze uitspraak begroot op niets. 

Alvorens nader op deze zaak in te gaan merk 
ik op, dat de beschouwing van den Kantoor: 

a ls wude de hoofdsom betreffen een bedrag van 
12 X f 13. 74, zijnde f 164.88 (waarvoor te 
lezen is 12 X f 13.37) blijkbaa,· alleen betrek
king heeft op art. 38 sub 2 R. 0 . ter bereke
ning van de hoofdsom, daar eischers niet meer 
gevorderd hebben dan f 26. 74, dus twee ter
mijnen. 

Dit volgt dan ook duidelij k uit de besch:>U
wing van den Kantonrechter in zijn hierboven 
volledig vermelde beslissing, dat gedaagde na 
dagvaarding f 2 heeft betaald, kennelijk om 
het bedrag der vordering tot beneden f 25 
terug te brengen. 

Aan het wezen der beslissing verandert dit 
echter niets. 

Het vonnis des K a ntonrechters komt mij 
onjuist voor, weshalve ik te rade ben gegaan 
cassatieberoep in te stellen in het belang der 
wet. 

Als middel draag ik voor s., althans v. t. 
van art. 38 R . 0. , j 0

• art. 48 Rv., artt. 1, 2, 
'6 der Wet op het algemeen verbindend en on
verbindend ve'rkla,;en van ondernemers-over
eenkomsten, artt. 1 , 2 K. B. 21 Januari 19:18, 
'S. 642, j 0

• de Beschikking van den Minister 
van Economische Zaken van 1 Februari 1938, 
,door de beslissing van den Kantonrechter dat, 
terwijl ingevolge art. 2 sub 2 van genöemde 
wet de gebondenheid all een mag worden uit
gesproken t. a.v. die• handelingen, welke naar 
haren aard onder de overeenkomst vallen, daar
onder niet zou begrepen moeten worden een 
bepaling als gesteld in art. 43 van de Onder
nemersovereenkomst voor het bakkersbedrijf te 
Amsterdam luidend: ,,De ba kkers zullen in 
,de kosten van de uitvoering dezer overeen
komst bijdragen door aan de A.B.C. (i .c. Al
gemeene Bakkerij Commisie) te betalen een 
bedrag van ten hoogste 2 cent per 50 kg door 
hen verwerkte tarwebloem en/of tarwemeel. 

De hoogte van deze bijdrage \vordt bepaald 
door de A.B.C. evenals ook de wijze van in
ning." 

De gronden door den Kantonrechter voor 
zijn opvatting aangevoerd zijn in het kort 
.samengevat deze: 

1 °. E en zoodanige kosten-1·egeling heeft met 
den aard der overeenkomst niets te maken ; 

2e. dergelijke kosten pleegt de Overheid als 
regel zelf te dragen, wanneer niet, zooals in 
verschillende wetten is bepaald, betaling door 
belanghebbenden geschiedt. 

3° . de heffing moet een wettelijke basis 
hebben . 

Ik meen hierbij op te mogen merken, dat de 
-derde g rond eigenlijk een omschrijving met 
a ndere woorden is, van hetgeen onder 1 ° is 
aangevoerd, want wanneer de kostem·egeling 
wèl uit den aard der overeenkomst voortvloeit, 
heeft zij een wettelijken grondslag. 

Om de waarde der gronden van den Kanton
rechter welke tot niet-ontvankelijkheid geleid 
hebben te kunnen beoordeelen, is het nood
zakelijk de geschiedenis van art 2 lid 2 van 

meergenoemde wet, luidend : ,,Ondernemers
overeenkomsten, die ingevolge het voorgaande 
lid verbindend zijn verklaard, zijn verbindend, 
- behalve in de gevallen door Onzen Minister 
uitgewnderd · -, voor alle personen ten aan 
zien van die handelingen, welke naar haar aard 
onder die overeenkomsten vallen" , na te gaan. 

De Memorie van Toelichting (zitting 1933/ 
1934, 460, 11°. 3, blz. 4) zegt hierover o.m. 
,,Het tweede lid van art. 2 regelt de rechts
gevolgen der verbindendverklaring. De alge
meen verbindend verklaarde bedingen en be
sluiten zijn verbindend voor alle personen ten 
aanzien van die handelingen, die naar haar 
aard onder de bedingen of besluiten zouden 
vallen of va llen. Hieruit volgt, dat de verbin
dendverkl aring niet alleen geldt voor hen, die 
niet vrijwillig toegetreden zijn, maar ook voor 
hen, die zulks wel zijn. Dit is noodig om te 
voorkomen, dat zij , die tot de overeenkomst of 
de vereeniging zijn toegetreden, door wijziging 
of ontbinding daarvan in een andere positie 
komen dan de niet-aangeslotenen. Ook ten aan
zien van de rechtsvorderingen, die van de ver
bindendverklaring het gevolg kunnen zijn, be
hoort gelijkheid te bestaan tusschen beide 
categorieën. 

Wat de handelingen betre ft , waarop de ver 
bindend verklaarde bedingen en besluiten van 
toepassing zullen zijn, hier is niet beslissend 
de vraag voor welk bedrijf de overeenkomst 
of de vereeniging geldt, maar of de handelin
gen naar haar aard onder het beding of besluit 
zouden vallen. Beperkt men de verbindendver
klaring tot het bedrijf, waarvoor de overeen
komst of de vereeniging geldt, dan wu zulks 
kunnen leiden tot uitsluiting van handelingen, 
die buiten het bedrijf of in gemengde bedrij
ven worden verricht en aan de algemeene na
leving der bepalingen veel afbreuk kunnen 
doen.'' 

Bij de verdere behandel ing is niet meer ge
sproken over de vraag welke handelingen naar 
haar aard onder de overeenkomsten vallen, 
en de Tweede Kamer nam art. 2 ronder hoof
delijke stemming aa n. 

De totstandkoming van de wet biedt ook in 
het verdere verloop geen punten van belang 
voor de beantwoording der vraag, welke door 
het bestreden vonnis wordt opgeworpen. 

Wel zijn n.a. van de begripsbepaling van 
" ondernemersóvereenkomsten" in art. 1 sub 
c der Wet verschillende opmerkingen gemaakt, 
doch van doorslaand belang voor de thans be
sproken vraag zijn deze niet. 

Die ondernemersovereenkomsten zijn o. a. 
bedingen, welke verplichtingen inhouden en 
nu wil het mij voorkomen, rlat de Kantonrech
ter bij zijn beslissing zich heeft laten le iden 
door de beginselen van het Burgerlijk Wet
boek omtrent het begrip ,,overeenkomst'', ter
wijl het al of niet vrijwillig zich onderwerpen 
aan de bedingen geen rol speelt. 

Bij een overeenkomst in den zin van art. 
1356 B. W. zou eene bepaling als art. 43 bo
vengemeld van de Amsterdamsche bakkers. 
overeenkomst volkomen op haar plaats zijn -
niets is redelijker en gewoonlijk zelfs nood
zakelijk, dan dat partijen een regeling treffen 
omtrent he't bijdragen in de kosten van de 
uitvoering dei overeenkomst. Een dergelijke 
regeling vloeit m. i. zeer zeker voort uit den 
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aard der overeenkomst. Dit geldt echter even
zeer voor de min of meer gedwongen overeen
komsten, zooals de wètgeving tegenwoordig 
kent. Valt men dan ·onder diè overeenkomst, 
dan moet men zich ook houden aan de bepa-
1 ingen der daarin opgenomen kostenregel ing. 

De Kantonrechter heeft dus m . i. een te enge 
opvatting gehuldigd omtrent de handelingen 
welke naar haren aard er onder vallen. Dit 
blijkt ook uit zijn voorbeelden gegeven in het 
hierboven vermelde gedeelte van zijn vonnis. 
Hij had daarbij meer het broodbakkersbedrijf 
als zoodanig voor oogen, dan de overeenkomst 
zelve. 

Evenmin valt uit zijn tweeden grond, dat de 
Overheid als regel de kosten zelve draagt, be
halve wanneer anders bepaald is, naar zijn 
oordeel af te leiden, dat dit daarom ook ten 
aanzien der Wet op de ondernemersovereen
komsten zou gelden. 

Deze wet draagt een geheel ander karakter, 
stelt regelen vast voor ondernemersovereen
komsten en verklaart den betrokken Minister 
bevoegd daarvoor de noodige voorschriften te 
geven, waaronder m. i. ongetwijfeld valt het 
maken van een kostenregeling tot uitvoering 
der overeenkomst. 

·De Kantonrechter heeft naar mijn meening 
dan ook niet voldoende in aanmerking geno
men, dat " die overeenkomsten" genoemd in 
a rt. 2 lid 2 der Wet op het algemeen verbin
dend verklaren van ondernemersovereenkom
sten 1935 , terugslaat op de begripsbepaling 
van, art. 1 sub c der Wet, welke onder onder
nemersovereenkomsten verstaan "afzonderlijke 
bedingen of beslui ten". 

Uit het door mij aangehaalde gedeelte der 
Memorie van Toelichting volgt bovendien, dat 
met de woorden van art. 2 lid 2: ,,welke naar 
haar aard onder die overeenkomsten vallen", 
een uitbreiding bedoeld is tot handelingen bui
ten het bedrijf , welke naar haar aard met 
bedrijfshandelingen overeenkomen. 

Een beding als in art. 43 der Amsterdam
sche overeenkomst opgenomen, deel uitmak1Jnd 
Yan die overeenkomst, is dus zeker verbindend. 

Blijkens art. 46 der Amsterdamsche bak
kersovereenkomst: ,.De A.B.C. zal overal, 
waar zij zulks noodig oordeelt, de nakoming 
dezer overeenkomst en van de daarin gestel de 
bedrijfsregelen afdwingen op de wijze, a ls be
paald in het Wetb. van B. R echtsv. en andere 
wetten, met alle middelen, daartoe in die wet
ten gegeven" , hebben partijen bij hun 0ver
eenkomst, m. i. eenigszins overbodig, zelfs 
aangegeven langs welken weg de bekrachti
g ing van hun samengaan, gevonden moet wor
den, hetgeen echter verklaarbaar is. daar blij
kens de geschiedenis der W et, strafrechtelijke 
bepalingen vermeden zouden worden. 

Ik concludeer derhalve, dat de Hooge Raad 
met vernietiging van het vonnis, eischers als
nog ontvankelijk verklare in hun vordering, 
zonder dat zulks nadeel toebrenge aan de 
,·echten door partijen verkregen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat, voorzoover van belang, uit het be

streden vonnis blijkt: dat eischers van ge
daagde hebben gevorderd de betaling van 
f 26. 74 op grond: dat bij beschi kking van den 
Minister van Economische Zaken van 1 Febr. 

1938 Directie van H andel en Nijverheid n°. 
15330 J.A.N . (Stct. N°. 23) is algemeen ver
bindend verklaard de Ondernemersovereen
komst voor het Bakkerijbedrijf te ·Amsterdam , 
gesloten tusschen de Nederlandsche Bakkerij 
Stichting en een groot aantal bakkers te Am
sterdam, welke verbindendverklaring is inge
gaan per 3 F ebruari 1938 ; 

dat art. 43 dier overeenkomst luidt als 
volgt: 

De B akkers zullen in de kosten van de uit
voering dezer overeenkomst bijdragen door aan 
de A.B.C. te betalen een bedrag van ten hoog
ste 2 cent per 50 kg door hen verwerkte tar
webloem en/of tarwemeel. 

De hoogte van de bijdrage wordt bepaald 
door de A .B.C. , evenals ook de wijze van 
inning. 

dat bij besluit N°. 5 d.d. 9 Maart 1938 de 
Algemeene B akkerij Commissie de bedoelde 
bijdrage heeft vastgesteld op 2 cts per 50 kg 
tarwebloem en/of -meel , met bepaling, dat de 
heffing zal geschieden in 12 gelijke maande
lijksche termijnen, waarvan de eerste vervalt 
op 1 Maart 1938 en vervolgens de eerste van 
iedere maand en wel op basis van de omzet 
aan meel en bloem van lederen bakker in het 
jaar 1937, met dien verstande dat aan het e ind 
van het jaar gedurende hetwelk de Onder
nemersovereenkomst geldt, verrekening van 
het teveel of te weinig betaalde zal plaats 
hebben; 

dat gedaagde is bakker in den zin van de 
bovenbedoelde ondernemersovereenkomst en 
dientengevolge gehouden is de verplichtingen, 
voor bakkers uit die overeenkomst voortvloei 
ende, na te , komen ; 

dat naar bovenstaande maatstaven berekend 
gedaagde per 1 April 1938 aan eischers schul 
dig was de som van zes en twintig gulden 74 
cents, zijnde dit bedrag de per 1 Maart en 
1 April vervall en maandelijksche termijnen; 

dat, ondanks vele circulaires en aanmanin
gen in der minne, gedaagde in gebreke is ge
bleven het bovenstaande bedrag te betalen, 
zoodat eische1·s tot opvordering in rechte moe-
ten overgaan; · 

dat gedaagde heeft erkend wettelijk ver
pl icht te zijn het in de dagvaarding bedoelde 
bedrag te betalen en heeft verzocht zulks te 
mogen doen in wekelijksche termijnen van f 1 ; 

dat de Kantonrechter de eischende Alge
meene Bakkerij Commissie, A.B.C. , in hare 
vordering niet-ontvankelijk heeft geacht en 
daarbij heeft overwogen : Zie vordering Adv.
Gen. ; 

0 . dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgedragen : Zie vordering Adv. 
Gen.; 

0. dienaangaande : 
dat art. 2 van de Wet op het algemeen ver

bindend en onverbindend verklaren van onder
nemersovereenkomsten 1935 , luidt: 

1. Onze Minister kan, onder voorwaarden 
telkens bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen, ondernemersovereenkomsten alge
meen verbindend verklaren, indien deze voor. 
de economische verhoudingen in den betreffen-· 
den bedrijfstak overwegende beteekenis hebben 
of kl!nnen hebben en het algemeen belang 
verbindendverklaring vereischt. 

2. Ondernemersovereenkomsten, die ._ inge-
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volge het voorgaande lid verbindend zijn ver
klaard, zijn verbindend, behalve in de ge
vallen door Onzen Minister uitgezonderd, voor 
a lle personen ten aanzien van die handelingen, 
welke naar haar aard onder die overeenkom
sten vallen. 

3. Degene, voor wien een ondernemersover
eenkomst ingevolge het vorige lid verbindend 
is, is tot nakoming daarvan gehouden tegen
over ieder, die bij die nakoming een redelijk 
belang heeft. 

4. De commissie bedoeld in art. 12 wordt 
beschouwd als een persoon, die bij de nako
ming als bedoeld in lid 3 een redelijk belang 
heeft. 

dat uit deze tekst reeds volgt, dat onder 2 
wordt beantwoord dé vraag, voor wien de 
verbindend verklaarde ondernemersovereen
komst geldt, en niet de vraag - die de Kan
tonrechter daarin meende · te lezen - welke 
bepalingen dier overeenkomst als verbindend 
kunnen gelden ; 

dat zulks ook blijkt uit de geschiedenis der 
totstandkoming dezer wet; 

dat immers art. 2 in het oorspronkelijk ont
werp aldus luidde: 

1. . · Onze Minister kan, onder voorwaarden 
telkens bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen, bedingen ·en besluiten, welke ver
plichtingen inhouden, wijzigen of doen te niet 
gaan tusschen personen, die een bedrijf uit
oefenen in eenigen tak van handel of nijver
heid in den ruimsten zin, of daarbij betrokken 
zijn, ·algemeen verbindend verklaren, indien 
deze bedingen of besluiten voor de economische 
verhoi,dingen in· den betreffenden bedrijfstak 
overwegende beteekenis hebben en het alge
meen belang verbindendverklaring vereischt. 

2. Bedingen en besluiten, die ingevolge het 
voorgaande lid algemeen verbindend zijn ver
klaard, zijn verbindend, behalve in de gevallen 
door Onzen Minister uitgezonderd, voor alle 
personen ten aanzien van die handelingen, 
welke naar haren aard onder het beding of 
besluit zouden vallen of vallen. 

dat blijkens de memorie van toelichting het 
eerste lid van art. 2 bedoelde aan het uitvoe
rend gezag een leidraad te geven voor de be
oordeel ing of een beding of besluit voor ver
bindendverklaring in aanmerking komt, ter
wijt' het tweede lid de rechtsgevolgen der ver
bindendverklaring regelde en de memorie 
dienaangaande vermeldt: 

De al'gemeen verbindend verklaarde bedin
gen en besluiten zijn verbindend voor alle per
sonen ten aanzien van die handelingen, die 
naar haar aard onder de bedingen of besluiten 
zouden vallen of vallen. Hieruit volgt, dat de 
verbindendverklaring niet alleen geldt voor 
hen, die niet nijwillig toegetreden zijn, maar 
ook voor hen, die zulks wel zijn. Dit is noodig 
om te voorkomen, dat zij, die tot de overeen
komst of de vereeniging zijn toegetreden, door 
wijziging of ontbinding daarvan in een andere 
positie komen dan de niet-aangeslotenen. Ook 
ten aanzi en van de rechtsvorderingen, die van 
de verbindendverklaring het gevolg kunnen 
zijn, behoort gelijkheid te bestaan tusschen 
beide categorieën. 

Wat de handelingen betreft, waarop de ver
bindend verklaarde bedingen en besluiten van 
toepassing zullen zijn, hier is niet beslissend 

de vraag voor welk bedrijf de overeenkomst 
of de vereeniging geldt, maar of de handelin
gen naar ha.ar aard onder het beding of besluit 
zouden vallen. Beperkt men de verbindend
verklaring tot het bedrijf, waai-voor de over
eenkomst of de vereeniging geldt, dan zou 
zulks kunnen leiden tot uitsluiting van han
delingen, die buiten het bedrijf of in gemengde 
bedrijven worden verricht en aan de alge
·meene naleving der bepalingen veel afbreuk 
kunnen doen." 

dat dit alles aantoont, dat voor de beant
woording der vraag, of de betreffende onder
nemersovereenkomst - daaronder begrepen de 
op die overeenkomst steunende betalingsplicht 
- verbindend was voor de gedaagde naam
looze vennootschap, bes! issend was of deze 
vennootschap handelingen verrichtte, welke 
naar haar aard onder die overeenkomst vielen, 
hier dus, of zij bakkershandelingen verrichtte, 
waaromtrent geen twijfel bestond; 

dat derhalve ten onrechte de eischers in 
hun hoedanigheid van te zamen vormend~ de 
Algemeene Bakkerij Commissie, in hunne vor
dering niet ontvankelijk zijn verklaard en het 
midqel gegrond ·s; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verklaart dat deze beslissing geen na-lee! 

zal toebrengen aan de rechten door partijen 
verkregen. 

(N. J.) 

12 Nov ember 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

• art'. 
75) . 

De inrichting van een 8e leerjaar over
schrijdt op zichzelf niet de normale eischen. 
AI zal het in dit leerjaar te geven onderwijs 
er vooral op gericht zijn, den leerlingen 
practische kennis bij te brengen, die zij in 
hun later leven noodig hebben, en zal het 
eenigermate parallel loopen met het on
derricht in het le leerjaar van de In
dustrieafdeeling eener Huishoud- en In
dusfrieschool, 1.00 bestaat toch tusschen de 
leerplannen en lesroosters der beide onder
wijsinrichtingen een aanmerkelijk verschil 
en kan aan het onderwijs in het voor
genomen 8e lee,·jaar het karakter van la
ger onderwijs, voorzoover het geheel of 
gedeeltelijk uit openbare kassen wordt be
kostigd, niet worden ontzegd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Roermond tegen het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 25 
Februari 1938, le afdeeling, La. 940/4 V, 
waarbij is bepaald, dat de door het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur der Parochie van het 
Heilig Hart van Jezus, te Roermond, over
eenkomstig art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking voor de eerste 
inrichting, met inbegrip der leer- en hulp
middelen, van het achtste leerjaar der bij 
zondere meisjesschool voor gewoon lager on
derwijs, Minister Beversstraat 66, aldaa r, als
nog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 



1938 12 -NO.VEMBER 526 

22 Juni 1938, N°. 276, en 19 October 1938, 
N°. 276/138; 

Op de vool:dracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 
November 1938, N° . 12542, Afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

0. dat de raad der gemeente Roermond in 
zijne vergadering van 12 October 1937 afwij
zend heeft beschikt op het verwek van het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur der Parochie 
van het Heilig H art van J ezus, te Roermond, 
als bestuur der Roomsch-Katholieke Meisjes
school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Minister-Beversstraat No. 66 aldaar, om over
eenkomstig het bepaalde in art. 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 de benoodigde gelden be
schikbaar te stellen voor de eerste inrichting, 
met inbegrip der leer- en hulpmiddelen, van 
het achtste leerjaar dier school; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, · dat 
aan de in art. 73 der Lager Onderwijswet 1920 
omschreven eischen is voldaan; dat blijkens 
de bij de aanvrage gevoegde memorie van 
toelichting in dit achtste · leerjaar vooral er 
naar zal worden gestreefd aan de leerlingen 
die practische kennis bij te brengen, die zij 
hun later leven noodig zulleJ hebben ; dat uit 
het door het schoolbestuur overgelegde leer
plan met daarbij behoorende lesrooster, blijkt, 
dat in dit leerjaar onderwijs zal worden ge
geven in knippen, naaien, verstellen, patroon
teekenen, stof- en prijsberekenen, en in de be
handeli"lg van de grondstoffen, voedings- en 
genotmiddelen, welk onderwijs in dit leerpl an 
wordt gerangschikt onder de vakken, vermeld 
in art. 2 onder c, g, i en k der Lager, Onder
wijswet 1920, terwijl het voorts in de bedoe
ling ligt, buiten het leerplan en den lesrooster 
om, onderwijs te gev_e)l_ fo k?ken ; dat in de 
gemeente Roermond 1s gevestigd een door het 
Rijk en de gemeente op grond van de be
palingen der Nijverheidsonderwijswet gesub
sidieerde Huishoud- en Industrieschool ; dat 
aan deze Huishoud- en Industrieschool in de 
Industriekl assen onderwijs wordt gegeven, het
welk op één lijn kan worden gesteld met het 
onderwijs, dat zal worden gegeven in het acht
ste leerjaar der Roomsch-Katholieke Meisjes
schoei voornoemd, hetgeen blijkt bij vergelij
king van de leerpla nnen en lesroosters dezer 
beide scholen; dat in de gemeente Roermond 
derhalve in voldoende mate de gelegenheid 
wordt geboden tot het ontvangen eener prac
tische vorming als door het Roomsch-Katho-
1 ieke K erkbestuur bedoeld, terwijl het onder
wijs aan de bestaande Huishoud- en Industrie
school door bevoegde leerkrachten op metho
_dische wijze wordt gegeven, zoodat dit -een 
beteren waarborg biedt voor deugdelijkheid; 
dat de afstand van het Roermondsche Veld, 
in welk stadsgedeelte de leerlingen der 
Roomsch-Katholieke Meisjesschool voor ge
woon lager onderwijs woonachtig zijn, tot de 
Huishoud- en Industrieschool in de Klooster
wandstraat, voor het beweken dezer school 
voor de bedoelde leerlingen geen bezwaar be
hoeft te vormen; dat met het oog op het vo
renstaande de kosten wegens eerste inrichting, 
met inbegrip der leer- en hulpmiddelen, als
mede de jaarlijksche uitgaven wegens vergoe
ding der exploitatiekosten, ~ie~ ~e:antwoord 
zijn te achten; dat door mw,lhgmg dezer · 

aanvrage derhalve de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, zullen 
worden overschreden; dat bovendien de kosten 
van het bedoelde onderwijs, in verband met 
het vorenstaande, niet op grond van de bepa
lingen der Lager Onderwijswet 1920, doch 
langs den weg der Nijverheidsonderwijswet ten 
laste van de openbare kassen dienen te worden 
gebracht; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Limburg in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 25 Fe
bruari 1938, l e afdeeling, La. 940/4 V, met 
gegrondverklaring van dit beroep, heeft be
paald, dat de gevraagde medewerking moet 
worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat ingevolge het bepaalde in . art. 3, 2e lid , 
der Lager Onderwijswet 1920 het gewoon la
ger onderwijs, voor wover het geheel of 
gedeeltelijk uit openbare kassen wordt bekos
tigd, gegeven wordt in scholen met ten minste 
zeven achtereenvolgende leerjaren; dat dus de 
mogelijkheid tot het toevoegen van een achtste 
leerjaar door den wetgever is verondersteld ; 
dat voorts krachtens art. 90, le Jid, der meer
genoemde wet de besturen der bijzondere la
gere scholen, binnen het raam der wettelijke 
vereischten, vrij zijn bij het vaststellen van 
het leerplan, regelende den omvang van het 
onderwijs en de verdeeling van de leerstof 
over de klassen ; dat bij het evenaangehaald 
wetsartikel'ïn handen van den Inspecteur van 
het lager onderwijs gelegd is de taak om toe
zicht erop te houden, dat de leerplannen aan 
de wettelijke vereischten voldoen en dat de 
betrokken Inspecteur door het viseeren van 
het onderwerpelijke leerplan heeft doen blij
ken, dat hetzelve inderdaad, aan . die vereisch
ten voldoet; dat, daargelaten dat in casu het 
bepaald huishoudelijk georiënteerd onderwijs 
buiten de gewone schooluren en buiten be
zwaar van de openbare kassen zal gegeven 
worden, het onderwijs in het achtste leerjaar 
geenszins - woals door den gemeenteraad 
ten onrechte is aangenomen - op één lijn te 
stellen is met het onderwijs, hetwelk aan de 
te Roermond gevestigde Huishoud- en In
dustrieschool gegeven wordt; dat overigens 
de meerbedoelde Inspecteur van oordeel blijkt 
te zijn , dat de invoering van het achtste leer
jaar in casu met het oog op de omgeving, 
waarin de school gelegen is, ten zeerste ge
wenscht is; dat in de gegeven omstandigheden 
het van gemeentewege ingenomen standpunt, 
dat door het inwilligen der onderwerpelijke 
aanvrage de normale eischen, aan het geven 
van Jager onderwijs te stellen, zullen worden 
overschreden, naar het oordeel van hun col
lege niet gemotiveerd is; dat ten slotte naar 
de meening van hun college evenmin gronden 
aanwezig zijn voor de door den gemeenteraad 
gehuldigde zienswijze, dat de kosten van het 
onderwijs in het achtste leerjaar in dit geval 
niet krachtens de bepalingen der Lager On
derwijswet 1920, doch slechts langs den weg 
der Nijverheidsonderwijswet ten laste van de 
openbare kassen kunnen worden gebracht; 

dat van deze beslissing de raad van Roer
mond bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat op grond van het bepaalde in art. 
75, 2de lid , der Lager Onderwijswet 1920, de 
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gevraagde medewerking door den raad dient 
te worden geweigerd, indien door inwilliging 
van een aanvraag om de r .oodige gelden te 
ontvangen voor den verbouw of de verande
ring van inrichting van een schoolgebouw of 
voor de aanschaffing van achoolmeubelen, de 
leer- en hulpmiddelen d:rnronder begrepen, 
de normale eischen aan het geven van lager 
onderwijs te stellen zouden worden overschre
den; dat, teneinde te kunnen beoordeelen, of 
door inwilliging der onderhavige aanvrage de 
normale eischen aan het geven van lager on
derwijs te stellen wuden worden overschreden, 
het noodig was, ·dat de raad bij de beoordee
ling der aanvraag, zich rekenschap gaf van 
het feit, dat in de gemeente Roermond een 
Huishoud- en Industrieschool is gevestigd, 
'waar in de Industrieklassen onderwijs wordt 
gegeven, dat op één lijn kan worden gesteld 
met het onderwijs, hetwelk wordt gegeven in 
het achtste leerjaar der Roomsch-Katholieke 
Meisjesschool voornoemd ; dat door het school
·be'stuur in zijn aan Ged. Staten gezonden be
roepschrift weliswaar wordt betoogd, ,,dat de 
aanschaffing van deze leer- en hulpmiddelen 
op zichzelf dan ook niet de normale eischen 
'kan overschrijden" , welk standpunt blijkbaar 
door Gèd. Staten wordt gedeeld, doch dat 
tegen deze Ópvatting moet worden aangevoerd, 
dat de · raad bij de beoordeeling, of door het 
verleenen van medewerking de normale 
eischen zullen worden overschreden, uiteraard 
°in · aamnèrking heeft te nemen het doel der 
aanvraag, alsmede de omstandigheden, waar
onder deze is ingediend; dat de raad daarbij 
niet is getreden in een beoordeeling over de 
al- of niet-noodzakelijkheid van een achtste 
:Jeerjaàr aan deze school, doch slechts over
woog, of het onder deze omstandigheden in 
deze gemeente financieel wel te verantwoorden 
was medewerking te verleenen voor de inrich
ting van een achtste leerjaar aan deze school; 
dat is gebleken, dat in het door het Roomsch
Kathol ieke Kerkbestuur overgélegde leerplan 
voor het achtste leerjaar dezelfde leerstof is 
opgenomen, welke <voorkomt in het leerplan 
van de Industrieklassen der Huishoud- en 
Industrieschool " Sint Agnes" , gevestigd Kloos
terwandstraat N °. 22, te Roermond, terwijl 
aan de bedoelde Industrieklassen tevens alge
meen vormend onderwijs wordt gegeven, het
geen in overeen.~temm\ng is me~. het bepaal<l:e 
in art. 1 der N11verhe1dsonderw11swet ; dat dit 
onderwijs wordt gegeven tijdens de gewone 
schooluren en voor de leerlingen toegankelijk 
is na het doorloopen van het zevende en bij 
afgifte van een verklaring van het hoofd 
zelfs na het doorloopen van het zesde leerjaar, 
mits de leerlingen den leeftijd van 12 jaar en 
8 maanden hebben bereikt; dat de raad in 
verband hiermede en op grond van de over
wegingen, opgenomen in zijn besluit van 12 
October 1937, van oordeel blijft, dat het on
derwijs in het achtste leerjaar op één lijn kan 
worden gesteld met het onderwijs, hetwelk 
wordt gegeven aan de Industrieklassen der te 
Roermond gevestigde Huishoud- en Industrie
school en dat de inrichting van een achtste 
leerjaar, als door het Roomsch-Katholieke 
Kerkbestuur bedoeld, in de gemeente Roer
mond overbodig is te achten, terwijl inrichting 
van dit leerjaar noch in het algemeen belang, 

noch in het belang der leerlingen is ; dat ten 
aanzien van de overweging van Ged. Staten, 
"dat overigens de meerbedoelde Inspecteur 
van oordeel blijkt te zijn, dat de invoering 
van een achtste leerjaar in casu mèt het oog 
op de omgeving, waarin de school gelegen is, 
ten zeerste gewenscht is" , kan worden opge
merkt, dat de afstand van het Roermondsche 
Veld, in welk stadsgedeelte de leerlingen der 
Roomsch-Kathol ieke Meisjesschool voornoemd 

, woonachtig zijn, tot de Huishoud- en Indus
trie chool in de Kloosterwandstraat slechts 1 
km bedraagt, welke afstand voor de betreffen
de leerlingen geen bezwaar behoeft te vormen 
voor het bezoeken dezer school ; dat de om
standigheid, dat de besturen der bijzondere 
lagere scholen, binnen het raam der wette
) ijke vereischten, vrij zijn bij het vaststellen 
van het leerplan en dat de Inspecteur van het 
Lager Onderwijs door het viseeren van het 
onderwerpelijke leerplan heeft doen blijken, 
dat hetzelve inderdaad aan die vereischten 
voldoet, niet - woals door Ged. Staten stil
zwijgend met het schoolbestuur wordt aange
nomen - de verplichting van den raad in
houdt de betreffende aam>rage in te willigen, 
zonder deze te toetsen aan de normale eischen, 
aan het geven van I ager onderwijs te stellen; 
dat immers, indien dit standpunt juist ware, 
de in het 2de lid van art. 75 der Lager On
derwijswet 1920 aan den raad toegekende be
voegdheid een door een schoolbestuur op 
grond van het bepaalde in art. 72 der wet 
ingediende aanvraag om medewerking te wei
geren op grond, dat de normale eischen, 
welke aan het geven van lager onderwijs die
nen te worden gesteld, worden overschreden, 
illusoir wu worden gemaakt; dat het school
bestuur dan ook naar 's raads meening met de 
-inzending van het leerplan en den lesrooster 
aan- den Inspecteur bad moeten wachten, tot
dat de raad op de ingediende aanvraag om 
medewerking een beslissing had genomen, 
aangezien de raad volgens de voorschriften 
der wet verplicht is iedere overeenkomstig 
het bepaalde in art. 72 der wet ingediende 
aanvraag om medewerking te toetsen aan het 
bepaalde in het 2de lid van art. 75 der wet ; 
dat de raad, mede met hèt oog op het be
paalde in art. 42 der Lager Onderwijswet 1920 
en art. 1 der Nijverheidsonderwijswet, waarin 
het doel van het l ager- en nijverheidsonder
wijs nader wordt. omschreven, bovendi en van 
oordeel is, dat de kosten van het door het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur bedoelde on
derwijs niet op grond van dé bepalingen der 
Lager Onderwijswet 1920, doch langs den weg 
der Nijverheidsonderwijswet ten laste van de 
openbare kassen dienen te worden gebracht; 
dat de raad zich mede op grond van de over
weging, dat bij inwilliging van het betreffen
de verwek meerdere scholen zullen volgen, 
op het standpunt stelt, dat de gemeentefinan
ciën de uitgaven voor dit achtste leerjaar niet 
toelaten; dat immers, wat de financieele zijde 
dezer aangelegenheid voor de gemeente be
treft, kan worden opgemerkt, dat de kosten 
der eerste inrichting van het nieuw te vormen 
leerjaar, evenals de overige leerjaren der be
treffende school , ± f 1000 zullen bedragen, 
terwijl naast deze kapitaalsuitgave een meer
dere jaarlijksohe vergoeding der exploitatie-
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kosten zal dienen te worden toegekend ad ± 
20 X f 8 = ± f 160, waartegenover staat het 
rechtstreeks ten bate der gemeente komende 
schoolgeld, hetwelk kan worden geschat op 
f 50 à f 70 ; dat, indien werd aangenomen, 
dat de betreffende 20 leerlingen alleen de 
Industrieklassen der Huishoud- en Industrie
school te Roermond wuden gaan bezoeken, 
het door de gemeente ten behoeve dier school 
te betalen subsidie wu stijgen; dat het aan
deel van de Industrieklassen in het totaal be
drag van het gemeent.elijk subsidie der school , 
volgens de gegevens der rekening en verant
woording over 1935, bij een aantal lee rlingen 
van 70 ± f 1275 bedraagt, zoodat het gemid
deld bedrag van het gemeent.elijk subsidie der 
Industr ieklassen per leerling kan worden ge
steld op f 1275 : 70 = f 18; dat echter uit 
een beschouwing der uitgaafposten dezer reke
ning en verantwoording blijkt, dat bij een stij 
ging van het aantal leerlingen met ± 20 niet 
alle kosten , en derhalve ook niet het subsidie, 
naar dezelfde evenredigheid vermeerderen ; 
dat immers in het totaal der uitgaven ad 
f 42,000 zijn begrepen wegens salarissen f 26,000, 
pensioenkosten f 3000, huur en onderhoud 
f 6000, verl ichting en verwarming f.1000 en 
rente en afloBBing f 1000, welke uitgaven door 
toeneming van het aantal leerlingen niet hoo
ger zullen worden, en voorts f 5000, wegens 
aanschaffing van leermiddelen en materialen, 
welke kosten bij vermeerdering van het aantal 
leerlingen naar evenredigheid zullen stijgen, 
zoodat het bedrag der subsidievermeerdering 
voor elke nieuwe leerlinge kan worden be
rekend op 5000/42000 X f 18 = ± f 2.15, en 
voor 20 nieuwe leerlingen op 20 X ± f 2.15 = 
± f 43; 

0. ten aanzien van de ontvankelij kheid van 
den appellant in zijn beroep, dat bij gebreke 
van den omslag, waarin het aan Ons gericht 
beroepschrift was vervat, niet meer met vol 
strekte zekerheid kan worden vastgesteld, of 
het beroep binnen den bij de wet gestelden 
termijn bij Ons is ingesteld; 

dat onder deze omstandigheid eene niet
ontvankel ijkverkla r ing ter zake niet behoort 
te worden u itgesproken ; 

0 . wat de hoofdzaak betreft, dat krachtens 
art. 3, 2de lid, der Lager Onderwijswet 1920 
het gewoon lager onderwijs, voor zoover het 
geheel of gedeeltelijk uit openbare kassen 
wordt bekostigd, gegeven wordt in scholen 
met ten minst.e zeven achtereenvolgende leer
jaren ; 

dat hieruit volgt, dat de inrichting van een 
8ste leerjaar op zichzelf de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet overschrijdt ; 

dat de wijze, waarop dit 8ste leerjaar zal 
worden ingericht , evenmin aanleiding geeft 
om aan te nemen, dat door de inwilliging van 
de onderwerpelijke aanvrage de voormelde 
normale eischen zullen worden overschreden, 
aangezien het aan den Inspecteur van het La
ger Onderwijs in de Inspectie Roermond mede
gedeelde leerplan niet strijdt met de daarvoor 
bij art. 90, l e lid, der Lager Onderwijswet 
1920 gest.elde vereischten en dan ook door den 
voornoemden Inspecteur is goedgekeurd; 

dat nu wel, blijkens de bij de aanvrage ge
voegde toelichting, het schoolbestuur er vooral 

naar streeft om in het genoemde leerjaar den 
leerlingen practische kennis bij te brengen, die 
zij in hun later leven noodig hebben, en het 
in dit leerjaar t,e geven onderwijs eenigermate 
parallel zal loopen met het onderricht in het 
le leerjaar van de Industrieafdeel ing van de 
Huishoud- en Industrieschool aan de Klooster
wandstraat 22 te Roermond, doch dat, blijkens 
de ingewonnen ambtsberichten, tusschen de 
leerplannen en de lesroost.ers van deze beide 
onderwijsinrichtingen een aanmerke lijk ver
schil bestaat en in ieder geval aan het onder
wijs in het voorgenomen 8e leerjaar van de 
school aan de Minister-Beversstraat, zooals dit 
volgens het leerplan en den lesrooster zal wor
den gegeven, het karakter van lager onder
wijs, voor zoover het geheel of gedeeltelij k uit 
openbare kassen wordt bekostigd, niet kan 
worden ontzegd; 

dat, blijkens de stukken, het onderwijs, voor
zoover het niet als lager onderwijs, als even
bedoeld, in den zin der wet kan worden aan
gemerkt, buiten het schoolverband zal worden 
gegeven en aan de publieke kassen niets zal 
kosten; 

dat de raad ten slotte betoogt, dat de in
williging van de aanvrage van ongunstigen 
invloed zal zijn op de gemeentefinanciën, doch 
dat, daargelat.en of deze inwilliging inder
daad de geldelijke gevolgen zal hebben als 
door den gemeenteraad gevreesd, daaraan in 
geen geval naar de bepalingen der wet een 
grond kan worden ontleend, tot weigering van 
de aan den raad gevraagde medewerking; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t,e verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, K unst.en en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B. ) 

I:11 November 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 19:io Art. 
7:i jis. artt. 75 en 76). 

Nu de gemeenteraad verzuimd heeft, 
omtrent eeni ge punten van een verzoek 
ex art. 7:i, niet samenhangend met an
dere punten , waaromtrent een afwij
zende beschikking is gegeven, tijdig te 
beslissen , moet hij geacht worden om
trent deze punten tot medewerking te 
hebben besloten. 

Terecht heeft de Raad medewerking 
geweigerd tot het inrichte n van e e n 
kooklokaal voor een school voor u.l.o. , 
aangezien onderwijs in het vak "koken" 
- dat naar zijn aard als nijverheidson
d erwijs is te beschouwen - niet kan 
worden aangemerkt als lager onderwijs 
in den zin der wet, en dus door inwil
liging van het verzoek de "normale 
eischen" zouden worden overschreden . 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Christ elijke schoolver
eeniging voor meer u it gebreid lager onder
wijs, thans genaamd : De Christelijke Meis
jesschool, gevestigd t e Amsterdam , tegen het 
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besluit van Ged. Staten van Noordholland 
van 26 Januari 1938, 4e Afdeeling, n°. 203, 
tot ongegrondverklaring van het beroep van 
<len appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 22 September 
1937, n°. 558, waarbij de gevraagde mede
werking voor het beschikbaarstellen van gel
den voor den bouw en de inrichting van een 
kooklokaal ten behoeve van de bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs, Hon
decoeterstraat 6 te Amsterdam, is gewei
gerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 September 1938, n°. 221; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 November 1938, n°. 10561, afdeeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Amsterdam 
bij besluit van 22 September 1937, beschik
kende op de aanvrage, ingekomen 28 Juni 
1937, van het bestuur der vereeniging De 
Christelijke Meisjesschool (voorheen Chris
telijke schoolvereeniging voor meer uitge
breid lager onderwijs), te Amsterdam, om 
beschikbaarstelling van gelden voor den 
bou;,., en de inrichting van een kooklokaal 
ten behoeve van zijne school voor uitge
breid lager onderwijs aan de Hondecoeter
straat 6, heeft beslist, dat de gevraagde me
dewerking niet wordt verleend, uit overwe
ging, dat het vak koken niet genoemd wordt 
onder de vakken, waarin naar luid van het 
vierde lid van art. 3 der Lager-Onderwijs
wet 1920 aan eene school voor uitgebreid 
lager onderwijs, die geheel of gedeeltelijk 
uit openbare kassen wordt bekostigd, onder
wijs kan worden gegeven; dat de onderwer
pelijke aanvrage mitsdien geacht moet wor
den de normale eischen, aan het geven van 
onderwijs te stellen, te overschrijden; dat, 
al ware dit anders, bovendien de met de 
aangevraagde voorziening gemoeide uitgave, 
geraamd op f 8000 à f 9000, niet in juiste 
verhouding staat tot de beteekenis, die het 
onderwijs in koken aan eene school voor 
uitgebreid lager onderwijs kan hebben; dat 
derhalve de onderwerpelijke aanvrage ook 
in dit opzicht geacht moet worden de nor
male eischen, aan het geven van onderwijs 
te stellen, te overschrijden; dat de aanvrage 
mitsdien op deze gronden moet worden af
gewezen; 

dat het schoolbestuur van dit raadsbesluit 
bij Ged. Staten van Noordholland in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de raad alléén 
eene beslissing heeft genomen omtrent het 
beschikbaar stellen van gelden voor den 
bouw en de inrichting van een kooklokaal 
bij de onderhavige school, zoodat, daar die 
beschikking geen betrekking heeft op de 
mede in zijn verzoek van 28 Juni 1937 on
der b tot en met f genoemde voorzieningen, 
daarvoor de medewerking geacht moet wor
den te zijn verleend, nu de termijn van drie 
maanden, bedoeld in het te lid van art. 76 
der Lager-Onderwijswet 1920, is verstreken; 
dat voorts het feit, dat het vak koken in het 

L. 1938. 

4e lid van art. 3 dier wet niet genoemd 
wordt, niet ter zake doet, nu bij Ons besluit 
van 27 Februari 1937, n°. 2, vergunning is 
verleend aan de desbetreffende school onder 
meer onderwijs in koken te doen geven; dat, 
hoewel misschien de bevoegdheid, dit vak te 
doen onderwijzen, niet impliceert het recht 
op medewerking van den raad voor de in
richting van de daarvoor benoodigde lokali
teit, de omstandigheid, dat de Kroon die 
bevoegdheid heeft verleend, bewijst, dat in 
casu het geven van kookonderwijs geacht 
moet worden binnen het kader der onder
havige meisjesschool te vallen; dat elders 
meisjesscholen van hetzelfde type als de 
desbetreffende onderwijsinrichting bestaan, 
welke eene gelegenheid voor het onderwijs 
in het koken bezitten, zonder dat hierin 
eene overschrijding van de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
wordt gezien; dat verder, naar zijne mee
ning, uit de in de desbetreffende voordracht 
van burgemeester en wethouders bedoelde 
omstandigheid, dat ook andere schoolbestuc 
ren verzoeken als het onderhavige zouden 
kunnen indienen, niet mag worden afgeleid, 
dat onderwijs in koken aan eene school als 
de onderwerpelijke boven die normale 
eischen zou uitgaan; dat vervolgens zijns 
inziens de overwegingen van den raad, be
trekking hebbende op de kosten, als niet ter 
zake dienende terzijde moeten worden ge
steld, nu deze niet strekken om aan te too
nen, dat onderwijs in koken op zichzelf 
steeds grootere kosten mede zou brengen 
dan het nut van dit onderwijs zou recht
vaardigen, zoodat op dien grond van over
schrijding van de "normale eischen" door 
het geven van kookonderwijs zou moeten 
worden gesproken; dat ten slotte ook de be
oordeeling van de vraag naar de kosten van 
den aanleg der gevraagde voorziening in de 
onderhavige school niet tot de competentie 
van den raad behoort; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 26 
Januari 1938, 4de Afdeeling, n°. 203, het 
beroep ongegrond hebben verklaard, daarbij 
o. a. overwegende, dat het dictum van het 
bestreden besluit luidt: ,,de gevraagde me
dewerking niet te verleenen", zoodat deze 
weigering van medewerking geacht moet 
worden de afwijzing van de geheele, in den 
aanhef van dat besluit aangehaalde aan
vrage van 28 Juni 1937 in te houden, dus 
zoowel het verzoek om beschikbaarstelling 
van gelden voor den bouw en de inrichting 
van een kooklokaal, als het verzoek om be
schikbaarstelling van gelden voor het uit
voeren van de in verband daarmede en op 
zich zelf noodige werkzaamheden; dat trou
wens deze werkzaamheden, zooals burge
meester en wethouders in hun bericht van 
22 November 1937, afdeeling 0 .. n °. 1498, 
omtrent het beroepschrift terecht doen op
merken, ook niet los van de werkzaamheden 
noodig voor het maken van eene keuken' 
konden worden beschouwd, daar hare uit~ 
voering geheel afhing van de wijze, waarop 
het mogelijk zou zijn in de behoefte aan 

34 
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eene keuken te voorzien; dat voorts de 
vraag te beantwoorden valt, of de appellant 
aan Ons besluit van 27 Februari 1937, n °. 
2, waarbij aan hem vergunning is verleend 
aan zijne school o. m. het vak koken te doen 
onderwijzen, het recht kan ontleenen eene 
aanvrage ex art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 in te dienen ter verkrijging van de 
lokaliteit en de inrichting, noodig om dit 
onderwijs te kunnen geven ; dat Ons voor
meld besluit berust op de bepaling, welke 
in het 6e lid van art. go der meergenoemde 
wet is opgenomen; dat deze bepaling, zooals 
zij in verband met de geschiedenis harer 
totstandkoming en hare interpretatie moet 
worden verstaan, geen andere strekking 
heeft dan deze, dat voor sommige scholen, 
welker besturen eene nieuwe onderwijs
methode of eenig vak, niet behoorende tot 
het lager onderwijs, wenschen in te voeren, 
de belemmeringen kunnen worden wegge
nomen, welke de regelen voor de normale 
schoolinrichting daarbij in den weg leggen ; 
dat ten aanzien van de desbetreffende school 
zoodanige belemmeringen zijn weggenomen 
bij Ons besluit van 27 Februari 1937, n °. 2, 
zulks in verband met de daarbij aan den 
appellant verleende vergunning om aan die 
school o . m . het vak koken te doen onder
wijzen; dat echter door Ons besluit voor den 
appellant geen verandering is gekomen in 
het recht, bij art. 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 aan de schoolbesturen toegekend; 
dat dus de bovengenoemde aanvrage uit
sluitend aan dat artikel moet worden ge
toetst; dat het voormelde artikel niet in zoo 
onbeperkten zin mag worden opgevat, dat 
eene gemeente daardoor zou kunnen worden 
verplicht medewerking te verleenen tot het 
doen van uitgaven, voortvloeiende uit den 
bouw en de inrichting van eene lokaliteit, 
t en behoeve van het geven van onderwijs in 
een vak, dat de Lager-Onderwijswet 1920 
naar luid van hare artt . 2 en 3 niet kent ; 
dat mitsdien de ingediende aanvrage geacht 
moet worden uit te gaan boven de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, zoodat de afwijzende beschikking 
van den raad moet worden gehandhaafd; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het eene op 28 Juni 193 7 
bij dat college ingekomen aanvrage in
diende bij den raad der gemeente Amster
dam, waarbij overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de medewerking 
der gemeente werd verzocht voor het uit
voeren van werkzaamheden aan en in het 
gebouw der van de vereeniging uitgaande 
meisjesschool aan de Hondecoeterstraat 6, 
hoofdzakelijk in verband staande met de in
voering van het vak "koken" en voorzoover 
daarmede niet in verband staande, nood
zakelijk voor het verkrijgen van eene betere 
inrichting van het gebouw voor schooldoel
einden ; dat de aangevraagde werkzaamhe
den, blijkens de aanvrage betroffen: a . het 
maken van eene leerkeuken ; b. het maken 
van meerdere W .C.'s; c. het maken van eene 

bergruimte voor het opbergen van leermid
delen, boeken en kaarten : d. het maken van 
een kolenhok; e. het vergrooten van de kap
stokruimte ; f. het wijzigen van de lichttoe
treding naar de gangen; g. het aanschaffen 
van den inventaris voor de leerkeuken; dat 
op deze aanvrage door den raad der ge
meente Amsterdam in zijne vergadering van 
22 September 1937 is beslist, de gevraagde 
medewerking niet te verleenen, welke beslis
sing op 24 September ter kennis van het 
bestuur werd gebracht ; dat het, zich met 
dit besluit niet kunnende vereenigen, daar
van in beroep is gekomen bij Ged. Staten 
van Noordholland; dat het in dat beroep in 
de eerste plaats aanvoerde, dat, daar het 
besluit van den gemeenteraad geen betrek
king had op de sub b tot en met f genoemde 
voorzieningen, deze, nu op 28 September 
1937 de daarvoor vereischte termijn was 
verstreken, moesten geacht worden te zijn 
toegestaan, terwijl het verder ontkende, dat 
het aangevraagde, voorzoover geweigerd, de 
normale eischen overschreed; dat Ged. Sta
ten bij op 3 Februari 1938 aan het bestuur 
toegezonden beschikking van 26 Januari 
1938, dit beroep ongegrond hebben ver
klaard; dat Ged. Staten overwogen, dat, nu 
het dictum van het bestreden besluit luidde 
,,de gevraagde medewerking niet te verlee
nen", dit dictum moest geacht worden terug 
te slaan op de geheele, in den aanhef van 
het gemeenteraadsbesluit aangehaalde, aan
vrage, terwijl zij verder van oordeel waren, 
dat art. 72 der Lager-Onderwijs 1920 niet 
in zoo onbeperkten zin mag worden opgevat, 
dat het eene verplichting zou scheppen tot 
medewerk ing voor uitgaven, voortvloeiende 
uit voorzieningen ten bate van onderwijs in 
één der in de artt. 2 en 3 der wet niet be
kende vakken, weshalve de aanvrage huns 
inziens moest geacht worden de n ormale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, te overschrijden; dat het b estuur 
thans krachtens art. 17 der Lager-Onder
wijswet 1920 van deze beschikking van 
Ged. Staten in beroep komt; dat het dic
tum van het raadsbesluit niet alleen in ver
band met de ingediende aanvrage, maar ook 
in v erband met de aan dit dictum vooraf
gaande en daaraan ten grondslag liggende 
overwegingen m oet worden gezien, aange
zien anders elke motiveering van een dictum 
volkomen overbodig zou kunnen worden ge
acht en zonder meer met afwijzing van eene 
aanvrage zou kunnen worden volstaan, het
geen de Lager-Onderwijswet 1920 echter in 
art. 75, lid 2, tweeden volzin, uitdrukkelijk 
verbiedt; dat het dus zijn standpunt, dat de 
in zijne aanvrage sub b tot en met f ge
noemde voorzieningen, die ook, geheel afge
zien van het inrichten van een kooklokaal, 
noodig zouden zijn, moeten worden geacht 
te zijn ingewilligd, handhaaft; dat het zich 
voor het overige refereert aan zijne bij Ged. 
Staten aangevoerde gronden ; dat het ver
zoekt te beslissen, dat de gevraagde mede
werking alsnog ten volle wordt verleend; 

0 . dat de aanvrage gold de volgende v oor
zieningen: 



531 14 NOVEMBER 1938 

a. het maken van een leerkeuken; 
b. het maken van meerde.re W.C.'s; 
c. het maken van een bergruimte voor het 

opbergen van leermiddelen, boeken en kaar
ten; 

d. het maken van een kolenhok; 
e. het vergrooten van de kapstokruimte; 
f. het wijzigen van de lichttoetreding naar 

de gangen; 
g. het aanschaffen van den inventaris voor 

de leerkeuken; 
dat de gemeenteraad verzuimd heeft, over

eenkomstig art. 75 der Lager-Onderwijsw:-ct 
1920 omtrent de punten b, c, d en e bij ee, 
met redenen omkleed besluit te beslissen; 

dat toch de bewoordingen van het door 
Ged. Staten gehandhaafde raadsbesluit zich 
niet voor een andere uitlegging leenen dan 
dat daarbij een gemotiveerde afwijzende be
schikking slechts wordt gegeven op de aan
vrage, voorzoover zij betreft den bouw en 
de inrichting van een kooklokaal en wat 
daarmede rechtstreeks samenhangt, waartoe 
uitsluitend zijn te berekenen de voorzienin
gen, bedoeld in de punten a en g, zoomede 
die, in punt f vervat; 

dat namelijk, wat dit laatste betreft, na
dere op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur ingewonnen inlichtingen hebben 
uitgewezen, dat het wijzigen van de licht
toetreding naar de gangen thans niet noodig 
-is, doch slechts reden van bestaan zou heb
ben, indien tot den bouw van een leerkeu
ken werd overgegaan, zoodat te dezen aan
.zien van een nauw verband met dien bouw 
kan worden gesproken; 

0 . dat uit het evengemelde verzuim van 
-den gemeenteraad volgt, dat deze krachtens 
art. 76 der Lager-Onderwijswet 1920 moet 
geacht worden tot de medewerking ten op
zichte van de voorzieningen, genoemd in de 
punten b, c, d en e, te hebben besloten; 

dat dus Ged. Staten ten onrechte de aan
vrage, voorzoover zij die punten betrof, in 
hunne beslissing hebben betrokken; 

dat Wij derhalve verder slechts hebben te 
beslissen, of Ged. Staten de afwijzende be
schikking van den gemeenteraad op de aan
vrage, voorzoover deze de punten a, f en g 
betreft, al dan niet terecht hebben gehand
haafd; 

dat deze vraag bevestigend moet beant
woord worden; 

dat toch onderwijs in het vak "koken" 
niet kan worden aangemerkt als lager onder
wijs in den zin der Lager-Onderwijswet 1920, 
zooals dit in art. 2 deze r wet is omschreven 
en ingevolge art. 3 niet uit de openbare kas
sen mag worden bekostigd; 

dat nu wel bij Ons besluit van 2 7 Februari 
r 93 7, n °. 2, met toepassing van art. 90, 6de 
lid, der wet vergunning is verleend tot af
wijking van het eerste lid van art. 90, in 
zooverre, dat in de klassen, waar koken, op
voedkunde en kunstgeschiedenis zullen wor
den onderwezen, twee uren minder zullen 
worden besteed aan de vakken a tot en met 
k, genoemd in het eerste lid van art. 2, in 

dien zin, dat aan de vakken a tot en met k 
toegevoegd mogen worden de vakken koken, 
opvoedkunde en kunstgeschiedenis, doch dat 
deze beschikking geen andere strekking 
heeft en kan hebben, dan om afwijking van 
het bepaalde in het eerste lid van art. 90 
en in verband daarmede van het bepaalde 
in het eerste lid van art. 2 en het 4de lid 
van art. 3 mogelijk te maken, indien aan de 
school in de bedoelde vakken onderwijs zou 
worden gegeven, doch geenszins om het on
derwijs in het vak "koken" - dat naar zijn 
aard als nijverheidsonderwijs is te beschou
wen - voor deze school tot uitgebreid lager 
onderwijs te stempelen, dat door de publieke 
kas geheel of gedeeltelijk zou mogen worden 
bekostigd; 

dat, aangezien hier derhalve van lager 
onderwijs, in den zin der wet, geen sprake 
is, door inwilliging van de aanvrage de nor
male eischen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, zouden worden over
schreden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. het bestreden besluit van Ged. Staten 
van Noordholland, alsmede het besluit van 
den raad der gemeente Amsterdam van 22 
September 1937, n °. 558, voorzoover deze 
colleges de door het schoolbestuur gevraagde 
voorzieningen, genoemd onder b, c, d en e 
in hunne beslissingen hebben betrokken, te 
vernietigen, met beslissing, dat de gemeen
teraad krachtens art. 76, 1e lid der Lager
Onderwijswet 1920 geacht moet worden tot 
de met betrekking tot deze voorzieningen 
gevraagde medewerking te hebben besloten · 

2 °. het beroep voor het overige onge~ 
grond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

14 November 1938. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Grondwet art. 7; Ge
meentewet art. 168; Verord. Straatpoli
tie v. Arnhem art. 42bis). 

Het 0 . M . komt terecht op tegen de 
uitspraak van den Kantonr. volgens 
welke het bewezenverklaarde: ,,dat ver
dachte op 16 April 1938 des namiddags 
± 1½ uur in de gemeente Arnhem op 
den openbaren weg . . . . .. welke open
bare weg in het belang der openbare 
orde of veiligheid door B . en W. dier 
gemeente was aangewezen bij . .. ... , de 
aandacht heeft gevestigd op een cou
rant genaamd " de Nationaal Socialist", 
door deze courant voor een ieder zicht
baar op de borst te houden," niet een 
strafbaar feit zoude zijn. Het bewezene 
levert op overtreding van art. 42bis j 0

• 

art. 1 der Verordening op de Straat
politie i.v. m. het bij openbare kennis
geving bekend gemaakt besluit van B. 
en W. van 27 Oct. 1926 n °. 2614, op 
welke overtreding bij art. 71 der Ver-
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ordening straf is gesteld, welke wette
lijke voorschriften in deze toepassing 
hadden behooren te vinden. [Aldus ook 
Adv.-Gen. Rombach]. 

Ten principale rechtdoende en het be
wezenverklaarde qualificeerende, spreekt 
de H. R. een veroordeeling uit. 

Op het beroep van den Ambtenaar van 
het 0. M . bij het Kantongerecht te Arnhem, 
requirant van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van dat Kantongerecht van 29 Juni 
1938, waarbij J. B., monteur te Oosterbeek, 
ter zake van het te zijnen laste bewezen 
verklaarde van alle rechtsvervolging is ont
slagen, zulks nadat requirant had gevorderd 
de veroordeeling van gerequireerde tot een 
geldboete van vier gulden en twee dagen 
vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Bij vonnis van den Kantonrechter te Arn
hem van 29 Juni 1938 werd ten laste van 
gerequireerde bewezen verklaard, dat hij op 

16 April 1938 des namiddags omstreeks 
1½ uur in de gemeente Arnhem op den voor 
het openbaar verkeer openstaanden rijweg, 
het Willemsplein, welke openbare weg in 
het belang van de openbare orde of veilig
heid door Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente was aangewezen bij besluit van 
2 7 October 1936 N ° . 2614, welk besluit op 
27 October 1936 door aanplakking is be
kend geJilaakt, de aandacht heeft gevestigd 
op een courant genaamd "de Nationaal So
cialist", door deze courant voor een ieder 
zichtbaar voor de borst te houden. 

Requirant had ter zake van dit feit, dat 
volgens hem viel onder art. 42bis der Ver
ordening op de straatpolitie te Arnhem, lui
dende: Het is verboden op openbare wegen 
en op dagen of gedeelten van dagen, in het 
belang van de openbare orde of veiligheid 
door B. en W . aan te wijzen, en bij open
bare kennisgeving bekend te maken, ge
drukte of geschreven stukken of afbeeldin
gen te koop aan te bieden, te verspreiden, 
aan te bevelen, aan te kondigen of hierop 
de aandacht te vestigen, krachtens art. 71 
der zelfde verordening, waarin de strafbe
paling is vervat, oplegging gevorderd van 
een geldboete van f 4 of 2 dagen hechtenis , 
maar de Kantonrechter ontsloeg gerequi 
reerde van alle rechtsvervolging te dier zake 
op grond dat het bewezenverklaarde niet 
zou zijn een strafbaar feit . 

Nadere redenen voor deze laatste beslis
sing worden in de aanteekening van het 
mondeling vonnis niet vermeld. 

Bij tijdig ingediende memorie stelt requi
rant als cassatiemiddel voor : Schending on
der meer van art. 351 Sv. en van boven
genoemde artikelen der gemeenteverorde
ning van Arnhem door gerequireerde van 
alle rechtsvervolging te ontslaan, ofschoon 
het bewezene het strafbare feit oplevert in 
bovengenoemde artikelen omschreven. 

Het middel komt mij gegrond voor. 

Naar de reden, die den Kantonrechter er 
toe heeft geleid te beslissen dat het bewe
zene geen strafbaar feit oplevert, kan slechts 
worden gegist. 

Ligt de reden in de bevoegdverklaring 
van B. en W. om nadere regels te stellen ter 
uitvoering van de verbodsbepaling, dan is 
zij zeker onjuist, krachtens de duidelijke be
paling van art. 169 der Gemeentewet. (c.f. 
Uw arrest van 18 Nov. 1935 N. J. 1936 n °. 
40). Ligt zij in strijd met art. 7 der Grond
wet, dan is zij eveneens onjuist, omdat uit 
de nadere regeling van B. en W. zooals deze 
is vervat in het Besluit van 27 October 1936 
n °. 2614 volgt, dat dit college niet een alge
meen ':'erbod heeft uitgevaardigd, maar 
slechts m het belang der openbare orde en 
veiligheid ( van het verkeer blijkbaar) een 
aantal Arnhemsche straten heeft aangewe
zen, waarop het tusschen 12 uur 's middags 
en 12 uur 's nachts verboden is te colpor
teeren met gedrukte of geschreven stukken 
of afbeeldingen. (c.f. bovengenoemd arrest 
en Uw arrest van 28 Juni 1920 W. 10616 
N. J . 1920, bladz. 810) . 

Ik concludeer tot vernietiging van het be
streden vonnis, doch alleen voorzoover een 
ontslag van alle rechtsvervolging is uitge
sproken en dat Uw Raad ten principale 
rechtdoende zal beslissen, dat het bewezene 
strafbaar is als opleverende: het te Arnhem 
op openbare wegen en op dagen of gedeelten 
van dagen in het belang van de openbare 
orde of veiligheid door Burgemeester. en 
Wethouders aangewezen en bij openbare 
kennisgeving bekend gemaakt op gedrukte 
of geschreven stukken of afbeeldingen de 
aandacht vestigen. 

Voorts dat Uw Raad den gerequireerde te 
d~zer zake strafbaar zal verklaren, aange
zien van geen reden is gebleken, waarom hij 
dit niet zou zijn ~n, gezien art. 42 bis en 71 
van de Verordenmg op de Straatpolitie in 
de gemeente Arnhem, benevens art. 23 en 
91 Sr. den gerequireerde zal veroordeelen 
tot een geldboete van f 4 - bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door hech
tenis van 2 dagen, zijnde deze straf geëven
redigd aan de beteekenis van het feit. 

Tenslotte dat Uw Raad zal bevelen, dat 
de twee exemplaren van de Nationaal So
cialist na verloop van acht dagen zullen 
worden teruggegeven aan gerequireerde. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie door 

den requirant voorgesteld bij schrift~ur en 
luidende : 

"S. door v. of door niet-toepassing van de 
artt. 350, 351 , 352, 359 en 398 van Sv. en 
van de artt. 1, 42bis en 71 der Verordening 
op de Straatpolitie in de gemeente Arnhem 
n °. 1048 en van het besluit van B. en W. 
van 27 October 1936 n °. 2614, welk besluit 
op 27 October 1936 door aanplakking is be
kend gemaakt; 

doordat de Kantonrechter het den ver-



533 14 NÖVEMBER 1938 

dachte te laste gelegde heeft bewezen ver
klaard, maar het bewezenverklaarde niet 
heeft geacht te zijn een strafbaar feit en 
verdachte mitsdien heeft ontslagen van alle 
rechtsvervolging te dier zake ; 

zulks ten onrechte; 
overmits; 
nu de Kantonrechter het te laste gelegde 

feit bewezen acht, dit het strafbare feit op
levert omschreven in art. 42bis der boven
genoemde verordening en bij art. 71 dier 
verordening strafbaar gesteld"; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequireerde is bewezen verklaard : 
dat hij enz. (zie Conclusie); 

0. dat na te noemen artikelen van de 
Verordening op de Straatpolitie in de ge
meente Arnhem, voorzooveel hier van be
lang, luiden: 
art. 42bis, - in de verordening opgenomen 
onder het opschrift: ,,Bepalingen in het be
fang van de orde op den openbaren weg"; 
(zie conclusie al. 2) ; 

art. 1 : .,In deze verordening wordt ver
staan onder : .,openbare weg": alle, -zij het 
ook met eenige beperking, voor het publiek 
verkeer openstaande wegen, pleinen," enz. 

terwijl volgens art. 71 overtreding van 
art. 42bis wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes dagen of geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden; 

dat voorts bij besluit van B. en W. der 
Gemeente Arnhem van 27 October 1936, 
n °. 2614, - volgens de bewezenverklaring 
nog dienzelfden dag door aanplakking be
kend gemaakt - , gelet op voormeld art. 
42bis, als openbare weg, waarop het dage
lijks van 12 uur 's middags tot 12 uur 
's nachts verboden zal zijn gedrukte of ge
schreven stukken of afbeeldingen te koop 
aan te bieden, te verspreiden, aan te be
velen, aan te kondigen of hierop de aan
dacht te vestigen, onder meer is aangewezen 
het Willemsplein ; 

0 . dat in de aanteekening van het bestre
den mondeling vonnis in het proces-verbaal 
der terechtzitting, na bovengenoemde be
wezenverklaring, voorkomt: ,,Het bewezen
verklaarde is niet een strafbaar feit, en ver
dachte ontslagen van alle rechtsvervolging 
te dier zake"; 

dat het middel terecht daartegen opkomt, 
daar het bewezene inderdaad oplevert over
treding van voormeld art. 42bis juncto art. 
1 der Verordening op de Straatpolitie in de 
gemeente Arnhem, in verband met voren
genoemd bij openbare kennisgeving bekend 
gemaakt besluit van Burgemeester en Wet
houders van genoemde gemeente van 2 7 
October 1936, N °. 2614, op welke overtre
ding bij art. 71 der Verordening straf is ge
steld, welke wettelijke voorschriften in deze 
toepassing hadden behooren te vinden, het
geen, nu in de aanteekening van het mon
deling vonnis geenerlei grond wordt ge
noemd waarom zulks niet het geval zoude 
zijn, nader betoog niet behoeft; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch 
alleen voorzooveel daarbij het ten laste van 

gerequireerde bewezenverklaarde niet straf
baar is verklaard en hij te dier zake van 
alle rechtsvervolging is ontslagen; 

En in zooverre rechtdoende volgens art. 
105 Wet R. 0 . ; 

Verstaat dat het bewezenverklaarde uit
maakt: ,,te Arnhem op een openbaren weg 
en op een gedeelte van een dag, in het be
lang van de openbare orde of veiligheid 
door Burgemeester en Wethouders aange
wezen en bij openbare kennisgeving bekend 
gemaakt, op een gedrukt stuk de aandacht 
vestigen" , strafbaar ingevolge bovenaange
haalde wettelijke voorschriften; 

Verklaart gerequireerde deswege straf
baar, nu van eenigen grond, waaruit het 
tegendeel zou volgen, niet is gebleken; 

Gezien voorts artt. 23 en 91 Sr., en in 
aanmerking genomen de beteekenis van het 
begane feit: 

Veroordeelt gerequireerde tot een geld
boete van vier gulden, met bepaling van den 
duur der vervangende hechtenis op twee 
dagen. 

(N. J.) 

14 November 1938. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Wet Inkomstenbelas
ting 1914 art. 125; Sv. art. 142) . 

Hoewel art. 125 lid 1 van de Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 de amb
tenaren der directe belastingen belast 
met het opsporen van "overtredingen 
dezer wet", blijkt uit het tweede lid 
van dat artikel - waarin, in onmiddel
lijke aansluiting aan het eerste lid, 
wordt gesproken van een proces-verbaal 
dier ambtenaren o. m. betreffende de 
.,overtreding van art. 123" - duidelijk, 
dat in genoemd eerste lid de uitdruk
king "overtredingen dezer wet", niet 
zoo eng moet worden genomen, dat 
daarmede alleen bedoeld zijn overtre
dingen in de wet zelve omschreven. 

Ook een overtreding van de bepa
lingen bij algemeenen maatregel van 
bestuur, krachtens art. 104 vastgesteld, 
moet worden beschouwd als behoorende 
tot de "overtredingen dezer wet". 

Op het beroep van den Rijksadvocaat te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van den Politierechter bij de 
Arr.-Rechtb. aldaar van 22 Juni 1938, waar
bij de gerequireerde A. J. V., schippers
knecht, zonder bekende woon- of verblijf
plaats binnen of buiten het Koninkrijk, ter 
zake van "door een tot de bemanning van 
een binnenschip behoorend persoon buiten 
de maanden Mei, Juni en Juli, niet aan 
een ambtenaar der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen, op diens vorde
ring vertoonen van een aan hem in het loo
pend belastingjaar volgens art. 4 van het 
Koninklijk Besluit van 27 April 1929 S. 215, 
afgegeven geldig bewijs of een aan hem in 
dat belastingjaar volgens art. 6 van dat 
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K. B .- afgegeven geldige verklaring, zonder 
aan dien ambtenaar ten diens genoegen 
aan te toonen dat hij behoort tot de perso
nen bedoeld in art. 2 letter b of dat hij, na 
onder een der niet in art. 1 bedoelde kan
toren te zijn opgespoord, ten ontvangkan
tore van de gemeente van opsporing zeker
heid heeft gesteld voor de over het loopend 
belastingjaar verschuldigde belasting", met 
aanhaling van de artt. 123, 104, 124 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 4, 7 
van het K . B . van 27 April 1929 S. 215, 23, 
91 Sr. is veroordeeld tot eene geldboete 
van veertien gulden en twee weken vervan
gende hechtenis; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

D e Rijksadvocaat te 's-Gravenhage is re
quirant van cassatie in de zaak tegen zeke
ren Verhagen, die bij vonnis van den Poli
tierechter te 's-Gravenhage van 22 Juni 
1938 wegens overtreding van art. 7 van het 
K . B. van 27 April 1929 S . 215, houdende 
bepalingen ter verzekering van de belastin
gen naar inkomen en vermogen, te heffen 
van binnenschippers en van tot de beman
ning van een binnenvaartuig behoorende 
personen, die binnen het Rijk hun bedrijf 
of beroep uitoefenen, zonder er een vaste 
woonplaats te hebben, was veroordeeld tot 
een geldboete van 14 gulden of twee weken 
hechtenis. 

De Politierechter had als eenig bewijs
middel van het feit gebezigd het in den 
wettelijken vorm opgemaakte proces-ver
baal van den ambtenaar der Directe B e
lastingen, Invoerrechten en accijnzen W. H . 
Freeke, die uit eigen waarneming de over
treding, bestaande in het niet vertoonen 
van bewijsstukken en het niet aantoonen 
van redenen van vrijstelling had gecÓnsta
teerd en gerelateerd. Indien dus kon wor
den aangenomen, dat genoemde ambtenaar 
bevoegd was tot de opsporing van de over
tredingen der krachtens art. 104 der wet op 
de inkomstenbelasting bij voornoemden al
gemeenen maatregel van bestuur vastge
stelde bepalingen, zou tegen de bewezen
verklaring geen formeel bezwaar kunnen 
worden gemaakt, omdat deze in overeen
stemming zou zijn met het laatste lid van 
art. 344 Sv. 

Intusschen de vraag is juist of een amb
tenaar der directe belastingen wel met de 
opsporing van deze strafbare feiten is be
last. Het cassatieberoep vindt in deze vraag 
zijn reden van bestaan. De R ijksadvocaat 
wenscht, terwijl hij zelf zich met de opvat
ting van den Politierechter, dat het bewijs
materiaal voldoende is, wel kan vereenigen, 
een uitspraak in hoogste instantie. Blij k
baar wordt deze wensch, zooals de geachte 
requirant in een tijdig ingediende memorie 
van cassatie meedeelt, gemotiveerd door de 
beslissingen van eenige Politierechters, die 
aan een proces-verbaal van bovengenoem
den aard bewijskracht hebben ontzegd. 

De opsporingsbevoegdheid van bovenge-

noemden assistent der Directe Belastingen 
kan alleen worden ontleend aan art. 125 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
luidende : M êt het opsporen van overtre
dingen dezer wet zijn, behalve de bij art. 
141 nos. 1 en 3-6 Sv. aangewezen per
sonen, belast de ambtenaren der directe 
belastingen, en in een tweede lid: Zij ma
ken van hunne bevinding proces-verbaal 
op, dat bij overtreding van art. 121, 122 of 
123 den bekeurde in afschrift wordt mede
gedeeld. 

Erkend moet worden dat deze redactie 
niet gelukkig is. Het woord "overtreding" 
kan twee beteekenissen hebben. 1 °. die van 
,,handeling in strijd met", zoodat overtre
ding der wet beteekent: handeling in strijd 
met de wet. 2 °. wordt overtreding in ons 
strafrecht gebruikt als technische benaming 
ten dienste eener om bijzondere redenen 
praktische splitsing der strafbare feiten in 
,,misdrijven en overtredingen". Noch de
eerste, noch de tweede beteekenis kan in 
art. 125 voornoemd bedoeld zijn. 

Als de eerste beteekenis bedoeld was, 
zou aan de ambtenaren een veel te ruime 
bevoegdheid zijn toegekend. Subalterne 
ambtenaren der belastingen en ook de ge
wone politiebeambten zouden dan moeten 
onderzoeken bijv. of de inspecteur der di
recte belastingen zijn verplichting om aan
giftebiljetten uit te reiken (art. 48) en 
aanslagen vast te stellen (art. 69) wel be
hoorlijk nakomt. Ja zelfs zouden deze lie
den moeten onderzoeken of de rechter zich 
wel houdt aan de grenzen der bij de wet 
bepaalde straffen. 

Als daarentegen de tweede beteekenis be
doeld was, zou overtredingen der wet be
teekenen : de feiten strafbaar volgens art. 
121, 122 en 123, die door art. 124 het etiket 
"overtreding" hebben gekregen. Volgens die 
beteekenis zou het proces-verbaal dat bij 
het onderhavige vonnis tot eenig bewijs
middel heeft gestrekt, dit ook inderdaad 
kunnen zijn, want het onderhavige feit is 
als overtreding eener krachtens art. 104 bij 
algemeenen maatregel van bestuur vastge
stelde bepaling strafbaar volgens art. 123. 

Toch is ook deze beteekenis van het 
woord in art. 125 zeker niet bedoeld. In de 
eerste plaats volgt dit rechtstreeks uit het 
tweede lid. Aangezien blijkens art. 124 de 
feiten strafbaar volgens art. 121, 122 en 123 
de eenige tot overtreding gestempelde fei
ten zijn, zou dit 2e lid dan geen onderschei
ding b ehoeven te maken en kunnen lui
den: zij maken van hun bevinding proces
verbaal op, dat den bekeurde in afschrift 
wordt meegedeeld. Bovendien is het de 
stellige bedoeling der wet, die ook in de 
praktijk tot dusverre steeds gevolgd is, dat 
de ambtenaren der directe belastingen ook 
de misdrijven opsporen. Het voornaamste 
strafbare feit, de opzettelijk onjuiste aan
gifte wordt steeds door den inspecteur der 
directe belastingen opgespoord. 

Wij kunnen dus geen der gangbare be
teekenissen van het woord in art. 125 ge-
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bruiken. De eene is te ruim, ofschoon dan 
niet voldoende voor de onderhavige zaak, 
de andere te eng, ofschoon voor de onder
havige zaak wel bruikbaar. 

Hoe dan? De eenige oplossing is dat Wij 
het woord overtreding in art. 125 opvatten 
in de beteekenis van, strafbaar feit in het 
algemeen. Overtredingen dezer wet betee
kent dan feiten bij deze wet strafbaar ge
steld. (c.f. art. 124). Dit is de eenige oplos
·sing die aan het woord overtreding in art. 
125 re en 2e lid dezelfde beteekenis geeft , 
wat toch noodzakelijk is. De eenige oplos
sing bovendien die met de bedoeling van 
den wetgever strookt. M . i . doet zij den 
woorden van de wet ook geen geweld aan 
en is er geen bezwaar tegen haar te aan
vaarden. Alle moeilijkheden worden op deze 
wijze opgelost en in het bij zonder blijkt 
dan ook, dat in het onderhavige vonnis een 
wettig bewijsmiddel is gebruikt. 

Ik concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur : 
• ,,S. of v . t. van de artt. 141, 142 , 338, 

339, 341, 344, 348, 350, 351, 358, 359, 367 
en 528 Sv., 104, 123, 124, 125 en 126 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 4, 6 
en 7 van het K. B . van 27 April 1929, S . 
2 1 5, door het bewijs, dat gerequireerde het 
hem bij inleidende dagvaarding telaste ge
legde feit heeft begaan, uitsluitend te ont
leenen aan een proces-verbaal van een amb
tenaar der directe belastingen, ten onrechte 
aangezien zoodanige ambtenaar te dezer 
zake geen opsporingsbevoegdheid toekomt;" 

Ten aanzien van het middel van cassatie: 
0. dat, blijkens het bestreden vonnis, de 

bewezenverklaring, opleverende de overtre
ding hiervoor gequalificeerd, uitsluitend 
steunt op een proces-verbaal van den Amb
tenaar der Directe Belastingen, Invoer
rechten en Accijnzen Willem Hendrik Free
ke te Delft, hetgeen, volgens de toelichting 
van het cassatiemiddel in strijd met de wet 
zoude zijn, daar de betrokken verbalisant 
niet behoort tot de in art. 141 Sv. aange
wezen opsporingsambtenaren, terwijl even
min de betrokken ambtenaar de bevoegd
heid tot het opmaken van een bewijskrach
tig proces-verbaal kan ontleenen aan art. 
125 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, welk artikel alleen spreekt van over
tredingen dier wet en niet van overtredingen 
van ingevolge die wet uitgevaardigde alge
meene maatregelen van bestuur; 

0 . dienaangaande: 
dat art. 125 voornoemd in zijn eerste lid 

de ambtenaren der directe belastingen be
last met het opsporen van "overtredingen 
dezer wet"; dat uit het tweede lid van dit 
artikel, waarin, in onmiddellijke aansluiting 
aan het eerste lid, wordt gesproken van een 
proces-verbaal dier ambtenaren onder meer 

betreffende de " overtreding van art. 123", 
duidelijk blijkt, dat in het eerste lid de 
uitdrukking "overtreding dezer wet", niet 
zoo eng moet worden opgevat, dat daar
mede alleen bedoeld zijn overtredingen in 
de wet zelve omschreven ; - dat immers 
art. 123 handelt over overtreding der krach
tens art. 104 bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgestelde bepalingen - waartoe 
de overtreding, waarvoor gerequireerde is 
schuldig verklaard, behoort - , en genoemd 
art. 123 de straf, op die overtreding gesteld, 
bepaalt, zoodat ook zulk een overtreding 
moet worden beschouwd als behoorende 
tot de "overtredingen dezer wet" in den 
zin, waarin art. 125, eerste lid voormeld 
deze uitdrukking gebruikt; 

0 . dat het middel derhalve niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

16 Nn ·ve,nber 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39bi.j). 

Een woonwagenbewoner, die met zijn 
gezi n in Dec. 1937 naar B. was gekomen 
en volgens zijn zeggen voornemens was al 
daar evenals het vorig jaar de winter
maanden door te breng-en, moet geacht 
worden op 1 J a n. 1938 zijn meer duurzaam 
verblij f of hoofdverblijf in den zin van 
art. 39bis te hebben gehad in de gemeente 
B. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Bussum tegen de be chikking 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 25 
Mei 1938, l e a fdeeling, N°. 249, waarbij met 
toepassing van art. 39bis der Armenwet is 
bepaald, dat de kosten van het vervoer- naar 
en de verplegi ng in het Sint J an's Ziekenhuis 
te Laren (N.-H.) van den armlastigen woon
wagenbewoner Lambertus Gerrits komen ten 
1 aste van de gemeente Bussum ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 ovember 1938 , N°. 583; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 November 1938, 
N°. 12024, Afdeeling Armwezen; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de overwegingen, dat in den nacht van 31 
December 1937 op 1 J anuari 1938 de woon• 
wagenbewoner Lambertus Gerrits, verblij f 
houdende in het woonwagenkamp te Bussum, 
doch gedomicilieerd te Amsterdam, te Laren 
het slachtoffer is geworden van een vecht
partij , waarbij hij zoodanige verwondingen 
opliep, dat zijne onverwijlde opneming in een 
ziekeninrichting noodzakelijk was, in verband 
waarmede hij naar het Sint J an's Ziekenhuis 
te Laren werd vervoerd; dat, aangezien Ger
rits niet in staat was de kosten van vervoer 
naar en verpleging in dit ziekenhuis te be
talen, deze kosten door het burgerlijk arm
bestuur te Laren voorloopig voor zijne reke
ning zijn genomen; dat het gemelde armbe
stuur, niet wetende, in welke gemeente Ger
r its ten tijde van zijne opneming in het zie-
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kenhuis hoofdverblijf had, wowel aan het 
gemeentebestuur van Amsterdam als aan dat 
van Bussum, met een beroep op art. 39bis der 
Armenwet, restitutie heeft verwcht van de 
vorenbedoelde kosten ; dat van de zijde van 
het gemeentebestuur van Amsterdam tegen 
deze restitutie bezwaar is gemaakt op grond, 
dat art. 39bis der Armenwet in het algemeen 
niet van toepassing wu zijn op schippers, 
zwervers en woonwagenbewoners ; dat van
wege het gemeentebestuur van Bussum even
eens bezwaar is gemaakt aan het verzoek van 
het burgerlijk armbestuur te Laren te voldoen 
en wel op grond, dat Gerrits ten tijde van 
zijn opneming in het ziekenhuis geen hoofd
verblijf te Bussum had ; dat de genoemde in
stelling, zich vereenigende met het bezwaar 
van het gemeentebestuur van Amsterdam, om
dat uit niets is kunnen blijken, dat Gerrits te 
Amsterdam inderdaad hoofdverblijf heeft ge
had, het bezwaar van het gemeentebestuur 
van Bussum niet heeft kunnen aanvaarden; 
dat het burgerlijk armbestuur te Laren als 
grond voor zijn verwek om een beslissing in
gevolge art. 39bis der Armenwet heeft aan
gevoerd, dat Gerrits sedert 23 December 1937 
in de gemeente Bussum verblijf hield, zoodat 
die gemeente als zijn hoofdverblijf moet wor
den aangemerkt; dat het standpunt van de 
genoemde instelling van de zijde van B . en W . 
van Bussum op de volgende gronden is be
streden; dat art. 39bis der Armenwet in het 
a lgemeen niet van toepassing is ten aanzien 
van schippers, zwervers en woonwagenbewo
ners, met dien verstande, dat, zooals bij Ons 
besluit van 14 October 1937, N°. 64, is be
slist, een woonwagenbewoner, die in de win
termaanden steeds in een bepaalde gemeente 
verblijf houêlt en overigens trekkende is , doch 
daarbij in het bevolkingsregister van die be
paalde gemeente blijft ingeschreven staan, 
voor de toepassing van art. 39bis geacht kan 
worden in deze gemeente meer duurzaam ver
blijf te houden ; dat Gerrits nimmer te Bus
sum is ingeschreven geweest, doch steeds te 
Amsterdam gedomicilieerd is gebleven ; dat 
hij in Bussum slechts verblijf heeft gehouden 
gedurende de tijdvakken van 3 tot 14 April 
1935,. van 4 tot 7 Juli 1935, van 13 April tot 
1 Mei 1936, van 7 December 1936 tot 1 Mei 
1937 en van 23 December 1937 tot 1 J anuari 
1938; dat mitsdien Gerrits, die in de laatst
verloopen drie jaren slechts één winter in 
Bussum heeft vertoefd , niet geacht kan worden 
ten tijde van zijne opneming in het ziekenhuis 
-hoofdverblijf in de gemeente Bussum te heb
ben gehad; dat hun college meent te moeten 
overwegen, da t uit de feiten gebleken is, dat 
Gerrits sedert 1935 telkens na korter of langer 
tijdsverloop in de gemeente Bussum is terug
gekeerd; dat Gerrits, die tijdens de winter
maanden van 1936 op 1937 te Bussum heeft 
vertoefd, naai· door den vertegenwoordiger 
van de gemeente Laren werd aangevoerd, uit
cll'Ukkelijk zijn voornemen te kennen heeft ge
geven, ook den winter van 1937 op 1938 in 
de gemeente Bussum door te brengen; dat de 
juistheid hiervan moet worden aangenomen, 
nu Gerrits in zijne onder dagteekening van 17 
Juni 1937 tot Onzen Commissaris in Noord
Holland gerichte aanvrage om vergunning tot 
het als woning gebruiken van een woonwagen 

voor de behandeling van deze aanvrage Bus
sum als bepaalde woonplaats heeft gekozen; 
dat ook in de vragenl ijst, bij die aanvrage 
overgelegd, achter de vraag onder 15b, lui
dende : ,,In welke gemeente of gemeenten 
houdt de aanvrager en houden dio personen 
(namelijk degenen, wier naam hij verzoekt te 
vermelden in de vergunning) zich het meest 
op?", als antwoord is gesteld: ,,Gemeente 
Bussum" ; dat op grond van het vorenstaande 
de gemeente Bussum, waar Gerrits ook thans 
vertoeft, voor de toepassing van art. 39bis der 
Armenwet moet worden aangemerkt als de ge
meente, waar hij ten tijde van zijne opneming 
in het ziekenhuis meer duurzaam verblijf had ; 

dat B . en W. van Bussum in beroep aan
voeren, dat Gerrits meestal slechts gedurende 
zeer korten tijd te Bussum verbleef; dat hij 
nimmer in . het bevolkingsregister van Bussum 
ingeschreven is geweest; dat hij ook in andere 
gemeenten wel vertoefde gedurende perioden 
van eenige maanden aaneen; dat hij voor zijn 
laatste komst te Bussum te Amersfoort ver
blijf hield van 8 September tot 23 December 
1937 ; dat Geel . Staten zich bij hun beslissing 
in belangrijke mate hebben laten le iden door 
twee door Gerrits afgelegde verklaringen; 
dat huns inziens aan dergelijke ver klaringen 
niet zulk een groote waarde mag worden toe
gekend ; dat de feiten met die verklaringen 
niet in overeenstemming zijn ; dat de feiten 
aantoonen, dat Gerrits, die bij het indienen 
van zijn door Geel . Staten bedoelde aanvraag 
om vergunning voor liet gebruik van een 
woonwagen zich n iet te Bussum bevond, tus
schen dat tijdstip (17 Juni 1937) e dat van 
het hem overkomen ongeval (1 J anuari 1938} 
slechts van 23 December 1937 tot 1 J anuari 
1938 te Bussum heeft vertoefd ; d t , indien 
voorts een beroep wordt gedaan op eene ver
klaring van Gerrits, dat hij voornemens was, 
den winter van 1937 op 1938 in Bussum door 
te brengen, daartegenover mag worden ge
steld, dat hij niet in staat is geweest om aan 
te toonen, dat hij dat voornemen inderdaad 
wu uitvoeren; dat zij wijders voor hun op
vatting ook steun vinden in art. 39bis, 3e lid, 
der Armenwet, waarin is bepaald, dat de 
kosten komen ten laste van de gemeente, waar 
de verpleegde voor de opneming in de zieken
inrichting meer duurzaam verblijf heeft ge
had ; 

0. dat deze man, die met zijn gezin in De
cember 1937 naar Bussum was gekomen en 
volgens zijn zeggen voornemens was aldaar 
evena1s h et vorig jaar de wintermaanden door 
te brengen, naar Ons oordeel moet gaacht wor
den op 1 Januari 1938 zijn meer duurzaam 
verblij f of hoofdverblijf in den zin van art. 
39bis der Armenwet te hebben gehad in de 
gemeente Bussum ; 

dat, nu ook overigens in dit geval het be
paalde bij art. 39bis van toepassing was, Geel. 
Staten terecht de gemeente Bussum met de 
kosten van het vervoer naar en de verpleging 
in het ziekenhuis te Laren van Gerrits hebben 
belast; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (A. B.) 
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16 No ve,nber 1938. KONINKLIJK BESLU IT. 
(Gemeentewet art. 228d). 

Nu de gemeente voor niet te hoogen 
prij s de hand kan leggen op eenige per
ceelen, welke voor het tot stand brengen 
van een goede verbinding bij de uitvoe
Ying van een ui tbre idingspl an noodig zijn, 
moet de gelegenheid d;rnrtoe worden open
gelaten, zulks temeer waar de kans op 
verlies op dien aankoop voor het grond
bedrijf ge ring is, en het maken van een 
behoorlijke winst op de onderhav ige trans
actie geenszins uitgesloten is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Utrecht tegen het be
slui t van Geel . Staten van Utrecht van 26 
Apri l 1938, N °. 1590/1156, afdeeling 3, waar
bij goedkeuring is onthouden aan het raads
hesluit dd. 16 December 1937 , N°. 199/655/4 
O.W., tot aankoop van perceelen aan en na
bij de Lagenoord ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 October 1938, N °. 508; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 November 1938, 
N°. 27714, afdeeling Binnenl andsch Bestuur; 

0 . dat Ged. Staten van Utrecht bij hun 
genoemd besluit goedkeuring hebben onthou
den aan het besluit van den raad der ge
meente Utrecht van 16 December 1937 tot 
onderhandschen aankoop van de perceelen, ge
legen aan en nabij de L agenoord, kadastraal 
bekend gemeente Lauwerecht, sectie C, num
mers 47 , 48, 49, 50 en 51, ter gezamenlijke 
oppervl akte van 1146 m2 voor den prijs van 
f 10,000 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
rlat de gemeenteraad wenscht over te gaan 
tot aankoop van de voormelde perceelen, hoe
wel deze volg"ns het voorstel van 11 Decem
ber 1937 , N°. 199/655/3 O.W. (Gedrukte ver
zameling 1937 , N°. 286 bû ) van B. en W. 
aan den raad, ,,niet in het uitbreidingsplan 
.. Pijlsweert" zijn gelegen en voor de uitvoe
r ing van dat plan dus trikt genomen niet noo
dig zijn" ; dat B. en W. in hun bericht van 
24 Maart 1938 berekenen, dat de exploitatie 
van de voormelde perceelen een batig saldo 
van f 3000 zou kunnen opleveren ; dat bij de 
berekenjng van dit saldo rekening is gehou
den met den verkoopprijs van f 15 voor den 
m2, welke verwachting nader wordt toegelicht 
in het bericht van 15 April 1938; dat echter 
aan hun coll ege een verkoopprijs van f 15 
voor den m2, in verband met de ligging van 
deze perceelen en den prijs voor anderen grond 
door de gemeente bedongen niet aannemelijk, 
althans zeer twijfelachtig voorkomt; dat voorts 
de geldelijke toestand van de gemeente Utrecht 
,.oodanig is, dat niet strikt noodzakelijke uit
gaven achterwege dienen. te blijven; dat blij
kens de bovenaangehaalde zinsnede uit het 
voorstel van B. en W. aan den raad de voor
genomen aankoop - en dus de daaruit voort
vloeiende uitgaaf - niet strikt noodzakelijk 
zijn te achten ; dat om deze redenen het in 
den aanvang omschreven raadsbesluit voor 
goedkeuring niet in aanmerking kan komen ; 

dat van di t besluit de raad der gemeente 

Utrecht bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat deze aankoop is gegrond op de 
overweging, dat de perceelen, hoewel niet bin
nen de grens van het uitbreidingsplan " Pijls
weert" vall ende en derhalve voor uitvoering 
van dat uitbreidingsplan, strikt genomen, niet 
noodig, dan toch in de onmiddellijke nabij
heid van het pl an zijn gelegen ; dat deze per
ceel en met een aantal andere destijds niet in 
het uitbreidingsplan zijn opgenomen in ver
band met de hooge kosten, welke, naar ver
wacht werd, aan den aankoop daarvan ver
bonden zouden zijn ; dat niettemin het voor
noemde uitbreidingsplan te eeniger tijd over 
deze gronden zijn voortzetting zal moeten 
vinden en dat zulks in verband met de alge
heele wijziging van den toestand ter plaatse, 
naar te voorzien is, binnen afzienbaren tijd 
aan de orde moet worden gesteld ; dat de ge
meente in verband daarmede een gunstige 
gelegenheid om zich het bezit van de voor het 
totstandkomen van een goede aansluiting noo
dige perceelen te verzekeren, moet aangrijpen, 
zulks teneinde te voorkomen, dat die perceelen 
door het uitvoeren van eventueele bouwplan
nen daarop in de toekomst een veel hoogere 
waarde zu llen verkrij gen en de aankoop daar
van alsdan aanzienlijk grootere offers van de 
gemeentekas zal vergen ; dat de thans geboden 
gelegenheid inderdaad gunst ig moet worden 
geacht ; dat de aankoop, indien deze thans 
onder gunstige omstandigheden tot stand kan 
komen, zoo al niet als noodzakelijk, dan toch 
als zeer wenschelijk moet worden beschouwd; 
dat de onderhavi!ffe:e perceelen, zoodra het uit
breidingsplan " P1j Lsweert" tot ui tvoering zal 
zijn gekomen en de exploitatie daarvan der
halve aan de orde kan worden gesteld , zeer 
gunstig zull en zijn gelegen, met name op zeer 
korten a fstand van de binnenstad en langs 
behoor! ijke toegangswegen bereikbaar ; dat 
een prijs van f 15 per m2 voor dergelijke 
gunstig gelegen gronden geenszins te hoog kan 
worden geacht; dat veeleer. het tegendeel kan 
blijken uit de omstandigheid, dat de gemeente 
in den laatsten tijd minder gunstig gelegen 
bouwterreinen heeft verkocht voor prijzen van 
f 15 per m2 en meer ; dat de gemeente zeer 
onlangs een stuk grond aan de Boerhavelaan, 
welke aanzienlijk verder van de binnenstad is 
gelegen dan de onderhavige perceelen, heeft 
verkocht voor den prij van f 20 per m2 ; dat 
de perceelen ook ten opzichte van de overige 
gedeel ten van het uitbreidingsplan gunstig 
zijn gelegen, daar zij immers o.m. in de 
naaste omgeving van het in dat plan gepro
jecteerde park bevinden ; dat de aankoop van 
die perceelen dan ook voor de gemeente gee
nerlei financieel risi co inhoudt , mede gelet 
op de omstandigheid, dat zelfs bij een verkoop
prijs van f 13 per m2 nog een slui tende ex
ploitatie kan worden verkregen ; dat zulks 
temeer klemt, omdat de perceelen zijn ver
huurd tegen prijzen, welke tezamen een be
drag van f 900 vormen ; 

0. dat Ged. Staten niet voldoende aanneme
lijk hebben gemaakt, dat de onderhavige 
grondaankoop met het oog op den toestand 
der gemeentefinanciën niet verantwoord zou 
zijn te achten ; 

dat toch , nu de gemeente voor niet te hoo
gen prijs de hand kan leggen op eenige per-
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ceelen, welke voor het tot stand brengen van 
een goede verbinding bij de uitvoering van 
het uitbreidingsplan Pijlsweert noodig zijn, de 
gelegenheid daartoe moet worden opengelaten ; 

dat voorts de omstandigheden, zooals zij 
zich hier met betrekking tot dezen aankoop 
voordoen, de slotsom wettigen, dat de kans 
van verlies, welke die aankoop voor het ge
meentelijk grondbedrijf oplevert, gering is, 
terwijl het maken van een behoorlijke winst 
op de onderhavige t ransactie geenszins uitge
sloten is ; 

dat weliswaar een zeer zuinig geldelijk be
heer voor de gemeente Utrecht geboden is, 
doch dat niet gezegd kan worden, dat de aan
koop van deze perceelen, waarmee een betrek
kelijk gering bedrag ~s gemoeid, kennelijk zou 
strijden met een voorzichtige gemeentelijke 
grondpolitiek; 

dat dus het raadsbesluit alsnog dient te wor
den goedgekeurd; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, het vorengenoemd raadsbe
sluit alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

17 Nove,nber 1938. UITSPRAAK van den 
Centralen R aad van Beroep. (Ambt-ena
renwet 1929 Art. 122 jis a rtt. 119 en 115 ). 

H et 2e lid van artikel 122 moet aldus 
worden uitgel egd, dat het ingevolge art. 
119 beschikbare deel van bewld igi ng of, 
als in casu, wachtgeld verdeeld moet wor
den zonder tusschen de verschill ende in
schulden eenig onderscheid te maken, 
waaruit volgt dat bij de verdee ling van 
dat beschikbare gedeelte de verschi ll ende 
vorderingen moeten worden opgenomen 
voor het voll e bedrag, waarna de verdee
l ing pondspondsgewijze over die vo rderin
gen moet geschieden. E en vordering tot 
verhaal van onderhoud moet, voorzoover 
deze uit het beschikbare gedeelte niet is 
voldaa n, drukken op het z.g. niet beschik
bare gedeelte. 

De uitspraak van het Gerecht, voorzoover 
ten dezen van belang, luidt : 

In rechte: 
0. dat het Gerecht op grond van den inhoud 

der stukken aanneemt: 
dat klager als onderwijzer in het genot is 

gesteld van een wachtgeld van f 228,- per 
maand; 

dat op 1 Februari 1938 op dit wachtgeld 
waren gelegd een drietal beslagen en wel een 
bedrag tot verhaal van geleende gelden en 
kosten (hierna t e noemen vordering A), een 
beslag tot verhaal van de koopsom van gelever
de goederen en kosten (hierna t e noemenvor
dering B) alsmede een beslag gelegd ten ver
zoeke van klagers echtgenoote tot verhaal 
van onderhoud en kosten ten behoeve van dit 
onderhoud gemaakt (hierna t e noemen vor
dering C); 

dat op 1 Februari 1938 de vorderingen A en B 
per saldo respectievelijk bedroegen f 154,74 

en f 59,89, terwijl de vordering C, per saldo 
f 268,01 bedroeg ; 

O. dat het Gerecht thans moet onderzoeken 
in hoeverre het aan klager over de maand 
Februari 1938 toekomende wachtgeld door 
voorzegde beslagen werd getroffen ; 

0. dienaangaande dat uit artikel 119, lid 1, 
der Ambtenarenwet volgt, dat het maande
lijksche bedrag van het wachtgeld van klager 
in het algemeen voor beslag slechts vatbaar 

. (f 2000,- f 736,-) 
1s voor 1/12 --

4
- - + - -

3
- = f 62,-, 

t erwijl uit artikel 120, lid 1 sub a, dier wet 
volgt dat tot verhaal van de vordering C, als 
zijnde een vordering tot verhaal van onderhoud 
ingevolge de wet verschuldigd en van de t en 
behoeve van dat onderhoud gemaakte kosten, 
geenerlei beperking geldt ; 

0. dat artikel 122, lid 2, van meergenoemde 
wet voorschrijft, dat indien naast inschulden 
voor welke de beperking van artikel 119 niet 
geldt (in casu de vordering C) ook andere 
inschulden in de verdeeling worden begrepen 
(in casu de vorderingen A en B) eerst het in 
artikel 119 bepaalde deel van het in beslag 
genomen bedrag onder alle schuldeischers 
,,zonder onderscheid" verdeeld wordt ; 

0. dat het /:}erecht deze bepaling aldus 
uitlegt, dat het ingevolge artikel 119 beschikbare 
gedeelte verdeeld moet worden zonder tusschen 
de inschulden A, B en C eenig onderscheid 
te maken, waaruit volgt dat bij de verdeeling 
van dat beschikbare gedeelte de drie vorde
ringen moeten worden opgenomen voor het volle 
bedrag, waarna de verdeeling pondspondsgewijze 
over die vorderingen moet geschieden ; 

0. voorts dat, waar de wetgever t en aanzien 
van beslag tot verhaal van onderhoud geenerlei 
beperking heeft willen maken, het Gerecht 
overeenkomstig het st elsel der wet acht om 
de vordering C, voor zoover deze uit het be
schikbare gedeelte niet is voldaan, te laten 
drukken op het z.g. niet beschikbare gedeelte ; 

0 . dat verweerder 1 blijkens de stukken deze 
wijze van verdeeling een miskenning acht van 
het beginsel, dat wanneer op een boedel een 
vordering verhaald wordt de schuld gelijkelijk 
drukt op i eder bestanddeel van den boedel 
waarbij verweerder een beroep doet op artikel 
182 der Faillissementswet, doch dat aan het 
Gerecht het bestaan van zulk een beginsel 
in het algemeen niet is gebleken, t erwijl de 
bepaling van artikel 182 der Faillissementswet 
naar het oordeel van het Gerecht er eerder 
op duidt dat de wetgever, juist omdat zulk een 
beginsel niet bestaat, doch voor een verdeeling 
ingeval van faillissement wenschelijk werd 
geacht, die bepaling hiervoor in het leven heeft 
geroepen; 

0 . dat het Gerecht op grond van dit een en 
ander aanneemt, dat in het onderhavige geval 
het over de maand Februari 1938 beschikbare 
deel van klagers wachtgeld over de vorderingen 
A, B en C als vo lgt moet worden verdeeld : 

vordering Af 154,74; uit te keeren }!::~! x 

f 62,- = f 19,88 

1 De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. (Red.). 
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. 59,89 
vordering B f 59,89 ; uit te keeren 482,64 X 

f62,- = 7,69 
. . 268,01 

vordermg C f 268,01 ; uit te keeren 482,64 X 

62,- = f 34,43 ; 
0. dat mitsdien de vordering C na aftrek 

van de uitkeering uit het beschikbare deel 
f 268,01 - f 34,43 = f 233,58 bedraagt, welk be
drag meer is dan klagers wachtgeld verminderd 
met het beschikbare gedeelte, zijnde pro resto 
f 166,- ; 
0. dat derhalve ook bij deze opstelling klager 

over de maand Februari 1938 geen recht op 
uitkeering van wachtgeld kan doen gelden 
en verweerder mitsdien terecht besloten heeft 
om aan klager geen wachtgeld uit te keeren ; 

O. dat klager blijkens de stukken het stand
punt heeft ingenomen, dat door het beslag 
voor de vordering C de beslagen voor de vor• 
deringen A en B ,;bevroren" zouden zijn, zoodat 
alleen nog maar rekening mag worden gehouden 
met het beslag gelegd voor de vordering C, doch 
dat het Gerecht het desbetreffende betoog van 
klager, als zijnde niet op de wèt gegrond, niet 
ter zake dienende acht ; • 

0. dat het Gerecht gelet op al het vorenstaan• 
de van oordeel is, dat verweerder zonder met 
eeni~ toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift in strijd te komen, bevoegd was te be
sluiten, dat aan klager over de maand Febru• 
ari 1938 geen wachtgeld wordt uitgekeerd, 
zoodat het beroep van klager vaor zoover dit 
geacht moet worden te zijn gericht tegen het 
hierboven sub b genoemde besluit, ongegrond 
moet worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het door X ingesteld beroep, voor 

zoover dit geacht moet worden gericht te zijn 
tegen de besluiten van verweerder tot gedeelte. 
lijke uitbetaling van wachtgeld aan klager over 
de maanden November en December 1937 
en niet-uitbetaling van wachtgeld aan klager 
over de maand Januari 1938, niet-ontvankelijk; 

Verklaart het beroep voor het overige ont• 
vankehjk, doch ongegrond. 

{A. B.) 

18 N ovemb er 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Al'menwet art. 40). 

Wel heeft het burgerlijk al'mbestuur te 
F . aan den armlastige geldelijke hulp 
ve rleend, om zich met zijn gezin te L. te 
vestigen, doch nu door een I id en den 
secretaris van dat armbestuur uitdrukke• 
lijk is verklaard, dat de hulp aan den 
a rmlastige is verleend op diens eigen ver
zoek, nadat hij te kennen had gegeven, 
een behoor! ij ke kans te hebben te L. en 
omgeving in zijn beroep zijn brood te kun
nen verdienen, zoodat het armbestuur 
mocht vertrouwen, dat het voornemen van 
den armlastige een goede kans van slagen 
bood, doet een geval van afschuiving zich 
hier niet voor. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
:Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bui·gerlijk armbestuur van Franeker tegen 
de beslissing van Ged. Staten van Friesland, 
d.d. 15 December 1937, n°. 149, le afdeeling 
B, waarbij met toepassing van art. 40 der 
Armenwet is bepaald, ·dat de kosten van on• 
dersteuning van het gezin S. Mo:ósma, te 
Leeuwarden, gedurende zes maanden na zijne 
komst aldaar, derhalve tot 2 Maart 1938, 
komen ten laste van het burgerlijk armbe• 
stuur der gemeente Franeker; 
• Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 15 Juni 1938, n°. 256, 17 Augustus 1938, 
n°. 256/93 en 26 October 1938, n°. 256/140; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 November 1938, 
n°. 11814, afdeeling Armwezen ; 

0. dat het bovengenoemde besluit van Ged. 
Staten van Friesland is genomen naar aanlei
ding van een desbetreffend verzoek van het 
bestuur der gemeentelijke instelling voor Maat-
schappelijk Hulpbetoon te Leeuwarden en 
steunt op de overwegingen, dat het bestuur 
van de instelling voor Maatschappelijk Hulp
betoon te Leeuwarden aanvoert, dat het gezin 
S. Monsma zich op 2 September 1937 zonder 
middelen van bestaan, komende van Franeker, 
te Leeuwarden heeft gevestigd; dat Monsma 
reeds den 18den September daaraanvolgend 
ondersteuning van Maatschappelijk Hulpbe
toon heeft verwcht, aangezien het gezin niet 
voldoende inkomsten bezat, waarna hem met 
ingang van 16 October 1937 een wekelijksche 
ondersteuning van f 5 werd toegekend; dat 
het burgerlijk armbestuur in de gemeente Fra
neker aan Monsma de verhuiskosten naar 
Leeuwarden heeft verstrekt, benevens een week 
ondersteuning, zonder zich tevoren er van 
overtuigd te hebben, of het gezin te Leeuwar
den in zijn onderhoud wu kunnen voorzien; 
dat op grond hiervan moet worden aangeno
men, dat genoemd armbestuur zich in den zin 
van art. 40 der Armenwet heeft schuldig ge
maakt aan afschuiving van dit gezin naar 
Leeuwarden; dat van de zijde van burgemees
ter en wethouders van Franeker hiertegen 
worde ingebracht, dat Monsma eind Augustus 
1937 schriftelijk hulp verzocht aan het burger
lijk armbestuur aldaar, ten einde zich in 
Leeuwarden te kunnen vestigen, waar hij kans 
zag, in zijn eigen onderhoud te voorzien, aan
gezien daar meer gelegenheid was, bij rijwiers;_ 
reparateurs werk te vinden, terwijl hij daar 
ook voor eigen rekening werk zou kunnen 
krijgen, doordat hij gemakkelijker vanuit 
Leeuwarden naar de zoogenaamde Wouden 
zou kunnen gaan, waar hij bekend was en 
waar hij ongetwijfeld reparatiewerk en handel 
zou kunnen doen ; dat Monsma kort daarop 
aan voorzitter en secretaris van het armbe
stuur mededeelde, dat hij in Leeuwarden een 
woning had gehuurd ; dat het burgerlijk arm
bestuur daarop besloot, meergenoemden per
soon te helpen aan de verhuiskosten, plus een 
bedrag van een week steun en f 42 voor aan
koop van gereedschappen en rijwielonderdee
len; dat S. Monsma voornoemd bij zijn on
derhoud met de Commissie uit Ged. Staten 
voor het Armwezen heeft medegedeeld, dat hij 
hulp voor verhuizing naar Leeuwarden heeft 
gevrnagd, aan den secretaris van het burger-
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lijk armbestuur te Franeker; dat deze hem 
gevraagd heeft, welk bedrag hij daarvoor 
noodig wu hebben, waarop Monsma het be
drag van f 50 heeft genoemd; dat hij daarop 
op aanraden van voornoemden secretaris een 
schriftelijk verwek in dien geest bij het arm
bestuur heeft ingediend, waarop gunstig is 
beschikt; dat hij echter aan vestiging als 
rijwielhersteller nimmer heeft gedacht, even
min a ls aan het zoeken van werk in "de 
Wouden"; dat hij zelf het bedrag van f 50 
heeft beschouwd als ondersteuning voor den 
eersten tijd, omdat hij wel begreep, dat het 
in Leeuwarden met de ondersteuning niet vlot 
zou loopen ; dat zij - Ged. Staten - van 
oordeel zijn, dat door het verstrekken van een 
bedrag, dat verre uitgaat boven de kosten van 
verhuizing, door het burgerlijk armbestuur 
van Franeker invloed is uitgeoefend, die mede 
heeft gewerkt tot de komst van het armlastige 
gezin Monsma te Leeuwarden; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
burgerlijk armbestuur van Franeker bij Ons 
in beroep is gekomen ; 

0. dat weliswaar door het burgerlijk arm
bestuur te Franeker aan Monsma geldelijke 
hulp is verleend, teneinde zich met zijn gezin 
in Leeuwarden te vestigen, doch dat niet ge
zegd kan worden dat tot de komst van het 
gezin van Monsma te Leeuwarden invloed van 
het burgerlijk armbestuur te Franeker heeft 
meegewerkt, welke aanleiding tot toepassing 
van art. 40, 2e lid , der Armenwet wu be
hooren te geven ; 

dat toch zooals op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen en in 
de openbare vergadering der Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, door een l id en door den secretaris 
van het burgerl ij k armbestuur te Franeker 
uitdrukkel ij k is verklaard, de hulp aan Mons
ma is verleend op diens eigen verzoek, nadat 
hij te kennen h ad gegeven, als rijwielherstel
ler, welk beroep hij voor zoover mogelijk ook 
reeds te Franeker uitoefende, een behoorlijke 
kans te hebben te Leeuwarden en in de nabij
gelegen Wouden, waar hij bekend was, zijn 
brood te kunnen verdienen; 

dat onder de omstandigheden, zooals die 
zich in het onderhavige geval voordeden, het 
burgerlijk armbestuur van Franeker mocht 
vertrouwen, dat het voornemen van Monsma 
een goede kans van slagen bood; 

dat mitsd ien het besluit van Ged. Staten 
niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 15 Decem
ber 1937, n°. 149, le afdeeling B , te verkla
ren dat zich h ier geen geval voordoet, als 
bed~eld in art. 40 der Arrmenwet, en dit 
artikel mitsdien met betrekking tot dit geschil 
geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

18 Nov ember 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet A1·t. 38 j 0 art. 37) . 

Daar appellante gedurende den termijn, 
bij art. 37 2e I id voor het indienen van 
bezwaren gegund, geen bezwaren bij ·den 
gemeenteraad heeft ingediend , en haar 
later bij den raad ingediend bezwaar door 
den raad niet in behandel ing is genomen 
en deze appellante in haar bezwaar niet
ontvankelijk heeft geacht, kan appellante 
in haar beroep op de Kroon tegen het 
goedkeuringsbesluit van Ged. Staten, waar
bij haar bezwaren ongegrnnd zijn ver
klaard, niet worden ontvangen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Jonkvrouwe C. A. de Beaufort, te Doorn, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Fries
land van 27 April 1938, n°. 207, le a fdeeling 
B, houdende goedkeuring van een u itbreidings
plan c.a. van Oranjewoud en omgeving, in de 
gemeente Heerenveen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 November 1938, n° . 576; 
• Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 November 1938, 
n°. 10211 M/P.B.R. Afdeeling Volkshuisves-
M~; . 

0. dat de raad van Heerenveen in zijne: 
vergadering van 21 April 1937 heeft vastge
steld het bij zijn besluit gevoegd gewaar
merkt plan van uitb1·eiding voor Oranjewoud 
en omgeving, in uitvoerige kaarten uitge
werkt, benevens een bij dit besluit gevoegde 
verordening, regelende de bebouwing van de 
terreinen, welke in het uitbreidingsplan zijn 
begrepen en op dit plan nader zijn aange
duid; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
het ïn het belang van een stelselmatige bebou
wing gewenscht is voor Oranjewoud en omge
ving een plan van uitbreid ing vast te stellen, 
waarbij de bestemming van den in dat plan 
begrepen grond wordt aangewezen; dat tege
lijk met het plan van uitbreiding bebouwings
voorschriften moeten worden vastgesteld waar
in de bestemming, in het plan van uitbreiding 
in onderdeelen bepaald, nader wordt omschre
ven; dat tijdens de terinzagel igging van het 
ontwerp van het plan van uitbreiding, in uit
voerige kaarten uitgewerkt, en van de ont
werp-bebouwingsvoorschriften van 15 Januari 
1937 tot en met 11 Februari 1937 geen be
zwaren zijn ingebracht ; dat onmidde1lijk na 
afloop van dien termijn bezwaarschriften zijn 
ontvangen van Jonkvrouwe C. A. de Beau
fort , te Doorn (13 Februari 1937) en H . P . 
van Eijck, te Oranjewoud (15 Februari 1937) 
en het laatste bezwaarschrift is gericht aan 
burgemeester en wethouders ; 

dat de eerste appellante haar bezwaar 
grondt op het type der bebouwing (klasse E) 
voor de terreinen, gelegen aan de oostzijde 
van den rijksstraatweg tusschen grindweg en 
Oudeschoot, terwijl de tweede appeil ant , wiens 
eigendommen zijn gelegen langs een particu
lieren weg, de van Eijcklaan genoemd, be
zwaar maakt tegen de benoodigde breedte der 
bouwterreinen en tegen de breedte van het 
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open terrein tusschen de voorgevels (straat
breedte met voortuinen) ; dat de appellanten 
<ichter in hun bezwaarschriften niet-ontvanke
lijk zijn; 

dat Ged. Staten van Friesland bij hun be
sluit van 27 April 1938, n°. 207 , le afdeeling 
B, dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, daar
bij omtrent de door Jonkvrouwe C. A . de 
Beaufort te Doorn, bij hen ingediende be
zwaren o~erwegende, dat de eigendommen van 
deze belanghebbende zijn gelegen aan de oost
zijde van den rijksstraatweg Heerenveen
Oudeschoot tusschen de grindweg naar Oranje
woud en de kom van Oudeschoot; 

dat deze terreinen zijn bestemd voor be
bouwingskl asse E ; 

dat ·voor deze klasse onder meer de volgende 
maten gelden: rooilijnafstand 25 meter uit 
het hart van den weg, min imum open ruimte 
tusschen de huizen 30 meter, minimum afstand 
van den achtergevel van het hoofdgebouw tot 
de achter-erfafscheiding 15 meter; bebouwde 
oppervlakte in geen geval meer dan een tien
de gedeelte van het totale bij het gebouw be
hoorende grondoppervlak; dat blijkens inl ich
tingen van het gemeentebestuur zoodanige 
ruime bebouwing is gekozen, tene inde eenige 
scheiding te houden tusschen de l intbebouwing 
van Oudeschoot en die van den grindweg tot 
den straatweg naar Oranjewoud; dat zij -
Ged. Staten - zich met dit inzicht geheel 
kunnen vereenigen ; dat ook zij van oordeel 
zijn, dat mede met het oog op de ligging der 
terreinen aan den hoofdverkeersweg H eeren
veen-Meppel en met de aanwezige bebouwing 
aan de westzijde van den weg ter plaatse 
enkel een zeer ruime bebouwing kan worden 
toeg<ilaten; dat zij daarom de ingebrachte be
zwaren ongegrond achten; 

dat van deze beslissing J onkvrouwe C. A. de 
Beaufort bij Ons in beroep is gekomen ; 

0. dat, krachtens art. 38, lste lid der ""!o
ningwet, tegen· het verleenen van goedkeurmg 
van een uitbreidingspl an slechts tot beroep 
gerechtigd· zijn b!;langhebbenden, di~ bez'Yaren 
tegen het plan b11 den raad hebben rnged1e~~; 

dat de appellante gedurende den term11n, 
bij art. 37 2e l id der wet voor het indienen 
van bezwa;en gegund, geen bezwaren bij den 
gemeenteraad heeft ingediend; 

dat haar later bij den raad ingediend be
zwaar door den raad niet in behandeling is 
genomen en dit college, blijkens de overwe
gingen van zijn besluit, haar in haar bezwaar 
niet-ontvankelijk heeft geacht; 

dat mitsdien de appellante in haar beroep 
op Ons niet kan worden ontvangen; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellante in haar beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

18 Novemb er 1938. K ONINKLIJK B E
SLUIT. (Woningwet a rt . 38) . 

Wel heeft appellant zijn bezwaar
schrift niet bij den Raad ingediend bin
nen den termijn , genoem d in art. 37 2e 
lid, doch daarin kan geen aanleiding 

worden gevonden , hem niet-ontvanke
lijk te verkla ren in zijn b ij d e Kroon 
ingesteld beroep, n u de Raad des ap
pellants bezwaar niet op grond van de 
t e late indien ing buiten behandeling 
heeft gela ten , doch, na ov erweging van 
dit bezwaar, een voor appellant gun
stige, zij het ook een, naar appellants 
oordeel nog niet ver genoeg gaande , 
wijziging in het plan heeft gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

Mr. J . F. van Deinse, t e Middelburg, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
21 Januari 1938, n°. 25 II, 3e afdeeling, hou
dende goedkeuring van een u itbreidingsplan 
c.a. van Oostkapelle; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
2 November 1938, n°. 382 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bin nen landsche Zaken van 14 November 
1938 , N°. 10210 M/P .B .R., afdeeling Volks
huisvesting; 

0 . da t de raad van Oostkapelle in zijne 
vergadering van 23 Juni 1937 heeft vastge
steld een uitbreidingsplan voor deze gemeen
t e met daarbij behoorende bebouwingsvoor-
schriften; · 

dat Ged. Staten van Zeeland bij hun besluit 
van 21 Januari 1938, n°. 25 II , 3e afdeeling, 
met niet-ontvankelijkverklaring van Mr. 
J . F . van Deinse, te Middelburg, in zijn daar
tegen ingebracht bezwaar, dit uitbreidings
plan c.a. hebben goedgekeurd ; 

dat Ged. Staten daarbij hebbe!l overwo
gen, dat door Mr. J . F . van Dem.~e ':'oor
noemd bij hun college bezwaren Zijn mge
diend zoowel tegen den geheelen opzet van 
het uitbreidingsplan in het algemeen als in 
het bijzonder met betrekking tot het perceel 
grond in eigendom en bezit bij hem, appel
lant; dat de appellant zijn bezwaarschri~! 
niet tijdig, in casu vóór 24 Maart 1937, bij 
den raad van Oostkapelle heeft ingediend ; 
dat weliswaa r de raad gemeend heeft aan den 
appellant ten deele in zijne bezwa ren tege
moet te moet en komen, doch dat dit is ge
,chied krachtens zijn algemeene bevoegd
heid om vóór de vast stelling van h et plan nog 
veranderingen daa rin aan te brengen , doch 
n iet, omdat de adressant als ontvank elijk in 
het door hem ingesteld beroep werd be
schouwd ; dat toch onder " belanghebbenden, 
die zich met bezwa ren tot den raad hebben 
gewend " slechts kunnen worden verstaan zij , 
die den gestelden termijr_ niet hebben over
sch reden; 

d at 11an deze beslissing Mr. J. F . van Deir,se 
bij Ons in beroep is gekomen, a anvoerend e, 
da t hij den voormelden grond van zij n n iet
ontvankelijkverk laring onjuist en onhoud
baa r acht ; dat in de eerste plaat3 de redactie 
van artikel 37 der Woningwet v olstrekt niet 
dwingt tot d e uitlegging, dat alleen die be
langhebbenden , welke zich t ijd ig met be
zwaren t ot d en raad heb ben gewend, in be
roep k unnen komen bij Ged. S tat en; dat in
t egendeel het art ikel geheel in het algemeen 
spreekt van degenen, die zich t ot den raad 
hebben gewend; dat het nu wel aan hem, 
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appellant, bekend is, dat deze bepaling 
meermalen aldus is uitgelegd, doch zulks 
nog niet behoeft in te sluiten, dat deze uit
legging juist en geoorloofd zou zijn en iedere 
bestrijding vruchteloos; dat zulke uitleg
ging, waartoe de woorden niet dwingen, 
immers buitengewoon onbillijk en onredelijk 
moet werken; dat waar moge zijn, dat ter
mijnen er zijn om in acht genomen te worden 
en dat speciaal inzake procedures, privaat
rechtelijke zoowel als publiekrechtelijke, de 
overschrijding van termijnen, bijvoorbeeld 
in zake hooger beroep, verlies van recht ten
gevolge heeft en zulks wel niet anders kan, 
indien men tot afsluiting van bestaande ge
schillen wil geraken, doch het in deze een 
geheel andere materie betreft ; dat toch de 
termijn, welke in deze overschreden werd, 
begon te loopen van den datum af van eene 
publicatie in een Nieuwsblad (artikel 37, 
4 juncto artikel 38 der Woningwet) ; dat zulk 
een publicatie licht aan de aandacht van be
langhebbenden ontsnapt, vooral wanneer 
deze geschiedt in een dagblad, verschijnende 
in een andere plaats dan die, waar de publi
catie betrekking op heeft, of wanneer de be
langhebbende woont in een andere gemeente 
en (of) het betrokken Nieuwsblad niet ge
regeld leest ; dat zulks ook dan nog licht kan 
gebeuren, wanneer gelijk in casu men wel 
dat dagblad pleegt te lezen, maar daarom 
niet alle advertenties, welke daarin voorko
men, onder welke rubriek zulk een publicatie 
pleegt te worden geplaatst; dat ook, wanneer 
men niet in de betrokken gemeente woont, 
het ontwerpen en voorbereiden van een uit
breidingspla'l geheel aan de aandacht en 
kennisgeving kan ontsnappen, zoodat men 
daarop volstrekt niet verdacht is; dat dit 
dus geheel iets anders is dan wanneer men 
een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk ge
schil heeft en men den regel kan toepassen: 
,.jus vigilantibus scriptum", zoodat inacht
neming van wettelijke termijnen kan worden 
gevorderd als voorwaarde voor rechtsbe
scherming; dat het echter aan hem evenals 
aan verscheidene andere belanghebbenden 
volslagen onb ekend was, dat h et gemeente
bestuur van Oostkapelle bezig was een uit
breidingsplan te ontwerpen en de publicatie 
niet onder hunne aandacht is gevallen voor 
dat het te laat was ; dat het nu nog eenigs
zins redelijk zou zijn te achten, indien het be
zwaarschrift bij den raad daardoor gevitieerd 
zou worden, wanneer deze door de late in
diening niet in staat ware om behoorlijk van 
de bezwaren kennis te nemen en deze te ver
werken en te overwegen, maar dat niet is in 
te zien, waarom zulk een onwillekeurig ver
zuim zou moeten tengevolge hebben, dat 
zulk een belanghebbende nu verder rechteloos 
zou staan en met zijn bezwaren van hoe 
ernstigen aard ook geen rekening meer zou 
zijn te houden; dat daarbij ook vooral ~iet 
dient te worden vergeten, dat een regeling 
als ten deze in het uitbreidingsplan c.a. is 
neergelegd, geweldige belangen kan treffen, 
welke zoodoende aan iedere hoogere beslissing 
zouden worden onttrokken; dat zulks nimmer 
de bedoeling van den wetgever kan zijn ge
weest ; dat de raad van Oostkapelle dit dan 

ook blijkbaar heeft · ingezien en inderdaad 
zijn bezwaarschrift blijkens het raadsverslag 
in behandeling heeft genomen, ook al was 
dit met overschrijding van den termijn in
gediend; dat bovendien die overschrijding 
niet van groote beteekenis was; dat immers 
de wettelijke termijn op 24 Maart 1937 ver
streek, terwijl hij zijn bezwaarschrift vóór 
einde April 1937 bij den raad indiende en 
deze eerst op 23 Juni 1937 het uitbreid ings
plan heeft vastgesteld ; dat, daar de raad vol
komen bevoegd was dit bezwaarschrift in be
handeling te nemen en niet verplicht was tot 
niet-ontvankelijkverklaring en hij die niet
ontvankelijkverklaring dan ook niet heeft 
uitgesproken, maar zelfs gedeeltelijk aan zijn 
bezwaren is tegemoet gekomen, daardoor het 
vitium originis was gedekt en opgeheven, en 
Ged. Staten niet meer daarop terug mochten 
komen, althans zulks, indien al formeel ge
oorloofd, toch getuigt van een zeer benepen 
en formalistisch standpunt; dat in ieder ge
val het dan evenwel aan de Kroon vrijstaat 
om, nu hij door den raad als belanghebbende 
is erkend, de niet-ontvankelijkverklaring van 
Ged. Staten te desavoueeren en de geopperde 
bezwaren in hoogste instantie te beoordee
len ; dat, ook indien dit alles onjuist ware, de 
Kroon toch bevoegd is het ten deze bedoelde 
besluit van den raad der gemeente Oost
kapelle, houdende vaststelling van het uit
breidingsplan c.a., eigener initiatief te ver
nietigen als in strijd met de wetten of het 
algemeen belang ; dat beide gevallen aanwe
zig zijn; dat immers het aangevochten besluit 
van den raad van Oostkapelle zoowel in strijd 
is met de wet als met het algemeen belang; 
dat toch de wet in de artikelen 152 en 153 der 
Grondwet het eigendomsrecht beschermt en 
vernietiging of onbruikbaarmaking van eigen
dom alleen toestaat tegen schadeloosstelling 
en artikel 625 van het Burgerlijk Wetboek 
eigendom omschrijft als het recht van een 
zaak het vrij genot te hebben en daarover 
op de volstrekste wijze te beschikken ; dat 
nu het voorbehoud, hetwelk artikel 625 van 
het Burgerlijk Wetboek op deze definitie doet 
volgen, dat van den eigendom geen gebruik 
mag gemaakt worden strijdende tegen de 
wet of openbare verordening, toch nimmer 
zal kunnen beteekenen, dat eene wet of ver
ordening den eigendom zal kunnen aantasten 
en geheel of gedeeltelijk vernietigen zonder 
schadeloosstelling, wanneer zulk een aan
tasting ten algemeenen nutte wordt geacht; 
dat bovendien krachtens artikel 40 der Wo
ningwet het door Ged. Staten goedgekeurde 
uitbreidingsplan nog de goedkeuring van de 
Kroon behoeft en deze daaraan dus onaf
hankelijk van zijn beroep kan worden ont
houden ; dat voor deze onthouding van goed
keuring of vernietiging in het onderhavige 
geval wel alle reden bestaat, nu de raad van 
Oostkapelle geenerlei verordening of regeling 
heeft gemaakt, volgens welke eigenaren, voor 
wie uit dit uitbreidingsplan schade ontstaat, 
schadeloos gesteld kunnen worden; dat, in
dien hij zich niet zeer vergist, reeds meer
malen door colleges van Ged. Staten of door 
de Kroon goedkeuring aan uitbreidingsplan
nen is onthouden, omdat zulk een regeling 
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ontbrak ; dat, daar practisch door het uit
breidingsplan aan een groot aantal eigenaren 
wordt verboden op hun perceelen te bouwen, 
hoewel deze voor bebouwing onmiddellijk in 
aanmerking komen en als het ware bouwrijp 
liggen, deze eigenaren daardoor zeer ernstige 
schade lijden, daar immers hun gronden tot 
9/ 10 van hunne Y:'aarde inboeten_; d~.t eene 
dermate in het eigendomsrecht mgnJpende 
beperking der beschikkingsbevoegdheid zon• 
der schadeloosstelling het recht van eigendom 
tot een aanfluiting maakt; dat hij voor het 
overige, voor wat betreft tl«; vraag, in hoe• 
verre het algemeen belang zich verzet tegen 
de goedkeuring en handhaving van het uit
breidingsplan c.a., zich veroorlooft te ver
wijzen naar zijn aan den raad en Ged . Staten 
kenbaar gemaakte redenen; 

O. wat betreft de ontvankelijkheid van 
1en appellant in zijn beroep, dat ingevolge 
artikel 38 , Ie lid der Woningwet tegen het 
verleenen van goedkeuring van een uitbrei
dingsplan voor belanghebbenden beroep op 
Ons openstaat , indien zij hun bezwaren bij 
den raad hebben ingediend; 

dat de appellant dit heeft gedaan, zij het 
ook, dat hij zijn bezwaarschrift niet, naar het 
voorschrift van artikel 37, 2e lid, laatsten 
volzin der genoemde wet , heeft ingediend 
binnen den termijn van vier weken, gedu
rende welken het ontwerp-plan voor een 
ieder ter inzage heeft gelegen; 

dat in dit laatste evenwel in het onderhavi
ge geval geen aanleiding kan worden gevon
den den appellant in zijn bij Ons ingesteld 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren, nu, 
blijkens de notulen van de raadsvergadering 
van Oostkapelle van 23 Juni 1937, overgelegd 
op verzoek van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
de raad des appellants bezwaar niet op grond 
van de te late indiening buiten behandeling 
heeft gelaten, doch, na overweging van dit 
bezwaar, een voor den appellant gunstige, 
zij het ook een, naar het oordeel van den ap
pellant nog niet ver genoeg gaande, wijziging 
it: het plan heeft aangebracht ; 

dat toch, blijkens de geschiedenis van de 
wijzigingswet van 1931 , het beroepsrecht in 
den bovenvermelden zin beperkt is, omdat 
het een eisch van goede orde werd geacht, 
dat de raad alle bezwaren kan overwegen en 
alleen over de door den raad niet erkende 
bezwaren door de hoogere instantie wordt 
geoordeeld ; 

dat daar de raad hier, ondanks de niet
tijdig~ indiening, het onderwerpelijke be
zwaar heeft onderzocht en daarover een oor
deel heeft geveld, de goede orde niet eischt, 
m et niet-ontvankelijkv erklaring van den 
appellant diens beroep ter zijde te stellen; 

O. ten aanzien van de zaak zelve, dat op 
grond van de ingewonnen ambtsberichten 
moet worden aangenomen, dat in deze duin
streek een dichtere bebouwing van des ap
pellants terrein, als hem door den raad van 
Oostkapelle bij het onderwerpelijke uitbrei
dingsplan is gegund, niet wenschelijk is te 
achten ; 

dat de appellant door dit u itbreidingsplan 
niet dermate wordt geschaad, dat daarin een 

grond zou kunnen zijn gelegen aan het plan 
de goedkeuring te onthouden : 

dat van een geheele of gedeeltelijke ver
nietiging van des appellants eigendom ten
gevolge van dit plan geen sprake is ; 

dat het plan mitsdien terecht door Ged . 
Staten is goedgekeurd; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast , enz. 
(A.B.) 

19 November 1938. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. l0lter) . 

Daa r in art. l0lbis is aangegeven, in 
welke gevallen een schoolbestuur bepaal 
delijk recht kan doen gelden op vergoe
ding van het sala ris van vakleerkrachten, 
kan in het onderhavig geval , waarin wo
dani ge aanspraak niet bestaat, de beloo
ni ng der handwerkonderwijzeres uit de in 
art. 101 bedoelde vergoeding slechts voor
zoover die verg-oeding toe reikend is worden 
gekweten, en kan deze belooning niet tot 
verhooging van het bedrag der vergoeding 
aanleiding geven. Ook de belooning voor 
de na-akte dient buiten beschouwing te 
blijven, wijl de goede gang van het onder
wijs aan de school de aanwezigheid van 
een leerkracht in het bezit van deze akte 
niet noodzakelijk vordert. Terecht is der
halve het verwek van het choolbestuur 
om toepassing van art. 101tr,· afgewezen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op het beroep, ingestel d door 

het bestnnr der Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal lager onderwijs op Gereformeerden 
grondslag te Lintelo, gemeente Aalten, tegen 
de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 
Juni 1938, n°. 7484, afdeeling Lager Onder
wijs, houdende afwijzing van het verzoek van 
den appellant om toepassing van art. 101ter, 
eerste I id, der Lager Onderwijswet 1920 ten 
aanzien van zijne aldaar gevestigde bijwndere 
school voor gewoon lager onderwijs over het 
jaar 1938; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1938, n° . 541 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 November 1938, n°. 12644, Afdeeling L.O.; 

0. dat het besluit van Onzen Minister steunt 
op de overwegingen, dat aan de onderhavige 
bijzonde re l agere school, welke niet meer dan 
dr ie wettelijk verplichte leerkrachten heeft, 
vier leslokalen in gebruik zijn, in één waar
van een kweekeling met akte zelfstandig werk
zaam is ; dat de hieruit voortvloeiende hoogere 
kosten ten aanzien van de toepa sing van art. 
l0lter der Lager Ondenvijswet 1920 als niet 
verplichte u itgaven buiten aanmerking moeten 
worden gelaten; dat met inachtneming van 
het vorenstaande niet kan worden gezegd, dat 
een vergoeding, berekend naar een bedrag 
van f 8.08 per leerling, woals de raad der 
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gemeente Aalten bij besluit van 10 November 
1937 ingevolge art. 55bis der wet voor het 
jaar 1938 heeft vastgesteld, bij zuinig beheer 
voor de redel ijke behoefte van deze school on
toereikend is; 

dat het schoolbestuur in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat de begrooting der school voor 
1938, zuinig opgezet, het volgende beeld toont: 

BEGROOTING. 

a . instandhouding schoolgebouw 
en school terrein . . 

b. onderhoud schoolmeubelen . 
c. aanschaffing en onderhoud 

van schoolboeken, leer- en 
hulpmiddelen 

d. verl ichting en verwarming . 
e. schoonhouden 
/ . salaris vakonderwijzeres (5¼ 

uur per week) 
g. verschuldigde belooning na

akte . 
h . andere uitgaven (administra

t ie, contributie Commissie van 
beroep enz., borgstelling, as-
surantie, sociale verzekerin-

f 215.-
f 75.-

f 314.60 
f 200.-
f 180.-

275 .-

100.-

gen, porti enz.) 75 .-

Totaal f 1434.60; 

dat ten t ijde van de laatste personeelsmuta
tie in 1930 een vakonderwijzeres door de ge
meente vergoed werd, zoodat toen geen aan
leiding bestond in den sinds 1920 bestaanden 
toestand, dat aan de school alleen mannelijk 
personeel is verbonden, wijziging te brengen ; 
dat eerst met ingang van 1 Januari 1938 de 
afzonder! ij ke vakonderwijsvergoeding is ver
vallen; dat echter het aanblijven van de vak
onderwijzeres voor het verpl ichte vak k abso
luut noodzakelijk is en haar belooning, neer
komende op ruim f 2.27 per leerling, dus ge
heel op de gewone exploitatierekening drukt; 
dat het niet mogelijk is een der onderwijzers 
te ontslaan en door een onderwijzeres met akte 
k te vervangen; dat in verband met de ge
ringe vloeroppervlakte der lokalen de leer
lingen niet in drie lokalen kunnen worden 
ondergebrach t; dat onder deze omstandighe
den het gebruik van het vierde lokaal niet 
als overbodige luxe kan worden aangemerkt; 
dat, zelfs wanneer dit lokaal buiten gebruik 
werd gesteld, nog altijd meer dan f 11 per 
leerl ing zou noodig zijn; · dat met de beloo
ning van den kweekeling met akte bij den 
opzet der begrooting geen re kening is gehou
den ; dat het verzoekt, het bedrag per leer
ting voor de onderhavige school te stell en op 
f ll. 85, a l thans op een bedrag hooger dan 
f 11 ; 

0. dat bij de beoordeel ing van het onder
havige verzoek om toepassing van art. lOlter 
der wet geen rekening behoort te worden ge
houden met het salaris van de vakonderwijze
res ad f 275 ; 

dat toch de wetgever in art. lOlbis heeft 
aangegeven, in welke gevallen een schoolbe
stuur bepaaldelij k recht ka n doen gelden op 
vergoeding van het sal aris van vakleerkrach
ten, zoodat naar het stelsel der wet in het 
onderh avige geval , waarin zoodanige aan
spraak niet bestaat, de belooning der hand-

werkonderwijzeres uit de in art. 101 bedoelde 
vergoeding slechts voor zoover d ie vergoeding 
toereikend is kan worden gekweten en niet 
tot verhooging van het bedrag der vergoeding 
aanleiding kan geven; 

dat ook de belooning voor de na-akte bui
ten beschouwing dient te bl ijven, wijl de goede 
gang van het onderwijs aan de school de aan
wezigheid van een leerkracht in het bezit van 
de bedoelde akte niet noodzakel ij k vordert ; 

dat ook overigens op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen , dat 
bij zuinig beheer de meeste in de begrooting 
van het schoolbestuur vervatte posten op een 
lager bedrag kunnen worden gesteld ; 

dat onder die omstandigheden het door den 
gemeenteraad vastgestelde bedrag per leer
ling ad f 8 .08 voor de redelijke behoefte der 
onderhavige school niet ontoereikend moet 
worden geacht; 

dat, nu evenmin kan gezegd worden, dat 
de school verkeert in bijwndere omstandig
heden, als in art. 55quater bedoeld, het ver
zoek van het schoolbestuur terecht is afge
wezen ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

2 1 Nov ember 1938. AR REST van den 
Hoogen Raad. (Alg. wet art. 205 ; Sr. 
art. 33) . 

Uit het bestreden arrest blijkt niet, 
dat het v erbeurd verklaard schip , dat, 
b lijk ens de bewezenverklaring, tot de 
fraude is gebezigd of daartoe dienst
baar is gemaakt, is "aangehaald", welke 
aanhaling echter, naar luid v an het 
derde lid van art. 205 der Alg. wet 
moet plaats hebben, wil de verbeurd
v erklaring rechtsgeldig kunnen worden 
bevolen . 

Op het beroep van J . C . P . A . v. d. G ., 
scheepskap itein te 's-Gravenhage, requirant 
v an cassatie t egen een te zijnen laste gewe
zen arrest van h et Gerechtshof te 's-Gra
v enhage van 4 April 1938, waarb ij requi
rant, in hooger b eroep, met verniet iging v an 
eerle door de Arr.-Rechtb. t e M iddelburg 
op I Oct. 193 7 bij verstek en van een e door 
die R echtbank op 17 D ecember 1937 na ge
daan v erzet gedane uitspraak, ter zake van 
1. ,(F rauduleu ze invoer" en 2 . ,,Lossing zon 
der het daart oe b enoodigde document", m et 
aanhaling van d e a rtt. 6, 205, 2 12, 22 5, 247, 
3u, 320 der Alg. W et van 26 Aug. 1822 S . 
38, 52 v an den afgeschaften Code P énal, 7 
der I nvoeringswet van 15 April 1886 S. 64, 
is veroordeeld tot een e gevangenisstraf v oor 
den tij d van vier weken voor h et onder ten 
eerste telaste gelegde en bewezen verklaarde 
feit en v oor wat betreft h et hem onder t en 
tweede t elaste gelegde en b ewezen v erklaar
de feit tot betaling van eene geldboete van 
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éénhonderd gulden, uitvoerbaar bij lijfs
dwang behalve ingeval van onvermogen, 
met bepaling, dat die boete zal worden ver
vangen door hechtenis van twintig dagen, 
indien de veroordeelde mocht blijken niet 
in staat te zijn haar te betalen, met ver
beurdverklaring van het in de telastelegging 
bedoelde stoomschip "Jeannette". (Gepleit 
door Mr. F. W. Adriaanse). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
"S. door v.- of n.-t. van de artt. 205 en 

212 der Alg. Wet van 26 Aug. 1822 S. 38, 
in verband met de artt. 33 en 34 Sr. en 
415, 422, 423 alsmede 528 jis 348, 350, 351, 
358 en 359 Sv.", 

"immers heeft het Hof, naar de meening 
van requirant ten onrechte, de bijkomende 
straf ·van verbeurdverklaring van het stoom
schip "Jeannette" uitgesproken zonder te 
hebben vastgesteld dat, ja zonder te hebben 
onderzocht of, naar den eisch van art. 205 
der Algemeene Wet cit. - het eenige der 
hier toepasselijke artikelen dezer Wet, waar
in verbeurdverklaring van "vaar- of voer
tuigen tot de fraude gebezigd of daartoe 
dienstbaar gemaakt", überhaupt mogelijk is 
- èene voorafgaande aanhaling van het 
schip had plaats gevonden"; 

0 .. dat bij het bestreden arrest, voorzoover 
tegen requirant gewezen, overeenkomstig de 
dagvaarding, ten laste van requirant is be- · 
wezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat hij, als kapitein 
van het destijds door hem gevoerde Neder
landsche stoomschip "J eannette": 

1. · op den zeventienden April negentien
honderd vijf en dertig aan boord van ge
noemd stoomschip, komende van Ipswich 
en bestemd naar Terneuzen, uit zee door de 
Westerschelde als zijn inhebbende lading 
het Koninkrijk heeft ingevoerd twee bussen, 
elk inhoudende een hoeveelheid gedistil
leerd, - aan invoerrechten en accijnzen on
derhevig, en zonder van eenig daartoe ver
eischt en behoorend paspoort of ander geldig 
document voorzien te zijn -, zulks fraudu
leuzelijk, immers zonder eenige verklaring 
of aangifte aan de eerste wacht of op het 
kantoor, waar zulks behoorde, integendeel 
met uitdrukkelijke mededeeling bij het doen 
zijner generale verklaring aan de wacht of 
op het kantoor, althans aan den betrokken 
ambtenaar, der Invoerrechten en Accijnzen 
te Terneuzen, dat hij ledigscheeps Neder
land was binnengekomen; 

II. op of omstreeks den negentienden of 
den twintigsten April negentienhonderd vijf 
en dertig, met voornoemd stoomschip "Jean
nette" gekomen van buitenslands, uit zee 
door de Westerschelde, en liggende te Ter
neuzen, nadat dat stoomschip aldaar was 
ingeklaard, uit dat stoomschip heeft doen 
lossen twee bussen, elk inhoudende een hoe
veelheid gedistilleerd, zulks zonder het tot 

L. 1938. 

die lossing benoodigde document, immers 
zonder eenig document; 

0. nu ten aanzien van het middel: 
dat dit gegrond is, daar inderdaad uit het 

bestreden arrest niet blijkt, dat het ver
beurdverklaarde schip "Jeannette", dat, blij
kens de bewezenverklaring, tot de fraude is 
gebezigd of daartoe dienstbaar is gemaakt, 
is "aangehaald", welke aanhaling echter, 
naar luid van het derde lid van art. 205 van 
de Alg. Wet van 26 Augustus 1822 S. 38, 
moet hebben plaats gehad, wil de verbeurd
verklaring rechtsgeldig kunnen worden be
volen; 

dat hieruit volgt, dat 's Hofs beslissing 
betreffende de verbeurdverklaring van voor
meld schip niet behoorlijk met redenen is 
omkleed, zoodat het bestreden arrest, voór
zoover tegen requirant gewezen, niet in 
stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest voorzoover 
het tegen requirant is gewezen, en 

Rechtdoende krachtens art. 106 Wet R. 0 .: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof 

te 's-Hertogenbosch ter berechting en afdoe
ning op het bestaande hooger beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteijn, die 
zich daarbij beroept op de jurisprudentie 
van den H. R., met name het arrest van z5 
Nov. z909 W. 8942, ook door requirant aan
gehaald ( naast H . R . 28 Dec. z937 N. ]. 
z938 n°. 527)]. 

(N. J.) 

21 November 1938. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Wet Inkomstenbelas
ting 1914 art. u7; Sv. art. 358) . 

Het opzettelijk onjuist doen van de 
opgave van de opbrengst van enkele 
bronnen van inkomen doet de "aan
gifte", bij art. u7 Wet Inkomstenbe
lasting 1914 bedoeld, onjuist zijn, en 
wel Oi?zettelijk onjuist, zelfs al zoude, 
door het te hoog aangeven van andere 
bestanddeelen van het inkomen of het 
niet toepassen van een toegestane af
trek het "belastbaar inkomen" juist of 
te hoog zijn aangegeven. 

Voor de beslissing, dat req. eene aan
gifte opzettelijk onjuist en onvolledig 
heeft gedaan, was een keuze uit de in 
het tweede middel bedoelde alternatie
ven niet van gewicht. 

De mogelijkheid van nadeel in de 
artt. 53 der Wet op de Vermogensbe
lasting 1:892 e n i: i: 7 der Wet op de In
komstenbelasting 1914 vormt een z.g. 
geobjectiveerd bestanddeel der in dit 
artikel omschreven misdrijven, dat bui
ten het daarbij gevorderde opzet staat. 
Mitsdien was reg.'s opgave, dat hij niet 
de bedoeling had het Rijk te benadee
len, geen verweer waarop het Hof in
gevolge art. 358 lid 3 j 0

• art. 415 Sv . 
uitdrukkelijk een beslissing had moeten 
geven. 

35 
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In de door req. voor het Hof afgeleg
de verklaring is een beroep. op afwe
zigheid van alle schuld niet te lezen. 

Ambtshalve: Waar req. ter zake van 
acht misdrijven is veroordeeld is ten 
onrechte art. 57 Sr. niet aangehaald. 

Op het beroep van Mr. M. G. J. B. te 
Delft, requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage van 27 Juni 1938, 
waarbij, in hooger beroep, met vernietiging 
van eene door de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage op 24 Maart 1938 gedane uitspraak, 
requirant, ter zake van 1 °. ,,een aangifte, 
als bedoeld bij art. 16 der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892, voor zich zelven op
zettelijk onjuist en onvolledig doen, terwijl 
daaruit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, 
viermaal gepleegd". 2 °. ,,eene aangifte, als 
bedoeld bij Hoofdstuk VIII der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, voor zich zehe 
opzettelijk onjuist en onvolledig doen, ter
wijl daaruit nadeel voor het Rijk en een of 
meer gemeenten kan ontstaan, viermaal ge
pleegd, met aanhaling van art. 53 der ~Net 
op de Vermogensbelasting 1892 en art. II7 
der Wet op de Inkomstenbelasting, is ver
oordeeld tot gevangenisstraf voor den tijd 
van drie maanden. (Gepleit door Mr. P. 
Groeneboom). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Post alia: 
Tegen 's Hofs arrest, gewezen te zijnen 

laste, is namens verdachte beroep in cassatie 
ingesteld; als middelen van cassatie zijn 
namens requirant bij schriftuur voorgedra
gen en toegelicht en voorts bij pleidooi na
der toegelicht drie middelen : 

1 °. S., althans v. t. van de artt. 4 t/m 
19, 43, 44 en n7 van de Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 in verband met de artt. 
261, 350, 351, 358 en 415 Sv., doordat het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage bij het bestre
den arrest ten onrechte en in strijd met de 
als geschonden aangehaalde wetsartikelen 
het bewezenverklaarde heeft strafbaar ver
klaard en voor een deel heeft gequalificeerd 
als het misdrijf, strafbaar gesteld bij art. II 7 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 
deswege straf heeft opgelegd, zulks terwijl 
dat bewezenverklaarde weliswaar het opzet
telijk onjuist doen eener opgaaf van de op
brengst van enkele bronnen van inkomen 
oplevert, doch niet ook het opzettelijk on
juist doen eener opgaaf van het belastbaar 
inkomen, gelijk, ingevolge de in art. II 7 
dier Wet vervatte verwijzing, krachtens art. 
44 dier Wet voor het bij art. 117 strafbaar 
gestelde misdrijf wordt vereischt" ; 

2. ,,S., althans v. t. van de artt. 261, 350, 
358 en 415 Sv. in verband met art. 53 van 
de Wet op de Vermogensbelasting 1892, 
doordat het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
bij het bestreden arrest ten onrechte en in 
strijd met de als geschonden aangehaalde 
wetsartikelen, geen beslissing heeft gegeven 
omtrent de alternatief ten laste gelegde fei-

ten, dat requirant op zijn aangiftebiljet voor 
de Vermogensbelasting opzettelijk bij de 
rubriek " Inschrijvingen op andere grootboe
ken en effecten afzonderlijk voor: 1 °. die 
welke genoteerd worden ter beurze van 
Amsterdam" het bedrag van de effecten van 
zijn vermogen opgaf voor het belastingjaar 
1 Mei 1932-30 April 1933 slechts f 26958, 
zulks terwijl hij wist, dat dit moest zijn on
geveer f 66000, althans vele duizenden gul
dens meer dan het door hem opgegeven be
drag, voor het belastingjaar 1 Mei 1933-
30 April , 934 slechts f 21040 zulks terwijl 
hij wist, dat dit moest zijn ongeveer f 73000, 
althans vele duizenden guldens meer dan 
het door hem opgegeven bedrag, voor het 
belastingjaar 1 Mei 1934-30 April 1935 
slechts f 19400, zulks terwijl hij wist, dat dit 
moest zijn ongeveer f 72000, althans vele 
duizenden guldens meer dan het door hem 
opgegeven bedrag en voor het belastingjaar 
1 Mei 1935-30 April 1936 slechts f 19800, 
zulks terwij l hij wist, dat dit moest zijn on
geveer f 75000, althans vele duizenden gul
dens meer dan het door hem opgegeven be
drag"; 

3 °. ,,S., althans v. t. van de artt. 261 , 
349, 350, 351, 352, 358, 359 en 415 Sv. in 
verband met art. II7 van de Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 en art. 53 van de 
Wet op de Vermogensbelasting 1892, door
dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij 
het bestreden arrest ten onrechte en in strijd 
met de als geschonden aangehaalde wetsar
tikelen niet heeft beslist naar aanleiding van 
het onderzoek ter terechtzitting en het be
klaagde arrest niet voldoende met redenen 
heeft omkleed, immers geen beslissing heeft 
gegeven aangaande het beroep op een straf
uitsluitingsgrond, t. w. het ontbreken van 
schuld ten aanzien van het bestanddeel der 
tenlastegelegde feiten, dat daaruit nadeel 
voor het Rijk en, voor wat de inkomsten
belasting aangaat, mede voor een of meer 
gemeenten kon ontstaan, door den requir~t 
blijkens het proces-verbaal van de zitting 
van het Gerechtshof te 's-Gravenhage dd. 
20 Juni 1938 gedaan, doordien hij heeft aan
gevoerd : ,,mijne opgaven waren opzettelijk 
onjuist, maar ik had niet de bedoeling het 
Rijk te benadeelen, omdat ik mijn aandeel 
in de firma H . opzettelijk te hoog aangaf 
en ik meende, dat ik daarom zonder schade 
voor den S taat andere posten lager kon op
geven dan haar waarde was. De Raad van 
Beroep heeft mij ten opzichte van de waar
de van mijn aandeel in de firma in het on
gelijk gesteld, maar ik meende te goeder 
trouw, dat de waarde geen 100 % was. Ik 
heb mijn saldo bij de Incassobank niet op
gegeven, omdat dit gelden waren, die mij 
niet toebehoorden. Het was t en deele geld 
van mijn kinderen en verder baten van fail 
lissementen, die m ij niet toebehoorden. Ik 
heb den kinderaftrek zelfstandig toegepast 
(zonder te v ermelden, dat ik dat deed), om
dat ik meende, dat dit mocht. Ik leg een 
lijst over van gelden van faillissementen, die 
ik onder mij heb gehad; dit totaal is even 
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groot als het door mij verzwegen saldo re
kening-courant". 

Naar mijne meening zal het beroep be
hooren te worden verworpen. 

De telastlegging en bewezenverklaring ko
men in het kort hierop neer, dat verdachte 
in elk der vier jaren 1932, 1933, 1934 en 
1935 én een aangifte voor de Vermogensbe
lasting én een aangifte voor de Inkomsten
belasting voor zich zelven (daarbij begrepen 
het vermogen en het inkomen van zijn echt
genoote) opzettelijk onvolledig en onjuist 
heeft gedaan, terwijl telkens uit het doen 
der onvolledige en onjuiste aangifte, voor 
wat de Vermogensbelasting aangaat nadeel 
voor het Rijk en, voor wat de Inkomstenbe
lasting aangaat nadeel voor het Rijk en voor 
een of meer gemeenten kon ontstaan; telas
tegelegd en bewezen verklaard zijn alzoo 
4 X 2 feiten; deze feiten zijn in de dagvaar
ding en in het arrest aangeduid voor zoover 
de Vermogensbelasting-aangiften betreft met 
sub I, II, III, IV onder 1ste, en voor zoover 
de Inkomstenbelastingaangiften betreft met 
sub I, II, III, IV, 2de. 

Het eerste middel is blijkens de schriftuur 
en de bij pleidooi gegeven toelichting ge
richt tegen 's Hofs beslissing omtrent de 
aangiften voor de Inkomstenbelasting, name
lijk de feiten sub I, II, III, IV, 2de; het 
dienaangaande bewezenverklaarde zou ten 
aanzien van iedere aangifte wel opleveren 
het opzettelijk onjuist doen eener opgaaf 
van de opbrengst van enkele bronnen van 
inkomen, doch niet ook het opzettelijk on
juist doen eener opgaaf van het belastbaar 
inkomen, en daarom niet het misdrijf, straf
baar gesteld bij art. n7 der Wet op de In
komstenbelasting. 

Het middel is gebaseerd op de stelling, 
dat het Hof niet zou hebben bewezen ver
klaard het onderdeel (slot-gedeelte) van de 
telastlegging van elk der feiten sub I, II, 
III, IV, 2de, hetwelk inhoudt, dat verdachte 
in ieder geval opzettelijk valschelijk als zijn 
totaal inkomen heeft opgegeven een bepaald 
genoemd bedrag (namelijk respectievelijk 
f 18459.73, f 17237.31, f 16420 en f 16335.91), 
terwijl dit, naar hij wist, vele honderden 
guldens hooger was. Deze stelling is riaar 
mijn oordeel onjuist, omdat blijkens het 
arrest het Hof voormeld onderdeel (slot
gedeelte) wel bewezen verklaarde. Het Hof 
toch heeft de feiten sub I, II, III, IV, 2de 
bewezen verklaard overeenkomstig de telast
legging, behoudens ten aanzien van eenige 
bepaaldelijk aangewezen onderdeelen daar
van 's Hofs uitdrukkelijke vermelding hetzij 
dat het aangewezen onderdeel volgens het 
Hof niet bewezen is, hetzij in hoeverre of in 
welker voege het aangewezen onderdeel vol
gens het Hof bewezen is; onder die bepaal
delijk aangewezen onderdeelen komt het 
voormelde slot-gedeelte niet voor, zoodat 
klaarblijkelijk dit gedeelte bewezen werd 
verklaard. Deze opvatting der bewezenver
klaring is trouwens ook hierom alleszins 
aannemelijk, omdat blijkens het arrest re
quirant als verdachte ter 's Hofs terechtzit-

ting onder meer uitdrukkelijk heeft ver
klaard, da.t tengevolge van een en ander zijn 
aangifte voor de vermogensbelasting over al 
die jaren vele duizenden guldens en die voor 
de inkomstenbelasting vele honderden gul
dens te laag was, zoodat het Hof op grond 
van de gebezigde bewijsmiddelen, bijzonder
lijk den voormelden inhoud van verdachtes 
verklaring en den inhoud der betreffende 
aangiftebiljetten, meergemeld slot-gedeelte 
als bewezen heeft kunnen, ja, heeft moeten 
aannemen. Als missende feitelijken grond
slag kan het middel niet tot cassatie leiden. 

Het tweede middel betreft 's Hofs bewe
zen-verklaring omtrent de aangiften voor de 
vermogensbelasting, namelijk de feiten sub 
I, II, III, IV, onder 1ste, en wel bepaalde
lijk het onderdeel, dat requirant als bedrag 
van de effecten van zijn vermogen opgaf 
slechts f 26958 (resp.f 21040,f 19400,f 19800) 
terwijl hij wist, dat dit moest zijn ongeveer 
f 66000 (resp. ongeveer f 73000, ongeveer 
f 72000, ongeveer f 75000), althans vele dui
zenden guldens meer dan het door hem op
gegeven bedrag. Het Hof heeft dit onder
deel in zijn geheel bewezen verklaard en al
zoo niet bepaaldelijk beslist welk der daarbij 
alternatief telastegelegde feiten bewezen is. 
Volgens het middel zou het Hof ten on
rechte deze beslissing hebben nagelaten. 
M.i. faalt het middel, omdat in casu een 
beslissing, als bij het middel verlangd, on
noodig was, daar hier geen sprake is van 
elkander uitsluitende alternatieven en zoo
danige beslissing niet van invloed zou zijn 
op de beslissing omtrent de strafbaarheid 
van de bewezenverklaarde feiten, te weten 
de feiten sub I, II, III, IV, onder 1ste. 

Het derde middel heeft tot grondslag, dat 
het Hof geen beslissing zou hebben gegeven 
aangaande het beroep dat requirant als 
verdachte ter 's Hofs terechtzitting zou heb
ben gedaan op een strafuitsluitingsgrond, te 
weten het ontbreken van schuld ten aanzien 
van het bestanddeel der telastegelegde fei
ten, dat daaruit nadeel voor het Rijk en, 
voor wat de Inkomstenbelasting aangaat, 
mede voor een of meer gemeenten kon ont
staan. Naar mijne meening faalt dit middel, 
omdat het gedane beroep niet kan worden 
beschouwd als een werkelijk beroep op het 
ontbreken van alle schuld als voormeld, zoo
dat het Hof kon volstaan met bewezen
verklaring en strafbaar-verklaring van het 
bewezene en van verdachte, en geen nadere 
uitdrukkelijke, met redenen omkleede be
slissing had te geven omtrent de bij het 
middel aangevoerde verweren. 

Uit de bewezenverklaring blijkt duidelijk, 
dat het Hof niet heeft aanvaard verdachtes 
bewering dat zijn saldo bij de Incassobank 
hem niet toebehoorde; op grond van de ge
bezigde bewijsmiddelen kon het Hof bewe
zen achten dat dat saldo deel uitmaakte van 
verdachtes vermogen en de rente ervan deel 
uitmaakte van verdachte's inkomen ; na de 
bewezenverklaring was een nadere uitdruk
kelijke beslissing omtrent voormelde bewe
ring onnoodig. 
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Verd.'s bewering, dat ·hij meende dat hij 
den kinderaftrek zelfstandig mocht toepassen 
(zonder te vermelden dat hij dit deed), kan 
geenerlei verontschuldiging zijn, daar de 
aangiftebiljetten de uitdrukkelijke mededee
ling bevatten dat het niet is toegelaten, en 
trouwens iemand als deze verdachte, van 
beroep advocaat en procureur, toch zeker 
kon en moest weten dat het niet mocht. 

Tenslotte het punt, dat naar mij voor
komt, bedoeld is als het punt, waarop het 
middel eigenlijk zou moeten steunen, maar 
requirant ook niet kan baten, namelijk het 
door hem als verdachte aangevoerde, dat 
zijne opgaven opzettelijk onjuist waren 
maar hij niet de bedoeling had het Rijk te 
benadeelen, omdat hij zijn aandeel in de 
firma H. opzettelijk te hoog aangaf en hij 
meende dat hij daarom zonder schade voor 
den Staat andere posten lager kon opgeven 
dan hun waarde was; dat de Raad van Be
roep hem ten opzichte van de waarde van 
zijn aandeel in de firma in het ongelijk 
heeft gesteld, maar hij te goeder trouw 
meende dat de waarde geen 100 % was. 
Mijns inziens brengt het bewezen verklaar
de zonder meer mede zoowel de strafbaar
heid van het bewezene als de strafbaarheid 
van verdachte deswege, en levert het voor
meld aangevoerde niet op een beroep op een 
strafuitsluitingsgrond, waaromtrent uitdruk
kelijk beslist had behooren te worden; met 
name niet een beroep op afwezigheid van 
alle schuld ten aanzien van het bestanddeel 
,.mogelijkheid van nadeel", daar dat aan
gevoerde wel degelijk schuld van verdachte 
insluit, omdat daaruit blijkt dat verdachte 
bij zijne aangiften naliet daarbij rekening 
te houden met de mogelijkheid dat zijn 
meening omtrent de waarde van zijn aan
deel in de firma H. onjuist was, althans ge
oordeeld zou worden onjuist te zijn (dit 
laatste is volgens requirant zelf inderdaad 
geschied) . Had requirant werkelijk de be
weerde niet-bedoeling van benadeeling ge
had, dan had hij zijn aangiften moeten doen 
met opgaven die naar zijne meening juist 
waren, met name ook wat betreft zijn aan
deel in de firma H. en dus als waarde van 
dat aandeel moeten opgeven de waarde die 
het naar zijne meening had, zekerheidshalve 
met toelichting waarom hij slechts die waar
de en geen 100 % waarde eraan toekende. 

Derhalve van oordeel zijnde dat de voor
gedragen middelen niet tot cassatie kunnen 
leiden, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
(zie Conclusie); 

T en aanzien van de middelen van cassa
tie: 

0. dat aan requirant bij inleidende dag
vaarding is ten laste gelegd: 

I. dat h ij in Juni 1932 of daaromtrent te 

Delft als belastingplichtige voor de Vermo
gensbelasting en de Inkomstenbelasting voor 
zich zelven ( daarbij begrepen het vermogen 
en het inkomen van zijn echtgenoote) een 
aangifte als bedoeld in art. 16 der Wet op 
de Vermogensbelasting 1892 en een aangif
te als bedoeld in art. 43 en volgende (Hoofd
stuk VIII) van de Wet op de · Inkomsten
belasting 1914, op het hem door of vanwege 
den Inspecteur der Directe Belastingen te 
Delft toegezonden aangiftebiljet B voor het 
belastingjaar 1 Mei 1932-30 April 1933, 
zoowel voor aangifte voor de Vermogens
belasting als voor aangifte van de inkom
stenbelasting, welk biljet hij na invulling en 
onderteekening, zoowel wat betreft zijn aan
gifte Vermogensbelasting, als wat betreft 
zijn aangifte Inkomstenbelasting, dien In
specteur weder heeft doen toekomen, op
zettelijk onvolledig en onjuist heeft gedaan, 
waaruit nadeel voor het Rijk en, voor wat 
de Inkomstenbelasting aangaat, mede voor 
een of meer gemeenten kon ontstaan; 

ie. bestaande die opzettelijk onvolledige 
en onjuiste aangifte voor de Vermogensbe
lasting daarin dat hij , verdachte, op zijn 
gemeld aangiftebiljet voor de Vermogens
belasting opzettelijk van zijn vermogen 
bij de rubriek "Vorderingen- op (saldi 
te goed bij) banken (boerenleenban
ken en spaarbanken inbegrepen)", opzette
lijk verzwijgende en niet vermeldende van 
zijn vermogen bij die rubriek of elders zijn 
saldo Rekening-Courant bij de Incassobank 
van ongeveer f 19356, en zijn saldo van bij 
die Bank in deposito gegeven gelden van 
ongeveer f 3400 en opzettelijk bij de rubri~k 
"Inschrijvingen op andere grootboeken en 
effecten afzonderlijk voor : 1 °. die welke ge
noteerd worden ter beurze van Amsterdam" 
het bedrag van de effecten van zijn vermo
gen opgaf slechts f 26958, zulks terwijl hij 
wist dat dit moest zijn ongeveer f 66000, 
althans vele duizenden guldens meer dan 
het door hem opgegeven bedrag; 

2 °. en bestaande die opzettelijk onvol
ledige en onjuiste aangifte voor de inkom
stenbelasting daarin dat hij, verdachte, op 
zijn gemeld aangiftebiljet voor de Inkom
stenbelasting opzettelijk niets vermeldde bij 
de rubriek " rente over vorderingen op (saldi 
tegoed bij) banken (boerenleenbanken en 
spaarbanken inbegrepen), onverschillig of 
rente is bijgeschreven of uitbetaald", opzet
telijk verzwijgende en niet vermeldende bij 
die rubriek of elders de tot zijn inkomen 
behoorende rente van zijn gelden in Reke
ning-Courant bij de Incassobank ad onge
veer f 290, en de tot zijn inkomen behoo
rende rente van zijn gelden in deposito bij 
die bank ad ongeveer f 102, en opzettelijk 
valschelijk vermeldde bij de rubriek "Ar
beidsloon" f 1400, hiermede bedoelend zijn 
inkomen als advocaat zulks terwijl hij wist 
dat dit inkomen uit dien hoofde was onge
veer f 4000, althans vele honderden guldens 
meer dan het door hem opgegeven bedrag, en 
opzettelijk valschelijk vermeldde bij de ru
briek "rente van inschrijving~n op andere 
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grootboeken en rente en dividend van effec
ten afzonderlijk voor 1 °. die inschrijvingen 
en effecten, welke genoteerd worden ter 
beurze van Amsterdam" f 2140, zulks ter
wijl hij wist dat dit moest zijn ongeveer 
f 3500, althans verscheidene honderden gul
dens meer dan het door hem opgegeven be
drag, in ieder geval opzettelijk valschelijk 
als zijn totaal inkomen heeft opgegeven 
f 18459.73, terwijl dit, naar hij wist, vele" 
honderden guldens hooger was. 

II. dat hij in Mei 1933 of daaromtrent 
te Delft als belastingplichtige voor de Ver
mogensbelasting en de Inkomstenbelasting 
voor zich zelven ( daarbij begrepen het ver
mogen en het inkomen van zijn echtgenoote) 
een aangifte als bedoeld in art. 16 der Wet 
op de Vermogensbelasting 1892 en een aan
gifte als bedoeld in art. 43 • en volgende 
(Hoofdstuk VIII) van de Wet op de In
komstenbelasting 1914, op het hem door of 
vanwege den Inspecteur der Directe Belas
tingen te Delft toegezonden aangiftebiljet 
B. voor het belastingjaar I Mei 1933-30 
April 1934, zoowel voor aangifte voor de 
vermogensbelasting als voor aangifte van de 
Inkomstenbelasting, welk biljet hij na in
vulling en onderteekening, zoowel wat be
treft zijn aangifte Vermogensbelasting, als 
wat betreft zijn aangifte Inkomstenbelas
ting, dien Inspecteur weder heeft doen toe
komen, opzettelijk onvolledig en onjuist 
heeft gedaan, waaruit nadeel voor het Rijk 
en, voor wat de Inkomstenbelasting aan
gaat, mede voor een of meer gemeenten kon 
ontstaan; 

1 °. bestaande die opzettelijk onvolledige 
en onjuiste aangifte voor de Vermogensbe
lasting daarin dat hij, verdachte, op zijn 
gemeld aangiftebiljet voor de Vermogens
belasting opzettelijk van zijn vermogen niets 
vermeldde bij de rubriek "Vorderingen op 
(saldi tegoed bij) banken (boerenleenban
ken en spaarbanken inbegrepen)", opzette
lijk verzwijgende en niet vermeldende van 
zijn vermogen bij die rubriek of elders zijn 
saldo Rekening-Courant bij de Incassobank 
van ongeveer f 20434, en zijn saldo van bij 
die Bank in deposito gegeven gelden van 
ongeveer f 3500 en opzettelijk bij de rubriek 
"Inschrijvingen op andere grootboekeri en 
effecten afzonderlijk voor: 

1 °. die welke genoteerd worden ter beurze 
van Amsterdam" het bedrag van de effecten 
van zijn vermogen opgaf slechts f 21040, 
zulks terwijl hij wist dat dit moest zijn on
geveer f 73000, althans vele duizenden gul
dens meer dan het door hem opgegeven be
drag; 

2 °. en bestaande die opzettelijk onvol
ledige en onjuiste aangifte voor de Inkom
stenbelasting daarin dat hij, verdachte, op 
zijn gemeld aangiftebiljet voor de inkom
stenbelasting opzettelijk niets vermeldde bij 
de rubriek "rente over vorderingen op (saldi 
tegoed bij) banken (boerenleenbanken en 
spaarbanken inbegrepen), onverschillig of 
rente is bijgeschreven of uitbetaald", opzet
telijk verzwijgende en niet vermeldende bij 

die rubriek of elders de tot zijn inkomen be
hoorende rente van zijn gelden in Rekening
Courant bij de Incassobank ad ongeveer 
f 306, en de tot zijn inkomen behoorende 
rente van zijn gelden in deposito bij die 
Bank ad ongeveer f 105, en opzettelijk val
schelijk vermeldde bij de rubriek "Arbeids
loon" f 1400, hiermede bedoelend zijn inko
men als advocaat, zulks terwijl hij wist dat 
dit inkomen uit dien hoofde was ongeveer 
f 4000, althans vele honderden guldens meer 
dan het door hem opgegeven bedrag, en op
zettelijk valschelijk vermeldde bij de rubriek 
,,rente van inschrijvingen op andere groot
boeken en rente en dividend van effecten 
afzonderlijk voor 1 °. die inschrijvingen en 
effecten, welke genoteerd worden ter beurze 
van Amsterdam" f 1375, zulks terwijl hij 
wist dat dit moest zijn ongeveer f 3800, 
althans verscheidene honderden guldens 
meer dan het door hem opgegeven bedrag, 
in ieder geval opzettelijk valschelijk als zijn 
totaal inkomen heeft opgegeven f 17237.31, 
terwijl dit, naar hij wist, vele honderden 
guldens hooger was; 

III. dat hij in Augustus 1934 of daarom
trent te Delft als belastingplichtige voor de 
Vermogensbelasting en de Inkomstenbelas
ting voor zich zelven (daarbij begrepen het 
vermogen en het inkomen van zijn echtge
noote) een aangifte als bedoeld in art. 16 
der Wet op de Vermogensbelasting 1892 en 
een aangifte als bedoeld in art. 43 en vol
gendè (Hoofdstuk VIII) van de Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, op het hem door 
of vanwege den Inspecteur der Directe Be
lastingen te Delft toegezonden aangiftebil
jet B voor het belastingjaar I Mei 1934-
30 April 1935, zoowel voor aangifte voor de 
Vermogensbelasting als voor aangifte van 
de Inkomstenbelasting, welk biljet hij na 
invulling en onderteekening, zoowel wat be
treft zijn aan~_ifte Vermogensbelasting, als 
wat betreft z1Jn aangifte Inkomstenbelas
ting, dien Inspecteur weder heeft doen toe
komen, opzettelijk onvolledig en onjuist 
heeft gedaan, waaruit nadeel voor het Rijk 
en, voor wat de Inkomstenbelasting aangaat, 
mede voor een of meer gemeenten kon ont
staan; 

1 °. bestaande die opzettelijk onvolledige 
en onjuiste aangifte voor de Vermogensbe
lasting daarin dat hij, verdachte, op zijn 
gemeld aangiftebiljet voor de Vermogens
belasting opzettelijk van zijn vermogen niets 
vermeldde bij de rubriek "Vorderingen op 
(saldi tegoed bij) banken (boerenleenban-
8:en en sp_~arbanken inbegrepen)" opzette
hJk verzw1Jgende en niet vermeldende van 
zijn vermogen bij die rubriek of elders zijn 
saldo Rekening-Courant bij de Incassobank 
van ongeveer f 9383 en zijn saldo van bij 
die Bank in deposito gegeven gelden van 
ongeveer f 13950, en opzettelijk bij de ru
briek "Inschrijvingen op andere grootboe
ken en effecten afzonderlijk voor: 1°. die 
welke genoteerd worden ter beurze van 
Amsterdam" het bedrag .van de effecten van 
zijn vermogen opgaf slechts f 19400, zulks 
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terwijl hij wist dat dit moest zijn ongeveer 
f 72000, althans vele duizenden guldens meer 
dan het door hem opgegeven bedrag; 

2 °. en bestaande die opzettelijk onvol
ledige en onjuiste aangifte voor de Inkom
stenbelasting daarin dat hij, verdachte, op 
zijn gemeld aangiftebiljet voor de Inkom
stenbelasting opzettelijk niets vermeldde bij 
de rubriek "rente over vorderingen op (saldi 
tegoed bij) banken (boerenleenbanken en 
spaarbanken inbegrepen), onverschillig of 
rente is bijgeschreven of uitbetaald", opzet
telijk verzwijgende en niet vermeldende bij 
die rubriek of elders de tot zijn inkomen 
behoorende rente van zijn gelden in Reke
ning-Courant bij de Incassobank ad onge
veer f 140, en de tot zijn inkomen behoo
rende rente van zijn gelden in deposito bij 
die Bank ad ongeveer f 418, en opzettelijk 
valschelijk vermeldde bij de rubriek "Ar
beidsloon" f 1200, hiermede bedoelend zijn 
inkomen als advocaat, zulks terwijl hij wist 
dat dit inkomen uit dien hoofde was onge
veer f 4000, althans vele honderden guldens 
meer dan het door hem opgegeven bedrag, 
en opzettelijk valschelijk vermeldde bij de 
rubriek "rente van inschrijvingen op andere 
grootboeken en rente en dividend van effec
ten afzonderlijk voor 1 ° . die inschrijvingen 
en effecten, welke genoteerd worden ter 
beurze van Amsterdam" f 1375, zulks ter
wijl hij wist dat dit moest zijn ongeveer 
f 3800, althans verscheidene honderden gul
dens meer dan het door hem opgegeven be
drag, in ieder geval opzettelijk valschelijk 
als zijn totaal inkomen heeft opgegeven 
f 16420, terwijl dit, naar hij wist, vele hon
derden guldens hooger was ; 

IV. dat hij in Juli 1935 of daaromtrent te 
Delft als belastingplichtige voor de Vermo
gensbelasting en de Inkomstenbelasting voor 
zich zelven ( daarbij begrepen het vermogen 
en het inkomen van zijn echtgenoote) een 
aangifte als bedoeld in art. 16 der Wet op 
de Vermogensbelasting 1892 en een aangifte 
als bedoeld in art. 43 en volgende (Hoofd
stuk VIII) van de Wet op de Inkomsten
belasting 1914, op het hem door of van
wege den Inspecteur der Directe Belastin
gen te Delft toegezonden aangiftebiljet B 
voor het belastingjaar 1 Mei 1935-30 April 
1936, zoowel voor aangifte voor de Vermo
gensbelasting als voor aangifte van de In
komstenbelasting, welk biljet hij na invul
ling en onderteekening, zoowel wat betreft 
zijn aangifte Vermogensbelasting, als wat 
betreft zijn aangifte inkomstenbelasting 
dien Inspecteur weder heeft doen toekomen: 
opzettelijk onvolledig en onjuist heeft ge
daan, waaruit nadeel voor het Rijk en, voor 
wat de Inkomstenbelasting aangaat, mede 
voor een of meer gemeenten kon ontstaan. 

r 0
• bestaande die opzettelijk onvolledige 

en onjuiste aangifte voor de Vermogens
belasting daarin dat hij, verdachte, op 
zijn gemeld aangiftebiljet . voor de Ver
mogensbelasting opzettelijk van zijn ver
mogen bij de rubriek "Vorderingen op (saldi 
tegoed bij) banken (boerenleenbanken en 

spaarbanken inbegrepen)" slechts vermeldde 
f 14000, zulks terwijl hij wist dat zijn saldo 
Rekening-Courant bij de Incassobank was 
ongeveer f 12000 en zijn saldo van bij die 
Bank in deposito gegeven gelden was onge
veer f 14000, tezamen dus ongeveer f 26000, 
althans verscheidene duizenden guldens 
meer dan het door hem opgegeven bedrag, 
en opzettelijk bij de rubriek " Inschrijvingen 
op andere grootboeken en effecten afzonder
lijk voor : 1 ° . die welke genoteerd worden 
ter beurze van Amsterdam" het bedrag van 
de effecten van zijn vermogen opgaf slechts 
f 19,800, zulks terwijl hij wist dat dit moest 
zijn ongeveer f 75000, althans vele duizen
den guldens meer dan het door hem opge
geven bedrag; 

2 °. en bestaande die opzettelijk onvol
ledige en onjuiste aangifte voor de Inkom
stenbelasting daarin dat hij, verdachte, op 
zijn gemeld aangiftebiljet voor de Inkom
stenbelasting bij de rubriek "rente over vor
deringen op (saldi tegoed bij) banken (boe
renleenbanken en spaarbanken inbegrepen) 
onverschillig of rente is bijgeschreven of 
uitbetaald" opzettelijk valschelijk van zijn 
inkomen uit dien hoofde slechts opgaf f 210, 
zulks terwijl hij wist dat de rente van zijn 
gelden in Rekening-Courant bij de Incasso
bank en van zijn gelden in deposito bij die 
Bank in totaal waren ongeveer f 600, al
thans dat zijn inkomen uit dien hoofde was 
meer dan het door hem opgegeven bed rag, 
en opzettelijk valschelijk vermeldde bij de 
rubriek " Arbeidsloon" f 1500, hiermede be
doelend zijn inkomen als advocaat, zulks 
terwijl hij wist dat dit inkomen uit dien 
hoofde was ongeveer f 4000, althans vele 
honderden guldens meer dan het door hem 
opgegeven bedrag, en opzettelijk valschelijk 
vermeldde bij de rubriek "rente van in
schrijvingen op andere grootboeken en rente 
en dividend van effecten afzonderlijk voor 
1° die inschrijvingen en effecten, welke ge
noteerd worden ter beurze van Amsterdam" 
f n8o, zulks terwijl hij wist dat dit moest 
zijn ongeveer f 3800, althans verscheidene 
honderden guldens meer dan het door hem 
opgegeven bedrag, in ieder geval opzettelijk 
valschelijk als zijn totaal inkomen heeft op
gegeven f 16335.91 , terwijl dit, naar hij wist, 
vele honderden guldens hooger was. 

In al het hierboven ten laste gelegde, dus 
sub I, II, III en IV worden telkens, wan
ne~r van "zijn vermogen", ,,zijn inkomsten", 
'.,z1Jn gelden" en dergelijke sprake is, daarbij 
mbegrepen dat of die van zijn echtgenoote;" 

0. dat het Hof bij het bestreden arrest 
heeft overwogen: 

" dat verdachte heeft gepleegd de hem 
sub I, II, III en IV onder 1ste te laste ge
legde feiten, alsmede de sub I, II, III en 
IV 2de te laste gelegde feiten, voorzoover 
n~_et reeds is overwogen, dat zij niet bewezen 
ZlJn - te weten betreffende verdachte's 
aangifte voor de inkomstenbelasting ten 
aanzien van de rubriek " arbeidsloon" -
met dien verstande, dat de opzettelijk on
volledige en onjuiste aangifte voor de In-
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komstenbelasting in de eerste plaats telkens 
daarin bestond, dat hij, verdachte, op het 
betreffende aangiftebiljet voor de inkom
stenbelasting bij de rubriek "rente over vor
deringen op (saldi te goed bij) banken (boe
renleenbanken en spaarbanken inbegrepen) 
onverschillig of rente is bijgeschreven of 
uitbetaald", wat de feiten sub I, II en III 
2de betreft, opzettelijk niets vermeldde, op
zettelijk verzwijgende en niet vermeldende 
bij die rubriek of elders de tot zijn inkomen 
behoorende rente van zijn gelden in reke
ning-courant bij de Incassobank en de tot 
zijn inkomen behoorende rente van zijn gel
den in deposito bij die bank en wat de fei
ten sub IV 2de die rubriek betreffende, 
aangaat opzettelijk valschelijk van zijn in
komen uit dien hoofde slechts opgaf f 210, 
zulks terwijl hij wist, dat zijn inkomen uit 
hoofde van zijn gelden in rekening-courant 
en deposito bij de Incassobank was meer 
dan het door hem opgegeven bedrag; 

en met dien verstande, dat de opzettelijk 
onvolledige en onjuiste aangifte voor de in
komstenbelasting in de derde plaats hierin 
bestond, wat het sub I 2de te Jaste gelegde 
betreft; 

dat hij opzettelijk valschelijk vermeldde 
bij de rubriek "rente van inschrijvingen op 
andere grootboeken en rente en dividend 
van effecten afzonderlijk voor 1 °. die in
schrijvingen en effecten, welke genoteerd 
worden ter beurze van Amsterdam" f 2140, 
zulks terwijl hij wist dat dit moest zijn on
geveer f 3500, 

wat het sub II 2de te laste gelegde be
treft : 

dat hij opzettelijk valschelijk vermeldde 
bij de rubriek "rente van inschrijvingen op 
andere grootboeken en rente en dividend 
van effecten afzonderlijk voor 1 ° die in
schrijvingen en effecten, welke genoteerd 
worden ter beurze van Amsterdam" f 1325, 
zulks terwijl hij wist dat dit moest zij n on
geveer f 3800; 

wat het sub ITI 2de te laste gelegde be
treft : 

dat hij opzettelijk valschelijk vermeldde 
bij de rubriek "rente van inschrijvingen op 
andere grootboeken en rente en dividend 
van effecten afzonderlijk voor 1 ° die in
schrijvingen en effecten, welke genoteerd 
worden ter beurze van Amsterdam" f 1375, · 
zulks terwijl hij wist dat dit moest zijn on
geveer f 3800, 

en wat het verder sub IV 2de te laste ge
legde betreft: 

dat hij opzettelijk valschelijk vermeldde 
b ij de rubriek "rente van inschrijvingen op 
andere grootboeken en rente en dividend 
van effecten afzonderlijk voor 1 ° die in
schrijvingen en effecten, welke genoteerd 
worden ter beurze van Amsterdam" f 1180, 
zulks terwijl hij wist dat dit moest zijn 
ongeveer f 3800"; 

0 . dat het Hof dit bewezene heeft gequa
lificeerd en deswege straf heeft opgelegd als 
hiervoren is vermeld; 

0. dat het eerste middel ongegrond is, 
daar het opzettelijk onjuist doen van de 
opgave van de opbrengst van enkele bron
nen van inkomen - gelijk ten aanzien van 
requirant is bewezen verklaard - de "aan
gifte", bij art. n7 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 bedoeld, onjuist doet zijn, 
en wel opzettelijk onjuist, zelfs al zoude, 
door het te hoog aangeven van andere be
standdeelen van het inkomen of het niet 
toepassen van een toegestane aftrek - ge
lijk bij de toelichting van het middel is aan
gevoerd - het "belastbaar inkomen" juist 
of te hoog zijn aangegeven; 

0 . dat het tweede middel evenmin doel 
kan treffen; dat immers eene keuze tusschen 
de hierbedoelde alternatieven niet noodig 
was, omdat deze keuze voor de beslissing, 
dat requirant eene aangifte opzettelijk m 
juist en onvolledig heeft gedaan, niet van 
gewicht is; 

0 . wat het derde cassatiemiddel betreft, 
dat de mogelijkheid van nadeel in de artt. 
53 der Wet op de Vermogensbelasting 1892 
en n7 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 vormt een z.g. geobjectiveerd bestand
deel der in die artikelen omschreven mis
drijven, dat buiten het daarbij gevorderde 
opzet staat, en requirants opgave, dat hij 
niet de bedoeling had het Rijk te benadee
Jen, geen verweer was, waarop het Hof inge
volge artikel 358, 3e lid in verband met art. 
415 Sv., uitdrukkelijk eene beslissing had 
moeten geven ; 

dat bij de toelichting van het middel nog 
wel is betoogd, dat requirant ten aanzien 
van voormeld bestanddeel beroep heeft ge
daan op afwezigheid van alle schuld, doch 
hierop niet nader behoeft te worden inge
gaan, omdat in de voor het Hof afgelegde 
verklaring van requirant, gelijk deze in het 
middel met juistheid is aangehaald, een 
beroep op afwezigheid van alle schuld niet 
is te lezen; 

0. dat dus ook dit middel tot cassatie niet 
kan leiden; 

0 . ambtshalve: 
dat in 's Hofs arrest, waarbij requirant ter 

zake van acht misdrijven is veroordeeld, ten 
onrechte niet is aangehaald art. 57 Sr., op 
welk artikel de oplegging van straf mede is 
gegrond, zoodat het arrest in zooverre niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch al
leen voorzoover art. 57 niet is vermeld on
der de artikelen, waarop de strafoplegging 
berust ; 

0 . dat de H ooge Raad termen aanwezig 
acht om art. 442 Sv. toe te passen; 

Verstaat, dat tot de artikelen, waarop de 
strafoplegging berust, mede behoort art. 
57 Sr.; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

(N. J.) 
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24 November 1938. UITSPRAAK van den 
Centrnlen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58 l e lid ; Algem. Rijks
ambtenarenreglement art. 98). 

Onder " ongeschiktheid" van een ambte
naar voor zijn betrekking moet worden 
verstaan het op g rond van het behept zijn 
met eigenschappen van karakter, geest of 
gemoed, niet passen voor de desbetreffende 
ambtelijke betrekking. hetwelk moet blij
ken uit een handeling of gedraging, of 
handelingen of gedragingen van den be
trokken ambtenaar. De beoordeeling van 
dit feit of deze feiten is in art. 58 l e lid 
A.W. 1929 uitdrukkelijk opgedragen aan 
den rechter, die daardoor niet treedt in 
het beleid van het betrokken administra
tieve orgaan. 

Uit.spraak in zake: 
Ir. R. van der Veen, wonende te Nijmegen, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman Mr. K. J. van Nieukerken, 
advoca·at te Amsterdam, 

tegen : 
den Minister van Economische Zaken, als ver
tegenwoordiger van Hare Majesteit de Ko
ningin, gedaagde in hooger beroep, voor 
welken vertegenwoordiger ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde zijn opgetreden: 
Jhr. Mr. G. W. van der Does, landsadvocaat 
en Mr. J. A. M. Pott, referendaris aan het 
Departement van Economische Zaken, beiden 
wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de ·stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen, alsmede de van
wege eischer medegebrachte getu igen J . A . H . 
Steinweg, burgemeester van Nijmegen en B. 
W. G. Roos, geboren Spaarenburg, beiden 
wonende te Nijmegen ; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat bij K. B. dd. 4 April 1938, N°. 58, 

met ingang van den dag volgende op dien 
der dagteekening van dat besluit, aan Ir. R . 
van der Veen, Rijkstuinbouwconsulent te Nij 
megen tevens ambtshalve belast met het Di
rectoraat der Rijkstuinbouwwinterschool al
daar, eervol ontslag is verleend, wegens on
gesch iktheid voor het door hem bekleede ambt, 
anders dan op grond van ziels- of l ichaams
gebreken ; 

0. dat bij brief van den Minister van Eco
nomische Zaken dd. 7 April 1938, waarbij 
vorenbedoeld besluit aan eischer is medege
deeld, tevens aan hem is toegezonden een 
a fschrift van de bij het besluit behoorende 
voordracht, onder aanteekening, dat de in die 
voordracht voorkomende adstructies niet limi
tatief mogen worden opgevat; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uit.spraak van 27 Juli 1938 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen ·- het door 
Ir. R . van der Veen tegen vorenbedoeld be
sluit ingestelde bemep ongegrond heeft ver
klaard ; 

0. dat eischer van die uit.spraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver-

zocht die uitspraak te vernietigen, met toe
wijzing zijner bij klaagschrift aan het Ambte
narengerecht te Arnhem ingestelde vordering ; 

0 . dat de Minister van Economische Zaken, 
in zijn opgemelde hoedanigheid, op de bij 
contra-memorie gestelde gronden heeft ge
concludeerd tot bevestiging van de bestreden 
uit.spraak, c.q. met verbetering van de gronden 
waarop deze uit.spraak berust ; 

l,n rechte : 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de cvraag of 
het bestreden besluit op een der gronden, be
doeld in art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929, kan worden aangevochten; 

0. dat in de contra-memorie in hooger be
roep het standpunt wordt ingenomen, dat in 
casu van " feitelijk of rechtens met de toepas
selijke algemeen verbindende voorschriften 
strijden" alleen sprake wu kunnen zijn, wan
neer het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
een definitie bevatte van het begrip onge
schiktheid, hetgeen niet het geval is, of wan
neer het woord "ongeschiktheid" zelf een con
stante grootheid aangaf, hetgeen ook niet het 
geval kan zijn, daar naast de vaste elementen 
staat het wisselend en niet toetsbaar element 
van het beleid; 

0. dat de Raad dit standpunt echter niet 
deelt, vermits bij het ontbreken in het Alge
meen Rijksambtenarenreglement van een defi
nitie van het begrip " ongeschiktheid" van 
een ambtenaar voor zijn betrekking daaronder 
moet worden verstaan hetgeen het naar zijn 
wezen geacht moet worden te omvatten, te 
weten het, op grond van het behept zijn met 
eigenschappen van karakter, geest of gemoed, 
niet passen voor de desbetreffende ambtelijke 
betrekking, hetwelk uit den aard der zaak 
moet blijken uit een handeling of gedraging, 
of wel handelingen of gedragingen van den 
betrokken ambtenaar, de beoordeeling van 
welk feit of feiten , krachtens het bepaalde in 
voormeld art. 58, 1 id 1, juist uitdrukkelijk is 
opgedragen aan den reèhter, die daardoor 
niet treedt in het beleid van het betrokken 
administratieve orgaan; 

0. enz.; 
0 . dat mitsdien het bestreden besluit niet 

gezegd kan worden rechtens of feitelijk met 
dat artikel te st,·ijden, zijnde den Raad niet 
gebleken van het bestaan van eenig ander 
algemeen verbindend voorschrift, waarmede 
hetzelve zoude strijden, noch ook dat van de 
bevoegdheid om een ongeschikten ambtenaar 

- te ontslaan kennelijk een ander gebruik is 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegrlheid is gegeven, hebbende aan den 
getroffen maatregel ook niet een onoirbaar of 
onredelijk motief, met name niet een wraak
oefening tegen eischer, gelijk door diens raads
man is beweerd,. ten gronds] ag gelegen ; 

0. dat derhalve de beroepen uitspraak, zij 
het gedeeltelijk op anderen grond, behoort te 
worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A . B.) 
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25 November 1938. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentéwet art. 242) . 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting op 
grond dat de R aad tot het sluitend maken 
daarvan wenschte te beschikken over een 
grooter deel der reserve clan Ged. Staten 
toestonden , wolang het getal opcenten op 
de hoofdsom der personeele belasting niet 
tot 200 was opgevoerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Landsmeer , tegen het 
besluit van Geel . Staten van Noord-Holland 
van 13 Juli 1938, n°. 88, afdeeling 3 A , waar
bij goedkeuring is onthouden aan de begroo
ting dier gemeente voor 1938 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 November 1938, n° . 591 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 November 1938, 
n° . 28802, afdeeling B .B. ; 

0 . dat het besluit van Geel. Staten steunt op 
de overweging, dat de gewone dienst dezer 
begrooting_ sluitend is gemaakt door op den 
post onder volgnummer 298 te ramen een be
drag van f 9486 .29 wegens beschikking over een 
gedeelte van de al gemeene reserve ; dat niet 
is gebleken, dat de gemeente het uiterste heeft 
gedaán om de begrooting op normale wijze 
sluitend te krijgen ; dat de opcenten op de 
hoofdsom der personeele belasting, die op 115 
tot en met 165 zijn bepaald, immers tot 200 
kunnen " 'orden verhoogd; dat de financieele 
toestand der gemeente Landsmeer van dien 
aard is, dat, indien de inkomsten niet wo 
hoog mogelijk worden opgevoerd en de uit
gaven niet tot het strikt noodzakelijke worden 
beperkt, naar alle waarschijnlijkheid reeds 
voor het sluitend maken van de begrooting 
voor den dienst 1939 bijzondere bijdragen uit 
Het Werkloosheidssubsidiefonds zullen moeten 
worden aangevraagd; dat de financieele moei
lijkheden in de komende jaren nog aanmerke
lijk zullen worden vergroot als gevolg van de 
omstandigheid, dat: 1 °. de garantieuitkeering 
uit het gemeentefonds tot en met het uitkee
ringstijdvak 1943/44 jaarlijks met ± f 3000 
zal worden verminderd en 2°. in verband met 
den scherpen opzet van de ramingen der in
komsten en uitgaven voor 1937 en 1938 naar 
alle waarschijnlijkheid geen of slechts een zeer 
gering batig saldo voor de begrootingen voor 
1939 en volgende diensten beschikbaar zal 
zijn; dat met het verbruiken van de reserve 
derhalve de grootst mogelijke voorz ichtigheid 
zal moeten worden betracht, zoodat het aan
tasten van de reserve slechts · als het uiterste 
middel zal kunnen worden aanvaard; dat met 
u itzondering van de opcenten op de hoofdsom 
der personeel e belasting alle heffingen reeds 
tot het maximum zijn opgevoerd ; dat bij de 
nota van opmerkingen ten aanzien van de 
ontwerp-begrooting voor den dienst 1938, ge
voegd bij den brief van den Voorzitter van 
hun college van 18 Januari 1938, n°. 32/ 
18.800, aan het gemeentebestuur is medege
deeld, dat, in verband met het feit, dat in de 
raming van den post onder volgnummer 300 
is beg repen een bedrag van f 4000, dat be-

trekking heeft op vorige dienstjaren, er zoo 
noodig genoegen mede zal worden genomen, 
indien tot dat bedrag over de algemeene re
serve zou worden beschikt, doch dat het be
schikken over een hooger bedrag, zoolang het 
getal opcenten op de hoofdsom der personeele 
belasting niet tot 200 is opgevoerd, vooralsnog 
niet toelaatbaar werd geacht; dat, blijkens 
den brief van B . en W. van 14 Mei 1938, n°. 
646, de raad in zijne vergadering van 10 Mei 
1938 heeft geweigerd het getal opcenten op 
de bovengenoemde belasting tot 200 te ver
hoogen; dat de raad evenmin andere middelen 
tot dekking heeft aangewezen, die het be
schikken over een grooter gedeelte van de 
reserve dan het genoemde bedrag van f 4000 
onnoodig zouden maken; dat uit denzelfden 
brief is gebleken, dat eene vermindering van 
de raming van verschillende posten van uit
gaaf, waarvoor bij het onderwek van de ont
werp-begrooting een bedrag van ± f 1600 was 
aangenomen, in werkelijkheid slechts een be
drag van f 550 of ± f 1000 minder heeft op
geleverd ; dat bij den brief van 8 Juni 1938, 
n°. 207, aan het gemeentebestuur is medege
deeld, dat de laatstvermelde omstandigheid 
hun college heeft gesterkt in de meening, dat 
de financieele toestand der gemeente Lands
meer het onverwijld treffen van maatregelen 
om de bestaande reserve zoolang mogelijk in 
stand te houden; noodzakelijk maakt, zoodat 
het geene vrijheid kan vinden toe te staan, dat 
over een grooter gedeelte van de reserve wordt 
beschikt dan hèt bovenvermelde bedrag v-an 
f 4000; dat de raad blijkens den brief van 
B . en W. van 23 Juni 1938, n°. 774, in zijne 
vergadering van 28 Juni 1938 echter wederom 
heeft geweigerd te voldaan aan den eisch tot 
verhooging van het getal opcenten op de 
hoofdsom der meergenoemde belasting ; dat de· 
begrooting der gemeente Landsmeer voor den 
dienst 1938 derhalve niet voldoet aan de 
daaraan gestelde eischen; dat de gemeente
raad van Landsmeer in beroep aanvoert, dat 
de financieele toestand der gemeente in de 
laatste jaren zóó gunstig was, dat een alge
meene reserve tot een bedrag van f 22,500 
kon worden gevormd ; dat de begrooting 1938 
niet is sluitend gemaakt kunnen worden dan 
na te beschikken over een gedeelte van de alge
meene reserve, welke daardoor tot f 13,013.71 
is verlaagd; dat door te beschikken over een 
gedeelte der reserve deze daardoor haar be
stemming heeft verkregen, welke bij de vor
ming daarvan heeft voorgezeten, namelijk om 
in tijden van financieelen teruggang daarover • 
te beschikken ; dat Ged. Staten wel toestaan 
over de reserve te beschikken, wodat princi 
pieel hierover geen meeningsverschil bestaat, 
doch dat zij het bedrag waarover zij de be
schikking wenschen te laten, willen beperken 
tot f 4000; dat deze meening van Ged. Staten 
niet steunt op wettelijke gronden en uit hoofde 
van een goed financieel beleid geen verded i
ging vindt; dat immers de vrees van Geel . 
Staten, dat bij het beschikken van een bedrag 
uit een reserve van f 9486.29 reeds voor den 
dienst 1939 een bijzondere bijdrage uit het 
Werkloosheidssubsidiefonds zal moeten worden 
aangevraagd, niet gerechtvaardigd schijnt, 
omdat de overblijvende reserve groot genoeg 
mag worden geacht om de gevolgen van een 
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eventueel minder gunstigen financieelen toe
stand der gemeente op te vangen; dat de 
door Ged. Staten aanwezig geachte waarschijn
lijkheid, dat voor de begrooting 1939 geen of 
slechts een zeer gering batig saldo beschik
baar zal zijn , niet in overeenstemming is met 
de uitkomsten van den dienst 1937, daar deze 
dienst in de gewone ontvangsten en uitgaven 
een batig saldo aanwijst van f 12,363.18; dat, 
dat, a l moge een goed financieel beleid de 
wenschelijkheid met zich brengen, rekening te 
houden met eene toekomstige ontwikkeling der 
gemeentefinanciën, de goedkeuring op een be
grooting niet afhankelijk of ten deele afhan
kelijk mag worden gesteld van een financiee• 
len toestand der gemeente in de komende ja
ren, welke toestand afhankelijk van den al 
gemeenen economischen toestand , zoowel gun• 
stig a ls ongunstig kan zijn; dat, daar, met 
uitwndering van de heffing van opcenten op 
de hoofdsom der personeele belasting, a lle 
belastingen tot het maximum zijn opgevoerd, 
niet kan worden onderschreven de opvatting 
van Ged. Staten, dat de gemeente niet het 
uiterste heeft gedaan de begrooting op nor
male wijze sluitend te krijgen ; dat heffing 
van het aantal opcenten op de hoofdsom der 
personeele belasting verband houdt met de 
klasse-indeeling der gemeente naar art. 5 der 
wet op de personeele belasting, welke wodanig 
is, dat heffing van 200 opcenten een te zwaren 
belastingdruk op de ingezetenen, vooral op de 
koffiehuishouders wu leggen, zoodat heffing 
van 200 opcenten a lleen mogelijk moet worden 
geacht na een aan te brengen wijziging ir. de 
klasse-indeeling; dat de meening van Ged. 
Staten, alsof de gemeente niet het uiterste 
heeft gedaan om de beg1·ooting op normale 
wijze sluitend te krijgen, ook h ierom moet 
worden verworpen, omdat de ramingen der 
inkomsten en u itgaven voor 1937 en 1938 
scherp zijn opgezet, ook de heffingen tot een 
zoodanige hoogte zijn opgevoerd, welke naar 
de wet mogelijk is of redelijk is te achten en 
het gemeentebestuur zich overigens heeft ge• 
richt naar de aanwijzingen van Ged. Staten 
tot het slui tend maken der begrooting, met 
uitwndering van de beschikking over een ge• 
deelte der reserve en de heffing van 200 OP· 
centen op de hoofdsom der personeele belas
ting; dat de raming van de opbrengst der op
centen op de hoofdsom der personeele belas• 
ting naar een heffing van 200 opcenten in 
strijd wu zijn met de thans bestaande verorde
ning, welke een heffing van 115-165 opcenten 

• voorschrijft, terwijl wijziging van de verorde· 
ning aan de hand van de bestaande voor
schriften (rondschrijven Minister van Binnen
landsche Zaken van 8 Augustus 1932, n°. 
15398, Afd. B.B., aangevuld en gewijzigd 4 
Juni 1934, n°. 13605, afd. B.B. ) niet meer 
mogelijk moet worden geacht, en dergelijke 
wijziging in verband met het bepaalde bij 
art. 31 duodecies der wet op de personeele be• 
1 asting voor het loopende belastingjaar geen 
kracht heeft; dat, afgescheiden hiervan, van 
wijziging der verordening en opvoering van 
het aantal opcenten tot 200 in de naaste toe• 
komst geen totaal hoogere opbrengst is te 
venvachten, omdat het zeer gegronde vermoe
den bestaat, dat inwoners met hooge aansla
gen de gemeente zu llen ve rl aten om weer naar 

Amsterdam terug te keeren, in welke gemeen
te een aanmerkelijk lagere belasting wordt 
geheven; dat het middel van Ged. Staten 
om in de naaste toekomst van een sluitende 
begrooting - redelijkerwijze - verzekerd te 
zijn, bestaande in een hoogere heffing van 
het aantal opcenten op de hoofd om der perso
neele belasting, zonder wijziging van de klasse
indeeling niet deugdelijk mag worden geacht ; 
dat de begrooting sluitend is verkregen, zij het 
dan ook, dat moest worden beschikt over een 
gedeelte der algemeene reserve, doch dat het 
verschil tusschen het gedeelte, waarover de 
beschikking wordt noodig geacht, en dat, waar
over Ged. Staten de beschikking toestaan, geen 
motief mag vormen om goedkeuring aan de 
begrooting te onthouden; 

0. dat Ged. Staten op de in hun beslui t 
vermelde gronden naar Ons oordeel terecht 
aan de vermelde begrooting hunne goedkeu
ring hebben onthouden; 

dat de raad nu wel van meening is, dat de 
financieele toestand van de gemeente van 
dien aard is, dat het bedrag van de algemeene 
reserve, dat overblijft, nadat daarvan ten be
hoeve van den gewonen dienst 1938 over een 
bedrag van f 9486.29 zal zijn beschikt, te we· 
ten f 13 ,013.71, groot genoeg zal zijn om toe
komstige tegenvallers te dekken, waarbij de 
raad er op wijst, dat de dienst 1937 een batig 
saldo van f 12,363.18 aanwijst; 

dat echter het saldo van den dienst 1937 niet 
a ls maatstaf van den financieelen toestand der 
gemeente Landsmeer dienen kan ; 

dat toch, blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten, dit saldo is ontstaan, doordat: 

1 °. de opcenten op de hoofdsom der ge
meentefondsbel asting, a lsmede de uitkeering 
uit het gemeentefonds ingevolge art. 3, sub a, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n° . 
388), sedert gewijzigd, over het boekingstijd
vak 1936/37 in totaal ± f 3750 meer hebben 
opgeleverd dan bij het samenstellen van de 
begrooting voor den dienst 1937 werd ver
wacht; 

2°. van het over 1937 aan de gemeente 
Amsterdam verschuld igde bedrng van f 8207.30, 
wegens over dat jaar te weinig afgenomen 
gas, slechts een gedeelte ad f 5000 werd be
taald, en 

3°. de bijdrage aan het Rijk over 1937 in 
de kosten van Rijks hoogere burgerscholen, 
a ls bedoeld in art. 36quate,· der Middelbaar 
Onderwijswet ad f 1406.20, n iet, zooals bij 
het samenstellen van de begrooting 1937 was 
aangenomen, ten laste van het dienstjaar 1937 
is gekomen, doch ten laste van een volgenden 
dienst zal worden gebrncht ; 

dat, met betrekking tot het onder 1 ° ver• 
melde, moge worde opgemerkt, dat bij de 
ramingen van de opbrengst der daar bedoelde 
belastingen over de boekingstijdvakken 1937/ 
38 en 1938/39 reeds met eene hoogere op• 
brengst rekening is gehouden, zoodat uit dien 
hoofde op de volgende diensten geen bel ang
rijke meevallers zijn te verwachten; 

dat, in verband hie rmede en tevens in aan
merking nemend wat het oncle ,· 2° en 3° vet·· 
melde betreft, dat de hier bedoelde verplich
t ingen op de gemeente blijven drukken, de 
waarschijnlijkheid groot is, dat voor de be
grootingen clezn gemeente voo,· de volgende 
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dienstjaren met uitzondering van den 
dienst 1939 geen of slechts zeet· geringe 
saldi beschikbaar zull en zijn ; 

dat er bovendien reken ing moet worden ge
houden met het feit, dat er tusschen de ge
meenten Landsmeer en Amsterdam nog twee 
geschillen aanhangig zijn, met name over een 
bedrag van f 5111.11 wegens uitkeering aan de 
l aatstgenoemde gemeente ingevolge a rt. 104, 
eerste lid , der Lager Onderwijswet 1920 en 
over een bedrag van f 12,915.40, wegens over 
de jaren 1935 tot en met 1937 te weinig af
genomen gas , zoodat, indien de gemeente 
Landsmeer in deze gevallen in het ongelijk 
mocht worden gesteld alleen reeds uit dien 
hoofde over vorige dienstjaren een bedrag van 
f 18,026.51 of f 5012.80 meer dan de restant
rnserve bedraagt, zal moeten worden uitge
keerd ; 

dat onder deze omstandigheden een voor
zichti g financieel beleid medebrengt, met het 
gebruiken van de reserve de grootst moge
lijke soberheid te betrachten ; 

dat, wat 's raads bezwaar tegen de door 
Ged. Staten geèischte verhooging van de op
centen op de hoofdsom der personeele belas
ting betreft, de raad dienaangaande allereerst 
heeft aangevoerd, dat eene raming van de 
opbrengst der genoemde belasting naar een 
heffing van 200 opcenten in strijd zou zijn met 
de bestaande verordening, welke een heffing 
van 115-165 opcenten voorschrijft, doch dat 
aan dit argument geen waarde kan worden 
toegekend, aangezien deze hoogere raming 
uiteraard gepaard zal dienen te gaan met 
eene wijziging van de verordening; 

dat de circulaire van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Augustus 1932, 
n° . 15398, Afdeel ing B.B. , en van 4 Juni 1934, 
11°. 13605, afd. B.B., daaraa n niet in den weg 
staan; 

dat de raad voorts van meening is, dat van 
opvoering van het aantal opcenten tot 20Q in 
de naaste toekomst geen hoogere opbrengst 
zou te verwachten zijn , omdat bij een zooda
nige verhooging van het getal opcenten de 
inwoners met hooge aanslagen de gemeente 
Landsmeer zullen verl aten, om weder terug 
te keeren naar Amsterdam; 

dat ook dit argument Ons n iet klemmend 
voorkomt, aangezien, daargelaten nog, dat de 
woninghuren te Amsterdam belangrijk hooger 
zijn dan te Landsmeer , de belastingen in de 
eerstgemelde gemeente reeds tot. het maximum 
zijn opgevoerd; 

dat wel iswaar de heffing van opcenten op de 
hoofdsom der personeele belasting aldaar pro
gressief is geregeld, doch dat de daarvoor 
vastgestelde schaal zoodanig is samengesteld, 
dat reeds bij eene belastbare huurwaarde, ge
lijk aan 280 % van de som, bedoeld in art. 12 
der wet op de personeele belasting 1896 , meer 
dan 200 opcenten worden geheven; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A. B . ) 

28 November 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot aankoop van een landgoed, 
daar het een gemeentelijk belang moet 
worden geacht, dat een deel van het 
landgoed, dat sinds onheugelijke jaren 
als vrije wandeling voor het publiek 
beschikbaar is gesteld, als openbare 
wandelgelegenheid behouden blijft, de 
koopsom voor de gemeente niet te be
zwarend is, en niet geacht kan worden 
zoodanig financieel · risico met zich te 
brengen, dat daarin een grond zou zijn 
gelegen aan deze transactie goedkeu
ring te onthouden. - Ten onrechte 
meenen Ged. Staten, dat het door de 
gemeente beoogd doel zonder risico kan 
worden bereikt door toepassing der 
Woningwet, daar behoud van een deel 
van het terrein als natuurschoon en 
wandelgelegenheid door vaststelling van 
een uitbreidingsplan met bebouwings
voorschriften alléén, zonder aankoop of 
onteigening althans van een deel van 
het landgoed niet kan worden verkre
gen, terwijl, wanneer de gemeente te 
zijner tijd daartoe zou moeten over
gaan, het de vraag is of zij op even 
voordeelige wijze als thans op het des
betreffend terrein de hand zal kunnen 
leggen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders der ge
meente Doom, namens den raad dier ge
meente, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Utrecht van 10 Mei 1938, n °. 1718/ 
1276, 3e afdeeling, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit d.d. 29 
Maart 1938, tot aankoop van het landgoed 

der Hirtler" · 
" Den Raad 'van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 October 1938, n ° . 50 7; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 November 
1938, n ° . 28479, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

0. dat de gemeenteraad van Doom in 
zijne vergadering van 29 Maart 1938, be
houdens goedkeuring van Ged. Staten, heeft 
besloten: I. ondershands aan te koopen van 
de erven van Mejuffrouw A. C. Luden het 
Landgoed "der Hirtler", kadastraal bekend 
in sec tie A, gemeente Doorn, nummers 713, 
714, 715, 849, 2412, 2729, 3017, 3194, 3195, 
3741 en 3742, totaal groot 40 ha en 8 centi
aren, nader aangeduid op de bij dit besluit 
behoorende teekening, voor de som van 
f 75,000, daarbij overwegende, dat het ge
noemde landgoed onmiddellijk grenst aan de 
bebouwde kom der gemeente; dat het land
goed, groot plus minus 40 ha , geheel als 
bosch is· aangelegd en dat sinds onheuglijke 
jaren een groot deel van dit bosch beschik
baar is gesteld als vrije wandeling voor het 
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publiek: dat het van groot nadeel voor de 
gemeente zou zijn, indien die wandelplaats 
voor de ingezetenen en pensiongasten ver
loren zou gaan; dat bij aankoop door de 
gemeente het fraaie gedeelte van den Rijks
straatweg behouden kan blijven ; dat het 
geheele terrein is omgeven door verharde 
wegen en dat met de exploitatie van de 
Oost- en Westzijde onmiddellijk kan worden 
aangevangen; dat de op het terrein staande 
villa met naaste omgeving een waardevol 
pand vormt; dat het noordelijke gedeelte 
van het bosch ter grootte van ongeveer 12 
ha als wandelterrein voor het publiek be
schikbaar kan blijven; dat de evenbedoelde 
gedeelten van het terrein niet in het voor
loopige exploitatieplan zijn opgenomen en 
dus in de toekomst, zoo noodig, een zeer 
groote reserve kunnen vormen bij mogelijke 
teleurstelling in de exploitatie; dat volgens 
een voorloopig plan van exploitatie, opge
maakt door den waarnemend gemeente-ar
chitect, na aftrek van de aan te leggen we
gen en openbare wandelplaatsen, ongeveer 
20 ha bouwgrond voor verkoop in aanmer
king komt ; dat volgens een voorloopige be
rekening de aanleg van wegen ongeveer een 
bedrag van f 80,000 zal vorderen, waaronder 
plus minus f· 20,000 aan werkloonen; dat de 
vraagprijs van f 75,000 voor het geheele ter
rein met opstallen, als villa, koetshuis en 
woning benevens een tuinmanswoning, vol
gens het algemeene oordeel zeer billijk is te 
achten; dat eigenaren genoegen nemen met 
betaling van de koopsom op 15 Januari 
1939; 

. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun be
sluit van 10 Mei 1938, n °. 1718/1276, 3e 
afdeeling, aan dit raadsbesluit hun goedkeu
ring hebben onthouden, uit overweging, dat 
volgens het raadsbesluit en de door burge
meester en wethouders nader verstrekte in
lichtingen van het over te nemen landgoed 
ongeveer 20 ha zal worden bestemd voor 
bouwterrein en het noordelijk beboschte ge
deelte, ter grootte van ongeveer 12 ha, als 
wandelplaats voor het publiek beschikbaar 
kan blijven, terwijl de op het terrein staande 
villa met de naaste omgeving een waardevol 
pand vormt, hetwelk mogelijkerwijs kan 
worden gebruikt voor betere huisvesting van 
gemeentediensten; dat blijkens de mededee
lingen van burgemeester en wethouders tot 
den bovenomschreven aankoop is besloten, 
omdat in het beschikbaar komen van aan
trekkelij k bouwterrein een middel wordt 
gezien ter verkrijging van de vestiging van 
gegoede inwoners, waaraan de gemeente 
Doom behoefte heeft, en de gemeente door 
dien aankoop de verkaveling van het reeds 
lan g te koop staande landgoed in handen 
krijgt; dat volgens een door burgemeester en 
wethouders opgemaakte voorloopige bereke
ning de aanlegkosten van de voor de bouw
rij pmaking benoodigde wegen f 80,000 zullen 
bedragen; dat het landgoed reeds eenige 
jaren te koop heeft gestaan en dat aan hun 
college van eenige belangstelling van par
ticuliere zijde voor aankoop van het geheele 

goed of althans een gedeelte daarvan niet is 
gebleken; dat weliswaar door burgemeester 
en wethouders wordt aangevoerd, dat zulks 
allerminst bewij st, dat perceelsgewijze ver
koop niet zou slagen , maar dat er geen en
kele aanwijzing is, dat zich vraag van eenige 
beteekenis naar bouwterrein zal voordoen, 
zoodra de gemeente eigenares van het land
goed is geworden; dat de aankoop en de 
aanleg van wegen een uitgave zullen vergen 
van rond f 150,000, waarbij nog moeten wor
den gerekend de verdere kosten van bouw
rijpmaking van den grond; dat deze uitga
ven, omgeslagen over den voor bouwterrein 
bestemden grond, nu wel niet een op zich 
zelf te hoogen prijs voor dezen grond mede
brengen , doch, gezien de groote onzekerheid, 
dat inderdaad de verkoop van bouwterrein 
een bevredigend verloop zal hebben, de kans 
niet gering is te achten, dat de bedoelde uit
gaven tot verhooging van belasting zullen 
leiden, waardoor het voornaamste doel, met 
den aankoop beoogd, namelijk de vestiging 
van meer gegoeden, juist in gevaar zal wor
den gebracht ; dat het voor het overige voor 
de gemeente geenszins noodig is het ge
schetste risico te aanvaarden, ten einde een 
onjuiste verkaveling en bebouwing van het 
terrein te voorkomen, aangezien zulks door 
toepassing van de desbetreffende bepalingen 
der Woningwet kan geschieden; dat, indien 
het gewenscht wordt geoordeeld een be
paald gedeelte van het goed van bebouwin g 
uit te sluiten en als wandelgelegenheid in 
stand te houden , daartoe andere middelen 
dan de aankoop van het geheele goed kun
nen strekken, waarbij allicht de gemeente 
zich een offer zal moeten getroosten, waar
van echter de omvang beperkt en van geen 
onzekere factoren afhankelijk zal zijn; dat 
de op het terrein staande villa, naar het oor
deel van hun college, moeilijk exploitabel 
zal zijn en ongeschikt is te achten voor de 
huisvesting van gemeentediensten ; dat om 
al deze redenen het onderwerpelijke raads
besluit niet voor goedkeuring in aanmerking 
kan komen ; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Doom namens den gemeen
teraad bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat " d er Hirtler" niet, gelijk Geêl . 
Staten meenen, jaren lang te koop• heeft 
gestaan, doch ten hoogste, en dat uitsfuitend 
als buitenplaats, gedurende twee jáar te 
koop is gesteld, zonder dat door de erven 
Luden eenige verdere moeite om tot ver
koop t e geraken is gedaan dan door, blijkens 
een bord, het buiten t en verkoop stellen; 
dat de erven Luden het goed bij voorkeur 
en dan ook tegen billijke condities wenschen 
te verkoopen aan de gemeente en niet aan 
particulieren, omdat zij het in het publiek 
belang achten, dat nog in de verre toekomst 
een zeer belangrijk gedeelte - bestaande 
uit circa 20 ha - in ieder geval de bestem
ming blijft behouden gelijk tot nu toe, van 
bo.~ch en plantsoen, waartoe het publiek 
vnJen toegang heeft; dat er vroeger nooit 
sprake is geweest van verkaveling van dit 
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goed; dat zoodra echter bekend werd, dat 
de gemeente het goed had gekocht met be
stemming voor een groot deel voor stichting 
van woningen voor meer gegoeden, van alle 
kanten particuliere vraag naar dat bouwter
rein is ontstaan, getuige eenige brieven van 
particuliere zijde door het gemeentebestuur 
ontvangen, welke bij het beroepschrift in 
afschrift worden overgelegd; dat uit het 
schrijven van burgemeester en wethouders 
van Doorn van 28 April 1938, gericht aan 
Ged. Staten, blijkt, dat er momenteel in ~e 
gemeente Doorn geen noemenswaardig 
bouwterrein voor het vestigen van derge
lijke woningen aanwezig is en zeker niet zoo 
gunstig en fraai gelege1; al_s de gronden ~an 
"der Hirtler"; dat er 1n ieder geval btJna 
geen bouwterrein in de genoemde gemeente 
aanwezig is voor het bouwen van een wo
ningtype voor meer gegoeden, met een huur
waarde van plus minus f 450 tot f 650 per 
jaar, van welk type, naar de meening van 
het gemeentebestuur, juist de woningen 
moeten zijn, die gesticht zouden worden op 
de gronden van "der Hirtler", gelegen vlak 
bij de kom der gemeente en omgrensd door 
gemakkelijke verbindingswegen; dat, naar 
algemeen wordt aangenomen, vaststaat, dat 
er in het algemeen groote vraag van de zijde 
van forensen, die hun zaken hebben in de 
groote centra van het land, als Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht, blijft bestaan naar 
buiten, hetgeen ook geen verwondering be
hoeft te wekken, als men bedenkt, hoe bij
voorbeeld de daarvoor in aanmerking ko
mende gemeenten gemakkelijk met de groote 
centra door allerlei snelle middelen van ver
voer zijn verbonden, zoodat de bedoelde 
forensen, bijvoorbeeld van Amsterdam naar 
't Gooi en naar Doorn, in nog geen uur tijd 
kunnen worden vervoerd met openbare mid
delen van vervoer als trein en autobus, om 
nog niet te spreken van het toenemend ver
voer met particuliere auto's; dat het wel 
vanzelf spreekt, dat de gemeente Doorn 
maatregelen dient te nemen, dat de bedoel
de vestiging van forensen, welke uitermate 
voordeelig is, ook met het oog op de finan
ciën van die gemeente, zooveel mogelijk 
warde bevorderd en zeer zeker, nu in de 
laatste jaren enkele zeer kapitaalkrachtige 
inwoners, hetzij door overlijden, hetzij door 
vertrek naar elders, niet meer mededragen 
in de kosten van de gemeentehuishouding, 
waaronder natuurlijk hoofdzakelijk perso
nen, die groote buitens bewoonden; dat de 
taak van het gemeentebestuur dus wel de
gelijk is zoo veel mogelijk vestiging van 
meer gegoeden te bevorderen, hetgeen ook 
ongetwijfeld het geval zou zijn, zoodra er 
woongelegenheid is in voldoende mate voor 
meer gegoeden, die - de groote buitens 
uitgezonderd - momenteel ten eenenmale 
ontbreekt; dat de bedoeling was op het ter
rein van "der Hirtler", voorzoover bestemd 
als bouwterrein, dubbele woningen onder 
één dak te doen stichten, met een omliggend 
terrein van circa 540 m 2, waarnaar zeer veel 
vraag is van de zijde van meer gegoeden; 

dat de andere buitengemeenten, als Hilver
sum en Bloemendaal, en eigenlijk het ge
heele Gooi, in den loop der jaren reeds vrij
wel overvol zijn door de vestiging van fo
rensen, zoodat thans een buitengewoqe gun
stige gelegenheid zich voordoet, om foren
sen, eventueel ook renteniers, naar de ge
meente Doorn te trekken; dat de kosten van 
aankoop van "der Hirtler" f 75,000 bedra
gen, uitmakende nog geen 20 cent per m2; 
dat de kosten van het bouwrijp maken van 
r 7 ha van de gronden van "der Hirtler", 
naar uit de berekeningen van den waarne
mend gemeente-architect van Doorn blijkt, 
inbegrepen de kosten van aanleg en ver
harding van wegen, aanleg van riolen, elec
triciteits-, gas- en waterleiding-voorziening, 
en arbeidsloonen, en inbegrepen de gekapi
taliseerde kosten voor straatverlichting en 
voor onderhoud der wegen, in totaal circa 
i 90,000 zullen bedragen; dat de gemeente 
dus maximaal in theorie - niet in practijk 
- tot dekking van die uitgaven een som 
van circa f 165,000 zal moeten leenen; dat 
de gemeente dit bedrag tegen zeer aantrek
kelijke en voordeelige condities verkrijgen 
kan, namelijk tegen een rente van 3 % per 
jaar en onder verplichting van aflossing in 
25 jaar; dat het totaal der annuïteiten der
halve omstreeks 139 % zal vormen van het 
gemelde bedrag, of omstreeks f 230,000, 
waarop echter, doordien de wegenaanleg niet 
oogenblikkelijk in zijn geheel, maar naar ge
lang van behoefte, zou worden uitgevoerd, 
zeker nog omstreeks f 38,000 zou zijn te be
sparen, zoodat met een bedrag van ruim 
f 1Q2,ooo in ieder geval zou kunnen worden 
volstaan; dat indien door het gemeentebe
stuur de bouwrijpe grond voor f r.50 per m 2 

aan gegadigden wordt verkocht, blijken zal, 
dat al deze kosten reeds na verkoop van 13 
ha bouwrijpen grond geheel gedekt zullen 
zijn en dat daarmede de 20 ha, welke het 
gemeentebestuur als bosch en plantsoen wil 
reserveeren ook betaald zijn; dat, indien de 
geheele ruim 1 7 ha bouwrijpe grond tegen 
dien pri_;s is verkocht, er zelfs een aanzien
lijke winst zal blijken behaald te zijn van 
circa f 2.5,000; dat een gemiddelde koopprijs 
van f r.50 per m 2 ter plaatse niet te hoog is 
te achten, hetgeen moge blijken uit het feit, 
dat de weinige bouwgrond welke in Doorn 
nog aanwezig is, vlot wordt verkocht voor 
prijzen van ongeveer f 2 per m2, terwijl die 
gronden lang niet zoo gunstig gelegen zijn, 
immers niet in zulke fraaie omgeving, niet 
vlak bij de kom der gemeente en niet bij 
zulke goede verbindingswegen als de onder
havige; dat in de naburige gemeenten der
gelijke bouwrijpe gronden dan ook zeer ge
makkelijk voor prijzen van f 3 à f 3.50 wor
den verkocht; dat men bovendien de bouw
exploitatie van de gronden reeds een aan
vang zal kunnen doen nemen, zonder daarin, 
wegens wegenaanleg, kapitaal te behoeven 
investeeren; dat immers, gelijk uit de over
gelegde schetsteekening blijkt, aan Berken
weg en Woestduinlaan reeds terstond huizen 
gebouwd zouden kunnen worden op bouw-
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rijpen grond; dat het bovendien niet denk
baar is, dat de gemeente een groot deel van 
de kosten van bouwrijp maken terstond zou 
hebben te betalen, omdat tegenwoordig al
gemeen door de gemeentebesturen de kosten 
daarvan op de koopers worden overgedra
gen, die evenzeer den grond, bestemd voor 
openbaren weg, om niet aan de gemeente in 
eigendom moeten overdragen; dat het ge
volg hiervan is, dat de bedoelde wegenaan
leg en eveneens de aanleg van riolen, water
leiding, electriciteit enz. eerst geschieden 
naar mate gegadigden bouwterreinen koopen 
en betalen, in welke koopsom dan tevens 
een evenredig deel van de bedoelde kosten 
van bouwrijp maken is verwerkt; dat het 
derhalve ondenkbaar is, dat de gemeente
rekening ineens zou belast worden met een 
uitgave ad f 150,000 als door Ged. Staten 
mogelijk geacht; dat dus eveneens ondenk
baar is, dat tengevolge van de kosten van 
aankoop en bouwrijp maken van den grond 
- gelet op de zeer voordeelige condities, 
waarop de gemeente geld kan krijgen, zoo
dat de annuïteiten zeer laag kunnen worden 
gehouden - de belastingdruk in eenige mate 
verzwaard zou worden; dat hier nog bij
komt, dat door het bouwrijp maken van de 
gronden, vele werkloozen aan het werk ge
steld kunnen worden - in totaal zou aan 
Iconen f 20,000 besteed kunnen worden -, 
zoodat de kosten van werkloozensteun, in
dien de gemeente, gelijk in haar voornemen 
is, de bedoelde werken uitvoert, met onge
veer gelijk bedrag zouden worden vermin
derd; dat dit een niet te onderschatten voor
deel is, daar door de gemeente Doorn jaar
lijks circa f 60,000 aan werkloozensteun 
wordt betaald, ongerekend dan nog, dat, 
indien het tot bouwen komt, ook vele inge
zetenen van Doom aan dien bouwarbeid 
zullen kunnen deelnemen, en derhalve niet 
meer werkloos zullen zijn, hetgeen eveneens 
een belangrijk voordeel is voor de gemeente; 
dat ook hierbij niet uit het oog moet worden 
verloren, dat, al naar gelang de grond bouw
rijp wordt gemaakt, nieuwe inwoners (be
lastingbetalers) zich in Doom zullen komen 
vestigen, en wel meer gegoeden, die in staat 
zullen zijn huurprijzen, als hierboven be
doeld, te betalen, zoodat ook daardoor de 
inkomsten der gemeente Doom belangrijk 
zullen vermeerderd worden; dat, indien 
slechts jaarlijks grond bestemd voor het 
stichten van s huizen (2 woningen onder 
één dak) wordt gekocht tegen de bedoelde 
prijzen - hetgeen toch werkelijk zeer wei
nig is te achten, gezien den trek naar de 
buiten-gemeenten als hierboven omschreven 
- daardoor reeds noodig zou zijn verkoop 
van vijf maal 540 m 2 grond tegen een prijs 
van ruim f 4000, waarmede toch rente en 
aflossing reeds ongeveer gedekt zijn; dat 
Ged. Staten zich op het standpunt stellen, 
dat de gemeente geen enkel risico mag aan
vaarden en dat derhalve de particulieren de 
gronden van "der Hirtler" maar moeten 
koopen en exploiteeren; dat, daargelaten dat, 
gelijk reeds is opgemerkt, particulieren "der 

Hirtler" niet voor gelijken prijs kunnen koo
pen als de gemeente, zij ook niet de noodige 
gelden op zoo'n voordeelige wijze kunnen 
krijgen als de gemeente, met gevolg, dat de 
huishuren veel hooger zouden worden, zeer 
zeker, omdat particulieren, die de gronden 
koopen als bouwgrond winst beoogen te ma
ken en niet met een kleine winst kunnen 
volstaan, zooals de gemeente; dat Ged. Sta
ten nu wel meenen, dat indien particulieren 
den grond koopen, de Woningwet voldoende 
middelen biedt om desnoods ten koste van 
een financieel offer, de terreinen, welke vol
gens het gemeentebestuur als bosch en plant
soen moeten bestemd blijven, die bestem
ming te doen behouden en dat het dus niet 
noodig is, om het door Ged. Staten ge
schetste risico te aanvaarden, doch dat naar 
de meening van het gemeentebestuur, indien 
particulieren den grond koopen en als bouw
terrein exploiteeren, zou blijken, dat het 
offer, dat de gemeente zich zou moeten ge
troosten, om te bevorderen, dat circa 20 ha 
(uitmakende ongeveer de helft van het ge
heel) als bosch en plantsoen voor het pu
bliek blijft bestaan, zeer aanzienlijk zal moe
ten zijn, ook al heeft de gemeente het in 
haar hand door middel van een uitbreidings
plan en door middel van bebouwingsvoor
schriften de bebouwing in belangrijke mate 
te beperken en sommige terreingedeelten 
aan bebouwing te onttrekken, wat nog iets 
heel anders is dan sommige gedeelten als 
bosch en plantsoen voor het publiek open
stellen, indien het betrokken terreingedeelte 
niet aan de gemeente in eigendom toebe
hoort; dat, om dit laatste te bereiken, wel
licht een financieel offer noodig zou zijn van 
circa f 50,000 aangezien men hier met bouw
grond te maken heeft; dat het gemeentebe
stuur derhalve van meening is, dat het fi
nancieel nadeel en risico door aankoop van 
"der Hirtler", zooal noemenswaard aanwezig 
- hetgeen beslist ontkend wordt - in ieder 
geval belangrijk minder is te achten dan dat, 
hetwelk de gemeente zou loepen, indien ze 
zelfs met gebruikmaking van de middelen, 
door Ged. Staten bedoeld, zich een finan
cieel offer zou moeten getroosten om te be
reiken, dat het voormelde bosch en plant
soen de bestemming als zoodanig zouden 
blijven behouden ten behoeve van het pu
bliek, nadat particuliere bouwexploitanten 
"der Hirtler,, in eigendom zouden hebben 
verkregen; dat de laatste weigeringsgrond 
van ondergeschikt belang is; dat immers, 
gesteld al dat het niet mogelijk zou blijken 
de op het terrein staande villa door verbou
wing geschikt te maken voor de huisvesting 
van de Gemeentediensten, hetgeen het ge
meentebestuur voorshands niet kan toege
ven, dan nog de aankoop van "der Hirtler" 
in het geheel - gelijk hiervoor in den 
breede betoogd - zeer voordeelig voor de 
gemeente zou zijn; dat overigens de ge
meente, aan de hand van de berekening van 
den waarnemend gemeente-architect, meent, 
dat door een verbouwing, waarvan de kos
ten ongeveer f 10,000 zouden bedragen, men 
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zeer wel in staat zou zijn de bedoelde villa 
zoodanig te verbouwen, dat zij geschikt zou 
worden om gebruikt te worden als gemeen
tehuis; dat hierbij bedacht dient te worden, 
dat het tegenwoordige gemeentehuis wegens 
plaatsgebrek toch verbouwd moet worden 
en dat de kosten daarvan geraamd worden 
op f 15,000 à f 20,000; dat echter, zelfs in
dien de verbouwing v'an de bedoelde villa 
niet geschikt en exploitabel mocht blijken 
voor de huisvesting van de gemeentedien
sten, en men er alsdan ook niet in zou sla
gen die villa met het bijbehoorend terrein, 
groot pl.m. 2000 m 2 als buitenplaats tegen 
een redelijken prijs te verkoopen, de aan
koop van "der Hirtler" toch aan te bevelen 
zou zijn en de gemeente daarmede ten zeer
ste gebaat zou zijn, daar, zooals reeds opge
merkt, na verkoop van 13 ha als bouw
grond, de kosten van aankoop en bouwrijp 
maken - inclusief renten - reeds geheel 
gedekt zullen blijken te zijn; 

0. dat, terwijl het een gemeentelijk be
lang moet worden geacht, dat het gedeelte 
van het voormelde landgoed, dat sinds on
heugelijke jaren als vrije wandeling voor het 
publiek beschikbaar is gesteld, als openbare 
wandelgelegenheid behouden blij ft, de door 
de gemeente voor dit onmiddellijk aan de 
bebouwde kom grenzende landgoed, ter 
grootte van ruim 40 ha, te betalen koopsom 
ad f 75,000, Onzes inziens, voor haar niet te 
bezwarend is en niet geacht kan worden zoo
danig financieel risico met zich te brengen, 
dat daarin een grond zou zijn gelegen, aan 
deze transactie de vereischte goedkeuring te 
onthouden; 

dat toch door het gemeentebestuur aan
nemelijk is gemaakt, dat het voor bebou
wing overblijvende gedeelte van dit land
goed zonder al te veel moeite voor een goe
den prijs van de hand kan worden gedaan, 
waarvoor meer dan een serieuse aanbieding 
is ontvangen; 

dat omtrent de voorwaarden, waarop de 
overdracht van dit gedeelte van het terrein 
zal geschieden, weliswaar nog geen overeen
stemming bestaat, doch dat mag worden 
aangenomen, dat, wanneer de aankoop van 
het landgoed door de gemeente definitief 
zal zijn geworden, zoodanige overeenstem
ming zonder veel zwarigheid te bereiken is; 

dat Ged. Staten in hun bestreden besluit 
er nu wel op wijzen, dat zonder risico te 
aanvaarden het door de gemeente beoogde 
doel zou kunnen worden bereikt door toe
passing van de desbetreffende bepalingen 
van de Woningwet, doch dat behoud van 
een deel van het terrein als natuurschoon en 
wandelgelegenheid door de vaststelling van 
een uitbreidingsplan met bebouwingsvoor
schriften alléén, zonder aankoop of onteige
ning althans van een gedeelte van het land
goed, niet kan worden verkregen, terwijl, 
wanneer de gemeente te zijner tijd daartoe 
zou moeten overgaan, het zeer de vraag is, 
of zij op even voordeelige wijze, als waartoe 
zij thans in de gelegenheid is, op het desbe
treffende terrein de hand zal kunnen leggen; 

dat onder deze omstandigheden het be
streden besluit van Ged. Staten niet behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 10 
Mei 1938, n °. 1718/1276, 3e afdeeling, aan 
het besluit van den raad der gemeente 
Doom van 29 Maart 1938 tot aankoop van 
het landgoed "der Hirtler" alsnog goedkeu
ring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A. B.) 

28 November 1938. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Arbeidswet 1919 artt. 
24 en 28) . 

Het door middel van een zandzuiger 
baggerspecie uit bakken zuigen en spui
ten naar de plaats, waar het weg
lichaam moet komen, valt onder "het 
met baggerwerktuigen lossen van de 
baggerspecie" vermeld sub b van de 
beschikking van den Minister van So
ciale Zaken van 21 Februari 1938 (Wet 
van 21 Febr. 1938 n °. 36) berustende 
op art. 28, lid 5 der Arbeidswet, terwijl 
de bij de bewezenverklaring omschreven 
werkzaamheden der genoemde arbeiders 
[het opwerpen van dammen en het 
plaatsen van schotten om het opge
spoten zand in de gewenschte richting 
te leiden] naar haar aard met dat los
sen direct verband hielden in den zin 
als onder b bedoeld. 

Op het beroep van A. F. d. V. te Amster
dam, requirant van cassatie tegen een von
nis van het Kantongerecht te Utrecht van 
22 Juli 1938, waarbij requirant ter zake van : 
"het als bestuurder van een onderneming 
niet zorgen, dat in zijn onderneming geen 
arbeid wordt verricht in strijd met het bij 
de Arbeidswet 1919 bepaalde", met aan
haling van de artt. 1, 2, 24, 74, 83 en 100 
der Arbeidswet 1919, 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot twee geldboeten van een gulden 
vijftig cents, en één dag vervangende hech
tenis voor iedere boete. (Gepleit door Mr. 
F. H. C. van Wijck). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

de_n requ,rant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende : 

.,S . of v. t . van de artt. 1, 2, 24, 28, 74, 
70, 83 en 100 der Arbeidswet, junctis de 
artikelen van de beschikking van het Mi
nisterie van Sociale Zaken d.d. 2 1 Febr. 
1938 n °. 641, met name van het sub a en b 
bepaalde door te beslissen dat de door Ger
rit Schipper en Hendrik van Veenendaal 
verrichte werkzaamheden, welke verricht 
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werden in een onderneming waarvan de 
verdachte bestuurder was, en welke werk
zaamheden bestonden in het opwerpen vän 
dammen, het plaatsen van schotten om het 
opgespoten zand in de gewenschte richting 
te leiden enz., althans in werkzaamheden 
verband houdende met het geleiden en ver
werken van het opgespoten zand, en welke 
werkzaamheden van des voormiddags 6 uur 
tot des namiddags 6 uur met 3 X een ruste 
tijd te weten van 8 uur tot 8.30 u . des voor
middags, van 12 u . tot x u. des namiddags 
en van 4 uur des namiddags tot 4.30 uur, 
althans langer dan 8½ uur plaats vonden, 
niettegenstaande het opgespoten zand uit 
de Vecht was gebaggerd, niet zijn werk
zaamheden welke in direct verband staan 
met het verwerken van de baggerspecie, 
althans het lossen van de baggerspecie en 
derhalve niet vallen in de termen van het 
in de beschikking onder a, bepaalde en 
voorts evenmin onder dat sub b."; 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij op xo Maart 1938 te Loenen als be
stuurder van een onderneming, waarin het 
bedrijf van aanleggen van wegen, het graven 
van sloten enz. werd uitgeoefend, waarin 
alstoen in een in aanleg zijnd grondwerk als . 
bedoeld in art. 2 sub xc der Arbeidswet 1919 
op en in de nabijheid van de rivier de Vecht 
aldaar door 1° Gerrit Schipper en 2° Hen
drik van Veenendaal arbeid werd verricht, 
bestaande in het opwerpen van dammen en 
het plaatsen van schotten om het opgespo
ten zand in de gewenschte richting te leiden, 
vanaf des voormiddags 6 uur tot des namid
dags 6 uur met 3 X een rusttijd te weten 
van 8 uur tot 8 uur 30 des voormiddags, 
van 12 uur tot x uur des namiddags en van 
4 uur tot 4 uur 30 des namiddags, niet 
heeft gezorgd, dat daarin alstoen aldaar die 
arbeid niet langer dan 8½ uur door die ar
beiders werd verricht; 

0. dat betreffende de strafbaarheid van 
het bewezen verklaarde de Kantonrechter 
heeft overwogen : 

,,dat verdachte er zich op heeft beroepen, 
dat de in de tenlastelegging genoemde ar
beid, èn wat den aard, èn wat de voorwaar
den betreffende den duur en de verdere re
geling betreft, valt in de termen der be
schikking van den Minister van Sociale 
Zaken, d .d. 21 Februari 1938, N ° . 641 en 
hij dientengevolge gerechtigd zou zijn ge
weest tot het doen verrichten van arbeid 
op de tijden, in de telastelegging genoemd;" 

"dat wat er ook zij van de vervulling der 
voorwaarde aangaande den duur en verdere 
regeling van den arbeid, in ieder geval de 
aard van den arbeid niet is in overeenstem
ming m et het in de beschikking (sub a en 
b) vermelde, daar deze arbeid immers noch 
bestond in baggeren, noch in hiermede in 
direct verband staand verwerken van de 
specie, zooals onder a der genoemde be
schikking aangegeven" ; 

"dat, wat dit laatste b etreft, immers uit 

het proces-verbaal van de Winter, voor
noemd, en de verklaring van den verdachte 
ter terechtzitting is gebleken, dat de specie, 
die tenslotte werd verwerkt bij de werk
zaamheden in de tenlastelegging genoemd, 
was gebaggerd uit de Vecht en vervolgens 
in bakken naar het terrein dier werkzaam
heden werd vervoerd, om tenslotte door 
middel van een zandzuiger uit de bakken 
te worden gezogen en gespoten naar de 
plaats waar het weglichaam kwam"; 

,,dat, naar in aanmerking valt te nemen, 
de reden , waarom voor het met baggeren 
in direct verband staand werk, evenals voor 
het baggeren zelf een langere werktijd is 
toegestaan, hierin ligt, dat toestemming tot 
langer baggeren geen nut zou hebben, in
dien, doordat men de specie niet kon weg
werken, dat baggeren toch geen voortgang 
kon hebben"; 

" dat dit wegwerken in dit geval geschiedt 
door middel van genoemde bakken, zoodat 
dit dus als een voor den voortgang van het 
baggeren beslissende en derhalve nog als 
daarmede in den zin der beschikking direct 
verband houdende verwerking moet worden 
beschouwd, terwij l dit daarentegen niet 
meer het geval is met het uit de bakken 
zuigen en opspuiten der specie en de hier
mede in verband staande werkzaamheden 
in de ten laste legging genoemd"; 

,,dat deze werkzaamheden derhalve, zoo
als reeds aangegeven, niet vallen in de ter
men van het in de beschikking onder a be
paalde en voorts evenmin onder dat sub b "; 

,,dat derhalve de door verdachte aange
voerde omstandigheden, die de onrechtma
tigheid van het ten laste gelegde zouden 
opheffen, zich niet voordoen"; 

0 . omtrent het middel : 
dat bovengenoemde beschikking van den 

Minister van Sociale Zaken van 21 Febr. 
1938, n °. 641, - berustende op art. 28, lid 
5 der Arbeidswet 1919, en afgekondigd in de 
Stct. van 21 Febr. 1938, n °. 36, - voorzoo
veel hier van belang inhoudt, dat aan hoof
den of bestuurders van ondernemingen tot 
het uitvoeren van baggerwerken, - behou
dens hier niet ter zake dienende uitzonde
ring - , in alle gemeenten des Rijks wordt 
vergund, dat tot en met 31 December 1938 
in hun ondernemingen gedurende meer uren 
dan de bij art. 24 der Arbeidswet 1919 ge
stelde maxima arbeid wordt verricht; 

"a: door mannen, die werkzaam zijn bij 
het baggeren en bij het daarmede in direct 
verband staande verwerken der baggerspe
cie, waaronder begrepen het bedekken van 
de baggerspecie met zinkstukken; 

"b: door mannen, die werkzaam zijn bij 
het met baggerwerktuigen lossen van de 
baggerspecie, waaronder begrepen worden 
de daarmede direct verband houdende werk
zaamheden, alsmede het voor de directe ver
werking van de baggerspecie noodzakelijke 
verhoogen der kaden"; 

zulks onder de voorwaarden bij die be
schikking gesteld; 

dat, indien moet worden aangenomen, dat 
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de in de bewezenverklaring omschreven 
werkzaamheden, die door genoemde arbei
ders werden verricht, naar haar aard vallen 
onder voormelde ministerieele beschikking, 
dit medebrengt, dat het aan requirant be
paaldelijk ten laste gelegde "niet zorgen", 
dat op de bij dagvaarding bedoelden dag 
"die arbeid niet langer dan 8½ uur door 
die arbeiders werd verricht", niet zou op
leveren overtreding van art. 74, lid 2 aanhef 
en sub a, juncto art. 24, lid 1 der Arbeidswet 
1919; - zooals door den Kantonrechter 
werd aangenomen - , daar dan het bij 
laatstgenoemd artikel gestelde maximum 
van 8½ uur arbeid per dag hier niet zou 
gelden, terwijl buiten beschouwing kan blij
ven de vraag, of zijn nageleefd de bij de 
beschikking gestelde voorwaarden, waarvan 
niet-nakoming wel een zelfstandige over
treding kan opleveren, maar zoodanige over
treding in deze niet is te laste gelegd; 

dat de Kantonrechter in zijn vonnis heeft 
vastgesteld, dat de specie, die bij de onder
havige werkzaamheden werd verwerkt, 1 °. 
was gebaggerd uit de Vecht, vervolgens in 
bakken naar het terrein dier werkzaamheden 
werd vervoerd, en 2 °. daar door middel van 
een zandzuiger uit de bakken werd gezogen, 
en gespoten naar de plaats, waar het weg
lichaam kwam; 

dat de Kantonrechter ten onrechte van 
oordeel was, dat het sub 1 ° vermelde wel, 
doch het sub 2 ° vermelde naar zijn aard 
niet onder de beschikking valt; 

dat toch het sub 2 ° vermelde valt onder 
"het met baggerwerktuigen lossen van de 
baggerspecie", in de beschikking vermeld 
sub b; 

dat voorts de bij de bewezenverklaring 
omschreven werkzaamheden van genoemde 
arbeiders naar haar aard met dat lossen 
direct verband hielden in den zin als onder 
b bedoeld; 

dat dus de bij de beschikking gegeven 
vrijstelling van het verbod van art. 24, lid 
1 der Arbeidswet 1919 ook gold voor dien 
arbeid, zoodat het middel juist is en het 
bestreden vonnis niet in stand kan blijven~ 

0. dat het bewezen verklaarde ook niet 
bij eenige andere wettelijke bepaling is 
strafbaar gesteld ; 

Vernietigt het bestreden vonnis voorzoo
veel daarbij is beslist, dat het bewezene op
levert bovengenoemd strafbaar feit, dat re
quirant deswege strafbaar is, en hem straf
fen zijn opgelegd; 

En in zooverre rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R . 0 . : 

Verklaart het bewezene niet strafbaar; 
Ontslaat requirant van alle rechtsvervol

ging te dier zake. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Rombach.] 

(N. J.) 

L . 1938. 

28 November 1938. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Crisismelkbesluit 1936 
artt. 1, 2 en 3) . 

Uit de bevoegdheidsregeling van art. 
9 der Landbouwcrisiswet 1933 volgt, 
dat bij Alg. Maatregel van Bestuur 
voorschriften gegeven kunnen worden, 
welke slechts voor bepaalde gedeelten 
des lands gelden, hetgeen met zich 
brengt, dat aldus die voorschriften niet 
gelden. Uit geen enkele wetsbepaling 
volgt, dat een dergelijk K . B. , mits ove
rigens voldoende aan de daarvoor ge
stelde eischen, niet als Alg. Maatr. v. 
Bestuur aangemerkt zou kunnen worden. 

In art. 3 van het Melkbesluit 1936 
is sprake van een voorwaarde, waar
onder de Koning afwijking van het ver
bod van art. 2 toestaat [Adv.-Gen. 
Rombach: De Kroon vaardigt zelf een 
verbod uit, doch geeft aan een ander in 
geoorloofden vorm de bevoegdheid om 
dispensatie te verleenen] terwijl art. 3 
niet inhoudt een bestanddeel van het 
verbod van art. 2, maar uitzonderings
gevallen op laatstgenoemd artikel geeft, 
waarop degene, die consumptiemelk 
voorhanden heeft, een beroep kan doen. 

Ter weerlegging van het verweer van 
req. dat hij vrij zou zijn van alle schuld, 
omdat hij tevergeefs alles in het werk 
heeft gesteld om aangesloten te worden 
bij de Algemeene Vereeniging voor 
Melkvoorziening, heeft de Rechtb. te
recht overwogen, dat het aan verd., in
dien hem ten onrechte aansluiting bij 
genoemde vereeniging zou zijn gewei
gerd, nog niet vrijstond consumptiemelk 
voorhanden te hebben. 

[De Adv.-Gen. concludeert ambts
halve tot vernietiging ter verbetering 
der qualificatie ; anders implicite H. R.] 

Op het beroep van J. B., melkverkooper, 
te Haarlemme.rmeer, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Haarlem van 21 Juli 1938, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een vonnis, 
door het Kantongerecht te Haarlem op 30 
Mei 1938 in deze zaak gewezen, requirant 
ter zake van "crisisproducten voorhanden 
hebben" met aanhaling van de artt. 1, 9, 31 
Landbouwcrisiswet 1933, 1 en 2 Crisismelk
besluit 1936, gewijzigd bij K. B. van 29 
Maart 1938 S. 650, 1 en 2 van de Crisis
melkbeschikking 1938 (Algemeen) , 23 en 91 
Sr. is veroordeeld tot een geldboete van zes 
gulden, bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervangen door vier dagen hechtenis, met 
verbeurdverklaring van de in beslag geno
men bus met m elk en flesschen met gorte
pap. 

Conclusie van den Adv.- G en. R ombach. 

In hooger beroep heeft de Rechtbank te 
Haarlem bij vonnis van 21 Juli 1938, waar
tegen dit beroep is gericht, ten laste van 
requirant bewezen verklaard, dat hij op 5 

36 
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April 1938, des voormiddags omstreeks 7 
uur 30 in de gemeente Haarlemmermeer op 
den openbaren weg de Huigsloterdijk op 
een voertuig voorhanden heeft gehad een 
hoeveelheid consumptiemelk en een hoe
veelheid gortepap, zijnde een door den met 
de zaken van den Landbouw belasten Mi
nister aangewezen melkproduct, verkregen 
door be- of verwerking van melk, welke 
hoeveelheid melk en gortepap kennelijk be
stemd waren om al dan niet rechtstreeks te 
worden afgeleverd aan afnemers voor hun 
eigen huishoudelijk gebruik. De Rechtbank 
oordeelde dit feit strafbaar krachtens hierna 
te noemen Crisisvoorschriften, kwalificeerde 
het als: crisisproducten voorhanden hebben 
en veroordeelde den requirant in een geld
boete van f 6 of 4 dagen hechtenis. 

Bij memorie heeft deze de volgende mid
delen van cassatie voorgesteld en toegelicht : 

S ., althans v . t. der artt. 55, 125 Grond
wet, 1, 9, 31 Landbouwcrisiswet 1933, 2, 3 
Crisismelkbesluit 1936, 1 Sr., 351, 352, 358 
Sv. 

a. door verwerping van het verweer, dat 
het Crisismelkbesluit 1936 niet is een Alge
meene Maatregel van bestuur en derhalve 
geen gelding kan hebben; 

b. door de beslissing, dat bedoeld besluit 
verbindend is, terwijl het inhoudt een ver
boden delegatie van de macht, die bij de 
wet aan de Kroon voorbehouden is, aan een 
door den Minister aan te wijzen organisatie; 

c. door de beslissing, dat de voorwaarde 
van art. 3 Crisismelkbesluit 1936 niet zou 
zijn element van het telastegelegde feit; 

d. door de beslissing dat er geen afwezig
heid van schuld bij requirant zou zijn ge
weest. 

Om requirants bezwaren te beoordeelen 
moeten Wij ons de huidige regeling omtrent 
het voorhanden hebben van de door art. 1 

sub 5 ° der Landbouw Crisiswet 1933 tot 
crisisprduct gestempelde waren: melk, melk
product en de waar, welke door den Minis
ter als melkproduct wordt aangewezen, voor 
oogen stellen. 

Dat de in de bewezenverklaring genoemde 
waren daartoe behooren en onder den wet
telijken naam "consumptiemelk" zijn bij
eengebracht, volgt uit art. 1 van het gewij
zigde Crisis Melkbesluit 1936 en art. 2 van 
de Crisis Melkbeschikking 1938 (Algemeen) 
en wordt niet betwist. 

Art. 2 nu van dat Crisis-Melkbesluit luidt 
na de belangrijke wijziging en vernumme
ring, ,die dit heeft ondergaan bij K. B. van 
29 Maart 1938 S . 650, aldus : 

Het voorhanden hebben enz. van con
sumptiemelk is verboden. 

Art. 3 daarvan laat terstond daarop vol
gen: 

Het verbod, gesteld in het vorig artikel 
geldt niet : 

r. in de door onzen Minister aangewezen 
gemeenten (hiertoe behoort blijkens art. 4 
van voornoemde crisismelkbeschikking de 
gemeente Haarlemmermeer) of gedeelten 
daarvan: 

A. voor wat betreft het voorhanden heb
ben enz. indien dat geschiedt door een han
delaar enz. aan welken handelaar enz. zulks 
door een door onzen Minister erkende orga
nisatie van handelaren is toegestaan. 

B. en C. bevatten soortgelijke uitzonde
ringsgevallen voor melkveehouders. 

D. en E. bevatten andere uitzonderings
gevallen, allen echter eveneens geldende voor 
de door den Minister aangewezen gemeen
ten of gedeelten daarvan, waarin de in art. 
3 sub 1 gemaakte beperking der geldigheid 
van het algemeene verbod van art. 2 van 
kracht is (het zoogenaamde wettelijk ge
bied). 

Blijkens art. 3 aanvang en sub 2 ° kan 
voor andere gemeenten of gedeelten daar
van, door den Minister aan te wijzen, een 
op andere wijze geregelde beperking der gel
digheid van het algemeene verbod worden 
vastgesteld. 

Blijkens art. 3 aanvang en sub 3 ° geldt 
het algemeene verbod in het geheel niet 
voor de gemeenten die niet door den Minis
ter zijn aangewezen. 

De gebieden in art. 3 sub 2° en 3 ° be
doeld z;jn het zoogenaamde buitenwettelijk 
gebied. 

Dit Crisismelkbeslu;t, dat in bovenge
noemden vorm in werking is getreden op 3 
April 1938, berust op art. 9 der landbouw
crisiswet 1933 blijkens hetwelk 

1 °. bij Koninklijk Besluit kan worden be
paald dat (onder meer) het voorhanden 
hebben van crisisproducten is beperkt, ver
boden of niet dan onder bij K. B. te stellen 
voorwaarden toegestaan. 

2 °. de desbetreffende bepalingen voor 
verschillende gedeelten des lands verschil
lend kunnen luiden. 

3 °. de voor de toepassing van deze bepa
lingen noodige voorschriften door den Mi
nister worden vastgesteld. 

Art.. 3 1 van genoemde wet bedreigt hem 
die handelt in strijd met een der bij of 
krachtens deze wet vastgestelde voorschrif
ten of met een voorwaarde als bedoeld in 
(onder meer) art. 9 met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste tien duizend gulden. 

Bij cassatiemiddel a bovengenoemd be
tMst requirant dat het melkbesluit een 
algemeene maatregel van bestuur zou zijn 
op dezen grond dat het verbod daarin voor
komende niet voor alle gemeenten zou gel-
den. · 

Dit laatste is juist, maar de conclusie door 
requirant daaraan vastgehecht niet. Om 
door straffen te handhaven bepalingen te 
kunnen bevatten moet een door de Kroon 
vastgestelde regeling van wetgevenden aard 
gemaakt worden krachtens de wet, maar dit 
is ook de eenige eisch waaraan zij heeft te 
voldoen. Om iederen tMjfel aan de be
voegdheid van de Kroon tot vaststelling van 
een regeling verschillend voor verschillende 
deelen des lands te voorkomen, heeft de wet 
de Kroon daartoe nog uitdrukkelijk ge
machtigd. 
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Ja, zegt requirant, maar dan moet er toch 
voor alle gedeelten des lands een regeling 
zijn, terwijl er thans een groot gebied is 
waarvoor in het geheel geen regeling geldt. 
Het is scherpzinnig maar onjuist. De aan 
de Kroon toegekende bevoegdheid gaat zoo
ver m. i. dat de bepalingen ook in dien zin 
verschillend kunnen zijn dat voor een ge
deelte des lands de bepalingen in het ge
heel niet gelden. 

Als ik het sub b gestelde middel goed be
grijp, klaagt hierbij requirant er over, dat 
de Kroon aan hare regeling van het verbod 
om consumptiemelk voorhanden te hebben 
heeft toegevoegd een bepaling, dat het ver
bod niet geldt voor hem, aan wien een cri
sisorganisatie het voorhanden hebben daar
van heeft toegestaan. 

D it is volgens requirant verboden dele
gatie van macht. Feitelijk wordt nu de cri
sisorganisatie degene die het verbod uit
vaardigt. 

Naar mijn meening is deze redeneering 
onjuist. De wet machtigt de Kroon tot een 
verbod. D eze draagt niet de bevoegdheid tot 
het uitvaardigen daarvan aan een ander 
over. Dit zou zeker onwettig zijn. De Kroon 
vaardigt zelf het verbod uit, maar geeft aan 
een ander de bevoegdheid om dispensatie te 
verleenen. 

Deze bevoegdheid is besloten in de be
voegdheid om het algemeene verbod uit te 
vaardigen. Het is natuurlijk in werkelijk
heid slechts een quastie van vorm. Doch de 
vorm die de Kroon heeft gekozen is niet in 
strijd met de wet, die immers niet geschon
den kan zijn, nu de Kroon tot een algemeen 
verbod was gemachtigd en zij daarvan een, 
van het standpunt der wet gezien, meer 
gematigd gebruik heeft gemaakt, dat ook 
in zijn vorm niet onjuist is. 

Ook het -middel sub b is m.i. ongegrond. 
Hetzelfde geldt van het middel sub c. 
Ter bestrijding hiervan kan ik mij, meen 

ik, beroepen op een recent arrest van Uwen 
Raad, waarin naar aanleiding van een ge
lijksoortig geval is beslist, dat als element 
van een verbod als dat van art. 2 van Ons 
besluit niet is aan te merken de afwezigheid 
van de gevallen, waarin het verbod niet 
geldt. Ik bedoel het arrest van 15 Maart 
1937 Ned. Jurisprudentie 1937 n°. 755. 

Ook het middel sub d is ongegrond. 
Ook indien zou moeten worden aangeno

men dat feitelijk vaststond, dat requirant 
alles gedaan heeft wat in zijn vermogen was 
om de toestemming van de Crisisorganisatie 
te verkrijgen, hetgeen uit het vonnis intus
schen niet kan worden afgeleid, ook dan 
zou hij niet het recht hebben het verbod te 
overtreden. 

Ik concludeer tot verwerping van de cas
satiemiddelen, maar ambtshalve tot vernie
tiging van het vonnis alleen echter voor
zooveel betreft de qualificatie die in over
eenstemming met Uw bovenvermeld arrest 
moet luiden: 

handelen in strijd met een krachtens de 
Landbouw-crisiswet 1933 vastgesteld voor
schrift. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
-, is bewezen verklaard het aan requirant 
te laste gelegde, luidende: (zie conclusie); 

Wat het middel betreft : 
0. dat dit vier grieven inhoudt: 
0. ten aanzien van de grief onder a: 
dat blijkens de toelichting deze grief be

rust op de stelling, dat het Crisismelkbesluit 
1936 niet is een Algemeene Maatregel van 
Bestuur, omdat het slechts geldt voor be
paalde gemeenten en geene regeling voor de 
overige gedeelten des lands inhoudt; 

dat het Melkbesluit 1936 is vastgesteld 
krachtens art. 9 der Landbouwcrisiswet 
1933, waarbij onder meer aan den Koning 
de bevoegdheid is toegekend om het voor
handen hebben van crisisproducten - waar
toe ook consumptiemelk en melkproducten 
behooren - te verbieden en daarbij voor 
verschillende gedeelten des lands verschil
lende bepalingen te maken; 

dat uit deze bevoegdheidsregeling volgt, 
dat bij Algemeenen Maatregel van Bestuur, 
voorschriften gegeven kunnen worden, welke 
slechts voor bepaalde gedeelten des lands 
gelden, hetgeen met zich brengt, dat elders 
die voorschriften niet gelden; 

dat uit geen enkele wetsbepaling volgt, 
dat een dergelijk Koninklijk Besluit niet als 
een Algemeene Maatregel van Bestuur aan
gemerkt zou kunnen worden, mits overigens 
voldoende aan de daarvoor gestelde eischen; 

0 . ten aanzien van de grieven onder 
ben c : 

dat art. 2 van het Crisismelkbesluit 1936, 
zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk Besluit 
van 29 Maart 1938, S. 650, inhoudt het al
gemeen verbod om consumptiemelk voor
handen te hebben, terwijl art. 3 van dit 
Melkbesluit dit verbod niet doet gelden voor 
de in dit artikel aangeduide personen, aan 
wie dat voorhanden hebben door bepaalde 
organisaties is toegestaan; 

dat derhalve in de eerste plaats in art. 3 
sprake is van een voorwaarde, waaronder 
de Koning afwijking van het verbod van 
art. 2 toestaat, en niet van delegatie van 
macht, en in de 2de plaats art. 3 niet in
houdt een bestanddeel van het verbod van 
art. 2, maar uitzonderingsgevallen op laatst
g e noemd artikel geeft, waarop degene, die 
consumptiemelk voorhanden heeft, een be
roep kan doen; 

0. ten aanzien van de grief onder ' d: 
dat deze grief blijkens de toelichting be

rust op de opvatting, dat requirant, die naar 
hij stelt, tevergeefs alles in het werk heeft 
gesteld om aangesloten te worden bij de 
Algemeene Vereeniging voor Melkvoorzie
ning, dientengevolge vrij zou zijn van alle 
schuld, wat betreft de overtreding van het 
verbod van art. 2 voormeld; 
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dat in het bestreden vonnis de Rechtbank 
een gelijkluidend in hooger beroep gevoerd 
verweer heeft weerlegd als volgt: ,,dat geen 
omstandigheden zijn gebleken, die ver
dachte's strafbaarheid ter zake van het be
wezene zouden uitsluiten, zijnde met name 
niets gebleken van afwezigheid van alle 
schuld bij verdachte, waarop de raadsman 
zich ook heeft beroepen, daar het aan ver
dachte, indien hem t en onrechte aansluiting 
bij de Algemeene Vereeniging voor Melk
voorziening zou zijn geweigerd, nog niet 
vrijstond consumptiemelk voorhanden te 
hebben;" 

dat die weerlegging juist is; 
0 . dat het middel derhalve in al zijn 

onderdeelen faalt ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

28 November 1938. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Gemeentewet artt. 168 
en 194; Alg. Pol.Verord. van Ginneken 
en Bavel art. 80). 

Het eerste middel kan geen doel tref
fen daar het klaagt over het verzuim 
van een anderen vorm dan in lid 2 van 
art. 99 Wet R. 0 . bepaaldelijk aange
wezen. 

Een voorschrift, als dat van art. 80 
der A. P. V. van Ginneken en Bavel, 
ter voorkoming van brand, kan zeer 
wel de openbare orde betreffen, ook al 
richt het verbod zich tegen handelingen 
[het stoken van vuren] op bijzondere 
erven. [Aldus ook Adv.-Gen. Rombach, 
die echter van oordeel is, dat de wet 
van 17 Juni 1918, S . 395, waardoor art. 
429 Sr. is aangevuld, tengevolge heeft, 
dat art. 80 voornoemd van rechtswege 
heeft opgehouden te ge1den]. 

Het voorschrift van art. 80, den meer
voudsvorm, het stoken van vûren, bezi
gend, omvat ook het enkele geval van 
het stoken van één vuur. 

Op het beroep van P . v. D., tuinman te 
Ginneken, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Breda van 8 Juli 1938, waarbij requirant ter 
zake van : te Ginneken (lee s : Ginne k e n e n 
Bavel) op een bijzonder erf een vuur stoken 
zonder vergunning van B . en W ., met aan
haling d er artt. 80 en 158a der Alg. Pol.
Verordening voor de G em eente Ginneken 
en Bavel, 23 en 91 Sr., is veroordeeld t ot 
een geldboete van één gulden en vijftig cent , 
en vervangende hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen . Rombach. 

Bij nadere opgave ter zitting van het 
Kantongerecht te Breda, overeenkomstig de 
oproeping, waardoor de zaak aldaar aanhan
gig was gemaakt, werd aan requirant telast e
gelegd dat hij op 1 Juli 1938 des voormid
dags omstreeks 9 uur 20 m inuten te Gin-

neken zich schuldig heeft gemaakt aan het 
stoken van een vuur op een bijzonder erf 
(tuin) zonder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Ginneken en 
Bavel. 

De Kantonrechter heeft blijkens het pro
ces-verbaal bij mondeling vonnis van 8 Juli 
1938, waartegen het b eroep is gericht, dit 
feit bewezen geacht en met toepassing onder 
meer van art. 80 der Algemeerie Politiever
ordening voor de gemeente Ginneken e n 
Bavel den requirant veroordeeld in een geld
boete van f 1.50 of 1 dag hechtenis. 

Genoemd art. 80 voorkomende in het 
hoofdstuk der verordening, dat tot opschrift 
draagt "Voorzorgen tegen brand", luidt : 
Behoudens het bepaalde bij art. 429 1 ° Sr., 
is het verboden op openbare wegen of wa
teren of bijzondere erven vuren te stoken, 
vuurwerken af te steken, tenzij met vergun
ning van Burgemeester en Wethouders. 

Bij memorie stelt requirant drie middelen 
van cassatie voor : 

I. S., althans v . t . van de artt. 338, 339 
sub 2 en 5, 341 , 344, 350, 358 j 0

• 398 Sv. en 
de artt. 80 en 158a der Politieverordening 
voornoemd, doordien de Kantonrechter door 
de verklaring van requirant in het proces
verbaal van 5 Juli 1938 bewezen heeft ver·
klaard, dat requirant te Ginneken op een 
bijzonder erf een vuur heeft gestookt zonder 
vergunning van B . en W. 

Daar dit middel ook blijkens de toelich
ting, klaagt over onvoldoende motiveering, 
moet het afstuiten op de bepaling van art. 
99 2e lid R . 0 . dat cassatie slechts op grond 
van twee vormverzuimen, waartoe het ver
melde niet behoort, toelaat. 

Il. S. , althans v. t . van art. 80 j 0
• 158a 

der Politieverordening voormeld in verband 
met art. 168 der Gemeentewet, omdat re
quirant krachtens genoemd art. 80 door den 
Kantonrechter veroordeeld is op grond dat 
hij op een bijzonder erf een vuur zou hebben 
gestookt zonder vergunning van B. en W . 
terwijl dit artikel voorzoover het verbiedt 
om op bijzondere erven vuren te stoken 
zonder toestemming van B . en W . geen ver
bindende kracht heeft. 

Dit middel is m. i. gegrond. 
Niet om de reden die requirant daarvoor 

aangeeft. Hij meent dat een verbod van 
stoke n van een vuur op een bijzonder erf 
niet valt onder de regelingsbevoegdheid van 
den gemeentewetgever zooals deze in art. 
168 der Gemeentewet is begrensd. Naar mijn 
meening is dit niet juist. Het verbod is uit
gevaardigd ter voorkoming van brand in het 
algemeen en kan, ofschoon het vrij ver gaat, 
in een boschrijke gemeente als Ginneken en 
Bavel wel degelij k in het belang der ge
meentehuishouding worden vereischt. Er is 
m. i . echter een ander bezwaar tegen de 
geldigheid v an de bepaling. Art. 80 is vast
gesteld in 1913 en sedert dien tijd is door 
middel eener wij ziging van art. 429 Sr. in 
het onderwerp ervan bij de wet voorzien. Ik 
bedoel de W et van 17 Juni 1918 S . 395, 

' waardoor art. 429 Sr. is aangevuld. Sub 3 ° 
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i;n 4 ° zijn er twee gevallen aan toegevoegd. 
Daardoor is ~trafbaar gesteld: Hij die door 
gebrek aan de noodige omzichtigheid of 
voorzorg gevaar voor bosch-, heide-, helm-, 
gras- of veenbrand doet ontstaan en hij die 
een voorschrift overtreedt, door burgemees
ter en wethouders ter voorkoming van ge
vaar voor bosch-, heide-, helm-, gras- of 
veenbrand uitgevaardigd. 

Deze wet heeft m. i. tengevolge dat art. 
Bo van rechtswege heeft opgehouden te 
gelden. 

Het derde middel waarbij betoogd wordt 
dat het feit niet strafbaar zou zijn omdat 
slechts verboden wordt het stoken van vu
ren (in het meervoud) terwijl requirant 
slechts één vuur tot zijn last heeft, is even 
onjuist als scherpzinnig. Als het opging zou 
het een ware revolutie in het strafrecht te
weegbrengen. Men denke bijvoorbeeld aan 
de straffeloosheid van de straatschenderij 
indien de dader zijn baldadigheid slechts 
tegen één persoon heeft gericht. Van een 
meer uitvoerige bestrijding hiervan moge 
ik mij ontslagen rekenen. 

Op grond van het bij de behandeling van 
het tweede middel door mij aangevoerde en 
de omstandigheid dat het bewezene niet 
elders strafbaar is gesteld, adviseer ik tot 
vernietiging van het vonnis doch alleen 
voorzooveel de strafbaarheid van feit en 
verdachte en de oplegging van straf betreft 
en dat Uw raad alsnog den requirant zal 
ontslaan van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: I. en 2. (zie conclusie); 

3. S. van art. 352, 2de lid Sv, jis de artt. 
Bo en 158a der Algemeene Politie-Verorde
ning der Gemeente Ginneken en Bavel, om
dat, ook al mocht terecht in meergenoemd 
vonnis zijn aangenomen, dat requirant een 
vuur op een bijzonder erf heeft gestookt -
des neen -, en al mocht worden aangeno
men, dat de gemeenteraad dit terecht kan 
verbieden, tenzij met toestemming van Bur
gemeester en Wethouders - des neen -, 
dit stoken van een vuur bij art. 1 Bo der aan
gehaalde Politie-Verordening niet is ver
boden, zoodat requirant van alle rechtsver" 
volging te dier zake had moeten zijn ont
slagen; 

dat toch art. Bo van die Politie-Verorde
ning alleen verbiedt het stoken van vuren 
op openbare wegen of wateren of bijzon
dere erven en niet het ,stoken van een vuur;" 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de door den Ambtenaar 0. M . ge
dane nadere opgave van het feit ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij op r Juli 1938 des voormiddags om
streeks 9 uur 20 minuten te Ginneken zich 
heeft schuldig gemaakt aan het stoken van 
een vuur op een bijzonder erf (tuin) zonder 

vergunning van B. en W . d~r gemeente Gin-
neken en Bavel; · 

0. dat bij het eerste middel wordt ge
klaagd over verzuim van een anderen vorm 
dan in het tweede lid van art. 99 der Wet 
R. 0. bepaaldelijk aangewezen, zoodat dit 
middel geen doel kan treffen; 

0. ten aanzien van het tweede .middel : 
dat art. Bo der Alg. Pol.-Verordening voor 

de Gemeente Ginneken en Bavel, geplaatst 
in een hoofdstuk dat tot opschrift heeft: 
"Voorzorgen tegen brand", voor zooveel 
thans van belang luidt: 

Behoudens het bepaalde bij art. 429, re· 
Sr., is het verboden op bijzondere erven 
vuren te stoken, tenzij met vergunning van 
Burgemeester en Wethouders; 

dat ook dit middel faalt, daar een voor
schrift ter voorkoming van brand zeer wel 
de openbare orde kan betreffen, ook al 
richt het verbod zich tegen handelingen op 
bijzondere erven; 

0. dat in het derde middel wordt voorbij
gezien, dat het voorschrift, den meervouds
vorm bezigend, ook het enlrele geval om
vat; 

Verwerpt het beroep. (N : J .) 

28 November . 1938. ARREST van den 
Hoogen Raad. (M. en R.wet art. 6· 
A. P . V. van Bloemendaal art. 30). 

De beide middelen g"aan uit van de 
opvatting, dat bewezen is verklaard, 
dat req. zijn rijwiel op den in het be
wezen verklaarde genoemden weg heeft 
laten verblijven, van welke opvatting 
uitgaande dan wordt betoogd, dat voor 
rijwielen in deze materie is voorzien bij 
art. 6, lid r M. en R.Regl., zoodat art. 30 
der A. P . V. van Bloemendaal bindende 
kracht mist, en voorts, dat, indien dit 
art. 30 ook op het laten verblijven op 
den weg van rijwielen van toepassing 
zou zijn, de strafbepaling van art. 13 7 
der A. P. V. onwettig zou zijn krachtens 
art. 28, lid 3 M. en R.wet. 

Reg.'s lezing van het bestreden von
nis is echter onjuist, daar in dit vonnis 
bewezen is verklaard, dat req. zijn rij
wiel aan- en niet op den weg heeft la
ten verblijven. Nu de middelen geheel 
op die onjuiste lezing van het bestreden 
vonnis zijn opgebouwd, kunnen zij niet 
tot cassatie leiden. 

[Anders Adv.-Gen. Rombach.] 

Op het beroep van P . G. B., monteur te 
IJmuiden, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van het Kantongerecht te Haarlem 
van 3 Aug. 1938, waarbij na verzet, - met 
vernietiging van een door dit Kantongerecht 
op 13 Juli 1938 in deze zaak bij verstek ge
wezen vonnis, - requirant ter zake van "in 
de gemeente Bloemendaal zonder vergun
ning een voorwerp aan een weg laten ver
blijven" met aanhaling van de artt. 30 en 
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137 der Alg. Pol.verordening voor de ge
meente Bloemendaal en 23 en 91 Sr. is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijf gulden 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door vijf dagen hechtenis . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Bij vonnis van den Kantonrechter te 
Haarlem van 3 Augustus 1938 werd t en 
laste van requirant bewezen verklaard, dat 
hij in de gemeente Bloemendaal op Dinsdag 
28 Juni 1938 des namiddags omstreeks 9 
uur zonder de daarvoor vereischte schrifte
lijke vergunning van Burgemeester en Wet
houders van opgemelde gemeente een rij 
wiel aan de voor het publiek verkeer open
staanden Zeeweg te Overveen, heeft laten 
verblijven. 

Dit feit enz. 
Bij memorie van cassatie heeft hij de 

volgende middelen voorgesteld : 
I. S. , althans v . t . van gemeld art. 30 

der Verordening in verband met art. 6 der 
Motor- en Rijwielwet. Art. 6 eerste lid van 
het Motor- en Rijwielreglement en art. 45 
der voormelde Verordening. 

II. S ., althans v. t. van de artt. 6 en 28 
der Motor- en Rijwielwet, art. 137 der Bloe
mendaalsche Verordening in verband met 
art. 30 dier verordening. 

Ter toelichting van beide middelen werd 
aangevoerd: 

"dat de Kantonrechter er t en onrechte 
geen rekening mee heeft gehouden, dat ten 
aanzien van een rijwiel art. 30 der politie
verordening niet verbindend is, nu immers 
dat artikel onder meer verbiedt het "zonder 
vergunning een voorwerp, onverschillig van 
welken aard, op den weg op eenige wijze aan 
te brengen of te laten verblijven" terwij l 
volgens art. 6 eerste lid van het Motor- en 
Rijwielreglement niet strafbaar is het zonder 
vergunning een rijwiel op den weg op een 
bepaalde wijze te laten verblijven, n.l. te 
doen of te laten staan, voorzoover niet ver
boden bij de letters a en b van laatstgemeld 
artikel, eerste lid van het Motor- en Rijwiel
reglement; dat voorts uit de regeling, welke 
de raad der gemeente Bloemendaal bij art. 
45 der politieverordening, overeenkomstig 
den tweeden zin van het eerste lid van art. 
6 van het -Motor- en Rijwielreglement, heeft 
getroffen met betrekking tot het doen of 
laten staan van een motorrijtuig, een rijwiel 
of een ander rij - of voertuig op den weg 
binnen de bebouwde kom der gemeente, te 
meer blijkt, dat art. 30 der P oliti everorde
ning voor rijwielen, evenals voor motorrij 
tuigen niet verbindend is; dat in ieder geval 
voorzooveel het " zonder vergunning op den 
weg laten verblijven van een rijwiel" betreft 
het " aldus doen of laten staan op den weg 
van een rij wiel" een punt is waaromtrent bij 
art. 6 eerste lid van het Motor- en R ijwiel
reglement is voorzien, zoodat de Gemeente
raad op grond van art. 6 der Motor- en 
Rijwielwet niet bevoegd is dat punt bij 
plaatselijke verordening te regelen ; dat ook 

al zou voorgaande redeneering niet opgaan 
en men met name "het laten staan van een 
rijwiel op den weg" niet zou beschouwen 
als "het op een bepaalde wijze laten ver
blijven van een rijwiel op den weg" dan nog 
art. 30 der Bloemendaalsche verordening 
niet van toepassing kan -zijn op het aan 
verdachte ten laste gelegde feit, omdat op 
overtreding van de verbodsbepaling van art. 
30 van voormelde verordening - voorzoo
veel dit rijwielen betreft - krachtens art. 
28 der Motor- en Rijwielwet geen andere 
of hoogere straf zou mogen zijn gesteld dan 
hetzij van hechtenis van ten hoogste 6 da
gen of geldboete van ten hoogste 2 5 gulden , 
hetzij van geldboete van ten hoogste 2 5 
gulden, hetgeen echter blijkens art. 137 der 
Bloemendaalsche Politieverordening ten op
zichte van art. 30 dier verordening niet het 
geval is." 

Zien Wij, om deze grieven te beoordeelen, 
wat de Verordening bepaalt omtrent het 
verblijven van rijwielen op den weg. 

Het meergenoemde art. 30, voorkomende 
in hoofdstuk III " van de veiligheid van per
sonen en goederen" § 2 "Verkeersregelingen" 
Afd. I "Vrijheid van het verkeer" luidt: 

Het is verboden zonder vergunning (van 
B . en W .) een voorwerp onverschillig van 
welken aard op den weg te plaats(en) enz. 
of te laten verblijven. Een rijwiel is zeker 
een voorwerp, maar het is toch niet zeer 
waarschijnlijk dat de verordening het plaat
sen en zelfs het laten verblijven op den weg 
van een rijwiel afhankelijk heeft willen stel
len van een vergunning van B . en W. Dit 
blijkt dan ook terstond uit art. 45 van de
zelfde afdeeling : ,,Het is den bestuurder van 
een motorrijtuig, voertuig of rijwiel binnen 
de bebouwde kom der gemeente verboden : 
a . op den weg het voertuig (thans verzam•J
naam voor motorrijtuig, voertuig en rijwiel) 
te plaatsen of in stilstand te hebben op zoo
danige wijze, dat de vrijheid of veiligheid 
van het verkeer wordt belemmerd of in ge
vaar gebracht enz. enz. 
Als de Bloemendaalsche wetgever inderdaad 

bedoeld had het plaatsen of laten verblijven 
van motorrijtuigen, rijwielen of andere voer
tuigen op den weg zonder meer in het alge
meen te verbieden (welk een dorado voor 
voetgangers!) zou hij zich de moeite van de 
regeling van dit artikel hebben kunnen be
sparen. De Kantonrechter heeft dan ook 
inderdaad art. 30 der verordening buiten 
zijn strekking toegepast ofschoon gezel-(d 
moet worden dat de Gemeenteraad met de 
redactie ervan niet gelukkig is geweest. Be
doeld zijn natuurlijk alleen voorwerpen, die 
niet uit hun aard op den weg thuis behooren. 

Ook het tweede middel is gegrond. Art. 
137 der Verordening luidt: Overtreding van 
de bepalingen vervat o. a . in hoofdstuk III 
wordt gestraft met een geldboete van te n 
hoogste f 300 of een hechtenis van ten hoog
ste 2 maanden. 

Deze strafbepaling is onwettig voorzoo
veel zij betrekking zou hebben op dat deel 
der verordening dat regelen stelt nopens het 
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verkeer op de wegen in verband met het 
gebruik van motorrijwielen en rij wielen . 

De bevoegdheid tot het stellen van zoo
danige regelen is den gemeenteraad binnen 
zekere grenzen uitdrukkelij k toegekend, 
maar een andere straf mag t egen overtreding 
daarvan blij kens art. 28 der MotÖr- en R ij 
wielwet niet worden bedreigd dan met 6 da
gen hechtenis of 25 gulden boete of 25 gul
den boete alleen. 

Als a rt. 30 op rijwielen toepasselijk ware 
(quod non) dan zou, voorzooveel deze toe
passel ijkheid betreft een wettige st rafbe
paling ontbreken . Immers ontegenzeggelij k 
zou dan art. 30 onder meer een regel bevat 
t en nopens het verkeer op de wegen in ver
band met het gebruik van motorrijtuigen 
en rij wielen. E en wèl wettige strafbepaling 
is niet aan te wijzen en evenmin een andere 
bepaling waarbij het bewezene zou zijn ve r
boden. 

Ik concludeer dat Uw Raad het beroepen 
vonnis zal vernietigen, doch alleen voorzoo
veel de strafbaarheid van feit en verdachte 
en de opgelegde straf betreft en dat Uw 
Raad t en principale rechtdoende alsnog ver
dachte zal ontslaan van alle rechtsvervol
ging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende : (voor de middelen en de toelichting, 
zie de conclusie) ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis van het 
aan requirant telaste gelegde is bewezen 
verklaard (zie conclusie); 

0. dat art. 30, eerste lid van de Alg. Pol.
verord. voor de gemeente Bloemendaal, -
waarop de in het bestreden vonnis gegeven 
veroordeeling steunt, - luidt: ,,Het is ver
boden zonder vergunning een voorwerp, on
verschillig van welken aard, in- , op-, over
of aan den weg te plaatsen, vast te hechten , 
te hangen of op eenige wijze aan te brengen 
of te laten verblijven;" 

0 . wat de m iddelen betreft : 
dat beide u itgaan van de opvatting, dat 

in het bestreden vonnis bewezen verklaard 
is, - zooals ook in de qualificatie zou zijn 
neergelegd, - dat requirant zijn rijwiel op 
d en in het bewezen verklaarde genoemden 
weg heeft laten verblijven ; 

dat, van die opvatting uitgaande, requi
rant in het eerste middel betoogt , dat voor 
rijwielen in deze materie is voorzien bij art. 
6 , eerste lid van het Motor- en R ijwiel
reglement, zoodat voornoemd art. 30 der 
Algemeene P olitieverorden ing voor de ge
m eente Bloemendaal bindende k racht mist, 
en b ij het tweede· middel, dat, indien d it 
art. 3 0 ook op het laten verblijven op den 
weg van rijwielen van toepassing zou zijn, 
de strafbepaling van art. 137 der voornoem
de Alg. Pol.verord. onwettig zou zijn krach
tens art. 28, derde lid der Motor- en Rij 
wielwet ; 

dat echter requirant's lezing van het be
streden vonnis onjuist is, daar in dit vonni~ 
bewezen verklaard is dat requirant zijn rij
wiel aan, - en n iet op , - den weg heeft 
laten verblijven ; 

dat de m iddelen op die on juiste lezing 
van het bestreden vonnis geheel zij n opge
bouwd en derhalve niet t ot cassatie kunnen 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

30 No vemb er 1938. ARR EST van den H oo
gen Raad. (Gemeentewet a rt. 280 ). 

Nu de R. v. B. blij kbaar heeft a ange
nomen, dat de wielerbaan op zoodani ge 
wijze door bela nghebbende op door haa r 
van de gemeente gehuurden grnnd is op
getrokken dat het gebouwde met den g rond 
vereenigd is, is ingevolge het bepaalde 
bij a rt. 656 B. W. de eigenaa r van den 
grond eigenaar van het gebouwde, ter
wijl van een wijze va n eigendomsver
krijg i ng van het gebouwde, die tot een 
a ndere slotsom wu moeten leiden. u it de 
ui tsp raa k niet bl ij kt. Onder die omstandig
heden is voor belasting pl icht va n bela ng
hebbende geen pl aats . 

E en bouwsel, dat verpl aatsbaar en niet 
met den grond vereeni gd is, is niet een 
" gebouwd eigendom" , a ls waarop a rt. 1 
rler verordening en a r t. 280 Gem.wet het 
oog hebben. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepsch r ift in cassatie van den 

Controleur der Gemeentefinanciën te H eem
stede tegen de uitspraak van den R aad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Amster
dam van 27 Apr il 1938 betreffende den aan
slag van de N . V . Sportconcern te Aalsmee1· 
in de Straatbelasting der gem. H eemstede 
over 1937; 

Gezien de stukken; 
0 . dat aan belanghebbende voor een onge

nummerd perceel in de Sportpa rklaan te 
Heemstede over het belastingjaar 1937 een 
aanslag is opgelegd in de straatbelasting der 
gem. H eemstede van f 6.60 naar een huur
waarde van f 660 · 

dat de Controleur der gemeente financiën 
van H eemstede dezen aansla g, nadat bela ng
hebbende daartegen had gereclameerd, heeft 
gehandhaafd, waarna belanghebbende is ge
komen in beroep, aanvoerende dat haa r geen 
aanslag behoorde te zij n opgelegd, daar zij 
geen eigenares van den grond was, doch huur
ster · 

d ~t d e R . v. B . d e besch ikking va n d en 
Controleur en den aanslag heeft vernietigd op 
de navolgende gronden : 

dat bela nghebbende op 1 J an. 1937 als huur
ster het gebruik en genot had van een ter rein 
aan de Sportpa rklaan te H eemstede, dat haar 
door da gemeente was verhuurd ; 

dat belanghebbende op dezen grond een wie
lerbaan had gebouwd ; 

dat deze wielerbaan niet voorkwam in de 
kadastrale leggers op 1 J an. 1937 ; 

dat in de gem. Heemstede op 1 J a n. 1937 
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een verordening op de heffing van straatbe
lasting bestond, waarvan luidden : 

" Art. 1. In deze gemeente wordt onder den 
naam van "Straatbelasting" een belasting ge
heven wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, die aan openbare 
land- of waterwegen in de gemeente belenden 
of in de onmiddellijke nabijheid daarvan ge
legen zijn , a ls bijdrage in de kosten ten la.ste 
der gemeente komende voor aanleg of onder
houd dier land- of waterwegen, voor hunne 
verlichting of voor afvoer van water en vuil". 

" Art. 3. 1. Belastingplichtig is hij , die van 
een eigendom als in art. 1 bedoeld krachtens 
recht van bezit of eenig ander zakelijk recht 
het genot heeft. 

Zijn er ten aanzien van bedoelde e igendom
men twee of meer genothebbenden, dan zijn 
allen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheele 
bedrag van den aanslag. 

2. Voorzoover die eigendommen in de kad. 
leggers voorkomen, wordt a ls genothebbende 
aangemerkt hij , die op 1 J an. van het belas
tingjaar als zoodanig in die leggers is aange
wezen, tenzij wordt aangetoond dat eene mis
stelling in die leggers heeft plaats gehad, of 
dat de vóór 1 Jan. van het belastingjaar 
plaats gehad hebbende veranderingen daarin 
nog niet wa ren opgenomen, of dat vóór 1 
Jan. van het belastingjaar het genot op een 
ander is overgegaan. 

3. De aangeslagene, die in den loop van het 
belastingjaar zijn rechten op het gebouwde 
eigendom waarvoor hij is aangeslagen, heeft 
verloren, blijft niettemin voor het geheele 
bedrag van den aanslag over dat jaar aan
spra kelijk." 

dat belanghebbende op den enkel en grond, 
dat zij op een door haar van de gemeente 
gehuurd terrein een wielerbaan had gebouwd, 
daarvan niet krachtens recht van bezit of 
een ig ander zakelijk recht het genot had ; 

dat zulks all een dan het geval ware, indien 
belanghebbende het zakelijk recht van opstal 
wu hebben, in welk geva l de wielerbaan haar 
eigendom zou zijn; 

dat evenwel niet is gesteld of gebleken, dat 
belanghebbende het zakelijk recht van opstal 
had, en op grond van het feit, dat de wieler
baan in de kad. leggers niet voorkwam, aan
nemel ijk is, dat belanghebbende dit recht ·1iet 
had· 

d; t belanghebbende, alleen omdat zij als 
huurster een persoonlijk recht van geb:·uik 
had, niet in de straatbel asting kan worden 
aangesl agen; 

0 . dat de Controleu r der Gemeentefinanciën 
te H eemstede stelt. dat door bovenstaande 
nitspraak de wet is geschonden of verkeerd 
toegepast, omdat do R . v. B. uit het oog heeft 
,·erloren, dat de verordening voor de belasting
plicht igheid behalve het zakel ijk recht (o. a. 
van opstal ) ook het recht van bezit - en dat 
wel in de eerste plaats - als grond van be
lastingplicht heeft gesteld ; 

dat krachtens art. 555 B. W . de wet onder 
,,zaken" verstaat a ll e goederen en rechten, 
wel ke het voorwerp van eigendom kunnen 
zijn ; 

dat a rt. 585 B . W . onder bezit verstaat het 
houden of genieten eener zaak welke iemand, 
of in persoon of door een ander in zijn macht 

heeft alsof zij hem toebehoorde, terwijl art. 
594 B. W . bepaalt, dat bezit wordt verkregen 
door de daad van het onder zijn macht bren
gen van een zaak met het oogmerk om dezelve 
voor zich te behouden ; 

dat onomstootelijk vaststaat dat de aange
slagene krachtens het recht van bezit het 
genot heeft van het gebouwde eigendom (ver
plaatsbare wielerbaan) ; 

dat door het aangaan van de overeenkomst 
met de gemeente . inzake verhuur genoemde 
N. V . alle rechten op haar bezit. behouden'i 
het bepaalde omtrent het niet-naleven van 
het contract, heeft behouden ; 

dat door de daad van het aangaan van het 
n,ontract de wielerbaan onder zij n macht is 
gebracht met het oogmerk dezelve voor zich 
te behouden; 

dat art. 626 B. W. wel bepaal t , dat de 
eigendom van den grond in zich bevat den 
e igendom van hetgeen op en in den grond is, 
doch dit te niet gedaan wordt door het con
tract en bovendien door de bepalingen van 
a rt. 656 B . W ., luidende: ,,Al hetgeen op een 
erf gebouwd is, behoort aan de g rondeigenaars. 
mits het gebouwde met den grond vereenigd 
is, behoudens de artt. 658 en 659" ; 

dat de . V . in art. 2 harer statuten als 
doel heeft opgenomen: ,,H et doel der ven
nootschap is het explo iteeren van "verplaats
bare" wielerbanen, benevens het organ iseeren 
van sportwedstrijden in den meest uitgebr~iden 
zin des woords en voorts het vet-richten vàn al 
hetgeen naar het oordeel van het be tmn· 
daa rmede verband houdt" ; 

da t zulk een verplaatsbare wielerbaan. zon
der dat zij met den grond iB vereenigd, door 
de N . V . op het gehuurde is gebouwd: 

dat de N. V . zich wel bewust is krachtens 
recht van bezit het voll e recht op de wiele r
baan te hebben en zich bovendien volledig 
eigenaresse gevoelt , blijkende uit haar open
lijke aankondig ing da t di t e igendom bij haar 
te koop is; 

0. dienaangaande: 
dat <Ie R. v. B. in de bestreden ui tspraak 

bl ijkbaar heeft aangenomen, dat de wieler
baan, waarvan in deze zaak sprake is, op wo
dan ige wijze door de N . V. Sportconcern op 
door haar van de gem. H eemstede gehuurpen 
grond is opgetrokken, dat het gebouwde met 
den grond vereenigd is; 

dat alsdan, ingevolge het bepaalde bij art. 
656 B . W . de e igenaar van den grond is e ige
naar van het gebouwde, terwij l van een wijze 
van eigendomsverkrijg ing van het gebouwde, 
die tot eene andere slotsom zou moeten le iden. 
uit de uitspraak niet blijkt ; 

dat onder die omstandigheden voor belas-
t ingplicht van de . V . Sportconcern geen 
plaats is; 

0. dat de gem. H eemstede in haar cassatie
middel zich echter plaatst op het standpunt, 
dat de onderhavige wielerbaan is eene ver
pl aatsbare, die niet met den grond ve r
eenigd is; 

dat dit standpunt in strijd is met de boven
genoemde fe itelijke opvatting, die de R. v. B . 
ten grondslag heeft gelegd aan zijne besl is
sing, welke opvatting dus in cassatie moet 
worden aanvaard ; 

dat bovend ien een bouwsel . dat verplaats-
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baar en n iet met den grond vereenigd is, niet 
is een " gebouwd eigendom" , als waarop art. 
1 der in de ui tspraak weergegeven verorde
ning en a rt. 280 der Gemeentewet het oog 
hebben, w odat de bezitter daarvan niet vol 
gens art . 3 der verorden ing belastingplich
t ig is; 

dat de R. v. B . dus eene juiste beslissing 
heeft gegeven ; 

VerwArpt het beroep. ( •. J . ) 

30 No vem be,· 1938. ARREST van den H oo
gen R aad. (Gemeentewet a rt. 280.) 

U ithoofde van de gesteldheid der wo
ningen heeft de R. v. B . besli t , en kon 
hij ge reedelijk beslissen, dat elk van de 
woningen al een afzonderlijk e igendom is 
te beschouwen. 

De R . v. B . kon zonder schendi ng of 
verkeerde toepass ing van art. 280 Gem .
wet en art. 1 der onderhavige verorde
ning besli ssen, da t , bij de li gg ing - in 
het bebouwde cent rum der gemeente -
van de onderhav ige woningen t . a. v. 
den openbaren weg op een a fstand van 
meer dan 30 meter , di e woni ngen niet a ls 
in de onmiddellijke nabijheid van den 
openbaren weg gelegen zijn aan te mer
ken. 

· De Hooge Raa d, enz.; 
Gezien het beroepschri ft in cassat ie van den 

Chef van Afd. Financiën en Belastingen ter 
Secretarie der gem. Eindhoven tegen de uit
spraak van den R aad van Beroep voor de 
Di recte Belastingen te 's-H ertogenbosch van 
4 M aart 1938 betreffende den aan wijlen F . 
P . J . B . te Eindhoven opgelegden aanslag in 
de onderhoudsbelasting van de gem. Eind
hoven voor het belastingjaar 1934 ; 

Gezien de stukken ; 
0 . da t daarui t blijkt, da t wijlen F. P. J. B . 

tegen zijn aanslag in de onderhoud belasting 
voor het belastingjaar 1934 van de gem. Eind
hoven bij den R aad dier gemeente bezwaar 
heeft ingebracht, voorzoover in dien aanslag 
begrepen waren de eigendommen, ge legen aan 
het St. Annahof, zulks op grond, dat deze 
e igendommen noch aan noch in de onmiddel
lijke nabijheid van de van kunstverh arding en 
(of) r ioleering voorziene openbare wegen in 
de gemeente zijn gelegen; 

dat , nadat het bezwaar door den Gemeente
raad was a fgewezen, van deze besl issing de 
erven van den inmiddels overleden belang
hebbende in beroep zijn gekomen , aanvoeren
de, dat van de eigendommen aan het St. Anna
hof, bestaande ui t een t ie ntal w o ni ngen m et 
bij behoorende erven, kad. bekend Gem. Eind
hoven Sectie C 167 tot en met 174 en 709 en 
710, slechts het perceel kad. bekend Sectie 
C 709 belastbaar zou kunnen worden geacht; 

dat de R . v. B . di enaangaande heeft over
wogen: 

" da t de gemeente deze 10 woningen met 
erven heeft beschouwd als één complex, ge
legen in de onmiddellij ke nabijheid van de 
van kunstverha rding en r ioleering voorziene 
openbare wegen in de Gem . Eindhoven, zijnde 

de Demer en de Vestdijk, met welke openbare 
wegen het St . Annahof in onmiddellijke ge
meenschap staat en welke openbare wegen 
voor voormeld perceel den toegang tot het 
openbaar verkeer ontslui ten, terwijl de af
stand van het m idden van het blok woningen 
ten opzichte van den Vestdij k bedraagt ± 60 
Meter en ten opzichte van den Demer ± 75 
Meter ; 

" dat blijkens het te r zake ter vergadering 
van den R aad verhandelde, a ls vaststaande 
kan worden aangenomen , da t de voorbedoelde 
10 woningen wel aaneen zij n gebouwd en onder 
één kap liggen, maar de woningen op zich 
zelf ieder op zich geheel zijn a fgescheiden en 
onderling geen gemeensch ap hebben ; 

,,da t de R aad, zulks vaststaande, van oor
deel is, dat de bedoelde 10 woningen met 
erven niet kunnen worden beschouwd als een 
ondeelbaar complex van onderling samenhan
gende gebouwen en erven, zoodat dus ten aan
zien van iedere woning met bijbehoorende erf 
zal moeten worden nagegaan, of zij a l dan 
niet l igt in de onmiddellijke nabijheid van 
voorbedoelde openbare wegen of een daarvan ; 

" da t ter vergadering van den R aad tusschen 
partijen is komen vast te staan, dat met ui t
zondering van het perceel Sectie C. n °. 709, 
all e overige bestreden perceelen op meer dan 
30 M . a fstand l iggen , zoowel van den Vestdijk 
al s van den Demer, terwijl het gemeld perceel 
Secti e C. n°. 709 het dich tst is gelegen bij den 
Vestd ij k en wel op een a fstand van ± 25 M. ; 

" dat de R aad van opvatting is, dat , daar 
bedoelde 10 woningen zijn gelegen in het be
bouwd centrum der gem. Eindhoven, bij een 
a fstand tot den openbaren weg van meer da n 
30 M ., niet kan worden gesproken van het 
li ggen in de onmiddellijke nabijheid van den 
openbaren weg, maar zulks nog wel het geval 
is bij een afstand van ± 25 M .; 

,,dat de R aad op vorensta ande g ronden aan
neemt, dat van de voormelde ka d. perceelen 
voor de onderhav ige belasting enkel belast
baar is, de woning met e t"f, kad. bekend a ls 
gem. Eindhoven Sectie C. n°. 709;" 

dat de R. v. B . dienvol gens den best reden 
aanslag heeft vernietigd voorzoover daarbij 
zijn belast de kad. perceelen Gem. Eindho ven, 
Sectie C. 167 tot en met 174 en 710 ; 

dat tegen deze ui tspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S. of v. t . van ar t . 280 van de Gemeentewet 
en van art. 1 van de Verordeni ng op de hef
fing van een bijw ndere bel asting ter tege
moetkoming in de kosten van onderhoud van 
wegen en riol en en van straatverlichting 
(,,Onderhoudsbelasting") in de gem. E ind
hoven, ter toe! ichting waarvan wordt aange
voerd : 

a. dat de belasting wordt geheven niet -
gel ijk de R. v. B . heeft aangenomen - van 
kadastrale perceelen , doch van gebouwde 
eigendommen en daarbij behoorende erven, en 
nu de bedoelde t ien woningen a ls één afge
rond geheel zijn te beschouwen, zoodat de 
afstand van één onderdeel over den aanslag 
van het geheel moet beslissen; 

b. dat ook al wu de aanslag voor elk der 
woningen afw nderlijk moeten worden beoor
deeld, dan nog de afstand van elk van die 
woni ngen van de openbare wegen zoodan ig is, 
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dat zij elk op zichzelf als in de onmiddellijke 
nabijheid van openbare wegen gelegen moeten 
worden beschouwd, liggende die perceelen op 
onderscheidenlijk 26 (C. 709), 29 (C. 710) , 
33, 37, 43, 49, 36, 62, 45, 53 (C. 167 tot en 
met 174 ) M. van den openbaren \\'eg ; 

0. dienaangaande: 
dat het middel onder a feitelijken grondslag 

ontbeert, vermits de R. v. B. niet op grond 
van de omstandigheid, dat elk van de wonin
gen een kadastraal perceel uitmaakt, doch 
uithoofde van de gesteldheid der woningen 
heeft eslist - eng ereedelijk kon beslissen -
dat elk van de woningen al s een afzonderlijk 
eigendom is te beschouwen ; 

dat het middel onder b, voorzoover daarbij 
omtrent den afstand van den openbaren weg 
opgaven w01·den gedaan, welke niet in over
eenstemming zijn met de uitspraak, tevergeefs 
opkomt tegen een feitelijke beslissing, terwijl 
voorh et overige de R . v. B . zonder schen
ding of verkeerde toepassing van de aange
haalde artikelen kon beslissen , dat bij de lig
ging - in het bebouwde centrum van de ge
meente - van de onderhavige woningen ten 
aanzien van den openbaren weg, gel ijk die in 
de uitspraak is vastgffiteld , die woningen niet 
als in de omniddell ijke nabijheid van den 
openbaren \\'eg gelegen zijn aan te merken; 

dat dus het middel faalt ; 
Verwerpt het beroep. ( r. J.) 

30 Nov e mb e,· 1938. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 226 ;, j 0 

art. 19). 
Nu van de 29 leer! ingen de,· onderhavi 

ge openbare lagere school bij opheffing 
daarvan 15 afstanden van 3 à 4 km. en 
4 afstanden van meet· dan 4 km. zouden 
moeten afleggen om de school in een na
burige gemeente te bezoeken, terwijl bo
vendien geen openbaar vervoerm iddel aan
wezig is, waarvan de kinderen gebruik 
zouden kunnen maken; en bij gebreke van 
een regeling als bedoeld in art. 19 4e l id 
de toelating der kinderen op de school in 
de naburige gemeente niet ve,•zeke,·d is, 
heeft de Raad terecht beslist, dat de in
standhouding der school wordt gevorderd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. M . Baron Bentinck tet Buckhorst en vier 
andere leden van den raad der gemeente Om
men, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Overijssel van 3 Mei 1938, N°. 3654, 2e af
deeling (Provinciaal blad N°. 28), waarbij, 
naar aanleiding van het besluit van den raad 
der gemeente Ommen van 17 J anuari 1938, 
La. O.I.1, N°. 1/12, waarbij is verklaard, dat 
de instandhouding van de openbare school 
voor gewoon lager onderwijs te Beerzerveld, 
in die gemeente, wordt gevorderd ingevolge 
art. 19 der Lager Onderwijswet 1920, is uit
gesproken, dat de instandhouding der open
bare lagere school te Beerzerveld, gemeente 
Ommen, door a1·t. 19 der Lager Onderwijswet 
1920 niet wordt gevorderd, en het voormelde 
besluit van den raad der gemeente Ommen 

niet is goedgekeurd; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschi llen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
9 November 1938, N°. 482; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 25 
November 1938, N°. 13560, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Ommen bij zijn 
besluit van 17 Januari 1938 heeft verklaard, 
dat de instandhouding van de openbare school 
voor gewoon lager onderwijs te Beerzerveld 
in deze gemeente wordt gevorderd ingevolge 
art. 19 der Lager Onderwijswet 1920, daarbij 
overwegende, dat het gemiddeld aantal leer
lingen der openbare school voor gewoon lager 
onderwijs te Beerzerveld in deze gemeente, 
welke school in 1871 is geopend, over 1937 
bedraagt 29 ; dat bij opheffing dier school de 
leerlingen zijn aangewezen op de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs te Geer
dijk, gemeente Den Ham; dat van de 29 
leerlingen der openbare school voor gewoon 
lager onderwijs te Beerzerveld, 24 wonen bin
nen een afstand van 4 km van de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs te Geer
dijk, gemeente Den Ham, en 5 leerlingen op 
een grooteren afstand dan 4 km van de 
laatstgenoemde school; dat de onderhavige 
school evenwel voorziet in de behoefte van 
openbaar gewoon lager onderwijs voor de be
woners van de buurtschap Beerzerveld; dat 
de behoefte aan deze school is erkend bij Ons 
besluit van 27 December 1934, N° . 55, waarbij 
met vernietiging van het besluit van Geel. 
Staten dd. 28 December 1933, 2e afdeeling, 
N°. 13108/10026 is besloten die school te hand
haven; dat sedert de dagteekening van Ons 
bedoelde besluit de omstandigheden niet zoo
danig zijn gewijzigd, dat thans opheffing dier 
school te rechtvaardigen valt; dat de beweeg
redenen , welke ten grondslag liggen aan Ons 
voormelde besluit, thans nog onverzwakt kun
nen worden aangevoerd tegen de opheffing 
dier school ; dat wel het aantal leerlingen 
sindsdien is gedaald van 36 tot 29, doch daar
tegenover staat, dat het zeer wel mogelijk is, 
dat binnenkort het aantal leerlingen weer zal 
stijgen; dat blijkens een ingesteld onderzoek 
in 1934 de ouders overwegende bezwaren heb
ben hunne kinderen te zenden naar de open
bare school voor gewoon lager onderwijs te 
Geerdijk, gemeente Den Ham, en de voorkeur 
geven aan de openbare school voor gewoon 
lager onderwijs te Beerze in deze gemeente, 
welke school op een veel grooteren afstand is 
gelegen van de woningen der leerlingen; dat 
alzoo de instandhouding van de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs te Beerzer
veld in de gemeente Ommen noodzakelijk is 
en wordt gevorderd ingevolge art. 19 der 
Lager Onderwijswet 1920 ; 

dat Geel. Staten van Overijssel bij hun be
sluit van 3 Mei 1938, N °. 3634, 2e afdeeling 
(Provinciaal blad N°. 28) hebben uitgespro
ken, dat de instandhouding van de openbare 
lagere school te Beerzerveld, gemeente Om
men, door art. 19 der Lager Onderwijswet 
1920 niet wordt gevorderd, en het in den aan
vang dezes aangehaalde besluit van den raad 
der gemeente Ommen niet hebben goedge
keurd; 
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dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de door den gemeenteraad aan te voeren 
redenen voor de instandhouding der onder
werpelijke school niet als genoegzaam zijn aan 
te merken; dat immers ook na opheffing der 
school te Beerzerveld voldoende gelegenheid 
tot het ontvangen van openbaar lager onder
wijs zou overblijven voor de leerlingen, voor 
wie zulks zou worden verlangd, daar het 
grootste deel der betrokken leer! ingen op 
minder dan 4 km van de openbare lagere 
school te Vroomshoop-Geerdijk onder de ge
meente Den Ham woonachtig zou zijn, en het 
vervoer naar en van die school zonder over
wegende bezwaren zou kunnen plaats hebben; 
dat aan den raad kan worden toegegeven, dat 
de bestaande school voorziet in de behoefte 
van openbaar gewoon lager onderwijs voor de 
bewoners van de buurtschap Beerzerveld, maar 
dat zulks niet kan afdoen aan de toepassing 
der wettelijke bepalingen, die regelen, op welke 
wijze in de behoefte aan openbaar gewoon 
lager onderwijs over het geheele land zal wor
den voorzien; dat op Ons besluit van 27 De
cember 1934, N°. 55, strekkende tot instand
houding der school, geen beroep kan worden 
gedaan, nu deze materie bij de wet van 22 
Mei 1937, S. 322, opnieuw en scherper is ge
regeld; dat de mogelijkheid van eene toene
ming van het leerlingental niet mag mede
wegen, nu daaromtrent niets vaststaat .«:n die 
toeneming al zeer sterk zou moeten z1Jn om 
het aantal leerlingen boven het door de wet 
vereischte minimum (50) te brengen; dat ein
delijk de bezwaren, welke de ouders tegen 
het zenden hunner kinderen naar de naburige 
school onder de gemeente Den Ham zouden 
hebben, irrelevant zijn, daar voor de toepas
sing der wet alle openbare scholen voor ge
woon lager onderwijs gelijk zijn ; dat derhalve 
de instandhouding der openbare lagere school 
te Beerzerveld niet door art. 19 der Lager 
Onderwijswet 1920 wordt gevorderd en het be
trokken raadsbesluit niet kan worden goed
gekeurd; 

dat van deze beslissing W. M. Baron Ben
tinck tot Buckhorst en vier andere leden van 
den raad der gemeente Ommen bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat Ged. 
Staten een beroep op Ons besluit van 27 De
cember 1934, N°. 55 , afwijken op grond van 
de overweging, dat deze materie bij de wet 
van 22 Mei 1937, S . 322, opnieuw en scherper 
is geregeld; dat zij er op wijzen, dat bij de 
aangehaalde wetswijziging geen enkele ver
a ndering is gebracht in art. 19 der Lager 
Onderwijswet 1920; dat dit wetsartikel ook na 
de wet van 22 Mei 1937 onverminderd en 
onveranderd van kracht is ; dat bij de schrif
telijke en mondelinge behandeling van het 
ontwerp van wet, dat tot de bedoelde wet 
geleid heeft, zoowel door leden van de Staten
Generaal , als door de Regeering uitdrukkelijk 
is uitgesproken, dat op dit .Punt geen _enkele 
wijziging werd aangebracht; dat m het 
tweede lid van art. 22bis ook wordt bepaald, 
dat het voorschrift tot opheffing van een 
openbare school , zooals dat in het eerste lid 
,·an dat artikel wordt gegeven, niet van toe
passing is , indien ingevolge art. 19 de in
standhouding van de school wordt gevorderd ; 
,lat. indien deze school zou worden opgeheven 

1 en de kinderen verwezen zouden worden naar 
de openbare school te Vroomshoop-Geerdijk, 
dit voor alle kinderen de noodzakelijkheid be
teekent een langer schoolpad te gaan, dan tot 
dusver het geval is; dat voor 5 leerlingen de 
afstand minder dan 3 km zou worden, voor 
de andere tusschen de 3 en 4 km; dat een 
openbaar middel van vervoer niet aanwezig 
is, zoodat ook onder slechte weersomstandig
heden de kinderen den weg te voet zullen 
moeten afleggen; dat door de ouders, die 
hun kinderen naar deze openbare school zen
den, de opheffing sterk als een onbillijkheid 
zal worden gevoeld, vooral ook, omdat een 
andere groep uit de buurtschap haar school, 
hoewel lang niet zoo oud en hoewel het 
leerlingenaantal van die school schommelt om 
de 50, behouden mag ; dat gevreesd wordt, 
dat enkele ouders, de bezwaren tegen het be
zoeken van de school, te Geerdijk, zwaar la
tende wegen en er tegen opziende hun kin
deren dagelijks op een vrij <grooten afstand 
ter school te zenden, er toe zouden kunnen 
overgaan hun kinderen de bijzondere school 
in de buurtschap te laten bezoeken, hoewel zij 
krachtens hun beginsel voorstanders van open
baar onderwijs zijn ; dat het feit, dat onder 
deze omstandigheden het bestuur der Ver
eeniging voor Hervormd Christelijk School
onderwijs, te Beerzerveld, zich tot Ged. Staten 
heeft gewend met het verzoek de opheffing 
der bedoelde school te bevelen, talrijke voor
standers van openbaar onderwijs onaangenaam 
heeft getroffen; 

0. dat in dit geschil moet worden beslist, of 
ingeval van opheffing van de openbare school 
te Beerzerveld zou kunnen gezegd worden, dat 
in de gemeente Ommen niet voldaan zou zijn 
aan den eisch van art. 19, le lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, dat aldaar voldoend lager 
onderwijs moet worden gegeven in een genoeg
zaam aantal scholen, welke voor alle kinderen 
zonder onderscheid van godsdienstige gezind
heid toegankelijk zijn ; 

dat, de omstandigheden, zooals die zich in 
het onderhavige geval voordoen, in aanmer
king genomen, naar Ons ·oordeel de opheffing 
van de openbare school te Beerzerveld inder
daad niet met het bepaalde in de evengenoem
de wetsbepaling vereenigbaar is ; 

dat immers bij de opheffing van deze school 
de leerlingen daarvan - behoudens drie hun
ner, wier woningen op een afstand van min
der dan 4 km van de openbare lagere school 
te Beerze zijn gelegen en die dus deze school 
zouden kunnen gaan bezoeken - zouden moe
ten overgaan naar de openbare lagere school 
te Vroomshoop-Geerdijk, gemeente Den Ham; 

dat de afstanden, welke zullen moeten wor
den afgelegd om deze school te bezoeken, voor 
15 kinderen 3 à 4 km en voor 4 lee rlingen 
meer dan 4 km bedragen, waarbij komt, dat 
blijkens een nader op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur uitgebracht ambtsber icht 
van den Hoofdinspecteur van het Lager On
derwijs in de 3e hoofdinspectie geen openbaar 
vervoermiddel aanwezig is, waarvan de kin
deren gebruik zouden kunnen maken ; 

dat blijkens hetzelfde ambtsbericht de ge
meente Ommen geen regeling, als bedoeld in 
art. 19 , 4e lid , der Lager Onderwijswet 1920 
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heeft getroffen met de gemeente Den H am, 
zoodat de toelating van de leerlingen van de 
openbare lagere school te Beerzerveld op de 
bovenvermelde school in de gemeente Den 
Ham niet verzekerd is ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel , het besluit van 
den raad der gemeente Ommen van 17 Ja
nuari 1938, La. O.I.l, N°. 1/ 12, alsnog goed 
te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

3 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
101ter) . 

Toen de\ Raad besloot om eventueel 
tegen een besluit van den Minister tot 
verhooging der vergoeding in beroep te 
gaan, was door den Minister te dezer 
zake nog geen beslissing genomen. B . 
en W. die het adres , waarbij het ge
meentebestuur in beroep kwam, heb
ben ingediend ter uitvoering van be
doeld raadsbesluit, kunnen niet geacht 
worden ingevolge art. 101ter namens 
den Raad bij de Kroon in beroep te 
zijn gekomen. Daaraan doet niet af, 
dat na afloop van den beroepstermijn 
de Raad andermaal besloten heeft, in 
beroep te komen. B. en W. zijn dus . 
in het door hen ingesteld beroep niet 
ontvankelijk. 

Wij WILHELMINA, enz .; 
Beschikkende op het beroep, inge5teld door 

het gemeentebestuur van Esch tegen de be
schikking van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 Juni 
1938, n°. 7569 , afd. L. 0 ., waarbij de ver
goeding, bedoeld in artikel 101 der Lager
Onderwijswet 1920, ten aanzien van de 
Roomsch-Katholieke bijzondere school v oor 
gewoon lager onderwijs, n°. 59, te Esch, met 
toepassing van artikel 101ter, eerste lid, dier 
wet over het jaar 1938 is vastgesteld op 
f 7 .20 per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 November 1938, n°. 625; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 November 1938, n°. 13804, Afd. L.O .; 

0. dat in het derde lid van artikel 101ter 
der Lager-Onderwijswet 1920 is bepaald, 
dat het schoolbestuur en de gemeenteraad 
van de in het eerste lid bedoelde beschikking 
des Ministers b innen dertig vrije dagen, te 
rekenen van den dag, waarop het afschrift 
is toegezonden, bij Ons in beroep kunnen 
k omen; 

dat hieruit volgt, dat eerst na de toezen
ding van het afschrift eener beschikking, als 
hier bedoeld, sprake kan zijn van een besluit 
tot het instellen van beroep daartegen; 

dat in het onderwerpelijke geval, toen, 

zooals uit de overgelegde stukken blijkt , de 
raad op 22 Juni 1938 besloot om eventueel 
tegen een besluit tot verhooging van de ver
goeding in beroep te gaan, door Onzen Mi
nister te dezer zake nog geen beslissing was 
genomen; 

dat burgemeester en wethouders, die blij
kens de evengemelde stukken het adres, 
waarbij het gemeentebestuur in beroep 
kwam, hebben ingediend ter uitvoering van 
het raadsbesluit van 22 Juni 1938, niet ge
acht kunnen worden ingevolge artikel 101ter 
der Lager-Onderwijswet 1920 namens den 
raad bij Ons in beroep te zijn gekomen; 

dat daaraan niet.afdoet, dat na afloop van 
den beroepstermijn bij raadsbesluit van 12 
Augustus 1938 andermaal besloten is, in 
beroep te komen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

burgemeester en wethouders van Esch 
niet-ontvankelijk te verklaren in hun beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz . 

(A. B.) 

3 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT (Armenwet Art. 15.) 

Al moge art. 1 5 niet uitdrukkelijk 
voorschrijven, dat de in het 3e Jid be
doelde beschikking met redenen moet 
zijn omkleed, zoo brengt toch het be
lang van een goeden procesgang mede, 
dat daarin de gronden worden vermeld, 
waarop de afwijzing van het verzoek 
is gebaseerd. Daaraan doet niet af een 
latere, tijdens de instructie van de be
roepszaak, door B. en W . gegeven toe
lichting, aangezien de belanghebbende 
deze bij het opstellen van het beroep
schrift niet kent en de Kroon bij de 
toetsing van de beweegredenen van B . 
en W. in de eerste plaats gebondep is 
aan die, welke bij de bestreden be
schikking zijn kenbaar gemaakt. D e be
schikking moet derhalve worden ver
nietigd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Vereeniging "Steun 
aan Nederlandsche Tuberculose Onbemid
delde Standgenooten (S. A. N . T. 0 . S .) ", 
gevestigd te Utrecht, tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders van Enschede 
van 5 Mei 1938, waarbij toestemming is 
geweigerd tot het houden van eene open
bare inzameling in die gemeente; 

D en Raad van State, Afdeeling voor · de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 16 November 1938, n ° . 622; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 28 Novem
ber 1938, n °. 12565, afdeeling Armwezen; 

0 . dat burgemeester en wethouders van 
Enschede bij besluit van 5 Mei 1938 o.a. 
afwijzend hebben beschikt op het ve~zoek 
van de Plaatselijke Santos-Commissie al-
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daar van de vorenvermelde vereeniging, om 
toestemming tot het houden van eene open
bare inzameling in die gemeente door mid
del van den verkoop van bloempjes op een 
nader te bepalen Zaterdag in de maanden 
Mei of Juni 1938; 

dat van dit besluit het bestuur der ge
noemde vereeniging bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat het besluit van 
burgemeester en wethouders niet met re
denen is omkleed, tengevolge waarvan het 
niet mogelijk is, de bezwaren van dat colle
ge te weerleggen; dat zijns inziens met 
vernietiging van dat besluit behoort te 
worden beslist, dat de gevraagde toestem
ming ten onrechte is geweigerd; 

0 . dat, al moge art. 15 der Armenwet 
niet uitdrukkelijk voorschrijven, dat de in 
het 3de lid van dit artikel bedoelde be
schikking met redenen moet zijn omkleed, 
het belang van een goeden proces-gang 
had medegebracht, dat daarin de gronden 
werden vermeld, waarop de afwijzing van 
het gedaan verzoek is gebaseerd; 

dat toch de belanghebbende vereeniging 
niet onkundig had behooren te worden ge
laten van de motieven, welke tot afwijzing 
van het verzoek hebben geleid en in staat 
had behooren te zijn gesteld, bij gebruik
making van het haar toegekende beroeps
recht, ter weerlegging van het door het 
gemeentebestuur ingenomen standpunt, 
aan te voeren, wat zij meent daartoe ta 
kunnen doen strekken; 

dat bovendien, bij gebreke van moti
veering, de beroepsinstantie in een geschil 
als het onderwerpelijke niet in staat is, de 
juistheid van de bestreden beschikking te 
beoordeelen; 

dat daaraan niet afdoet eene latere, tij
dens de instructie van de beroepszaak, door 
burgemeester en wethouders gegeven toe
lichting, aangezien de belanghebbende deze 
bij · het opstellen van het beroepschrift niet 
kent, terwijl Wij bij de toetsing van de 
beweegredenen van burgemeester en wet
houders in de eerste plaats gebonden zijn 
aan die, welke bij de bestreden beschik
king zijn kenbaar gemaakt; 

dat mitsdien de beschikking van burge
meester en wethouders, nu deze niet in
houdt de gronden, waarop zij steunt, en 
deze ook niet kunnen worden afgeleid uit 
hetgeen in deze beschikking wijders is ver
meld met betrekking tot het houden van 
een openbare geldinzameling door middel 
van eenige inteekenlijsten bij geloofsgenoo
ten, waartegen burgemeester en wethoud':'rs 
geen bedenking verklaren te hebben, met 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

·het besluit · van burgemeester en wet
houders van Enschede van 5 Mei 1938, 6e 
afdeeling, n °. E 455/3180, te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is belast enz. 

(A. B.) 

1 5 December 1938. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Wet houdend algemeene re
gelen Waterstaatsbestuur Art. 22). 

Terecht hebben Ged. Staten vernie
tigd een besluit van stemgerechtigde 
ingelanden tot benoeming van een se
cretaris-penningmeester uit ééne voor
dracht van drie personen, en zulks 
wegens strijd met het Algemeen Wa
terschapsreglement, dat voorschrijft, 
dat de secretaris en de penningmeester 
worden benoemd uit een voordracht 
van drie personen, welk voorschrift 
niet anders kan worden uitgelegd dan 
aldus, dat bij de benoeming van een 
secretaris en bij die van een penning
meester steeds afzonderlijk een voor
dracht zal moeten worden opgemaakt 
en een stemming zal moeten geschie
den. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A. Z. Snoek Jr., te Dussen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van I Juni 1938, G. n °. 612, Ie afdeeling, 
houdende vernietiging van het besluit van 
stemgerechtigde ingelanden van het water
schap de Zuidhollandsche Polder van 24 
December 1937, strekkende tot benoeming 
van A. Z. Snoek Jr. tot secretaris-penning
meester van dat waterschap ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 November 1938, n °. 598; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van I December 1938, n °. 478, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat Ged. Staten bij hun evengenoemd 
besluit het besluit van stemgerechtigde in
gelanden van het waterschap de Zuid-Hol
landsche Polder, d .d . 24 December 1937, 
strekkende tot benoeming van A. Z. Snoek 
Jr. tot secretaris-penningmeester van dat 
waterschap, hebben vernietigd wegens strijd 
met de provinciale verordening : het Alge
meen Waterschapsreglement voor Noord
Brabant 19b4; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, enz. ; 

dat voorts stemgerechtigde ingelanden 
van het waterschap de Zuid-Hollandsche 
Polder in hun vergadering van 24 December 
1937 zijn overgegaan tot de benoeming van 
een secretaris-penningmeester uit ééne voor
dracht van ·drie personen, opgemaakt door 
het dagelijksch bestuur van het waterschap; 
dat, blijkens het bepaalde in art. 55 van het 
Algemeen Waterschapsreglement voor N .
Brabant 1904, de betrekking van secretaris 
en die van penningmeester weliswaar in één 
persoon vereenigbaar zijn, doch beide func
tionarissen benoemd moeten worden door 
stemgerechtigde ingelanden uit een voor
dracht van drie personen, opgemaakt door 
het dagelijksch bestuur ; dat het derhalve 
aan stemgerechtigde ingelanden is te bepa
len, of de betrekkingen in één persoon zul
len vereenigd worden ; dat de benoeming uit 
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ééne voordracht voor de reeds door het da
gelijksch bestuur vereenigde betrekkingen 
in strijd is met de bepalingen van art. 55 
van het Algemeen Waterschapsreglement 
voor Noord-Brabant 1904; 

dat van dit besluit van Ged. Staten A. Z. 
Snoek Jr. , te Dussen, bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat blijkens den op
roepingsbrief voor de vergadering van 24 
December 1937 op de agenda onder n °. 1 
stond: ontslag van den secretaris-penning
meester, en onder n °. 3: verkiezing van een 
secretaris-penningmeester; dat het bestuur 
van het waterschap daarmede aan de ver
gadering van ingelanden voorstelde om den 
secretaris-penningmeester te kiezen, hetgeen 
noodzakelijk inhield, dat de functies van 
secretaris en penningmeester weder, zooals 
tot nog toe steeds het geval was geweest, 
zouden worden vereenigd ; dat, toen dus op 
de vergadering de voorzitter voorstelde om 
over te gaan tot punt 3 van de agenda en 
de vergadering tot stemming overging, 
waartegen niemand bezwaar maakte, de ver
gadering zonder hoofdelijke stemming de 
combinatie van secretaris-penningmeester 
aanvaardde ; dat daarmede was voldaan aan 
art. 55 van het Algemeen Waterschapsregle
ment voor Noord-Brabant 1904, volgens het
welk de secretaris en de penningmeester 
worden benoemd door de stemgerechtigde 
ingelanden; dat nergens is verboden om de 
benoeming te doen geschieden op de wijze, 
als hier het geval is geweest; dat hij niet 
aarzelt, de redeneering van Ged. Staten een 
spitsvondigheid te noemen, die geen steun 
vindt in de wet; 

0. dat ingevolge art. 70, 1e lid van het 
Algemeen Waterschapsreglement voor N.
Brabant 1904 de secretaris en de penning
meester voor vast worden benoemd door de 
stemgerechtigde ingelanden uit eene voor
dracht van drie personen, op te maken door 
het dagelijksch bestuur; 

dat dit voorschrift niet anders kan worden 
uitgelegd dan aldus, dat bij de benoeming 
van een secretaris en bij die van een pen
ningmeester steeds afzonderlijk een voor
dracht zal moeten worden opgemaakt en een 
stemming zal moeten geschieden; 

dat dus in het onderhavige geval is ge
handeld in strijd met art. 70, 1e lid, van het 
genoemd reglement; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht met toe
passing van art. 22 der Waterstaatswet 1900 
het besluit van de vergadering van ingelan
den hebben vernietigd ; 

G ezien de Waterstaatswet 1900 en het 
Algemeen Waterschapsreglement voor N.
Brabant 1904; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minist er van Waterstaat is belast 

enz. 
(A. B .) 

5 December 1938. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
73.) 

Aan het feit, dat niet aannemelijk 
is gemaakt, dat het schoolbestuur ten 
tij de van het indienen van de aan
vraag redelijkerwijze niet mocht aan
nemen, dat de door appellanten bedoel
de kinderen de op te richten school 
zouden bezoeken, kan niet afdoen, dat 
door het instellen van beroep de ope
ning der school is vertraagd. 

De omstandigheid, dat eenige ouders 
hun handteekeningen hebben terugge
nomen, is van geen invloed, nu het 
schoolbestuur eerst na de indiening der 
aanvrage van dit feit kennis heeft ge
kregen. 

De omstandigheid, dat eenige kinde
ren een grooteren afstand zullen heb
ben af te leggen dan naar de t hans 
door hen bezochte bijzondere school is 
niet ter zake dienende, daar zulks bij 
de toepassing van art. 73, 4e lid sub b 
van geen belang is, terwijl vaststaat , 
dat de afstand van de woningen deze r 
kinderen tot de door hen bezochte , ge
lijksoortige, bijzondere school meer dan 
4 km. bedraagt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. H . J eurlink en vier andere ingezetenen der 
gemeente Epe tegen het besluit van Ged. 
Staten van Gelderland van 10 Mei 1938, 
n°. 249, tot ongegrondverklaring van het be
roep van de appellanten tegen het besluit 
van den raad der gemeente Epe van 16 De
cember 1937, n°. S, houdende inwilliging van 
het verzoek van het bestuur der Vereeniging 
tot stichting en instandhoud ing van een 
school met den Bijbel te Emst, gemeente 
Epe, om beschikbaarstelling van gelden voor 
de stichting van een bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 November 1938, n°. 627; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 December 1938, n°. 13803, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente Epe in zijne 
vergadering van 16 December 1937 heeft in
gewilligd het verzoek van het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
A-en een school met den Bijbel te Emst, om 
beschikbaarstelling van gelden uit de gemeen
tekas ten behoeve van de stichting van eene 
bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs t e Emst; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
aa n het bepaalde in artikel 73 der Lager
Onderwijswet 1920 is voldaan; dat door ver
schillende inwoners van deze gemeente, vor
mende het bestuur der afdeeling Emst van de 
Vereeniging "Volksonderwijs" is verzocht af
wijzend op dit verzoek te beschikken, om 
reden verschillende van de op de bij het adres 
van het schoolbestuur overgelegde lijst voor-
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komende leerlingen, die de te stichten school 
zullen bezoeken, niet voldoen aan de voor
waarden, die in de wet zijn gesteld; dat ge
bleken is, dat de in dit verzoek aangevoerde 
bezwaren niet steekhoudend zijn; dat der
halve geen bezwaar bestaat de gevraagde 
medewerking tot stichting van het bedoelde 
schoolgebouw te verleenen; 

dat, nadat J. H. J eurlink en 4 andere in
gezetenen der gemeente Epe van dit besluit 
bij Ged. Staten van Gelderland in beroep 
waren gekomen, dit college bij besluit van 
10 Mei 1938, n°. 249, het ingestelde beroep 
ongegrond heeft verklaard, uit overweging, 
dat de appellanten tot staving van hun be
roep aanvoeren, dat de door den gemeente
raad ingewilligde aanvrage van het school
bestuur niet aan de bij de wet gestelde ei
schen voldeed, aangezien 47 van de 62 kin
deren, die blijkens de overgelegde lijst de 
nieuwe school zouden bezoeken, niet be
hoorden te worden medegeteld, zulks op 
grond van (in hoofdzaak) de volgende om
standigheden: 

I. H. Koers en J. van Zuuk J zn., te Emst, 
hebben in Augustus 1937 hunne handteeke
ningen teruggenomen; 

2. de kinderen van G. Dijkslag, P. Mosterd 
en P. Schreuders bezoeken reeds een school 
met den Bijbel te Epe, welke minder dan 
4 km van hun woning verwijderd is, terwijl 
deze kinderen, met uitzondering van die van 
G. Dijkslag, ook kunnen worden gezonden 
naar de op minder dan 4 km verwijderde 
school met den Bijbel te Vaassen; 

3 . de kinderen van A. D. W. van de Belt 
en A. Spijkers be;z:oeken reeds een school met 
den Bijbel te Oene, waarvan het twijfelachtig 
is, of zij zich bevindt op een afstand van 
meer dan 4 km van hun woning; 

4. de kinderen van W. Foks, W. Kuyt en 
G. Vos bezoeken reeds een school met den 
Bijbel te Vaassen, op een afstand van minder 
dan 4 km van hun woning gelegen; 

5- het kind van S. Schouten bezoekt 
thans een school met den Bijbel te Gortel, 
op ongeveer 100 m van zijne woning; het 
valt te betwijfelen, of het S. Schouten moge
lijk zal zijn, in Februari 1938 een bedrijf te 
Emst te vestigen, zoodat het eveneens on
zeker is, dat zijn kind de nieuwe school zal 
bezoeken; 

6. de kinderen van H. J. Vos bezoeken 
reeds een school met den Bijbel te Nijbroek; 
omtrent den afstand bestaat twijfel , evenals 
onder 3. vermeld; 

7. een aantal kinderen, van J. Rozen
daal, G. Zwarts, J. H. Vos, Joh. van Zuuk, 
H. J. v. d . Haar, A. Slijkhuis, J . van Zuuk 
]zn., A. Beekhuis, F . van Beek, A. Spijkers 
en H. Koers, heeft reeds een zoodanigen leef
tijd, dat aangenomen kan worden, dat zij de 
nieuwe school, gesteld dat de eerste volledige 
cursus zal worden geopend op 1 April 1939, 
niet of slechts zeer korten tijd zullen bezoeken 
terwijl van enkele andere kinderen, namelijk 
van A. van Priest , A. Spijkers en A. D. W. 
van de Belt, wel de leeftijden, doch niet de 
vorderingen bekend zijn; 

8. bovendien heeft een gedeelte van de op 
de meerbedoelde lijst vermelde kinderen 
steeds gewoond binnen een afstand van 4 km 

van een - langs goed begaanbare wegen te 
bereiken - school met den Bijbel en noch
tans deze school niet bezocht, zoodat ver
ondersteld mag worden, dat de behoefte aan 
bijzonder onderwijs voor deze kinderen niet 
zeer dringend is; 

dat hun college hieromtrent meent te 
moeten overwegen: 

1°. dat, blijkens de stukken, de mededee
ling van het "terugnemen" der handteeke
ningen van H . Koers en J. van Zuuk Jzn., 
het schoolbestuur eerst heeft bereikt na de 
indiening van de aanvrage, derhalve na het 
voor de beoordeeling van haar wettigheid 
beslissende tijdstip; 

2°. dat de afstanden naar de bijzondere 
school te Epe bedragen : van de woning van 
G. Dijkslag, blijkens een door den Provinci
alen Waterstaatsdienst verrichte opmeting, 
4.195 km.; van de woning van P. Mosterd, 
volgens mededeeling van den Inspecteur van 
het Lager Onderwijs, eveneens meer dan 
4 km; van de woning van P. Schreuders 
minder dan 4 km, zoodat zijne beide kinde
ren, die thans deze gelijksoortige bijzondere 
lagere school bezoeken, niet kunnen worden 
medegeteld; 

3°. dat de afstanden van de woningen van 
A. D. W. van de Belt en A. Spijkers tot de 
bijzondere school te Oene, blijkens opmeting 
van den Provincialen Waterstaatsdienst, res
pectievelijk 4.178 km en 4.193 km bedragen; 

4°. dat de afstanden van de woningen van 
W. Foks, W. Kuyt en G. Vos tot de thans 
door hunne kinderen bezochte gelijksoortige 
bijzondere lagere scholen te Vaassen, respec
tievelijk · te Nijbroek inderdaad minder dan 
4 km bedragen, zoodat deze drie kinderen 
niet kunnen worden medegeteld; 

5°. dat volgens het ingestelde onderzoek 
er bij het schoolbestuur redelijkerwijs geen 
twijfel behoefde te bestaan, dat een kind van 
S. Schouten, in verband met diens voorge
nomen vestiging te Emst, de nieuwe school 
zou bezoeken, zoodat dit kind behoort te 
worden medegerekend ; 

60. dat de afstand van de woning van 
H : J . Vos tot de door zijne kinderen be
zochte bijzondere lagere school te Vaasser., 
blijkens opmeting van den Provincialen 
Waterstaatsdienst, 4.218 km bedraagt; 

7°. dat blijkens de stukken het nog inN o
vember 1937 in de bedoeling van het ,chool
bestuur lag om de te stichten school te openen 
in Mei 1938; dat het volgens het bericht van 
den Inspecteur van het Lager Onderwijs aan
nemelijk is te achten, dat het kind van F . van 
Beek, geboren 27 Augustus 1924, die school 
niet meer zal bezoeken, zoodat dit kind niet 
behoort te worden medegeteld; dat, voorzoo
veel de overige kinderen betreft, niet ge
bleken is van omstandigheden, op grond 
waarvan aan hun toekomstig bezoeken van 
de nieuwe school behoefde te worden getwij
feld, terwijl het feit, dat dit schoolbezoek voor 
sommigen dier kinderen wellicht van korten 
duur zou zijn, geen reden vormt om hen niet 
mede te rekenen, aangezien de wet in dit op
zicht geen onderscheid maakt ; 

50_ dat ook de hier aangevoerde omstan
digheden krachtens de wet géén grond op
leveren om de betrokken kinderen voor de 



1938 5 1)1!:CEMBER 576 

aanvrage niet mede te rekenen; dat , in ver
band met het bovenstaande, het door het 
schoolbestuur bij zijne aanvrage opgegeven 
getal kinderen (62) verminderd dient te 
worden met 6, te weten : twee kinderen van 
P. Schreuders (n°. 2), één kind van W . Foks 
(n°. 4), één kind van W. Kuyt (n°. 4). één 
kind van G . Vos (n°. 4). één kind van F. van 
Beek (n°. 7); dat aldus 56 kinderen over
blijven, zijnde meer dan het door de wet ge
vorderde minimum; dat, blijkens de overge
legde stukken, de aanvrage van het school
bestuur ook overigens aan de wettelijke ver
eischten voldeed, zoodat de raad van Epe die 
aanvrage terecht heeft ingewilligd ; 

dat van deze beslissing J . H. J eurlink c.s . 
bij Ons in beroep zijn gekomen, in een bij
gevoegde toelichting aanvoerende, dat H. 
Koers en J . van Zuuk J z. hunne handteeke
ningen hebben teruggenomen in Augustus 
1937, waarvan de officieele bevestiging zich 
bevindt in handen van J. Rozendaal , E 88, 
te Emst, gemeente Epe; dat, hoewel blijkens 
de stukken, de mededeeling van het terug
nemen der handteekeningen het schoolbe
stuur eerst bereikt schijnt te hebben na de 
indiening van de aanvrage, deze mededeeling 
toch verzonden was vóór de behandeling van 
de aanvrage in den gemeenteraad, en hiervan 
aan den gemeenteraad mededeeling was ge
daan ; dat het derhalve voor den raad, op 
het tijdstip, dat de beslissing genomen moest 
worden, vaststond, dat deze kinderen de 
school niet zouden bezoeken; dat zij meenen 
te mogen concludeeren, dat de namen dezer 
6 kinderen niet kunnen worden aangevoerd 
als bewijs, dat de gevraagde school door deze 
kinderen zal worden bezocht ; dat hierdoor 
het aantal kinderen teruggebracht wordt van 
56 op 50 ; dat de kinderen van P . Mosterd 
reeds een school met den Bijbel te Epe be
zoeken, welke school volgens den Inspecteur 
van het Lager Onderwijs meer dan 4 km van 
hun woning is verwijderd; dat zij dit laatste 
meenen te mogen betwijfelen, daar, volgens 
het raadsbesluit van 25 Februari 1932, P. 
Mosterd een rijwielvergoeding voor zijne 
kinderen is onthouden, omdat de afstand van 
zijne woning tot de school met den Bijbel te 
Epe 3720 m bedroeg ; dat hierdoor 2 kinderen 
vervallen en het aantal van 50 op 48 wordt 
gebracht ; dat de kinderen van A. D. W . van 
de Belt en van A. Spijkers, indien zij de 
bijzondere school te Emst gaan bezoeken, een 
grooteren afstand zullen hebben af te leggen, 
dan thans het geval is ten opzichte van de 
bijzondere school te Oene, die zij tot dus
verre bezoeken; dat naar hunne meening het 
voor deze kinderen niet noodig is, dat er te 
Emst een school met den Bijbel wordt ge
bouwd, temeer daar zij buiten den school
kring Emst wonen; dat hierdoor 6 kinderen 
vervallen, en het aantal teruggebracht wordt 
van 48 op 42 ; dat het kind van S . Schouten 
reeds een school met den Bijbel te Gortel be
zoekt, op ongeveer 100 m afstand van zijn 
woning, en dus afgetrokken behoort te wor
den ; dat dit kind echter is meegeteld, omdat 
S . Schouten in Februari een bak.ke_rsbedrijf 
zou vestigen in Emst ; dat zij echter betwij fe
len, of dit doorgang zal vinden en S . Schou
ten inderdaad nog steeds niet te Emst 

woont ; dat hierdoor I leerling vervalt en het 
aantal wordt teruggebracht van 42 op 41; 
dat Ged. Staten onder punt 7 van hunne 
overwegingen zeggen, dat "blijkens de stuk
ken het nog in November 1937 in de bedoeling 
lag van het schoolbestuur om de te stichten 
school te openen in Mei 1938" ; dat zij niet 
weten door welke "stukken" deze bedoeling 
zou blijken, doch dat zij hun niet bekend zijn, 
en uit de aanvrage zelf deze bedoeling niet 
blijkt; dat zij meenen, dat het tijdstip y~n 
opening van den beginne af reeds moe1h1k 
vast te stellen was, ook niet door de aanvra
gers , daar algemeen bekend was, dat zeker 
een belangrijk deel van de bevolking van 
Emst, gemeente Epe, ernstige bezwaren 
tegen de aanvrage zou kunnen en zou willen 
inbrengen, waardoor een langdurige proce
dure volgen moest; dat intusschen sedert 
I Mei 1938 de kinderen van G . Zwarts en 
J. H. Vos de school voor uitgebreid lager 
onderwijs te Vaassen bezoeken ; dat hieruit 
wel blijkt, dat er geen sprake van zou kunnen 
zijn, dat deze kinderen nog zouden kunnen 
worden meegeteld; dat hierdoor het aantal 
kinderen van 41 verminderd wordt tot 39 ; 
dat, hoewel het bovenstaande voldoende 
gronden oplevert om te bewijzen, dat de 
aanvrage niet had moeten worden ingewil
ligd, omdat de bijgevoegde verklaring, waar
van sprake is in artikel 73 , Ie lid, onder a , 
niet voldoende blijken geeft , dat de school 
zal worden bezocht door het in datzelfde lid 
genoemde aantal kinderen, zij bovendien nog 
meenen te moeten wijzen op het volgende: 
dat nu wel zeker is, dat de aangevraagde 
school in 1938 niet meer zal worden geopend ; 
dat derhalve aangenomen kan worden, dat 
de school niet meer zal worden bezocht door 
de navolgende kinderen, die bij opening der 
school den leerplichtigen leeftijd zullen heb
ben bereikt; A. Beekhuis, kind, geboren 
8-12-24, A. Spijkers, kind , geboren 1-8-24, 
H. Koers, kind, geboren 9-1-25; dat, mocht 
de school, - wat waarschijnlijk is - met den 
eerstvolgenden nieuwen cursus beginnen op 
1 April 1939 , ook de navolgende leerlingen 
de school niet meer zullen bezoeken : J. Ro
zendaal, kind, geboren 23-1-26 en kind, ge
boren 23-1-26, Joh. v. Zuuk, kind, geboren 
5-11-25, H . J . v. d . Haar, kind, geboren 
6-6-25, A . Slijkhuis, kind, geboren 1-2-26, 
J. van Zuuk Jz., kind, geboren 18-11-25 ; 
dat al deze kinderen dan 13 jaar zijn en het 
7e leerjaar hebben doorloopen; dat, zoodra de 
aangevraagde school mocht worden geopend, 
zij derhalve onmiddellijk vallen zal onder de 
jongste bepalingen der Lager-Onderwijswet 
1920, die beoogen zooveel mogelijk scholen 
te concentreeren, terwijl zonder eenige be
hoefte een éénmansschool zal verrijzen; dat 
de behoefte niet zoo sterk wordt gevoeld, 
wat wel hieruit blijkt, dat de navolgende 
k inderen, die nu de openba re school bezoe
k en en voor wie nu de bedoelde school ge
vraagd wordt , steeds hebben gewoond binnen 
een afstand van 4 km van een andere gelijk
soortige bij zondere " school met den Bijbel", 
een school, die te bereiken is langs zeer goed 
begaanbare wegen: r kind van M. v . d . Es
schert, 3 k inderen van T . van Beek, 1 kind 
van J . de Graaf, 1 kind van J . Rozendaal , 
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2 kinderen van J. Veldhuis, 2 kinderen van 
J . H . Vos, 3 kinderen van Joh. v. Zuuk, 
4 kinderen van G. Zwarts, 2 kinderen van 
A . Beekhuis; dat zij op grond van het boven
staande meenen: a. dat de aanvrage niet vol
doet aan de wettelijke vereischten, b. dat de 
school niet voorziet in een werkelijk gevoelde 
behoefte c. dat het tegen de bedoeling der 
jongste ;...,ijzigingen in de Lager-Onderwijs
wet 1920 is, wanneer aan deze aanvrage zou 
worden voldaan (artikel 96); 

0 . dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richten de afstand van de woning van P . 
Mosterd tot de door zijne beide kinderen be
zochte gelijksoortige bijzondere school te Epe 
minder dan 4 km bedraagt, zoodat deze k m
deren in verband met het bepaalde in artikel 
73 , 4e lid, onder b, der Lager-Onderwijswet 
1920 ten onrechte zijn medegerekend; dat 
het voorts twijfelachtig is, of h et schoolbe
stuur op het bezoeken van de school door het 
ldnd van S. Schouten had mogen rekenen; 

dat echter voor het overige de bezwaren 
van de appellanten ongegrond zijn; 

dat toch niet aannemelijk is gemaakt, dat 
het schoolbestuur ten tijde van het indienen 
van de aanvraag redelijkerwijze niet mocht 
aannemen dat de door de appellanten wijders 
bedoelde kinderen de school, tot de stichting 
waa.-van 's raads medewerking was gevraagd, 
bij hare opening, welke het schoolbestuur, 
blijkens zijn schrijven aan burgemees_ter e~ 
wethouders van 19 November 1937, m Mei 
1938 beoogde, zouden bezoeken; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat door het 
instellen van beroep de opening van de 
school is vertraagd; 

dat, al mogen H. Koers en J . van Zuuk 
Jzn., hunne handteekeningen reeds in Au
gustus 1937 hebben teruggenomen, het 
schoolbestuur, blijkens de stukken, daarva_n 
eerst na de indiening van de aanvrage kennis 
heeft gekregen; 

dat eindelijk de omstandigheid, dat de kin
deren van A . D. W . van de Belt en van 
A. Spijkers een grooteren afstand zouden 
hebben af te leggen dan naar de door hen be
zochte bijzondere school te Oene, niet ter 
zake dienende is, aangezien zulks bij de toe
passing van artikel 73, 4e lid, onder b, van 
geen belang is, terwijl vaststaat, dat de af
stand van de woningen dezer kinderen tot de 
door hen bezochte, gelijksoortige, bijzondere 
school meer dan 4 km bedraagt; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz . 
(A. B.) 

5 Dece,nber 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Reg!. Autoverv. Pers. art. 2.) 

Het verbod om "herhaaldelijk ,net een 
mo torrijtuig personen t egen vergo eding 
o·uer de wegen te vervoe,·en of te do en 
vervoeren" gaat de bij de wet van 29 No
vember 1935 S. 685 aan den Koning ge
geven bevoegdheid te buiten en is mits
dien niet verb indend. 

A nders Adv.-Gen. Rombach. 
L . 1938. 

Op het beroep van den Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie bij het K antongerecht te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van genoemd K antongerecht van 
11 Augustus 1938, waarbij N. S., autobus
ondernemel', wonende te 's-Gravenhage, ter 
zake van het te zijnen laste bewezen verklaarde 
van all e rechtsvervolging werd ontslagen. 
(Voor den gereq. geple it door Mr. de Grooth) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach . 

Gerequireerde in deze zaak werd door den 
Ambtenaar van het 0. M. bij de Kantonge
rechten in het Arrondissement 's-Gravenhage, 
thans requirant gedagvaard om op 14 Juli j .l. 
voor den K a n~nrechter te 's-Gravenhage te
recht te staan ter zake dat hij op en omstreeks 
21 Juni 1938 ' te Wassenaar op zijn als eenige 
directeur der N. V. ,,Sommeling's Automobiel
bedrijf" bevoegdelij k gegeven last ter uit;.. 
oefening van den geregelden dienst tot het 
tegen vergoed ing vervoeren van personen met 
autobussen tusschen 's-Gravenhage en Amster
dam, waarop het bedrijf dier N. V. geriaht 
was herhaaldelijk personen over voor het 
ope~baar verkeer openstaande rijwegen heeft 
doen vervoeren met motorrijtuigen ingericht 
voor het vervoer van meer dan zes personen 
bui ten den bestuurder en wel tegen een ver
goed ing ten behoeve van genoemde N . V ., ter
wijl dit vervoer niet geschiedde krachtens een 
vergunning als bedoeld in art. 5 Reglement 
Autovervoer P ersonen of krachtens eenige 
andere door dat reglement voor wodanig ver
voer voorziene vergunning. 

N adat op de terechtz itting van 14 J uli l.i. 
genoemde Kantonrechter de zaak had onder• 
zocht, heeft hij het onderwek gesloten ver: 
kl aard en de uitspraak bepaald op 28 Juli 
1938. 

Ter zitting van dien dag heeft de Kanton
rechter meegedeeld, dat de uitspraak van het 
schriftel ijk vonnis nader werd bepaald op 11 
Augustus 1938. Meer is op deze zitting van 
28 Juli 1938 in de zaak niet voorgevallen. 

Vervolgens heeft de K antonrechter ter zit
ting van 11 Augustus 1938 ,•onnis gewezen, 

. waarbij hij op grond van verschillende daa rtoe 
redengevende feiten en omstandigheden als 
wodanig in het vonnis aangewezen heeft be
slist dat gerequireerde het hem ten laste ge
legde feit heeft begaan. 

Tenslotte heeft hij op grond van in het 
vonnis aangegeven overwegingen, waarop ik 
straks terugkom, beslist dat het bewezene niet 
oplevert een strafbaar feit en den verdachte 
te dier zake ontslagen van all e rechtsvervol
ging. 

Bij tijdig inged iende schriftuur heeft de 
requirant teg en dit vonnis als middel va n 
cassatie aangevoerd: 

S., althans v. t. van artt. 351 en 352 i. v. m. 
398 Sv. van artt. 1 en 2 van § 47 en van af
deeling 9 van de wet van 29 ovember 1935 
S. 685 en van art. 2 van het Reglement Auto
vervoer Personen, gelijk dit is gewijzi gd bij 
het Koninklijk Beslui t van 3 Juni 1938 S. 
565, door het bewezene niet strafbaar te achten. 

Bij dezelfde schriftuur heeft requirant di t 
middel nader toegelicht, terwijl ge requi reerde 
ter zi tting van Uwen Raad, waarop deze zaak 

37 
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is behandeld, het middel heeft bestreden en 
bovendien de opmerking heeft gemaakt dat de 
vraag in het cassatiemiddel van den requirant 
opgeworpen niet door Uwen Raad zal kunnen 
beantwoord, zulks op grond dat de Kanton
rechter in strijd met art. 345 j 0

• 397 Sv. zijn 
uitspraak heeft gedaan op een later tijdstip 
dan op den veertienden dag na de sluiting 
van het onderzoek. 

Wat dit laatste punt betreft blijkt uit den 
hierboven vermelden loop der procedure dat 
de gerequireerde inderdaad gelijk heeft en 
dat de Kantonrechter verzuimd heeft het ook 
voor hem geldende art. 345 Sv. na te leven. 

Intusschen, het moge een belangrijk voor
schrift zijn dat in strafzaken den rechter over 
de feiten aan een termijn voor zijn uitspraak 
bindt, het is niet anders dan een voorschrift 
omtrent de procedure, welks niet-inachtneming 
vormverzuim is, zoodat op grond van de be
kende bepaling van art. 99 tweede lid R. 0. 
in dit geval het verzuim niet tot vernietiging 
kan leiden. 

Om welke reden nu heeft de Kantonrechter 
gerequireerde van rechtsvervolging ontslagen? 
Omdat volgens hem het verbod vervat in art. 
2 van het Reglement Autovervoer Personen 
onverbindend is. De Kroon heeft bij de vast
stelling daarvan volgens hem hare bevoegd
heid overschreden. 

Hij overwoog dat in art. 2 van afdeeling 6 
der wet van 29 ovember 1935 S. 685 de 
Kroon zich de bevoegdheid heeft voorbehouden 
het exploiteeren van middelen tot vervoer van 
personen of goederen afhankelijk te stellen 
van een door de Kroon of een door haar aan te 
wijzen autoriteit te verleenen vergunning; dat 
de Kroon dus enkel van een vergunning af
hankelijk mag stellen en dat nog slechts op 
bepaalde voorwaarden, het exploiteeren van 
middel en tot vervoer, d. w. z. het vervoeren of 
doen vervoeren van personen of goederen in 
een bedrij f of onderneming met de bedoel ing 
winst te maken, doch ·een ten aanzien van het 
vergunningsstelsel te creëeren strafbepaling 
dan ook beperkt moet blijven tot personen, die 
exploiteeren in hierboven bedoelden zin en 
zich niet mag uitstrekken tot hen, die hetzij 
met de exploitatie in het geheel niets te ma
ken hebben, hetzij daarmede slechts in eenig 
min of meer verwijderd verband staan ; 

dat, gezien de redactie van art. 2 R.A.P. 
met de daarin voorkomende woorden: ,,tegen 
vergoeding" en "herhaaldelijk", de vraag 
rijst, of de Kroon daarmede het begrip exploi
teeren van middelen oot vervoer feitelijk heeft 
wi ll en omschrijven, doch deze vraag daarge
laten kan worden, omdat in ieder geval de 
redactie van art. 2 van voormeld reglement 
van dien aard is, dat deze bepaling inderdaad 
een ruimer gebied bestrijkt dan waarop de 
Kroon zich krachtens de Machtigingswet mocht 
begeven; 

dat immers eenerzijds verscheidene gevallen 
denkbaar zijn, waarin wel degelijk herhaalde
lijk tegen vergoeding vervoer van personen 
plaats vindt, zonder dat van de bij de wet be
doelde exploitatie kan worden gesproken, om
dat daarbij geenerlei economisch doel beöogd 
wordt, terwijl anderzijds, uitgegaan van de 
veronderstell ing, dat inderdaad een exploitatie 
plaats vindt, degene, die daarin het vervoer 

bewerkstelligt, niet altijd als exploitant kan 
worden beschouwd ; 

dat deze beide categorieën van personen, die 
dus niet exploiteeren in den zin der wet, dan 
ook niet getroffen mogen worden door de ver
bodsbepaling van art. 2 van het R.A.P., gelijk 
dat onder de huidige redactie van het artikel 
wel het geval is, en dat artikel derhalve de 
bij de wet gestelde grenzen te buiten gaat en 
mitsdien onverbindend moet worden geacht te 
zijn; 

dat nu hier één norm uitgevaardigd is, deze 
in haar geheel als verbindend is te aanvaar
den of als onverbindend te verwerpen, doch 
zij voor splitsing in een wel en een niet ver
bindend gedeelte niet in aanmerking kan 
komen. 

Als ik goed zie, heeft dus de Kantonrechter 
twee bezwaren tegen art. 2 R.A.P. 

1. Waar de Kroon alleen mag regelen het 
exploiteeren van middelen tot vervoer en h ier 
onder moet worden verstaan het in een onder
neming deze gebruiken met de bedoeling om 
winst te maken, is volgens hem de door haar 
vastgestelde norm, die vervoer tegen vergoe
ding verbiedt, te ruim. 

Is het echter wel juist dat in het begrip 
"exploiteeren eener zaak" de bedoel ing om 
met de zaak winst te maken ligt opgesloten? 

Ik kan het niet inzien. Bij Onze huidige 
maatschappelijke inrichting gaat zeker het 
exploiteeren eener zaak door een particul ieren 
ondernemer als regel gepaard met de bedoe
l Ïng om na aftrek van alle onkosten een voor
deelig saldo over te houden, maar dat deze 
bedoeling in het begrip exploitatie reeds ligt 
opgesloten is m. i. onjuist. 

Exploiteeren eener zaak beteekent niet an
ders dan in werking hebben overeenkomstig 
haar doel. Dit doel kan dus evengoed een 
ideëel doel zijn als een op winst gericht zooge
naamd economisch doel. Men kan spreken van 
een maatschappij die een mijn exploiteert, 
maar evenzeer van een vereeniging die een 
herstellingsoord exploiteert. Deze laatste ex
ploitatie kan geheel op philanthropischen 
grondslag berusten. 

Aan onzen wetgever is het begrip exploitatie 
zonder de bedoeling om winst te maken vol
strekt niet vreemd. Voor tal van onderdeelen 
van den Rijksdienst is bij de wet een afzonder
lijk beheer voorgeschreven ingevolge a r t. 87 
van de comptabiliteitswet 1927 S. 259. Zoo 
hebben Wij om in de buurt van ons onderwerp 
te blijven het verkeersfonds en indien Wij art. 
1 van de wet van 6 October 1934 S. 534 tot 
instelling daarvan opslaan, dan zien Wij, dat 
dit is ingesteld ten behoeven van den aanleg, 
van de verbeter ing, het onderhoud en de ex
ploitatie van de krachtens de wet aan te wijzen 
werken en inrichtingen ten dien te van het 
verkeer. Dat deze exploitatie geschiedt met de 
bedoeling om winst te maken zal wel niemand 
beweren al komen er onder de inkomsten van 
het fonds wel ontvangsten van particul ieren 
voor als vergoeding voor het gebruik der 
werken. 

Dat de wet van 29 ov. 1935 S. 685 tot 
verlaging van de openbare uitgaven in het 
artikel , waarmee Wij Ons thans bezig houden 
een ander begrip exploiteeren dan het gebrui
kelijke op het oog heeft gehad, kan m. i. uit 
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de geschiedenis dier bepaling afdoende worden 
weerlegd. 

In het eerste ontwerp (bijlagen Handelingen 
2e Kamer 1934/35 n°. 362. 2) bevatte para
graaf 47 slechts één bepaling luidende: 

,,Wij behouden Ons voor, gehoord de Com
missie, bedoeld in art. 4 der wet tot instelling 
van een verkeersfonds, bij algemeenen maat
regel van bestuur met afwijking voorwoveel 
noodig van wettelijke bepalingen, zoodanige 
regelingen te treffen als in het belang van een 
doeltreffende ordening van het verkeer wen
schelijk wordt geacht. Deze regelingen zullen 
geen betrekking hebben op het verkeer binnen 
de bebouwde kom eener gemeente en zullen 
niet in strijd komen met op internationale 
tractaten berustende bepalingen." 

Toen in de K amer tegen deze zeer ruime 
bevoegdheid van de Kroon verzet rees, werd 
dit artikel bij nota van wijziging vervangen 
door een regeling, die in wezen overeenkwam 
met die welke wet is geworden. Het gebruik 
van den tei·m exploiteeren werd daarbij door 
de Regeering aldus toegelicht (bijl. Hande-
1 ingen 2e Kamer 1934/1935 n°. 362. 6}: 
" Voorts vestigen de onde1·geteekenden er nog 
de aandacht op, dat in art. 2 wordt gesproken 
van "het exploiteeren" van middelen tot ver
voer van personen en goederen. De bedoeling 
van deze redactie is, daarmede tot uitdrukking 
te brengen, dat het gebruik van een auto uit
sluitend voor eigen behoefte niet aan een ver
gunning zal worden onderworpen. Van een 
particulier, die in zijn eigen auto rijdt, kan 
niet worden gezegd, dat hij voor zijn vervoer 
een auto "exploiteert" en deze valt dus buiten 
de bepaling van art. 2." 

Ook blijkens deze toelichting geeft men du• 
een te enge uitlegging aan het begrip "exploi
teeren" indien men daaronder all een verstaat 
het in werking hebben om daarmee winst te 
behalen. Zooals Wij weten heeft de Regeering 
woord gehouden, zelfs meer dan dat m. i., 
want zij heeft in het R.A.P. buiten haar ver
gunningsstelsel gehouden niet alleen het rijden 
in eigen auto, maar ook het geheele woge
naamde "eigen vervoer" waaronder blijkens 
art. 1 sub I te verstaan het vervoer van per
sonen met autobussen ten eigen behoeve of ten 
behoeve van eigen bedrijf of onderneming ron
der vergoeding, waarvoor alleen een inschrij
ving wordt vereischt (men zie art. 2 2e lid en 
art. 16 R.A.P.}. 

Ligt nu in het begrip exploiteeren van een 
middel tot vervoer niet meer dan het in wer
king hebben daarvan, dat is het geregeld ge
bruiken daarvan overeenkomstig haar doel? 

Het najagen van winst, woals de Kanton
rechter zegt, is niet noodig, maar wel kan men 
zeggen en de Regeering heeft dit ook blijkbaar 
gemeend, althans bij het gebruik van haar 
machtiging daarmee rekening gehouden, dat 
in het begrip nog aanwezig is een element van 
betaling der kosten. 

Zij heeft namelijk met haar verbodsbepaling 
alleen getroffen het met een motorrijtuig ver
voeren van personen "tegen vergoeding". 
Voorwover in exploitatie het begrip kosten
vergoeding noodzakelijk ligt opgesloten, waar
over men m. i. van meening kan verschillen, 
heeft in ieder geval in dat opzicht de Kroon 
haar machtiging niet misbruikt. Nu kan men 

niet zeggen de Kroon ging toch te ver, want 
zij verbiedt het vervoer tegen iedere vergoe
ding, dus ook het gratisvervoer, indien men 
een fooi aan den chauffeur betaalt, want dan 
vergeet men dat een fooi geen vergoeding is 
, , voor het vervoer'' . 

Met den eisch dat het vervoer om verboden 
te zijn gesch ieden moet tegen vergoeding is 
duidelijk bepaald dat het verbod alleen geldt, 
indien de reizigers het geheel of een gedeelte 
der kosten van de exploitatie vergoeden. Legt 
men dus in exploitatie een element van kosten
betaling, dan is de Regeering in dat opzicht 
haar macht niet te buiten gegaan. 

Geldt dit ook voor het in het begrip " ex
ploitatie" gelegen geregelde gebruik van het 
vervoermiddel? M. i. wel want de regeering 
verbiedt alleen het herhaaldelijk vervoeren 
d . w. z. het "telkens weer" vervoeren, zijnde 
dit niets anders dan het voor de buitenwereld 
zichtbare van den regel, die bij het gebruik 
van het vervoermiddel wordt inachtgenomen. 

Ik kom dus tot de conclusie dat aan de Re
geering, toen zij hare verbodsbepaling formu
leerde, de juiste grenzen van het begrip 
"exploiteeren van een middel tot vervoer van 
personen" voor oogen hebben gestaan. 

Het eerste bezwaar van den Kantonrechter 
tegen de ruime redactie kan ik dus niet als 
gegrond erkennen. . 

2. Diens tweede bezwaar is het volgende: 
De Regeering zou a lleen mogen verbieden 

het exploiteeren, niet echter het vervoeren of 
doen vervoeren. In ieder geval mag volgens 
hem alleen de exploitant strafbaar worden 
gesteld en niet, indien dit een ander persoon 
is dan de exploitant, ook degeen die feitelijk 
het vervoer verricht of doet verrichten. Inder
daad is dit laatste de bedoeling van het ver
bod. In een verbodsbepaling als deze, die -haar 
kracht ontleent aan de bedreigde straf en om 
die reden zoo feitelijk mogelijk is gesteld, 
wordt met vervoerder niet bedoeld degeen die 
partij is in het vervoercontract, de exploitant 
van het vervoermiddel dus, maar degeen die 
werkelijk vervoert, de bestuurder dus van het 
motorrijtuig. 

Dat de bepaling niet tegen den exploitant, 
maar tegen den chauffeur is gericht, kan ook 
uit de geschiedenis van de bepaling worden 
afgeleid , want de laatste wijziging van art. 2 
R.A.P. is in het leven geroepen, nadat geble
ken was, dat de vroegere redactie van het 
verbod, waarvan men (terecht of ten onrechte} 
aannam dat zij alleen tegen den exploitant 
was gericht, moeilijkheden opleverde, indien 
de exploitant, woals dikwijls het geval zal zijn, 
een rechtspersoon is. 

Om de juistheid der opvatting, dat de Kroon 
alleen gemachtigd wu zijn het exploiteeren 
van een midde l tot vervoer en niet het daar
mee daadwerkelijk vervoeren te verbieden, 
moeten Wij zien welke machtiging § 47 Jer 
meergenoemde wet tot verlaging van de open
bare uitgaven aan de Kroon heeft gegeven . 

Art. 1 dier § geeft Haar de bevoegdheid om 
met afwijking van hetgeen bepaald is in de 
wet openbare vervoermiddelen, over te gaan 
bij algemeenen maatregel van bestuur, tot in
voering van een vergunningsstelsel als bedoeld 
in de artt. 2 en 3. 

Art. 2 bepaalt dan dat het exploiteeren van 
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middelen tot vervoer van personen en van 
goederen afhankelijk kan worden gemaakt van 
een door de Kroon of een door de Kroon aan 
te wijzen autoriteit te verleenen vet·gunning. 

Art. 3 bepaalt limitatief welke voorwaarden 
aan een te verleenen vergunning kunnen wor
den verbonden. 

De gegeven bevoegdheid is dus ongetwijfeld 
een zeer ruime. Het vergunningsstelsel mag 
zich uitstrekken tot alle middelen van vervoer, 
zonder onderscheid. Niet alleen openbare. Van 
de wet betreffende deze laatste mag hij de 
regeling daarvan zelfs worden afgeweken . Niet 
van andere wetten , bijvoorbeeld de Spoorweg
wet. 

Ook valt het gebruik van e igen middelen 
tot vervoer, dat immers niet is exploitatie 
daarvan, buiten de regeling. Maar voorroover 
van exploitatie kan worden gesproken mag 
het gebruik van middelen tot vervoer door de 
Kroon worden geregeld. Tegenover deze zeer 
ruime bevoegdheid staat als tegenwicht de 
bepaling voorkomende onder de slotbepalingen 
van de wet, dat de door de Kroon te nemen 
maatregelen voorroover deze van wettelijke 
bepalingen afwijken na verloop van twee jaar 
vervallen en bovendien op 1 J anuari 1941 op
houden te gelden. 

Ik kan in deze regeling niets anders zien 
dan dat zij tijdelijk om overwegende rede
nen van Staatsbelang de Kroon tot wetgever 
heeft gemaakt op het gebied der exploitatie 
van middelen van vervoer op de wegen. De 
Kroon kan deze exploitatie geheel verbieden. 
Zij kan haar ook voorwaardelijk verbieden en 
roodoende aan regels onderwerpen. Als dit roo 
is, valt het moeilijk in te zien waarom de 
Kroon zich bij h are regeling zou moeten be
perken tot verbodsbepalingen gericht tot den 
exploitant. 

M .i. kan zij, indien zij dit voor handhaving 
harer regels noodig acht, zich ook verbiedend 
en gebiedend wenden tot anderen mits die 
voorschriften haar algemeene bevoegdheid als 
bovenomschreven niet te buiten gaan. Dit doen 
zij niet indien die voorschriften betrekking 
hebben op handelingen die met de exploitatie 
van het vervoermiddel in rechtstreeksch verband 
staan. Zonder twijfel is dit verband aanwezig 
waar het betreft het met die vervoermiddelen 
personen vervoeren in strijd met een vergun
ning tot exploitatie. 

Mijn resultaat is dan ook, dat ook het 
tweede bezwaar van den K antonrech te r tegen 
de geldigheid van art. 2 R.A.P. niet juist is. 

De raadsman van gerequireerde heeft nog 
een derde bezwaar tegen art. 2 R.A.P . Hij 
meent dat de Kroon, door naast "vervoeren" 
ook " doen vervoeren" strafbaar te ste llen af
wijkt van de regelen in art. 47 en 48 Sr. ge
steld omtrent de deelneming aan strafbare 
feiten, omdat volgens hem naast het straf
baar gestelde vervoeren het doen vervoeren 
geen andere beteekenis kan hebben dan het 
geven van opdrachten tot vervoer, waarbij de 
vervoerder zelf krachtens art. 2 R .A.P. straf
rechtelijk aansprakelijk is en waarbij dus met 
uitbre iding van de leer van de deelneming de 
opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld. 

Het is mogelijk dat dit betoog in zooverre 
juist is, dat de Kroon bij het vaststellen der 
bepal ing van meening is geweest , dat de bij -

voeging " doen vervoeren" tengevolge had dat 
daardoor ook reeds het opdracht geven tot 
vervoer ronder meer onder het verbod viel. 
Ook wil ik gerequireerde's advocaat toegeven 
dat dit niet het geval is en dat volgens Uwe 
jurisprudentie de lagere wetgever niets be
reikt, wanneer hij, naast het op straffe ver
bieden om iets te verrichten, stelt het op 
straffe verbieden om iets te doen verrichten, 
omdat uitlegging van dit tweede verbod bui
ten de grenzen van art. 47 Sr. niet mogelijk 
is. Maar wat volgt hieruit? Toch ·zeker niet 
dat art. 2 R.A.P. onverbindend is ? Hoogstens 
dat het vier overbodige woorden bevat. Het 
"doen vervoeren", waarvan telastelegging en 
bewezenverklaring gewagen, blijft evenzeer 
verboden. 

Dit betoog van den geiequireerde is in wer
ke lijkheid gericht niet tegen de geldigheid 
van de verbodsbepaling, maar tegen de bewe
zenverklaring. Volgens zijn advocaat zou de 
Kantonrechter niet behoorlijk hebben gemoti 
veerd waarom gerequireerde heeft doen ver
voeren, omdat hij niet heeft onderrocht of de 
werkelijke vervoerders, de chauffeurs, wellicht 
zelf strafrechtelijk aansprakelijk waren, omdat 
zij wisten dat hun handeling een onderdeel 
was eener exploitatie, waa rvoor een vergunning 
niet was verleend. 

Intusschen Wij hebben hier een Kantonge
rechtsvonnis en de vraag of het behoorlijk 
met redenen is omkleed kan ingevolge art. 
99 2e I id R. 0. niet tot cassatie leiden. 

Resumeerende kan naar mijn meening in de 
eerste plaats de niet-inachtneming van den 
termijn van a rt. 345 Sv. als vormverzuim niet 
tot cassatie le iden, 

heeft vervo lgens de Kantonrechter ten on
rechte de bepaling van art. 2 R .A.P. onver
bindend verklaard. Immers dit artikel beweegt 
zich alleen op het terrein der exploitatie van 
middelen tot vervoer waarop de Kroon tot 
regeling bij de wet is gemachtigd. Wat de 
raadsman van gerequireerde bovendien nog 
tegen het artikel aanvoert treft niet het ar
tikel maar a lleen de motiveering van het 
vonnis. 

Ik concludeer tot vernietiging van het von
nis, waartegen beroep, a lleen echter voorzoo
veel betreft het uitgesproken ontslag van alle 
rechtsvervolging en dat Uw Raad rechtdoende 
krachtens art. 105 R. 0 . het bewezene straf
baar zal verklaren als opleverende: herhaal 
delijk met een motorrijtuig personen tegen ver
goeding over de wegen vervoeren ronder dat 
het vervoer geschiedt krachtens een vergun
ning als bedoeld in artt. 5, 11bis, 13 , 14, 15 , 
17 of 18 van het Reglement Autovervoer Per
sonen . Voorts dat gerequireerde deswege straf
baar zal worden verklaard, zijnde van eenigen 
strafuitslu itingsgrond te zijnen aanzien niet 
gebleken. Tenslotte dat hem in overeenstem
ming met den ernst van het feit en gezien 
de artt. 2 en 37 R.A.P. afdeeling 9 der wet 
van 29 November 1935 S. 685, art. 23 Sr. een 
geldboete zal worden opgelegd van f 5 bij 
niet-betaling of verhaal te vervangen door 
1 dag hechten is. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het vers lag van den Raadsheer 

Servatius; 
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Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld en toegel icht · bij schrif
tuur, en lui dende: (zie Concl. Adv.-Gen. ); 

0. dat bij het bestreden vonn is ten laste van 
gerequireerde is bewezen verklaard: (zie als
voren ); 

0. dat de Kantomechter dat bewezen ver
klaarde n iet straf baar heeft geoordeeld en 
gerequireerde van alle rech tsvervolging des
wege heeft ontslagen, zulks op de navolgende 
gronden: 

,,dat namens verdachte is betoogd, dat art. 
2 van het Reglement Autovervoer Personen, 
waarin verboden wordt herhaaldelijk met een 
motorrijtui g tegen vergoedi ng personen over 
de wegen te vervoeren of te doen vervoeren, 
onverbindend is, omdat d it verbod niet ge
geven is k rachtens de W et van 29 November 
1935, s. 685 ; " 

" dat ter beoordeeling van de juistheid van 
het gevoerde verweer noodig is na te gaan, 
welke bevoegdheid in genoemde wet aan de 
Kroon is voorbehouden;" 

,,dat in art. 2 van afdeeling 6, enz. (zie als
voren ) ; 

,,dat Ons overigens geen strafbepali ng be
kend is, waaronder het bewezen verklaarde 
feit kan vall en;" 

0. omtrent het m iddel : 
dat de wet van 29 November 1935, S. 685 , 

in a fd . VI, paragraaf 47, artikel 1 aan de 
Kroon de bevoegdheid toekent om, in vo.ege 
als daarbij vermeld, in te voeren een vergun
ni ngsstelsel als bedoeld in de artt. 2 en 3; 

dat di t art. 2 d ie bevoegdhe id nader a ldus 
omschrij ft, dat van een door de Kroon of van 
een door de Kroon aan te wijzen autoriteit 
te verleenen vergunning kan worden a fhanke
lij k gemaakt "het exploiteeren van midde1,~n 
tot vervoer van personen en van goederen ; 

dat het ingevolge voormelde wetsbepalingen 
bij het Reglement Autovervoer Personen inge
voerde verguningsstelsel een aantal vergunnin
gen omvat, nader omsch reven in de artt. 5, 
llbis, 13 , 14, 15, 17 en 18, terwij l art. 2, 
eerste l id , - woals dat sedert 1 3 J uni 1938 
lu idt - , verbiedt "he,·haaldelijk met een mo
torrij tuig personen tegen vergoeding over de 
wegen te vervoeren of te doen vervoeren", ten
zij het vervoer gesch iedt krachtens een der 
vorenbedoelde vergunningen, en art. 37 be
paal t, dat overtrnding van voormeld verbod 
vormt een strafbaar fe it in den zin --van afd. 
IX van bovengenoemde wet; 

dat dit bij a rt. 2 van het R.A.P. gegeven 
verbod evenwel de bij bovengenoemde wet aan 
de K roon gegeven bevoegdheid te buiten gaat ; 

dat toch het "exploiteeren van m iddelen tot 
vervoer van personen" slech ts geschiedt door 
den ondernemer van een vervoerbedrijf, en 
een verbod tot zoodani.ge exploitatie zonder de 
vereischte verguning, - met de aan overtrn
rl ing van dat verbod verbonden strafbepa-
1 ing - , zich dan ook a ll een kan r ichten tegen 
dien ondernemer en a lleen kan betreffen han
delingen , welke exploitati~. van een middel 
tot vervoer uitma ken , tenv1JI het verbod, zoo
a ls dat in voormeld art. 2 is geformulee rd , is 
gerich t tegen ieder di e, al dan n iet in een 
bedrij f, het vervoer van personen over de 
wegen met motorrij tu igen tegen ve rgoe~ing 
herhaaldelijk zelf verr icht of bewerkstelli gt; 

dat dan ook de Kantonrechter in het bestre
den vonnis terecht heeft aangenomen, dat 
voormeld art. 2, - eerste lid -, n iet ver
bindend is, en het m iddel, dat blij kens de 
toel ich t ing tegen die beslissing opkomt, niet 
kan slagen; 

Verwerpt het beroep. (N. J. ) 

5 December 1938. ARREST va n den Hoo
gen Raad. (Arbeidswet 1919, art. 1; 
Wet Notarisambt. art. 1.) 

D e stelling van req., hierop berus
tende, dat uit de· wet op het Notaris
ambt - in het bijzonder uit art. 1 -

blij kt dat de notaris ambtenaar is in 
d en zin der wet en dus niet een vrij 
beroep uitoefent, zoodat art. 1, 3e lid 
onder c der Arbeidswet 1919 niet op 
het kantoor van een notaris van toe
passing is , is niet iuist, daar toch art. 
1, lid ., onder c uitdrukkelijk notaris
sen noemt onder de personen, die een 
vri j beroep uitoefenen, waaruit volgt, 
dat voor de toepassing dier wet kanto
ren van notarissen met ondernemingen 
gelij k gesteld zijn. 

Het middel, stellende dat de wet 
zulks ten onrechte heeft gedaan, wijl 
zij notarissen niet als personen, die een 
vrij beroep uitoefenen, mocht beschou
wen, kan dan ook niet tot cassatie lei
den. 

Op het beroep van K . 0 ., notaris , te 
Harlingen , requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Leeuwar
den van den zesden Juli 1938, waarbij in 
hooger beroep met vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te Leeuwar
den, op 7 April 1938 in deze zaak gewezen, 
requirant ter zake van: ,,het als hoofd en 
bestuurder van een onderneming niet zor
gen, dat in zijne onderneming geen arbeid 
wordt verricht in strijd met het bij of 
krachtens de Arbeidswet 1919 bepaalde" ge
pleegd ten aanzien van twee arbeiders , met 
aanhaling van de artt. 1, 8, 68 lid 1 pr. en 
sub a, lid 2 en lid 8, 74 lid 2, pr. en sub 
a, 83 , lid 1 en lid 4, 87 en 100 der Arbeids
wet 1919 en 23, 62 en 91 Sr. is veroordeeld 
tot twee geldboeten , ieder van vier gulden, 
bij gebreke van betaling en verhaal te vee
vangen door vier dagen hechtenis voor ie
dere boete; (Gepleit door Mr. J . H. Cor
nelis) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Post alia : 
T egen het vonnis van de Rechtbank is 

namens verdachte beroep in cassatie inge
steld ; namens requirant is bij pleidooi als 
middel van cassatie met gronden en toe
lichting voorgedragen : 

S., althans v . t. van artt. 1 d erde lid sub 
c, 8 , 68 lid 1 pr. en sub a, en lid 2, 74 lid 
2 pr. en sub a, 83 lid 1 en lid 4, 87 en 100 
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der Arbeidswet 1919, en de artt. 23, 62 en 
91 Sr .. 

Immers, dat art. 1 van de Wet op het 
Notarisambt stelt met duidelijke woorden 
buiten debat, dat de Notaris is ambtenaar 
in den zin der wet. Hieruit volgt dus im
plicite, dat de notaris niet uitoefent een vrij 
beroep, zijnde zulks toch nimmer overeen 
te brengen met, doch veeleer een tegenstel
ling van een ambt, dat juist duidt op een 
openbare bediening. 

Art. 6 van de Wet op het Notarisambt 
maakt deze tegenstelling nog des te duide
lijker. Iemand, die een vrij beroep uitoefent, 
is steeds in principe bevoegd zijn diensten 
te weigeren. 

Ten aanzien van artsen lijdt dit beginsel 
slechts schijnbaar uitzondering, schijnbaar 
omdat de arts in beginsel evenals ieder an
der, die een vrij beroep uitoefent, bevoegd 
is aan iemand zijn diensten te weigeren. 
Alleen dan, wanneer weigering van zijn 
diensten een anders redelijkerwijs afwend
baar onheil voor iemand ten gevolge heeft 
is hij strafbaar, doch op gronden, die geheel 
buiten dit onderwerp vallen. 

Op grond van het feit, dat de notaris een 
openbare bediening uitoefent, is hij bij art. 
6 voormeld verplicht om buiten gegronde 
redenen steeds zijn ministerie te verleenen, 
als dat wordt gezocht, op elk uur van den 
dag. 

Hieruit volgt, dat de notaris is ambte
naar, en niet iemand, die een vrij beroep 
uitoefent. 

Maakt art. 1 derde lid sub c der Arbeids
wet van 1919 hierop een uitzondering ? Bij 
oppervlakkige lezing zou men geneigd zijn 
deze vraag bevestigend te beantwoorden. 

Bij nadere lezing blijkt (':chter, dat de Ar
beidswet bij gemeld artikel met onderne
mingen gelijk stelt de kantoren van per
sonen, die een vrij beroep uitoefenen, ter
wijl de wet vervolgens eenige voorbeelden 
geeft. . 

Voorbeelden slechts, want de opsomming 
is enuntiatief. Alle kantoren van personen, 
die een vrij beroep uitoefenen, welk dat 
beroep ook zij, vallen er onder. 

Vrij beroep, dat is het criterium. In het 
geven van de opsomming is de wetgever 
ongelukkig geweest, heeft een kennelijke 
lapsus gepleegd door den notaris hier te 
vermelden, doch ten onrechte, gelijk boven 
bleek, omdat deze niet een vrij beroep uit
oefent. 

In dit. artikel valt de notaris niet onder 
de qualificatie, zoodat in geenendeele wordt 
gederogeerd aan de bepaling van art. 1 der 
Wet op het Notarisambt. Hiervan zou 
slechts sprake zijn, indien de redactie van 
het artikel door wetsduiding uitbreidende 
beteekenis gaf aan het begrip "persoon, die 
een vrij beroep uitoefent". 

Dit is in casu stellig niet het geval, dus 
valt slechts te constateeren: 

1. de notaris oefent niet een vrij beroep 
uit, daar hij is ambtenaar en geroepen tot 
de uitoefening eener openbare bediening; 

2. derhalve is art. 1 derde lid sub c niet 
toepasselijk op het kantoor van den notaris, 
niettegenstaande het kantoor van den nota
ris als voorbeeld genoemd wordt, wijl dat 
voorbeeld lijdt aan legale ondeugdelijkheid 
en in strijd is met de zeer speciale bepaling 
van art. 1 van de Wet op het Notarisambt; 

3. de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden 
heeft ten onrechte art. 1 derde lid sub c in 
casu toepasselijk geacht en den verdachte 
deswege veroordeeld; 

4. verdachte behoort alsnog te worden 
ontsfagen van rechtsvervolging. 

Het middel zal m. i. niet tot cassatie 
kunnen leiden. 

Overeenkomstig de telastelegging is ten las
te van requirant bewezen verklaard: dat hij 
op 28 Januari 1938, des namiddags omstreeks 
8.45 uur, te Harlingen (gemeente Harlin
gen) als hoofd en bestuurder van een nota
riskantooronderneming, in welke onderne
ming op dat tijdstip in een aldaar in per
ceel Zuiderplein n ° . 1 gelegen besloten 
ruimte, waar administratieve werkzaamheden 
plachten verricht teworden, arbeid werd ver
richt bestaande in het voorbereiden van een 
te houden verkooping door Anthonius Jose
phus Broek en Romke Feenstra, kantoor
bedienden, terwijl de in die inrichting aan
wezige en die arbeiders betreffende gelden
de arbeidslijsten als uur van einde van den 
werktijd voor dien dag namiddags 7½ uur 
aangaven, niet heeft gezorgd, dat gemelde 
arbeid door genoemde personen toen aldaar 
niet werd verricht. 

De gronden en toelichting van het voor
gedragen middel komen neer op het in eer
sten aanleg en in hooger beroep voor den 
rechter gevoerde verweer; dit verweer is 
door de Rechtbank verworpen, daarbij voor
eerst overnemende hetgeen door den Kan~ 
tonrechter in diens vonnis omtrent de straf
baarheid van het bewezen verklaarde is 
overwogen, luidende: 

0. dat namens verdachte is verwezen naar 
art. 1, 3e lid c der Arbeidswet 1919, waar 
de kantoren van personen, die een vrij be
roep uitoefenen, met een onderneming wor
den gelijkgesteld, en namens verdachte is 
opgemerkt, dat deze geen vrij beroep uit
oefent, maar als notaris is ambtenaar; 

0. dat echter op de aangehaalde plaats 
de kantoren van notarissen, als onder de Ar
beidswet vallende, met name zijn genoemd; 

0. dat namens verdachte daartegen is op
gemerkt, dat de wet aldaar sprekende van 
personen, die een vrij beroep uitoefenen en 
in dit verband ook de notarissen vermelden
de, een onjuist voorbeeld van dergelijke 
personen heeft genoemd, waardoor bij de 
uitlegging van de wet op dit voorbeeld niet 
mag worden gelet; 

0. dat hiertegen zij opgemerkt, dat de 
wet niet geacht mag worden voorbeelden te 
noemen, om daarmee een te voren gebezig
de uitdrukking, i.c. ,.personen, die een vrij 
beroep uitoefenen" nader te definieeren, 
maar veeleer te kennen heeft gegeven, door 
bepaalde categorieën van personen met 
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name te noemen, dat de wet betrekking 
heeft op deze genoemde personen, en dat 
zij in ieder geval deze categorieën heeft 
willen brengen onder de woorden "personen, 
die een vrij beroep uitoefenen", zoodat -
juist andersom dan verdachte zich voor
stelt - de beteekenis van deze laatste aan
gehaalde woorden moet worden vastgesteld 
aan de hand van de door de wet genoemde 
voorbeelden; 

0. dat deze uitlegging des te gereeder 
moet worden aangenomen, omdat een no
taris , hoewel eensdeels ambtenaar zijnde, 
aan den anderen kant een zekere vrijheid 
van beweging heeft, en in verband daar
mee niet door het Rijk wordt gesalariëerd, 
maar zijn honorarium van zijn cliënten 
moet erlangen, zoodat in zooverre een no
taris ook een vrij beroep uitoefent; 

0 . dat in de tweede plaats is aangevoerd, 
dat de notaris verplicht is op ieder uur aan 
opdrachten van zijn cliënten te voldoen en 
daarbij dan de assistentie van zijn perso· 
neel noodig is, zoodat het onmogelijk is om 
een voor dit personeel voorgeschreven werk
tijdenregeling na te komen; 

0. dat hierbij wordt voorbijgezien art. 12 
lid 4 van het Werktijdenbesluit voor kan
toren 1937, volgens hetwelk afwijking van 
de voor het kantoor geldende regeling mo
gelijk is. 

Bij al dit overwogene heeft voorts de 
Rechtbank nog overwogen, dat, al moge 
een notaris ambtenaar zijn in den zin van 
de Wet op het Notarisambt, hij voor de 
toepassing der Arbeidswet 1919 gelijk ge
steld wordt met personen, die een vrij be
roep uitoefenen. 

Ik vereenig mij volkomen met die over
wegingen en meen dat de inhoud ervan 
ook de in cassatie aangevoerde gronden en 
toelichting van het voorgedragen middel 
afdoende weerlegt; zelfs ben ik van oor
deel dat het middel reeds hierom beslist 
ondeugdelijk is, omdat nu eenmaal de wet
gever in de Arbeidswet 1919 voor de 
toepassing dezer wet uitdrukkelijk nota
rissen aanmerkt als personen die een vrij 
beroep uitoefenen. Derhalve concludeer ik 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi, 
luidende: zie conclusie; 

0 . dat bij het bestreden vonnis, - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
- is bewezen verklaard het aan requirant 
telaste gelegde, luidende: 

"dat hij op 28 Januari 1938, enz. (zie 
conclusie); 

0 . dat de Rechtbank in het bestreden 
vonnis uit het vernietigde vonnis van het 
Kantongerecht heeft overgenomen de weer
legging van het door requirant zoowel in 
eersten aanleg als in hooger beroep gevoerd 
verweer, welke weerlegging luidt : ,,dat na-

mens verdachte is verwezen naar artikel 1, 
3e lid c, der Arbeidswet 1919, enz. (zie 
conclusie); 

0. ten aanzien van het middel: 
dat dit berust op de stelling, dat uit de 

wet op het Notarisambt, - in het bijzon
der uit artikel 1, - blijkt dat de notaris is 
ambtenaar in den zin der wet en dus niet 
een vrij beroep uitoefent, zoodat art. 1, 3de 
lid onder c van de Arbeidswet 1919 niet 
van toepassing is op het kantoor van een 
notaris; 

dat deze stelling echter niet juist is; 
dat toch art. 1, 3de lid onder c der Ar

beidswet 1919 notarissen uitdrukkelijk 
noemt onder de personen, die een vrij be
roep uitoefenen, waaruit volgt, dat voor de 
toepassing dier wet kantoren van notaris
sen met ondernemingen gelijk gesteld zijn; 

dat dan ook het middel, stellende dat de 
wet zulks ten onrechte heeft gedaan, om
dat zij notarissen niet mocht beschouwen 
als personen, die een vrij beroep uitoefenen, 
niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

5 December 1938. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
103 (nieuw) . 

De wet kent niet eene vermindering 
van het voorschot op de vergoeding, 
berekend op de in het 6e lid van art. 
103 aangegeven wijze, met de vermoe- . 
<lelijke opbrengst van het door het 
schoolbestuur te innen schoolgeld. De 
verrekening van dit schoolgeld geschiedt 
uitsluitend op de wijze, bij art. 101 7e 
lid aangegeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Sint Gregorius
stichting, te Utrecht, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 
Juli 1938, 3e afd., n°. 2802/2040, tot onge
grondverklaring van het beroep van den ap
pellant tegen het besluit van den raad der 
gemeente Utrecht van 3 Februari 1938, 
n°. 413/1517 0, tot toekenning overeen
komstig artikel 103, zesde lid, der Lager
Onderwijswet 1920 van een voorschot op de 
vergoeding, bedoeld in artikel 101 dier wet, 
over het jaar 1938 ten behoeve van de bij
zondere school voor u itgebreid lager onder
wijs, Nobeldwarsstraat 9 te Utrecht, tot een 
bedrag van f 959.13; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 November 1938, n°. 624; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 December 1938, n°. 13805, Afdeeling L.O.; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht in 
zijne vergadering van 3 Februari 1938 onder 
n°. 413/1517 0, o.m. ten behoeve van de 
Roomsch-Katholieke bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs aan de Nobel-
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dwarsstraat 9 te Utrecht het bedrag van het 
Voor 1938 uit te keeren voorschot , bedoeld in 
artikel 103, 6e lid , der Lager-Onderwijswet 
1920 heeft vastgesteld op f 959 .13, zijnde 
f 3959.13 verminderd met f 3000 wegens de 
vermoedelijke opbrengst van het door het 
schoolbestuur te innen schoolgeld; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
schikking bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht in beroep was gekomen, daarbij 
bezwaar makende tegen den bedoelden af
trek, welke zijns inziens in strijd was met de 
wet , dit college bij besluit van 19 Juli 1938, 
3e afd ., n°. 2802/2040, dit beroep ongegrond 
heeft verklaard, uit overweging, dat artikel 
103, zesde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
bepaalt , dat de gemeenteraad elk jaar op 
verzoek van het schoolbestuur en onder vol
doende borgstelling een voorschot verleent, 
beloopende per leerling het bedrag, bedoeld 
in artikel 55bis of in het vijfde lid van arti
kel 101 , en berekend over het getal leerlingen 
volgens den maatstaf van artikel 28 in het 
afgeloopen jaar; dat deze bepaling in de 
Lager-Onderwijswet 1920 is opgenomen met 
de kennelijke bedoeling om aan het school
bestuur te waarborgen, dat het bij voorschot 
kan besch ikken over t en hoogste het volle 
bedrag van de vermoedelijke vergoeding, be
doeld in artikel 101 dier wet , ten einde het 
in de gelegenheid te stellen zonder vertra
ging aan zijne geldelijke verplichtingen tegen
over derden te kunnen voldoen ; dat hieruit , 
alsmede uit de beteekenis, welke aan het be
grip voorschot ten grondslag ligt , volgt, dat 
het bedrag, hetwelk de gemeenteraad ter
zake aan het schoolbestuur heeft toe te 
kennen, niet hooger kan zijn dan de hier
vorenbedoelde vermoedelijke vergoeding ; 
dat, indien nu, als gevolg van de omstandig
heid, dat het schoolbestuur het schoolgeld 
int , de opbrengst daarvan door dat school
bestuur als bate wordt genoten, het geen zin 
heeft en in strijd met de hiervoren omschre
ven bedoeling van de wet is, om bij de bere
kening van het voorschot de vermoedelijke 
opbrengst van dit schoolgeld niet in minde
ring te brengen; dat weliswaar - zooals het 
appelleerend schoolbestuur aanvoert - het 
zesde lid van artikel 103 der Lager-Onder
wijswet 1920 de wijze aangeeft , waarop het 
bedrag van het door den gemeenteraad te 
verleenen voorschot dient te worden vast
gesteld en dat het aldus berekende bedrag 
moet worden uitgekeerd , doch, aangezien 
in verband met artikel 101 , zevende lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 de opbrengst van 
het door het schoolbestuur geïnde schoolgeld 
practisch als voorschot wordt genoten, het 
alleszins redelijk is en bovendien in beginsel 
geen afbreuk doet aan het aan het school
bestuur bij de wet gegeven recht om het volle 
bedrag van de vermoedelijke exploitatie
kosten als voorschot t e ontvangen, dat de 
gemeenteraad bij zij n besluit tot inwilliging 
v an het verzoek om voorschot hiervan af
trekt het gedeelte, waarover het schoolbe
stuur reeds uit de vermoedelijke opbrengst 
van het schoolgeld als voorschot heeft te be
schikken; dat, ware dit anders, de school
besturen, die zelf de schoolgelden innen, be
halve en boven het voorschot ook nog de 

schoolgelden zouden ontvangen, terwijl 
schoolbesturen, die niet zelf de schoolgelden 
innen, alleen het voorschot zouden krijgen, 
hetgeen een bevoordeeling van de eerstbe
doelde schoolbesturen zou beteekenen en een 
niet door de wet beoogde rechtsongelijkheid 
zou scheppen ; dat, nu aan hun college ge
bleken is, dat het appelleerende schoolbe
stuur het schoolgeld int en de gemeenteraad 
de vermoedelijke opbrengst daarvan heeft 
bepaald op hetzelfde bedrag hetwelk het 
schoolbestuur in zijne aanvrage om het voor
schot heeft opgegeven, er geen termen zijn 
om het bestreden raadsbesluit te vernietigen ; 
dat van deze beslissing het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
artikel 103, zesde lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 bepaalt , dat het door den raad toe 
te kennen voorschot beloopt per leerling het 
bedrag, bedoeld in artikel 55bis of in het 
vijfde lid van artikel 101, en wordt berekend 
over het getal leerlingen volgens den maat
staf van artikel 28 in het afgeloopen jaar ; 
en verder , dat dit voorschot elke drie maan
den telkens voor een vierde gedeelte aan het 
schoolbestuur wordt uitbetaald ; dat deze be
paling n iet toelaat de vermoedelijke op
brengst der door het bestuur te innen.school
gelden m et het voorschot te verrekenen, wat 
meer speciaal blijkt uit het voorschrift , be
lichaamd in den laatsten volzin dezer bepa
ling, dat het voorschot om de drie maanden 
telkens voor een vierde gedeelte wordt uit
betaald ; dat uit artikel 101 , zevende lid, der 
wet wel blijkt , dat een bestuur, hetwelk de 
schoolgelden zelf int , deze gelden slechts tij
delijk , namelijk tot aan het tijdstip der ver
rekening, in dit artikel bedoeld , onder zich 
mag houden, doch dat hierin geen machti
ging voor den raad ligt opgesloten, om nu ook 
reeds op h et overeenkomstig artikel 103, 
zesde lid, toe te kennen voorschot het ver
moedelijke bedrag der schoolgelden in min
dering te brengen ; dat het stelsel der wet 
noodzakelijk meebrengt, dat een bestuur, als 
hier bedoeld , een voorschot, berekend op 
de wijze , aangegeven in artikel 103, zesde 
lid, voornoemd, ontvangt, en daarenboven, 
overeenkomstig artikel 101 , lid 7, de geïnde 
schoolgelden, tot aan de verrekening dezer 
gelden met de toegekende vergoeding, onder 
zich behoudt; dat het voor een bestuur wel 
voordeel meebrengt naast het toegekende 
voorschot bovendien de schoolgelden, al
thans wanneer het er in slaagt deze t ijdig 
t e innen, tot de verrekening bij het vast
stellen der vergoeding, onder zich te kunnen 
houden, doch dat daartegenover staat , dat 
op een dergelijk bestuur ook al de lasten en 
kosten, die de invordering met zich brengt, 
drukken, ongeacht nog de eventueele ver
liesposten, als de gemeenteraad bepaalde 
door het schoolbestuur voor oninvorderbaar
heidsverklaring voorgedragen schoolgelden 
n iet als oninvorderbaar erkent; 

0 . dat het schoolbestuur ingevolge artikel 
103, 6e lid , d er Lager-Onderwijswet 1920 
aanspraak heeft op een voorschot op de ver
goeding, bedoeld in artikel 101 der wet, be
loopende per leerling het bedrag, bedoeld in 
artikel 55bis of in het vijfde lid van artikel 101 
en berekend over het getal leerlingen volgens 
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den maatstaf van artikel 28 in het afgeloopen 
jaar, welk voorschot elke drie maanden tel
kens voor een vierde gedeelte aan het school
bestuur wordt uitbetaald; 

dat de wet eene vermindering van dit, in 
voege voormeld, berekende voorschot met 
de vermoedelijke opbrengst van het door het 
schoolbestuur te innen schoolgeld niet kent; 

dat de verrekening van dit schoolgeld uit
sluitend geschiedt op de wijze, bij artikel 101, 
7e lid, der wet aangegeven; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien ten on
rechte het door het schoolbestuur tegen het 
besluit van den raad der gemeente Utrecht 
van 3 Februari 1938, n°. 413/1517 0 , inge
stelde beroep ongegrond hebben verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
19 Juli 1938, 3e afd., n°. 2802/2040 en van 
het besluit van den raad der gemeente 
Utrecht van 3 Februari 1938, n°. 413/1517 0, 
voor zoover daarbij over het jaar 1938 aan 
het bestuur van de R. -K. bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs aan de Nobel
dwarsstraat n°. 9 , te Utrecht , een voorschot 
op de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 is toegekend ten 
bedrage van f 959.13 , het evenbedoelde voor
schot ten behoeve van deze school vast te 
stellen op f 3959.13. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

5 December 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 433; Zondagswet 
art. 1) . 

Onder de stukken bevindt zich welis
waar een op 3 Aug. 1938 gedagteekende 
,,schriftuur", de onderteekening dragen
de van den Ambtenaàr 0. M., doch 
niet blijkt van eenige indiening van dit 
stuk zooals in art. 433 Sv. op straffe 
van niet-ontvankelijkheid is voorge
schreven. 

[Anders implicite Adv.-Gen. Holsteyn. 
D eze t.a.v. het middel: Het door ge
req. verrichte maaien van het gras in 
den siertuin met behulp van een gras
maaimachine val~ stellig onder het be
grip "arbeid" in den zin van art. 1 der 
Zondagswet, ook al zou arbeid beperk
ter moeten worden opgevat dan "werk" 
en onder arbeid slechts kunnen worden 
verstaan werk, dat een vermoeiende in
spanning der lichaamskrachten of geest
vermogens mede brengt. Grasmaaien moet 
toch geacht worden werk te zijn dat 
vermoeiende inspanning van lichaams
kracht moet medebrengen. 

De bedoeling van den maaier (geen 
economisch motief doch sportieve praes
tatie) doet niet ter zake. Gereq. ver
ving trouwens in feite den tuinman, 
maakte dezen overbodig, terwijl het 
maaien wel degelijk ook productieve 
arbeid was.] 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Groningen, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van 
voormeld Kantongerecht van 26 Juli 1938 
(N. J. 1938, N °. 891), waarbij U . E., gere
formeerd predikant te Ulrum ter zake van 
het bewezen verklaarde van alle rechtsver
volging is ontslagen . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

De Ambtenaar 0. M. bij het Kantonge
recht te Groningen heeft beroep in cassatie 
ingesteld tegen een door dat Kantongerecht 
op 26 Juli 1938 gewezen schriftelijk vonnis, 
waarbij het aan gerequireerde, verdacht van 
overtreding van art. 1 der Wet van 1 Maart 
1815 S . 21 (de z,g, Zondagswet) , telaste
gelegde feit werd verklaard wel te zijn be
wezen doch niet te zijn een strafbaar feit 
en mitsdien verdachte te dier zake van alle 
rechtsvervolging werd ontslagen. 

Bij tijdig ingediende schriftuur heeft de 
heer requirant als middel van cassatie voor
gesteld: 

S. , althans v . t., van de artt. 1 en 6 van 
de Wet van 1 Maart 1815 S. 21, en als 
gronden en toelichting van dat middel aan
gevoerd: 

De Kantonrechter geeft aan het woord 
"arbeid" in art. 1 van de Wet van 1 Maart 
1815 S. 21 een engere beteekenis dan uit die 
wet in verband met haar doel gelezen dient 
te worden, namelijk dat arbeid in voormeld 
artikel slechts zou omvatten productieve 
arbeid. 

Dit zou naar de meening van requirant 
kunnen worden aangenomen indien het doel 
van de Wet van 1 Maart 1815 S. 21 is zoo
veel mogelijk die werkzaamheden door men
schen tegen te gaan, welke in het algemeen 
tegen loon of andere tegenprestatie worden 
verricht. 

Nu echter de considerans van genoemde 
Wet luidt: 

,,Alzoo Wij in overweging genomen heb
ben de noodzakelijkheid om, op het voet
spoor onzer godsdienstige voorvaderen, die 
daarop steeds den hoogsten prijs stelden, 
de pligtmatige viering van den dag des 
Heeren en andere dagen, den openbaren 
christelijken godsdienst toegewijd, door een
parige en voor de geheele uitgestrektheid 
der Vereenigde Nederlanden algemeen wer
kende maatregelen te verzekeren; 

Zoo is het, enz." 
zal zijns inziens de nadruk moeten vallen 
op de vraag of de verrichte arbeid storend 
is voor de Zondagsheiliging, afgezien van 
het al dan niet productief zijn van die 
arbeid. 

Nu de Kantonrechter d aarover niets heeft 
overwogen, meent requirant d at het vonnis 
a quo niet in stand kan blijven . 

Naar mijne meening zal het voorgest elde 
middel tot cassatie moeten .leiden. 

De Kantonrechter heeft overeenkomstig 
de telastlegging bewezen verklaard : 

dat verdachte te Ulrum, in de gemeente 
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Ulrum, op Hemelvaartsdag, 26 Mei 1938, 
des namiddags omstreeks 3 uur, het gras in 
de siertuin, behoorende b ij de pastorie van 
de Gereformeerde kerk, welke tuin was ge
legen aan den openbaren weg, den Provin
cialen weg, en van daa ruit zichtbaar, heeft 
gemaaid met behulp van een handgrasmaai
machine, welke arbeid alstoen niet nood
zakelij k was en waartoe door de plaatselij ke 
regeering geen schriftelijke toestemming 
was gegeven. 

Dit bewezenverklaarde achtte de Kan
tonrechter niet te zijn een strafbaar feit , op 
grond dezer overwegingen : 

0. dat in deze voor toepassing slechts in 
aanmerking kan komen het voorschrift van 
art. 1 der Wet van 1 Maart 1815 S. 2 r, 
houdende voorschriften ter viering der da
gen aan den openbaren Christelijken G ods
dienst toegewijd (de z.g. Zondagswet ) , welk 
voorschrift aldus luidt: 

dat op Zondagen en op zoodanige gods
dienstige feestdagen, als door de kerkgenoot
schappen van den christelijken godsdienst 
dezer landen algemeen erkend en gevierd 
worden, niet alleen geene beroepsbezighe
den zullen mogen verrigt worden, welke 
den godsdienst zouden kunnen storen, maar 
dat in het algemeen geen openbare arbeid 
zal mogen plaats hebben, dan ingeval van 
noodzakelijkheid, als wanneer de plaatse
lijke regering daartoe schriftelijke toestem
ming zal geven; 

0. nu wat den tijd aangaat, waarop het 
bewezen verklaarde feit is gepleegd, n .l. op 
Hemelvaartsdag, dat deze dag, zooals ook 
de verdachte toegeeft, door de kerkgenoot
schappen van den Christelij ken Godsdienst 
in ons land algemeen als godsdienstige 
feestdag wordt erkend en gevierd, zoodat 
deze dag, voor zoover betreft de toepassing 
van de voorschriften van de Zondagswet, 
gelijk staat met de Zondagen; 

0 . voorts ten aanzien van de plaats, waar 
de verdachte de bovenvermelde werkzaam
heden heeft verricht, dat blijkens de ver
klaring van den getuige-verbalisant Melinga 
en van den verdachte zelf, de tuin, waarin 
de verdachte zich bevond, is gelegen aan 
den openbaren weg te Ulrum en tevens 
zichtbaar vanaf dien weg, weshalve moet 
worden aangenomen dat de voormelde 
werkzaamheden in het openbaar, d . w . z. 
voor een ieder aanschouwelij k, werden ver
richt; 

0 . dat de verdachte eveneens heeft toege
geven dat de door hem verrichte werkzaam
heden niet noodzakelijk waren , en dat de 
plaatselijke regeering daartoe ook geen toe
stemming had gegeven, zoodat het alleen 
nog de vraag is , of die werkzaamheden kun
nen vallen onder het begrip " arbeid", als 
bedoeld in art. 1 der Zondagswet; 

0 . dat zulks naar Ons oordeel niet het 
geval is; 

0 . immers dat op grond van de omstan
digheden, welke uit het onderzoek op de 
terechtzitting zijn gebleken, mag worden 
aangenomen, dat de verdachte uit louter 

genoegen , teneinde lichaam en geest te ont
spannen, doch geenszins met de bedoeling 
om den arbeid van den tuinman overbodig 
te maken of om dezen te vervangen, de 
maaimachine heeft gehanteerd; 

0 . dat derhalve, nu elk oec-onomisch mo
tief afwezig was, van productieve arbeid 
geen sprake is, doch de bezigheid van ver
dachte met de handgrasmaaimachine veel
eer als een sportieve prestatie dient te 
worden aangemerkt; 

0 . dat een zoodanige lichaamsinspanning 
niet valt onder het begrip " arbeid" van art. 
1 der Zondagswet, hetgeen reeds hieruit 
blijkt, dat ook deze wet zelve onderscheid 
maakt tusschen "arbeid" en "spelen", bij 
welke laatstgenoemde bezigheden evenzeer 
inspanning van lichaam en geest wordt ver
eischt, doch t en aanzien waarvan niet het
zelfde absolute verbod - behoudens dan 
in geval van noodzakelijkheid met toestem
ming van de plaatselijke regeering - is ge
geven als met betrekking tot openbaren 
arbeid; 

0 . dat ook de beperkte voorschriften ten 
aanzien van spelen en dergelijke in deze 
geen toepassing kunnen vinden, aangezien 
het telastegelegde feit werd gepleegd in den 
namiddag, toen de tijd, bestemd voor de 
openbare godsdienstoefening, reeds verstre
ken was ; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat de 
verdachte ter zake van het hem telastege
legde behoort te worden ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

Ik ben van oordeel dat de Kantonrechter 
ten onrechte heeft aangenomen dat het be
wezenverklaarde niet oplevert een overtre
ding van art. 1 der Wet van 1 Maart 1815 
S. 21, houdende voorschriften ter viering 
der dagen aan den openbaren Christelijken 
Godsdienst toegewijd (de z.g. Zondagswet) . 
Dit heeft de Kantonrechter alleen aange
nomen omdat naar zijne meening het in de 
bewezen verklaarde telastlegging vermelde, 
door gerequireerde verrichte, maaien van 
het gras in den siertuin met behulp van 
een handgrasmaaimachine niet valt onder 
het begrip " arbeid" van voormeld wetsar
tikel, maar mijns inziens is deze meening 
onjuist en dan ook op ondeugdelijke gron
den gebaseerd. 

Uit de - hiervoren onder de toelichting 
van het middel vermelde - beweegreden 
van de genoemde wet blijkt, dat het doel 
dier wet is het verzekeren van de plicht
matige viering der dagen, den openbaren 
Christelijken Godsdienst toegewijd, volgens 
voorvaderlijke zeden. Art. 1 dier wet luidt 
zooals hiervoren onder de overwegingen van 
den Kantonrechter is opgenomen. Blijkens 
redactie en bewoordingen van dat wets
artikel, beschouwd in verband met beweeg
reden en doel der wet, verbiedt, naar mij 
voorkomt, dit wetsvoorschrift het verrichten 
op de daarin bedoelde dagen niet alleen 
van beroepsbezigheden, welke den Gods
dienst zouden kunnen storen, maar zelfs 
van alle openbaren arbeid, behalve met 
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schriftelijke toestemming van de plaatse
lijke regeering ingeval van noodzakelijkheid, 
èn moet worden aangenomen dat alle open
bare arbeid wordt geacht steeds den Gods
dienst te kunnen storen en dus strijdig te 
zijn met de plichtmatige viering der in het 
artikel bedoelde dagen. 

Hi:eruit volgt, dat, gezien de bewezen
verklaarde telastlegging enkel is na te gaan 
of het daarin vermelde, door gerequireerde 
verrichte, maaien van het gras in den sier
tuin met behulp van een handgrasmaai
machine moet beschouwd worden als bezig
heid, in het artikel aangeduid door het 
woord arbeid, terwijl niet, zooals de requi
rant blijkbaar meent, behoeft te worden 
onderzocht of dat grasmaaien storend was 
voor de Zondagsheiliging, d. w. z. strijdig 
was met de plichtmatige viering der in het 
artikel bedoelde dagen. 

Mijns inziens bestaat geen deugdelijke 
reden, het in het wetsvoorschrift gebezigde 
woord arbeid niet op te vatten in de be
teekenis welke dat woord in het gewone 
spraakgebruik heeft, en dan valt het onder
havige maaien van het gras in den siertuin 
met behulp van een handgrasmaaimachine 
onder het woord arbeid, ook al zou het 
woord arbeid beperkter moeten worden op
gevat dan "werk" en onder arbeid slechts 
kunnen worden verstaan werk, dat een ver
moeiende inspanning der lichaamskrachten 
of geestvermogens medebrengt, immers dat 
grasmaaien moet geacht worden werk te 
zijn dat vermoeiende inspanning van li
chaamskrachten moet medebrengen. Wordt 
dergelijk grasmaaien gedaan door een tuin
man, dan wordt het toch zeker algemeen 
genoemd arbeid, en nu kan ik niet inzien 
dat hetzelfde werk geen arbeid zou zijn, 
indien het in plaats van door een tuinman 
verricht wordt door iemand die _geen tuin
man van beroep is, ook al mag worden aan
genomen dat deze persoon uit louter genoe
gen, teneinde lichaam en geest te ontspan
nen, en geenszins met de bedoeling om den 
arbeid van den tuinman overbodig te maken 
of om dezen te vervangen, de maaimachine 
heeft gehanteerd. De bedoeling van den 
maaier, het bij dezen ontbreken van elk 
oeconomisch motief, doet m . i. niet ter zake. 
Al zou daardoor het onderhavige grasmaaien 
dienen te worden aangemerkt als sportieve 
prestatie van gerequireerde, dit neemt niet 
weg dat deze prestatie toch was arbeid en 
bij aanschouwing toch zeker algemeen als 
arbeid moest worden aangemerkt. Trouwens 
ondanks persoonlijke motieve n en bedoeling 
moest het onderhavige grasmaaien toch 
medebrengen, dat daadwerkelijk gerequi
reerde, wat het maaien van het gras in zijn 
tuin betreft, den tuinman verving en dezen 
ove~bodig maakte en gerequireerde's gras
maaien wel degelijk 00k productieve a rbeid 
was. 

Uit het voorgaande blijkt dat naar mijn 
oordeel het door gerequireerde verrichte 
grasmaaien valt onder arbeid in art. 1 van 
de " Zondagswet", het bewezen verklaarde 

oplevert een strafbaar feit, immers een 
overtreding voorzien en strafbaar gesteld 
bij de artt. 1 en 6 dier wet, en gerequireerde 
deswege strafbaar is . 

Ik concludeer derhalve dat de H. R . het 
bestreden vonnis, wat betreft de niet-straf
baarverklaring van het bewezen verklaarde 
en het ontslag van rechtsvervolging, zal ver
nietigen, en, t en principale rechtdoende, het 
bewezen verklaarde en den gerequireerde 
alsnog strafbaar zal verklaren, aan het be
wezen verklaarde de benaming zal geven "op 
Zondagen en op zoodanige godsdienstige 
feestdagen als door de kerkgenootschappen 
van den christelijken godsdienst dezer lan
den algemeen erkend en gevierd worden, 
openbaren arbeid verrichten, anders dan in
geval van noodzakelijkheid met schriftelijke 
toestemming van de plaatselijke regering", 
en, met aanhaling van de artt. 1 en 6 van de 
Wet van 1 Maart 1815, Stbl. n ° . 21 en van 
art. 23 Sr., gerequireerde alsnog zal veroor
deelen tot eene geldboete van één gulden, 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
0. dat onder de stukken zich weliswaar 

een op 3 Augustus 1938 gedagteekende 
.,schriftuur" bevindt, de onderteekening dra
gende van den Ambtenaar 0. M ., doch niet 
blijkt van eenige indiening van dit stuk als 
in art. 433 Sv. op straffe van niet-ontvanke
lijkheid voorgeschreven; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk. 

(N. J.) 

7 December 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet Raden v . Beroep art. 
16; D rankwet art. 23.) 

Over belanghebbendes bezwaar, dat 
het opgelegde vergunningsrecht de op 
den omzet van sterken drank te beha
len netto-winst overschrijdt, behoefde 
de R. v. B . zich niet uit te spreken, 
nu het niet werd ingebracht tegen een 
der elementen van de door gemeente 
en R . v . B. gevolgde wijze van bere
kening. 

Krachtens art. 23, 2e lid Drankwet, 
en dienovereenkomstig de verordening, 
moet van de huurwaarde buiten reke
ning worden gelaten hetgeen daarvan 
kan worden toegeschreven aan de on
derdeelen van het in de localiteit uit
geoefende bedrijf buiten den omzet van 
sterken drank. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

J . B . te den Helder tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de D irecte Be
lastingen te Alkmaar van 5 Mei 1938 be
treffende zijn aanslag in het vergunnings
recht van de gem. den Helder voor 1937!38 ; 
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Gezien de stukken ; 
0 . dat belanghebbende, in het vergun

ningsrecht van de gem. den Helder 1937/38 
aangeslagen voor f 500, berekend naar een 
huurwaarde van f 2000, tegen dien aanslag 
bezwaar heeft ingebracht bij den Raad van 
de gem. den Helder, aanvoerende, dat de 
aanslag overtreft de in de localiteit waar
voor de vergunning strekt, op den verkoop 
van sterken drank in het klein te behalen 
winst ; dat toch de omzet heeft bedragen ge
durende 1936 737 L . sterke drank met een 
bruto winst van f 1037.30 ; dat, waar de ont
vangst uit dien hoofde uitmaakte 11.22 % 
van de totale ontvangsten van het in de lo
cali teit uitgeoefend bedrijf en een daaraan 
evenredig deel van de bedrij fsonkosten be
draagt f 1543.63, de netto-winst gedurende 
1936 minder dan het vergunningsrecht hee ft 
bedragen ; 

dat de Raad van de gem. den Helder van 
oordeel is geweest, dat de huurwaarde op de 
juiste wijze is berekend, doch dat, nu uit het 
bezwaarschrift is gebleken, dat de omzet 
heeft bedragen 737 L ., terwij l bij de bepaling 
van de huurwaarde is uitgegaan van 650 L ., 
de huurwaarde naar de gevolgde wijze van 
berekening is te stellen op f 2050 en het 
vergunningsrecht dienvolgens op f 512 .50, en 
dienovereenkomstig de Raad van • de gem. 
den aanslag tot dat bedrag heeft verhoogd ; 

dat tegen deze beslissing belanghebbende 
is gekomen in beroep, dat de R. v . B. de 
beslissing heeft gehandhaafd, zulks op de 
volgende overwegingen: 

dat blijkens het vertoogschrift de schat
ting van de huurwaarde op de volgende 
wijze is tot stand gekomen : 

re. de huurwaarde der lokalit eiten letten
de op het feit dat daarin sterke drank in het 
klein mocht worden verkocht en i . v . m. de 
grootte, inrichting en ligging, werd gesteld 
op f 1750; 

2e. bij dit bedrag werd gevoegd een be
drag, ontleend aan den omzet van sterken 
drank volgens gegevens over voorgaande ja
ren, geschat op ± 650 L.; 

dat de Raad, afgezien van de juistheid 
der cijfers, deze wijze van vaststelling der 
huurwaarde juist acht, daar de gemeente 
daarbij t en volle heeft voldaan aan de ver
eischten , die wet en verordening ter zake 
s t e lle n ; 

dat ad re. wat de schatting zelve b etreft : 
de Raad, gelet op het namens de gemeente 

ter zitting aangevoerde, van oordeel .is dat 
d e huurwaarde van de onderhavige lokali
teit, lettende op het feit dat daarin sterke 
drank in het klein mag worden verkocht en 
i.v. m. de grootte, inrichting en ligging daar
van, terecht is bepaald op f 1750; 

dat ad 2e. t. a . v . het daarin berekende 
bedrag : 

de gem eente het bedrag, ontleend aan den 
omzet van sterken drank, als volgt heeft 
berekend : 

het aantal liters , ten bedrage van ± 650, 
werd aanvankelijk als maatstaf gebezigd 

voor de berekening huurwaarde vergun
ningsrecht 1937/38; Om den geschatten om
zet van gedistilleerd tot uitdrukking te kun
nen brengen in de te bepalen huurwaarde 
zijn de verschillende inrichtingen waar sterke 
drank wordt verkocht, op grond van haar 
ligging en karakter ingedeeld in klassen; 
Voor de eerste klasse-inrichtingen, waartoe 
ook die van belanghebbende behoort, wordt 
ter bepaling van de huurwaarde voor de 
heffing van het vergunningsrecht, de huur
waarde genoemd onder re, verhoogd met 
f 50 voor elken omzet van 125 L . gedistil
leerd of gedeelten daarvan; De huurwaarde 
der lokaliteiten ad f 1750 moet derhalve 
worden verhoogd met 5 X f 50 = f 250 en 
in totaal dus worden geschat op f 2000; De 
Raad der gemeente hedt het bedrag van 
f 250 verhoogd met f 50; Dit vond zijn oor
zaak in het feit, dat belanghebbende bij zijn 
bezwaarschrift zelf opgaf een omzet gedis
tilleerd te hebben gehad van 737 L., zoodat 
het bedrag werd bepaald op 6 X f 50 = 
f 300; dat belanghebbende inderdaad zelf 
heeft opgegeven een omzet van 73 7 L . ster
ken drank, zooda t de Gemeenteraad terecht 
de huurwaarde en dienovereenkomstig den 
aanslag heeft verhoogd, daar zij krachtens 
art. 24 der Drankwet hiertoe bevoegd was ; 

dat tegen deze uitspraak als middelen van 
cassatie worden gesteld: 

1. S . of v . t . van art. 16 van de wet van 
19 Dec. 1914 S. 564 j 0

• art. 23, 2e lid, van 
de Drankwet S . 1931 n °. 476, omdat de R . 
v. B. niet heeft onderzocht belanghebbende's 
bezwaar, dat het opgelegde vergunnings
recht overschrijdt de op den omzet van 
sterken drank te behalen netto-winst; 

2. S . of v . t. van art. 23, 2e lid, van de 
Drankwet S. 1931 n °. 476, omdat de R. v . B . 
buiten aanmerking heeft gelaten de huur
waarde, welke de localiteit heeft in verband 
met het deel van het bedrijf, dat niet den 
verkoop van sterken drank in het kelein be 
treft; 

0. dienaangaande : 
dat het eerste middel niet tot cassatie kan 

leiden, omdat het aangevoerde bezwaar niet 
onder alle omstandigheden opgaat, en, nu 
het door belanghebbende niet werd inge
bracht tegen een van de elementen van de 
door de gemeente en den R. v. B . gevolgde 
wijze van b e re k e ning, d e R . v. B. zich daa r
over niet behoefde uit te spreken; 

dat het tweede middel echter is gegrond; 
dat toch de R. v. B ., de huurwaarde on

der 1e stellende op f 1750, daarbij kennelijk 
niet in aanmerking heeft genomen, of het 
in de localiteit uitgeoefend bedrijf enkel 
bestaat in den verkoop van sterken drank 
in het klein dan wel - gelijk door belang
hebbende was gesteld - de omzet daarvan 
van dat bedrij f slechts een onderdeel uit
maakt; 

dat evenwel art. 23, 2e lid, van de D rank
wet S. 1931 n °. 476 - en dienovereenkom
stig de verordening van de gem. den Helder 
- als grondslag voor de berekening van het 
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vergunningsrecht aaimeemt de jaarlijks te 
schatten huurwaarde, die de localiteit, i.v. 
m. den omzet van sterken drank in het be
drijf, waarvoor de vergunning strekt, kan 
geacht worden te bezitten; 

dat dit medebrengt, dat van de huurwaar
de buiten rekening moet worden gelaten 
hetgeen daarvan kan worden toegeschreven 
aan de onderdeelen van het in de localiteit 
uitgeoefend bedrijf buiten den omzet van 
sterken drank; 

dat dus de uitspraak niet in stand kan 
blijven en alsnog verwijzing moet volgen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R. v. B . 

voornoemd ter verdere behandeling en be
slissing van de zaak in voltallige vergade
ring met inachtneming van dit arrest. 

(N. J.) 

7 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet Art. 40). 

Door de armlastige vrouw met kind 
en bagage te doen terugvoeren naar H ., 
waar zij tevoren woonplaats had, heeft 
de burgemeester van A. op hare komst 
aldaar invloed uitgeoefend, die tot toe
passing van art. 40 2e lid behoort te 
leiden. Het past der overheid niet, zich 
in een geval als dit aldus van behoef
tige personen, die zich, hoe dan ook, 
nu eenmaal in de gemeente bevinden, 
te ontdoen, al is het verklaarbaar dat 
de burgemeester de vrouw, die zich 
naar A. had begeven uitsluitend om al
daar als armlastige onderdak en ver
zorging te ontvangen, niet gaarne in 
zijn gemeente zag. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van de 
Weduwe W . de Jonge-Tammenga en haar 
kind; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2.l November 1938, n°. 643; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 December 1938, 
no. 12830, Afdeeling Armwezen; 

0 . dat Willemmina Tammenga, weduwe 
van B . de Jonge, die met een harer zoontjes 
verbleef in het werkhuis van de Nederland
sche Hervormde Diaconie te Anloo, in Ja
nuari 1938 als huishoudster in dienst trad 
bij den weduwnaar Hoving, te Kropswolde, 
gemeente Hoogezand, bij wien zij met haar 
genoemd kind introk; dat zij, nadat zij ziek 
was geworden en de werkzaamheden van 
huishoudster niet meer kon verrichten, door 
haar werkgever werd ontslagen ; dat deze haar 
op 1 r April 1938 per vrachtauto met haar 
kind en haar inboedel naar het werkhuis te 
Anloo deed vervoeren, alwaar men haar 
echter geen onderkomen wilde verschaffen; 
dat, nadat op last van den burgemeester 
voorloopig voor haar gezorgd werd en zij 

met haar zoontje den nacht had doorge
bracht in een arrestantenlokaal, de burge
meester haar den volgenden dag per vracht
auto heeft doen overbrengen naar het ge
meentehuis te Hoogezand, in welke gemeente 
zij in het Burgerlijk Armhuis is opgenomen 
geworden, alwaar zij thans nog verblij ft; 

dat burgemeester en wethouders van Hoo
gezand van oordeel zijn, dat met toepassing 
van artikel 40, 2e lid, der Armenwet behoort 
te worden beslist , dat de kosten van ver
pleging tijdens het verblijf in het Burgerlijk 
Armhuis te Hoogezand voor rekening van de 
gemeente Anloo zullen komen, aangezien is 
komen vast t e staan, dat het bestuur dier 
gemeente haar met haar zoontje heeft laten 
vervoeren naar de gemeente Hoogezand, 
zoodat huns inziens hier gesproken kan 
worden van een geval van armenafschuiving; 

dat burgemeester en wethouders van Anloo 
daarentegen van oordeel zijn, dat de kosten 
van ondersteuning van de genoemde vrouw 
te Hoogezand ten laste van het burgerlijk 
armbestuur aldaar moeten blijven, waartoe 
zij aanvoeren, dat de vrouw, toen haar be
trekking een einde nam, opnieuw armlastig 
werd en wel ten laste der gemeente Hooge
zand, haar toenmalige woonplaats ; dat haar 
destijds bij haar vertrek uit het werkhuis 
uitdrukkelijk is meegedeeld, dat er later 
aldaar geen plaats voor haar beschikbaar 
zou zijn ; 

O. dat de burgemeester van Anloo, door 
de vrouw met kind en bagage te doen terug
vervoeren naar Hoogezand. op hare komst 
aldaar invloed heeft uitgeoefend, die tot 
toepassing van artikel 40, 2e lid , der Armen
wet behoort te leiden; 

dat het wel alleszins verklaarbaar is, dat 
de burgemeester de vrouw, die de gemeente 
Hoogezand, waar zij toenmaals woonachtig 
was, had verlaten, ten einde zich naar Anloo 
te begeven uitsluitend met het oogmerk, al
daar als armlastige onderdak en verzorging te 
ontvangen, niet gaarne in zijne gemeente te
rugzag, doch dat het der overheid ~iet past, 
zich in een geval als het onderhavige aldus 
van behoeftige personen, die zich, hoe dan 
ook, nu eenmaal in de gemeente bevinden, 
te ontdoen; 

dat met het oog op de omstandigheden, 
zooals die zich in het onderhavige geval voor
doen, termen aanwezig zijn, den termijn, ge• 
durende welken de kosten van de ondersteu
ning van de vrouw in de gemeente Hoogezand 
moeten komen ten laste van de gemeente 
Anloo, te bepalen op ten hoogste drie jaren; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, dat de kosten van ondersteu
ning van de weduwe W . de Jonge-Tammenga 
en haar k ind in de gemeente Hoogezand voor 
den tijd van ten hoog~te drie jaren komen 
ten laste van de gemeente Anloo. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast , enz. 

(A. B .) 
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7 December 1938. KONINKLIJK BE-
SLUIT 1938. {Gemeentewet Art. 228a). 

Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot het aangaan van een geldleening 
en het verstrekken van de opbrengst 
daarvan aan een woningbouwvereeni
ging, teneinde deze in staat te stellen 
aan de gemeente verschuldigde achter
stallige annuïteiten te voldoen, aani, .
zien de voorgenomen maatregel in we
zen neerkomt op het voorzien in een 
tekort aan gewone middelen door mid
del van kapitaalmiddelen, hetgeen niet 
toelaatbaar is, zulks te minder, daar 
een redelijke verhooging der belastin
gen in de gemeente mogelijk is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Sprang-Capelle tegen 
het besluit van Ged . Staten van Noord
Brabant van 8 Juni 1938, G. n°. 342, IIIe 
afdeeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit d.d. 6 December 1937, 
tot het aangaan van een geldleening en het 
verstrekken van de opbrengst daarvan aan 
de Vereeniging tot verbetering der Volks
huisvesting te Capelle ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 November 1938, n°. 6II; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 December 1938, 
no. 3u61, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Sprang
Capelle in zijne openbare vergadering van 
6 December 1937 heeft besloten: 

1. aan de Vereeniging tot verbetering der 
Volkshuisvesting te Capelle .onder hypothe
cair verband op de bezittingen dier Vereeni
ging een geldleening te verstrekken ten be
drage van f 13,500, zulks tegen een rente en 
met een aflossing, als hieronder ten aanzien 
van de door de gemeente op te nemen gelden 
is bepaald . 

Il. tot dekking van de uitgaven, voort
vloeiende uit de geldverstrekking sub I be
doeld, door onderhandsche plaatsing bij de 
Coöperatieve Boerenleenbank te Capelle een 
geldleening aan te gaan ten bedrage van 
f 13,500, op te nemen a pari tegen een rente 
van 31/. procent per jaar, met een verplichte 
jaarlijksche aflossing, te beginnen in 1938 
van f 500 en verder onder de navolgende 
voorwaarden : 

a. dat na 31 December 1947 de Boeren
leenbank voornoemd, het steeds voortdurend 
recht heeft de rente ·van boven omschreven 
leening te wijzigen en tusschen partijen vast 
te stellen op ten hoogste 4 procent per jaar, 
mits zij van haar voornemen daartoe ten 
minste twee maanden tevoren schriftelijk 
kennis geeft aan de geldneemster : 

b. dat de gemeente het recht behoudt te 
allen tij de tot versterkte of algeheele aflos
sing van het nog uitstaande bedrag der lee
ning over te gaan, mits zij over het bedrag 
der niet verplichte aflossing aan de Boeren
leenbank voornoemd een vergoeding betaalt 
van een ten honderd , indien deze aflossing 

geschiedt voor 31 December ,941 en haar 
van het voornemen tot het doen van deze 
niet verplichte aflossing en van het bedrag 
daarvan ten minste twee maanden tevoren 
heeft kennis gegeven; 

c. dat rente en aflossing moeten worden 
voldaan voor of op 31 December van het jaar 
van verval en 

d. dat ter zake van de opneming van gel
den en de betaling van rente en aflossing dezer 
leening geen provisie verschuldigd zal zijn; 

III. Rente en aflossing dezer leening te 
dekken uit de gewone-, de aflossing zoo noo
dig uit de buitengewone middelen der ge
meente; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat de Vereeniging tot verbetering 
der Volkshuisvesting te Capelle als gevolg 
van over de jaren 1920 tot en met 1937 ge
leden verliezen op de exploitatie van wo
ningwetwoningen, niet kan voldoen aan hare 
verplichting tot betaling aan de gemeente 
van de wegens ver5trekte grond- en bouw
voorschotten vérschuldigde annuïteiten; iat 
als gevolg daarvan per 7 November 1937 èen 
a chterstand in de betalingen is ontstaan ten 
bedrage van f 13,500; dat de financiën der 
gemeent~ niet toelaten dit bedrag in eenmaal 
of bij gedeelten uit de gewone middelen als 
bijdrage aan de betrokken woningbouwver
eeniging uit te keeren; dat overigens de mo
gelijkheid blijft bestaan, dat de bouwver
eeniging in de toekomst de achterstallige be
talingen zal kunnen verrichten; dat het in
tusschen met het oog op de financieele ad
ministratie zoo van de gemeente als van de 
betrokken bouwvereeniging gewenscht is 
maatregelen te treffen, die een regelmatige 
betaiing der verschuldigde bedragen door de 
betrokken vereeniging aan de gemeente 
mogelijk maken; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun besluit van 8 Juni 1938, G. n°. 342, IIIe 
afdeeling, aan het evenvermelde raadsbesluit 
goedkeuring hebben onthouden, daarbij 
overwegende, dat het leeningsbedrag aan de 
genoemde bouwvereeniging zal worden ver
strekt op voorwaardi:, dat het zal worden 
aangewend tot betaling van aan de gemeente 
verschuldigde achterstallige annuiteiten van 
grond- en bouwvoorschotten; dat, naar hun 
oordeel, deze besluiten in strijd zijn met een 
goed financieel beleid op de navolgende 
gronden: 1°. dat tegenover de vermeerdering 
van de kapitaalschuld, drukkende op de 
eigendommen der bouwvereeniging, geen 
waardevermeerdering dier eigendommen 
staat, zoodat het hypothecair verband, ge
eischt als waarborg voor de richtige betaling 
van hoofdsom en rente, als zoodanig geen 
waarde heeft; dat de exploitatie der betrok
ken woningen thans reeds verlies oplevert, 
hetwelk als gevolg der onderhavige kapitaal
verstrekking nog zou toenemen ; dat mitsdien 
de bouwvereeniging niet bij machte zal zijn, 
rente en aflossing van dit kapitaal op de ge
stelde vervaldagen te voldoen; 2°. dat aldus 
in wezen voor het tekort aan gewone midde
len der gemeente, ontstaan doordat de bouw
vereeniging in gebreke is gebleven om haar 
annuïteiten van grond- en bouwvoorschotten 
te voldoen, kapitaalmiddelen zouden worden 
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aangewend en biJgevolg de dekking van ge
wone lasten naar de i7erre toekomst zou 
worden verschoven; dat de gemeenteraad, 
na kennisneming van de hiervoor genoemde 
bezwaren, weigerachtig is gebleven om tot 
intrekking van het bovenaangehaalde besluit 
over te gaan; 

dat van deze beslissing de gemeenteraad 
van Sprang-Capelle bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat tegenover de 
vermeerdering van de kapitaalschuld der 
vereeniging weliswaar geen waardevermeer
dering van de eigendommen staat, doch dat 
een in anderen vorm bestaande schuld -
achterstand in de betaling der annuïteiten -
komt te vervallen ; dat het hypothecair ver
band in dit geval zeer zeker waarde heeft, 
wijl de eigendommen der vereeniging tot nog 
toe niet hypothecair werden verbonden; dat 
overigens het geschil niet in de eerste plaats 
gaat om het hypothecair verband, doch om 
de verstrekking van gelden, gevonden uit 
geldleening; dat de exploitatie momenteel 
inderdaad verlies oplevert, doch dat zulks 
in de toekomst, bij voorbeeld door rentever
laging der verstrekte voorschotten, anders 
worden kan; dat voor het thans te berekenen 
verlies een bijdrage-post is geraamd op de 
begrooting der gemeente, zoodat toeneming 
van den achterstand zal worden voorkomen 
en betaling van rente en aflossing wordt mo
gelijk gemaakt ; dat inderdaad in wezen een 
tekort aan gewone middelen wordt opgevan
gen door kapitaalmiddelen, doch dat, ten
einde ter zake tot een oplossing te geraken, 
een andere mogelijkheid niet aanwezig is en 
ook niet wordt aangewezen; dat overigens de 
"uitwerping" uit den gewonen dienst der 
begrooting r938 van het nadeelig saldo r936, 
hoofdzakelijk ontstaan door de exploitatie
tekorten bij de bouwvereeni•dng, en de dekking 
van dit saldo door raming van een bijdrage 
van den kapitaaldienst, eveneens is een dek
king van gewone uitgaven door kapitaal
middelen; dat ook bij deze regeling de dek
king naar de toekomst wordt verschoven, 
aangezien op den kapitaaldienst de dekking 
wordt verkregen door raming van bijdragen 
van den gewonen dienst van r939 en vol
gende jaren; dat tusschen de door den raad 
voorgedragen regeling en de bij "uitwerping" 
van het nadeelig saldo uit de gemeentebe
grooting verkregen oplossing dan ook geen 
wezenlijk verschil bestaat en het hier dus 
alleen gaat om den vorm; dat de raad aan 
de door hem voorgedragen regeling, die de 
mogelijkheid laat van verhaal der thans te 
dekken tekorten, de voorkeur blijft geven 
en deze blijft achten in het financieel belang 
der gemeente; dat de vermogenstoestand der 
gemeente door het voorgedragen raadsbesluit 
dan ook niet wordt geschaad en derhalve geen 
voldoende grond wordt aanwezig geacht voor 
het door Ged. Staten genomen besluit, zoodat 
de raad heeft gemeend zijn besluit te moeten 
handhaven; 

0. dat naar Ons oordeel Ged. Staten van 
Noord-Brabant terecht aan het onderwerpe
lijke besluit van den raad der gemeente 
Sprang-Capelle goedkeuring hebben ont
houden; 

dat de gemeenteraad in zijn beroepschrift 

de onjuistheid van deze beslissing niet heeft 
aangetoond; 

dat het appelleerend college er weliswaar 
op wijst, dat het hypothecair verband, waar
onder de gelden aan de Vereeniging tot verbe
tering van de Volkshuisvesting, te Capelle, 
zouden worden verstrekt, zeer zeker waarde 
heeft, doch dat deze bewering niet opgaat, 
daar blijkens het te dezer zake door Ged. 
Staten van Noord-Brabant uitgebracht 
ambtsbericht in het besluit van den gemeen
teraad van 4 Februari r920 tot verstrekking 
van voorschotten aan de onderha ·.rige ver
eeniging reeds is bepaald, dat in de ter uit
voering van dit besluit op te maken akte zal 
worden opgenomen de voorwaarde, dat de 
instelling zich verbindt, aan de gemeente tot 
het bedrag van het voorschot met rente op 
kosten der instelling een eerste hypotheek te 
verleenen op de onroerende goederen, welke 
de instelling bezit of in de toekomst in eigen
dom zal krijgen; 

dat de gemeenteraad voorts, erkennende, 
dat de voorgenomen maatregel in wezen neer
komt op het voorzien in een tekort aan ge
wone middelen door middel van kapitaal
middelen, aanvoert, dat een andere moge
lijkheid om ter zake tot een oplossing te ge
raken niet aanwezig is, doch dat ook dit niet 
opgaat, aangezien blijkens de stukken een 
redelijke verhooging van de belastingen in 
deze gemeente mogelijk is; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A.B.) 

13 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 248). 

Het staat Ged. Staten niet vrij, aan 
gemeentelijke begrootingen goedkeuring 
te onthouden, teneinde hunne meening 
over aangelegenheden, welke eigenaar
dig tot de gemeentelijke autonomie be
hooren, op te dringen aan het gemeen
tebestuur, tenzij uit geldelijke overwe
gingen. 

Nu de gemeenteraad, na kennisne
ming van de tevoren door Ged. Staten 
ingebrachte bezwaren, heeft gemeend 
te moeten vasthouden aan zijn eigen 
project voor de verbetering van een 
brug, geheel gelegen binnen de be
bouwde kom, die ook niet op zoodanige 
wijze het doorgaand verkeer raakt, dat 
uit dezen hoofde inmenging van hooger 
gezag gerechtvaardigd zou zijn, hebben 
Ged. Staten ten onrechte aan de be
grootingswijziging hun goedkeuring ont
houden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Groningen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
7 April 1938, Letter W, se afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe-
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sluit d.d. 15 November 1937, n°. 4 II, tot 
wijziging van de gemeentebegrooting voor 
1937; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 November 1938, n°. 478; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 December 1938, 
n°. 31787 , afd. B .B .; 

0. dat de raad der gemeente Groningen bij 
besluit van 15 November 1937 de gemeente
begrooting voor 1937 heeft gewijzigd o.a. in 
dier voege, dat wordt toegevoegd een uit
gaafpost ad f 235,000 omschreven als ver
betering van de Bontebrug en omgeving; 

dat uit de voordracht van burgemeester 
en wethouders blijkt, dat de verbetering der 
Bontebrug zal bestaan in het leggen van een 
nieuwe draaibrug van 8 m breedte tusschen 
de leuningen met een s m breed rijvlak en 
ter weerszijden een 1 ½ m breed verhoogd 
voetpad op den bestaanden pijler; 

dat Ged. Staten van Groningen bij besluit 
van 7 April 1938. letter W, se afd., aan vo
rengenoemd raadsbesluit hun goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat de 
Bontebrug over het Winschoterdiep, die als 
onderdeel van den ringweg om Groningen 
voorkomt op het provinciale wegenplan, als 
bedoeld in artikel 34 der Motorrijtuigenbe
lastingwet, niet alleen een druk stadsverkeer 
heeft te verwerken, maar ook voor het inter
locale verkeer van beteekenis is en derhalve 
op het opnemen van een druk verkeer bere
kend moet zijn; dat hun college met het oog 
daarop van oordeel is, dat voor de rijbreedte 
van deze brug niet met de minimum-maat 
van 5 m, die voor bruggen van dezen aard in 
het reglement, houdende regeling van het 
toezicht op wegen, genoemd is, volstaan kan 
worden, en, hoewel het aanvankelijk op ver
zoek van den Hoofdingenieur-Directeur van 
den Rijkswaterstaat in de directie Groningen 
en Friesland pogingen in het werk gesteld 
heeft om de brug een grootere breedte te 
doen geven, ten slotte met het oog op den on
gunstigen toestand der gemeentelijke finan
ciën van Groningen genoegen wil nemen met 
een rijbreedte tusschen de voetpaden van 
7 m, welke breedte zijns inziens voor deze 
23 m lange brug met haar druk stads- en 
doorgaand verkeer in elk geval noodzakelijk 
is; dat hun college er ter beoordeeling van 
zijn boven weergegeven standpunt op meent 
te mogen wijzen, dat , indien de brug dien
overeenkomstig zou worden gebouwd, de 
breedte van haar rijvlak zou overeenkomen 
met die der in 1932 te Groningen gebouwde 
Boteringebrug en kleiner zou zijn dan die der 
onlangs gereed gekomen Plantsoenbrug, der 
brug over het Oosterhamrikkanaal en der 
thans onderhanden zijnde Museumbrug, van 
welke laatste eveneens in de gemeente Gro
ningen gelegen bruggen het rijdek een breedte 
van 7 ½ m heeft , terwijl de door de gemeente 
Groningen te vernieuwen IJzeren Klap te 
Musselkanaal in den weg n°. 33a van 
het Rijkswegenplan, Bareveld-Ter Apel-grens, 
eveneens een rijdek tusschen verhoogde voet
paden van 7 m breedte zal verkrijgen, bij 
welke vergelijking in aanmerking moet wor
den genomen, dat de genoemde IJzeren Klap 

blijkens in 1935 gehouden tellingen een ver
keersdrukte van 1500 à 1700 ton per dag ver
toont, welk cijfer voor de Bontebrug na hare 
verbetering, gelet op de in hare nabijheid in 
1935 gehouden verkeerswaarnemingen, op 
rond 4000 ton mag worden gesteld; dat burge
meester en wethouders in hun voordracht de 
hoogere kosten uit het verbreeden van het 
rijvlak der Bontebrug van S m tot 7 m voort
vloeiende, op f 35,000 hebben geraamd, welk 
bedrag naar hun oordeel niet opwoog tegen 
het daarmede te behalen voordeel, dat in het 
verkrijgen van een 2 m breedere brug gelegen 
zou zijn; dat hun college, toen de raad blij
kens zijn besluit het oordeel van burgemees
ter en wethouders bleek te deelen, zich nader 
beraden heeft over de vraag, of niet een op
lossing zou kunnen worden gevonden, volgens 
welke, zonder dat zulks tot verhooging van 
kosten voor de gemeente zou behoeven te 
leiden, een beter aan de eischen van het ver
keer beantwoordende brug zou kunnen wor
den verkregen, dan wanneer het plan van de 
gemeente zou worden uitgevoerd; dat hun 
daarbij is gebleken, dat een zoodanige op
lossing zeer goed mogelijk is, indien in plaats 
van een beweegbare brug een vaste brug zou 
worden gebouwd; dat immers de belangen 
der scheepvaart zich in verband met de wij
zigingen, welke het vaarwater in dat gedeelte 
der gemeente in de naaste toekomst zal on
dergaan, tegen de vervanging van de tegen
woordige beweegbare' brug door een vaste 
niet verzetten en dat tegen het korte uitstel, 
hetwelk de bouw van eene nieuwe brug dien
tengevolge zou moeten ondergaan, geen over
wegend bezwaar bestaat, indien aan de be
staande brug eenige weinig kostbare voorzie
ningen worden aangebracht; dat de kosten 
van een vaste brug ter plaatse, ook indien zij 
de door hun college voor het verkeer nood
zakelijk geachte afmetingen verkrijgt, nog 
aanmerkelijk lager zullen zijn dan die van de 
door de gemeente ontworpen draaibrug; dat 
hun college van burgemeester en wethouders 
een oplossing in den zooeven genoemden zin 
ter overweging heeft aanbevolen, opdat zij, 
indien deze ook naar hun meening aanneme
lijk zou zijn, een raadsbesluit tot wijziging 
van het oorspronkelijke plan zouden kunnen 
uitlokken; dat burgemeester en wethouders 
echter, zonder dat blijkt, dat de voorgestelde 
oplossing zelve bij hen bezwaar ontmoet, ge
weigerd hebben daarin te gaan of den ge
meenteraad gelegenheid te geven zich daar
over uit te spreken, omdat hij bij het nemen 
van het thans ter goedkeuring aangeboden 
besluit " uitdrukkelijk de bedoeling heeft 
gehad, dat het onderhavige werk, zooals dat 
in het dictum van het raadsbesluit onder ver
wijzing naar de daarbij behoorende teeke
ningen nader is omschreven, in zijn geheel en 
volgens het ontworpen project zal worden 
uitgevoerd" ; dat voor hun college in de ge
geven omstandigheden, nu de gemeente der
halve weigert zelfs de mogelijkheid van de 
aanbevolen oplossing aan een onderzoek te 
onderwerpen, geen andere weg open blijft 
dan de gevraagde goedkeuring aan het raads
besluit van 15 November 1937, n°. 4 II, te 
onthouden ; dat het immers, nu de mogelijk
heid bestaat het doel, hetwelk de raad met 



593 J,.3 DECEMBER 1938 

zijn zooeven genoemd besluit wil bereiken, 
zonder dat van bezwaren daartegen gebleken 
is, op andere minder kostbare en voor het 
verkeersbelang betere, wijze te verwezen
lijken, mede in verband met den ernstigen 
toestand der gemeentelijke geldmiddelen, 
niet verantwoord is te achten een bedrag van 
f 235,000 voor het door den gemeenteraad 
vastgestelde, aan de eischen van het verkeer 
niet voldoende beantwoordende, plan te be
steden; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de raad 
der gemeente Groningen bij Ons in beroep is 
gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat de 
belangen van het verkeer over de Bontebrug 
alleszins voldoende zijn gediend door den 
aanleg van een nieuwe brug als die, waarop 
de begrootingspost betrekking heeft; dat er 
tegen de uitvoering van het aanvankelijke 
voorstel van Ged. Staten (draaibrug van 
10 m breedte) ook om technische redenen be
zwaar bestond; dat , toen het gemeentebe
stuur niet op het bedoelde voorstel van Ged. 
Staten wilde ingaan, Ged , Staten het project 
eener vaste oeververbinding naar voren heb
ben gebracht; dat burgemeester en wethou
ders hebben gemeend, hierop niet nader te 
moeten ingaan, omdat toch het raadsbesluit 
waarbij hun opdracht was verstrekt tot aan
leg van een nieuwe draaibrug, reeds was ge
vallen en het - mede met het oog op de 
urgentie van de diverse in het plan begrepen 
verbeteringswerken - gewenscht moest wor
den geacht, dat door Ged. Staten zoo spoedig 
mogelijk eene beslissing daaromtrent werd 
genomen; dat Ged. Staten de beteekenis van 
de Bontebrug voor het landsverkeer verre 
overschatten; dat toch de onderhavige brug 
in de toekomst slechts zal fungeeren als een 
verbinding tusschen twee stadswijken; dat 
de zoogenaamde provinciale ringweg, waarin 
de brug een schakel vormt, een geheel ander 
karakter heeft dan de beide in het uitbrei
dingsplan ontworpen ringwegen, welke tot 
taak zullen hebben, het daarvoor in aan
merking komende verkeer om de stad heen 
te leiden; dat de genoemde ringweg, als 
zijnde daarop niet berekend, een dergelijke 
functie niet blijvend vervullen kan; dat het 
hier inderdaad niet gaat om een brugver
binding van meer dan normale beteekenis; 
dat ook de overige in dezen provincialen 
ringweg gelegen bruggen een breedte van niet 
meer dan 8 m hebben; dat de vergelijking 
met de breedten van eenige andere bruggen, 
die Ged. Staten maken, niet opgaat, omdat 
de bestemming dier bruggen een andere dan 
die der Bontebrug is; dat zijns inziens aanleg 
van een vaste oeververbinding, zooals Ged. 
Staten willen, strijdig zou zijn met het ge
meentebelang; dat door de geringe doorvaart
hoogte de scheepvaart schade en ongerief zou 
ondervinden, terwijl voorts daarvan ook een 
direct financieel nadeel voor de gemeente zou 
zijn te verwachten, omdat de gemeente zich, 
voorzooveel het doorgaand scheepvaartver
keer hierdoor zou worden omgeleid, een deel 
van haar havengelden zou zien ontgaan; dat 
zijns inziens de begrootingswijziging alsnog 
behoort te worden goedgekeurd; 

O. dat het Ged. Staten niet vrijstaat, aan 

L. 1938. 

gemeentelijke begrootingen goedkeuring te 
onthouden, teneinde hunne meening over 
aangelegenheden, welke eigenaardig tot de 
gemeentelijke autonomie behooren, op te 
dringen aan het gemeentebestuur, tenzij uit 
geldelijke overwegingen, wat hier niet het 
geval is; 

dat in casu, wat er zij van de plannen tot 
vernieuwing van de Bontebrug, de gemeente
raad, na kennisneming van de tevoren door 
Ged. Staten ingebrachte bezwaren, heeft ge
meend bij zijne beslissing te moeten vast
houden aan zijn eigen project; 

dat dit project, als betreffende een brug, 
geheel gelegen binnen de bebouwde kom, ook 
niet kan gezegd worden op zoodanige wijze 
het doorgaand verkeer te raken, dat uit de

_ zen hoofde inmenging van hooger gezag ge
rechtvaardigd zou zijn; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte aan 
de begrootingswijziging de goedkeuring heb
ben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Groningen, aan het 
besluit van den raad der gemeente Groningen 
van 15 November 1937, n°. 4 II, tot wijziging 
van de gemeentebegrooting voor 1937, alsnog 
goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

13 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet Art. 170 j 0

• art. 
228c). 

Onder de uitdrukking "gemeentegel
den" zijn niet begrepen de geldmidde
len van een burgerlijke instelling van 
weldadigheid (i.c. het burgerlijk arm
bestuur). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
· Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente 's-Gravenpolder tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
12 Augustus 1938, n°. 203, Ie Afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sluit van 21 Juli daaraanvoorafgaande, strek
kende tot verzekering van gemeentegelden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 November 1938, n°. 641; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 December 1938 , 
n°. 35155, Afd. B. B.; 

0. dat Ged. Staten van Zeeland bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat 
bij hun schrijven van 8 Juli 1938, n°. 92 , 
Ie Afd., aan de gemeente 's-Gravenpolder 
o.m . is verzocht de gelden enz. van het bur
gerlijk armbestuur mede in de verzekering te 
betrekken, waarop het gemeentebestuur bij 
brief van 22 Juli 1938 C 1 n°. 3 1, heeft be
richt, dat de gemeenteraad niet b ereid is aan 
dat verzoek te voldoen; dat artikel 170 der 
gemeentewet in alinea I eischt, dat de raad 
alles regelt hetgeen de geldmiddelen der ge-

38 
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meen te aangaat; dat hij met name eene re
geling omtrent verzekering der gemeente
gelden tegen benadeeling door plaatselijke 
ambtenaren en bedienden of door anderen 
moet vaststellen ; dat het verband tusschen 
het re en 2e lid van artikel 170, namelijk de 
zorg voor de geldmiddelen der gemeente en 
de regeling van verzekering van de gemeen
tegelden tegen benadeelingen, reeds met zich 
brengt dat , ook al zoude in strikten zin geld 
onder een bepaald beheer als dat van het 
burgerlijk armbestuur niet als burgerrechte
lijk eigendom van de gemeente zijn aan te 
merken, wel degelijk verzekering tegen be
nadeeling van die gelden kan worden ge
eischt ; dat toch de gemeentelijke gelden of 
geldmiddelen door zoodanige benadeeling 
aanzienlijk zouden kunnen worden geschaad,. 
dewijl immers dan de gemeente tot subsidi
eering of hoogere subsidieering of misschien 
zelfs overneming van armenzorg zoude kun
nen worden verplicht ; dat , daar nu de raad 
zich heeft te verzekeren tegen alles wat de 
geldmiddelen of gelden der gemeente zou 
kunnen benadeelen door fraude, volkomen 
terecht geëischt kan worden, dat het burger
lijk armbestuur in de verzekering wordt be
trokken ; dat in het raadsbesluit van 's-Gra
venpolder dd. 21 Juli 1938 tot verzekering 
van gemeentegelden op grond van artikel 170, 
2e lid, dan ook ten onrechte de gelden onder 
beheer van het burgerlijk armbestuur niet 
zijn betrokken en de raad ook overigens ten 
onrechte niet bereid is daarvoor een verze
kerende regeling te treffen ; dat derhalve het 
raadsbesluit, dat krachtens artikel 228 der 
gemeentewet door Ged. Staten moet worden 
goedgekeurd, voor zoodanige goedkeuring 
niet vatbaar is ; 

dat de raad der gemeente 's-Gravenpolder 
in beroep aanvoert: dat hij van gevoelen is, 
dat het burgerlijk armbestuur voldoende ge
waarborgd is door den door den secretaris
ontvanger gestelden zakelijken borgtocht, 
groot f r ooo ; dat hij verder van meening is, 
dat door het aangaan van fraudeverzekerin
gen in het algemeen het verantwoordelijk
heidsgevoel van de comptabele ambtenaren 
ten aanzien van hun geldelijk beheer wordt 
verzwakt, daar zij niet meer met hun eigen 
vermogen aansprakelijk zijn ; dat twee zijner 
leden principieele bezwaren hebben tegen het 
sluiten van verzekeringen en daaraan niet 
willen medewerken, indien geen wettelijke 
v erplichting bestaat ; dat het burgerlijk arm
bestuur te 's-Gravenpolder een instelling van 
weldadigheid is, als bedoeld in artikel 2, 
re lid sub a, der Armenwet en is geplaatst op 
de lijst, bedoeld in artikel 3 dier wet; dat het 
burgerlij k armbestuur beschikt over een 
eigen kapitaal, bestaande u it onroerende 
goederen, effecten enz. en tot dusver nimmer 
eenige subsidie van de gemeente ontving, 
daar de inkomst en uit zijn eigen v ermogen 
toereikend zii n om zijn taak te , ervullen ; 
dat de onroerende goederen bij het kadaster 
staan ingeschreven ten name van de Groote 
Armen of Burgerlijk Armbestuur; dat Ged. 
Staten blijkens hun besluit het begrip " ge
meentegelden" van artikel 170 der gemeente
wet zoo ruim opvatten, dat daaronder ook de 

gelden, welke burgerrechtelijk eigendom van 
het burgerlijk armbestuur zijn, vallen; dat 
hij deze opvatting niet kan deelen en het bur
gerlijk armbestuur ziet als een betrekkelijk 
zelfstandige instelling met een eigen vermo
gen, waarvan de oorsprong onbekend is, dat 
zelfstandige rechtshandelingen verricht, be
houdens toezicht van gemeentebestuur en 
van Ged. Staten ; dat, indien het de bedoeling 
van den wetgever was geweest om ook de 
fraudeverzekering voor de gemeente-instel
lingen van weldadigheid verplicht te ~tellen, 
deze verplichting wel in de Armenwet zou 
zijn opgenomen, evenals dit in artikel 22 is 
geschied ten aanzien van de verzekering 
tegen brandschade ; 

0. dat ingevolge de artikelen 22 en vol
gende der Armenwet de geldmiddelen van 
een burgerlijke instelling van weldadigheid 
als het burgerlijk armbestuur te 's-Graven
polder geheel afzonderlijk van de gemeente
lijke geldmiddelen worden beheerd; 

dat met name een zoodanige instelling 
krachtens het bepaalde in artikel 27 der 
evengenoemde wet een eigen begrooting van 
ontvangsten en uitgaven heeft, die wel aan de 
goedkeuring van den gemeenteraad is onder
worpen, doch welke anders dan de begroo
tingen van de takken van dienst, als bedoeld 
in artikel 252 der gemeentewet, geheel los 
staat van de begrooting der gemeente zelve ; 

dat hieruit volgt , dat , wanneer de wet
gever, zooals in artikel 170 der gemeentewet, 
spreekt van gemeentegelden, de geldmidde
len van een burgerlijke instelling als de bo
venbedoelde daaronder niet kunnen zijn be
grepen, tenzij uit de geschiedenis van het 
tosttandkomen eener bepaling of uit eenige 
andere omstandigheid het tegendeel zou moe
ten worden afgeleid , hetgeen evenwel bij het 
laatstgenoemde artikel 170 niet het geval is ; 

dat het tegendeel ook niet kan voortvloei
en uit de omstandigheid: dat, zooals Ged. 
Staten hebben overwogen, al5 gevolg van een 
benadee!ing van de geldmiddelen van het 
burgerlijk armbestuur de gemeentelijke gel
den of geldmiddelen aanzienlijk zouden kun
nen worden geschaad, doordat de gemeente 
dan tot subsidieering of hoogere subsidiee
ring of misschien zelfs tot overneming van 
de armenzorg zou kunnen worden verplicht ; 

dat immers, al moge zulks op zichzelf een 
kern van waarheid bevatten, dit toch nimmer 
kan medebrengen, dat men aan den term 
,,gemeentegelden" in artikel 170 der gemeen
tewet een ruimere beteekenis zou mogen toe
kennen dan zich met het bovenstaande ver
draagt ; 

dat m et het oog op het vorenstaande het 
besluit van Ged. Staten niet kan worden ge
handhaafd ; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met v ernietiging van het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Zeeland, het be
sluit van den raad der gemeente 's-Graven
polder van 21 Juli 1938 tot verzekering van 
gemeentegelden alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A. B .) 
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14 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
13). 

Bij de beslissing of er in een bepaald 
geval recht op steun ingevolge art. 13 
bestaat, moet, in verband met de in het . 
2e lid sub c gebezigde uitdrukking "be
gaanbaren weg", worden uitgegaan van 
de in dit geval ter beschikking staande 
wegen, zoodat, waar de woningen der 
kinderen nu eenmaal zoodanig zij n ge
legen, dat geen enkele school voor hen 
bereikbaar is zonder het oversteken van 
een waterweg, en deze waterweg der
halve noodzakelijkerwijze deel moet 
uitmaken van den door deze kinderen 
af te leggen weg, de gemeenteraad bij 
zijne beslissing terecht is uitgegaan van 
den kortsten, meest begaanbaren en 
veiligen weg, welke er voor de kinderen 
mogelijk is. 

Het feit, dat het afleggen van den 
weg te water voor appellanten onver
mijdelijke kosten medebrengt doet niet 
ter zake, nu art. 13 het recht op steun 

. slechts geeft voor het geval, dat de 
school op een afstand van meer dan 4 
km is gelegen van de woningen der 
kinderen. 

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

door S . Katlijk, J. van Breugel, J . de Haan, 
Chr. de Koning en A. Boersma, allen te 
Sliedrecht, tegen de besluiten van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 14 Juni/7 Juli 1938, 
B . n° . 2552, (4e afdeeling) , G.S., onderschei
denlijk nummers 376/1, tot en met 376/5, 
waarbij, met handhaving van het besluit 
van den raad der gemeente Sliedrecht, van 
21 Maart 1938, waarbij afwijzend is beschikt 
op hunne verzoeken om hun overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 13 der Lager-Onder
wijswet 1920 eene tegemoetkoming te ver
leenen in de kosten van vervoer van hunne 
kinderen naar een school te Hardinxveld, het 
daartegen door ieder hunner ingestelde be
roep ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 November 1938, n°. 665; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
10 December 1938, n°. 14199, Afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

0. dat de raad der gemeente Sliedrecht bij 
zijn besluit van 21 Maart 1938 afwijzend 
heeft beschikt op de verzoeken van S. Katlijk, 
J . van Breugel, J. de Haan, A. Boersma en 
Chr. de Koning, allen aldaar wonende, om 
hun overeenkomstig het bepaalde bij artikel 
13 der Lager-Onderwijswet 1920 een tege
moetkoming t e verleenen in de kosten van 
vervoer van hunne kinderen naar een school 
te Hardinxveld ; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat het door Kadijk , Van Breugel en 
De Haan voor hunne kinderen gewenschte 
onderwijs op scholen van verschillende rich
ting in de gemeente Sliedrecht kan worden 
ontvangen, welke scholen op een afstand, ge-

l 

meten langs den kortsten voor kinderen vol
doend begaanbaren (bevaarbaren) en veiligen 
weg (waterweg) , van minder dan v ier kilo
meter verwijderd zijn van de woningen der 
leerplichtige kinderen ; dat het door Boersma 
en De Koning voor hunne kinderen ver
langde onderwijs kan worden ontvangen op 
de school voor gereformeerd schoolonderwijs 
te Hardinxveld, alwaar hunne kinderen reeds 
thans ter school gaan en welke school op een 
afstand, gemeten langs den kortsten voor 
kinderen voldoend begaanbaren (bevaar
baren) en veiligen weg (waterweg) , van min
der dan vier kilometer verwijderd is van de 
woningen der leerplichtige kinderen; 

dat, nadat S . Katlijk, J. van Breugel, J . de 
Haan, A. Boersma en Chr. de Koning van 
dit besluit in beroep waren gekomen bij 
Ged. Staten van Zuid-Holland, dit college 
bij zijne besluiten van 14 Juni/7 Juli 1938, 
B. n°. 2552 (4e afdeeling) , G. S . nummers 
376/1-5, deze beroepen ongegrond heeft 
verklaard, daarbij overwegende, dat de ap
pellanten in hunne aanvragen aan den raad 
hebben medegedeeld geen verklaring, als 
bedoeld in a rtikel 13, tweede lid sub b, der 
Lager-Onderwijswet 1920 te kunnen over
leggen, aangezien binnen een afstand van 
vier kilometer van hunne woningen geen 
scholen gelegen zijn, waar hunne leerplich
tige kinderen het onderwijs van de door hen 
gewenschte richting kunnen ontvangen; 
dat de appellanten in dat verband er in 
hunne adressen aan den raad op wijzen, dat 
de afstand van woning tot school dient ge
meten te worden langs den kortsten voor 
kinderen voldoend begaanbaren en veiligen 
weg; dat de appellanten blijkens hunne adres
sen van beroep meenen, dat, in verband met 
dit laatste, scholen, welke slechts te bereiken 
zijn nadat eerst de rivier de Merwede is over
gestoken, buiten aanmerking dienen te wor
den gelaten; dat deze meening echter onjuist 
is; dat zulks reeds hieruit blijkt, dat de ap
pellanten zelf voor hunne berekening van 
den weg naar de bijzondere school van de 
door hen gewenschte richting te Hardinxveld, 
in feite eveneens de rivier de Merwede als 
onderdeel van dien weg moeten aanmerken; 
dat toch hunne woningen zoodanig zijn ge
legen, dat geen enkele school van daaruit 
bereikbaar is, zonder dat men vooraf de 
meerbedoelde rivier is overgezet; dat het 
voorschrift van artikel 13, eerste lid sub c, 
der wet zich er dan ook niet tegen verzet om, 
in gevallen als het voorliggende, bij de keuze 
van den weg, waarlangs de in dit wetsartikel 
bedoelde afstand van 4 kilometer moet 
worden gemeten, een route te kiezen, waar
bij, voor zoover zulks inderdaad noodig is, 
van de meerbedoelde rivier gebruik wordt 
gemaakt; dat uiteraard het gemelde wets
voorschrift , dat in gevallen als het onder
werpelijke elk gedeelte van den weg begaan
baar zij , doch slechts bedoelt aan te geven, 
dat steeds, voor zoover metterdaad mogelijk , 
de te kiezen weg, waarlangs de meerbedoel
de afstand wordt gemeten, voor kinderen 
voldoend begaanbaar en veilig zij ; dat met 
het vorenstaande rekening houdend moet 
worden aangenomen, dat o.m. de gerefor
meerde bijzondere school voor gewoon lager 
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onderwijs te Sliedrecht in wijk B. no. 809, 
welke eene school is van de door de appel
lanten S. Katlijk, J. van Breugel en J. de 
Haan voor hunne kinderen gewenschte 
richting, alsmede de door de appellanten 
Chr. de Koning en A. Boersma bedoelde 
school te Hardinxveld op minder dan 4 km 
afstand van de woningen hunner kinderen 
zijn gelegen; dat toch de afstanden van de 
woningen van de appellanten Katlijk, Van 
Breugel en De Haan naar de evengenoemde 
school te Sliedrecht, berekend langs den 
kortsten voor kinderen voldoend begaanba
ren en veiligen weg naar de naastbijgelegen 
aanlegplaats aan de zuidzijde van de rivier 
de Merwede, vervolgens over deze rivier naar 
de aanlegplaats nabij de Sliedrechtsche gas
fabriek aan de noordzijde van de rivier en 
voorts van deze laatste aanlegplaats af langs 
den kortsten, voor kinderen voldoend be
gaanbaren en veiligen weg naar de gemelde 
school, in totaal respectievelijk 3216, 3801 en 
38n m bedragen, terwijl de afstanden van 
de woningen van de appellanten De Koning 
en Boersma naar de door hen bedoelde school 
te Hardinxveld, gemeten langs den kortsten, 
voor kinderen voldoend begaan baren en vei
ligen weg naar de naastbij gelegen aanleg
plaats aan de zuidzijde der rivier de Merwede, 
vervolgens over die rivier naar de aanleg
plaats van Houwelingen aan de noordzijde 
der Merwede en vervolgens langs den kortsten 
voor kinderen voldoend begaanbaren en vei
ligen weg naar de gereformeerde bijzondere 
lagere school te Beneden-Hardinxveld n°. 
334, in totaal respectievelijk l2IO en lIIS m 
bedragen; dat mitsdien de appellanten, nu 
zij op den hierbedoelden steun aanspraak 
willen maken, ter voldoening aan het bepaal
de onder b in artikel 13, 2e lid, der wet, een 
verklaring hadden moeten overleggen, be
helzende, dat zij tegen de richting van het 
onderwijs van alle bijzondere scholen voor 
gewoon lager onderwijs, gelegen binnen den 
atstand van vier kilometer van de woningen 
der kinderen, overwegende bezwaren hebben; 
dat, nu zoodanige verklaring niet door hen is 
overgelegd, de raad terecht de ingediende 
aanvragen heeft afgewezen; 

dat van deze beslissing bij Ons in beroep 
zijn gekomen: 

1°. S. Katlijk, J. van Breugel en J. de 
Haan, ieder voor zich aanvoerende, dat er 
geen enkele lagere school in de omgeving van 
zijn woning is gelegen, welke langs een weg 
van minder dan 4 km te voet bereikbaar is; 
dat zijne kinderen derhalve voor schoolbe
zoek noodzakelijkerwijze zijn aangewezen op 
vervoer te water, hetgeen trouwens ook door 
den gemeenteraad niet wordt betwist; dat 
aan dit vervoer te water onvermijdelijk 
kosten zijn verbonden; dat volgens artikel 13 
der Lager-Onderwijswet 1920 geen recht op 
de vergoeding van vervoerkosten bestaat, in
dien er tusschen de woning en de school een 
voor kinderen voldoend begaanbare en veili
ge weg is gelegen, welke korter is dan 4 km 
(artikel 13, lid 2, onder c) ; dat de wet hier 
uitdrukkelijk spreekt van een begaanbaren 
weg, hetwelk nu eenmaal iets anders is dan 
een bevaarbare weg, zoodat het rechtens niet 
toelaatbaar is deze beide aanduidingen iden-

tiek te verklaren; dat een weg in zijn geheel 
begaanbaar moet zijn, óf anders niet begaan
baar is; dat dit laatste het geval is, wanneer 
een gedeelte van dien weg slechts per vaartuig 
is af te leggen; dat Ged. Staten dus ten on
rechte de begaanbaarheid aannemen, hoewel 
·zij geconstateerd hebben, dat een gedeelte 
alleen bevaarbaar is; dat dit alles in dit ver
band nog te meer klemt, wanneer, zooals in 
casu, het afleggen van den weg te water on
vermijdelijk kosten mede brengt; 

2°. Chr. de Koning en A. Boersma, ieder 
voor zich aanvoerende, dat het geen betoog 
behoeft, dat een rivier niet "voldoend be
gaanbaar" voor kinderen is en onder "veilige 
weg" in artikel 13, tweede lid, onder c, van 
de Lager-Onderwijswet 1920 niet wordt ver
staan, gelijk de raad van Sliedrecht meent, 
een "waterweg" ; dat de raad van Sliedrecht 
blijkbaar den afstand tusschen zijne woning 
en de school, waarop het gewenschte onder
wijs kan worden ontvangen, heeft doen be
palen hemelsbreed, hetgeen niet juist moet 
worden geacht (Onze besluiten van 4 Augus
tus 1922, n°. 69, en 9 Juli 1931, n°. 120); dat 
burgemeester en wethouders in hun voorstel 
aan den raad van Sliedrecht te dezer zake wel 
aanvoeren, dat de landweg via Dordrecht en 
Dubbeldam naar Hardinxveld wellicht niet 
voldoende begaanbaar en veilig is voor kin
deren, doch dat deze overweging er niet toe 
mag leiden om den waterweg, de rivier "de 
Merwede", wel aan te merken als een weg, 
waarop in artikel 13 der Lager-Onderwijswet 
1920 wordt gedoeld; 

0. dat ingevolge artikel 13, tweede lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, financieele steun, 
als bedoeld in het eerste lid van dat artikel, 
slechts kan worden verleend, indien o.m. 
voldaan is aan deze twee voorwaarden: 
b. indien het betreft het bezoeken van eene 
bijzondere school voor gewoon of uitgebreid 
lager onderwijs, moet door de ouders, voog
den, of verzorgers der kinderen schriftelijk 
zijn verklaard, dat zij tegen de richting van 
het onderwijs van alle zoodanige scholen, 
gelegen binnen den afstand van vier kilo
meter van de woning der kinderen, over
wegende bezwaren hebben; c. de afstand van 
vier kilometer wordt gemeten langs den 
kortsten voor kinderen voldoend begaan
baren en veiligen weg; 

dat blijkens de stukken de woningen van 
de appellanten De Koning en Boersma min
der dan 4 km verwijderd liggen van de 
school, waar het door hen voor hunne kinde
ren gewenschte onderwijs wordt gegeven, 
terwijl de drie overige appellanten, die aan
spraak maken op een tegemoetkoming in de 
kosten van het vervoer van hunne kinderen 
naar een op een afstand van meer dan 4 km 
van hunne woningen gelegen bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs in de ge
meente Hardinxveld, geen schriftelijke ver
klaring hebben overgelegd, als bedoeld in 
artikel 13, tweede lid sub b, niettegenstaande 
er blijkens de stukken bijzondere scholen 
binnen den afstand van 4 km van de wo
ningen der kinderen zijn gelegen; 

dat mitsdien de gemeenteraad terecht op 
de onderwerpelijke aanvragen afwijzend 
heeft beschikt; 
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dat de appellanten weliswaar van meening 
blijken, dat zij in ieder geval recht op steun 
in den zin van artikel 13 hebben, omdat geen 
enkele school voor hunne kinderen te berei
ken is dan door de rivier de Merwede over te 
steken en hier dus niet kan worden gesproken 
van een voor kinderen voldoend begaanba
ren en veiligen weg, als bedoeld in artikel 13, 
tweede lid, sub c, doch dat dit niet opgaat; 

dat toch bij de beslissing, of er in een be
paald geval recht op steun ingevolge artikel 
13 bestaat, uiteraard moet worden uitgegaan 
van de in dit geval ter beschikking staande 
wegen, zoodat, waar de woningen der hier
bedoelde kinderen nu eenmaal zoodanig zijn 
gelegen, dat geen enkele school voor hen be
reikbaar is zonder het oversteken van een 
waterweg en deze waterweg derhalve nood
zakelijkerwijze deel moet uitmaken van den 
door deze kinderen af te leggen weg, de ge
meenteraad bij zijne beslissing terecht is uit
gegaan van den kortsten, meest begaanbaren 
en veiligen weg, welke er voor de hierbedoelde 
kinderen mogelijk is; 

dat de appellanten De Koning en Boersma 
nog aanvoeren, dat de gemeenteraad van 
Sliedrecht den afstand tusschen hunne wo
ningen en de school, waar het voor hunne 
kinderen gewenschte onderwijs wordt ge
geven, blijkbaar hemelsbreed heeft gemeten, 
doch dat volgens het rapport van den bij 
deze zaak betrokken Inspecteur van het 
Lager Onderwijs deze veronderstelling niet 
juist is; 

dat de drie overige appellanten er nog op 
wijzen, dat het afleggen van den weg te 
water onvermijdelijke kosten voor hen mede
brengt, doch dat ook dit aan de juistheid van 
de door den gemeenteraad genomen beslis
sing niet kan afdoen, nu artikel 13 het recht 
op steun slechts geeft voor het geval, dat de 
school op een afstand van meer dan 4 km 
is gelegen van de woning der kinderen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 

14 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39bis). 

Het bestuur der gemeente, op wier 
kosten de verpleging geschiedt, heeft 
bij zijn verzoek aan Ged. Staten met 
name te vermelden de andere gemeen
te, die, naar zijn meening als hoofd
verblijf zou moeten worden aangemerkt. 
Een verzoek een nader door Ged. Sta
ten aan te wijzen gemeente met de 
kosten te belasten, is dan ook door 
Ged. Staten terecht niet-ontvankelijk 
verklaard. Het verzoek van het ge
meentebestuur, in beroep bij de Kroon, 
om een bepaalde gemeente met de kos
ten te belasten is , naar den eisch van 
goede proces-orde, niet toelaatba·ar, 
daar de Kroon niet bevoegd is, in eer
ste en hoogste ressort in deze uitspraak 
te doen. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van Die
penveen tegen het besluit van Ged. Staten 
van Overijssel van 23 Augustus 1938, n°. 
9884 
--, 2e afdeeling, waarbij niet ontvankelijk 
7238 
is verklaard het verzoek van het gemeente
bestuur van Diepenveen om op grond van 
artikel 39bis der Armenwet te beslissen, dat 
de kosten van verpleging van F. Walstra ten 
bedrage van f 352,50, welke aanvankelijk 
foor de gemeente Diepenveen zijn voldaan, 
zullen komen ten Jaste van de nader aan te 
wijzen gemeente, alwaar Walstra, ten tijde 
van zijne opneming in de inrichting tot ver
pleging van zieken, hoofdverblijf of meer 
duurzaam verblijf zou hebben gehad, of, sub
sidiair, ten laste van het Rijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 November 1938, n°. 666; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 December 
1938, n°. 13039, afdeeling Armwezen; 

0 . dat, nadat Franciscus Walstra, geboren 
te Groningen l Januari 1875, wien op 31 De
cember 1937 onder de gemeente Diepenveen 
op den weg Deventer-Raalte een ongeval 
overkomen was, op last van een te Olst wo
nenden geneesheer naar Deventer was ver
voerd en aldaar in het Sint J ozefziekenhuis 
ter verpleging was opgenomen, waarvan 
de kosten (met inbegrip van operatieve heel
kundige behandeling) ten bedrage van 
f 352.50 door de gemeente Diepenveen aan
vankelijk en onder voorbehoud zijn betaald, 
burgemeester en wethouders van Diepenveen 
aan Ged. Staten van Overijssel hebben ver
zocht te beslissen, dat deze kosten ten Jaste 
komen van de nader aan te wijzen gemeente, 
alwaar Walstra ten tijde van zijn opneming 
in de voormelde inrichting hoofdverblijf of 
meer duurzaam verblijf zou hebben gehad , 
of, subsidiair ten laste van het Rijk; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 23 Au
gustus 1938, n°. 9884/7238, 2e afdeeling, dit 
v~rzoek niet-ontvankelijk hebben verklaard, 
Uit overweging, dat, naar aan hun college 
ambtshalve bekend is, F. Walstra viel aan te 
merken als een arme, zijn opneming in de 
ziekeninrichting niet zonder gevaar voor ziin 
leven of gezondheid kon worden uitgesteld 
en zijn verpleging in de inrichting tot het 
verplegen van zieken (het Sint Jozef-zieken
huis te Deventer) heeft plaats gehad op kos
ten van de gemeente Diepenveen; dat even
wel een verzoek tot het toepassen van artikel 
39bis der Armenwet slechts dan kan worden 
ontvangen, indien het bestuur der eerst
bedoelde gemeente verzoekt de gemaakte of 
nog te maken kosten te brengen ten laste van 
eene bepaalde aangewezen gemeente, alwaar 
de arme ten tijde zijner opneming in de in
richting hoofdverblijf of meer duurzaam ver
blijf zou hebben gehad; dat het bestuur der 
gemeente Diepenveen een zoodanige aan
wijzing niet heeft gedaan en, op hunnerzij ds 
gedane navraag, bericht heeft tot het aan
wijzen eener gemeente van hoofdverblijf of 
meer duurzaam verblijf niet in staat te zijn; 
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dat - ten overvloede - uit hetgeen aan dit 
college ambtshalve bekend is geworden, kan 
worden afgeleid het vermoeden, dat Walstra 
ten tijde van zijne opneming in de inrichting 
in geen enkele gemeente hoofdverblijf of 
meer duurzaam verblijf had, daar hij een 
zwervend leven placht te leiden; dat ten 
slotte ook het subsidiaire verzoek van het 
gemeentebestuur van Diepenveen niet kan 
worden ontvangen, daar de wet een aanspra
kelijkheid van het Rijk voor kosten van zie
kenverpleging van armlastige patiënten zon
der woonplaats niet kent; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Diepenveen bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat de wet in dit 
geval de aansprakelijkheid tot betaling voor 
de gemeente Diepenveen niet erkent; dat 
Ged. Staten zelf hebben verzocht voorloopig 
te betalen, om daarna terugbetaling te vor
deren, conform het bepaalde in artikel 39qis 
der Armenwet ; dat bij nader onderzoek is 
gebleken, dat Walstra meermalen nachtver
blijf heeft gehad te Deventer ; dat zij, mede 
in verband hiermede en gelet op het feit, dat, 
toen om onderstand voor hem verzocht werd, 
Walstra zich te Deventer bevond, verzoeken, 
met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel, te bepalen, 
dat de bedoelde kosten komen ten laste van 
de gemeente Deventer; 

0 . dat artikel 39bis, Ie lid der Armenwet 
inhoudt, dat, indien een arme, die op kosten 
van een gemeente of van een aldaar gevestig
de burgerlijke instelling wordt verpleegd in 
een inrichting tot verpleging van zieken, ten 
tijde van de opneming in die inrichting 
hoofdverblijf had in eene andere gemeente, 
het bestuur der eerstbedoelde gemeente of 
de aldaar gevestigde burgerlijke instelling 
tot Ged. Staten het verzoek kan richten te 
besli~sen, dat de kosten van vervoer naar en 
de verpleging in de ziekeninrichting komen 
ten laste van die andere gemeente, waarna 
ingevolge het derde lid, in veóand met het 
2de lid van dit artikel, Ged. Staten of Wij 
beslissen, al naar gelang de bij de zaak be
trokken gemeenten in één dan wel in meer 
dan één provincie zijn gelegen; 

dat hieruit volgt, dat het bestuur van de 
gemeente, op wier kosten de verpleging ge
schiedt, bij zijn, ingevolge de voormelde 
wetsbepaling, tot Ged. Staten gericht ver
zoek met name heeft te .rermelden de andere 
gemeente, die, naar zijne meening, ten tijde 
van de opneming van den patiënt in de 
ziekeninrichting als zijn hoofdverblijf zou 
moeten worden aangemerkt en deswege met 
de kosten van vervoer en verpleging ware te 
belasten ; 

dat, nu het gemeentebestuur van Diepen
veen zulks niet gedaan heeft, maar volstaan 
heeft met te verzoeken een nader door Ged. 
Staten aan te wijzen gemeente met de be
doelde kosten te belasten, Ged. Staten te
recht dit gemeentebestuur in zijn bovenver
meld verzoek niet-ontvankelijk hebben ver
klaard; 

dat het gemeentebestuur thans, in beroep, 
verzoekt de gemeente Deventer met de meer
bedoelde kosten te belasten, doch dat naar 
den eisch van goede proces-orde, een zoo-

danige wijziging van het aanvankelijk ge
daan verzoek niet toelaatbaar is; 

dat toch, door alsnog de gemeente Deven
ter in deze aangelegenheid te betrekken, het 
bestuur dezer gemeente van een instantie 
zou worden beroofd; 

dat Wij in ieder geval niet bevoegd zijn, in 
eerste en hoogste ressort in deze uitspraak 
te doen; 

dat de bestreden besli~ing van Ged. Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

15 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet Art. 101 j 0

• art. 
232). 

Aan den eisch, dat een besluit van 
Ged. Staten tot weigering van goed
keuring met redenen moet zijn om
kleed, wordt niet voldaan, nu het be
sluit niet inhoudt de gronden, waarop 
naar de meening van Ged. Staten aan 
het raadsbesluit goedkeuring moet wor
den onthouden, doch uitsluitend de 
mededeeling behelst, dat hun college 
bezwaar moet maken zijn goedkeuring 
aan het raadsbesluit te verleenen op 
grond van een bericht van den Minis
ter van Binn. Zaken mede namens zijn 
ambtgenoot van Financiën, dat het 
raadsbesluit bezwaar ontmoet, omdat 
de gemeente zich in verband met haar 
financieelen toestand zooveel mogelijk 
dient te onthouden van niet-verplichte 
uitgaven. 

Het toekennen van aanspraak op 
weduwenpensioen, als bedoeld bij art. 
101 7e lid, moet voor een noodlijdende 
gemeente ongewenscht worden geacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Smallingerland tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van I April 1938, n°. 93, afdeeling 2, waar
bij goedkeuring is onthouden aan het raads
besluit van 27 Januari 1938, tot wijziging 
van de verordening, regelende de uitkeering 
van wachtgeld en pensionneering van wet
houders; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 13 Juli 1938, n°. 316, 28 September 1938, 
n°. 316/127 en 23 November 1938, n°. 316/162; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 December 
1938, n°. 35182, afd. B .B .; 

0. dat de raad van Smallingerland in zijne 
vergadering van 27 Januari 1938 heeft be
sloten tot wijziging van de verordening, re
gelende de uitkeering van wachtgeld en de 
pensionneering van wethouders. in dier voe
ge, dat aan deze verordening bepalingen 
worden toegevoegd omtrent de pensionnee
ring van weduwen van wethouders; 
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dat Ged. Staten van Friesland aan dit 
raadsbe5luit hun goedkeuring hebben ont
houden, op grond, dat Onze Minister van 
Binnenlandsche Zaken mede namens Onzen 
Minister van Financiën had bericht, dat het 
voormelde raadsbesluit bezwaar ontmoette, 
omdat de gemeente zich in verband met haar 
financieelen toestand zooveel mogelijk dient 
te onthouden van niet verplichte uitgaven; 

dat van dit besluit de raad van Smallinger
land bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat reeds sedert 1926 in zijne gemeente 
een regeling bestaat omtrent de pensionnee
ring, later uitkeering van wachtgeld en pen
sionneering van wethouders, welke regeling 
in het leven is geroepen, omdat de waarne
mers van deze functie in hun bestaan worden 
benadeeld, welk persoonlijk nadeel na het af
treden van den wethouder doorwerkt, zoodat 
een tegemoetkoming uit de gemeentekas 
niet alleen billijk, doch vooral rechtvaardig 
is; dat dit nadeel natuurlijk niet beperkt 
blijft en kan blijven tot den drager van deze 
functie, maar zijn gezin in gelijke mate treft; 
dat dit geldelijke nadeel zeer scherp wordt 
gevoeld, wanneer de gepensionneerde wet
houder door den dood aan zijn gezin komt te 
ontvallen, omdat dan ook zelfs het genot van 
pensioen onmiddellijk wordt beëindigd en 
dit de achterblijvenden, in het bijzonder de 
weduwe, in zorgelijke omstandigheden kan 
brengen; dat die omstandigheden worden 
verzwaard, juist omdat het gezinshoofd de 
functie van wethouder heeft bekleed, waar
door als gevolg de keuze van wethouders be
moeilijkt wordt; dat dit niet in de bedoeling 
van den wetgever kan hebben gelegen, waar
om de mogelijkheid van pensionneering aan 
den gemeenteraad is overgelaten, die uiter
aard de gevolgen, als hiervoor zijn aange
geven, beter en met meer kennis van zaken 
kan beoordeelen dan eenig ander bestuur of 
autoriteit; dat hij de motiveering van de 
weigering van Ged. Staten in dit verband 
beschouwd, op zijn zachtst gesproken zon
derling vindt, aangezien daardoor de pen
sionneering in artikel 101 der gemeente
wet bedoeld, volkomen wordt beheerscht 
door de financieele positie, in casu de al of 
niet noodlijdendheid der gemeente; dat im
mers bij doorvoering van deze opvatting in 
geen der noodlijdende - of daarmede gelijk 
te stellen gemeenten een pensioenregeling 
als hierbedoeld zou kunnen worden inge
voerd, hetgeen ongetwijfeld tot funeste ge
volgen voor die gemeenten zou moeten lei
den; dat de al of niet pensionneering van 
weduwen van wethouders niet uitsluitend 
en alleen mag worden beheerscht door de 
financieele positie der gemeente, maar door 
de vraag, of het noodzakelijk is, dat de ge
meente financieele tegemoetkoming geeft aan 
den oud-wethouder en diens gezin om de na
deelige gevolgen, zooveel als de wet toelaat, 
op te heffen, die uit het bekleeden van deze 
functie voor de betrokkenen voortspruiten; 
dat hij deze uitgaven uit moraliteitsover
wegingen als "verplichte uitgaven" niet 
achter kan stellen bij tal van lasten, die 
slechts, omdat ze in een wet genoemd zijn, 
wel door de gemeente mogen worden gedra
gen; dat hij integendeel in staat is een groote 
reeks van zoogenaamde verplichte uitgaven 

aan te wijzen, die, beschouwd uit een oog
punt van gemeentelijk, d.w.z. plaatselijk 
belang, verre ten achter moeten staan bij 
die, welke uit een pensioenregeling, als waar 
het hier om gaat, zullen voortspruiten; dat 
ten slotte de oirbaarheid van eenige uitgaaf 
ook in een noodlijdende gemeente niet moet 
en mag worden beheerscht door de vraag, 
of die "verplicht", d.w.z. bij een wet door 
de gemeente te dragen is opgelegd, maar wel 
door de omstandigheid, of ze moreel geoor
loofd is en in het belang der gemeente; 
dat in de gegeven omstandigheden hierbij 
komt, dat de uit de gewijzigde pensioen
regeling voortspruitende lasten zeer gering 
zullen zijn; dat op deze gronden de reden 
van weigering van Ged. Staten hem volmaakt 
onjuist voorkomt en hem een verkeerde 
wetstoepassing lijkt, waartegen hij meent 
beroep te moeten instellen; 

0. dat een wijzigingsverordening, als hier 
door den gemeenteraad van Smallingerland 
is vastgesteld, krachtens artikel IO 1, 9e · lid 
der gemeentewet de goedkeuring van Ged. 
Staten behoeft, waarbij de artikelen 230, 
231, 232, 235, 236 en 237 van toepassing zijn 
verklaard; 

dat ingevolge artikel 232 der gemeentewet 
een besluit van Ged. Staten, waarbij de goed
keuring geweigerd wordt, altijd met redenen 
is omkleed; 

dat in het onderwerpelijke geval aan dezen 
eisch niet is voldaan, aangezien het bestreden 
besluit van Ged. Staten van Friesland niet 
inhoudt de gronden, waarop naar de meening 
van Ged. Staten aan het raadsbesluit de goed
keuring moet worden onthouden, doch uit
sluitend de mededeeling behelst, dat hun 
college bezwaar moet maken zijn goedkeu
ring aan het raadsbesluit te verleenen op 
grond van een bericht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mede namens 
zijn ambtgenoot van Financiën, dat het 
raadsbesluit bezwaar ontmoet, omdat de ge
meente zich in verband met haren financi
eelen toestand, zooveel mogelijk dient te 
onthouden van niet verplichte uitgaven; 

dat het bestreden besluit mitsdien niet 
kan worden gehandhaafd; 

0. ten aanzien van de zaak zelve, dat de 
onderwerpelijke wijziging en aanvulling van 
de bovengenoemde verordening Onzes in
ziens niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat toch het toekennen van aanspraak op 
weduwepensioen, als bedoeld bij artikel 101, 
7e lid, der gemeentewet, waartoe de gemeen
te krachtens deze wetsbepaling geenszins 
verplicht is, voor eene noodlijdende gemeente 
als Smallingerland ongewenscht moet wor
den geacht; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland van I April 
1938, n°. 93, afdeeling 2, als niet voldoende 
aan den eisch gesteld bij artikel 232, juncto 
artikel 101 der gemeentewet aan het besluit 
van den raad der gemeente Smallingerland 
van 27 Januari 1938 alsnog uit hoofde hier
boven vermeld, de goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B .) 
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,5 December ,938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Reglement autovervoer per
sonen Art. 9 j 0

• art. u). 
Een verzoek om overdracht van een 

autobusvergunning behoort niet te wor
den geweigerd, tenzij bijzondere rede
nen, in het bijzonder zoodanige, welke 
zijn ontleend aan de geschiktheid van 
dengeen, aan wien de vergunning wordt 
overgedragen, zich daartegen verzetten. 
Tegen ongewenschte concurrentie met 
de Ned. Spoorwegen kan bij de goed
keuring van de dienstregelingen en de 
tarieven worden gewaakt. De vraag of 
aan den over te dragen dienst, waar
voor vergunning is verleend, behoefte 
bestaat, kan in dezen stand der zaak 
geen punt van overweging uitmaken. 
Het gaat niet aan, met het oog op de 
mogelijkheid van ingrijpende wijziging 
van den verkeerstoestand na ,940 
thans partieel in te grijpen in den be
staanden toestand door weigering van 
een overdracht, waartegen op zichzelf 
geenerlei bezwaar kan worden gemaakt. 

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

door M. Geel, autobusdienstondememer, te 
Schagen, den gemeenteraad van Wieringen 
en burgemeester en wethouders van Anna 
Paulowna tegen de beschikking van de Com
missie, bedoeld in artikel 5 van het Regle
ment Autovervoer Personen, van 22 Januari 
1938, n°. 240, waarbij afwijzend is beschikt 
op het verzoek om overdracht van de auto
busvergunning Schagen-den Oever over Van 
Ewijcksluis van M. Geel, voornoemd, aan de 
Naamlooze Vennootschap "Atbonta", te 
Anna Paulowna; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 November 1938, n°. 681; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 14 December 1938, n°. 536, 
Afdeeling V ervoer- en Mijnwezen; 

0. dat de voormelde beschikking vari de 
genoemde Commissie steunt op de overwe
ging, dat bij beschikkingen op verzoeken tot 
overdracht van vergunningen voor de uit
oefening van autobusdiensten slechts werd 
nagegaan of degeen, aan wien de vergunning 
werd overgedragen, de vereischte waarborgen 
voor een behoorlijke exploitatie daarvan kon 
bieden; dat bevordering van verkeerscoör
dinatie met alle daartoe ten dienste staande 
middelen noodzaakt in bepaalde gevallen af 
te wijken van de voren aangeduide juris
prudentie, ten einde te beletten, dat tenge
volge van een vergunningsoverdracht de 
vervoervoorziening eener streek niet in den, 
in het algemeen belang, meest gewenscht ge
achten vorm kan geschieden; dat door het 
volgen van de vorenomschreven gedragslijn 
ontstane schade in de meeste gevallen zal 
kunnen worden gecompenseerd door ver
gunningsoverdracht aan den daarvoor het 
meest in aanmerking komenden autobus
dienstondernemer, dan wel door het ver
strekken van schadevregoeding door be
langhebbende bij een verzoek om intrekking 

der betrokken vergunning; dat, ook in af
wachting van de mogelijkheid tot ingrijpende 
wijziging van den verkeerstoestand, welke 
1 Januari 1941 in werking zal kunnen treden, 
systematisch gebruik zal moeten worden ge
maakt van elk verzoek betreffende een auto
busdienst, teneinde dit te toetsen aan het 
verkeersbeeld, dat de toekomst zal moeten 
opleveren; dat inwilliging van het onder
havige verzoek, bezien in het licht van 
vorenstaande overwegingen, voor de toe
komst het voordeel zal opleveren, dat het 
aantal concurreerende diensten op het eiland 
Wieringen met één zou worden verminderd; 
dat de aanvragende Naamlooze Vennoot
schap "Atbonta" in dat geval haar bestaande 
diensten zou zien uitgebreid met het traject 
"Veerburg-Schagen"; dat hieraan echter geen 
behoefte bestaat en ongewenschte concurren
tie zal kunnen worden aangedaan, waardoor 
de vervoervoorziening van de streek voor de 
toekomst niet wordt gebaat, aangezien 
Schagen met het eiland Wieringen langs een 
andere route reeds autobusverbinding heeft 
en voor de verbinding "Schagen-Den Hel
der" in één hand, in verband met de belan
gen der Spoorwegen en een daaromtrent 
vroeger in hoogste instantie genomen beslis
sing, geen enkele aanleiding bestaat; dat ver
betering van de exploitatie door de "At
bonta", welke verwacht mag worden, de 
vervoervoorziening van de streek voor de 
toekomst bepaaldelijk schade zal kunnen 
doen; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren: 
1°. M. Geel: dat in de vergadering der Com

missie, waarin de onderwerpelijke zaak werd 
behandeld, tegen de gevraagde overdracht 
bezwaar is gemaakt door de Naamlooze Ven
nootschap H.A.B.O., die naar voren bracht, 
dat zij reeds voldoende in het vervoer den 
Oever-Schagen voorziet, en het dus geen zin 
zou hebben deze gevraagde overdracht goed 
te keuren; dat dit echter niet juist is; dat 
door de Naamlooze Vennootschap H .A.B.O. 
wel een dienst wordt uitgevoerd den Oever
Schagen, maar dat deze route een geheel 
andere is; dat de dienst den Oever-Wester
land op Wieringen met den dienst van hem, 
appellant, parallel loopt, doch van Wester
land af door de Wieringermeer gaat, en niet, 
zooals de Naamlooze Vennootschap H.A.B.O. 
in het midden brengt, over de Van-Ewijck
sluis; dat bewoners van Westerland af bij 
mogelijke opheffing van dezen dienst ook 
geen verbinding kunnen krijgen met de dor
pen en gehuchten, welke langs deze route zijn 
gelegen; dat het bezwaar, door de Naam
looze Vennootschap H.A.B.O. naar voren ge
bracht, hierin bestaat, dat bij deze over
dracht door de Naamlooze Vennootschap 
Atbonta bij Veerburg (Kleine Sluis) verbin
ding gezocht zal worden met de diensten Den 
Helder-Kolhorn, en dat zoodoende passa
giers van Den Helder of Schagen af gebruik 
van deze diensten zullen maken, in plaats 
van van Den Helder naar Schagen per spoor 
te reizen; dat dit evenwel niet aannemelijk 
is; dat de reisduur per autobus van Den 
Helder naar Schagen of omgekeerd veel 
langer duurt en dat de tarieven aanmerkelijk 
hooger zijn dan per trein; dat niemand hier-
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van gebruik zal maken; dat deze diensten 
beschouwd moeten worden als een verbinding 
tusschen de dorpen onderling; dat deze 
overdracht geen uitbreiding inhoudt van 
meerdere busdiensten, en alleen beschouwd 
moet worden als een overdracht van een 
vergunning, waartegen zijns inziens geen be
zwaar kan bestaan, daar de Naamlooze Ven
nootschap Atbonta hare diensten steeds met 
goed materiaal en betrouwbaar personeel 
uitvoert, en deze Naamlooze Vennootschap 
zeker in aanmerking kan komen deze ver
gunning, zonder concurrentie aan de Spoor
wegen te doen, over te nemen; 

2 0 . de raad van Wieringen : dat het hier 
betreft den oudsten dienst, die Wieringen 
met de omgeving verbindt, zijnde deze een 
voortzetting en uitbreiding van den dienst, 
welke vroeger, toen Wieringen nog een eiland 
was, zuiver plaatselijk werd uitgeoefend; dat 
hier dus sprake is van een ouden gevestigden 
dienst, die in een behoefte voorziet en die 
zonder schade voor het reizigersvervoer niet 
gemist kan worden; dat inzonderheid voor 
het vervoer van reizigers per spoor naar het 
zuiden, speciaal de groote steden, deze dienst 
een onmisbare schakel vormt, daar deze 
vooral in den ochtenddienst een waarborg 
biedt voor een snelle verbinding met het 
station Schagen en verder vervoer per spoor; 
dat bovendien deze dienst voor de streek, 
welke hij doorsnijdt, en waarin geen spoor
of tramweg is gelegen, van het grootste be
lang is, aangezien het publiek van de tus
schenliggende plaatsen vrijwel geheel voor 
het vervoer naar Schagen op deze lijn is 
aangewezen; dat de raad uit de overigens 
vrij duistere motiveering van de beslissing 
der Commissie slechts twee redenen meent 
te kunnen putten, die aan de afwijzing van 
het verzoek ten grondslag liggen, en wel 
1°. dat het in één hand komen van de lijnen 
Schagen-den Oever en Den Helder-den Oever 
ongewenscht is in verband met de belangen 
der Spoorwegen, en 2°. dat Schagen met, 
zooals de Commissie zegt, ,,het eiland 
Wieringen" langs een andere route reeds auto
busverbindingen heeft en aan dezen dienst 
dus geen behoefte bestaat en ongewenschte 
concurrentie zal kunnen worden aangedaan; 
dat wat de eerste reden betreft, daaraan be
zwaarlijk een reden tot afwijzing van het 
verzoek kan worden ontleend, aangezien door 
de gevraagde overdracht van de vergunning 
aan den bestaanden toestand niets wordt 
veranderd en de officieele instanties het vol
komen in haar macht hebben wijzigingen in 
de dienstregelingen of tarieven, welke schade 
kunnen toebrengen aan de belangen der 
Spoorwegen, te voorkomen; dat de reden, 
onder 2°. vermeld, van een onjuisten ge
dachtengang blijk geeft; dat daarin blijkbaar 
gedoeld wordt op den dienst Schagen-den 
Oever van de Naamlooze Vennootschap 
H.A.B.0 . via de Wieringermeer ; dat deze 
motiveering daarom onjuist is, omdat de 
onderhavige dienst van M. Geel de oudste is 
en dus de oudste rechten heeft, zoodat het 
deze dienst is, aan welke ongewenschte con
currentie door de H.A.B.0.-lijn wordt aan
gedaan en niet omgekeerd; dat voorts, wat 
de route aangaat, die beide lijnen volgen, de 

lijn van M. Geel via Anna Paulowna en Zijpe 
de aangewezen dienst is voor de verbinding 
van Wieringen met Schagen en niet de 
H.A.B.0.-dienst, welke een omweg volgt over 
Kolhorn, over het geheele traject een lange
ren tijd vordert en bovendien niet voldoende 
aansluiting geeft op de treinen te Schagen; 
dat dus nu ongetwijfeld de dienst van M. Geel 
aan redelijke eischen voldoet en onmisbaar 
moet worden geacht, er niet de minste aan
leiding is voor opheffing daarvan; dat ook 
overigens de Naamlooze Vennootschap At
bonta, blijkens de opgedane ervaring, vol
doenden waarborg oplevert voor een behoor
lijke exploitatie van dezen dienst; 

3°. burgemeester en wethouders van Anna 
Paulowna: dat behoud van den autobus
dienst Schagen-Van Ewijcksluis-den Oever 
een streekbelang moet worden geacht; dat 
in de bestreden beslissing ten onrechte is 
vermeld, dat deze dienst geheel samenvalt 
met door de H .A.B.O . uitgeoefende diensten, 
afgezien van het traject Kleine Sluis-Van 
Ewijcksluis; dat toch de H .A.B.O. een dienst 
onderhoudt naar den Oever over Wieringer
waard, zoodat het traject Oude Sluis-Kleine 
Sluis-Van Ewijcksluis-Westerland niet wordt 
gereden; dat derhalve bij opheffing van den 
dienst Schagen-Van Ewijcksluis-den Oever 
de onderlinge verbinding der dorpen ver
vallen zou; dat zij gaarne willen bevestigen, 
dat de Naamlooze Vennootschap Atbonta 
inderdaad de door haar onderhouden diensten 
uitvoert met goed materiaal en betrouwbaar 
personeel en dat stipt de hand wordt gehou
den aan de goedgekeurde dienstregelingen; 
weshalve de appellanten hebben verzocht, 
de gevraagde overdracht alsnog toe te staan; 

Overwegende ten aanzien van het adres 
van burgemeester en wethouders van Anna 
Paulowna, voorzoover dit als een beroep en 
niet als een bloote adhaesiebetuiging aan het 
beroep van M. Geel is aan te merken, dat 
de bestreden beschikking van de Commissie, 
beeoeld bij artikel 5 van het Reglement 
Autovervoer Personen, is aangekondigd in de 
Staatscourant van 27 Mei 1938, terwijl het 
voormelde adres eerst op I Juli 1938 bij den 
Inspecteur-Generaal van het Verkeer is in
gekomen; 

dat mitsdien de termijn van 30 dagen, bij 
artikel 11 van het Reglement Autovervoer 
Personen voor het instellen van beroep 
gegund, niet is in acht genomen; 

0. voor het overige, dat een verzoek om 
overdracht van een autobusvergunning niet 
behoort te worden geweigerd, tenzij bijzon
dere redenen, in het bijzonder zoodanige, 
welke zijn ontleend aan de geschiktheid van 
dengeen, aan wien de vergunning wordt over
gedragen, zich daartegen verzetten; 

dat in het onderwerpelijke geval niet is 
gebleken, dat de uitoefening van den hier
voor vermelden autobusdienst bij de Naam
looze Vennootschap Autobusonderneming 
"Atbonta", te Anna Paulowna, niet in goede 
handen zou zijn en deze onderneemster niet 
op juiste wijze van de vergunning gebruik 
zou maken; 

dat de Commissie nu wel vreest, dat tenge
volge van de gevraagde overdracht door 
combinatie van lijnen, door de voormelde 
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Naamlooze Vennootschap geëxploiteerd, eene 
rechtstreeksche verbinding per autobus tus
schen Schagen en Den Helder, ten nadeele van 
den spoorwegdienst, in het leven zou kunnen 
worden geroepen, doch dat eenerzijds met 
den Inspecteur-Generaal van het Verkeer 
moet worden aangenomen, dat, gezien den 
omweg van den autobusdienst, dit nadeel 
niet van veel beteekenis zal zijn, terwijl 
anderzijds bij de goedkeuring van de dienst
regelingen en de tarieven tegen ongewenschte 
concurrentie met de N ederlandsche Spoor
wegen kan worden gewaakt; 

dat de Commissie voorts van meening is, 
dat aan uitbreiding van de diensten van de 
Naamlooze Vennootschap Atbonta met het 
traject " Veerburg-Schagen" geen behoefte 
zou bestaan en daardoor ongewenschte con
currentie zou kunnen ontstaan, doch dat 
daarbij eenerzijds wordt voorbijgezien, dat 
het traject Schagen-Veerburg-den Oever 
reeds thans door den dienst van M. Geel be
reden wordt, zoodat de gevraagde overdracht 
geen vermeerdering van concurrentie teweeg 
kan brengen, terwijl anderzijds de vraag, of 
aan den over te dragen dienst, waarvoor ver
gunning is verleend, behoefte -bestaat, in 
dezen stand der zaak geen punt van over
weging kan uitmaken; 

dat door den Inspecteur-Generaal van het 
Verkeer nog is opgemerkt, dat bij inwilliging 
van het verzoek de Naamlooze Vennoot schap 
Atbonta in het vervoersgebied van de Naam
looze Vennootschap H .A.B.O. zal doordrin
gen en dat er geen voldoende grond aanwezig 
zou zijn om naast de verbindingen van de 
laatstgenoemde onderneming tusschen Scha
gen en den Oever een verbinding Schagen
den Oever aan de N aamlooze Vennootschap 
Atbonta toe te staan; 

dat er echter in deze streek, waarin voor 
verschillende diensten, te weten d ie van 
M. Geel, de Naamlooze Vennootschap 
W .A.C.O., de Naamlooze Vennootschap 
H.A.B.O. en de Naamlooze Vennootschap 
Atbonta een plaats is ingeruimd, van een 
eigen speciaal vervoersgebied van de Naam
looze Vennootschap H .A.B .O. geen sprake 
is, terwijl de dienst van M. Geel, waarvan 
overdracht aan de Naamlooze Vennootschap 
Atbonta is verzocht, rijdende van Schagen 
over Oude Sluis, Veerburg, de Haukes naar 
den Oever vice versa, een geheel andere route 
volgt dan de bedoelde diensten van de Naam
looze Vennootschap H .A.B.O. , onderschei
denlijk van Schagen naar den Oever over 
Kolhorn en Wieringerwerf en via Twee
wegen-Slootdorp- de Haukes, zoodat ook uit 
dien hoofde van een ongewenschten toestand 
niet kan worden gesproken, daargelaten nog, 
dat door de inwilliging van de gevraagde 
overdracht de bestaande toestand niet wordt 
gewijzigd, immers daardoor geen nieuwe ver
keersmiddelen aan de reeds bestaande wor
den toegevoegd ; 

dat ten slotte, wat er moge zijn van eene 
mogelijkheid, waarop de Commissie in haar be
streden beschikking doelt, tot ingrijpende 
wijziging van den verkeerstoestand, welke 
na 1940 in werking zou kunnen treden, de 
verkeerstoestand te zijner tijd in zijn geheel 
zal moeten worden overzien, doch het niet 

aangaat met het oog daarop in den bestaan
den toestand op verkeersgebied thans parti
eel in t e grijpen door de weigering van een 
overdracht, waartegen op zichzelf geenerlei 
bezwaar kan worden gemaakt; 

dat de bestreden beschikking mitsdien niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien het Reglement Autovervoer Per
sonen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. burgemeester en wethouders van Anna 

Paulowna in hun beroep niet-ontvankelijk te 
verklaren ; 

2°. met vernietiging van de b eschikking 
van de Commissie bedoeld in artikel 5 van 
het Reglement Autovervoer Personen van 
22 Januari 1938, n°. 240, het verzoek van 
M. Geel, te Hippolytushoef, en van de Naam
looze Vennootschap Autobusonderneming 
,,Atbonta", te Anna-Paulowna, tot over
dracht aan de laatstgenoemde onderneming 
van de aan M. Geel, bij besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van 21 November 
1934, n°. ZII (Provinciaal blad n°. 113 van 
1934) verleende vergunning voor de uitoefe
ning van een autobusdienst tusschen Scha
gen en den Oever over Van Ewijcksluis, als
nog in te willigen, met bepaling, dat de over
gedragen vergunning door de N aamlooze 
Vennootschap Autobusonderneming "At
bonta" moet zijn aanvaard en de dienst door 
haar moet worden aangevangen binnen drie 
maanden na dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, 
enz. 

(A.B.) 

15 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
17). 

De bevoegdheid om ingevolge art. 1 7 
voor de gemeente bij de Kroon in be
roep te komen, staat aan den Raad. 
Nu het onderhavig beroep is ingesteld 
door B . en W ., zonder daartoe door den 
Raad te zijn gemachtigd, en niet is ge
bleken, dat de Raad in het algemeen 
overeenkomstig art. 212 gemeentewet 
zijn beroepsrecht door B . en W. doet 
uitoefenen, zijn B. en W. in hun beroep 
niet-ontvankelijk. Daaraan doet niet af, 
dat later bij raadsbesluit alsnog mach
tiging is verleend, alreeds wijl op dien 
datum de termijn van beroep was ver
streken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Bergen op 
Zoom, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Brabant van 24 Augustus 1938, 
G . n°. 520, IVe afdeeling, waarbij, met ver
nietiging van de besluiten van den raad der 
gemeente Bergen op Zoom van 28 Januari 
1938, nummers 4 en 10, de vergoeding, be
doeld in artikel 101 (oud) der Lager-Onder
wijswet 1920, ten behoeve van de bijzondere 
scholen voor uitgebreid Jager onderwijs, Bol
werk-Zuid n°. 24 en Coehoornstraat n°. 28, 
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te Bergen op Zoom, over de jaren 1934 en 
1935 nader is vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 November 1938, n°. 682; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 December 1938, n°. 14247, Afdeeling 
L.O. ; 

0 . dat de bevoegdheid om ingevolge arti
kel 17 der Lager-Onderwijswet 1920 voor de 
gemeente Bergen op Zoom, die belang heeft 
bij de vernietiging of verbetering van het be
streden besluit, bij Ons in beroep te komen, 
staat aan den raad dier gemeente, wien met 
betrekking tot de regeling en het bestuur van 
de huishouding der gemeente alle bevoegd
heid behoort, die niet aan den burgemeester, 
of aan burgemeester en wethouders is opge
dragen ; 

dat echter het onderhavige beroep is inge
steld door burgemeester en wethouders, zon
der daartoe door den raad te zijn gemach
tigd, terwijl niet is gebleken, dat de gemeen
teraad krachtens een door Ged. Staten goed
gekeurd besluit in het algemeen overeenkom
stig artikel 212 der gemeentewet zijn beroeps
recht door burgemeester en wethouders doet 
uitoefenen; 

dat dus burgemeester en wethouders van 
Bergen op Zoom niet in hun beroep kunnen 
worden ontvangen; 

dat daaraan de omstandigheid, dat bij 
raadsbesluit van 30 September 1938 alsnog 
machtiging is verleend, niet afdoet, alreeds 
wijl op dien datum de termijn van beroep 
tegen het bestreden besluit, dat aan het ge
meentebestuur op 30 Augustus 1938 werd 
toegezonden, was verstreken; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

burgemeester en wethouders van Bergen 
op Zoom in hun beroep niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

16 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
89 j 0

• art. 28) . 
Terecht heeft de Minister aanleiding 

gevonden tot toepassing van art. 89 4e 
lid j 0

• art. 28 8e lid, nu het aantal leer
lingen der school, dat over 1937 gemid
meld 82 bedroeg, in 1938 is gedaald tot 
gemiddeld 72, zijnde vrij aanzienlijk 
beneden het grensgetal van 8,, waarbij 
een tweede onderwijzer van bijstand is 
vereischt; zulks mede in verband met 
het feit, dat met ingang van 18 Aug. 
1938 aan een der aan de school ver
bonden onderwijzers eervol ontslag is 
verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van eene Roomsch-Katho-

lieke bijzondere lagere school Sint Antonius• 
te Veulen, gemeente Venray, tegen beslis
sing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 8 Septem
ber 1938, n°. I0142, afdeeling L.O., waarbij 
is bepaald, dat aan de school dier Vereeni
ging, aldaar H. 28 B, gedurende 1938 te 
rekenen van 18 Augustus af, in afwijking van 
het eerste lid van artikel 28 der Lager
Onderwijswet 1920, het hoofd moet worden 
bijgestaan door één onderwijzer; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 November 1938, n°. 663; 

Op de voordracht va'l Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 December 1938, n°. 14248, afd. L.O.; 

0 . dat de voormelde beschikking van On
zen Minister steunt op de overweging, dat 
het gemiddeld aantal leerlingen van deze 
school over het jaar 1937 82 bedroeg; dat op 
grond 1/'an dit aantal leerlingen krachtens het 
vierde lid van artikel 89 juncto artikel 28 der 
Lager-Onderwijswet 1920 in 1938 aan de 
school naast het hoofd twee onderwijzers van 
bijstand verbonden moeten zijn ; dat blijkens 
een schrijven van het schoolbestuur het aan
tal leerlingen op 16 Januari 16 Mei en 16 
September 1938 onderscheidenlijk 82, 65 en 
69 bedroeg of zal bedragen; dat op grond van 
het gemiddeld aantal leerlingen over 1938, 
namelijk 72, voor het jaar 1939 slechts aan
spraak zal kunnen worden gemaakt op het 
salaris van het hoofd en één onderwijzer van 
bijstand; dat met ingang van 18 Augustus 
1938 aan een der onderwijzers ontslag werd 
verleend; dat onder deze omstandigheden te 
rekenen van dien datum af met het hoofd 
en één onderwijzer kan worden volstaan ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
over 1938 bij de drie tellingen," het getal leer
lingen van deze school bedroeg: 16 Januari 
82, 16 Mei 65 en 16 September 69, samen 216, 
of gemiddeld 72; dat het feit, dat op 16 Mei 
17 leerlingen minder de school bezochten dan 
op 16 Januari, zijn oorzaak vindt in de om
standigheid, dat eenige gezinnen met een 
aantal schoolgaande kinderen naar elders 
vertrokken, iets wat rond Paschen bij de 
bevolking der Peelstreek herhaaldelijk voor
komt; dat het getal kinderen op 16 Septem
ber weer is toegenomen; dat de genoemde 
school op een afstand van 4 ½ km van de 
naastbijgelegen school .staat; dat het gehucht 
Veulen vrijwel een afgesloten deel uitmaakt 
van Venray, één der meest uitgestrekte ge
meenten des lands; dat het bestuur, om een 
der onderwijzers ter wille te zijn, reeds 
18 Augustus dezen eervol ontsloeg, zoodat 
hij elders benoemd kon worden; dat ingevolge 
de bestreden beschikking het hoofd slechts 
zou bijgestaan worden door één onderwijzer 
van bijstand, met behoud van Rijksver
goeding; dat weliswaar het getal leerlingen, 
dat bij de telling van 16 Januari 82 bedroeg, 
op 16 Mei slechts 65 was; dat het echter reeds 
op 16 September een groei vertoonde; dat 
duidelijk het toevallige blijkt van de daling 
- vertrek van eenige kinderrijke gezinnen -
uit het feit, dat elders bij de telling van 16 Mei 
meer schoolgaande kinderen plegen te zijn 
dan op 16 Januari; dat ook thans, naar zijne 
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meening, niet aanwezig is "een aanzienlijke 
daling", zooals de wet vordert ; 

0. dat, nu het aantal leerlingen van deze 
school, dat over het jaar 1937 gemiddeld 82 
bedroeg, in 1938 in voege voormeld is ge
daald tot gemiddeld 72, zijnde vrij aanzien
lijk beneden het grensgetal van 81, waarbij, 
naar luid van artikel 28, Ie lid , der Lager
Onderwijswet 1920 een tweede onderwijzer 
van bijstand is vereischt, Onze Minister hier
in, mede in verband met het feit, dat met 
ingang van 18 Augustus 1938 aan een der 
aan de school verbonden onderwijzers eervol 
ontslag is verleend, terecht aanleiding heeft 
gevonden tot toepassing van artikel 89, 
4e lid, in verband met artikel 28, 8e lid, der 
genoemde wet; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

17 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 136) . 

Nu de vorm van het beheer van een 
gemeenschappelijken weg door een com
missie aan een juiste behartiging van 
de belangen, die elke der gemeenten af
zonderlijk raken, in den weg kan 'staan, 
is er, al houdt de gemeenschappelijke 
regeling geen bepalingen in omtrent 
haar opheffing, alle aanleiding om deze 
regeling te beëindigen, zulks te meer 
daar uit de opheffing, die door één ge
meente wordt gewenscht, geen schade 
voor de beide andere gemeenten zal 
voortvloeien, en voor een minder goed 
onderhoud van den weg niet behoeft 
te worden gevreesd, indien dit onder
houd onder toezicht van de provincie 
aan de drie gemeenten afzonderlijk zal 
zijn overgelaten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil tusschen de ge

meenten Laren, Lochem en Ruurlo nopens 
de opheffing van de tusschen die gemeenten 
gesloten gemeenschappelijke regeling inzake 
beheer en onderhoud van den Lochem-Ruur
loschenweg: 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
8 September 1938, n°. 447: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 September 
1938, n°. 23973, afd. B . B . ; 

0. dat bij de besluiten van de raden der 
gemeenten Lochem, Laren en Ruurlo, onder
scheidenlijk van 12, 20 en 29 J anuari 1857, 
tusschen deze gemeenten een gemeenschap
pelijke regeling is tot stand gebracht betref
fende het aanleggen en onderhouden van een 
grind- of kunstweg van Lochem naar Ruurlo : 

dat het gemeentebestuur van Laren van 
oordeel is, dat er aanleiding bestaat tot op
heffing van deze regeling over te gaan, ter 
motiveering daarvan aanvoerende, dat het 

doen van de regeling van 1857, een tijd, dat 
het commissiewezen hoogtij vierde en nood
zakelijk geacht werd voor het verharden van 
interlocale zandwegen, was het begrinden en 
onderhouden van den meergenoemden weg, 
ter lengte van 8540 m, waarvan g-elegen in de 
gemeente Lochem ± 920 m, Laren ± 5570 
en Ruurlo ± 2050 m, en in welker kosten 
door elke betrokken gemeente voor één derde 
gedeelte zou worden bijgedragen; dat in 1925 
hoofdzakelijk op aandrang van den vertegen
woordiger der gemeente Ruurlo eene poging 
in het werk werd gesteld tot ontbinding der 
regeling te geraken; dat de noodige overeen
stemming hieromtrent niet werd bereikt, 
aangezien men het niet eens werd over de 
verdeeling der op f 28,000 geraamde kosten, 
noodig voor de verbetering van den weg, die 
aan de ontbinding der commissie zou voor
afgaan; dat sindsdien de toestand geheel is 
veranderd, eensdeels doordat de weg thans 
in een beteren staat verkeert dan waarin de 
commissie hem in 1925 wenschte, anderdeels, 
hetgeen van meer belang is, door het in wer
king treden van de Provinciale wegenfonds
verordening; dat de onderhavige weg is op
genomen in het Provinciale Wegenplan, als 
gevolg waarvan een begin is ·gemaakt met de 
voorloopige reconstructie met asfaltbeton, 
waarbij de breedte der verharding tevens op 
5 meter werd gebracht; dat deze reconstruc
tie over de geheele lengte plaats had op het 
gebied van de gemeente Lochem en over plus 
minus 1437 m in de gemeente Laren; dat, 
terwijl eenerzijds de gereconstrueerde ge
deelten in de toekomst weinig of geen onder
houd zullen vergen, anderzijds bij de recon
structie van de volgende gedeelten vraag
stukken aan de orde komen, die van zuiver 
plaatselijk belang zijn en met het oorspronke
lijke doel der commissie (begrinden en onder
houden) niets meer gemeen hebben; dat in
tegendeel gebleken is, dat hetgeen ééne ge
meente als haar belang ziet, door de ver
tegenwoordigers van de andere gemeenten 
wordt tegengewerkt, zonder dat de financiën 
der commissie daarmee gemoeid zijn ; dat 
het ten bewijze hiervan noemt de door den 
raad van Laren gewenschte omlegging te 
Barchem ; dat met subsidie van het P ro
vinciale Wegenfonds nog gereconstrueerd zal 
moeten worden in totaal 6183 m, waarvan in 
de gemeente Ruurlo 2050 m en het overige 
in de gemeente Laren; dat bij ontbinding der 
regeling de gemeente Ruurlo haar aandeel 
in die reconstructie van 2050 m zelfstandig 
zal moeten betalen, terwijl bij voortduren 
der commissie 1/3 gedeelte van 6183 m= 
2061 m te haren laste blijft ; dat hieruit blijkt, 
dat voor de gemeente Ruurlo uit financieel 
oogpunt geen voordeel noch nadeel door 
eene eventueele ontbinding zal ontstaa n ; 
dat de gemeente Lochem echter door ont
binding slecht3 voordeel zal kunnen vinden , 
daar zij niet meer behoeft bij te dragen in de 
reconstructie van de buiten hare grenzen 
liggende 6183 m weglengte; dat voor de ge
meente Laren uit ontbinding der commissie 
eenig financieel nadeel zal kunnen ontstaa n, 
hetgeen naar zijne meening ruimschoots zal 
worden gecompenseerd door de vrijheid, die 
de gemeente op dit gebied harer huishouding 
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zal terugwinnen ; dat bij het bovenstaande 
noch buiten beschouwing is gelaten het naar 
zijne meening omslachtige functionn'eeren 
der commissie, welke onder leiding van 3 
bestuurders, een thesaurier, een opzichter en 
een vastenwegwerker in haar dienst heeft; 
dat de gemeente Laren naar dezen maatstaf 
ongeveer tienmaal dit personeel in dienst 
zou moeten hebben, hetgeen nimmer, maar 
zeker niet in deze tijden, economisch verant
woord is ; dat het naar zijne meening niet 
aannemelijk is, dat bij gebreke aan voor
schriften omtrent opheffing, de regeling ook 
zou moeten blijven gelden, indien de om
standigheden zoodanig veranderd zijn, dat 
één of meer der partijen geenerlei belang meer 
bij de regeling heeft; 

dat de gemeentebesturen van Lochem en 
Ruurlo, door burgemeester en wethouders 
van Laren, daartoe gemachtigd bij raadsbe
sluit van 25 Mei 1934, n°. 2, met het verlan
gen om tot opheffing der regeling te geraken 
in kennis gesteld, zich niet bereid hebben 
verklaard daartoe mede te werken; 

dat Ged. Staten van Gelderland hebben ge
tracht het gerezen geschil in der minne bij te 
leggen, doch het college daarin niet is ge
slaagd ; 

dat Ged. Staten daarop het geschil ter be
slissing aan Ons hebben voorgedragen; 

0 . dat, nu de kunstweg, welks aanleg voor 
de onderwerpelijke gemeenschappelijke re
geling de aanleiding was, reeds sedert jaren 
bestaat en de tolheffing, waaromtrent zij 
mede bepalingen inhoudt, blijkens de stuk
ken reeds sinds 1921 is gestaakt, de eenige 
bestaansgrond van deze regeling nog 3lechts 
hierin gelegen is, dat zij voorziet in het be
heer over het onderhoud van den weg; 

dat evenwel op grond van de te dezer zake 
uitgebrachte ambtsberichten moet worden 
aangenomen, dat de vorm, waarin dit be
heer volgens de regeling wordt gevoerd, tot 
bezwaren aanleiding geeft; 

dat immers niet alleen de samenwerking in 
de commissie, waaraan in artikel 5 der rege
ling het evenbedoelde beheer is opgedragen, 
sinds eenigen tijd te wenschen overlaat, 
doch dat ook gebleken is, dat deze beheers
vorm aan eene juiste behartiging van de be
langen, die elke der gemeenten afzonderlijk 
raken, in den weg kan staan ; 

dat onder deze omstandigheden moet wor
den geoordeeld, dat , al houdt de onderhavige 
gemeenschappelijke regeling geen bepalingen 
in omtrent haar opheffing, er niettemin alle 
aanleiding bestaat om deze regeling te be
eindigen ; 

dat hiertoe overigens ook zonder bezwaar 
kan worden overgegaan, aangezien niet is 
gebleken, dat uit de opheffing, welke door de 
gemeente Laren wordt gewenscht, schade 
voor de beide andere gemeenten zal voort
vloeien, terwij l voorts blijkens de ontvangen 
ambtsberichten v oor een minder goed onder
houd va n den onderwerpelijk en weg niet be
h oeft te w orden gevreesd , indien dit onder
houd onder het toezicht van de provincie 
Gelderland aan de drie gemeenten afzonder
lijk zal zij n ov ergelaten; • 

Gezien artik el 72 der Grondwet en artikel 
147 der Prov inciale wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
te beslissen : 
1°. dat de in 1857 tusschen de gemeenten 

Lochem, Laren en Ruurlo getroffen gemeen
schappelijke regeling betreffende het aan
leggen en onderhouden van een grind- of 
kunstweg van Lochem naar Ruurlo vervalt, 
en 

2°. dat de raden dier gemeenten zich zullen 
hebben te verstaan over de gevolgen van het 
verva!len dier regeling; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

21 December 1938. ARREST v an den 
Hoogen Raad. (Gemeentewet art. 280) . 

Met betrekking tot de onderwerpe
lijke Verordening moet de vraag wor
den beantwoord, of de heffing krach
tens art. 1, sub 2, ( t . w.: wegens het 
genot van waterafvoer naa r de ge
meenteriolen en de waterleidingen der 
gemeente) i. v. m . art. 3, eerste lid, sub 
2e, (t. w.: voor gebouwen en inrichtin
gen, voor welke bedoelde waterafvoer, 
direct of indirect wordt genoten) be
trekking heeft op gebouwde eigendom
men en daarbij behoorende erven, die 
belenden aan de openbare straten en 
wegen in de gemeente (gelijk art. 280 
Gem.wet voorschrijft). 

Uit de artt. 3, 6, 9, 10 en 12 der 
Verordening, in onderling verband be
schouwd, volgt, dat art. 3, eerste lid, 
sub 2e, sprekende van gebouwen en 
inrichtingen, daarbij geen andere eigen
dommen dan gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven op het 
oog heeft. 

Voorts is in verband met de zooeven 
genoemde artikelen der Verordening 
aannemelijk, dat niet alleen de sub r 
van art. r opgenomen heffing maar ook 
die bedoeld sub 2 van dat artikel ge
schiedt wegens gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven, die be
lenden aan de openbare straten en we
gen der gemeente of in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan gelegen zijn, waarbij 
dan voor de heffing sub 1 een nadere 
eisch wordt gesteld aan het slot van 
dat nummer , terwijl die sub 2 nader 
wordt bepaald in dit nummer en in 
art. 3, lid 1, sub 2e. 

De heffingsbepalingen zijn dus niet 
in strijd met art. 280 Gem.wet . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N. V . A te Enschede, tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Zwolle van 23 D ec. 1937 be
treffende een haar opgelegden aanslag in de 
Onderhoudsbelasting der gem. Enschede 
over 1935; 

Gehoord enz. ; 
0. dat de Verordening der gem. Enschede 
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op de heffing eener bijzondere belasting als 
bijdrage in de kosten ten laste der gemeente 
komende voor het onderhoud van straten 
en wegen, voor hunne verlichting en voor 
afvoer van water en vuil in de gemeente 
Enschede, voorzooveel hier van belang, 
luidt: 

Art. 1. Als bijdrage in de kosten ten 
laste der gemeente komende voor het onder
houd van straten en wegen, voor hunne ver
lichting en voor afvoer van water en vuil, 
zal in de gemeente Enschede jaarlijks eene 
belasting worden geheven wegens: 

1. gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die belenden aan de open
bare straten en wegen in de gemeente of in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen 
zijn, waaraan door haar zorg wordt besteed 
voor verharding, verlichting en rioleering 
of voor eene of meer dier voorzieningen; 

2. het genot van waterafvoer naar de ge
meenteriolen en de waterleidingen der ge
meente. 

Art. 3. 1. Belastingplichtig zijn zij, die 
krachtens recht van bezit of eenig ander 
zakelijk recht op 1 Januari van het belas
tingjaar het genot hebben: 

xe. van gebouwde eigendommen en daar
bij behoorende erven, bedoeld in art. 1, 
sub 1; 

2e. van gebouwen en inrichtingen, voor 
welke de waterafvoer, bedoeld in art. 1, sub 
2, direct of indirect wordt genoten. 

2. Zijn er voor een gebouwd eigendom of 
eene inrichting, bedoeld in de eerste alinea, 
twee of meer genothebbenden, dan zijn 
allen hoofdelijk voor het geheele bedrag van 
den aanslag aansprakelijk. 

3. Voor zoover het betrokken eigendom 
in de kadastrale leggers voorkomt, worden 
als genothebbenden aangemerkt zij, die als 
zoodanig in die leggers zijn aangewezen, 
tenzij kan worden aangetoond, dat eene mis
stelling heeft plaats gehad, of dat voorge
vallen veranderingen daarin nog niet zijn 
opgenomen. 

Art. 6. 1. De belasting bedoeld in art. 1, 
sub 2e, is voor woonhuizen, alsmede voor 
gebouwen, respectievelijk gedeelten van ge
bouwen, dienende, nevens tot uitoefening 
van een bedrijf, tot bewoning (zoogenaamde 
woon- tevens winkelhuizen en dergelijke), 
voorzoover vallende onder a van de eerste 
alinea van art. 9, met bijbehoorende gebou
wen, als keukens, waschhuizen en dergelijke, 
met een belastbare opbrengst aangewezen 
in de kadastrale leggers: 

van minder dan f 150 niet verschuldigd 
en van f 150 tot beneden f 250 verschuldigd 
tot de helft van het onder a van de eerste 
alinea van art. 9 genoemd percentage. 

2 . Voor het geval de xe alinea niet van 
toepassing is, wordt de daarbij bedoelde be
lasting voor gebouwen, respectievelijk ge
deelten van gebouwen, dienende nevens tot 
uitoefening van een bedrijf, tot bewoning 
(zoogenaamde woon- tevens winkelhuizen 
en dergelijke), voorzoover vallende onder a 
van de eerste alinea van art. 9, met bijbe-

hoorende gebouwen, als keukens, waschhui
zen en dergelijke, berekend over het met ½ 
verminderd bedrag der in dat artikel be
doelde belastbare opbrengst. 

Art. 8. 1. De in art. 1, sub xe, bedoelde 
belasting bedraagt: 

xe. wanneer een straat is voorzien van 
verharding, verlichting en rioleering 4 % ; 

2e. wanneer zij alleen is voorzien van ver
harding en verlichting 3½ %; 

3e. wanneer zij alleen is voorzien van ver
harding en rioleering 2½ % ; 

4e. wanneer zij alleen is voorzien van ver
harding 2 %; 

5e. wanneer zij alleen is voorzien van rio
leering en verlichting 2 % ; 

6e. wanneer zij alleen is voorzien van ver
lichting 1½ %; 

7e. wanneer zij alleen is voorzien van rio
leering ½ % van de belastbare opbrengst 
van de gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, aangewezen in de ka
dastrale leggers. 

2. Bestaat de verharding uit veldkeien of 
steenslag, grind of dergelijk materiaal, dan 
bedraagt de onder xe tot en met 4e gere
gelde belasting ½ % minder. 

3. Verharding uitsluitend met puin en 
sintels of van deze beide stoffen gecombi
neerd, wordt niet beschouwd als verharding 
in den zin van dit artikel. 

Art. 9. 1. De in art. 1, sub 2e, bedoelde 
belasting bedraagt: 

a. voor woonhuizen met bijbehoorende 
gebouwen, als keukens, waschhuizen en der
gelijke, voor kantoren, magazijnen, werk
plaatsen, waarin geen water voor industri
eele doeleinden gebruikt wordt en voor alle 
overige gebouwen en inrichtingen niet val
lende onder bof c 2½% ; 

b. voor inrichtingen met machinaal be
drijf, dienende nevens andere bedrijven, tot 
ververij, bleekerij, sterkerij, apprêteerderij, 
drukkerij, wasscherij en daarmede naar het 
oordeel van Burgemeester en Wethouders 
voor den waterafvoer gelijk te stellen in
richtingen, benevens voor brouwerijen en 
voor ververijen zonder machinaal bedrijf 
10%; 

c. voor inrichtingen met machinaal be
drijf, uitsluitend dienende tot ververij, blee
kerij, sterkerij, apprêteerderij, drukkerij, 
wasscherij en daarmede naar het oordeel 
van Burgemeester en Wethouders voor den 
waterafvoer gelijk te stellen inrichtingen 
20%; 

van de belastbare opbrengst dier gebou
wen en inrichtingen, aangewezen in de ka
dastrale leggers. 

2. Voor de toepassing van dit artikel 
worden: 

xe. verschillende tot één inrichting behoo
rende gebouwen welke te zamen dienen tot 
bewerking van dezelfde stoffen of waarin 
de bewerking van dezelfde stoffen gedeel
telijk plaats heeft, als een geheel beschouwd; 

2e. afzonderlijke bovenwoningen als woon
huizen gerekend. 

3. Indien van aaneengebouwde gebouwen, 
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vallende onder a van alinea x en toebehoo
rende aan denzelfden eigenaar, voor een of 
meer dier gebouwen de waterafvoer, be
doeld in art. x, sub 2e, wordt genoten, is 
de belasting ook voor de overige gebouwen 
verschuldigd. 

4. Wanneer krachtens servituut, overeen
komst of door een feitelijken toestand het 
water van een of meer panden geloosd 
wordt in een gemeenteriool of waterleiding 
der gemeente over een of meer andere pan
den, dan zijn de eigenaars van alle panden 
belastingplichtig naar de onderscheiding van 
dit artikel ten aanzien van ieder der gebou
wen of inrichtingen. 

Art. m. Indien de belastbare opbrengst, 
bedoeld in de artt. 6, 8 en 9, niet in de ka
dastrale leggers is aangewezen, wordt zij 
vanwege en op kosten der gemeente geschat 
in verhouding tot de kadastrale opbrengst 
van perceelen van dezelfde of de meest na
bijkomende soort. 

Art. x2. Genot, bedoeld in art. 3, van 
een nieuw gesticht gebouw of nieuw ge
stichte inrichting wordt geacht eerst dan 
aanwezig te zijn, wanneer dat gebouw tot 
gebruik of bewoning geschikt is. 

0 . dat belanghebbende voor het belas
tingjaar x935 wegens hare in de gem. En
schede gelegen perceelen, kad. bekend Sec
tie K nummers x628, x629 en xo33 is aan
geslagen in de heffing overeenkomstig art. 
x, sub x, van voornoemde Verordening voor 
een bedrag van f 936.x9 en in de heffing 
overeenkomstig art. x, sub 2, der Verorde
ning voor een bedrag van f 4972 .27; 

dat belanghebbende, na vruchtelooze re
clame, zich heeft gewend tot den R. v. B. 
en bezwaren heeft aangevoerd tegen beide 
heffingen; 

dat de R. v. B. bedoelde bezwaren on
juist heeft bevonden op gronden, waarvan 
in cassatie nog slechts van belang is, dat de 
Raad heeft vastgesteld, dat de fabriek van 
belanghebbende met het bijbehoorend ter
rein, hetwelk als bijbehoorend erf is aan te 
merken, belendt aan een openbaren weg in 
de gem. Enschede en t. a. v. de heffing ter 
zake van het genot van waterafvoer naar 
waterleidingen der gemeente onder meer 
heeft overwogen: 

,,dat het water der fabrieken in de gem. 
Enschede, ook dat van de .fabriek van ap
pellante, door beken in de gemeente afvloeit 
op de 0elerbeek, welke door het landgoed 
Twickel loopt; dat de gem. Enschede in 
hoogste instantie aansprakelijk is gesteld 
voor de schade, welke voor den eigenaar 
van genoemd landgoed voortvloeit uit de 
vervuiling van die beek door fabriekswater; 
dat de gemeente dan ook kosten heeft te 
maken om vervuiling van de waterleidingen 
in haar gebied te voorkomen; dat de onder
havige belasting wordt geheven ter heffing 
van een bijdrage in die kosten; dat, al moge 
de Teesinkbeek, waarop appellante water 
loost, niet zijn eigendom van de gemeente, 
zij toch is eene waterleiding, waardoor wa
terlossing plaats heeft, terzake waarvan de 

gemeente kosten heeft te maken en der
halve valt onder waterleidingen der ge
meente in den zin der verordening;" 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt 
s. of v. t. van art. 280 der Gemeentewet 
door den opgelegden aanslag te handhaven, 
ook voor wat betreft de heffing ingevolge 
art. x, sub 2, j 0

• art. 3, eerste lid, sub 2e, 
der voormelde Verordening; 

dat tot toelichting is aangevoerd, dat 
laatstgenoemde bepalingen in strijd zijn met 
art. 280 der Gemeentewet, wijl de woorden 
van art. x der Verordening: 

,,wegens gebouwde eigendommen en daar
bij behoorende erven" ( die belenden aan de 
openbare straten en wegen in de Gemeente 
of in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
zijn gelegen, waaraan door haar zorg wordt 
besteed) wèl zijn getrokken bij en verbon
den zijn met "onderhoud, verharding, ver
lichting en rioleering of voor eene of meer 
dier voorzieningen", doch niet bij "het ge
not voor waterafvoer naar de gemeenteriolen 
en waterleidingen der Gemeente", zooals 
genoemd art. 280 der Gemeentewet voor
schrijft, en deze bepaling der Verordening, 
derhalve niet voorschrijvende een aanslag 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven die aan openbare land- of 
waterwegen in de Gemeente belenden, of in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen 
zijn, mitsdien onverbindend is voorzooverre 
betrekking hebbende op de waterafvoer; 

blijkende een en ander voorts duidelijk 
uit art. 3, xe lid sub 2 der Verordening, het
welk spreekt van "gebouwen en inrichtingen 
voor welke waterafvoer, bedoeld in art. I, 
sub 2, direct of indirect wordt genoten", 
hoewel van gebouwen of inrichtingen in art. 
I, sub 2 niet wordt gerept; 

0. hieromtrent: 
dat met betrekking tot de onderwerpelijke 

Verordening de vraag moet worden beant
woord, of de heffing krachtens art. x, sub 2, 
in verband met art. 3, eerste lid, sub 2e, 
waarvan het tarief is opgenomen in art. 9, 
betrekking heeft op gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven, die belenden 
aan de openbare straten en wegen in de 
gemeente; 

dat uit de artt. 3, 6, 9, xo en x2 der Ver
ordening, in onderling verband beschouwd, 
volgt, dat art. 3, eerste lid, sub 2e sprekende 
van gebouwen en inrichtingen, daarbij geen 
andere eigendommen dan gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven op 
het oog heeft; 

dat voorts, al is de Verordening in dit 
opzicht allerminst in duidelijke bewoordin
gen gesteld, in verband met de zooeven ge
noemde artikelen der Verordening aanne
melijk is, dat niet alleen de sub x van art. 
x opgenomen heffing maar ook die bedoeld 
sub 2 van dat artikel geschiedt wegens ge
bouwde eigendommen en daarbij behooren
de erven, die belenden aan de openbare 
straten en wegen der gemeente of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen 
zijn, waarbij dan voor de heffing sub x een 
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nadere eisch wordt gesteld aan het slot van 
dat nummer, terwijl die sub 2 nader wordt 
bepaald in dit nummer en in art. 3, lid 1, 
sub 2e; 

dat uit het voorafgaande volgt, dat het 
aangevoerde middel is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

21 December 1938. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Gemeentewet art. 282). 

De R. v. B. kon op de in de uit
spraak vermelde gronden aannemen, 
dat de onderhavige chauffeurs (die vol
gens belanghebbende als huurders-van
dag tot dag met hare automobielen re
den) niet een eigen automobielverhuur
bedrijf uitoefenden, doch in opdracht 
van belanghebbende arbeid verrichtten 
in haar automobiel-verhuurbedrijf. 

De R. v. B. heeft, door onder die om
standigheden te beslissen dat de chauf
feurs zijn te beschouwen als in het be
drijf van belanghebbende werkzame ar
beiders, aan art. 282 Gem.wet en a rt. 4, 
lid 2, der Verordening (onder "arbei
ders" mede verstaande "ieder die an
ders dan in loondienst geregeld in het 
bedrijf werkzaam is tegen een beloo
ning' onder welken naam en in welken 
vorm ook, die minder bedraagt dan 
enz.") een juiste toepassing gegeven. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N.V . .,Citax" te Amsterdam, tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen aldaar van 25 Mei 
1938 betreffende den haar opgelegden aan
slag in de zakelijke belasting op het bedrijf 
der gem. Amsterdam voor het belastingjaar 
1936; 

Gehoord enz.; 
0. dat belanghebbende als grond van 

haar beroep voor den R. v . B . heeft gesteld, 
dat in het aantal arbeiders, waarnaar de 
aanslag is geregeld, ten onrechte zijn begre
pen de chauffeurs, die in 1936 als huurders 
met haar automobielen hebben gereden; 

dat de R. v. B. ter zake heeft vastge
steld, dat belanghebbende sedert het mid
den van 1933 het automobiel-verhuurbedrijf 
uitoefent; dat zij althans tot Maart 1935 
kantoorpersoneel, chauffeurs en wagenwas
schers op normale wijze als arbeidscontrac
tanten in haar dienst had; dat zij op 30 
Maart 1935 een aantal algemeene regelen 
- in de bestreden uitspraak in hun geheel 
opgenomen - voor het verhuren van haar 
automobielen heeft opgesteld, volgens den 
inhoud waarvan haar automobielen onder 
de daarin nader genoemde voorwaarden van 
dag tot dag aan de daarvoor in aanmerking 
komende chauffeurs zouden worden ver
huurd; 

dat de R. v. B. heeft beslist, dat bedoelde 
chauffeurs als arbeiders in het bedrijf van 

belanghebbende werkzaam zijn, daarbij 
overwegende : 

.,dat volgens art. 4, 2e lid, der verorde
ning onder arbeider in die verordening naast 
hem, die in loondienst arbeid verricht, mede 
wordt verstaan "ieder, die anders dan in 
loondienst geregeld in het bedrijf werkzaam 
is tegen een belooning onder welken naam 
en in welken vorm ook, die minder be
draagt dan het in het eerste lid bedoeld 
bedrag"; 

"dat de Raad in het midden wenscht te 
laten of belanghebbendes chauffeurs na 
Maart 1935 nog in loondienst bij haar ar
beid verrichtten, daar het blijkens het twee
de lid van art. 4 niet noodig is dat iemand, 
om als arbeider te kunnen worden aange
merkt, arbeid in loondienst verricht; 

,,dat belanghebbende kennelijk van mee
ning is, dat haar chauffeurs na Maart 1935 
in het geheel niet meer in haar bedrijf 
krachtens door haar verstrekte opdracht 
arbeid verricht hebben, doch als huurders 
van de hun ter beschikking gestelde auto
mobielen geheel zelfstandig en onafhanke
lijk van belanghebbende zelf het automo
bielverhuurbedrijf hebben uitgeoefend; 

"dat de Raad deze meening echter niet 
kan deelen, doch uit de omstandigheden, 
dat blijkens art. 1 van de algemeene regelen 
belanghebbende's automobielen de Citax
emblemen bleven voeren en dat den chauf
feurs een petband met dennaam"Citax"werd 
verstrekt, - dat voorts de binnenkomende 
bestellingen blijkens art. 4 door belangheb
bende aan de chauffeurs werden doorgege
ven en dat in art. 5 een aantal "voorschrif
ten" werd gegeven voor de wijze, waarop 
de chauffeurs zich hadden te gedragen, af
leidt, dat de arbeid der chauffeurs in be
langhebbendes bedrijf en wel in haar op
dracht werd verricht, alsmede, dat zij voor 
dien arbeid met 25 % van het opgereden 
bedrag werden beloond; 

.,dat aan de in art. 5 bedoelde gedrags
regelen, die ook daarin uitdrukkelijk "voor
schriften" worden genoemd, weliswaar een 
zinsnede wordt toegevoegd, die den indruk 
wekt, dat hiermede slechts wenschen van 
belanghebbende tot uitdrukking waren ge
bracht, waaraan zij "gaarne gevolg zag ge
geven" en in art. 4 hetgeen met betrekking 
tot het doorgeven van de bij belanghebben
de binnengekomen bestellingen is bepaald, 
wordt aangevuld met de opmerking, dat de 
huurder geenszins verplicht is het hem op
gegeven werk uit te voeren, doch de Raad 
niet kan aannemen, dat de verhoudingen, 
zooals deze zich op den grondslag van ge
noemde regeling tusschen belanghebbende 
en haar chauffeurs hebben ontwikkeld, aan 
de door bovenstaande bepalingen gewekte 
schijn van zelfstandigheid in werkelijkheid 
hebben beantwoord; 

"dat de Raad dan ook aanneemt, dat ook 
na Maart 1935 de chauffeurs van belang
hebbendes automobielen arbeiders in den 
zin der verordening zijn gebleven, zoodat 
het beroep ongegrond is;" 
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0. dat als middel van cassatie is voorge
dragen: 

S. of v. t. van art. 282 der Gemeentewet, 
art. 4, lid 2, der Verordening van de gem. 
Amsterdam op de heffing van de zakelijke 
belasting op het bedrijf, en art. 16 der Wet 
van 19 Dec. 1914, S . 564; 

dat ter toelichting van het middel is be
toogd, dat het bedrijfsdoel van belangheb
bende, dat oorspronkelijk bestond uit het 
maken van winst uit het taxibedrijf, in 
Maart 1935 is veranderd in dier voege, dat 
belanghebbende voortaan winst trachtte te 
behalen door het verhuren van auto's aan 
de in de bestreden uitspraak bedoelde chauf
feurs, en voorts dat de R. v. B. uit de vast
gestelde omstandigheden niet kon afleiden, 
dat die chauffeurs in opdracht van belang
hebbende werkzaam waren in het bedrijf 
van belanghebbende; 

0. dienaangaande, dat de R. v. B. op de 
daarvoor aangevoerde gronden kon aan
nemen, dat bedoelde chauffeurs niet een 
eigen automobielverhuurbedrijf uitoefenden 
doch in opdracht van belanghebbende ar
beid verrichtten in het automobielverhuur
bedrijf van belanghebbende; 

dat de R. v . B. door onder die omstan
digheden te beslissen dat de chauffeurs zijn 
te beschouwen als in het bedrijf van be
langhebbende werkzame arbeiders, aan art. 
282 der Gemeentewet en art. 4, lid 2, der 
aangehaalde Verordening eene juiste toe
passing heeft gegeven; 

dat mitsdien het aangevoerde middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39). 

Geen gemeente kan als woonplaats 
in den zin van art. 39 worden aange
wezen, nu niet met voldoende zeker
heid kan worden gezegd dat patiënt, 
toen hij in Febr. 1937 ten huize van 
zijn zoon te A. werd gebracht, het voor
nemen heeft gehad aldaar zijn hoofd
verblijf te vestigen, zoodat A. niet als 
woonplaats kan worden aangewezen, 
toen 11 Aug. 1937 de rechterlijke mach
tiging werd aangevraagd, terwijl ook 
d(l gemeente R. op dat tijdstip niet als 
zijn woonplaats kan worden aange
merkt, aangezien de schoonzoon van 
patiënt, bij wien hij verbleef, hem na 
zijne overbrenging naar A. niet meer te 
zijnen huize wenschte te ontvangen en 
hem aldaar ook niet meer ontvangen 
heeft, zoodat de band, die hem voor
heen met deze gemeente had verbon- . 
den, feitelijk was verbroken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Willem 
H . van der Meer; 

L. 1938. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 December 1938, n°. 594; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 December 
1938, n°. 13363, afd. Armwezen; 

0 . dat Willem Hendrik van der Meer, ge
boren te Valburg den 3oen September 1849, 
verblijf hield te Heelsum, gemeente Renkum, 
ten huize van zijn schoonzoon K. van der 
Weijden; dat hij in September 1935 ter ver
pleging werd opgenomen in de stichting 
"Vreedenhoff" te Arnhem, van waar hij in 
Mei 1936 naar Heelsum terugkeerde; dat van 
der Weijden hem in begin Februari 1937 per 
auto liet overbrengen naar het adres van 
zijn zoon J. van der Meer aan de Rosendaal
schestraat u8 te Arnhem; 

dat hij krachtens eene op 11 Augustus 1937 
verleende rechterlijke machtiging, voorloopig 
voor rekening van de gemeente Arnhem, in 
het krankzinnigengesticht te Wolfheze ter 
verpleging werd overgebracht; 

dat over de betaling van de kosten van 
overbrenging naar en die van zijne verpleging 
in dit krankzinnigengesticht geschil is ont
staan tusschen de gemeentebesturen van 
Arnhem en Renkum; dat Ged. Staten van 
Gelderland en niet in zijn geslaagd het geschil 
in der minne bij te leggen; 

dat burgemeester en wethouders van Arn
hem van oordeel zijn. dat hunne gemeente 
niet met deze kosten kan worden belast, 
daar deze gemeente ten tijde van de aanvrage 
van de rechterlijke machtiging niet als zijn 
woonplaats in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek zou kunnen worden beschouwd, 
aangezien hij bij zijne komst aldaar in Fe
bruari 1937 reeds zoodanig in zijne geest
vermogens was gekrenkt, dat hij niet meer in 
staat kon worden geacht omtrent de plaats 
van vestiging te beslissen, waarbij zij voorts 
opmerken, dat W. H. van der Meer in begin 
Februari 1937 in de buurt van de woning van 
zijn zoon J . van der Meer op straat werd 
aangetroffen en bij dezen werd binnenge
bracht, daar uit een papiertje, dat hij in de 
hand had en waarop het adres van den ge
noemden J. van der Meer stond vermeld, 
bleek, waar hij moest zijn ; dat K. van der 
Weijden den patiënt kennelijk naar Arnhem 
heeft doen overbrengen met de bedoeling om 
zich van hem te ontdoen; 

dat burgemeester en wethouders van 
Renkum evenmin bereid zijn gevonden de 
voormelde kosten . ten laste van hunne ge
meente te nemen, aanvoerende, dat Van der 
Weijden, te Heelsum, die een ziekelijke 
vrouw heeft en wien de verzorging van den 
hoogbejaarden schoonvader steeds moeilijker 
viel, zijn zwager in Arnhem reeds meermalen 
had gevraagd, om den man ook eens in huis 
te nemen; dat de schoonvader zulks gaarne 
wilde, daarop zelf reeds sedert maanden had 
aangedrongen, en dat, toen hij in Februari 
naar Arnhem werd gebracht, zulks met zijn 
volkomen instemming geschiedde; dat het 
vervoer naar Arnhem plaats had met een 
auto van de garage Silfhout te Heelsum; 
dat de chauffeur de opdracht had den man te 
brengen naar Arnhem, Rosendaalschestraat 
n°. II 8 ; dat hij in de buurt van dit adesr 

39 
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stopte om naar het huis te zoeken; dat een 
voorbijganger, wien hij vroeg waar Van der 
Meer woonde, hem zeide, dat hij een buurman 
van Van der Meer was en zich beschikbaar 
stelde, den ouden man naar den zoon te 
brengen ; dat hij in den eersten tijd van zijn 
verblijf ten huize van zijn zoon te Arnhem, 
volgens verklaring van de huisgenooten, ge
heel normaal was; dat de huisarts ten tijde 
van zijn vertrek naar Arnhem Van der Meer 
niet als krankzinnig beschouwde, wat wel 
overduidelijk hieruit blijkt, dat die arts zijn 
goedkeuring er aan schonk, dat de man 
zonder geleide per auto naar Arnhem werd 
vervoerd ; dat in October 1936 een genees
kundige verklaring is afgegeven, welke 
slechts zou hebben gestrekt om den man ge
durende eenigen tijd in observatie op te 
nemen ; dat, wanneer men zich echter op het 
standpunt wil stellen, dat de man ook in dien 
tijd reeds abnormaal was, men verder zal 
moeten gaan en aannemen dat die geestes
gesteldheid ook reeds in Mei 1936, toen Van 
der Meer zich te Heelsum vestigde, komende 
van Arnhem, bestond; dat de man immers 
toen even normaal of abnormaal was als bij 
zijn vertrek naar Arnhem in Februari 1937; 

dat burgemeester en wethouders van 
Arnhem daartegen o.m. aanvoeren, dat de 
patiënt, die slecht van gezicht, doof en ge
brekkig ter been is, in hulpeloozen toestand 
in hunne gemeente op straat aangetroffen, 
absoluut niet wist, waar hij was beland, blij
kende zulks uit zijn vraag "waar ben ik 
toch", welke hij stelde, zoodra hij bij Van 
der Meer Jr. in huis was; dat voorts vast
staat, dat de familieleden van den ouden 
man niet van diens komst op de hoogte 
waren; dat zij hem in huis hebben genomen, 
omdat hij nu eenmaal voor hun deur stond; 
dat ruimte om hem behoorlijk te huisvesten 
er evenwel niet bestond; dat beddegoed voor 
den man niet aanwezig was; dat het huis, 
dat het gezin bewoont, een arbeiderswoning 
is; dat hierin verblijven man, vrouw en tien 
kinderen van respectievelijk, 27, 24, 22, 20, 
17, 14, 13, 10, 6 en 2-jarigen leeftijd, zoodat 
het duidelijk is, dat het onderbrengen van 
den vader groote moeilijkheden meebracht; 
dat hij zich van het begin van zijn verblijf 
bij zijn zoon af, onaangenaam en abnormaal 
heeft gedragen; dat deze geestesgesteldheid 
ook reeds bestond, toen hij in September 
1935 van Heelsum uit in "Vreedenhoff" werd 
opgenomen; dat zij blijven volhouden, dat 
de man, hoewel niet gevaarlijk krankzinnig, 
in d ie m ate in zijne geestvermogens was 
gek renkt, dat hij n iet meer in staat kan 
worden geacht welbewust te beslissen om
trent de plaats van vestiging ; dat hij "wel
bewust" eerder zou hebben moeten inzien, 
dat er van vestiging ten huize van zijn te 
Arnhem woonachtigen zoon geen sprake 
kon zijn; 

0. dat uit de omstandigheden, zooals zij 
zich in dit geval hebben voorgedaan, niet met 
voldoende zekerheid kan worden afgeleid dat 
de patiënt, toen hij in begin Februari 1937 
ten huize van zijn zoon te Arnhem werd ge
bracht, het voornemen heeft gehad aldaar 
zijn h oofdverblijf te vestigen, daargelaten of 
hij geestelijk daartoe in staat kon worden 
geacht; 

dat mitsdien de gemeente Arnhem niet 
als de woonplaats van den patiënt in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek kan worden 
aangewezen toen op 11 Augustus 1937 de 
rechterlijke machtiging, om hem in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen, werd aan
gevraagd; 

dat ook de gemeente Renkum op dat tijd
stip niet als zijn woonplaats kan worden aan
gemerkt, aangezien uit de voormelde feiten 
valt af te leiden, dat de schoonzoon van den 
patiënt, K. van der Weijden, te Heelsum, 
gemeente Renkum, hem, na zijne overbren
ging naar Arnhem, niet meer te zijnen huize 
wenschte te ontvangen, hem aldaar ook niet 
meer ontvangen heeft, zoodat de band, die 
hem voorheen met deze gemeente had ver
bonden, feitelijk was verbroken; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 

te verklaren, dat geene gemeente kan wor
den aangewezen als de woonplaats van den 
armlastigen krankzinnige Willem H . van der 
Meer, voor de toepassing van artikel 39 der 
Armenwet. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A. B.) 

22 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40). 

Wel hebben B . en W. van W. den 
arme geldelijk in de gelegenheid ge
steld naar A. te verhuizen, doch van 
afschuiving kan hier niet worden ge
sproken, nu het reisgeld door B. en W. 
aan den arme is verstrekt op zijn uit
drukkelijk verzoek, nadat hij een ge
neeskundige verklaring had overgelegd, 
dat verhuizing naar een droge bosch
rijke streek voor de gezondheid van 
zijne vrouw noodzakelijk was. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
gezin H. G. Langes Jr.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 December 1938, n°. 700; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 December 
1938, n°. 13362, afd. Armwezen; 

0 . dat H . G. Langes Jr., die in de werk
verschaffing te Wieringen werkzaam was, 
nadat hij aan burgemeester en wethouders 
dier gemeente verzocht had hem de noodige 
gelden te verstrekken, ten einde naar een 
droge, boschrijke streek te kunnen verhuizen, 
hetgeen volgens geneeskundig advies voor 
de gezondheid van zijne vrouw vereischt was, 
op kosten der gemeente Wieringen met zijn 
gezin naar Apeldoorn is verhuisd, alwaar hij 
zich aanstonds tot het burgerlijk armbestuur 
moest wenden, hetwelk hem ondersteuning 
heeft verleend ; 

dat het burgerlijk armbestuur te Apel
doorn van oordeel is, dat zich hier een geval 
voordoet, waarin artikel 40, 2e lid, der Ar-
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menwet behoort te worden toegepast ell dat 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
van H. G. Langes gedurende een jaar ten 
Jaste van de gemeente Wieringen moeten 
worden gebracht, waarbij het o.a. opmerkt, 
dat blijkens een door zijn bestuur ingewonnen 
geneeskundig rapport een droge boschrijke 
streek niet tot herstel van de vrouw van 
Langes kan leiden; 

dat burgemeester en weth,::,uders van Wie
ringen daarentegen van gevoelen zijn, dat 
in dit geval niet van afschuiving van een 
armlastig gezin kan gesproken worden, daar 
zij eerst na herhaalden aandrang van Langes 
en uitsluitend in het belang van den gezond
heidstoestand van zijne vrouw gelden voor 
de verhuizing hebben verstrekt; 

0. dat weliswaar burgemeester en wethou
ders van Wieringen H. G. Langes geldelijk in 
de gelegenheid hebben gesteld naar Apeldoorn 
te verhuizen, doch dat niet kan gezegd wor
den, dat hierdoor op de komst van het gezin 
te Apeldoorn invloed is uitgeoefend, welke 
aanleiding tot toepassing van artikel 40, 
2e Jid, der Armenwet behoort te geven; 

dat toch het reisgeld door burgemeester en 
wethouders aan Langes is verstrekt op zijn 
uitdrukkelijk verzoek, nadat hij een genees
kundige verklaring had overgelegd, dat ver
huizing naar een droge boschrijke streek voor 
de gezondheid van zijne vrouw noodzakelijk 
was; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat zich hier geen geval voor
doet, als bedoeld in artikel 40 der Armenwet, 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

22 December 1938. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. De Zaak
OSS. (Ambtenarenwet 1929 artt. 24 en 
58 1e lid). 

Belang. De militaire ambtenaren zijn 
in hun belang getroffen, aangezien "be
lang" ook omvat niet direct materieele 
factoren als reputatie en promotie-kans. 

Détournement de pouvoir is niet aan
wezig, want niet is gebleken, dat den 
Minister van Justitie de feiten en om
standigheden, welke hem tot den be
streden maatregel hebben gevoerd, niet 
zóó, als hij ze mededeelt, voor oogen 
hebben gestaan; in het midden wordt 
gelaten, of die feiten en omstandigheden 
overeenstemmen met de werkelijkheid. 

Uitspraak in zake: 
Chr. G. de G., wonende te Maastricht, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen, bijge
staan door zijn raadsman Mr. R. A. James, 

tegen: 
den Minister van Justitie , gedaagde in 
hooger beroep, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden: 
Mr. P. Meyjes, referendaris bij het Departe
ment van Justitie, te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen, alsmede 
de door eischer medegebrachte of gedag
vaarde getuigen, L. Curfs, opperwacht
meester der Koninklijke Marechaussee te 
Venlo, G. van Rennes, wachtmeester der 
Koninklijke Marechaussee te Siebenge
wald, J. W. van den Berg, wachtmeester
titulair der Koninklijke Marechaussee te 
Sittard, Mr. B. van der Burg, substituut
officier van justitie bij de arrondissements
rechtbank te 's-Hertogenbosch en P . Th. van 
Bergen, opzichter bij het jeugdontwikke
lingswerk der gemeente Oss en den vanwege 
gedaagde medegebrachten getuige-deskun
dige, Mr. E. L. M. H. baron Speyart van 
Woerden, procureur-generaal, fungeerend
directeur van politie, te 's-Hertogenbosch en 
getuige, J. F. Ploegmakers, burgemeester 
van Oss; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Minister van Justitie d.d. 1 

April 1938 aan den Procureur-Generaal, 
fungeerend-Directeur van Politie, te 's-Her
togenbosch, een telegram heeft gezonden 
van den navolgenden inhoud: 

,,Uit verbalen en rapporten blijkt mij, 
dat de brigade K. M. te Oss, naast haar 
U bekende activiteit in een aanhangige be
langrijke strafzaak, bij haar opsporings
onderzoek in andere gevallen den laatsten 
tijd een methode toepast, die zoo ernstige be
denking heeft, dat ik aanleiding vind U op 
te dragen den betrokken Divisiecommandant 
namens mij mede te deelen, dat de brigade 
tot nader order zich - behoudens Uw uit
drukkelijken Jast - te onthouden heeft van 
ieder opsporingsonderzoek. 

Aangiften bij de brigade inkomende zijn 
door te geven aan gemeentepolitie." ; 

0. dat de tegenwoordige eischer, op 1 
April 1938 wachtmeester bij de Koninklijke 
Marechaussee en ingedeeld bij de brigade 
te Oss, den inhoud van dit telegram heeft 
opgevat als een besluit of handeling van den 
Minister van Justitie, waarbij hem zijn op
sporingsbevoegdheid van 1 April 1938 af 
werd ontnomen en deswege beroep heeft in
gesteld overeenkomstig het bepaalde bij de 
artikelen 24, lid 1, en 58, lid 1, der Ambte
narenwet 1929, j0 • artikel 2 der Militaire 
Ambtenarenwet 1931; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage, rechtsprekende in militaire ambte
narenzaken, bij uitspraak van 16 Juli 1938-
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig 
is gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden den Raad 
verzoekende, de uitspraak te vernietigen en, 
opnieuw rechtdoende, het besluit of de han
deling van den Minister van Justitie d.d. 1 
April 1938, houdende tijdelijke ontneming 
van eischers opsporingsbevoegdheid, als
nog nietig te verklaren; 

O. dat gedaagde bij contra-memorie 
heeft verzocht de bestreden uitspraak wel 
te willen bevestigen; 

In rechte: 
0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra-
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venhage, rechtsprekende in militaire ambte
narenzaken, bij de uitspraak, waarvan hooger 
beroep, allereerst de vraag heeft opgeworpen, 
of de tegenwoordige eischer in zijn beroep 
bij dat gerecht ontvankelijk was t e achten 
en die vraag, gelet op het bepaalde bij artikel 
1 der Militaire Ambtenarenwet 1931 en de 
artikelen 24, lid 1 , en 58 , lid 1, der Ambte
narenwet 1929, j0 • artikel 2 der Militaire 
Ambtenarenwet 1931 , naar 's Raads oordeel 
terecht, bevestigend heeft beantwoord, wijl 
het aannam, dat eischer door de ministerieele 
beslissing, vervat in bovenvermeld t elegram, 
in zijn hoedanigheid van militair ambtenaar 
rechtstreeks in zijn belang werd getroffen, 
zijnde ook overigens niet gebleken van het 
bestaan van eenigen grond, welke t ot niet
ontvankelijk-verklaring zoude kunnen leiden; 

O. dat deze Raad, ingevolge het bepaalde 
bij artikel 58, lid 1, der Ambtena renwet 
1929, tot taak heeft de beantwoording 
van slechts twee vragen, n.l. of het bestreden 
besluit feitelijk of rechtens strijdt met de toe
passelijke algemeen verbindende voorschrif
ten, dan wel of de Minister van Justitie bij 
het nemen van dat besluit van zijn bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik heeft ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid . is gegeven ; 

0. dat .eischer, blijkens zijn beroepschrift, 
het meerbedoelde besluit in strijd acht met 
de toepasselijke algemeen verbindende ·voor
schriften, meer in het bijzonder met artikel 
13 van het Reglement voor de militaire amb
tenaren der Koninklijke landmacht en de ar
tikelen l , 141 , 154, 155, 158 en 163 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

O.dat hij den strijd met genoemd artikel 
13 hierin gelegen acht, dat het besluit , waar
bij , z . i., hem tijdelijk de opsporingsb.evoegd
heid geheel is ontnomen en hij van zijn op
sporingsplicht is ontheven - niet: waarbij 
hij tijdelijk in de uitoefening van zijn op
sporingstaak aanzienlijk werd beperkt -, 
in feite neerkomt op een partieele schorsing 
in zijne militaire functie van onderofficier 
der Koninklijke Marechaussee, aan welke 
functie de bevoegdheid tot het opsporen 
van strafbare feiten onafscheidelijk is ver
bonden, doch de schorsing van militairen 
beneden den rang van tweede-luitenant als 
eischer uitputtend is geregeld bij artikel 13 
van voormeld Reglement, zijnde een alge
meene maatregel van bestuur, en is voorbe
houden aan den Minister van Defensie, . zoo
dat g edaagde, den e isc h e r in feite schorsende 
in de uitoefening van een zijner functioneele 
bevoegdheden, heeft gehandeld in strijd met 
een algemeen verbindend voorschrift, t.w. 
-h et Reglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklijke landmacht; 

0 . dat aan eischer kan worden toegegeven, 
dat het Koninklijk Besluit van 22 Augustus 
1931, Staatsblad N°. 378, tot vast stelling 
van voorschriften betreffende den rechts
toestand van het militair personeel der land
macht, is een algemeene maatregel van be
stuur, doch overigens de door hem geponeer
de, in de vorige rechtsoverweging weerge
geven stellingen niet als juist kunnen worden 
erkend; 

0. toch in de eerste plaats, dat de in het 

bovenstaande telegram van 1 April 1938 uit
drukkelijk vermelde uitzondering op het 
gebod, zich tot nader order te onthouden 
van ieder opsporingsonderzoek, voldoenden 
grond oplevert ten betooge, dat althans van 
een geheel ontnemen van opsporingsbevoegd
heid in casu niet kan worden gesproken, 
doch slechts van eene, zij het aanzienlijke, 
beperking ; 

in de tweede plaats, dat, al ware ten deze 
sprake van een geheel ontnemen van opspo
ringsbevoegdheid - des uitdrukkelijk neen 
- en al ware het geoorloofd een geheel ont
nemen van opsporingsbevoegdheid te quali
ficeeren als een partieele schorsing van eischer 
in zijn militaire functie - des even uitdrukke
lijk neen - het toch .niet zoude aangaan 
dit ongrijpbare begrip van partieele schor
sing te doen vallen onder de in de artikelen 
13 tot en m et 16 van meergenoemd Regle
ment genoemde en geregelde schorsing, 
aangezien niet kan worden aangenomen, dat 
de Kroon, in de vermelde artikelen de schor
sing regelende, daarmede tevens zou hebben 
bedoeld te regelen en zou hebben geregeld 
een duister en in ons ambtenarenrecht 
overigens onbekend instituut van partieele 
schorsing; 

in de derde plaats, dat de autoriteit, be
voegd tot schorsing van een militairen ambte
naar, in het algemeen niet is de Minister van 
Defensie en niet in artikel 13, maar in arti
kel 14 van voormeld Reglement wordt 
aangewezen, welk artikel luidt : 

,.De schorsing bedoeld in het vorige arti
kel geschiedt: 

a. van den tot een korps of inrichting be
hoorenden militair door den commandant 
van dat korps of die inrichting; 

b. van de overige militairen - voor _zoo
veel zij tot het Veldleger behooren - door 
den Commandant van het Veldleger, en, 
voor zooveel zij daartoe niet behooren, door 
den inspecteur of den chef van het wapen 
of dienstvak, waartoe · de betrokkene be
hoort; 

een en ander, voor wat betreft de gevallen 
bedoeld in het eerste lid van het vorig ar
tikel, onder nadere goedkeuring of op last 
van Onzen Minister." ; zijnde de hierbedoelde 
Minister de Minister van Defensie; 

0 . dat de Raad voor zijn meening, dat 
ten deze schorsing niet heeft plaats gehad 
mede steun vindt in het van wege eischer 
overgelegde advies van Prof. Mr. D . Haze
winkel-Suringa, waarin op bladzijde 2 wordt 
betoogd : 

"De beslissing van den Minister van Justitie 
houdt echter geen schorsing van deze quali
teit (n.l. van onderofficier der Koninklijke 
Marechaussee) in, kan die ook niet inhouden, 
aangezien schorsing dezer ambtenaren krach
tens art . 13 Reg!. voor de militaire ambte
naren der Koninklijke Landmacht is voor
behouden aan den Minister van Defensie.", 
welke zin, behoudens voor zoover daarin een 
beroep wordt gedaan op artikel 13 van het 
genoemde Reglem ent en beweerd wordt, dat 
de schorsingsbevoegdheid met betrekking tot 
onderofficieren der Koninklijke Marechaussee 
aan den Minister van Defensie is voorbe
houden, als juist kan worden beschouwd, 
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maar in strijd is met de door eischer bij 
beroepschrift ontwikkelde zienswijze; 

0. dat uit hetgeen in de vorige twee rechts
overwegingen is overwogen volgt, dat het 
bestreden besluit niet strijdt met artikel 13, 
noch ook met artikel 14 van het Reglement 
voor de militaire ambtenaren der Konink
lijke landmacht, terwijl den Raad evenmin 
is gebleken van strijd met eenig ander arti
kel van dat Reglement; 

0. dat thans moet worden onderzocht, 
of het aangevallen besluit strijdt met de 
artikelen 1, 141, 154, 155, 158 en 163 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

0. dat deze Raad die vraag ontkennend 
beantwoordt en daartoe allereerst zich grondt 
op en overneemt hetgeen en voor zoover dit 
ter zake door den eersten rechter is aange
voerd; 

0. dat de Raad voorts tegenover de op
vattingen door en namens eischer verkon
digd, wenscht te stellen, dat hij niet , zooals 
eischer schijnt te doen, in het Wetboek van 
Strafvordering een geheel van bepalingen 
ziet, die eenerzijds het Staatsgezag de be
voegdheid geven tegen verdachten op te 
treden en anderzijds een gedeeltelijke rege
ling der rechtspositie van sommige groepen 
van ambtenaren inhouden, maar dat Wet
boek veeleer beschouwt als een geheel van 
regelen, waarin weliswaar eenerzijds aan het 
Staatsgezag zekere bevoegdheden worden 
toegekend, maar die, naar een wijdver
breide opvatting, anderzijds strekken "ter 
beveiliging van de rustige burgers"; 

0. dat, aldus beschouwd, artikel 1 van dit 
Wetboek, luidende: ,.Strafvordering heeft 
alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien", 
dus niets zegt omtrent de vragen, welke in 
dit geding aan de orde zijn, doch verbiedt, 
dat strafvervolging plaats vindt op andere 
wijze en door andere personen dan in het 
Wetboek van Strafvordering aangegeven; 

0. dat zoo ook de opsomming van hen, 
die belast zijn met de opsporing van straf
bare feiten, in artikel 141 van dat Wetboek, 
niet beteekent, dat de daar genoemde groe
pen een eigen, onaantastbaar recht zouden 
hebben om strafbare feiten op te sporen, 
hetwelk de Minister van Justitie in geen 
enkel opzicht zou vermogen te beperken, 
doch aan de burgers verzekert, dat - afge
zien van het bepaalde in artikel 142 van het 
Wetboek - geen andere personen dan die 
vallende onder de in voormeld artikel 141 
genoemde groepen eenig opsporingsonder
zoek kunnen instellen; 

0. dat voor deze zienswijze steun is te 
vinden, onder meer, in de ook in de Memorie 
van Toelichting ad artikel 144, 2° van het 
ontwerp-Wetboek van Strafvordering (Han
delingen der Staten-Generaal, Bijlagen, 
1913-1914, N °. 286, 3) vermelde "bestaande 
practijk, waarbij de kantonrechters niet 
eigener beweging maar slechts desgevorderd 
hunne diensten verleenen" en voorts in 
eenige bepalingen van de door den Inspec
teur der Koninklijke Marechaussee vastge
stelde Dienstvoorschriften, waarvan b .v. 
artikel 45, alinea 2, luidt: ,.Waar de burge
meester reeds als hulp-officier is opgetreden , 
onthoudt zich de Marech&.ussee daarvan." 

en artikel 83, alinea 5, hetwelk inhoudt: 
"Overigens moet de Marechaussee, behoudens 
in gevallen van heeterdaad, zich, binnen ge
meenten waar een politiekorps bestaat onder 
een commissaris van politie, zooveel mogelijk 
onthouden van op te treden en op - of na
sporing te verrichten. (156) Zij behoort , 
voor zooverre die gemeenten betreft, geene 
aangiften of klachten in ontvangst te nemen, 
dan in de gevallen waarin de aangevers of 
klagers, nadat hun in overweging is gegeven 
zich in de betreffende aangelegenheid tot 
de gemeentelijke politie te wenden, hun ver
langen te kennen geven, de aangifte of 
klachten bepaaldelijk te doen aan de Mare
chaussee." en eindelijk in artikel 8, lid 2, van 
het Rijkspolitiebesluit 1935, Staatsblad N°. 
497, luidende: ,.Klachten en aangiften, 
welke de klagers en aangevers, nadat hun 
in overweging is gegeven om zich tot het 
personeel der plaatselijke politie te wenden, 
verklaren bepaaldelijk bij de Rijkspolitie te 
willen indienen, neemt zij in ontvangst, 
waarna zij onverwijld instructie ter zake aan 
den Officier van Justitie vraagt."; 

0. dat de Raad om analoge redenen, als 
hiervoren uiteengezet, in de opsomming in 
artikel 154 van het Wetboek van Straf
vordering van hen, die hulpofficier van 
justitie zijn, niet ziet een omstandigheid, 
welke den Minister van Justitie zoude beletten 
de opsporingsbevoegdheid van de aldaar 
tot hulpofficier aangewezenen te beperken; 

0. dat, waar het bestreden besluit de op
sporingsbevoegdheid van eischer beperkte, 
dit medebracht en ook mocht medebrengen 
een overeenkomstige beperking in eischers 
activiteit als hulpfficier zonder dat van strijd 
met artikel 155 en 158 van meergenoemd 
Wetboek kan worden gesproken; 

0 . in dit verband ten slotte, dat het stand
punt van eischer zich niet verdraagt met het 
feit, dat de Minister van Justitie in hoogste 
instantie verantwoordelijk is voor de richtige 
opsporing der strafbare feiten, weshalve 
dat standpunt niet kan worden aanvaard, 
nu het niet in eenig wettelijk voorschrift is 
opgenomen; 

0. dat uit dit alles volgt, dat de Raad het 
bestreden besluit niet acht te strijden met 
één of meer der door eischer genoemde arti
kelen van het Wetboek van Strafvordering, 
terwijl hem voorts niet is gebleken van strijd 
met eenig ander wettelijk voorschrift; 

0. dat alsnu moet worden onderzocht, of 
het bestreden besluit behoort te worden 
nietig verklaard op dezen grond, dat gedaag
de bij het nemen daarvan van zijne bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik heeft ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven, n.l. de bevordering 
van de richtige opsporing van strafbare 
feiten; 

0. dat gedaagde blijkens het bestreden 
besluit, hoewel de activiteit der brigade van 
de Koninklijke Marechausse te Oss in een 
toen aanhangige strafzaak erkennende, tegen 
de methode, door haar bij haar opsporings
onderzoek in andere gevallen in den laatsten 
tijd toegepast zeer ernstige bedenking had, 
welke hem tot ingrijpen noopte; dat hij de 
feiten en omstandigheden, die hem tot het 
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bestreden besluit hebben geleid, bij de in 
eersten aanleg ingediende contra-memorie 
nader heeft medegedeeld ; dat niets is aan
gevoerd, hetwelk zou kunnen strekken ten 
bewijze, dat de door gedaagde medege
deelde feiten en omstandigheden hem niet 
zóó, als door hem wordt medegedeeld, bij 
het nemen van zijn besluit hebben voorge
staan; 

0 . dat er dus niet de minste grond is om 
aan te nemen dat gedaagde zich bij het nemen 
van het ten deze aangevochten besluit door 
een onredelijk of onoirbaar motief heeft laten 
leiden en dientengevolge niet kan worden 
gezegd, dat hij in het onderwerpelijke geval 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; wordende hierbij uitdrukkelijk in 
het midden gelaten, of de door gedaagde 
medegedeelde feiten en omstandigheden in 
alle opzichten in overeenstemming zijn met 
de werkelijkheid; 

0. dat vorenbedoeld misbruik van bevoegd
heid ook niet kan worden afgeleid uit de om
standigheid, dat het bestreden besluit is 
genomen tegen de brigade te Oss in haar 
geheel , voor zoover met opsporingsbevoegd
heid bekleed, wijl gedaagde zich kennelijk 
heeft laten leiden door de gedachte, dat 
de door hem geconstateerde tekortkomingen 
een zekere mentaliteit bij de geheele brigade 
verrieden, welke slechts kon worden ver
beterd door tegen al hare leden t e treffen 
maatregelen; 

0 . dat de uitspraak, waarvan hooger 
beroep, dus behoort te worden bevestigd; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep . 

De rechtsoverwegingen van het Ambte
narengerecht, voorzoover ten deze van be
lang, luiden: 
. 0. dat dit Gerecht - hoewel partijen dien
aangaande niet verschillen - in de eerste 
plaats de ontvankelijkheid van het beroep 
heeft te beoordeelen ; 

0 . dienaangaande dat het bovenvermeld 
ministerieel telegram o.m. inhield een be
slissing van verweerder, dat klager en de 
overige, met opsporingsbevoegdheid in straf
zaken bekleede militairen der te Oss ge
stationneerde brigade der Koninklijke Mare
chaussee zich tot nader order, behoudens uit
drukkelijken last van den Procureur-Gene
raal bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 
hadden te onthouden van ieder opsporings
onderzoek en inkomende aangiften hadden 
door te geven aan de gemeentepolitie; 

0. dat klager, wachtmeester bij de Konink
lijke Marechausse en als zoodanig aange
steld in militairen openbaren dienst bij de 
landmacht hier te lande en derhalve militair 
ambtenaar in den zin van artikel 1 der Mili
taire Ambtenarenwet 1931, overeenkom
stig het bepaalde b ij de artt . 24, lid 1, en 
58 , lid 1, der Ambtenarenwet 1929 j0 • arti
kel 2 der Militaire Ambtenarenwet 1931, 
tegen de v oormelde beslissing beroep kan in
stellen, indien hij in zijn qualiteit van militair 

ambtenaar door de ministerieele beslissing 
rechtstreeks in zijn belang is getroffen; 

0. dat het Gerecht de laatstvermelde voor
waarde aanwezig acht, aangezien aan klagers 
militaire functie van onderofficier der mare
chaussee ingevolge het bepaalde bij artikel 
141, sub 5, van het Wetboek van Strafvor
dering de bevoegdheid tot opsporing van 
strafbare feiten onafscheidenlijk verbonden 
is en een ten aanzien van hem als opsporings
ambt_enaar in den zin van gemeld wetboek 
genomen besluit, waarbij tijdelijk de uit
oefening van zijn opsporingstaak aanzienlijk 
werd beperkt, hem rechtstreeks heeft getroffen 
in zijn ondeelbare qualiteit van onderofficier 
der Koninklijke Marechaussee, dus als mili
tair ambtenaar, en tevens in zijn belang als 
zoodanig, moetende toch het belang, bedoeld 
in artikel 24 der Ambtenarenwet 1929 geacht 
worden ook niet direct materieele factoren 
te bevatten, zooals in casu klagers reputatie 
als opsporingsambtenaar en de mogelijkheid 
van achteruitgang in p romotiekansen; 

0 . ten aanzien van den door klager be
weerden strijd met artikel 141 van het Wet
boek van Strafvordering, bepalende dat de 
daarin genoemde ambtenaren, w.o . de onder
officieren der marechaussee, met de opsporing 
der strafbare feiten zijn belast, dat dit artikel 
niet op zich zelf en buiten verband met andere 
bepalingen mag worden beschouwd en niet 
aldus mag worden opgevat, dat bedoelde 
ambtenaren steeds en overal opsporingson
derzoeken zouden moeten kunnen verrichten 
en daarin niet evengoed als door wettelijke 
en administratieve voorschriften nopens 
ressort, werkverdeeling, regeling van rust
tijden en vacantie en dergelijke geschiedt, 
ook door directe bevelen van hun justitieele 
chefs in het belang van den dienst zouden 
kunnen worden beperkt, hetzij in hun be
paaldelijk aangewezen gevallen, hetzij meer 
in het algemeen, bijv. indien, bij ernstige 
tekortkoming of wangedrag bij de uitvoering 
der opsporingstaak, van de zijde van het 
bevoegde administratief orgaan - vaak een 
ander dan het justitieele - dadelijke schor
sing of ontslag achterwege blijft; 

dat het tegendeel reeds volgt uit de bepa
lingen van het Wetboek van Strafvordering 
als de artt. 140, lid 2, 143, lid 2, 148, lid 2, 
155, 158, waarin de hierarchische orden ing 
van het geheel der opsporingsambtenaren tot 
uiting komt en de onderwerping van den 
!ageren aan de bevelen van den hoogeren 
ten aanzien van het opsporingsonderzoek 
wordt voorgeschreven; 

dat de beslissing van verweerder, waarbij 
aan klager zijn qualiteit van opsporings
ambtenaar niet is ontnomen, doch hem 
slechts tijdelijk het instellen van opsporings
onderzoeken wordt verboden, voorzoover 
daarmede niet door den Procureur-Generaal 
bij het Gerechtshof belast, op grond van het 
hiervoren overwogene derhalve niet geacht 
kan worden te strijden met genoemd artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering; 

0. dat het Gerecht op de gronden in de 
voorafgaande overweging aangegeven in de 
bestreden beslissing evenmin strijd met arti
kel 154 van het Wetboek van Strafvordering 
aanwezig acht; 
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0. dat aan de bewering van klager, dat de 
bestreden beslissing zou strijden met artikel 
163 van het Wetboek van Strafvordering 
de feitelijke grondslag ontbreekt, aangezien 
bij de beslissing aan klager het ontvangen van 
aangiften van strafbare feiten niet is ver
boden, doch hem slechts is opgedragen deze, 
kennelijk na ontvangst, door te geven aan de 
gemeentepolitie; 

0 . ten slotte, wat betreft den door klager 
beweerden strijd van de beslissing met artikel 
140 van het Wetboek van Strafvordering 
en artikel 3 van het Rijkspolitiebesluit, dat 
het Gerecht ook in dit opzicht het standpunt 
van klager, volgens hetwelk krachtens ge
noemde bepalingen, indien een beslissing 
als de in dit geding bestredene al toelaatbaar 
ware, slechts de Procureur-Generaal bij het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch en niet de 
Minister van Justitie deze beslissing had 
kunnen nemen, niet deelt, aangezien inge
volge het bepaalde bij artikel 5 van de Wet 
op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid 
der Justitie, de Minister van Justitie bevelen 
kan geven aan het openbaar ministerie, dus 
ook aan den Procureur-Generaal, en der
halve een maatregel . dien de Procureur
Generaal op bevel van den Minister van 
Justitie moet nemen, ook direct door den 
Minister van Justitie zelf kan worden geno
men, terwijl, wanneer zooals in casu de uit
voering van den maatregel aan den Procu
reur-Generaal wordt opgedragen, het ver
schil tusschen dezen en eenzelfden maatregel 
door den Procureur-Generaal op last van den 
Minister genomen, geen wezenlijke beteekenis 
heeft; dat deze opvatting geen bestrijding, 
doch volledige bevestiging vindt in artikel 3 
van het Rijkspolitiebesluit, waarbij de voor
ziening in de Rijkspolitiezorg, waartoe ook 
de opsporing van strafbare feiten behoort, 
en de uitoefening van het gezag over de Rijks
politie, dat ingevolge artikel 2 van hetzelfde 
besluit bij den Minister van Justitie berust, 
aan den Procureur-Generaal bij het Gerechts
hof, als zoodanig fungeerend als directeur 
van Politie, voor zijn ressort wordt opge
dragen, zulks echter onder de bevelen van 
den Minister van _Tustitie; 

(A. B .) 

22 December 1938. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 58 te lid). 

Détournement de pouvoir? Aangeno
men dat de bevoegdheid tot overplaat
sing van den ambtenaar slechts ver
leend is tot het bevorderen van de goe
de uitoefening van den dienst bij het 
wapen der Koninklijke Marechaussee, 
dan bracht in casu dat doel overplaat
sing met zich mede. 

Uitspraak in zake: 
Chr. de Gier, wonende te Maastricht, 

eischer in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden : Mr. R. A . James, advocaat, wonende 
te Apeldoorn, 

tegen: 
den Inspecteur der Koninklijke Marechaussee 
te 's-Gravenhage, gedaagde in hooger beroep, 
voor wien ter openbare terechtzitting als 
gemachtigde is opgetreden : Majoor Mr. W . 
van den Hoek, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Inspecteur der Koninklijke 

Marechaussee bij missive van 6 April 1938 
aan den Commandant der ze Divisie van 
dat wapen heeft opgedragen een aantal 
verplaatsingen te bewerkstelligen, o. a. die 
van eischer van de brigade Oss naar de 
brigade Maastricht; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage, rechtsprekende in militaire ambte
narenzaken, bij uitspraak van 16 Juli 1938 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - het door den tegenwoordigen 
eischer tegen voormeld besluit ingestelde 
beroep ongegrond heeft verklaard; 

0 . dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
concludeerende tot vernietiging van de uit
spraak, waarvan hooger beroep, en tot 
nietigverklaring van het bovenvermelde 
besluit van den Inspecteur der Koninlijke 
Marechaussee ; zulks op de navolgende 
gronden : 

,,dat klager niet weerspreekt dat voor
schreven beslissing niet strijdig is met eenig 
algemeen verbindend voorschrift , hetgeen 
dan ook niet bij klaagschrift door hem is ge
steld, doch wèl van oordeel blijft, dat bij 
het nemen dier beslissing door verweerder 
van de hem toekomende bevoegdheid kenne
lijk een ander gebruik is gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

dat het Gerecht anders oordeelt op grond, 
dat verweerders beslissing niet is voortgeko
men uit een onredelijk of onoirbaar motief, 
doch blijkens verweerders bij contra-memorie 
gegeven uiteenzetting is gegrond op de 
overweging, dat klagers verplaatsing door 
het algemeen belang, speciaal de Rijkspolitie
zorg, en door het belang van het wapen der 
Koninklijke Marechaussee werd gevorderd in 
verband met de door verweerder aangenomen 
omstandigheid, dat de Minister van Justitie 
niet bereid was de bij diens beslissing d.d. 1 
April 1938 aan klager opgelegde beperking 
van zijn opsporingsbevoegdheid op te heffen, 
zoolang klager bij de brigade te Oss ingedeeld 
bleef; 

dat , wat van de juistheid zij der op deze 
overweging gebaseerde conclusie, nl. dat 
van strijd met art. 58, lid 1, laatste zinsnede, 
Ambtenarenwet 1929 geen sprake is, deze 
overweging op zichzelve in elk geval is 
onjuist , aangezien het Gerecht louter op 
gezag van verweerder aanneemt, dat bij hem 
geen onredelijk of onoirbaar motief heeft 
voorgezeten, zonder te onderzoeken en daar
van in haar (lees : zijn) motiveering te doen 
blijken of het dienstbelang de verplaatsing 
van klager vorderde, d.w. z. of de aan den 
getroffen maatregel van verplaatsing ten 
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grondslag liggende feiten en omstandig
heden tot het nemen daarvan noopten; 

dat het Gerecht, zulks doende, tot de be
slissing had moeten komen, dat het dienst
belang de verplaatsing niet vorderde, immers 
het belang, dat aan verweerder bij een ver
plaatsing van klager bij ui~luiting voor 
oogen kan en mag staan, is het belang van · 
de goede uitoefening van den dienst bij het 
wapen der Koninklijke Marechaussee, en 
met name niet het belang van een richtige 
opsporing van strafbare feiten en de Rijks
politiezorg, welke aan anderen dan verweer
der ter behartiging zijn opgedragen ; 

dat de door den Minister van Justitie ten 
aanzien van klager toegepaste maatregel 
van tijdelijke ontneming zijner opsporings
bevoegdheid de goede uitoefening van kla
gers dienst op zichzelf niet onmogelijk maakte 
en genoemde maatregel, welke volgens ver
weerder zelf uitsluitend aan de verplaatsing 
ten grondslag ligt, derhalve de verplaatsing 
niet vorderde; 

dat, al ware het anders, klager in elk geval 
van oordeel is, dat, indien de aan de ver
plaatsing ten grondslag liggende maatregel, 
de tijdelijke ontneming der opsporingsbe
voegdheid, in strijd met een algemeen ver
bindend voorschrift, is genomen en alsnog 
nietig wordt verklaard, zulks de verplaatsing 
zelve, als gegrond op een alsdan nimmer 
rechtens bestaan hebbenden maatregel, 
vitieert en als kennelijk onbevoegd bewerk
stelligd moet worden aangemerkt ;" ; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie 
kennelijk heeft bedoeld te concludeeren tot 
bevestiging van de uitspraak, waarvan hooger 
beroep ; 

In rechte: 
O. dat deze Raad, ingevolge het bepaalde 

bij artikel 58, lid r, der Ambtenarenwet 
r929, j0 • artikel 2 der Militaire Ambtenaren
wet r93r, de nietigverklaring van het in 
dit geding aangevochten besluit slechts zal 
kunnen uitspreken, indien dat besluit feite
lijk of rechtens strijdt met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften, of in
dien gedaagde bij het nemen daarvan van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat . blijkens het gestelde in de eerste 
alinea van hetgeen hierboven uit het beroep
schrift is weergegeven, door eischer niet 
wordt beweerd, dat het bestreden besluit 
zoude strijden met eenig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift en zulks ook 
overigens den Raad niet is gebleken; 

0 . dat eischer echter wèl van oordeel is, 
dat de Inspecteur der Koninklijke Mare
chaussee bij het nemen van het bestreden be
sluit van zijn bevoegdheid tot overplaatsing 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven ; 

0 . dat eischer dit oordeel hierop grondt , 
dat het dienstbelang de overplaatsing van 
eischer niet vorderde, wijl toch het belang, 
dat aan gedaagde bij een overplaatsing van 
eischer bij uitsluiting kon en mocht voor 
oogen staan, was het belang van de goede 

uitoefening van den · dienst bij het wapen 
der Koninklijke Marechaussee en met name 
niet het belang van een richtige opsporing 
van strafbare feiten en de Rijkspolitiezorg, 
welke aan anderen dan gedaagde ter beharti
ging zijn opgedragen ; 

0. dat - aangenomen, dat, bij het nemen 
van het besluit tot overplaatsing van eischer 
aan gedaagde geen ander belang kon en 
mocht voor oogen staan dan het belang van 
de goede uitoefening van den dienst bij het 
wapen der Koninlijke Marechausse - ge
daagde op goede gronden mocht aannemen, 
dat de Minister van Justitie niet bereid was 
de bij zijn besluit d.d. r April r938 aan eischer 
opgelegde beperking van diens opsporings
bevoegdheid op te heffen, zoo!ang deze bij 
de brigade Oss ingedeeld bleef, terwijl ander
zijds kan geacht worden vast te staan, dat 
een goede uitoefening van den dienst bij het 
wapen der Koninlkijke Marechausse beter 
verzekerd is, wanneer niemand van het daar
toe behoorend personeel in zijn bevoegdheden 
is beperkt dan wanneer dit met een of meer 
der leden van dat personeel wel het geval 
is ; 

0. dat , gelet op het voorgaande, zeker 
niet kan gezegd worden, dat gedaagde, 
besluitende tot overplaatsing van eischer, 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor hem die bevoegdheid is 
gegeven ; 

0. dat derhalve geen der beide in lid r 
van artikel 58 der Ambtenarenwet 1929 
genoemde gronden, tot nietigverklaring van 
een besluit van een administratief orgaan, 
in casu aanwezig is ; 

0 . dat de eerste rechter bij de bestreden 
uitspraak dus terecht het ingestelde beroep 
ongegrond heeft verklaard en die uitspraak 
behoort te worden bevestigd; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep. 
* * • 

Het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage: 
Gezien de stukken: 
Gehoord den klager en diens raadsman, 

alsmede den verweerder; 
Gelet ook overigens op de behandeling 

der zaak ter openbare terechtzitting van 25 
Juni 1938 ; 

Wat de feiten betreft : 
D. dat verweerder bij schrijven d .d. 6 

April 1938 aan den Commandant der ze 
Divisie der Koninklijke Marechaussee, heeft 
opgedragen een aantal verplaatsingen te 
bewerkstelligen, o. a. van klager van de 
brigade Oss naar de brigade Maastricht; 

0. dat klager tegen de in voormeld schrij
ven te zijnen aanzien genomen beslissing 
beroep bij dit Gerecht heeft ingesteld en bij 
daartoe strekkend klaagschrift o . m . heeft 
aangevoerd : 

dat deze verplaatsing kennelijk verband 
houdt met de tijdelijke intrekking van de 
opsporingsbevoegdheid van het personeel 
der brigade Oss en dan ook na overleg tusschen 
H. E. de Ministers van Justitie en van De
fensie heeft plaats gehad; 
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dat klager door dit besluit of deze hande
ling van den Inspecteur der Koninklijke 
Marechaussee rechtstreeks in zijn belang 
is getroffen en hij daartegen in beroep wenscht 
te komen, als hebbende bij het nemen of 
verrichten daarvan, genoemde Inspecteur 
van zijn bevoegdheid tot verplaatsing van 
klager kennelijk een ander gebruik gemaakt, 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

dat immers deze verplaatsing, welke in 
onverbrekelijk verband staat met de tijdelijke 
intrekking van klagers opsporingsbevoegd
heid en de gronden die den Minister van 
Justitie tot dezen maatregel hebben geleid, 
klager als politieambtenaar en wachtmeester 
bij het publiek en de justitiabelen heeft 
gediscrimineerd, doch buitendien zijn be
oordeeling door zijn onmiddellijke chefs en 
zijn promotiekansen ernstig ten kwade moet 
beinvloeden, terwijl het dienstbelang het 
verplaatsen van klager van de brigade Oss 
naar elders niet vorderde; 

dat klager zich niet bewust is een hoogst
bedenkelijke methode van opsporingsonder
zoek in den laatsten tijd als behoorende tot de 
brigade Oss te hebben toegepast of zich in 
welk opzicht ook als politiedienaar en (of) 
militair aan een zóózeer onjuist optreden te 
hebben schuldig gemaakt, dat daarvoor 
de onder de onderhavige omstandigheden 
discrimineerende en klager rechtstreeks 
in zijn belang treffende verplaatsing geboden 
was; 

en onder opmerking dat het beroep louter op 
formeele gronden gericht is en gericht moet 
zijn tegen verweerder, heeft verzocht het 
besluit of de handeling van den Inspecteur 
der Koninklijke Marechaussee, houdende 
verplaatsing van klager, van de brigade Oss 
naar die te Maastricht, nietig te verklaren; 

0. dat verweerder bij contra-memorie de 
door hem genomen beslissing heeft toege
licht, daarbij mededeelende, dat hij de volle 
verantwoordelijkheid voor de verplaatsingen 
van Oss van de hand wijst en deze meent te 
deelen met de Ministers van Defensie en 
Justitie; 

In rechte: 
0. dat het Gerecht ingevolge het bepaalde 

bij artikel 58 , lid 1, der Ambtenarenwet 
1929 j0 • artikel 2 der Militaire Ambtenaren
wet 1931, de door klager gevorderde nietig
verklaring van de voormelde beslissing van 
verweerder slechts zal kunnen uitspreken, 
indien deze beslissing strijdt met eenig al
gemeen verbindend voorschrift, of indien 
bij het nemen daarvan door verweerder 
van de hem toekomende bevoegdheid kenne
lijk een ander gebruik is gemaakt dan tot 
de doeleinden waarvoor die bevoegdheid 
is gegeven; 

0. dat verweerder ingevolge artikel 12 van 
de Instructie voor den Inspecteur der Konink
lijke Marechaussee bevoegd is tot het ver
plaatsen of detacheeren bij de onderdeelen 
van gemeld wapen van subalterne officieren 
en van personeel beneden den rang van tweede 
luitenant, terwijl de in casu met het oog op 
de overbrenging van klagers inboedel op 
rijkskosten bij artikel 4 van het Boekwerk 
,,Vredesinstructiën" voorgeschreven goed-

keuring van den Minister van Defensie, 
blijkens het door verweerder bij contra
memorie medegedeelde is verkregen; 

0 . dat verweerder bij het nemen van de 
bestreden beslissing dus heeft gehandeld in 
overeenstemming met de bovengenoemde 
voorschriften, terwijl van strijd met eenig 
ander toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift niet is gebleken; 

0. dat de vraag of verweerder bij het 
nemen van zijn beslissing van zijn bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik heeft ge
máakt dan tot de doeleinden waartoe deze 
bevoegdheid hem is gegeven, ontkennend 
moet worden beantwoord, aangezien ver
weerders beslissing niet is voortgekomen uit 
een onredelijk of onoirbaar motief, doch 
blijkens verweerders bij contra-memorie 
gegeven uiteenzetting is gegrond op de over
weging dat klagers verplaatsing door het 
algemeen belang, speciaal de Rijkspolitie
zorg, en door het belang van het wapen der 
Koninklijke Marechaussee werd gevorderd, 
in verband met de door verweerder aange
nomen omstandigheid dat de Minister van 
Justitie niet bereid was de bij diens beslissing 
d .d. 1 April 1938 aan klager opgelegde be
perking van zijn opsporingsbevoegdheid op 
te heffen zoolang klager bij de brigade te Oss 
ingedeeld bleef; 

0. dat bij gebreke van gronden als bedoeld 
in artikel 58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 
j0 • artikel 2 der Militaire Ambtenarenwet 
1931 het beroep van klager tegen de beslissing 
van verweerder d.d 6 April 1938 ongegrond 
behoort te worden verklaard; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. B .) 

27 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d) . 

Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot aankoop van grond, die gelegen is 
buiten het uitbreidingsplan en waar
aan nog geen bestemming kan worden 
gegeven, daar de gemeente, met het 
oog op de regeling der bebouwing en de 
bestemming van gronden, geen behoef
te heeft aan het terrein, schending van 
natuurschoon, indien deze zou dreigen, 
toch slechts ter plaatse zou worden 
voorkomen, terwijl z-ij tegelijkertijd 
overal elders weer kan dreigen, en de 
financieele toestand der gemeente een 
voorzichtig beleid eischt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Huizen (N.H.), tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord
holland van 18 Mei 1938, n°. 245, afdeeling 
3 B, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadr;be:;luit d .d. 20/21 December 1937, 
tot aankoop van grond nabij den Crailoo
schen weg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 December 1938, n°. 465; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 December 
1938, n°. 36119, afd. B.B.; 

0 . dat de raad der gemeente Huizen 
(N.H.) in zijne openbare vergadering van 
20/21 December 1937 heeft besloten, voor de 
gemeente aan te koopen de kadastrale per
ceelen, sectie B nummers 461 , 462, 463, 1685, 
1814, 3514 en 3516, op het bijbehoorende 
kaartje in arceering aangegeven, ter geza
menlijke grootte van 52.150 m 2, voor den 
prijs van f 9,130 onder voorwaarde, dat de 
transportkosten en de makelaarsprovisie ko
men voor rekening der gem eente; 

dat de gemeenteraad daarop heeft over
wogen, dat de makelaar D. Lustig aldaar, 
namens den eigenaar aan de gemeente heeft 
aangeboden een terrein in de omgeving van 
d en Crailooschen weg, groot 52 .150 m 2 voor 
den prijs van f 9,130 plus transportkosten en 
makelaarsprovisie ; dat deze prijs alleszins 
redelijk is te a chten; dat het bezit van dit 
terrein voor de gemeente van belang kan 
zijn ; dat het thans weliswaar buiten het uit
breidingsplan ligt, en welke bestemming het 
later zal krijgen nu niet bekend is, doch dat 
het bezit van het terrein uit een oogpunt van 
natuurschoon zeer gewenscht is; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 18 Mei 1938, n°. 245 , afd. 3 B, 
aan het evenbedoelde raadsbesluit goedkeu
ring hebben onthouden, daarbij overwegende, 
dat het raadsbesluit bij hun college bez""aar 
ontmoet, omdat het bezit van de daarin aan
geduide gronden, welke op geruimen afstand 
van de bestaande en de in het uitbreidings
plan geprojecteerde bebouwing zijn gelegen, 
voor de gemeente Huizen niet van zoodanig 
gewicht is, dat aankoop daarvan voor een 
vrij hoogen prijs verantwoord is , te minder 
waar die aankoop zou geschieden zonder dat 
vaststaat, welke bestemming aan de gronden 
zal worden gegeven; dat bij brief van 31 
Maart 1938, 3e afd . B, n°. 40/28225/3858, tot 
burgemeester en wethouders de uitnoodiging 
is gericht om het vorenbedoelde bezwaar aan 
den raad in zijne eerstvolgende vergadering 
mede te deelen, deze intrekking van zijn be
sluit in overweging te geven en 's raads be
sluit ter zake, onmiddellijk nadat het geno
men is, ter kennis van hun college te brengen ; 
dat burgemeester en wethouders daarop bij 
brief van 5 Mei 1938 - welke brief door 
hen op 17 Mei 1938 is verzonden en op 18 Mei 
1938 ter Provinciale Griffie ingekomen is -
blijkbaar zonder den raad m et de bestaande 
bezwaren in kennis te hebben gesteld, hebben 
geantwoord, dat omtrent de bestemming van 
de gronden nog geen zekerheid bestaat , tot 
den aankoop werd besloten met het oogmerk 
h et natuurschoon ter plaatse te behouden en 
huns inziens, de koopprijs niet te hoog is; dat 
in dien brief geen nieuwe gezichtspunten 
worden geopend ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat inderdaad nog niet vaststaat , welke be
stemming aan die gronden zal worden ge
geven ; dat het terrein is een glooiend terrein, 
voorzien van kreupelhout , hetgeen een mooi 
stuk natuurschoon oplevert, welks bezit, om 
die reden alleen reeds, voor de gemeente van 
belang is; dat , wanneer deze koop door de 

gemeente niet zou doorgaan, het zoo goed 
als zeker is, dat het terrein dan door de firma 
Gebrs. Hogenbirk, wegenbouwers, te Laren, 
eigenares van een aansluitend terrein, ge
bezigd voor zandafgraving en materialen
berging, voor hetzelfde doel zal worden aan
gekocht ; dat bij Ged. Staten door burge
meester en wethouders van Huizen (N.H.) 
naar voren is gebracht dat het terrein een 
geschikt ruilobject zou kunnen zijn met de 
Stichting Het Gooisch Natuurreservaat, aan
gezien het terrein aansluit aan bezit dier 
stichting en dat het eventueel bestemd zou 
lcunnen worden tot kampeerterrein, dan wel 
terrein voor week-end-huisjes; dat de onder
havige grond ook zeer goed gebezigd zou 
kunnen worden voor groot landhuisbouw, 
hetgeen krachtens artikel 22, lid 4, der bouw
verordening mogelijk is; dat weliswaar de 
grond op eenigen afstand verwijderd ligt 
van de in het uitbreidingsplan geprojecteerde 
bebouwing, doch dat, wanneer de gemeente 
door middel van haar grondbedrijf tot een 
rationeele bebouwing wil komen, het alles
zins gewenscht is n iet alleen gronden binnen 
het u itbreidingsplan liggende aan te koopen, 
doch zeer zeker ook gronden daarbuiten lig
gende ; dat immers grond, buiten een derge
lijk plan, goedkooper in eigendom kan worden 
verkregen dan grond, binnen zoo'n plan; dat 
dergelijke aankoopen echter zonder bestem
ming behooren te geschieden, 1° omdat niet 
gevergd kan worden van den raad, dat hij 
reeds nu uitmaakt, hoe de gemeente zich 
verder in de toekomst zal moeten ontwikke
len en 20 om daardoor te voorkomen, dat, 
afgaande op een door hem gegeven bestem
ming, eigenaren van aanliggende gronden 
hunne vraagprijzen daardoor zouden ver
hoogen, hetgeen niet in het belang der ge
meente is ; dat een raad bovendien vrij be
hoort te zijn in zijn aanvankelijk gevoelen, in 
welke richting de gemeente zich dient uit 
te breiden; dat belemmering in deze een aan
tasting is der gemeentelijke autonomie, waar
tegen met klem dient te worden opgekomen; 
dat , voor wat betreft de overweging van Ged. 
Staten, dat de prij s vrij hoog is te noemen, 
opgemerkt mag worden, dat de Stichting Het 
Gooisch Natuurreservaat indertijd (om
streeks 1931) voor een tegenover het onder
havige terrein gelegen bosch f 0.85 per m 2 

heeft betaald, hoewel die aankoop toen ruim 
103 ha omvatte en de onderwerpelijke slechts 
ruim 5 ha ; dat daarom de prijs, welken de 
gemeente moet betalen, neerkomende op 
ongeveer 18 cent per m 2, niet alleen niet-vrij
hoog is te noemen, doch zelfs laag; dat op 
grond van het vorenstaande de raad van 
oordeel is, dat de aankoop, waartoe hij 20 /21 
December 1937 besloot, voor de gemeente in 
alle opzichten verantwoord is; 

0 . dat Ged. Staten van Noordholland naar 
Ons oordeel terecht aan het onderwerpelijke 
raadsbesluit goedkeuring hebben onthouden; 

dat de gemeenteraad weliswaar in beroep 
aanvoert, dat de hierbedoelde aankoop van 
buiten het uitbreidingsplan liggenden grond 
gewenscht is ten einde tot een rationeele be
bouwing te komen, doch dat zulks niet opgaat; 

dat immers voor stelsellooze bebouwing 
buiten het gebied van het uitbreidingsplan 
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niet behoeft te worden gevreesd, omdat al
daar slechts langs bestaande wegen, met in
achtneming van de bepalingen van de bouw
verordening, kan worden gebouwd; 

dat Wij dan ook met den, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur nader te dezer zake 
geraadpleegden Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) van oor
deel zijn, dat niet kan worden gezegd, dat de 
gemeente, met het oog op de regeling der be
bouwing en bestemming van e:ronden, be
hoefte heeft aan het onderhavige, buiten het 
uitbreidingsplan gelegen terrein; 

dat voorts met dezen hoofdambtenaar 
moet worden aangenomen, dat ook het be
lang van het behoud van natuurschoon niet 
als een deugdelijk motief voor den onder
havigen grondaankoop kan gelden, aange
zien - daargelaten nog, of hier wel schending 
van natuurschoon dreigt - door dezen maat
regel zoodanige schending toch slechts ter 
plaatse zou worden voorkomen, terwijl zij 
tegelijkertijd overal elders weer kan dreigen; 

dat bij een en ander nog komt, dat , al kan 
blijkens een nader op verzoek van de even
genoemde Afdeeling van den Raad van 
State, uitgebracht ambtsbericht van Ged . 
Staten van Noord-Holland de financieele 
positie van de gemeente Huizen op dit oogen
blik nog niet ongunstig worden genoemd, 
niettemin een voorzichtig bereid geboden is, 
in verband met de omstandigheid, dat blij
kens de gemeenterekeningen van de laatste 
dienstjaren de batige saldi steeds kleiner zijn 
geworden, terwijl de dienst 1935 zelfs met een 
nadeelig saldo van f 6,260.02 sloot; 

dat er onder deze omstandigheden te min
der aanleiding behoort te bestaan tot het doen 
van een uitgave als de onderwerpelijke, welke 
blijkens het bovenstaande met het oog op het 
gemeentebelang geenszins noodzakelijk kan 
worden geacht; 

dat de burgemeester van Huizen in de 
openbare vergadering van de genoemde Af
deeling, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, weliswaar naar voren heeft ge
bracht, dat rente en aflossing van de, voor 
dezen aankoop benoodigde, gelden ruim
schoots zullen worden gedekt door de op
brengst van het aan te leggen kampeerter
rein, doch dat zulks reeds hierom niet op
gaat, omdat het blijkens de stukken nog 
geenszins zeker is, dat de gemeenteraad aan 
het desbetreffende terrein de bestemming tot 
kampeerterrein zal geven; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A.B.) 

28 December 1938. ARREST van den 
Hoogen Raad. ( Gemeentewet art. 282; 
Wet Raden van Beroep art. 16). 

Nu in de bestreden uitspraak m·et 
betrekking tot de verhouding tusschen 

belanghebbende levensverzekering-maat
schappij en haar agenten geen feitelijke 

gegevens voorkomen, met name niet 
wordt vastgesteld, welke werkzaamhe
den de agenten ten behoeve van be-

- langhebbende verrichten, of, en zoo ja 
in welke mate, zij bij het verrichten 
van die werkzaamheden onder toezicht 
staan van belanghebbende en ter zake 
tegenover haar verantwoordelijk zijn, of 
en zoo ja in welke mate de agenten bij 
hun werk aan algemeene of bijzondere 
voorschriften zijn gebonden, welke gel
delijke voordeelen zij genieten, en of 
en zoo ja in hoeverre zij bij hun werk
zaamheid eigen geldelijk risico dragen , 
kan de Hooge Raad onder die omstan
digheden niet nagaan of de R. v. B. 
aan art. 282 Gem.wet en de betrekke
lijke artikelen der Verordening een 
juiste toepassing heeft gegeven door op 
voornoemde gronden te beslissen, dat 
de agenten van belanghebbende niet 
zijn in haar bedrijf werkzame arbeiders. 
De uitspraak van den R. v . B ., als niet 
naar den eisch der wet met redenen 
omkleed, vernietigd, met verwijzing van 
het geding. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Administrateur aan het Bureau voor de 
regeling der Plaatselijke Belastingen te Rot
terdam tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen I 
aldaar van 12 Febr. 1938 betreffende den 
aanslag in de zakelijke belasting op het be
drijf der gem. Rotterdam, voor het belas
tingjaar 1937 opgelegd aan de N. V. A, ge
vestigd aldaar; 

Gehoord enz.; 
0. dat belanghebbende van de beschik

king van voomoemden Administrateur, 
waarbij werd gehandhaafd de haar opge
legde aanslag in de zakelijke belasting op 
het bedrijf der gem. Rotterdam naar een 
gemiddeld aantal van 249 arbeiders, is ge
komen in beroep en daarbij heeft aange
voerd, dat ten onrechte hare agenten als bij 
haar werkzame arbeiders zijn aangemerkt, 
hetgeen ook zou blijken uit de willekeurige 
wijze, waarop het "gemiddeld aantal arbei
ders" is vastgesteld, en dat in ieder geval 
de heffing beperkt had moeten blijven tot 
de agenten, die woonplaats hebben te Rot
terdam; 

dat belanghebbende ter ondersteuning van 
hare stelling, dat hare agenten niet zijn in 
haar bedrijf werkzame arbeiders, heeft doen 
betoogen, dat in het door haar uitgeoefende 
grootbedrijf de agenten een zelfstandigen 
werkkring hebben en van een band van 
saamhoorigheid, ontstaan door een geregeld 
en voortdurend contact met het bedrijf, niet 
kan worden gesproken, zooals uit het door 
haar overgelegde reglement voor agenten 
kan blijken; 

dat de R. v. B . bij de bestreden uitspraak 
heeft beslist, dat de onderhavige agen ten 
niet in het bedrijf van belanghebbende 
werkzame arbeiders zijn, en dienovereen-
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komstig de beschikking van den voornoem
den Administrateur heeft vernietigd en den 
aanslag heeft verlaagd tot een naar een 
gemiddeld aantal van n3 arbeiders; 

dat de Raad zijne beslissing heeft doen 
steunen op de navolgende overwegingen: 

"dat appellante is aangeslagen naar een 
gemiddeld aantal van 249 arbeiders en zij 
er bezwaar tegen heeft, dat ook hare agen
ten, ten bedrage van gemiddeld 136, onder 
den aanslag zijn begrepen; 

"dat de Gemeenteraad geen omschrijving 
van het begrip "arbeider" geeft, terwijl ook 
de betreffende gemeenteverordening van 
Rotterdam niet vermeldt, wat in deze hier
onder is te verstaan; 

,,dat naar 's Raads oordeel van "arbei
ders" als hier bedoeld, welke niet reeds 
krachtens de artt. 1637 e.v. B. W. daartoe 
zijn te rekenen, in elk geval moet kunnen 
worden aangenomen, dat voor hen door ge
regeld en voortdurend contact een zoodanige 
band van saamhoorigheid met het bedrijf 
bestaat, dat hun werkzaamheden gezegd 
kunnen worden te geschieden niet alleen 
voor het bedrijf, maar ook in het bedrijf, 
waartoe zij in betrekking staan; 

,,dat dienaangaande den Raad bij onder
zoek is gebleken, dat de agenten van appel
lante een eigen bedrijf en een zelfstandigen 
werkkring hebben en hun positie tegenover 
appellante wordt bepaald door het regle
ment, waarvan appellante een exemplaar 
heeft overgelegd; 

" dat kennisneming van dit reglement den 
Raad niet de overtuiging heeft geschonken, 
dat de onderhavige agenten, die zooals ge
zegd een eigen bedrijf en dus een zelfstan
digen werkkring hebben, door een band van 
saamhoorigheid als bovenbedoeld met het 
bedrijf van appellante zijn verbonden én 
daarin werkzaam zijn; 

"dat hieruit volgt, dat onder den aanslag 
ten onrechte een aantal van 136 arbeiders 
is begrepen; 

,,dat mitsdien de bestreden beschikking, 
waarbij de opgelegde aanslag is gehand
haafd, niet in stand kan blijven;" 

0 . dat als middelen van cassatie zijn ge
steld: 

r. S. of v . t. van art. 282 der Gemeente
wet en van de artt. r, 2, 4 en 5 van de Ver
ordening der gem. Rotterdam op de heffing 
eener belasting onder den naam van zake
lijke belasting op het bedrijf, doordat de 
R. v . B. voor zijne beslissing ten onrechte 
als maatstaf heeft aangelegd of voor de 
agenten van belanghebbende door geregeld 
en voortdurend contact een zoodanige band 
van saamhoorigheid met het bedrijf van 
belanghebbende bestaat, dat hunne werk
zaamheden gezegd kunnen worden te ge
schieden niet alleen voor dat bedrijf maar 
ook in dat bedrijf, in stede van te onder
zoeken of de agenten krachtens door of van
wege de leiding van het bedrijf verstrekte 
opdracht den binnen het bedrijfsdoel val
lenden arbeid verrichten; 

2. S . of v . t. van art. 16 der wet van 19 

Dec. 1914, S . 564, doordat de motiveering 
van den R. v. B. niet in staat stelt te be
oordeelen of de wet en de verordening met 
juistheid zijn toegepast en de R. v. B. zijne 
uitspraak dus niet naar den eisch der wet 
met redenen heeft omkleed; 

0. omtrent deze middelen: 
dat de Rotterdamsche verordening op de 

heffing eener belasting onder den naam van 
zakelijke belasting op het bedrijf in art. 2 

bepaalt, dat de belasting wordt geheven van 
ondernemingen en inrichtingen, welke daar
voor volgens het bepaalde bij art. 282 der 
Gemeentewet in aanmerking komen, en in 
art. 5, eerste lid, dat tot grondslag voor de 
berekening der belasting wordt genomen het 
gemiddeld aantal arbeiders, dat in het afge
loopen kalenderjaar, of, indien het bedrijf 
slechts gedurende een gedeelte van dat jaar 
is uitgeoefend, in dat kortere tijdvak in de 
onderneming of inrichting is werkzaam ge
weest, voor zoover deze arbeiders minder 
verdienen dan het bedrag, bepaald bij den 
in art. 282 der Gemeentewet bedoelden a. 
m. v.b.; 

dat in genoemd art. 282 niet nader wordt 
vastgesteld, wat onder in de onderneming 
werkzame arbeiders moet worden verstaan, 
doch aannemelijk is, dat de wetgever daar
bij het oog heeft gehad op personen, die bij 
de onderneming krachtens door haar ver
strekte opdracht den binnen haar bedrijfs
doel vallenden arbeid verrichten; 

dat de R. v. B . heeft vastgesteld, dat de 
positie van de agenten tegenover belang
hebbende wordt bepaald door het regle
ment, waarvan belanghebbende een exem
plaar heeft overgelegd, en heeft overwogen, 
dat kennisneming van dat reglement den 
Raad niet de overtuiging heeft geschonken, 
dat voor de onderhavige agenten, die een 
eigen bedrijf en dus een zelfstandigen werk
kring hebben, door geregeld en voortdurend 
contact een zoodanige band van saamhoo
righeid met het bedrijf van belanghebbende 
bestaat, dat hunne werkzaamheden gezegd 
kunnen worden te geschieden niet alleen 
voor dat bedrijf maar ook in dat bedrijf; 

dat echter in de bestreden uitspraak met 
betrekking tot de verhouding tusschen be
langhebbende en hare agenten geen feitelijke 
gegevens voorkomen, met name niet wordt 
vastgesteld, welke werkzaamheden de agen
ten ten behoeve van belanghebbende ver
richten, of, en zoo ja in welke mate, zij bij 
het verrichten van die werkzaamheden on
der toezicht staan van belanghebbende en 
ter zake tegenover haar verantwoordelijk 
zijn, of en zoo ja in welke mate de agenten 
bij hun werk aan algemeene of bijzondere 
voorschriften zijn gebonden, welke geldelijke 
voordeelen zij genieten, en of en zoo ja in 
hoeverre zij bij hun werkzaamheid eigen 
geldelijk risico dragen ; 

dat onder die omstandigheden de H. R. 
niet kan nagaan of de R . v. B. aan art. 282 

der Gemeentewet en de voormelde artikelen 
der Verordening een juiste toepassing heeft 
gegeven door op voornoemde gronden te 
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beslissen, dat de agenten van belangheb
bende niet zijn in haar bedrijf werkzame 
arbeiders; 

dat dit medebrengt, dat de bestreden uit
spraak, als niet naar den eisch der wet met 
redenen omkleed, niet in stand kan blijven; 

0. dat · nog verwijzing van het geding 
moet volgen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R. v. B . 

voornoemd ter verdere behandeling en be
slis~ing der zaak in voltallige vergadering 
met inachtneming van dit arrest. 

(N. J.) 

29 December I938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40) . 

Het enkele feit, dat aan het gezin 
van den armlastige voldoende steun of 
medewerking tot de noodige huisvesting 
zou zijn onthouden, kan niet worden 
aangemerkt als invloed in den zin van 
art. 40. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van P. Brui
nen berg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1938, n°. 704; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 December 
1938, n°. 13581, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Pieter Bruinenberg, die zich einde 
Mei of begin Juni 1938 met zijn gezin, be
staande uit vrouw en drie kinderen, komende 
uit de gemeente Steenwijkerwold, te Meppel 
gevestigd had, zich . in de laatstgemelde 
maand bij den dienst van Maatschappelijk 
Hulpbetoon aldaar om ondersteuning ver
voegde ; 

dat burgemeester en wethouders van 
Meppel, van meening, dat zich hier een geval 
zou hebben voorgedaan, als bedoeld in arti
kel 40, Ie lid der Armenwet, zich tot Ged. 
Staten van Drenthe heöben gewend met het 
verzoek te bevorderen, dat met toepassing 
van het tweede lid van het gemelde artikel 
de gemeente Steenwijkerwold wordt verplicht 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
Bruinenberg te betalen, daarbij met verwij
zing naar een aan hen uitgebracht rapport 
van den controleur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon aanvoerende, dat dit gezin tij
dens zijn verblijf in de gemeente Steenwijker
wold, waar het tijdelijk in een groot kippen
hok ondergebracht is geweest, reeds in be
hoeftige omstandigheden verkeerde en dat 
er gegronde redenen zouden bestaan om aa~ 
te nemen, dat tot de vestiging te Meppel in
vloed is uitgeoefend door of vanwege het 
gemeentebestuur van Steenwijkerwold; dat 
in de eerste plaats deze invloed indirect zou 
zijn uitgeoefend door onthouding van vol
doenden steun en medewerking voor het ver
krijgen van de noodige huisvesting, waardoor 
het aan het gezin onmogelijk werd gemaakt 
langer in de gemeente Steenwijkerwold te 

verblijven en daar verder onderdak te vinden 
en te houden; dat daarnaast door den burge
meester van Steenwijkerwold den betrokkene 
de toezegging zou zijn gedaan, dat bij even
tueele verhuizing zijne plaatsing in de werk
verschaffing te Steenwijkerwold voorloopig 
zou worden gehandhaafd, waarbij de ge
noemde burgemeester in uitzicht zou hebben 
gesteld, dat na drie maanden opneming in de 
werkverschaffing te Meppel zou volgen ; dat 
deze toezeggingen bij den belanghebbende de 
verwachting zouden hebben gewekt , dat de 
gemeente Steenwijkerwold voor hem en zijn 
gezin zou blijven zorgen, ook al vertrok hij 
naar Meppel; dat tengevolge van de vanwege 
Steenwijkerwold aangenomen houding en de 
harerzijds gedane toezeggingen in dit geval 
als het ware pressie zou zijn uitegoefend om 
het gezin uit de gemeente te doen vertrek
ken; dat hij bij zijn verblijf in Steenwijker
wold reeds in behoeftige omstandigheden 
verkeerde en het bij het bestuur dier gemeen
te bekend kon zijn, dat de belanghebbende 
door vertrek naar elders, in casu Meppel, niet 
in gunstiger omstandigheden zou komen te 
verkeeren; 

dat burgemeester en wethouders van 
Steenwijkerwold ontkennen, dat door of van
wege hun gemeentebestuur eenige invloed op 
de vestiging van het gezin Bruinenberg in de 
gemeente Meppel zou zijn uitgeoefend, daar
bij aanvoerende, dat P. Bruinen berg zich in 
de maand Juli 1934 met zijn vrouw in hun 
gemeente vestigde, komende uit Steenwijk; 
dat hij toen werkzaam was in het slagersbe
drijf van zijn vader L. Bruinenberg, te Steen
wijk; dat hij daarna voor eigen rekening ge
vent heeft en daarbij tevens nu en dan bij 
zijn vader werkzaam was; dat hij op 22 Ja
nuari 1935 plaatsing in de werkverschaffing 
heeft gevraagd, doch dat deze plaatsing werd 
afgewezen, aangezien hij na zijn huwelijk op 
2 Juli 1934 niet gedurende langer dan 13 
weken in het vrije bedrijf had gewerkt; dat, 
nadat dit wel het geval was, hij op 13 Juli 
1935 in de werkverschaffing geplaatst is, 
waarna hij afwisselend bij de Naamlooze 
Vennootschap Pasman's fabrieken heeft ge
werkt of in de werkverschaffing of steunver
leening was opgenomen-; dat Bruinenberg 
zich in den loop van dit jaar eenige malen 
tot den burgemeester heeft gewend met de 
vraag, of deze hem aan een woning kon hel
pen, doch dat hierop een afwijzend antwoord 
moest volgen, al was het alleen maar, omdat 
er geen enkele gemeentewoning beschikbaar 
was; dat voor het overige van het onthouden 
van voldoenden steun en medewerking voor 
het verkrijgen van de noodige huisvesting 
geen sprake is geweest; dat het hun niet 
bekend is, waarin die steun en medewerking 
hadden moeten bestaan; dat Bruinenberg 
een volkomen valide arbeider was en dat , 
wanneer hij - waartoe hij in staat was -
behoorlijk zijn huur had voldaan, het hem 
niet moeilijk zou zijn gevallen, om in hun 
gemeente of elders een voor hem passende 
woning te vinden; dat zij tegen het eventueel 
bouwen van een noodwoning dit ernstige 
bezwaar hadden, dat , wanneer de belang
heb bende er eenmaal met zijn gezin was in
getrokken, hij nimmer een voet weer dwars 



1938 30 DECEMBER 622 

zou hebben gezet om een woning te huren, 
afgezien nog van de bezwaren, die in het 
algemeen tegen het bouwen van keeten of 
noodwoningen bestaan; dat, wat de beweerde 
toezegging van den burgemeester van 
Steenwijkerwold betreft , zoodanige toezeg
ging niet is gedaan; dat P. Bruinenberg hem 
wel had verzocht om hem geld te verstrek
ken in verband met zijne verhuizing naar 
Meppel; dat hij ook verzocht heeft om, nadat 
hij zich in die gemeente had gevestigd, te 
Steenwijkerwold nog een tijdlang in de werk
verschaffing geplaatst te mogen blijven ; dat 
echter zoowel het een als het ander is gewei
gerd ; dat , doordat Bruinenberg een slechte 
betaler was, het hem moeilijk viel te Steen
wijkerwold een woning te krijgen, vooral 
omdat hij al reeds eenmaal wegens wanbe
taling gerechtelijk uit een woning was ge
zet; dat zijn primitieve huisvesting (in een 
kippenhok) slechts van korten duur is ge
weest, waarbij nog in aanmerking is te 
nemen, dat de tegenwoordige huisvesting 
van de kippen menigmaal beter is dan van 
krotbewoners en de voorstelling, die men van 
dit "kippenhok" wil trachten te geven, over
dreven en tendentieus is; dat zij nog mede
deelen, dat Bruinenberg, toen hij tengevolge 
van een handblessure ingevolge de Onge
vallenwet een uitkeering zou ontvangen, ter 
gemeentesecretarie om een voorschot daarop 
heeft gevraagd ; dat hij toen verwezen werd 
naar het bedrijf, waarbij hij werkzaam was 
geweest, omdat van het ongeval ten gemeen
tehuize niets bekend was; dat hij toen mede
deelde, dat zijn pasgeboren kind melk en 
sinaasappelsap moest gebruiken en hij dit 
niet kon aanschaffen; dat , wanneer hij maar 
eerst een kwartje had, hij geholpen was ; 
dat de secretaris hem daarna privé f I.
heeft gegeven, welke door den man een of 
twee dagen later, toen hij de Ongevallenuit
keering ontving, is teruggegeven; dat van 
weigering van ondersteuning in dit geval 
geen sprake is geweest, terwijl de bewering, 
als zou "de vrouw ten slotte zijn onder
steund" niet juist is, omdat deze geen onder
steuning heeft gevraagd en niet ter secretarie 
is geweest; 

0 . dat niet is komen vast te staan, dat zich 
hier een geval heeft voorgedaan, waarin ar
tikel 40 der Armenwet toepassing zou kunnen 
vinden; 

dat met name niet is aangetoond, dat in
vloed in den zin van het meergemelde wets
artikel door of vanwege den burgemeester, 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Steenwijkerwold, of het bestuur van Maat
schappelijk Hulpbetoon aldaar, tot de komst 
van het gezin Bruinenberg in de gemeente 
Meppel heeft medegewerkt ; 

dat het enkele feit , dat aan dit gezin vol
doende steun of medewerking tot de noodige 
huisvesting zou zijn onthouden - wat daar
van overigens moge zijn - niet als zoodanige 
invloed kan worden aangemerkt, terwijl de 
bewering, dat de burgemeester van Steen
wijkerwold den belanghebbende zou hebben 
toegezegd, dat bij eventueele verhuizing naar 
elders zijne plaatsing in de werkverschaffing 
te Steenwijkerwold voorioopig zou worden 
gehandhaafd, door het bestuur dezer ge-

meente pertinent is tegengesproken en van 
de zijde van het gemeentebestuur van Meppel 
niet is gestaafd; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
artikel 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A. B.) 

30 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 244) . 

Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring aan de begroeting onthouden, 
nu de financieele toestand der gemeente 
het noodig maakt alle bronnen van in
komst aan te wenden tot het hoogst 
toelaatbare bedrag en de uitgaven tot 
de strikt noodzakelijke te beperken, aan 
welke eischen niet is voldaan r O daar 
de opbrengst van de plaatselijke keur
loonheffing is geraamd op een lager 
bedrag, dan waartoe de gemeente inge
volge de gemeenschappelijke regeling 
ter uitvoering van de Vleeschkeu
ringswet in de kosten van den dienst 
heeft bij te dragen en 2 ° daar op de 
begroeting posten zijn uitgetrokken voor 
het verstrekken van koffie aan den 
burgemeester, het secretariepersoneel, 
de ambtenaren op het politiebureau en 
het personeel van het bureau openbare 
werken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders der ge
meer.te Noordwijk, namens den raad dier 
gemeente, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 2/4 Augustus 1938, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
begroeting dier gemeente voor 1938; 

Den Raad van St ate , Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 November 1938, n°. 636 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 December 
1938, n°. 35154, afdeeling Binnenlandsch 
BeFtuur ; 

0. dat het besluit van Ged . Staten steunt 
op de overweging, dat in de gemeente Noord
wijk het aantal opcenten op de gemeente
fondsbelasting tot het maximum wordt ge
heven, terwijl voor het sluitend maken van 
de voormelde begroeting het aantal opcenten 
op de personeele belasting is verhoogd van 
120/ 210 tot 145/235, terwijl voorts is be
schikt over een bedrag van f 56,300.- van 
de algemeene reserve, welke als gevolg daar
van tot een bedrag van f 32,614.53 is terugge
bracht ; dat de financieele toestand der ge
meente mitsdien van dien aard is , dat al hare 
bronnen van inkomsten dienen te worden 
aangewend tot het hoogst toelaatbare bedrag 
en al hare uitgaven behooren te worden be
perkt tot die, welke op een wettelijk voor-
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schrift berusten of u it anderen hoofde strikt 
noodzakelijk moeten worden geacht; dat 
op den gewonen dienst dezer begrooting on
der volgnummer 27 als opbrengst van de 
plaatselijke keurloonheffing is geraamd een 
bedrag van f 5250, welk bedrag, zoo deze 
heffing in overeenstemming werd gebracht 
met die van de centrale gemeente in den 
keuringskring Katwijk, met ongeveer f 500 
zou kunnen worden verhoogd, waardoor 
tevens evenwicht zou worden gebracht in de 
lasten en directe baten, welke voor de ge
meente Noord wijk uit de uitvoering van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524) 
voortvloeien ; dat deze gelijkschakeling met 
de keurloonheffing in de centrale gemeente 
hun college in de gegeven omstandigheden 
uit financ ieel oogpunt noodzakelijk voor
komt, terwijl een juiste uitvoering van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524) 
zich tegen de daaruit voortvloeiende alge
meene uniformeering van de keurloonheffing 
in den keuringskring Katwijk niet verzet, 
doch integendeel deze uniforrrieering hoogst 
wenschelijk maakt ; dat voorts bij deze be
grooting op den gewonen dienst onder de 
volgnummers 267, 284 en 347 o .m. bedragen 
in uitgaaf worden gebracht van respectieve
lijk f 195, f 45 en f 45 voor het verstrekken 
van koffie aan den burgemeester, het secre
tariepersoneel, de ambtenaren op het politie
bureau en het personeel van het Bureau 
Openbare Werken; dat deze uitgaven niet 
als noodzakelijk kunnen worden aangemerkt ; 
dat ten slotte de raad van de gemeente 
Noordwijk laatstelijk in zijne vergadering 
van 30 Juni 1938 heeft besloten om niet tot 
verhooging van de keurloonheffing en tot af
voering van de vorenbedoelde ramingen 
wegens het verstrekken van koffie over te 
gaan ; 

dat het gemeentebestuur in beroep aan
voert, dat ingevolge artikel 9 van de gemeen
schappelijke regeling voor de samenwerking 
ter uitvoering van de Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, n°. 524) van de gemeenten 
Katwijk , Noordwijk, Rijnsburg en Valken
burg, vastgesteld door Ged. Staten krachtens 
artikel 23a van de genoemde wet bij hun be
sluit van 12/21 Mei 1937, G . S . n°. 65/ 1, de 
kringgemeenten in de kosten van den dienst 
bijdragen tot een bedrag, dat in eenig jaar 
wegens keurloonen ontvangen is of zou zijn 
bij toepassing van een verordening op de 
heffing van keurloonen, zooals die in de cen
trale gemeente geldt ; dat Ged . Staten bij hu~ 
brief van 30 Augustus/ 17 September 1937, 
G. S . n°. 255/2, aan het gemeentebestuur 
mededeelen, da t het genoemde artikel der 
gemeenschappelijke regeling het in het finan
cieele belang zijner gemeente hoogst wen
schelijk maakt , dat de verordening op de 
heffing van k eurloonen - die over het alge
meen lager zijn dan in Katwijk - gelijk
luidend is aan die der centrale gemeente 
(Katwij k), terwijl zij er op wezen, dat een 
uniforme keurloonheffing aa n de u itvoering 
van de wet en de gemeenschappelijke rege
ling ten goede komt ; dat, nadat het gemeen
tebestuur aa n Ged. Staten had doen weten, 
dat in de vergadering van den raad van 
15 December 1933 (op welk tijdstip onder-

handelingen met de andere gemeente van 
den kring loopende waren omtrent samen
werking inzake de keuring van vee en 
vleesch) deze aangelegenheid uitvoerig was 
besproken en dat de raad toen besloot, mede 
gelet op het moeilijke bestaan van vele sla
gersbedrijven in zijne gemeente, geen ver
andering in de keurloonen aan te brengen, 
Ged. Staten bij hun brief van 20/23 Decem
ber 1937, G . S . n°. 131/2, betoogden, dat de 
gemeente Noordwijk ingevolge de gemeen
schappelijke regeling gehouden is aan de 
centrale gemeente, als bijdrage in de kosten 
van den keuringsdienst, over te maken een 
bedrag, gelijk aan dat, hetwelk zou zijn ont
vangen bij toepassing van de keurloonver
ordening van de centrale gemeente, en dat, 
aangezien bij toepassing van deze verorde
ning een hooger bedrag aan keurloon zou 
zijn ontvangen dan bij de toepassing van 
de thans geldende verordening zijner ge
meente, het verschil tusschen beide bedragen 
aan de gewone middelen dezer gemeente zal 
moeten worden onttrokken, hetgeen hun col
lege, in verband met den financieelen toe
stand der gemeente Noordwijk, welke, zoo 
werd opgemerkt, tot groote voorzichtigheid 
maant, niet toelaatbaar voorkomt ; dat het 
gemeentebestuur dit betoog van Ged. Staten 
zonder meer niet aanvaardbaar acht ; dat in
gevolge de gemeenschappelijke regeling de 
gemeente Noordwijk weliswaar gehouden is 
om aan de centrale gemeente ieder jaar een 
bedrag over te maken gelijk aan dat , hetwelk 
zou zijn ontvangen bij toepassing van de 
keurloonverordening in de centrale gemeente, 
doch dat als ontvangst daartegenover komt 
te staan een aandeel in het batig slot van den 
dienst, dat het verschil tusschen het bedrag, 
hetwelk zijne gemeente zou ontvangen bij 
toepassing van de in de centrale gemeente 
geldende ·verordening en het bedrag van de 
werkelijke opbrengst der keurloonen aan
merkelijk overtreft ; dat dit verschil in 1937 
- het eerste jaar van de samenwerking -
f 866.20 bedroeg, terwijl het aandeel zijner 
gemeente in het voordeelig saldo van den 
vleeschkeuringsdienst f 2287 .69 groot was ; 
dat voor 1938 deze cijfers respectievelijk ge
raamd zijn op ± f 500 en f 2066.74 ; dat het 
dus zonder meer niet juist is, dat bij hand
having van de thans geldende verordening 
een bedrag, gelijk aan het bedoelde verschil, 
aan de gewone middelen dezer gemeente 
wordt onttrokken ; dat Ged. Staten in hun 
besluit van 2/4 Augustus 1938 hun bedoeling 
blijkbaar in anderen vorm weergeven, waar 
zij zeggen, dat, wanneer de Noordwijksche 
k eurloonen in overeenstemming werden ge
bracht met d ie van de centrale gemeente, 
tevens evenwicht zou worden gebracht in de 
!asten en directe baten , welke voor de ge
m eente Noordwijk u it de uitvoering van de 
Vleeschk euringswet v oortvloeien ; dat Ged. 
Staten hier onder "last en " vermoedelijk v er
staan de bijdrage aan de centrale gemeente, 
berek end aan de hand van de K atwijk sche 
v erordening, en onder " directe baten" de 
werkelijke opbrengst van de keurloonen ; dat 
toch het eenige evenwicht, dat bij het naast 
elkaar stellen van alle uitgaven en inkomsten 
zijner gemeente ter zake van de keuring van 
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vee en vleesch te bespeuren valt, het even
wicht is tusschen de bijdrage aan Katwijk 
en de opbrengst der keurloonen, nadat deze 
met f 500 verhoogd is; dat echter aan een 
dergelijke redeneering iedere wezenlijke be
teekenis ontbreekt; dat voor de beoordeeling 
van deze zaak noodig is, dat men tegenover 
elkaar stelt alle uitgaven en alle inkomsten; 
dat dan blijkt, dat het evenwicht tusschen 
de totalen verkregen wordt door een batig 
;lot, dat bijna driemaal hooger is dan vóórdat 
de samenwerking met andere gemeenten be
stond ; dat er uitdrukkelijk op gewezen moet 
Morden, dat reeds vóór de samenwerking met 
andere gemeenten de geldende keurloonen 
zijner gemeente winst opleverden; dat in 
1936 - het laatste jaar vóór de samenwer
king - de winst f 406.90 bedroeg; dat de 
samenwerking voor Noordwijk beteekent, dat 
de winst driemaal grooter wordt dan voor
heen; dat Noordwijk in 1937 namelijk een 
winst maakte van f 1372.73, terwijl voor 1938 
geraamd is f 1376.56; dat het den raad wil 
voorkomen, dat in de omstandigheid, dat uit 
de samenwerking met andere gemeenten een 
1:ooger winstcijfer resulteert, in een voor sla
gers en consumenten zoo moeilijken tijd veel
eer aanleiding zou moeten worden gevonden 
om de keurloonen te verlagen; dat de ge
meente Katwijk deze aanleiding blijkbaar 
aanwezig acht, daar de raad dier gemeente 
onlangs tot invoering van eene verlaging der 
keurloonen besloot, welke, zoo zij in zjjne ge
meente werd ingevoerd, volgens een nauwkeu
rige berekening aan de hand van gegevens 
van den dienst 1937 de tegenwoordige op
brengst zou doen verminderen met f 550; 
dat Ged. Staten, toen het voornemen van 
den gemeenteraad van Katwijk bekend werd, 
daarop opmerkzaam gemaakt, meenden, dat 
die voorgenomen verlaging nog te zeer in een 
stadium van voorbereiding verkeerde, dan 
dat zij van invloed op hun standpunt ten 
opzichte van de keurloonen in Noord wijk zou 
kunnen zijn; dat, wat hiervan ook zij, de 
raad het niet een juisten gang van zaken 
zou vinden, onder deze omstandigheden de 
direct belanghebbenden zwaarder dan voor
heen te gaan belasten ; dat Ged. Staten zich 
tot staving van hun argument nu wel be
roepen op den financieelen toestand der ge
meente, maar dat het den raad voorkomt, 
dat zij , afgezien van de vraag, of de toestand 
in de Noordwijksche slagersbedrijven bij hun 
college wel een punt van overweging heeft 
uitgemaakt, daarbij niet voldoende acht 
geven op het verband, dat tusschen de kos
ten en de opbrengst der keurloonen behoort 
te bestaan ; dat immers retributiën volgens 
de wet tot geen hooger bedrag mogen gehe
ven worden dan noodig is om een matige 
winst te verzekeren ; dat het gemeentebe
stuur de grens van de matige winst bij de 
thans geheven keurloonen stellig bereikt 
acht; dat de winst in 1937 namelijk 26 % 
bedroeg ; dat, na aanbrenging van de door 
Ged. Staten gewenschte verhooging, dit 
percentage tot ± 35 zou stijgen; dat de raad 
met betrekking tot de door Ged. Staten bij 
hun beslissing en ook al vóór dien naar voren 
gebrachte wenschelijkheid van een algemeene 
uniformiteit van de keurloonheffing in den 

keuringskring Katwijk, het di~nstig acht op 
te ·merken, dat deze herhaalde wensch er 
toe geleid heeft, dat zijnerzijds stappen om 
tot eenvormigheid te geraken bij de besturen 
der tot den genoemden kring behoo~ende ge
meenten zijn ondernomen; dat het voors
hands bij deze poging zal moeten blijven in 
verband met het boven gesignaleerde besluit 
van den raad der gemeente Katwijk, waar
omtrent, voor zoover bekend, nog geen uit
sluitsel is verkregen; dat de raad intusschen 
meent , er op te mogen wijzen, dat naar zijn 
gevoelen uniformiteit op dit gebied niet te 
hoog moet worden aangeslagen; dat zij geen 
andere beteekenis heeft, dan dat daarin de 
eenheid van den kring zich openbaart; dat 
men daarnaast nog zou kunnen aanvoeren, 
dat het verschil in keurloonen voor elders 
gevestigde slagers aanleiding kan worden 
vee of vleesch in de gemeente Noordwijk ter 
keuring aan te bieden; dat de raad dit ge
vaar evenwel buitengesloten acht, omdat het 
voordeel, dat gelegen is in het verschil in keur
loonen, op zijn minst door de vervoerkosten 
geheel wordt teniet gedaan; dat, wanneer zich 
niettemin dit euvel toch mocht voordoen, 
altijd nog door verhooging der keurloonen 
kan worden ingegrepen; dat de raad nog 
speciaal de aandacht vestigt op het feit, dat 
Ged. Staten hun begrootingstoezicht aan
wendden om tot een verhooging van de keur
loonen te geraken, waartoe hun college ove
rigens de middelen ontbreken, terwijl de 
thans bestaande heffing in zijne gemeente 
voldoet aan de eischen, waarin deze als re
tributie moet voldoen, en het toezicht op de 
belastingen niet strekt tot het tegengaan van 
te lage, maar wel van te hooge heffingen; dat, 
wat betreft de door Ged. Staten gewraakte 
ramingen van uitgaven voor het verstrekken 
van koffie, kan worden medegedeeld, dat deze 
verstrekking reeds jaren geschiedt en van 
zeer bescheiden omvang is; dat ten raadhuize 
alleen des morgens één kop koffie wordt ge
schonken; dat, het feit in aanmerking ne
mende, dat het in zijne gemeente niet ge
bruikelijk is des middags te lunchen, de raad 
deze ramingen, welke voor het geheele per
soneel een bedrag van ruim f 300 uitmaken. 
nug steeds toelaatbaar acht en niet van zoo
danigen invloed op de financiën der gemeen
te, dat schrapping van deze posten de ge
meente uit de moeilijkheden redt; 

0 . dat Ged. Staten in den financieelen toe
stand der gemeente Noordwijk terecht aan
leiding hebben gevonden voor den eisch alle 
bronnen van inkomst aan te wenden tot het 
hoogst toelaatbare bedrag en de uitgaven tot 
de strikt noodzakelijke te beperken; 

dat zij mitsdien terecht aan de begrooting 
van deze gemeente voor het dienstjaar 1938 
hun goedkeuring hebben onthouden, nu ten 
eerste: de opbrengst van de plaatselijke keur
loonheffing is geraamd op een lager bedrag, 
dan waartoe de gemeente ingevolge artikel 9 
der gemeenschappelijke regeling voor de sa
meQwerking ter uitvoering van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524) van de 
gemeenten Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg 
en Valkenburg in de kosten van den dienst 
heeft bij te dragen, en ten tweede: op de be
grooting posten zijn uitgetrokken voor niet 
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noodzakelijke uitgaven, te weten voor het 
verstrekken van koffie aan den burgemees
ter, het secretariepersoneel, de ambtenaren 
op het politiebureau en het personeel van het 
Bureau Openbare Werken; 

dat, wat het eerste punt betreft, het ge
meentebestuur nu wel opmerkt, dat het ver
schil tusschen het bedrag van de keurloon
opbrengst en hetgeen moet worden afgedra
gen aan de centrale gemeente (Katwijk), met 
name het bedrag, dat zou zijn ontvangen 
bij toepassing van de keurloonverordening in 
de centrale gemeente, niet aan de gewone 
middelen van de gemeente Noord wijk zou 
worden onttrokken, aangezien het aandeel 
in het batig saldo van den keuringsdienst , 
dat de gemeente Noordwijk van de centrale 
gemeente krijgt uitgekeerd, aanmerkelijk 
hooger is dan het bedoelde verschil ; dat 
echter dit betoog niet opgaat, vermits, al 
moge het aan de gemeente Noord wijk toe
komende aandeel in het batig saldo van den 
keuringsdienst hetgeen de gemeente Noord
wijk aan de centrale gemeente heeft af te 
dragen, niet onbelangrijk overschrijden, het 
toch zonder meer duidelijk is, dat verhooging 
van de keurloonopbrengst in de gemeente 
Noordwijk tot het bedrag, dat aan de cen
trale gemeente moet worden afgedragen, een 
bate voor de eerstgenoemde gemeente be
teekent, welke, gezien de financieele om
standigheden dezer gemeente, noode kan 
worden gemist; 

dat het gemeentebestuur voorts tegenover 
den eisch van verhooging van de keurloonen 
een beroep heeft gedaan op het bepaalde bij 
artikel 287 der gemeentewet, volgens welk 
artikel loonen als hierbedoeld tot geen hooger 
bedrag mogen worden geheven, dan ver
eischt wordt om een matige winst aan de ge
meente te verzekeren, welke grens bij de 
thans geheven keurloonen al reeds zou zijn 
bereikt ; 

dat echter ook dit beroep moet worden af
gewezen, nu, blijkens de ingewonnen ambts
berichten, het hooge winstcijfer van den 
keuringsdienst een gevolg is van de omstan
digheid, dat de reorganisatie van dezen dienst 
nog niet ten volle is kunnen worden doorge
voerd en derhalve slechts een tijdelijk karak
ter draagt, terwijl , indien de voormelde wets
bepaling daartoe aanleiding zou moeten ge
ven, tot een algemeene keurloonverlaging 
dient te worden overgegaan; 

dat , wat het tweede punt betreft, de raad 
aanvoert , dat het verstrekken van koffie 
reeds sedert jaren geschiedt en dat het daar
voor uitgetrokken bedrag slechts gering en 
voor de financiën van de gemeente van weinig 
beteekenis is, doch dat het verstrekken van 
koffie aan den burgemeester en de bovenge
noemde ambtenaren, naar Ons oordeel, niet 
uit de gemeentekas behoort te worden be
taald , ook indien daarmede slechts een gering 
bedrag gemoeid is, en dergelijke uitgaven in 
de eerste plaats in gemeenten, wier financi
eele positie geenszins rooskleurig is, moeten 
worden vermeden ; 

dat het bestreden besluit van Ged . Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 

L . 19-38. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze _Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A.B.) 

30 December 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet L . 0 . 1920 art. 104). 

Op juiste gronden. heeft het Hof be
slist, dat in genoemd art. III bis aan 
het woord "vorderingen" de beteekenis 
toekomt van "navorderingen". Hieruit 
volgt, dat het middel tevergeefs klaagt 
over de algeheele toewijzing aan Am
sterdam van haar vorderingen over 
1925 en 1926. 

De vordering over 1922 is echter ten 
onrechte· aan Amsterdam toegewezen. 
Over dat jaar was in 1925 tusschen par
tijen afgerekend, waardoor, ingevolge 
genoemd art. III bis, het recht van de 
schoolgemeenten op nadere uitkeering 
van de woongemeenten vervallen wordt 
verklaard. Bij die opvatting is het on
verschillig, zoowel of al dan niet, wat 
betreft de navordering, vóór het in wer
king treden van genoemde wet op 2 

Juli 1929, eene rechtsvordering is inge
steld als of al dan niet eene administra
tieve vordering vóór dien datum is ge
daan. (De Hooge Raad doet ten prin
cipale recht) . 

Anders Adv.-G en . Wijnveldt. 

De Gemeente Landsmeer, eischeres tot 
cassatie van een op 6 Januari 1938 door het 
Gerechtshof te Amsterdam tusschen partijen 
gewezen arrest (1938 N °. 873, Red.), advo
caat Jhr. Mr. J . H . de Brauw; 

tegen: 
de Gemeente Amsterdam, verweerster in 
cassatie, advocaat Mr. F. M. Westerouen 
van Meeteren. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia : 
De gemeente Landsmeer stelde beroep in 

cassatie in, en droeg als middelen voor : 
"S. of v . t. van artt. 104 L. O.wet 1920 

zooals dat artikel luidde vóór de wet van 
24 Juni 1929 S . 336, en zooals dat artikel 
sedert dien luidt, II, III, IIIbis en IV van 
genoemde wet van 24 Juni 1929, 48 Rv., 

doordat het Hof op overwegingen die de 
beslissing niet kunnen dragen en ook zelve 
met de aangehaalde artikelen in strijd zijn, 
het vonnis door de Arr.-Rechtbank te Haar
lem op 18 Juni 1935 tusschen eischeres als 
gedaagde en verweerster als eischeres ge
wezen heeft vernietigd, met veroordeeling 
van eischeres in de proceskosten en eische
res heeft veroordeeld om aan verweerster te 
betalen de som van f 51 :u.11 met rente als 
uitkeeringen ingevolge art. 104 lid I der 
L . 0.wet 1920 over de jaren 1922, 1925, 
1926 en 1927; 

40 
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zulks hoewel vasstaat, dat de rekeningen 
van eischeres over 1922, 1925 en 1926 vóór 
1 Januari 1928 voorloopig waren vastge
steld; dat de door verweerster ingediende 
declaratie over het jaar 1922, waarbij het 
bedrag der uitkeering, overeenkomstig lid 3 
van art. 104 L. 0.wet 1920 berekend, ver
minderd was met de schoolgelden voor de 
in het eerste lid van art. 104 L. O.wet 1920 
bedoelde kinderen verschuldigd, door eische
res is betaald en deze betaling zonder eenig 
protest door verweerster is aanvaard en be
houden; 

dat de declaratie's door verweerster over 
1925 en 1926, en die over 1922 ten bedrage 
van de op de eerste declaratie in mindering 
gebrachte schoolgelden, zijn ingediend in 
Januari en Mei 1929; dat verweerster bij 
dagvaarding d.d. 16 September 1931 eische
res heeft gedagvaard tot het voldoen van 
deze declaratie's; 

ten onrechte omdat volgens de aangehaal
de artikelen verweerster de vordering over 
de jaren 1922, 1925 en 1926 in ieder geval 
voorzoover te bovengaand de bedragen, die 
na aftrek van de schoolgelden voor de in 
het eerste lid van art. 104 L. O.wet 1920 be
doelde kinderen verschuldigd overblijven, 
niet meer na 1 Juli 1929 bij dagvaarding 
kon instellen, waaraan niet afdoet, dat in 
Januari en Mei 1929 verweerster reeds de
claratie's tot de bij dagvaarding gevorderde 
bedragen had ingediend en evenmin dat bij 
de vóór 1 Januari 1928 voorloopig vastge
stelde gemeenterekeningen van eischeres ten 
aanzien van de uitkeering krachtens de L. 
O .wet verschuldigd ten aanzien van de jaren 
1925 en 1926 niet was afgerekend." 

Alvorens dit middel te bespreken, meen 
ik goed te doen in het kort de geschiedenis 
van art. 104 L. 0 .wet 1920, voor zoover hier 
van belang, weer te geven, in het bijzonder 
wat betreft lid 4 dezer bepaling. 

Krachtens gemeld art. 104 heeft de ge
meente, wier bijzondere school bezocht wordt 
door kinderen, woonachtig in een andere 
gemeente, aanspraak op een wettelijk ge
regelde uitkeering in de kosten, welke die 
"schoolgemeente" moet maken ten behoeve 
van die bijzondere scholen, zulks ten laste 
van de gemeente waar die kinderen wonen. 

Het vierde lid van art. 104 der Wet be
paalde vóór de wijzigingswet van 24 Juni 
1929, S . 336, en dus gedurende de jaren 
waarover de hier bovenbedoelde declaraties 
loepen : ,,De aanspraak op de in het eerste 
lid bedoelde uitkeering vervalt, indien deze 
minder bedraagt dan de schoolgelden over 
het voorafgaande jaar verschuldigd voor de 
in dat lid bedoelde kinderen." 

Bij de toepassing dezer bepaling ontstond 
verschil omtrent de uitlegging. De Minister 
van Onderwijs was van oordeel, dat het 
totaal bedrag aan schoolgelden t. a. v . de 
leerlingen, die uit een naburige gemeente 
afkomstig, bijzondere scholen in de zg. 
schoolgemeente bezoeken, in vergelijking 
d iende te worden gebracht met het bedrag 
der wettelijk verschuldigde uitkeering. Uit 

deze opvatting volgde, dat de vordering op 
de buitengemeente beperkt zou blijven tot 
het bedrag der uitkeering, verminderd met 
het bedrag der schoolgelden. (Deze uitleg
ging is o. a . vermeld in de Gemeente-Stem 
n °. 3752). 

De H. R . was blijkens zijn arresten van 1 

en 7 Juni 1928 (W. n834, N . J. 1928, 921 
en 924. Beslissingen a quo W. 11728, 2 en 
11794, 2) van een andere meening. 

De H. R . besliste t . a. v. het oude lid 4 
van art. 104 L. O.wet 1920, dat alleen wan
neer het bedrag der schoolgelden voor de 
kinderen der buitengemeente te heffen, zóó 
hoog is, dat het de som der door de buiten
gemeente verschuldigde uitkeering overtreft, 
de aanspraak op die uitkeering komt te ver
vallen. In alle andere gevallen, zegt de H . 
R ., zoodra dus het bedrag dier uitkeering 
hooger is of zelfs maar gelijk is aan het 
bedrag der schoolgelden, is de uitkeering 
door de buitengemeente in haar geheel ver
schuldigd. 

Deze arresten werden aanleiding tot eene 
wetswijziging. 

Deze kwam tot stand bij de wet van 24 
Juni 1929, Stbl. 336, (Bijl. Handelingen 
Tweede Kamer 1928/29, n ° . 305, 1-g, Han
delingen Tweede Kamer 1928/2 9, blz. 2146 
vlg.; Eerste Kamer 1928/2 9, blz. 731 vlg.) . 

Hierbij kreeg lid 4 zijn tegenwoordige re
dactie : ,,Het bepalen van het bedrag der in 
het eerste lid bedoelde uitkeering geschiedt 
met verrekening van het totaal bedrag der 
schoolgelden voor de in dat lid bedoelde 
kinderen, verschuldigd over het jaar, waar
over de uitkeering loopt, voor zoover die 
schoolgelden niet oninbaar zijn verklaard." 

Blijkens de Memorie van Toelichting 
droeg de Regeering deze wijziging voor, om
dat de H. R. zich op het standpunt had ge
steld, dat in verband met de duidelijke be
woordingen der wetsbepaling de toepassing 
van het vierde lid van art. 104 uitsluitend 
beperkt is tot het daar met name omschre
ven geval. Hoezeer de Tweede Kamer de 
voorgestelde wetswijziging ook toejuichte, 
toch gevoelde m en nog een leemte. Sommi
ge leden meenden, blijkens het Voorloopig 
Verslag dat het aanbeveling zou verdienen 
aan de wijziging volledig terugwerkende 
kracht te verleenen tot 1 Januari 1922. An
deren en ook de Regeering hadden daarte
gen bezwaren, welke gegrond werden geoor
deeld. De Kamerleden Gerhard c.s. hebben 
getracht de moeilijkheid op te lossen, door 
bij de openbare behandeling een amende
ment voor te stellen in den vorm van een 
nieuw artikel 111 bis, hetwelk in de Wet 
van 24 Juni 1929, Stbl. 336, is opgenomen 
met een kleine wijziging. 

Betreffende dit amendement is de ge
schiedenis vrijwel beperkt tot de uiteenzet
ting in de Tweede Kamer van den heer 
Gerhard, welke het Hof in zijn bovenver
meld arrest bespreekt, en waarop ik hier
onder nog terug zal komen. 

In de Eerste Kamer (blz. 772) is later 
gevraagd of art. 111 bis eveneens van toe-
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passing was op uitkeeringen, welke krach
tens het arrest van den H. R. van 1 Juni 
1928 verschuldigd zijn over 1928 en daar
aan voorafgegane jaren, waarvan eerst na 1 

Januari 1928 declaraties zijn ingediend. 
De Minister antwoordde daarop (blz. 

783): ,,Volgens art. III bis van het wets
ontwerp kunnen vorderingen, als bedoeld in 
het arrest van den H . R. van 1 Juni 1928, 
welke betrekking hebben op eenig dienst
jaar vóór 1 Januari 1928, niet meer worden 
ingesteld ten aanzien van gemeenten, wel
ker rekeningen vóór dien datum voorloopig 
zijn vastgesteld. Het criterium ligt derhalve 
niet in het tijdstip van indiening der de
claratie, maar alleen in de vraag, wanneer 
overeenkomstig art. 220 Gemeentewet de 
voorloopige vaststelling door den gemeente
raad van het bedrag der ontvangsten en 
uitgaven over het betrokken dienstjaar 
heeft plaats gevonden." 

Gevolg van dit alles was dus, dat in de 
Wijzigingswet van 24 Juni 1929, S. 336 de 
volgende bepaling, welke deze procedure 
beheerscht, is opgenomen: 

,,Art. Illbis. Vorderingen krachtens art. 
104 L.O.wet 1920, welke betrekking hebben 
op eenig dienstjaar vóór 1 Januari 1928, 
kunnen niet meer ingesteld worden t en 
aanzien van gemeenten welker rekeningen 
vóór 1 Januari 1928 voorloopig zijn vast
gesteld". 

Daaraan ging en gaat echter vooraf een 
art. III, luidend: 

"Het volgens art. II gewijzigd vierde lid 
van art. 104 L. O .wet 1920 wordt voor het 
eerst toegepast bij het bepalen der uitkee
ringen, verschuldigd over het jaar 1928." 

Na dit overzicht der geschiedenis van de 
wetsbepaling, waarvan in deze procedure de 
uitlegging gevraagd wordt, merk ik op, dat 
tegen het middel van cassatie als zoodanig 
twee bezwaren naar voren zijn gebracht, 
welke onder oogen moeten worden gezien 
en thans besproken moeten worden. 

De geachte pleiter voor Amsterdam heeft 
in de eerste plaats betoogd, dat het middel 
feitelijken grondslag mist, daar in de stuk
ken, waarvan de Hooge Raad kennis neemt, 
niet te vinden zou zijn, dat de rekeningen 
van Landsmeer over de jaren 1922, 1925 
en 1926 vóór 1 Januari 1928 voorloopig 
waren vastgesteld, zooals in het middel ge
zegd wordt. Ik ben van meening, dat deze 
stelling niet houdbaar is. Het Hof zegt in 
de feitelijke overwegingen, dat de Recht
bank bij vonnis van 18 Juni 1935, ,,naar 
hetwelk voor de in dit arrest niet vermelde 
feiten wordt verwezen -" de vordering tot 
het dan genoemde bedrag heeft toegewezen, 
en vermeldt dan verder nog, een overweging 
der Rechtbank overnemend, ,,dat de reke
ningen der gemeente Landsmeer over ge
melde jaren 1922, 1925 en 1926 inderdaad, 
gelijk ten processe vaststaat, vóór 1 Januari 
1928 voorloopig zijn vastgesteld." 

Deze feiten neemt ook het Hof m.i. dus 
als vaststaande aan, hetgeen mede volgt uit 
zijn rechtsoverwegingen, waarin het o. a. de 

vraag behandelt, of art. IIIbis in den weg 
staat aan het geldig maken door de school
gemeente nà 2 Juli 1929 van elke aanspraak 
betreffende een vóór 1928 vallend jaar, 
waarvan de rekening van de woongemeente 
vóór 1 Januari 192 8 is vastgesteld. 

Als tweede bezwaar tegen het middel 
wordt aangevoerd, dat dit, zooals het is in
gekleed, zich slechts richt tegen de rechts
overwegingen 6, 7 en 8, zoodat het, ten
minste wat betreft de vorderingen over 1925 
en 1926, niet den anderen grond aantast 
waarop die bedragen zijn toegewezen, en 
welke zijn opgenomen in de rechtsoverwe
gingen 2, 3 en 4. 

Op die wijze gelezen, zou het middel 
slechts één der twee gronden bestrijden, 
welke het Hof opwierp, om het verweer 
tegen de posten over 1925 en 1926 te ver
werpen, en te dien aanzien dus niet tot cas
satie kunnen leiden. 

Ook met dit bezwaar kan ik mij niet ver
eenigen. Het middel zegt, na de rechtsover
wegingen 6-7 te hebben aangevallen nog : 
"waaraan niet afdoet, dat in Januari en Mei 
1929 Amsterdam reeds declaraties tot de bij 
dagvaarding gevorderde bedragen had inge
diend en evenmin dat bij de vóór 1 Januari 
1928 voorloopig vastgestelde gemeentereke
ningen van Landsmeer t. a. v. de uitkeering 
krachtens de L.O.wet verschuldigd t. a . v. 
de jaren 1925 en 1926 niet was afgerekend." 

Ik wil toegeven, dat het middel anders 
ingericht had kunnen worden en op scher
per wijze de verschillende gronden van het 
arrest elk afzonderlijk had kunnen bespre
ken, doch m. i. gaat verweerster Landsmeer 
te ver door in "waaraan niet afdoet" niet 
meer te willen lezen dan een weerlegging 
bij voorbaat van een mogelijk verweer. Er 
ligt evenzeer een bestrijding in van de gron
den van het arrest, welke weerlegging als 
op zich zelf staande kan worden beschouwd. 

Na deze uiteenzettingen kan ik thans 
komen tot een bespreking van het middel, 
waarbij ik begin met den nadruk te leggen 
op den verschillenden aard der gevorderde 
posten, welke betreffen vorderingen over de 
jaren 1922, 1925, 1926 en 1927. 

Het bedrag, gevorderd over 1927 blijft in 
cassatie buiten beschouwing. Landsmeer 
heeft in de veroordeeling tot betaling door 
Rechtbank en Hof over het t . a . v. dat jaar 
gevorderde bedrag berust. De gemeente
rekening van Landsmeer over 1927 was 
vóór 1 Januari 1928 niet voorloopig vast
gesteld. 

Wat betreft het jaar :r:922 dient opge
merkt te worden, dat Amsterdam over dat 
tijdvak reeds een uitkeering had ontvangen, 
nl. f 248.76, een bedrag verschuldigd vol
gens het systeem, dat belichaamd was in de 
in den aanvang vermelde opvatting van den 
Minister. Na het daarvan afwijkend arrest 
van den Hoogen Raad van 1 Juni 1928, 
volgens hetwelk de woongemeente verplicht 
is alle kosten te betalen, (behalve in het 
geval genoemd in art. 104 (oud)) stelde Am
sterdam wat betreft 1922 een navordering 
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in, groot f 56.60, voor wat haar nog toe
kwam volgens de rechtspraak van den Hoo
gen Raad. 

Anders ligt het met de vorderingen over 
1925 en 1926. Over die jaren had Amster
dam nog niets ontvangen, en zij vraagt in 
deze procedure de bedragen verschuldigd 
krachtens art. 104 (oud) der Wet, toegepast 
volgens de uitlegging door den Hoogen Raad 
aan deze bepaling gegeven. 

Landsmeer stelt thans in cassatie de 
vraag of deze vorderingen over 1922, 1925 
en 1926 nog mogelijk zijn in verband met 
art. IIIbis der Wet van 24 Juni 1929, S. 336. 

Houdt men zich aan de reeds vermelde 
woorden van deze bepaling: 

"Vorderingen krachtens art. 104 L .O.wet 
1920, welke betrekking hebben op eenig 
dienstjaar vóór 1 Januari 1928 kunnen niet 
meer ingesteld worden ten aanzien van ge
meenten welker rekeningen vóór 1 Januari 
1928 voorloopig zijn vastgesteld", dan is 
het antwoord zeer eenvoudig, en heeft 
Landsmeer volkomen gelijk. 

Het amendement van het Kamerlid Ger
hard c.s. was blijkens de toelichting bedoeld 
een overgangsmaatregel te treffen, en bevat 
een bepaling, waarvan men bij het ontwer
pen de gevolgen niet in haar geheel heeft 
overzien. De voorstellers wilden, zooals ik 
uit de geschiedenis aantoonde, in overeen
stemming met de Regeering, niet een rege
ling met terugwerkende kracht. Deze zou 
praktische en administratieve bezwaren 
hebben medegebracht (Mem. van Toe!. n ° . 
305, 3) . Ongetwijfeld zouden dan ook, ge
zien de rechtspraak van den Hoogen Raad, 
een aantal vorderingen wegens onverschul
digde betaling zijn ingesteld. 

D e voorstellers van het amendement wil
den met hun art. IIIbis, blijkens de rede
voering bij de toelichting, onbillijkheden 
voorkomen, nu, zooals de heer Gerhard het 
uitdrukte, de rechtspraak de vroeger begane 
billijkheden (m. a . w. het berekenen van de 
vorderingen op een grondslag alsof art. 104 
der Wet een regeling bevatte als die be
paling heden heeft) tot een onwettige han
deling had verklaard. 

Van belang in dit verband is de beschou
wing van den heer Gerhard, na zijn uiteen
zetting van de verschillende moeilijkheden 
welke gerezen waren, wanneer hij zegt: ,,Het 
eenige, wat mij billijk schijnt te begeeren, 
en wat ik hoop, dat ook door allen kan wor
den gedeeld, is, dat, wanneer de gemeenten 
eenmaal t. a. v. de toepassing van art. 104 
de zaak hadden uitgemaakt - in welke 
richting laat mij op het oogenblik onver
schillig - (d.w.z. naar mijn opvatting -
hetzij volgens het systeem van den Minis
ter, hetzij volgens de rechtspraak, W.) en 
met de opvattingen daaromtrent haar reke
ningen hadden afgesloten en de vorderingen 
zoowel van den eenen als van den anderen 
kant bij wijze van spreken waren beslecht, 
die positie niet ongedaan kan worden ge
m aakt. D it is de quaestie, waarop het aan
komt. Ik had gedacht, dat dat kon geschie-

den op de wijze als in het amendement is 
aangegeven". 

Verder blijkt nog uit die rede, dat de voor
stellers het voorloopig vaststellen van de 
rekening door den gemeenteraad als een 
soort van overeenstemming beschouwd 
wenschten te zien tusschen de school- en 
woongemeenten, welke steunt op wederzijd
sche instemming - hoe die verkregen is, 
doet er niet toe, maar wanneer m en vrede 
heeft genomen met de toepassing, die art. 
104 heeft gehad blijkens de voorloopig vast
gestelde regeling, wenschen de voorstellers, 
dat men op die quaestie niet meer kan 
terugkomen. 

De omschrijvingen bij deze toelichting 
aangewend, sluiten niet geheel aan bij de 
gebruikelijke juridische terminologie, en 
daardoor is dan ook de mogelijkheid van 
deze procedure geschapen, waarbij gevraagd 
moet worden, wat het artikel bedoelt. 

Ten slotte zeggen de voorstellers nog, en 
ik vermeld dit omdat het karakter van het 
artikel eruit blijkt, dat art. IIIbis eigenlijk 
een overgangsbepaling is. Dit is juist en 
brengt m. i. mede, dat de bedoeling er van 
geweest is de toepassing van het oude art. 
104 lid 4 te doen aansluiten aan de rechts
gevolgen der nieuwe bepaling. Art. IIIbis 
bedoelt echter niet een toestand te 
scheppen, waardoor een, zij het kort, tijd
vak zou ontstaan, waarin n och art. 104 lid 
4, n och art. 104 lid 4 nieuw zou gelden. Wel 
zou het echter deze gevolgen hebben , wan
neer de wetsuitlegger zich zonder meer 
houdt aan de woorden van de bepaling. 

Om verschillende redenen toch hadden tal 
van schoolgemeenten over de jaren vóór het 
vaststellen van de gemeenterekening op 1 

Januari 1928 hun vorderingen bij de woon
gemeenten zelfs nog niet ingediend, zoodat 
bij een woordelijke opvatting van art. IIlbis 
zij haar vorderingsrecht na het in werking 
treden der Wet van 29 Juni 1929, S. 336 
kwijt zouden zijn. Zoo heeft Amsterdam 
haar vordering over 1925 bij Landsmeer op 
12 Januari 1929, die over 1926 op 31 Mei 
1929, ingediend, hoewel de gemeente-reke
ning van Landsmeer reeds lang voor 1 Jan. 
1928 voorloopig was vastgesteld. 

M . i . moet deze wijze van uitlegging dan 
ook niet gevolgd worden, en blijkt uit de 
toelichting bij het amendement m. i. vol
komen duidelijk, dat de voorstellers niets 
meer bedoeld hebben dan te zeggen bij de 
aanvaarding van art. 104 lid 4 nieuw, dat 
ondanks de rechtspraak van den Hoogen 
Raad, gedane zaken geen keer nemen, d.w.z. 
dat na die inwerking der wijzigingswet op 
2 Juli 1929 geen nieuwe declaraties meer 
konden worden ingediend bij de woonge
meenten, of zooals het volgens de wettelijke 
voorschriften luidt, geen nieuwe "opgave" 
meer kon geschieden. 

Amsterdam had echter haar navordering 
over 1922 op 31 Januari 1929, - daartoe 
bewogen, doordien die gemeente door het 
arrest van 1 Juni 1928 begrepen had over 
dat jaar te weinig in rekening gebracht te 
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hebben - en de geheele vorderingen over 
1925 en 1926, zooals ik opmerkte, op 12 
Januari en 15 Mei 1929 bij de schoolge
meente Landsmeer aanhangig gemaakt. 

De vraag of het, gezien art. Illbis, thans 
nog mogelijk is in rechte deze bedragen te 
vorderen, moet beoordeeld worden naar de 
beteekenis welke de woorden "vorderingen 
kunnen niet meer ingesteld worden" in die 
bepaling bezitten. 

Ik zal, daar 's Hofs arrest gepubliceerd is, 
de uitvoerige overwegingen daarvan thans 
niet weer in haar geheel herhalen, maar mij 
beperken tot de vermelding, dat het Hof, 
naar mijn oordeel terecht, in de zesde rechts
overweging beslist, dat de wetgever daarbij 
niet dacht aan het instellen van vorderingen 
bij den burgerlijken rechter, doch uitslui
tend het oog had op administratief rechter
lijke beslissingen. 

De gronden welke de geachte pleiter van 
Landsmeer voor het tegendeel heeft aange
voerd, komen mij niet overtuigend voor. 
Ook hij zegt, dat de toelichting op het 
amendement van allerlei verkeerde denk
beelden uitgaat en voegt daaraan toe, dat 
zij blijkbaar geïmproviseerd is . Wanneer hij 
spreekt van "een zoo slordig ontworpen ar
tikel als art. IIIbis", komt het mij zijner
zijds niet als een sterk argument voor, dat 
dus de woordenkeus afdoende is, en het Hof 
nog nader moest aantoonen, dan het m. i. 
gedaan heeft, dat de woorden " instellen van 
vorderingen" meer kunnen beteekenen dan 
aanhangig maken bij den rechter. 

. De rechtsoverwegingen 2, 3 en 4 van het 
arrest geven een uitvoerige beschouwing 
over de bedoeling van art. Illbis, en het 
Hof komt daarbij op door mij juist geachte 
gronden tot de slotsom, dat met vorderin
gen bedoeld zijn "navorderingen". 

In de vijfde overwegingen volgt daarop 
de vaststelling, dat de vorderingen van Am
sterdam over 1925 en 1926 geheel nieuwe 
vorderingen waren, en niet navorderingen, 
zoodat de bepaling daarvoor niet geldt. Uit 
de bovenvermelde geschiedenis van het 
amendement blijkt m. i. dan ook voldoende, 
dat men alleen het indienen van navorde
ringen, op grond van de rechtspraak moge.
lijk ~eworden, wilde voorkomen. 

In de zesde rechtsoverweging geeft het 
Hof nog een tweeden grond, welke .dan te
vens en bij uitsluiting geldt voor de bijbe
taling over 1922 verlangd, hetgeen inder
daad een navordering betrof, n.l. dat de 
woorden "kunnen niet meer worden inge
steld" niet beteekenen "in rechte gevor
derd", maar betrekking hebben op het in
dienen eener declaratie bij de woonge
meente. 

Wanneer men let op de slordige woorden
keus van art. Illbis, doch deze beziet onder 
het licht der bedoeling van de voorstellers, 
-zooals deze gebleken is, komt mij 's Hofs 
uitlegging juist voor. Men wilde voorkomen, 
dat de schoolgemeenten, wakker gemaakt 
door de rechterlijke uitlegging van art. 104 
lid 4 (oud), nà het inwerking treden van 

de nieuwe bepaling, de woongemeenten nog 
zouden lastig vallen met opgaven, decla
raties en dagvaardingen betreffende, vol
gens de rechtspraak op onjuiste wijze, ver
rekende posten. 

Zoo opgevat zegt het artikel echter niets 
omtrent opgaven, declaraties en eventueel 
reeds uitgebrachte dagvaardingen, vóór de 
ir{werkingtreding gedaan of aanhangig ge
maakt. 

De keuze in art. IIIbis gedaan om het al 
of niet mogelijk zijn van het nog instellen 
van vorderingen afhankelijk te maken van 
het voorloopig vaststellen der gemeente-re
keningen vóór I Januari 1928, is nu een
maal gedaan. Wanneer de voorstellers ech
ter gemeend hebben, dat uit de voorloopige 
vaststelling dier stukken zou volgen dat de 
afrekening ook tot stand was gekomen, heb
ben zij zich vergist. 

Dit is m. i. ook af te leiden uit het hier
boven vermelde äntwoord van den Minister 
in de Eerste Kamer. 

De woorden van art. Illbis opvattend als 
het Hof gedaan heeft, kom ik tot de slot
som, dat het middel niet tot cassatie kan 
leiden en concludeer ik tot verwerping van 
het beroep met veroordeeling van eischeres 
in de kosten. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt : 
dat Amsterdam Landsmeer bij inleidende 

dagvaarding van 16 September 1931 heeft 
gedaagd voor de Arr.-Rechtbank te Haar
lem en heeft gevorderd veroordeeling van 
Landsmeer om aan Amsterdam te betalen 
f 5u1.n met rente, daartoe stellende : 

,,I. dat zij volgens art. 104 L.O .wet 1920, 
ter zake van het bezoeken in 1922 door te 
Landsmeer wonende kinderen van bijzon
dere . scholen in Amsterdam gelegen, van 
Landsmeer had te vorderen f 305.30 als bij
drage in de kosten; 

dat op de 19 Mei 1925 bij Landsmeer 
ingediende declaratie aanvankelijk in min
dering is gebracht f 248.70, zijnde het door 
Amsterdam voor geheven schoolgeld van de 
leerlingen ontvangen bedrag; 

dat Landsmeer daarop het saldo, n .l. 
f 305.30 min f 248.70 is f 56.60, heeft vol
doen; 

dat echter Amsterdam nadien, op 31 Jan. 
1929, in verband met de rechtspraak van 
den Hoogen Raad alsnog over het jaar 1922 
het voormelde bedrag van f 248.70 van 
Landsmeer heeft gevorderd; 

II. dat Amsterdam uit gelijke oorzaak 
over het jaar 1925 van Landsmeer heeft te 
vorderen f 961.12 , waarvoor op 12 Januari 
1929 een declaratie aan Landsmeer is inge
diend; 

111. dat Amsterdam uit gelijke oorzaak 
over het jaar 1926 heeft te vorderen 
f 1868.17, waarvoor op 31 Mei 1929 een 
declaratie is ingediend; 

IV. dat Amsterdam, uit gelijke oorz01ak 
over het jaar 1927 heeft te vorderen 
f 2033.12; 
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dat Landsmeer weigert de onder I, II, 111 
en IV gevorderde bedragen te betalen;" 

dat Landsmeer, voorzooveel thans nog 
van belang, tegenover de vorderingen I, II 
en 111 een beroep heeft gedaan op art. 
Illbis van de wet van 24 Juni 1929 S . 336, 
aanvoerende, dat de rekeningen van de ge
meente Landsmeer over 1922 , 1925 en 1926 
reeds voor 1 Januari 1928 voorloopig waren 
vastgesteld; 

0 . dat de Rechtbank bij vonnis van 18 
Juni 1935 (1936 n °. 262, Red.), het laatst
gemeld feit als vaststaande aanvaardend, 
aan Amsterdam onverminderd rente heeft 
toegewezen f 2681.60, te weten over 1925 
f 233.50, over 1926 f 414.98 en over 1927 het 
geheele gevorderde bedrag van f 2033 .12 , 
terwijl Amsterdam voor 1922 in haar ge•
heele vordering en voor 1925 en 1926 in het 
niet toegewezen deel niet-ontvankelijk werd 
verklaard; • 

0 . dat op het beroep van Amsterdam het 
Hof bij het bestreden arrest het vonnis van 
de Rechtbank heeft vernietigd en Lands
meer heeft veroordeeld om aan Amsterdam 
te betalen f 5II I.II met 5 % rente vanaf 
den dag der dagvaarding tot dien der vol
doening; 

·dat het Hof, na te hebben vastgesteld, 
dat wat betreft de vordering over 1927 geen 
grieven waren ingebracht, in de eerste plaats 
heeft betoogd: 

"dat de beslissing betreffende de jaren 
1922, 1925 en 1926 in de eerste plaats wordt 
beheerscht door de beteekenis van artikel 
lllbis der Wet van 24 Juni 1929 S. 336, 
welke wet op 2 Juli 1929 in werking is ge
treden; 

dat terwijl bij art. II van die wet art. 104 
L .O.wet werd gewijzigd en bij art. III werd 
bepaald, dat het gewijzigde art. 104 voor 
het eerst zou worden toegepast over 1928, 
genoemd art. IIIbis luidt als volgt : 

"Vorderingen, krachtens art. 104 L .O.wet 
1920 welke betrekking hebben op eenig 
dienstjaar vóór 1 Januari 1928, kunnen niet 
meer ingesteld worden ten aanzien van ge
meenten, welker rekeningen vóór I Januari 
1928 voorloopig zijn vastgesteld"; 

dat dit artikel in de wet is opgenomen 
ten gevolge van een daartoe strekkend 
amendement van de kamerleden Gerhard 
e . a '. - welk amendement met geringe wij
ziging door den Minister is overgenomen -
en vrijwel als eenige toelichting tot dit ar
tikel, in de parlementaire stukken, in aan
merking komt de rede van den heer Ger
hard in de vergadering van de Tweede Ka
mer van 2 Mei 1929 ; 

dat de heer Gerhard, na te hebben ver
klaard, de bezwaren tegen het verleenen van 
terugwerkende kracht aan de wijziging van 
art. ,04 als juist te erkennen, in die rede 
onder meer het volgende heeft gezegd : 

.,het eenige, dat mij billijk schijnt te be
geeren en wat ik hoop, dat ook door ande
ren kan worden gedeeld, is dat, wanneer de 
gemeenten eenmaal ten aanzien van de toe
passing van art. 104 de zaak hebben uitge-

maakt - in welke richting laat mij op het 
oogenblik onverschillig - en met de opvat
tingen daaromtrent haar rekeningen hadden 
afgesloten en de vorderingen zoowel v an 
den eenen als van den anderen kant bij 
wijze van spreken waren beslecht, die po
sitie niet ongedaan kan worden gemaakt. 
Dat is de questie, waarop het aankomt. Ik 
heb gedacht, dat dat kon geschieden op de 
wijze als in het amendement is aangege
ven", en verder : 

,,wanneer eenmaal de rekening is vastge
steld, heeft men bij de vastgestelde regeling 
ook in verband gebracht de vorderingen 
krachtens art. 104. Als de rekening voorloo
pig, d . i . door den gemeenteraad zelf, is vast
gesteld, is daarmee afgehandeld de verhou
ding tengevolge van dat artikel. Wanneer 
die overeenstemming is bereikt, die dus 
blijkbaar steunt op de wederzijdsche instem
ming - hoe die verkregen is, doet er niet 
toe, maar wanneer men vrede heeft geno
men met de voorloopig vastgestelde reke
ning - , wenschen de ondergeteekenden, dat 
m en op die kwestie niet meer kan terug
komen . 

"Nu, dus nadat de questie feitelijk tot 
wederzijdsche overeenstemming afgehandeld 
is, nu, nadat de H . R . een arrest heeft uit
gesproken, plotseling weer met vorderingen 
voor den dag te komen - dat leek ons niet 
wenschelijk"; 

dat uit de aangehaalde woorden blijkt, 
dat de bedoeling van de voorstellers van 
het amendement was, de gevolgen van het 
gemis van terugwerkende kracht van de 
wijziging van art. 104 te temperen, door een 
wetsbepaling in het leven te roepen van 
deze strekking, dat, indien over een jaar 
vóór 1928 afrekening van de door de woon
gemeente aan de schoolgemeente verschul
digde uitkeering had plaats gevonden, die 
afrekening als een definitieve zou worden 
aangemerkt en dus een aanspraak van de 
schoolgemeente op het bedrag, hetwelk zij 
- naar de uitlegging van art. 104oud van 
den H. R . - bij die afrekening te weimg 
aan de woongemeente in rekening mocht 
hebben gebracht, zoude vervallen, tot welk 
denkbeeld de voorstellers waren geleid door 
de overweging, dat een plaats gevonden 
hebbende afrekening beteekende, dat de 
schoolgemeente en de woongemeente om
trent het verschuldigde tot overeenstem
ming waren gekomen en dat het daarom 
wenschelijk en redelijk was, een navorde
ring van de schoolgemeente op die afreke
ning, hoezeer die ook mocht steunen op het 
voor het betrokken jaar nog geldende art. 
104oud, niet toe te laten ; dat de voorstel
lers in de meening schij nen te hebben ver
keerd, dat het bedoelde geval, dat een af
rekening over zeker, vóór 1928 vallend jaar 
had plaats gevonden, steeds aanwe7ig was, 
wanneer de rekening van de woongemeente 
over bedoeld jaar voorloopig was vastge
steld, daarbij voorbijziende, dat, in geval de 
rekening van de woongemeente over zulk 
een jaar was vastgesteld, het toch zeer wel 
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mogelijk was, dat een afrekening betreffen
de dat jaar niet had plaats gevonden, door
dat, door vertraging van de indiening der 
vordering van de schoolgemeente, de af
rekening noodzakelijk was verschoven naar 
een later tijdstip; dat, hebben dus de voor
stellers van het amendement alleen aan na
vorderingen op een plaats gevonden heb
bende afrekening gedacht, welk woord . dan 
ook door den Heer Gerhard wordt gebezigd 
ter aanduiding van de vorderingen, waar
over het gaat - het niet onbegrijpelijk is, 
dat zij in den aanvang van het voorgestelde 
artikel, in plaats van navorderingen spreken 
van vorderingen, omdat in hun evengenoem
de voorstelling de slotwoorden van het ar
tikel de werking van het artikel toch be
perkten tot navorderingen, immers in die 
woorden de werking werd beperkt tot het 
geval, dat de rekening van de woongemeen
te over het betrokken jaar voorloopig was 
vastgesteld, d .w.z. in de voorstelling der 
voorstellers, afrekening over het betrokken 
jaar had plaats gevonden, zoodat alleen van 
een navordering sprake kon zijn; 

dat, gelet op een en ander, naar 's Hofs 
oordeel aan het woord vorderingen in het 
artikel de beteekenis moet worden toege
kend, welke, in de voorstelling der voorstel
lers, de vorderingen, die zij op het oog had
den, steeds zouden hebben, d .w.z. de betee
kenis van navorderingen; 

dat xoor deze uitlegging ook pleit de om
standigheid, dat, indien aan het woord 
"vorderingen" deze beperkte beteekenis niet 
zou moeten worden gegeven, de bepaling 
van art. Illbis in den weg zoude staan aan 
het geldig maken door de schoolgemeente 
nà 2 Juli 1929 van elke aanspraak betref
fende een voor 1928 vallend jaar, waarvan 
de rekening van de woongemeente vóór 1 
Januari 1928 is vastgesteld, ook in de ge
vallen, dat vaststaat, dat de woongemeente 
over bedoeld jaar geld aan de schoolge
meente schuldig is, maar daarvan niets heeft 
betaald als gevolg van het feit, dat de 
·schoolgemeente niet de stappen heeft ge
daan om tot inning van het haar door de 
woongemeente verschuldigde te komen; 

dat uit de toelichting van den Heer Ger
hard van het amendement wel moet worden 
afgeleid, dat de bedoeling, aan de school
gemeente op die wijze in bedoeld geval haar 
aanspraak over vóór 1928 vallende jaren 
geheel te ontnemen , geheel vreemd is ge
weest en een wetsbepaling van deze strek
king ongetwijfeld ook niet zoude passen in 
het kader van een voorziening, als de voor
,;tellers blijkens die toelichting beoogden; 

dat de Rechtbank voornoemde conse
quentie van haar opvatting, dat in art. III 
bis met vorderingen niet zijn bedoeld "na
vorderingen", dan ook niet heeft aanvaard 
e n · zij heeft aangenomen, dat de schoolge
meente over een vóór 1928 vallend jaar, 
waarvan de rekening van de woongemeente 
vóór 1 Januari 1928 is vastgesteld, wel aan
spraak op hetgeen art. 104oud haar verze
kert, kan maken, voor zoover die aanspraak 

niet te boven gaat het bedrag, dat art. 104 
nieuw - gold het reeds voor het betrokken 
jaar - haar zou hebben verzekerd, maar 
niet op hetgeen art. 104oud haar méér ver
zekert, een splitsing, waarvoor het Hof geen 
enkel aanknoopingspunt kan vinden in d e 
woorden van art. IIIbis, n è>ch in de geschie
denis van de totstandkoming van dat arti
kel;" 

dat het Hof daaraan nog heeft toege-
voegd : . 

,.dat de Rechtbank voor haar opvatting, 
dat art. IIIbis niet uitsluitend ziet op het 
geval, dat een afrekening heeft plaats ge
vonden en dat dus niet aan het woord "vor
deringen" de beteekenis toekomt van "na
vorderingen", steun meent te kunnen ont
leenen aan de vraag, gesteld in het voor
loopig verslag der Eerste Kamer over het 
wetsontwerp, welke vraag luidde "of art. 
IIIbis eveneens van toepassing is op uit
keeringen, welke krachtens het arrest van 
den H . R. van 1 Juni 1928 verschuldigd zijn 
over 1927 en daaraan voorafgaande jaren, 
waarvan eerst na 1 Januari 1928 declara
ties zijn ingediend"; 

dat echter niet valt in te zien , hoe die 
vraag over de beteekenis van art. IIIbis 
licht kan verschaffen; 

dat het antwoord op de vraag natuurlijk 
wel iets zou kunnen hebben ingehouden, dat 
opheldering bracht, maar in werkelijkheid 
uit dit antwoord weinig is te putten ten 
gunste van de opvatting der Rechtbank; 

dat in dat antwoord de Minister zich 
heeft bepaald tot het in herinnering bren
gen van den tekst van art. IIIbis en dan 
opmerkt, dat volgens dien tekst " het crite
rium niet ligt in het tijdstip van indiening 
der declaratie, maar alleen in de vraag, 
wanneer overeenkomstig art. 229 Gemeen
tewet de voorloopige vaststelling door den 
Gemeenteraad van het bedrag der ontvang
sten en uitgaven over het betrokken dienst
jaar heeft plaats gevonden" ; 

dat in deze woorden er terecht op wordt 
gewezen, dat in het artikel aan het tijdstip 
van het indienen der declaratie geen ge
wicht wordt toegekend - waarbij moet 
worden opgemerkt, dat, in verband met het 
tijdstip van inwerkingtreding der wet toch 
onvermijdelijk een bepaald tijdstip, nl. 2 
Juli 1929 tot een beslissend tijdstip werd 
gestempeld, - maar de dieper liggende 
vraag, of in het geheele artikel niet bij uit
sluiting is gedacht aan navorderingen en of 
daarom aan het woord vorderingen de be
teekenis van navorderingen moet worden 
toegeke nd, - in die woorden niet wordt be
licht;" 

dat het Hof vervolgens nog heeft ove1• 
wogen: 

"dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
toewijzing van de thans aan de orde zijnde 
vordering van Amsterdam, voor zooveel die 
betreft de jaren 1925 en 1926, niet kan af
stuiten op de bepaling van art. lllbis der 
wet van 24 Juni 1929 S . 336, aangezien op 
die vordering, voor wat die jaren betreft, 
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dit artikel niet van toepassing is; 
dat, indien dit artikel, wat de aanspraken 

over die jaren betreft, wèl toepasselijk was, 
het artikel zich toch niet tegen toewijzing 
zoude verzetten, omdat ten processe vast
staat, dat de declaraties van Amsterdam be
treffende die jaren bij Landsmeer zijn inge
diend voor 2 Juli 1929, dit is de datum van 
inwerkingtreding der wet; 

dat toch het Hof van oordeel is, dat de 
woorden "vorderingen. . . . . . kunnen niet 
meer worden ingesteld" . . . . . · zien op het 
indienen van de declaratie van de school
gemeente bij de woongemeente en de mee
ning van de R echtbank, dat die woorden 
betreffen het instellen van een vordering bij 
de Rechtbank, verwerpt; 

dat kan worden toegegeven, dat de aan
gehaalde woorden op zich zelve geschikt 
zijn, de gedachte te wekken, dat hier sprake 
is van bij den Rechter aanhangig gemaakte 
vorderingen, maar de woorden - al is dan 
bij hun keuze niet die zorgvuldigheid be
tracht, welke, naar geïntimeerde opmerkt, 
in andere wetten, waar sprake is van "in
stellen van vorderingen" en "indienen van 
vorderingen" is in acht genomen, - toch 
niet uitsluiten, dat zij zien op het indienen 
van vorderingen door de schoolgemeente bij 
de woongemeente·; 

dat een bepaling, waarbij een aanspraak, 
voortvloeiende uit administratief rechter
lijke bepalingen, van de eene gemeente op 
een andere, afhankelijk wordt gesteld van 
het tijdstip, waarop daarvan de voldoening 
wordt verlangd bij den Burgerlijken Rech
ter, eene zoq uitzonderlijke figuur moet 
heeten, dat niet is aan te nemen, dat aan 
art. IIIbis dje strekking toekomt, tenzij de 
geschiedenis van de totstandkoming van 
het artikel daarop ten duidelijkste wijst; 

dat van dit laatste geen sprake is; 
dat als een aanwijzing in die richting het 

Hof niet - gelijk de Rechtbank doet -
kan aanmerken de omstandigheid, dat om
streeks den tijd, waarin de wet van 24 Juni 
1929 S . 336 tot stand_ kwam, wel civiel
rechtelijke procedures tusschen gemeenten 
betreffende aanspraken ex art. 104 L . 0.wet 
werden gevoerd en dat eerstgenoemde wet 
is uitgelokt door de beslissing van den H . 
R. in een procedure van die strekking; 

dat uit het boven ter sprake gekomen 
antwoord van den Minister op de in 
het voorloopig verslag van de Eerste 
Kamer gestelde vraag nog een aanwijzing is 
te putten, dat ook de Minister het artikel 
oordeelde te handelen over vorderingen, bij 
declaratie ingediend en niet op vorderingen, 
bij den Rechter aanhangig gemaakt; 

dat wat betreft de vordering van Am
sterdam, voor zooveel die betrekking heeft 
op het jaar 1922 , dat uit het juist overwo
gene volgt, dat ook dat deel der vordering 
niet - gelijk de Rechtbank heeft geoor
deeld - kan afstuiten op de omstandigheid, 
dat de dagvaarding niet is uitgebracht vóór 
2 Juli 1929, dag van inwerkingtreding van 
de wet van 1929;" 

0. dat Landsmeer als middel van cassatie 
heeft voorgedragen: (zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de H. R. met het Hof van oordeel 
is, dat aan het woord vorderingen in art. 
IIIbis van de wet van 24 Juni 1929 S. 336 
de beteekenis toekomt van navorderingen, 
zulks op de gronden vervat in hetgeen het 
Hof - naar boven is vermeld - in zijn 
arrest in de eerste plaats heeft betoogd, 
welke gronden de H.R. overneemt; 

dat hieruit volgt, dat het middel tever
geefs klaagt over de algeheele toewijzing 
aan Amsterdam van hare over de jaren· 1925 
en 1926 ingestelde vorderingen; 

0. dat het middel daarnaast een grief 
bevat voor wat betreft de toewijzing van 
de vordering over het jaar 1922 en deze 
grief wèl gegrond is; 

dat over dat jaar in 1925 tusschen par
tijen was afgerekend en hetgeen thans · over 
1922 gevorderd wordt, is een navordering; 

dat nu, gezien de strekking van art. III 
bis, dat gedane zaken geen keer zouden 
mogen nemen, aan de bewoordingen dat 
"vorderingen niet meer ingesteld kunnen 
worden ten aanzien van gemeenten, welker 
rekeningen vóór I Januari 1928 voorloopig 
zijn vastgesteld", geen andere beteekenis 
kan toekomen dan dat voor de jaren, waar
over afgerekend is, het recht van de school
gemeenten op nadere uitkeering van de 
woongemeenten vervallen wordt verklaard; 

dat bij die opvatting onverschillig is, zoo
wel of al dan niet wat betreft de navorde
ring vóór het in werking treden van meer
gemelde wet op 2 Juli 1929 een rechtsvor
dering is ingesteld, als of al dan niet een 
administratieve vordering vóór dien datum 
is gedaan; 

dat, zoude men deze opvatting niet aan
vaarden, de opzet van de voorstellers van 
het zoogenaamde amendement Gerhard 
geenszins zou worden bereikt, daar dan de 
schoolgemeenten - allicht hetzij door de 
in 1928 door den H. R. gewezen arresten, 
hetzij door het indienen van het wetsont
werp of de behandeling daarvan in de Sta
ten-Generaal opmerkzaam gemaakt - nog 
tot Juli 1929 met vrucht een navordering 
zouden hebben kunnen instellen, terwijl het 
amendement juist beoogde te voorkomen; 
dat na het wijzen van de arresten door den 
H. R. woongemeenten aanvullende uitkee
ringen aan de schoolgemeenten zouden moe
ten doen; 

dat de hier aanvaarde opvatting ook die 
is geweest van den Minister, toen deze op 
een vraag gesteld in het voorloopig verslag 
van de Eerste Kamer antwoordde: ,.dat het 
criterium niet ligt in het tijdstip van in
diening der declaratie, maar alleen in de 
vraag, of de vootloopige vaststelling van de 
rekening over het betrokken dienstjaar heeft 
plaats gevonden", welke laatste woorden, 
ontdaan van de daarin gelegen door het Hof 
met recht gesignaleerde misvatting van den 
wetgever, beteekenen: alleen in de vraag, 
of over het betrokken dienstjaar reeds af
rekening tuschen partijen had plaats gehad; 
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dat mitsdien de vordering over 1922 ten 
onrechte aan Amsterdam is toegewezen; 

0. dat de H. R . ten principale recht kan 
doen terwijl er termen zijn de proceskosten 
te compenseeren, gelijk hieronder zal ge
schieden; 

Vernietigt het bestreden arrest en opnieuw 
recht doende: 

Veroordeelt de gemeente Landsmeer om 
aan de gemeente Amsterdam tegen kwijting 
te betalen de som van f 4862.41, met rente 
ad 5 % 's jaars van den dag der dagvaarding 
af tot dien der voldoening; 

Compenseert de kosten in eersten aanleg 
en in hooger beroep in dier voege, dat de 
gemeente Landsmeer behalve haar eigen 
kosten zal hebben te dragen in die van de 
gemeente Amsterdam f 350; 

Compenseert de kosten in cassatie ge
vallen, des dat iedere partij haar eigen 
kosten zal dragen. 

(N. J.) 

31 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
55quater.) 

Ten onrechte heeft de Minister art. 
55quater toegepast, nu de hooge kos
ten der onderhavige scholen in de eer
ste plaats aan een minder zuinige ex
ploitatie zijn te wijten, de omstandig
heid, dat de scholen meer lokalen heb
ben dan voor het · onderwijs noodig is, 
de exploitatie er van op zichzelf niet 
abnormaal duur behoeft te maken, en 
het betrekkelijk gering aantal leerlingen 
op zichzelf geen aanleiding geeft om 
de school als in bijzondere omstandig
heden verkeerende te beschouwen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van 
de parochie van de Heilige Apostelen Petrus 
en Paulus, gevestigd te Leidschendam, tegen 
de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
Maart 1938, N °. 2771, afdeeling Lager On
derwijs, houdende toepassing van art. 55qua
ter der Lager Onderwijswet 1920 ten aan
zien van de openbare lagere scholen in de 
voormalige gemeenten Veur en Stompwijk, 
over het jaar 1938; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 September x938, N°. 30,; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 28 December 1938, N°. 11470, afdee
ling Lager Onderwijs; 

0. dat de raad der voormalige gemeente 
Stompwijk, ingevolge art. 23, 2de lid der 
wet van 31 December 1937 S. 315 optre
dende in de gemeente Leidschendam, in zijn 
vergadering van 14 Januari 1938 heeft be
sloten, op grond van art. 55quater, 1e lid 

der Lager Onderwijswet 1920 aan Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen te verzoeken te bepalen, dat 
de beide openbare lagere scholen in deze 
gemeente voor het dienstjaar 1938 buiten 
aanmerking zullen worden gelaten bij de 
vaststelling van het bedrag, bedoeld in het 
eerste lid van art. 55ter, onder a der Lager 
Onderwijswet 1920 en dat het aantal leerlin
gen dezer scholen niet zal meetellen voor het 
aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid 
van art. 55ter, onder b van de meergenoem
de wet, daarbij overwegende, dat ter vol
doening aan het bepaalde in art. 55ter der 
Lager Onderwijswet 1920 vóór I September 
1939 de bedragen, in het eerste lid van dat 
artikel onder a, b en c bedoeld, moeten 
worden bepaald; dat beide in deze gemeente 
bestaande openbare scholen voor gewoon 
lager onderwijs, met name de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs der voor
malige gemeente Veur en de openbare school 
voor gewoon lager onderwijs der voormalige 
gemeente Stompwijk, slechts door een ge
ring aantal leerlingen worden bezocht; dat 
het gemiddeld aantal leerlingen, naar den 
maatstaf van art. 28, 6e lid, der Lager On
derwijswet 1920 over 1937, voor deze scho
len respectievelijk 65¼ en 74¼ bedroeg en 
het aantal leerlingen dezer scholen op 1 
Januari 1938 respectievelijk 59 en 79 be
droeg, terwijl voor beide scholen eerder een 
vermindering dan een toeneming van het 
leerlingenaantal is te wachten; dat naar de 
ramingen bij de ontwerp-gemeentebegroo
ting voor den dienst 1938 het bedrag per 
leerling, bedoeld in art. 55bis, eerste lid der 
wet ten minste op f 17.50 zou moeten wor
den bepaald; dat door het geringe aantal 
leerlingen voor het openbaar gewoon lager 
onderwijs, het bedrag der in het eerste lid 
van het genoemde art. 55bis bedoelde kos
ten aanzienlijk afwijkt van het bedrag, dat 
voor de openbare scholen voor gewoon lager 
onderwijs in deze gemeente redeÎijk is te 
achten; dat in gelijksoortige gemeenten het 
vorenbedoelde bedrag per leerling plus mi
nus f 12.50 beloopt; 

dat Onze Minister daarop bij beschikking 
van 31 Maart 1938, N °. 2771, afdeeling 
L.O. , het bovenvermelde verzoek heeft inge
willigd, uit overweging, dat, al zijn de aan
tallen leerlingen van de betrokken scholen 
niet z66 laag, dat dit op zich zelf een bij
zondere omstandigheid kan worden genoemd 
in den zin van art. 55quater der wet, de 
kosten van exploitatie dier scholen boven
dien ongunstig worden beïnvloed door het 
feit, dat van de schoolgebou~ren> waarin de 
scholen zijn gevestigd, slechts twee ván de 
vier leslokalen voor het onderwijs in gebruik 
zijn; dat deze omstandigheden, in onderling 
verband beschouwd, de gevraagde toepas
sing van art. 55quater rechtvaardigen, waar
bij het op de begrooting 1938 wegens ver
goeding aan de bijzondere scholen uitge
trokken bedrag van f 14 per leerling een be
hoorlijke exploitatie dier scholen ruimschoots 
verzekert; 
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dat van deze beschikking het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur van de parochie 
van de H eilige Apostelen Petrus en Paulus, 
gevestigd te Leidschendam, vormende het 
bestuur over de Roomsch-Katholieke scho
len voor gewoon lager onderwijs aldaar, bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het tegen de overwegingen van Onzen Mi
nister principieele bezwaren heeft; dat het 
bestuur er prijs op stelt daarbij voorop te 
stellen, dat niet de zucht, om het bedrag 
der vergoeding voor de openbare school ver
hoogd te krijgen, hem tot dit beroep noopt, 
maar eenvoudig de wensch tot het zuiver 
stellen van de verhoudingen tusschen het 
openbaar en het bijzonder onderwijs, waarbij 
het zelfs zonder bezwaar met een geringer 
bedrag dan het thans door den raad vast
gestelde, ad f 14.50 per leerling, genoegen 
zou willen nemen; dat toch het principe van 
de financieele gelijkstelling in gevaar zou 
komen, wanneer, zonder dat de bij zondere 
omstandigheden, in art. 55quater der wet 
aangegeven, aanwezig zouden zijn, de open
bare school als basis voor de vergoeding der 
bijzondere school zou worden opzij gescho
ven; dat, wat de bijzondere omstandigheden 
betreft, Onze Minister deze in het onder
havige geval aanwezig acht wegens het ge
ring aantal leerlingen aan elke der beide 
openbare scholen, beschouwd in onderling 
verband met het feit, dat slechts twee van 
de vier leslokalen in gebruik zijn; dat ech
ter, gegeven het gering aantal leerlingen -
dat voor Onzen Minister terecht geen bij
zondere omstandigheden vormt - , het feit, 
dat slechts twee lokalen in gebruik zouden 
zijn, alleen maar een gunstigen invloed kan 
hebben op het bedrag per leerling en de 
beide feiten, in onderling verband be
schouwd, dan ook niet tot toepassing van 
art. 55quater zouden kunnen leiden ; dat hij , 
appellant, overigens moge opmerken, dat 
niet van elk der openbare scholen twee, maar 
drie van de vier lokalen in gebruik zijn, 
doordat aan elk der scholen een kweekeling 
met akte is toegelaten, welke zelfstandig 
les geeft; dat dan ook, indien de exploitatie 
der openbare scholen een hoog bedrag per 
leerling zou vragen, de oorzaak daarvan 
juist gelegen zou zijn in het feit, dat aan 
beide scholen een derde lokaal zonder nood
zaak in gebruik werd genomen en over het 
algemeen in het feit, dat zonder noodzaak 
in 1931 tot stichting van een openbare 
school aan den Vlietweg werd overgegaan; 
dat toch door de stichting van deze laatste 
school aan de school Prinses-Julianaweg on
geveer de helft van het aantal leerlingen 
werd onttrokken, hoewel op de laatstge
noemde school voor die kinderen voldoende 
plaats beschikbaar was en de afstand naar 
de school Prinses-Julianaweg, noch een te 
verwachten groei van het aantal leerlingen 
tot de stichting van de nieuwe school noop
ten; dat immers de school aan den Prinses
Julianaweg vier lokalen telt en dus voldoen
de ruimte bood voor de 156 kinderen, die 
in 1931 de school bezochten, de afstand naar 

de nieuwe school practisch niet korter is 
dan die naar de oude en er geen enkel uit
zicht was op stijging van het aantal leer
lingen, hetwelk integendeel sinds 1931 nog 
gedaald is, terwijl de gemeenteraad nog ver
dere daling verwacht; dat dan ook, wanneer 
de kosten per leerling van het openbaar on
derwijs boven de normale uit zouden gaan, 
dit zou veroorzaakt zijn door de hierboven 
gesignaleerde door de gemeente vrijwillig en 
zonder noodzaak getroffen maatregelen; dat 
echter, evenmin als zonder noodzaak te ma
ken kosten voor bijzondere scholen aanlei
ding kunnen zijn om ten aanzien van die 
scholen toepassing te geven aan art. 101ter 
- zooals de Kroon meermalen terecht be
sliste - , de door vrijwillige maatregelen 
van de gemeente in het leven geroepen om
standigheden, welke tot een hoog bedrag 
per leerling der openbare school voeren, 
aanleiding mogen zijn voor toepassing van 
art. 55quater; dat een hanteering van het 
artikel, welke met deze vooropstelling geen 
rekening zou houden, den gemeenten de ge
legenheid zou openen om toepassing van 
art. 55quater eenvoudig te forceeren en dus 
de gelijkstelling van het openbaar en bijzon
der onderwijs illusoir te maken; dat een 
dergelijke hanteering het genoemde artikel 
in strijd zou brengen met art. 200 der Grond
wet en dus ook op dien grond niet mogelijk 
is; dat de omstandigheden, zooals zij ten 
aanzien van de openbare scholen hier voor
liggen, dan ook naar de meening van hem, 
appellant, niet kunnen zijn, die, waarop art. 
55quater doelt; dat echter, zelfs al zouden 
die omstandigheden geacht moeten worden 
wel aanwezig te zijn, zij toch niet zouden 
kunnen leiden tot de toepassing van art. 
55quater, daar zij niet tot gevolg hebben, 
dat het bedrag, bedoeld in art. 55bis voor 
de openbare scholen aanzienlijk afwijkt van 
het bedrag per leerling, noodig voor de re
delijke behoeften van een normale school; 
dat met name het bedrag ad f 17.50, door 
den gemeenteraad opgegeven als zijnde het 
bedrag per leerling der kosten, bedoeld in 
art. 55bis, op een onjuistheid moet berusten ; 
dat de posten, aan de hand waarvan het 
bedrag, bedoeld in art. 55bis der wet moet 
worden berekend, in totaal beloopend 
f 2026.84, die posten uit hoofdstuk VIII zijn, 
welke zijn vermeld op de aan het beroep
schrift gehechte bijlage; dat van het daarop 
verantwoorde totaalbedrag moet worden af
getrokken f 4.79 (verhaal van premiën ziek
tewet, volgnummer 74 van de Memorie van 
Toelichting op de gemeentebegrooting voor 
het dienstjaar 1938) en f 75 (huur voor het 
gebruik van schoollokalen, volgnummer 77 
van de memorie); dat het totaal bedrag der 
uitgaven derhalve dient te worden gesteld 
op f 1947.05; dat dit bedrag nog dient te 
worden verminderd met een bedrag wegens 
een bij de behandeling van de begrooting 
aangenomen voorstel tot herziening van de 
regeling voor de belooning van schoolschoon
maaksters; dat de in de begroeting voor
komende posten voor belooning werkster, 



635 31 DECEMBER 1938 

vergoeding schoonmaak en groote schoon
maak, respectievelijk bedragende voor de 
school Westvlietweg f 325 en voor de school 
Prinses-Julianaweg f 272 (volgnummer 350 
van de memorie), zijn teruggebracht tot 
voor iedere school f 260, gevende een ver
mindering der uitgaven van f 77; dat dus 
ten slotte het bedrag, dat als basis dient 
voor de berekening van het bedrag, bedoeld 
in art. 55bis, is f 1870.05, waarbij nog in 
aanmerking dient te worden genomen, dat 
het gevonden bedrag moet worden verhoogd 
met f 0.50 per leerling wegens de kosten van 
administratie der openbare scholen ; dat de 
begroeting is gebaseerd op 145 leerlingen 
(zie post 349 van de memorie); dat het 
bedrag per leerling dus aan de hand van de 
begroeting diende te worden vastgesteld op 
f 1870.05 : 145 = f 12.90 + f 0.50 is f 13.40; 
dat de beschikking naar de meening van 
hem, appellant, ten onrechte spreekt van 59 
en 79 leerlingen, daar dit het aantal leerlin
gen is per 1 Januari 1938 en niet het aantal, 
waarop de begroeting was gebaseerd; dat 
echter, wanneer men met deze aantallen re
kening houdt, het gemiddeld bedrag per 
leerling, berekend naar een totaal uitgaven
bedrag van f 1856.05 (f 1870.05 verminderd 
met 7 X f 2 wegens lagere raming van post 
349), zou bedragen f 1856.05 : 138 = f 13.45 
+ f 0.50 = f 13.95; dat de gemeenteraad 
zelf het bedrag per leerling, noodig voor de 
redelijke behoeften van een normale school, 
stelde op f 14.50, zoodat, wat er ook zij van 
de bijzondere omstandigheden, deze dus in 
ieder geval niet tot gevolg hebben, dat het 
bedrag, bedoeld in art. 55bis, aanzienlijk 
afwijkt van het bedrag per leerling, noodig 
voor de redelijke behoeften van een normale 
school; weshalve de appellant heeft ver
zocht, de bestreden beschikking van Onzen 
Minister te vernietigen; 

0. dat niet is aangetoond, dat de open
bare lagere scholen in de voormalige ge
meenten Veur en Stompwijk in bijzondere 
omstandigheden verkeeren, tengevolge waar
van het bedrag der in het eerste lid van 
art. 55bis der Lager Onderwijswet 1920 be
doelde kosten aanzienlijk zou afwijken van 
het bedrag, dat voor deze scholen redelijk 
is te achten; 

dat toch, aangenomen, dat het bedrag der 
in het 1ste lid van art. 55bis bedoelde kos
ten te stellen zou zijn op f 17 .50 per leer
ling, wat blijkens de overgelegde stukken 
nog geenszins vaststaat, de hooge kosten, 
blijkens het ambtsbericht van den Hoofd
inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
2e Hoofdinspectie, in de eerste plaats aan 
een minder zuinige exploitatie zijn te wijten; 

dat de omstandigheid, dat de bedoelde 
scholen meer lokalen hebben dan voor het 
onderwijs noodig is, de exploitatie er van op 
zich zelf niet abnormaal duur behoeft te 
maken; 

dat ook in het betrekkelijk gering aantal 
leerlingen van een openbare lagere school, 
hetwelk intusschen in het onderwerpelijke 
geval mede naar het oordeel van Onzen Mi-

nister niet zoo buitengewoon laag is, op zich 
zelf geen aanleiding kan worden gevonden 
om de school als in bij zondere omstandig
heden verkeerende te beschouwen; 

dat de bestreden beschikking van Onzen 
Minister mitsdien niet kan worden gehand-· 
haafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
Maart 1938, N °. 2771, afdeeling L. 0., te 
vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

31 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
55bis.) 

Ten onrechte heeft de Raad op de 
totale kosten van het openbaar lager 
onderwijs in mindering gebracht cte kos
ten van een gebouw, dat bestemd zou 
zijn voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening voor leerlingen van alle in de 
gemeente gevestigde scholen, daar de 
wet een dergelijke vermindering niet 
kent. Wel is het met de wet in over
eenstemming, dat de kosten voor het 
gymnastieklokaal, welke een gevolg zijn 
van het werkelijk gebruik van dit lo
kaal door derden en die derhalve niet 
als kosten voor het lager onderwijs kun
nen worden aangemerkt, bij de bereke
ning van laatstbedoelde kosten buiten 
beschouwing worden gelaten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R.K. Kerkbestuur van de Parochie van 
den Heiligen Martinus, gevestigd te Anke
veen, gemeente Weesperkarspel, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 29 Juni 1938, 4e afd., n ° . 101, waarbij, 
met vernietiging in zooverre van het besluit 
van den raad der gemeente Weesperkarspel 
van 26 November 1937, n°. 3512, het be
drag, bedoeld in het eerste lid van art. 55bis 
der Lager Onderwijswet 1920 ten behoeve 
van de openbare school voor gewoon lager 
onderwijs in de gemeente \ll/eesperkarspel, 
over het jaar 1938 nader is vastgesteld op 
f 12.15 per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1938, n°. 539; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 December 1938, n °. 14863, afd. L.O.; 

0. dat nadat de raad der gemeente Wees
perkarspel bij zijn besluit van 26 November 
1937, n °. 3512, het bedrag, dat per leerling 
voor de lagere scholen wordt beschikbaar 
gesteld ter bestrijding van de kosten, be
doeld in art. 55, onder e tot en met h en o 
der Lager Onderwijswet 1920, voor het jaar 
1938, had bepaald op f II.65, het R.K. Kerk-
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bestuur van de parochie van den Heiligen 
Martinus, gevestigd te Ankeveen, gemeente 
Weesperkarspel, tot Ged. Staten van Noord
Holland een verzoek heeft gericht, als be
doeld in art. 55bis, 3e lid, der Lager Onder
wijswet 1920, daarbij o. m. bezwaar makende 
tegen het in mindering brengen door den 
gemeenteraad van 25 % op de voor het jaar 
1938 geraamde kosten van: het instandhou
den van schoolgebouwen, alsmede van ter
reinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening, verlichting, verwarming en schoon
houden van schoolgebouwen, drinkwater
voorziening voor de scholen, premie inge
volge de Ziektewet en van verzekering tegen 
brand- en stormschade, welk gedeelte dier 
kosten geacht moet worden uitsluitend voor 
het gymnastieklokaal, dat voor de leerlin
gen van alle in de gemeente gevestigde scho
len beschikbaar is, benoodigd te zijn; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 29 
Juni 1938, 4e Afd., n°. 101, het door den 
raad der gemeente Weesperkarspel bij zijn 
bovenvermeld besluit voor het jaar 1938 
bepaalde bedrag per leerling voor het open
baar gewoon lager onderwijs, als bedoeld in 
art. 55bis, 1e lid, der Lager Onderwijswet 
1920, hebben verhoogd met f 0.50 voor ad
ministratiekosten en alzoo hebben vastge
steld op f 11.65 + f 0.50 = f 12.,5 per leer
ling en per jaar; 

dat Ged. Staten daarbij o. m. hebben 
overwogen, dat de gemeente in 1930 deels 
op het terrein der openbare lagere school, 
deels op een aangrenzend terrein, een ge
bouw heeft gesticht, bestemd voor het on
derwijs in lichamelijke oefening voor leer
lingen van alle in de gemeente gevestigde 
scholen; dat het model der begrooting geen 
splitsing toelaat van de kosten, te maken 
voor de openbare lagere school en voor het 
gebouw voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening, zoodat het deel dier kosten, uit
sluitend op dit gebouw betrekking hebben
de, moest worden vastgesteld; dat het ge
meentebestuur, niettegenstaande de opper
vlakte van het bedoelde gebouw nagenoeg 
gelijk is aan die van de openbare lagere 
school, voor de berekening van het percen
tage van den aftrek, dat gebouw slechts met 
één leslokaal dier school heeft gelijk gesteld ; 
dat er derhalve voor hun college geenerlei 
aanleiding bestaat te voldoen aan den 
wensch van den appellant om den hierbo
venbedoelden aftrek van 25 % tot 20 % te 
verlagen; dat ten slotte, naar de meening 
van hun college, een bedrag van f 11.65 per 
leerling en per jaar, vermeerderd met f 0.50 
ter zake van geraamde administratiekosten, 
is f 12.15 per leerling en per jaar, voor het 
openbaar gewoon lager onderwijs voldoende 
is voor de redelijke behoeften van eene nor
male school in de gemeente Weesperkarspel; 

dat van deze beslissing het evengenoemde 
Kerkbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat, nog daargelaten, dat nim
mer alle in de gemeente gevestigde scholen 
van het vorenbedoelde gebouw voor het 
onderwijs in de lichamelijke oefening ge-

bruik zullen kunnen maken - de school van 
hem, appellant, bijvoorbeeld ligt ± 10 km 
van dat gebouw verwijderd - ook overigens 
het standpunt van Ged. Staten hem, appel
lant, onjuist voorkomt; dat toch, indien een 
gymnastieklokaal voor meerdere scholen ge
meenschappelijk wordt gebruikt, men niet 
eenvoudig de kosten van dat lokaal buiten 
de exploitatie dier scholen kan laten, doch 
ieders school naar rato van de gebruiksuren 
in de kosten van verlichting, verwarming, 
schoonmaak en onderhoud van dat lokaal 
zal moeten doen bijdragen; dat het even
redige deel dier kosten, dat ten laste van de 
openbare school komt, dan zal moeten wor
den verwerkt in de berekening van het bo
venbedoelde bedrag per leerling en de bij
zondere scholen het te hunnen laste komen
de deel der kosten zullen moeten bestrijden 
uit de vergoeding ex art. 101 der Lager On
derwijswet 1920; 

0. dat blijkens een nader, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur uitgebracht 
ambtsbericht van den Hoofdinspecteur van 
het Lager Onderwijs in de tweede Hoofd
inspectie, het onderwerpelijke gymnastiek
lokaal niet is een gemeenschappelijk lokaal 
ten dienste van alle lagere scholen in de ge
meente; 

dat dit reeds hieruit moet volgen, dat er 
tevoren met de besturen van de bijzondere 
scholen geen enkel overleg is gepleegd be
treffende den bouw van dit lokaal, terwijl 
het lokaal ook na de voltooiïng niet ter be
schikking van deze scholen is gesteld; 

dat slechts, toen het bestuur van de Pro
testantsche Christelijke school in 1936 een 
aanvrage deed om beschikbaarstelling van 
ruimte voor het onderwijs in de lichamelijke 
oefening, dit lokaal daarvoor door het ge
meentebestuur is aangewezen; 

dat het hierbedoelde gymnastieklokaal dan 
ook niet anders kan worden beschouwd dan 
als een deel van de openbare school; 

dat reeds uit dezen hoofde het in minde
ring brengen van de kosten voor dit lokaal 
op de totale kosten van het openbaar lager 
onderwijs, op de wijze, zooals dat door het 
gemeentebestuur is gedaan, niet juist is; 

dat daarbij komt, dat de Lager Onderwijs
wet 1920 een dergelijke vermindering niet 
~~; . 

dat het wel met deze wet in overeenstem
ming is, dat de kosten voor het gymnastiek
lokaal, welke een gevolg zijn van het wer
kelijke gebruik van dit lokaal door derden 
en welke kosten derhalve niet als kosten 
voor het lager onderwijs kunnen worden aan
gemerkt, bij de berekening van deze laatst
bedoelde kosten buiten beschouwing worden 
gelaten; 

dat mitsdien op de kosten voor het gym
nastieklokaal over 1938 in mindering be
hoort te worden gebracht dat gedeelte daar
van, dat geacht moet worden het gevolg te 
zijn van het gebruik van dit lokaal door de 
boven reeds genoemde Protestantsche Chris
telijke school; 
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dat op grond van het hiervoor vermelde 
ambtsbericht moet worden aangenomen, dat 
dit gedeelte moet worden gesteld op 10 % 
van de totale kosten voor het gebouw en 
het terrein voor het onderwijs in de licha
melijke oefening van de openbare lagere 
school, ten bedrage van f 940.86, derhalve op 
f 94.09 ; 

dat mitsdien gelet op het feit dat het 
aantal leerlingen der openbare lagere school 
te Weesperkarspel over 1937 gemiddeld 
891/3 heeft bedragen en de overige kosten 
voor het openbaar lager onderwijs f 335, het 
bedrag per leerling voor het openbaar ge
woon lager onderwijs, als bedoeld in art. 
55bis der Lager Onderwijswet 1920 voor het 
jaar 1938 behoort te worden gesteld op 
f 940.86 - f 94.09 + f 335 
---------- + fo.50 = f13.73; 

891/a 
Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Noord-Holland, het 
besluit van den raad der gemeente Weesper
karspel van 26 November 1937, n °. 3512, in 
dier voege te wijzigen, dat het bedrag per 
leerling voor het openbaar gewoon lager on
derwijs, als bedoeld in art. 55bis, te lid, der 
Lager Onderwijswet 1920, voor het jaar 
1938, wordt bepaald op f 13.73. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

31 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
55quater.) . 

Het is voor de toepassing van art. 
55quater onverschillig, of het betreft 
de eenige in een gemeente bestaande 
openbare lagere school, dan wel eene 
openbare lagere school, naast meer zoo
danige in de gemeente bestaande scho
len. 

Als "bijzondere omstandigheid" kan 
niet gelden het enkele feit, dat de 
school slechts door een gering aantal 
leerlingen wordt bezocht, in verband 
waarmede de kosten, per leerling bere
kend, een hooger bedrag aanwijzen, dan 
bij een grooter leerlingental het geval 
zou zijn geweest. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het R. K. Kerkbestuur der parochie 
van den Heiligen Lambertus, gevestigd te 
Lith, tegen de beschikking van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 12 Maart 1938, n °. 2838, afd. L . 0., 
houdende inwilliging van het verzoek van 
het gemeentebestuur van Lith om toepas
sing van art. 55quater der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten aanzien van de eenige open
bare lagere school, aldaar, over het jaar 
1938; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 28 September 1938, n °. 308 en 14 De
cember 1938, n °. 308/173; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 
28 December 1938, n °. 11469, afd. L . 0.; 

0. dat burgemeester en wethouders der 
gemeente Lith namens den raad hunner ge
meente bij schrijven van 21 Januari 1938, 
n °. 6, Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen hebben verzocht te 
bepalen, dat de eenige openbare lagere 
school in deze gemeente buiten aanmerking 
zal worden gelaten bij de vaststelling van 
het bedrag, bedoeld in art. 55ter onder a, en 
dat het aantal leerlingen dezer school niet 
zal rp.edetellen voor het aantal leerlingen, 
bedoeld in art. 55ter onder b der Lager 
Onderwijswet 1920, daarbij aanvoerende, 
dat in hunne gemeente eene openbare school 
voor gewoon lager onderwijs bestaat, die 
naar het oordeel van den raad in bijzondere 
omstandigheden verkeert tengevolge waar
van het bedrag der in het eerste lid van art. 
55bis der Lager Onderwijswet 1920 bedoelde 
kosten aanzienlijk afwijkt van het bedrag, 
dat voor deze school redelijk is te achten 
en wel op grond, dat deze school slechts 
veertien leerlingen telt, waardoor de kosten 
van vuur en licht, alsmede onderhoud en 
schoonhouden in evenredigheid een abnor
maal hoog bedrag vormen en wel van f 14.41 
per leerling; dat de raad niettemin overeen
komstig art. 22bis van de aangehaalde wet 
met algemeene stemmen heeft besloten, deze 
school te handhaven en zulks op grond, dat 
het de eenige openbare lagere school is niet 
alleen in deze gemeente, maar ook in den 
omtrek, terwijl bij eventueele opheffing de 
kosten van het openbaar lager onderwijs 
o.m. met inachtneming van art. 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920 enorm hoogere 
uitgaven zou vergen; 

dat Onze Minister, den Onderwijsraad ge
hoord, bij beschikking van 12 Maart 1938, 
n ° . 2838, afd. L. 0 ., dit verzoek heeft in
gewilligd, daarbij overwegende, dat in ver
band met het gering aantal leerlingen der 
openbare lagere school te Lith (in 1937 ge
middeld 14) en het bedrag van de kosten, 
bedoeld in art. 55bis der wet (voor het jaar 
1938 bepaald op f 14.41 per leerling), bur
gemeester en wethouders terecht van oor
deel zijn, dat de school in "bijzondere om
standigheden" verkeert, welke grond opleve
ren om haar buiten aanmerking te laten in 
d e n zin van art. 55quater der wet; 

dat van deze beschikking h,et R . K . Kerk
bestuur van de Parochie van den Heiligen 
Lambertus, gevestigd te Lith, vormende het 
bestuur van de R. K . scholen voor gewoon 
lager onderwijs, Dijk A 28 en Achter de 
Kerk B 2, aldaar, bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende: primair : dat in ge
meenten, waar één openbare school bestaat , 
ingevolge het bepaalde in art. 55bis der wet 
de gemeenteraad jaarlijks, tegelijk met het 
vaststellen van de begroeting van inkomsten 



1938 31 DECEMBER 638 

en uitgaven der gemeente, moet bepalen het 
bedrag, dat per leerling voor de scholen 
onderscheidenlijk voor gewoon en voor uit
gebreid lager onderwijs in het jaar, waar
voor de begroeting van inkomsten en uit
gaven geldt, wordt beschikbaar gesteld voor 
de in dat artikel genoemde kosten; dat in 
het artikel uitdrukkelijk gesproken wordt 
van de scholen onderscheidenlijk voor ge
woon en uitgebreid lager onderwijs, hetgeen 
niet anders kan dan heenwijzen naar de in 
de gemeente in werkelijkheid aanwezige 
openbare scholen; dat hieruit noodzakelijk 
volgt, dat in gemeenten, waar één openbare 
school bestaat, moet worden bepaald het 
bedrag, dat, naar in redelijkheid verwacht 
kan worden, per leerling van die school zal 
worden uitgegeven aan kosten, bedoeld in 
art. 55bis; dat hieruit weer noodzakelijk 
volgt, dat het bedrag, dat voor deze school 
redelijk is te achten, identiek is aan het be
drag, bedoeld in art. 55bis, daar juist dit 
bedrag ter nakoming van art. 55bis dient te 
worden vastgesteld; dat Onze Minister in 
zijne beschikking dit feitelijk uitdrukkelijk 
onderstreept, waar hij constateert: het be
drag van de kosten, bedoeld in art. 55bis 
der wet, voor het jaar 1938 bepaald op 
f 14.41 per leerling; dat dan ook daar waar 
het de eenige openbare school in de ge
meente betreft, zich naar de meening van 
hem, appellant, nimmer het geval kan voor
doen, dat het bedrag der in het eerste lid 
van art. 55bis bedoelde kosten aanzienlijk 
afwijkt van het bedrag, dat voor deze school 
redelijk is te achten, en de mogelijkheid van 
toepassing van art. 55quater dan ook bij 
voorbaat uitgesloten is; subsidiair: dat, ook 
al zou men, naar de meening van hem, ap
pellant, ten onrechte en in tegenspraak met 
het in de beschikking van Onzen Minister 
overwogene, aan art. 55bis, eerste lid, een 
meer algemeene strekking geven en aan
nemen, dat daar niet wordt gedacht aan het 
bedrag per leerling van bepaaldelijk aan te 
wijzen (n.l. in de gemeente aanwezige) 
openbare scholen, maar aan het bedrag per 
leerling, noodig voor de redelijke behoefte 
van "een" (abstract gedacht) normale 
school in de gemeente, hij, appellant, nog 
moet betwisten, dat er hier aanleiding is 
voor toepassing van art. 55quater; dat daar
voor noch het betrekkelijk gering aantal 
leerlingen op zich zelf, noch het bedrag per 
leerling op zich zelf aanleiding kan geven, 
en het samenvallen van beide factoren 
slechts dan tot toepassing van art. 55quater 
kan leiden, wanneer het geringe aantal leer
lingen in verband met de grootte van het 
gebouw noodzakelijk leidt tot een voor een 
school van ,4 leerlingen abnormaal groot 
bedrag per leerling ; dat daarvan echter in 
casu geen sprake is; dat, nog daargelaten, 
dat een bedrag van f z4.4I per leerling, naar 
zijne meening, niet geacht kan worden aan
zienlijk af te wijken van het bedrag per 
leerling, noodig voor de redelijke behoefte 
van een normale school, dit bedrag naar 
zijne overtuiging wel zeer hoog is geraamd; 

dat de kosten per leerling voor de openbare 
school hebben bedragen: in ,932 f 8.12, z933 
f 9.06, ,934 f 8.67, z935, f ,2 .03 en in 1936 
f 16.53; dat dit laatste bedrag aanmerkelijk 
hooger ligt dan in de andere jaren, doordat 
in 1936 de school is geverfd, wat uiteraard 
voor dat jaar tot een hooger bedrag voert -
hetgeen ook bij de bijzondere scholen het 
geval is in een der jaren van de vijfjarige 
periode, wanneer zij tot het verven der 
school moeten overgaan - en door het bou
wen van een scheidingsmuurtje; dat echter 
uit het bovenstaande overduidelijk blijkt, 
dat het gemiddeld bedrag per leerling der 
school, in een vijfjarige periode uitgegeven, 
niet afwijkt en dus zeker niet aanzienlijk 
afwijkt van het bedrag per leerling, noodig 
voor de redelijke behoeften van een in nor
male omstandigheden verkeerende school; 
dat het gering aantal leerlingen in het on
derhavige geval dus niet een aanzienlijke 
afwijking, als in art. 55quater bedoeld, ten
gevolge heeft; 

0 . ten aanzien van het door den appellant 
primair aangevoerde, dat, al mogen de be
woordingen van art. 55quater der Lager
Onderwijswet 1920 verre van onberispelijk 
zijn, de kennelijke strekking van deze be
paling toch deze is, dat van de hier aan 
Onzen Minister gegeven bevoegdheid ge
bruik kan worden gemaakt, indien tenge
volge van bijzondere omstandigheden, waar
in eene openbare lagere school in eene ge
meente verkeert, het bedrag der in het eerste 
lid van art. 55bis der wet bedoelde kosten 
aanzienlijk afwijkt van het bedrag, dat voor 
deze school, zonder deze bijzondere omstan
digheden, redelijkerwijze noodig zou moeten 
worden geacht; 

dat hieruit volgt, dat het voor de toepas
sing van het meergemelde art. 55quater on
verschillig is, of het betreft de eenige in 
een gemeente bestaande openbare lagere 
school, dan wel eene openbare lagere school, 
naast meer zoodanige in de gemeente be
staande scholen; 

dat het door het schoolbestuur primair 
aangevoerde mitsdien niet tot vernietiging 
van de bestreden beschikking kan leiden; 

0. met betrekking tot het door den ap
pellant subsidiair betoogde, dat, nog daar
gelaten, dat op grond van de overgelegde 
stukken niet gezegd kan worden, dat de 
kosten, bedoeld in art. 55 onder e tot en 
met h en o, alsmede die van de instand
houding voor de onderwerpelijke school ab
normaal hoog zouden zijn, niet is aange
toond, noch van elders is gebleken, dat deze 
school, die blijkens de stukken in 1925 als 
nieuw verbouwd in gebruik is genomen, in 
bijzondere omstandigheden, als bovenbe
doeld, zoude verkeeren; 

dat als zoodanige omstandigheid niet kan 
gelden het enkele feit, dat de hierbedoelde 
school slechts door een gering aantal leer
lingen wordt bezocht, in verband waarmede 
de kosten, per leerling berekend, een hooger 
bedrag aanwijzen, dan bij een grooter leer
lingental het geval zou zijn geweest; 
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dat de bestreden beschikking van Onzen 
Minister mitsdien niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet I920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van I2 Maart I938, n °. 
2838, afd. L. 0 ., op het verzoek van het 
gemeentebestuur van Lith van 2I Januari 
I938, n °. 6, alsnog afwijzend te beschikken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

3I December. I938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
ror se lid (nieuw.)) 

Al heeft de Minister krachtens art. 
55quater bepaald, dat de eenige open
bare school in de gemeente buiten aan
merking zal worden gelaten voor de 
toepassing van art. 55ter, zoo volgt 
daaruit niet, dat deze school voor de 
toepassing van art. I0r se lid als een 
niet bestaande school zou mogen wor
den aangemerkt. De Raad heeft dus ten 
onrechte art. IOI se lid toegepast; hij 
had moeten toepassen art. 55bis re lid. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het R. K. Kerkbestuur van de pa
rochie van den Heiligen Lambertus, geves
tigd te Lith, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Noord-Brabant van 29 Juni 1938, 
G. n ° . . 567, IVe Afdeeling, waarbij, met 
vernietiging van het besluit van den raad 
der gemeente Lith van I7 Nov. I937, h et 
bedrag, dat overeenkomstig art. ror , vijfde 
lid, juncto art. 55bis, eerste lid, der Lager 
Onderwijswet I920 ten behoeve van de bij
zondere scholen voor gewoon lager onder
wijs in de gemeente Lith voor het jaar 1938 
zal worden beschikbaar gesteld, is vastge
steld op f 6 per leerling; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van I9 Oct. 1938, n °. 506; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 28 Dec. 1938, n °. 12540, afdeeling L. 0.; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant 
bij hun evenvermeld besluit hebben over
wogen, dat de gemeenteraad overeenkom
stig het bepaalde in art. 55bis, 1e lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 het bedrag dat 
per leerling voor de scholen voor gewoon 
lager onderwijs voor het jaar 1938 zal wor
den beschikbaar gesteld, heeft bepaald op 
f 5.50 ; dat bij beschikking van Onzen Mi
nister van Onderwijs , Kunsten en Weten
schappen dd. 12 Maart 1938, n°. 2838, afd. 
L. 0 ., overeenkomstig art. 55quater der 
Lager Onderwijswet 1920 is bepaald, dat 
de openbare school te Lith buiten aanmer
king wordt gelaten bij de vaststelling van 
het bedrag, bedoeld in art. 55ter onder a 

dier wet; dat blijkens van den Onderwijs
raad en van de Onderwijsinspectie ontvan
gen inlichtingen een bedrag van f 5.50 per 
leerling als vergoeding te laag is; dat deze 
vergoeding ter voorziening in de redelijke 
behoeften van een normale lagere school in 
de gemeente Lith ware te bepalen op f 6 
per leerling; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat een bedrag van f 6 nog niet voldoende 
kan geacht worden voor de redelijke be
hoeften van een normale school in de ge
meente Lith; dat de redelijke behoeften van 
een normale school in de gemeente Lith on
geveer moeten samenvallen met de redelijke 
behoeften van de scholen van hem, appel
lant, zijnde normale bijzondere scholen, m et 
een leerlingenaantal over 1937 van respec
tievelijk 100 en ro8; dat in de voorafgaan
de jaren bij een zeer zuinige exploitatie 
van deze scholen een bedrag, van ongeveer 
f 7 per leerling noodig is geweest; dat hij, 
appellant, op grond van deze feiten van 
oordeel is, dat een in normale omstandig
heden verkeerende school in de gemeente 
Lith niet op behoorlijke wijze kan geëxploi
teerd worden, indien voor deze school nie t 
f 7 per leerling beschikbaar gesteld wordt; 

0 . dat art. 55bis, eerste lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat in gemeen
ten, waar een of meer openbare lagere 
scholen bestaan, de gemeenteraad jaarlijks, 
tegelijk met het vaststellen van de begroo
ting van inkomsten en uitgaven der ge
meente, het bedrag bepaalt, dat per lee r
ling voor de scholen onderscheidenlijk voor 
gewoon en voor uitgebreid lager onderwijs 
in het jaar, waarvoor de begrooting geldt, 
wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding 
van de kosten , bedoeld in art. 55, onder e 
tot en met h en o, alsmede die van instand
houding, terwijl daarnaast het vijfde lid 
van art. 101 voorschrijft, dat in gemeenten, 
waar geen openbare school voor gewoon of 
voor uitgebreid lager onderwijs bestaat, de 
gemeenteraad jaarlijks tegelijk met het vast
stellen van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven het bedrag bepaalt, dat per leer
ling voor de bijzondere scholen onderschei
denlijk voor gewoon of voor uitgebreid la
ger onderwijs in het jaar, waarvoor de be
grooting geldt, als vergoeding zou worden 
beschikbaar gesteld ter bestrijding van de 
kosten, bedoeld in het evengenoemde lid 
van art. 55bis; 

dat hieruit volgt, dat, aangezien blijkens 
de stukken in de gemeente Lith een open
bare lagere school bestaat, de eerstbedoelde 
bepaling had moeten zijn toegepast; 

dat weliswaar Onze Minister, met ge
bruikmaking van de hem in art. 55quater 
gegeven bevoegdheid, heeft bepaald, dat de 
evenbedoelde eenige openbare school in de 
gemeente Lith in bijzondere omstandighe
den verkeert, als bedoeld in art. 55quater 
der Lager-Onderwijswet 1920, en dat deze 
school op grond daarvan buiten aanmer
king zal worden gelaten bij de vaststelling 
van het bedrag, bedoeld in art. 55 ter onder 
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a, en dat het aantal leerlingen dezer school 
niet zal medetellen voor het aantal leerlin
gen, bedoeld in art. 55ter onder b, doch 
dat uit het enkele feit, dat deze school 
voor de toepassing van art. 55ter buiten 
aanmerking mag blijven, geenszins volgt, 
dat zij voor de toepassing van art. 101, se 
lid, als een niet bestaande school zou mo
gen worden aangemerkt; 

dat in verband met het vorenstaande 
moet worden geoordeeld dat de gemeente
raad van Lith bij zijn besluit van 17 No
vember 1937 ten onrechte met toepassing 
van het bepaalde in het se lid van art. 101 
een bedrag heeft vastgesteld, dat per leer
ling voor de bijzondere scholen voor ge
woon lager onderwijs in 1938 als vergoe
ding zal worden beschikbaar gesteld; 

dat Ged. Staten, na vernietiging van het 
raadsbesluit, art. L lid I van de wet van 
22 Mei 1937 (Staatsblad n °. 323) hadden 
moeten toepassen en, nu dit niet is ge
schied, het alsnog behooren te doen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920·; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het bestreden be

sluit van Ged. Staten, voor zoover daarbij 
het besluit van den raad der gemeente 
Lith is vemieti-gd, het besluit van Ged. 
Staten voor het overige te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

31 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
72 j 0 art. 75 en art. 82). 

De aanvraag vindt, voorzoover de 
aanschaffing van de daarin bedoelde 
nieuwe leermiddelen reeds heeft plaats 
gehad, geen steun in art. 72, aangezien 
ten aanzien van dit, reeds aangeschaf
te, gedeelte der aanvraag niet meer 
kan worden voldaan aan art. 82 j 0

• 

art. 77- 81. 
Daar de school beschikt over een 

zeer goed bruikbare methode voor het 
aanvankelijk leesonderwijs en nog 
geenszins vaststaat, dat de door het 
schoolbestuur gewenschte nieuwe lees
methode inderdaad de voorkeur ver
dient boven de bestaande, zouden door 
inwilliging der aanvraag de "normale 
eischen" worden overschreden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur 
der Parochie van Onze Lieve Vrouw ter 
H em elopneming te IJzendijke tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
12 Augustus 1938, n ° . 193, 3e afd., tot on
gegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeente IJzendijke van 3 Juni 1938, 
waarbij de overeenkomstig art. 72 der La
ger-Onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king voor de aanschaffing van een zoo-

genaamde globaal-methode voor aanvanke
lijk leesonderwijs ten behoeve van de eerste 
klasse der bijzondere lagere school, Molen
straat D 155, te IJzendijke, ter vervanging 
van de aldaar ingebruikzijnde methode, is 
geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 14 December 1938, n °. 715; 

Op de voor-dracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 28 December 1938, n °. 14867, afd. 
L.O. ; 

0. dat de raad der gemeente IJzendijke 
in zijn openbare vergadering van 3 Juni 
1938 afwijzend heeft beschikt op het ver
zoek van het R. K. Parochiaal Kerkbestuur 
van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 
te IJzendijke, als bestuur der R. K. meis
jesschool aldaar, om medewerking over
eenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 tot het aanschaffen van een nieuwe 
methode voor het aanvankelijk leesonder
wijs aan de voornoemde school, daarbij 
overwegende, dat het schoolbestuur een 
nieuwe methode, waarvan de kosten onge
veer f 80 zullen bedragen, voor het lees
onderwijs in de eerste klasse noodzakehjk 
acht, omdat, volgens het bestuur, de in 
gebruik zijnde leerwijze verouderd is; dat, 
in het midden latende of zulks inderdaad 
het geval is, het "verouderd zijn" op zich 
zelf de vervanging niet noodzakelijk maakt; 
dat de noodzaak van vervanging van de 
oude door een nieuwe methode niet is aan
getoond; dat vervolgens, naar zijne mee
ning, de oude leerwijze nog zeer wel bruik
baar is; dat derhalve door inwilliging van 
de aanvrage de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, over
schreden zullen worden; 

dat Ged. Staten van Zeeland het door 
het schoolbestuur tegen dit raadsbesluit in
gesteld beroep bij hun besluit van 12 Au
gustus 1938, n °. 193, 3e afd., ongegrond 
hebben verklaard, daarbij overwegende, 
dat uit een ingesteld onderzoek is geble
ken, dat de school nog beschikt over een 
volledige methode voor het aanvankelijk 
leesonderwijs , bestaande uit: a. Beckers 
klassikaal leesbord; b. de daarbij behooren
de leesplankjes met letterkaartjes; c. 24 
stuks van elk der deelen I tot en met 8 
van de leesboekjes van de methode "Ik 
lees al" van Jos. Reijnders; dat deze me
thode nog op verschillende scholen met 
succes wordt gebruikt en, al moge zij mis
schien niet beantwoorden aan "de nieuwere 
ontdekkingen der zielkunde", daarom· geens
zins ondoelmatig moet worden geacht; dat 
deze methode ook voor de bedoelde school 
nog alleszins bruikbaar is; dat derhalve door 
het inwilligen van de bedoelde aanvrage de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden over
schreden; dat het gemeentebestuur daarom 
terecht de gevraagde medewerking heeft 
geweigerd; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
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bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de globale leesmethode uitgaat van en 
steunt op de waarneming door den leerling 
van het woord als geheel; dat daarbij, zoo
als volgens de resultaten van de nieuwere 
psychologische onderzoekingen behoort, de 
beteekenis van het woord het leesproces van 
den aanvang af beheerscht; dat het aan
vankelijk lezen daardoor niet meer mecha
nisch, maar verstandelijk geschiedt, hetgeen 
zeer ten goede komt aan de belangstelling 
der leerlingen en aan het op natuurlijken 
toon lezen; dat zulks niet gezegd kan wor
den van de oudere methode voor aanvanke
lijk leesonderwijs zooals die, welke thans 
aan de onderhavige school in gebruik is; 
dat deze methoden toch berusten op ont
binding der normaalwoorden in afzonder
lijke letters en het samenstellen van andere 
- vaak geheel of althans voor kinderen 
beteekenislooze - woorden; dat door dit 
laatste de belangstelling der leerlingen wordt 
gedood; dat dan ook - naar verluidt -
sinds 1932 alleen reeds meer dan 600 ka
tholieke scholen zijn overgegaan tot l'llvoe
ring van een globale leesmethode; dat naar 
zijne meening het leesonderwijs met zulk 
een overgang dan ook ten zeerste gebaat 
is; dat vervanging van de in de onder
havige school thans in gebruik zijnde me
thode voor aanvankelijk leesonderwijs door 
een methode, die gebaseerd is op het glo
balisatie-beginsel, z. i. derhalve niet geacht 
kan worden de normale eischen te over
schrijden; 

0. dat de onderhavige, tot het gemeente
bestuur van IJzendijke gerichte aanvraag, 
voorzoover de aanschaffing van de daarin 
bedoelde nieuwe leermiddelen reeds heeft 
plaats gehad, geen steun vindt in art. 72 
der Lager Onderwijswet 1920, aangezien ten 
aanzien van dit, reeds aangeschafte, gedeel
te der aanvraag niet meer kan worden vol
daan aan het, met ingang van 28 Mei 1937 
in werking getreden, gewijzigd voorschrift 
van art. 82, krachtens hetwelk ook bij aan
schaffing van schoolmeubelen, leer- en hulp
middelen inbegrepen, de bepalingen van de 
artikelen 77 tot en met 81 overeenkomstige 
toepassing vinden; 

dat, wat het overige gedeelte der aan
vraag betreft, ook naar Ons oordeel door de 
inwilliging daarvar. de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, 
zouden worden overschreden; 

dat immers de onderwerpelijke school be
schikt over een zeer goed bruikbare me
thode voor het aanvankelijk leesonderwijs; 

dat daarbij komt, dat blijkens de te dezer 
zake ontvangen ambtsberichten thans nog 
geenszins vaststaat, dat de door het school
bestuur gewenschte nieuwe leesmethode in
derdaad de voorkeur verdient boven de be
·staande; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 
L . 1938. 

31 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
72 j 0

• art. 75.) 
Terecht is medewerking geweigerd 

voor het aanbrengen van een portiek 
of overdekte speelplaats bij een school, 
op grond dat aan de school geen onder
wijs in lichamelijke oefening wordt ge
geven, en slechts enkele leerlingen tus
schen de schooltijden in de school over
blijven, zoodat de "normale eischen" 
zouden worden overschreden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R.K. Kerkbestuur van de parochie van 
de Heilige Teresia van het Kindje Jezus, 
gevestigd te Heikant, gemeente Sint Jan
steen, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zeeland van 29 Juli 1938, n°. 214, 3e afd., 
tot ongegrondverklaring van het beroep van 
den appellant tegen het besluit van den 
raad der gemeente Sint Jansteen van 18 
Februari 1938, waarbij de overeenkomstig 
art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking voor het aanbrengen 
van een portiek of overdekte speelplaats ten 
behoeve van de bijzondere lagere school B, 
n ° . 81, te Heikant, gemeente St. Jansteen, 
is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1938, n ° . 714 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 December 1938, n ° . 14866, Afd. L.O.; 

0. dat de raad der gemeente St. Jansteen 
bij besluit van 18 Februari 1938 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het bo
vengenoemd Kerkbestuur om de benoodigde 
gelden te willen beschikbaar stellen voor 
het bouwen van een portiek of overdekte 
speelplaats ten behoeve van de school voor 
gewoon lager onderwijs te Heikant, aldaar, 
dewelke, althans volgens de bij het verzoek
schrift gevoegde memorie van toelichting, 
tevens zal moeten dienen tot gedeeltelijke 
omheining der bij die school behoorende 
speelplaats, zulks uit overweging, dat aan 
de in art. 73 der Lager Onderwijswet 1920 
omschreven vereischten is voldaan; dat zich 
niet een der gevallen voordoet, als bedoeld 
in art. 75, derde en vierde lid, dier wet; dat 
evenwel aan de genoemde school geen on
derwijs in lichamelijke oefening wordt ge
geven en de slechte toestand der bestaande 
omheining der speelplaats het gevolg is van 
onvoldoende onderhoud daarvan; dat op 
grond van de vorenstaande overweging de 
aanvraag moet worden geacht de normale 
eischen, welke aan het geven van lager on
derwijs te stellen zijn, te boven te gaan; 

dat nadat, van dit raadsbesluit het Kerk
bestuur bij Ged. Staten van Zeeland in be
roep was gekomen, deze bij hun besluit van 
29 Juli 1938, n°. 214, 3e afd., het beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij o. a. 
overwegende, dat aan de school geen onder
wijs in lichamelijke oefening wordt gegeven ; 

41 
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dat bij ongunstige weersomstandigheden de 
kinderen een kwartier vóór den aanvang van 
eiken schooltijd in de lokalen kunnen wor
den toegelaten; dat slechts enkele leerlingen 
tusschen de schooltijden in de school blij
ven; dat derhalve door het inwilligen van 
de aanvrage de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, zouden 
worden overschreden; dat het gemeentebe
stuur daarom terecht de gevraagde mede
werking heeft geweigerd ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
Kerkbestuur voornoemd bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de vraag, hoe
veel kinderen overblijven, niet doorslagge
vend kan zijn voor de beantwoording van 
de vraag, of het aanbrengen van een over
dekking al dan niet de normale eischen te 
boven gaat, dat, wanneer vaststaat, dat kin
deren moeten overblijven, en daarnaast, dat 
het niet gewenscht is, dat die kinderen tus
schen den ochtend- en den middagschooltijd 
in de schoollokalen verblijven, de behoefte 
aan een overdekking aanwezig is en deze 
dan verder niet afhankelijk is van het aan
tal overblijvers; dat er in casu inderdaad 
kinderen zijn, die in verband met den af
stand tusschen huis en school moeten over
blijven; dat het, èn omdat de lokalen tus
schen de schooltijden gelucht moeten wor
den, èn omdat de kinderen tusschen de 
schooltijden de noodige bewegingsvrijheid 
behoeven, zeker niet gewenscht is, dat zij 
tusschen de schooltijden in de schoollokalen 
moeten verblijven; dat dan ook reeds op 
dien grond het aanbrengen van een over
dekte speelplaats in een wezenlijke behoefte 
voorziet; dat, al moge een overdekte speel
plaats niet strikt noodzakelijk zijn om den 
kinderen bij ongunstig weer en na schooltijd 
een schuilgelegenheid te bieden, het feit, dat 
die overdekking, eenmaal aanwezig, mede 
tot dat doel kan worden aangewend, het 
nuttig effect er van toch zeker zal verhoo
gen; dat een en ander in aanmerking ne
mende en voorts overwegende, dat, al wordt 
thans aan de school geen onderwijs gegeven 
in lichamelijke oefening, dit onderwijs toch 
over twee jaren verplicht zal worden, be
zwaarlijk kan worden volgehouden, dat met 
het aanbrengen van de overdekking de nor
male eischen aan het geven van lager on
derwijs te stellen zouden worden overschre
den· 

o'. dat, mede in verband met de omstan
digheid, dat blijkens de overgelegde stukken 
slechts 3 of 4 leerlingen tusschen de school
tijden moeten overblijven, de bouw van een 
portiek of overdekte speelplaats ten behoeve 
van deze school moet geacht worden de 
eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen , te overschrijden; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht het 
raadsbesluit tot weigering van de gevraagde 
medewerking hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B .) 

31 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
55quater). 

Nu moet worden aangenomen, dat 
de hooge kosten voor verlichting, ver
warming en schoonhouden van het 
schoolgebouw het gevolg zijn van een 
minder zuinig beheer, aangezien deze 
kosten aanmerkelijk zouden kunnen 
worden gereduceerd door het betrekke
lijk gering aantal leerlingen in één lo
kaal onder te brengen, en het enkele 
feit , dat een school door een gering 

-aantal leerlingen wordt bezocht, zoo
dat het gemiddeld bedrag der exploi
tatiekosten hooger is dan bij een groo
ter aantal het geval zou zijn geweest, 
niet kan worden aangemerkt als een 
,,bijzondere omstandigheid", als hoeda
nig ook niet kan gelden het feit dat 
de gemeente noodlijdend is, heeft de 
Minister terecht afwijzend beschikt op 
het verzoek van het gemeentebestuur 
om toepassing van art. 55quater. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Muiden tegen de 
beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
Maart 1938, n °. 2835, afd. L. 0., houdende 
afwijzing van het verzoek van burgemeester 
en wethouders van Muiden om toepassing 
van art. 55quater der Lager Onderwijswet 
1920 ten aanzien van de openbare lagere 
school te Muiderberg, gemeente Muiden, 
over het jaar 1938; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 29 Juni 1938, n °. 297 en 28 September 
1938, n °. 297/126 en 14 December 1938, n °. 
297/173; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 December 1938, n °. 14862, afd. L.O.; 

0. dat, nadat het gemeentebestuur van 
Muiden Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen had verzocht, 
om toepassing van art. 55quater der Lager 
Onderwijswet 1920 ten aanzien van de open
bare lagere school te Muiderberg aldaar 
over het jaar 1938, Onze Minister bij be
schikking van 31 Maart 1938, n °. 2835, afd. 
L.O. , den adressant heeft te kennen gegeven, 
dat geen termen bestaan voor inwilliging 
van zijn verzoek; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwo
gen, dat het gemeentebestuur van Muiden 
niet aannemelijk heeft gemaakt, dat de open
bare school te Muiderberg verkeert in bij
zondere omstandigheden, in den zin van 
art. 55quater der wet; 

dat van deze beschikking de raad van 
Muiden bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat in de gemeente Muiden twee 
openbare lagere scholen gevestigd zijn, te 
weten één in Muiden en één in Muiderberg; 
dat het gemiddeld aantal leerlingen voor 
het openbaar gewoon lager onderwijs aan 
de hand van de laatstbekende getallen leer-
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lingen voor het jaar 1937 voor de bovenge
noemde scholen kan worden vastgesteld op 
45.25 en 31; dat het gemiddeld aantal leer
lingen voor het jaar 1937 op de Christelijke 
school te Muiden op 173¾, voor de R.K. 
Parochiale school te Muiden op 97¼ en 
voor de Oranje-Nassauschool te Muiderberg 
op 64 kan worden vastgesteld; dat uit deze 
cijfers ten duidelijkste blijkt, dat de school
bevolking op de bijzondere lagere scholen te 
Muiden en Muiderberg tenminste tweemaal 
grooter is dan op de openbare lagere scholen 
te Muiden en Muiderberg; dat de exploi
tatie der openbare lagere scholen te Muiden 
en te Muiderberg wegens de geringe school
bevolking steeds duurder zal zijn dan die 
eener andere school met een tweemaal groo
ter aantal leerlingen; dat uit dien hoofde 
reeds zoowel voor de openbare lagere school 
te Muiden als voor die te Muiderberg ge
zegd mag worden, dat de scholen geacht 
kunnen worden te verkeeren in een bijzon
dere omstandigheid, bedoeld in den zin van 
art. 55quater der Lager Onderwijswet 1920; 
dat blijkens de door burgemeester en wet
houders van Muiden opgemaakte bereke
ning de kosten per leerling aan de openbare 
lagere school te Muiden voor het dienstjaar 
1938 op f 15.13 en die voor de openbare 
lagere school te Muiderberg op f 21.27 zijn 
geraamd; dat voor beide openbare lagere 
scholen de gemiddelde kosten per leerling 
voor het dienstjaar 1938 op f 17.63 zijn be
groot; dat, indien de openbare lagere school 
te Muiderberg bij de vaststelling van het 
bedrag, bedoeld in art. 55ter onder a der 
Lager Onderwijswet 1920 buiten aanmerking 
gelaten werd, zulks per leerling een mindere 
uitgaaf van f 17.63 - f 15.13 = f 2.50 zou 
vragen; dat bij een gezamenlijk leerlingen
aantal van 335 der bijzondere lagere scholen 
te Muiden en Muiderberg dit een mindere 
uitgaaf van 335 X f 2.50 = f 837.50 voor de 
gemeente Muiden zou beteekenen; dat aan
genomen mag worden, dat het bekend is, 
dat de gemeente Muiden noodlijdend is; dat 
z.i . als een bijzondere omstandigheid be~ 
schouwd mag worden, indien een gemeente 
noodlijdend is; dat door de Regeering maat
regelen worden getroffen tot saneering der 
gemeentefinanciën van Muiden; dat iedere 
uitgaaf, welke niet strikt noodzakelijk is, 
nimmer goedgekeurd kan worden; dat bij 
de pogingen tot saneering der gemeente
financiën van Muiden bezwaarlijk de uit
gaven voor het lager onderwijs buiten be
schouwing gelaten mogen worden; dat uit 
dien hoofde ongetwijfeld gesproken mag 
worden, dat de openbare lagere school te 
Muiderberg, als zijnde de school, welke het 
duurst geëxploiteerd wordt, verkeert in een 
bijzondere omstandigheid, als bedoeld in art. 
55quater der Lager Onderwijswet 1920; 

0. dat niet is gebleken, dat de openbare 
lagere school te Muiderberg in bijzondere 
omstandigheden verkeert, tengevolge waar
van het bedrag der in het 1e lid van art. 
55bis der Lager Onderwijswet 1920 bedoelde 
kosten aanzienlijk zou afwijken van het be-

drag, dat voor deze school redelijk is te 
achten; 

dat de evenbedoelde kosten, in het bij
zonder die voor verlichting, verwarming en 
schoonhouden van het gebouw, voor deze 
school weliswaar hoog zijn, doch dat met 
den Hoofdinspecteur van het Lager Onder
wijs in de 2e Hoofdinspectie moet worden 
aangenomen, dat dit het gevolg is van een 
minder zuinig beheer, aangezien, wanneer 
het betrekkelijk gering aantal leerlingen de
zer school in één lokaal werd ondergebracht, 
de hierbedoelde kosten aanmerkelijk zouden 
kunnen worden gereduceerd; 

dat het enkele feit, dat een school door 
een gering aantal leerlingen wordt bezocht, 
zoodat het gemiddeld bedrag der exploita
tiekosten hooger is, dan bij een grooter aan
tal het geval zou zijn geweest, niet kan wor
den aangemerkt als een bijzondere omstan
digheid, als in art. 55quater der Lager On
derwijswet 1920 bedoeld; 

dat evenmin ten aanzien van deze school 
als zoodanige omstandigheid kan gelden het 
feit, dat de gemeente Muiden noodlijdend is; 

dat Onze Minister mitsdien terecht op het 
verzoek afwijzend heeft beschikt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

31 December 1938. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
101ter.) 

Nu gebleken is, dat de door het 
schoolbestuur bedoelde en inmiddels 
reeds uitgevoerde voorzieningen aan 
het schoolgebouw zeer noodzakelijk wa
ren, eq de jaarlijksche kosten wegéns 
brandstoffenverbruik hooger dan nor
maal moeten worden gesteld in verband 
met de afgelegen ligging der school en 
het daardoor veroorzaakt duurder ver
voer, bestaat er reden tot toepassing 
van art. 101 ter. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Sint Aloysiusstichting, 
als bestuur der R. K. bijzondere lagere jon
gensschool, verbonden aan het gesticht "De 
Heibloem", n °. 359, te Heythuysen, tegen 
de beschikking van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Juni 1938, n °. 6522, afd. L. 0., waarbij 
de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager Onderwijswet 1920, ten behoeve van 
deze school voor gewoon lager onderwijs 
met toepassing van art. 101ter, eerste lid, 
dier wet over het jaar 1938 is vastgesteld 
op f 7.50 per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 14 December 1938, n°. 542; 
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Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 27 Dec. 1938, n °. 14864, Afd. L . 0.; 

0. dat Onze Minister bij zijne evenver
melde beschikking heeft overwogen, dat de 
bedoelde school, op dezelfde gronden, als 
voor de toepassing van art. 7 der wet van 
4 Augustus 1933, S. 414, over vorige jaren 
is aangenomen, geacht moet worden te ver
keeren in bijzondere omstandigheden in den 
zin van art. 101ter der Lager Onderwijswet 
1920, waardoor met het door den raad der 
gemeente Heythuysen als vergoeding voor 
1938 vastgestelde bedrag van f 5 per leer
ling voor haar exploitatie niet kan worden 
volstaan ; dat echter, aangezien volgens een 
in het rapport van den 1nspecteur van het 
lager onderwijs in de inspectie Roermond 
opgenomen gespecificeerde raming van uit 
gaven bij zuinig beheer met een totaalbe
drag van ± f 900 in de redelijke behoeften 
der school kan worden voorzien, een ver
hooging van de vergoeding tot f II à f 12 
per leerling, zooals het schoolbestuur vraagt, 
niet noodzakelijk is ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat door de beschikking van Onzen Minis
ter niet het beoogde resultaat wordt bereikt 
en het voor het bestuur onmogelijk is, hier
uit behalve de kosten voor instandhouding, 
verwarming, verlichting en schoonhouden 
van het gebouw nog die van de noodzake
lijke vervanging der versleten leermiddelen 
te bestrijden ; dat bovendien het bestuur 
thans voor het feit staat een drietal pla
fonds der school (oud gebouw 1890) te la
ten vernieuwen; dat deze werkzaamheden 
(elk plafond heeft ongeveer een oppervlakte 
van 45 m 2) ende daarbij behoorende ( o.a. 
het opnieuw kleuren der wanden) zelfs bij 
een zeer povere raming toch op zijn minst 
een uitgave vorderen van f 250; dat ook 
het bestuur van meening is, dat een bedrag 
van ongeveer f 900 jaarlijks voor een zeer 
zuinig beheer voldoende kan worden ge
acht, doch dat, daar in de laatste drie jaren 
slechts is uitgekeerd f 822 , f 790.50 en 
f 848.75, noodzakelijke uitgaven voor ver
nieuwing van leermiddelen achterwege zijn 
moeten blijven; dat vooral de zeer bedui
melde boekjes voor het leesonderwijs (16 
à 1 7 jaar in gebruik) dringend vernieuwing 
behoeven, ook al door het besmettingsge-

vaar, in verband met de aanhoudende mu
tatie (in de eerste helft van het jaar 1938 
zijn reeds 2 7 leerlingen opgenomen en 42 
afgeschreven, op een aantal van momenteel 
n3 leerlingen); dat een tweetal is terug
gestuurd, daar een lichte graad van tuber
culose geconstateerd werd; dat de geheele 
schoolbevolking daarna aan een onderzoek 
door den districts-consultatiearts is onder
worpen ; dat ten slotte een bedrag van f 7.50 
bepaald is naar een leerlingenaantal van 
120, terwijl zelfs bij een zeer optimistische 
schatting dit jaar geen leerlingenaantal van 
n5 zal worden bereikt; 

0. dat blijkens een, op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur uitgebrachte ambts
bericht van den Bouwkundig Inspecteur van 
het Lager Onderwijs, de door het appellee
rende schoolbestuur bedoelde en inmiddels 
reeds uitgevoerde voorzieningen, waarvan 
de kosten zijn t e stellen op f 200, aan de 
plafonds inderdaad zeer noodzakelijk waren ; 

dat met denzelfden ambtenaar moet wor
den aangenomen , dat, aangezien de plaats, 
waar het onderwerpelijke schoolgebouw 
staat, zeer afgelegen is en dientengevolge 
het vervoer van de brandstoffen duurder is 
dan normaal het geval is , de jaarlijksche 
kosten wegens brandstoffenverbruik moe
ten worden gesteld op f 45 per lokaal, of op 
f 180 in totaal; 

dat in verband met een en ander moet 
worden geoordeeld, dat voor het jaar 1938, 
in stede van een bedrag van f 900, voor de 
redelijke behoefte van de school een bedrag 
van f n20 benoodigd zal zijn; 

dat derhalve, de vergoeding bedoeld in 
art. 101 voor deze school , in afwijking van 
de beslissing van Onzen Minister, behoort 
te worden bepaald op f 9.30 per leerling; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van de bestreden beschik
king van Onzen Minister, de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 der Lager Onderwijswet 
1920 voor de R . K. Jongensschool, verbon
den aan het gesticht "De Heibloem", te 
Heythuysen, voor het jaar 1938 vast te stel
len op f 9.30 per leerling. 

Onze Minister van- Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 



645 1938 

AANVULLINGEN 1938 

2 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onte ig.wet artt. 40, 50.) 

H et cassatiemiddel gaat uit van een 
verkeerde lezing van de beslissing der 
Rechtb., alsof eene andere waardeering 
dan die op de basis van wegaanleg rech
tens zoude zijn uitgesloten. Ook is on
juist de opvatting van het middel , dat de 
deskundigen de te onteigenen en de over
blijvende perceelen hebben beschouwd als 
één complex, dat als een geheel wu wor
den verkocht. 

Anders Proc.-Gen. Besier, met betoog, 
dat de Rechtb , ten onrechte de te onteige
nen, voor wegaanleg bestemde, perceelen 
afzonderlijk als zoodanig heeft gewaar
deerd, en voorts met beroep op H. R. 5 
Dec. 1934 W. 12854, C. V. 1934, blz. 462. 

De Naamlooze Vennootschap "Haarlemsche 
Grond- en Huizen-Exploitatie" , gevestigd te 
Haarlem, eischeres tot cassatie van een vonnis 
der Arr.-Rechtbank te Haarlem den 4den 
Januari 1938 tusschen partijen gewezen, advo
caat Mr. F. M. Westerouen van Meeteren, 

tegen: 
1 °. den Burgemeester der gemeente Haarlem, 
wonende te Haarlem, als wodanig ten deze 
die gemeen·te in rechte vertegenwoordigende, 
verweerder in cassatie, advocaat Mr. C. R. C. 
Wijckerheld Bisdom; 2° . Mr. F. van der 
Goot, advocaat en procureur, wonende te 
Haarlem, als derde, vertegenwoordigende wij
len Jacobus Uitendaal, landbouwer, gewoond 
hebbende te Bloemendaal, mede-verweerder, 
advocaat Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
In cassatie gaat het alleen nog over de 

vraag, of de onteigende strook, die volgens 
het bestaande uitbreidingsplan der Gemeente 
bestemd was voor wegaanleg volgens deze be
stemming moet worden gewaardeerd op f ·o.30 
per m2, dan wel daarvoor moet worden aan
genomen de doorsnee-waarde van het geheele 
aan dezelfde eigenares toebehoorende complex 
van gronden, groot 8600 m2, uitmakende de 
gezamenlijke kadastrale perceelen, waarvan 
de voor verbreeding van den weg te ont-

eigenen strook deel uitmaakt, als bouwterrein, 
waartoe het in den loop van het geding ge
worden is, welke doorsnee-waarde volgens in
terveniënte met de deskundigen wier rapport 
door de Rechtbank als in haar vonnis over
genomen moet worden beschouwd, zou behoo
ren te worden berekend op f 9 per m2. Zie 
hare conclusie na deskundigenrapport (stuk 
16 van het dossier der interveniënte) en rlaar
van speciaal het "bijzonder deel" (B) blz. 
11-13. 

De Rechtbank heeft bij haar thans bestreden 
eindvonnis op de in het cassatiemiddel over
genomen gronden in eerstbedoelden zin beslist 
en de onteigening naar den verminderden 
eisch uitsprekende de schadeloosstelling be
paald op 2085 X f 0.30 = f 625.50 met de 
rente ad 5 % 's jaars sedert de voorloopige 
inbezitneming. De Gemeente werd in de pro
ceskosten veroordeeld, omdat zij slechts f 2 per 
m2 had aangeboden voor het terrein van 2380 
m2, waarop de dagvaarding betrekking had 
en die toen was bestemd voor landbouwdoel
einden, en waaraan als wodanig "een hoogere 
waarde dan f 2.25" zou zijn toe te kennen 
(hoeveel hooger zegt de Rechtbank niet). Een 
bedrag van f 200 voor een volgens de Recht
bank door de interveniënte onnoodig uitgelokt· 
nader onderwek en aanvull end rapport van 
de deskundigen liet de Rechtbank echter voor 
rekening van interveniënte. Tegen deze twee 
eenigszins verrassende bes! issingen over de 
proces-kosten wordt in cassatie niet opge
komen. 

Het middel tot cassatie luidt : 
,,S. en v. t. van artt. 152 Grondwet, 48 Rv., 

2, 3, 10, 37, 40, 41 Onteigeningswet, 1, 2 der 
Wet van 27 Maart 1915 S. 171, 36, 37, 38, 39 
Woningwet, doordat de Rechtbank na over
weging: 

"dat tusschen partijen onbetwist vaststaat 
dat op het uitbreidingsplan der Gemeente 
Haarlem, zooals dat is gewijzigd en vastge
steld bij Raadsbesluit dd. 10 October 1934 n°. 
25 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
bij besluit van 26 Juni 1935 n°. 195, de per
ceelen, waarvan voormelde - t. w. de ten 
processe bedoelde - onteigend worden, zijn 
aangedu id als bestemd voor bebouwing en de 
voormelde gedeelten speciaal voor wegaan
leg", 
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vervolgens heeft beslist dat de te onteigenen 
perceelsgedeel ten moeten worden gewaardeerd 
overeenkomstig hunne bestemming als terrein 
voor wegaanleg en hunne waarde is te stellen 
op f 0.30 per m2 of voor 2085 m2 op f 625.50, 
zulks op de door de deskundigen in hun rap
port vermelde en door de Rechtbank over
genomen gronden, blijkens dat rapport lui
dende als volgt: 

"De perceelsgedeelten, waarvan in elk geval 
onteigening gevorderd blijft, zijn tesamen in 
totaal groot 2121 m2. 

Deze perceelsgedeelten waren volgens uit
breidingsplan bestemd voor wegaanleg, zoodat 
ze ook niet anders gewaardeerd kunnen wor
den, doch de aan dien weg overblijvende gron
den hunne hoogi;te waarde als bouwterrein 
eerst konden verkrijgen door over deze ge
deelten voor stratenaanleg te beschikken. 

Het komt ondergeteekenden dan ook a ll es
zins begrijpelijk voor, dat interveniënte tegen 
het verkrijgen van bouwvergunning voor de 
overblijvende gronden, deze te onteigenen dee
l en om niet had willen afstaan, daar de ver
goedi ng voor de waarde dier deelen met name 
in de opbrengst va'1 het overblijvende voor 
werkelijke bebouwing bestemde terrein moet 
worden gevonden; de werkelijke waarde van 
deze perceelsgedeel ten schatten ondergeteeken
den naar hunne kennis en ervaring aldus op 
f 0.30 per m2, en dus voor 2121 m2 opf 636.30", 

ten onrechte, 
vermits de omstandigheid dat de te onteige

nen perceelsgedeelten volgens uitbreidingi;plan 
voor wegaanleg bestemd waren, een andere 
wijze van waardeering dezer gronden dan over
eenkomstig hun bestemming als terrein voor 
wegaanleg, geenszins uitsloot en het feit dat 
de aan dien weg overblijvende gronden hunne 
hoogi;te waarde als bouwterrein eerst konden 
verkrijgen door over deze gedeelten voor stra
tenaanleg te beschikken, de door deskundigen 
en Rechtbank toegepaste wijze van waardee
ring der te onteigenen gronden als terreinen 
voor wegaanleg niet rechtvaardigde, nu de 
Rechtbank Haar beslissing nopens deze wijze 
van waardebepaling niet mede deed steunen 
op een vastgestelde waarschijnlijkheid van af
wnderlijken verkoop der vorenbedoelde ter
reinen, doch integendeel met de deskundigen 
alleszins begrijpelijk achtte, dat eischeres tegen 
het verkrijgen van bouwvergunning voor de 
overblijvende gronden, deze te onteigenen dee
len om niet had willen afstaan, daar de ver
goeding voor de waarde dier deelen met name 
in de opbrengi;t van het overblijvende voor 
werkelijke bebouwing bestemde terre in moet 
worden gevonden, waaruit blijkt van een door 
deskundigen en Rechtba nk aanvaarden samen
hang tusschen de te onteigenen, voor wegaan
leg bestemde gronden eenerzijds en de over
blijvende voor werkelijke bebouwing bestemde 
terreinen van eischeresse anderzijds, zoodat de 
waarde der te onteigenen terreinen had moeten 
zijn bepaald naar maatstaf van een bij nor
malen verkoop voor de gezamenlijke perceelen 
van eischeresse te bedingen koopsom en waar
deering dier te onteigenen terreinen volgens 
de daaraan bij het uitbreidingi;plan gegeven 
bestemming als terrein voor wegaanleg i:iiet, 
a lthans niet op de enkele in het bestreden von
nis gegeven gronden, had mogen geschieden." 
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Dit middel komt mij voor in overeenstem
ming te zijn met het arrest van den Hoogen 
Raad van 5 December 1934 (W. 12854, N. J. 
1935 blz. 413) 1 ook in afschrift door de eische
res overgelegd {stuk 17 van haar dossier), 
waarbij de Hooge Raad heeft geoordeeld, dat, 
indien aard en ligging van des onteigenden 
gezamenlijke terreinen wodanig zijn, dat een 
verkoop daarvan anders dan als een eenheid, 
bestaande uit één complex toekomstigen bouw
grond, buiten den gewonen gang van zaken 
ligt, zoodat afzonderlijke verkoop van eenig 
deel van het complex en dus ook van de te 
onteigenen strook zooal niet geheel uitgeslo
ten, dan toch wo onwaarschijnlijk is te ach
ten, dat daarmede voor de waardebe.paling 
geen rekening behoeft te worden gehouden, 
de werkelijke waarde van het onteigende niet 
-JaA ua'lf!JJ8pnozp1 f!q 1!P uaall1aq m 1uu1saq 
koop wu opbrengen, maar grondslag der be
rekening moet zijn {ik cursiveer) de koopsom, 
die bij het geheele complex toekomstige bouw
grond, waartoe het onteigende behoort, is te 
bedingen. 

Bij pleidooi namens de Gemeente is wel be
toogd, dat de casuspositie van 1934 hier niet 
aanwezig wu zijn, althans dat die aanwezig
heid niet wu vaststaan, doch hiermede kan ik 
mij niet vereenigen. Uit het vonnis en het 
daarin overgenomen rapport der deskundigen 
staat vast, dat de te onteigenen strook behoort 
tot dezelfde kadastrale perceelen als de overige 
mede aan de eischeres toebehoorende gronden 
en daarvan vormt de strook vroeger g renzende 
aan den Vergierde weg en die na de feitelijke 
inbezitneming door de Gemeente ter verbree
ding van dien weg daarbij is getrokken. Er is 
dus een feitelijke samenhang tusschen die 
strook en de over ige gronden van eischeres. 
Vroeger waren zij samen tot landbouwdoel
e inden bestemd, doch, nadat gedurende het 
geding de bedoelde perceelen toekomstig bouw
terrein waren geworden, zijn zij samen toe
komstig bouwterrein en zelfs gedeel tel ijk als 
wodanig verkocht en bebouwd, natuurlijk voor 
zoover het terrein nog niet bij den weg g&
trokken was. 

Het geval van het arrest van 1934 doet zich 
dus wel degelijk voor, ook a l heeft de R echt
bank uit den aard der zaak, nu zij een ande
ren maatstaf van waardebepaling voor de te 
onteigenen strook aannam dan de Rechtbank 
van 1934, n.l. de bestemming tot wegaanleg, 
den samenhang met het overige terrein en de 
onwaarschijnlijkhe id van afzonderlijken ver
koop van de te onteigenen strook niet uitdruk
kelijk vastgesteld. Wel heeft zij een en ander 
stilzwijgend toegegeven door in haar vonnis 
mede over te nemen het gedeelte van het 
rapport der deskundigen, waarin deze op blz. 
5 zeggen, dat de aan den weg overblijvende 
gronden (namel ijk buiten de perceelsgedeelten 
bestemd voor wegaanleg) hunne hoogi;te waar
de als bouwterrein eerst konden verkrijgen 
door over deze gedeelten voor stratenaanleg 
te beschikken en dat het dan ook allszins be
grijpel ijk is, dat interveniënte tegen het ver
krijgen van bouwvergunning voor de overbl ij 
vende gronden deze te onteigenen deelen om 
niet had willen afstaan, daar de vergoeding 

1 C. V . 1934 blz. 462. ( ll ed.) . 
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voor de waarde dier deelen met name in de 
opbréngst van het overblijvende voor werke
lijke bebouwing bestemde terrein moet worden 
gevonden. Ziehier de samenhang en de on
waarschijnlijkheid van afzonderlijken afstand 
van den tot wegaanleg bestemden grond aan 
ander dan de tot het geven van bouwvergun
ning bevoegde autoriteit in beginsel erkend. 

Natuurlijk zijn er in theorie bijwndere om
standigheden denkbaar, die aan de Rechtbank 
aanleiding hadden kunnen geven als rechter 
over de feiten den natuurlijken samenhang 
van de tot wegaanleg bestemde strook en het 
overige terre in ter zijde te stellen, doch dan 
had zij die moeten noemen. Zooals te recht aan 
het slot van het middel subsidiair wordt ge
steld, had dit niet op den enkelen in haar 
vonnis gestelden grond, de bestemming tot 
weg bij het uitbreidingsplan, mogen geschie
den. Omtrent de " doorsneewaarde", welke aan 
de te onteigenen strook had moeten worden 
toegekend zijn nog verschillende ,stelsels denk
baar. De interveniënte neemt daarbij haar ge
heele overblijvend terrein in aanmerking; 
IJ1isschien is het echter billijker onderscheid te 
maken tusschen de verschi llende deelen van 
dit overblijvend terrein en a lleen rekening te 
houden met het gedeelte, dat - ter diepte 
eener aldaar gebruikelijke bebouwing 
het dichtst bij den Vergierden Weg gelegen 
is. Zie de noot van E. M. M. onder het arrest 
van 1934 in de N ed. Jurisprudentie. Doch dit 
is .een vraag van feitelijken aard, welke de 
Rechtbank misschien nog zal moeten oplossen. 

Ik concludeer tot vernietiging van het be
streden vonnis, verwijzing der zaak naar de 
Rechtbank om met inachtnem ing van het door 
den Hoogen Raad te wijzen arrest te worden 
berecht en beslist en tot veroordeeling der 
Gemeente in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het vonnis van 23 
Septémber 1930, waarnaar in eerstgenoemd 
vonnis wordt verwezen, blijkt: 

dat bij Koninklijk Besluit van 22 October 
1928 n° , 6 is verklaard. dat er grond bestaat 
voor de onteigening ten behoeve .van het aan
leggen van eene nieuwe algemeene begraaf
plaats en het verbreeden van den Vergierde
weg in de gemeente Haarlem a f te wijken 
van de Onteigeningswet _op den voet van het 
bepaalde in de wet van 27 Maart 1915 S. 171 ; 

dat bij de wet van 31 Mei 1929 S. 279 is 
verklaard, dat · het a lgerneen nut de onteige
ning vórdei:t ten name van de gemeen~ Haar
lem van eigendommen enz. , nood•ig tot de uit
voering van dit werk -·en bij Koninklijk Besluit 
van 29 Juli 1929. N°. 22 onder meer ter ont
eigening zijn aangewezen: 

een gedeelte groot 1 Are 40 centiaren van 
het perceel gemeente Haarlem, voormalig 
Schoten, Sectie A n°. 63, een gedeelte groot 
19 Aren 40 centiaren van het perceel H a ar
lem, voormalig Schoten, Sectie A n°. 191, 
een gedeelte groot 3 · Aren van het perceel 
gemeente Haarlem, voormalig Schoterï, Sectie 
A n ° . 284, staande deze perceel én volgens 
laatstgemeld Koninklijk Besluit ten name van 
den door den medeverweerder in cassatie ver
tegenwoordigde a ls eigenaar; 
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dat de gemeente Haarlem, de onte igening 
vorderend, een door de onte igende partij on
genoegzaam geacht bedrag heeft aangeboden; 

dat partij Naamlooze Vennootschap "Haar
lemsche Grond- en Huizenexploitatie" - thans 
eischeresse tot cassatie -, stellende eigenares 
van de voormelde perceelen te zijn, doordien 
zij den eigendom daarvan van de erfgenamen 
van Jacobus Uiten daal heeft verkregen, heeft 
heeft verwcht als tusschenkomende partij te 
worden toegelaten; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 23 Septem
ber 1930 dit verzoek heeft ingewilligd en des
kundigen heeft benoemd tot het verstrekken 
van advies; 

dat het deskundigenrapport, naar welks in
houd het bestreden vonnis verwijst, het volgen
de bevat: 

dat op h·et uitbreidingsplan der gemeente 
Haarlem, vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 
Januari 1929 N°. 22 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten bij besluit van 5 Maart 
1930 N°. 184, de te onteigenen grond werd 
aangeduid als bestemd voor landbouwdoel
e inden; 

dat, blijkens mededeeling van de gemeente, 
de Naamlooze Vennootschap den te onteigenen 
grond om niet aan de gemeente heeft aange
boden, indien haar bouwvergunning werd ver
leend tot het stichten van woningen langs den 
Vergierdeweg op den ove1·blijvenden grond, 
wat volgens de gemeente niet kon en mocht 
worden toegestaan ; 

dat het uitbreidingsplan gewijzigd en na.Jer 
vastgesteld is bij Raadsbesluit van 10 October 
1934 n°. 25 en goedgekeurd door Gedepute,:,rde 
Staten bij besluit van 26 Juni 1935 n°. 195, 
en vaststaat, dat de te onteigenen terreinen 
volgens het gewijzigd uitbreidingsplan wel 
voor bebouwing bestemd zijn; 

dat de deskundigen, na melding gemaakt te 
hebben van het voornemen der gemeente, den 
eisch te verminderen voor wat den te ont
eigenen grond betreft, vervolgens overwegen: 
zie cassatiemiddel ; 

dat na het uitbrengen van dit advies de 
gemeente de vordering tot onteigening heeft 
verminderd in dier voege, dat het te onteige
nen deel van perceel Haarlem, voormalig 
Schoten, Sectie A n°. 191 wordt teruggebracht 
tot 17 Aren, 29 .5 centiaren, en het te ont
eigenen deel van perceel gemeente Haarlem, 
voormalig Schoten, Sectie A n° . 284 wordt 
verminderd tot 2 Aren 15.5 centiaren ; 

dat dus volgens den naderen eisch het totaal 
der te onteigenen perceelsgedeelten wordt ver
minderd tot 2085 m2 ; 

0. dat de Rechtbank in haar bestreden von
nis heeft vastgesteld, dat de vordering tot 
onteigening is verminderd als boven aange
geven, en dat de Naamlooze V ennootschap 
thans e igenares is van de perceelen, waarvan 
voormelde gedeelten onteigend worden; 

dat tusschen partijen onbetwist vaststaat 
dat op het uitbreidingsplan der gemeente 
Haarlem, woals dat is gewijzigd en vastgelegd 
bij Raadsbesluit d.d. 10 October 1934 n°. 25 
en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij 
besluit van 26 Juni 1935 n°. 195 , de percee
len, waarvan voormelde gedeelten onteigend 
worden, zijn aangeduid als bestemd voor be
bouwing en de voormelde gedeelten speciaal 
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voor wegaanleg; 
dat de Rechtbank m,et de deskundigen op 

de door hen in hun rapport vermelde gronden, 
die de Rechtbank overneemt, van oordeel is, 
dat de te onteigenen perceelsgedeelten 
mitsdien moeten worden gewaardeerd overeen
komstig hunne bestemming als terrein voor 
wegaanleg en hunne waarde is te stellen op 
f. 0.30 per m2 of voor 2085 m2 op f 625.50; 

dat de Rechtbank op deze en andere thans 
niet ter zake dienende gronden den vermin
derden eisch heeft toegewezen en op den 
grondslag van dezen de onteigening heeft uit
gesproken, het bedrag der schadeloosstelling 
heeft vastgesteld op f 625.50 met rente als 
nader aangegeven en veroordeeling van de 
gemeente in de proceskosten, als in het vonnis 
is vermeld ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: zie concl. Proc.-Gen.; 

0 . hieromtrent: 
dat de Rechtbank de gronden der deskun

digen overneemt en dezen hebben vastgesteld. 
dat de te onteigenen perceelsgedeelten volgens 
het uitbreidingsplan bestemd waren voor weg
aanleg, ,,zoodat ze ook niet anders gewaar
deerd kunnen worden" ; 

dat het middel, mede blijkens de toelichting, 
deze beslissing der deskundigen aldus opvat, 
dat, nu het uitbreidingsplan bedoelde bestem
ming aan het te onteigenen goed geeft, dit 
laatste, onafhankelijk van de verdere omstan
digheden, die zich voordoen, krachtens de wet 
als terrein, bestemd voor wegaanleg, moet 
worden gewaardeerd en eene andere waardee
ring rechtens uitgesloten is ; 

dat de Hooge Raad deze opvatting van de 
beslissing niet deelt en deze aldus verstaat, 
dat, gegeven de bestemming volgens het uit- . 
breidingsplan, onder de omstandigheden van 
het onderhavig geval, de te onteigenen grond 
metterdaad als terrein, bestemd voor wegaan
leg, zal worden afgestaan en derhalve slechts 
als wodanig kan worden gewaardeerd; 

dat de deskundigen in dit verband gewag 
maken van het aanbod der Naamlooze Ven
nootschap om aan de gemeente tegen het ver
krijgen van bouwvergunning de te onteigenen 
strook om niet af te staan, daar de vennoot
schap hare vergoeding ten deze zou vinden in 
de hoogere opbrengst van haar overblijvend, 
voor werkelijke bebouwing bestemd, terrein; 

dat het middel hieruit afleidt, dat de des
kundigen eenen samephang hebben aanvaard 
tusschen den te onteigenen, voor wegaanleg 
bestemden, grond en de overblijvende pe rcee
len der vennootschap, en wel in dier voege, 
dat de waarde der te onteigenen strook had 
moeten zijn bepaald naar maatstaf van een, 
bij normalen verkoop van de gezamenlijke 
perceelen der vennootschap, te bedingen koop
som · 

da.'t echter de deskundigen uit het vermeld 
aanbod der Naamlooze Vennootschap geenszins 
eenen samenhang, als door het middel gewild, 
hebben afgeleid, daar zij toch geenszins fei
telijk hebben vastgesteld, dat de gezamenlijke 
perceelen der vennootschap als één complex 
van gronden tezamen wuden worden ver
kocht ; 

dat integendeel de deskundigen, blijkbaar 
mede in verband met den door de vennoot-
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schap aangeboden afstand van de te onteigenen 
strook afgescheiden van haar overblijvend ter
rein, feitelijk hebben aangenomen, dat die 
strook zich er wel toe leent, afwnderlijk te 
worden afgestaan; 

0 . dat mitsdien het middel niet gegrond is ; 
Verwerpt het beroep. (Salaris f 350 en f 25 

R ed. ). (N. J.) 

9 Maart 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet onteig. art. 40 ; Woningwet 
art. 36) . 

Een formeel overeenkomstig de wet tot 
standgekomen uitbreidingsplan is, behou
dens latere wijziging, voor een ieder on
aantastbaar en kan, wat zijn inhoud be
treft, door den burgerlijken rechter niet 
aarr de wet worden getoetst. 

Het betoog, dat, bij eene onwettig te 
achten bestemming van den grond tot 
landbouwdoeleinden, eene gevraagde bouw
vergunning niet geweigerd zou mogen 
worden en dus bij de vraag, of de te ont
eigenen grond als bouwterrein is aan te 
merken, met die bestemming geen reke
ning mag worden gehouden, faalt, daar 
B. en W., volgens art. 6 Woningwet, de 
bouwvergunning moeten weigeren, indien 
het plan, voor welks uitvoering zij wordt 
gevraagd, afwijkt van een goedgekeurd 
plan van uitbreiding. Het is dus onjuist, 
in verband met eene bouwvergunning, den 
grond voor het heden als bouwterrein aan 
te merken. 

D e klacht over onbegrijpelijke en tegen
strijdige motiveering - eenerzijds de te
genwoordige bestemming voor landbouw
doeleinden en anderzijds bestemming tot 
bouwgrond in de naaste toekomst - is 
ongegrond. 

D e grief, dat de Rechtb. zou hebben 
miskend, dat de waarde van grond, welke 
in de naaste toekomst zal kunnen· worden 
bebouwd, hooger moet ,vorden gest~ld dan 
de waarde van grond ten aanzien van 
welken slechts eene kans bestaat, dat hij, 
tot bouwterrein bestemd zal worden. he
treft een regel van zuiver feitelijken aa rd, 
waarvan miskenning niet met vrucht in 
cassatie kan worden beweerd. 

1 . Gertrude J acomine Anne Kraakman, zon
der beroep, weduwe van Theodorus Stephanus 
Joseph Janzen Hzn., wonende te Bloemendaal 
c.s., zijnde de gezamenlijke erfgenamen van 
Theodorus Stephanus Joseph Janzen . Hzn .. 
voornoemd, overleden te Bloemendaal op 11 
Februari 1937, eischers tot cassatie van een 
vonnis diir Arr.-Rechtbank te Haarlem, den 
4 Januari 1938 tusschen partijen gewezen, 
advocaat Mr. A. E. J . Nysingh, gepleit door 
Mr. E. A. Moes, 

tegen: 
1. den Burgemeester der gemeente Haarlem, 
als wodanig deze gemeente 1n rechten ver
tegenwoordigende en voor haar ten fine van: 
onteigening optredende, wonende te Haarlem, 
verweerder, advocaat Jhr. Mr. A. K. C. de 



649 

Brauw, adv. bij den Hoogen R aad, en 2. Mar
celus Rutte Jr., landbouwer, wonende te Haar
lem, mede verweerder, advocaat Mr. P. J. de 
Kanter, (niet gepleit). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia : 
In cassatie voerde Janzen als middelen aan: 
,,L S. en/of v. t . van artt. 142, 143, 144, 

145, 146, 151, 152, 154, 155, 156 en 157 
Grondwet, 48 Rv., 2, 34, 37, 40 en 41 Ont
eigeningswet, 1 en 2 van de Wet van 27 
Maart 1915 S. 171, 1, 2, 6, 7, 9, 35, 36, 37, 
38, 39, 41, 42, 43 en 44 Woningwet, 167 (134 
oud), 168 (135 oud), 174 (140 oud), 175 (141 
oud), 185 (153 oud), 190 (158 oud) en 192 
(160 oud) Gemeentewet; 

doordien de Rechtbank, 
na te hebben overwogen, dat van de te ont

eigenen perceelen moet worden vergoed de 
werkelijke waarde, waarbij mede rekening is 
te houden met de bestemming, die de te ont
eigenen perceelen in de naaste toekomst, ge
zien derzelver ligging en omgeving, bij ach
terwege blijven der onteigening, zouden heb
ben, en dat op het uitbreidingsplan der Ge
meente Haarlem, goedgekeurd door Gedepu
teerde Staten, de te onteigenen grond is aan
geduid als bestemd voor landbouwdoeleinden, 
en dat gedaagde heeft betoogd, dat die be
stemming ten deze geheel buiten beschouwing 
zou moeten blijven, daar deze in strijd zou zijn 
met de strekking der Woningwet, 

en na te hebben verwezen naar het deskun
digenrapport, waarin is geadviseerd om inge
val met de voormelde bestemming in het ge
heel geen rekening moet worden gehouden 
(weshalve de deskundigen in dat geval den 
te onteigenen grond voorzoover aan den Ver
gierdeweg gelegen "toekomstig bouwterrein" 
en voorzoover achter die voorstrook gelegen 
,,mogelijk toekomstig bouwterrein" noemen) 
een belangrijk hoogere werkelijke waarde aan 
den te onteigenen grond toe te kennen dan de 
Rechtbank thans doet, zeggende de waardee
ring over te nemen, welke de deskundigen in 
dat rapport geven voor het geval dat de voor
melde bestemming wel in acht is te nemen 
onder gelijktijdige waardeering van de kans 
op afwijking dier bestemming en verandering 
der aanwijzing volgens het uitbreidingsplan, 

verder uit overweging, dat aan de Rechtbank 
niet toekomt de bevoegdheid den inhoud en 
strekking van een formeel wettig tot stand 
gekomen uitbreidingsplan aan de wet te toet
sen, nu de Woningwet zulks aan Gedeputeerde 
Staten en c.q. de Kroon heeft opgedragen, en 
dat immers dit preventief toezicht zoodanige 
waarborgen biedt in het algemeen en aan be-
1 anghebbenden in het bijzonder, dat daarne
vens niet nogmaals aan den Rechter het recht 
tot toetsing van een uitbreidingsplan, wan
neer dit eenmaal op wettige wijze is tot stand 
gekomen en goedgekeurd, toekomt, 

heeft geoordeeld, dat bij de waardebepaling 
van de te onteigenen perceelen, tengevolge 
van voormeld uitbreidingsplan thans als des
zelfs bestemming: ,,terrein voor landbouw" 
zal zijn aan te nemen, 

weshalve de Rechtbank, blijkens hare ver
dere overwegingen de mogelijkheid van be-
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bouwing der te onteigenen gronden van over
wegend belang voor de bepaling hunner wer
kelijke waarde achtende met terzijdastelling 
van de voormelde hoogere waardeering der 
deskundigen in het daarbij vermelde geval, 
de werkelijke waarde heeft bepaald op 
f 33,170.70; 

zulks ten onrechte, omdat de Rechtbank wel 
degelijk het uitbreidingsplan - en mtJt name 
de daarin voorkomende bestemming der te 
onteigenen gronden voor landbouwdoeleinden 
- had moeten toetsen aan de wet en alsdan 
dat plan - althans die bestemming - had 
moeten oordeelen te zijn in strijd met de 
Woningwet, immers niet vereenigbaar met de 
strekking dier wet, welke slechts ten doel 
heeft een stelselmatige bebouwing te bevorde
ren door het aanwijzen van de bestemming 
van gronden, waarover de bebouwing der ge
meente zich zal uitbreiden, 

en omdat de Rechtbank ook, en in ieder 
geval, had moeten overwegen en oordeelen, 
dat wegens deze in strijd met de Woningwet 
zijnde bestemming geen bouwvergunning ge
weigerd zou mogen worden en dat dus met 
die bestemming geen rekening mag worden 
gehouden bij de beantwoording van de vraag, 
of de te onteigenen grond als bouwterrein is 
aan te merken, 

een en ander, terwijl bovendien van geen 
anderen grond voor weigering van bouwver
gunning en voor beoordeeling van de te ont
eigenen terreinen als te zijn geen bouwterrein, 
is gebleken. 

IL S. of v. t . van de artt. 152, 154 en 162 
van de Grondwet, art. 20 Wet R. 0. (Wet van 
18 April 1827, S. 20) , artt. 48 en 59 Rv., de 
artt. 2, 18, 30, 31, 32, 34, 37, 40 en 41 van 
de Onteigeningswet en de artt. 1 en 2 van 
de Wet van 27 Maart 1915 S. 171 ; 

omdat de Rechtbank: 
na in het vonnis te hebben verwezen naai· 

het deskundig_eó-rapport, terwijl de Rechtbank 
later bij bepaling' van de grondwaarde van het 
onteigende voor de motiveering verwijst naar 
de door deskundigen aangegeven gronden, 
welke zij overneemt, waarbij uit het deskun
digen-rapport dient te worden vermeld, dat de 
deskundigen drie schattingen geven, op basis 
van drie mogelijkheden, en; wel als volgt: 

,,A. In verband met het bestaande uitbrei
dingsplan is het niet toelaatbaar den te ont
eigenen grond anders dan als in den zin van 
zulk plan voor landbouwdoeleinden bestemd 
te beschouwen en te waardeeren; 

B. Bij de taxatie van den grond behoeft 
met de bij het uitbreidingsplan aangegeven 
bestemming in het geheel geen rekening te 
worden gehouden; 

C. De grond is te waardeeren als blijkens 
het uitbreidingsplan bestemd voor landbouw
doeleinden, waarbij echter in aanmerking 
dient te worden genomen de kans op afwij
king van die bestemming en op verandering 
der aanwijzing volgens uitbreidingsplan"., 

(waarbij de deskundigen in het geval B. 
den te onteigenen grond, voor zoover aan de 
Vergierdeweg gelegen "toekomstig bouwter
rein" en voor zoover achter die voorstrook 
gelegen "mogelijk toekomstig bouwterrein" 
noemen, en als zoodanig belangrijk hooger 
waardeeren dan in het geval C.), 
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en na vervolgens als het oordeel der Recht- . 
bank t,e hebben vastgesteld, dat moet worden 
aangenomen, dat de Gemeenteraad het thans 
geldende uitbreidingsplan in de naast.e toe
komst zal wijzigen; 

en vervolgens, dat de waarde dus is te be
palen naar bestemming voor landbouwdoel
einden in het heden, doch voor bouwterrein 
in de naaste toekomst. 

desalniettemin zich op de in het rapport 
vermelde gronden vereenigt met de in het 
rapport gedane waardeering, wo wat de aan 
den Vergierdeweg gelegen strook a ls wat de 
daarachter gelegen terreinen betreft, en dus 
de waarde vaststelt op f 33,170.70, zijnde de 
door deskundigen gedane waardeering in de 
methode C. 

Zulks ten onrechte, omdat de methode C. is 
de methode, welke er vanuit gaat, dat de ont
eigende grond blijkens dit uitbreidingsplan 
bestemd is voor landbouw-doeleinden, waarbij 
in die methode echter tevens in aanmerking 
wordt genomen een kans op afwijking van die 
bestemming en op verandering der aanwijzing 
in het uitbreidingsplan, terwijl de Rechtbank 
als zeker heeft vastgesteld dat het uitbreidings
plan zal worden gewijzigd en zulks wel in de 
naaste toekomst, en vervolgens nog eens heeft 
herhaald, dat de waarde is te bepalen naar de 
bestemming voor landbouwdoeleinden in het 
heden, doch voor bouwterrein in de naaste toe-
komst, waardoor: , 

primair, de motiveering is onbegrijpelijk en 
tegenstrijdig, daar: 

A. datgene, wat geldt voor grond ten aan
zien van wel ken slechts een kans bestaat, dat 
hij later toch nog zal kunnen worden bebouwd, 
dank zij wijziging in het uitbreidingsplan, niet 
meer kan gelden, nu de Rechtbank zich niet 
stelt op het uitgangspunt van de methode C., 
doch uitgaat van de zekerhe id , het ont
eigende voor bouwterrein te kunnen benutten 
in de naaste toekomst, en dus het vonnis niet, 
al thans niet behoórlijk, is voorzien van de 
gronden waarop het berust; 

B. de Rechtbank beslist, op de door de des
kundigen aangegeven gronden, die zij over
neemt, dat voor het niet aan den Vergierde
weg gelegen gedeelte der terreinen de kans 
om voor bebouwing in aanmerking te komen 
slechts als een ver verwijderde toekomst-moge
lijkheid is aan te merken, waaraan geen waar
de verhoogende invloed is toe te kennen, zulks 
hoewel de deskundigen in hun taxatie voor 
het geval, dat met de bestemming tot land
bouw-doeleinden geen rekening moet worden 
gehouden, de1,e terreinen wel degelijk als voor 
bebouwing in aanmerking komende waardee
ren (geval B .), zijnde mitsdien de voormelde 
door de deskundigen aangegeven gronden in 
strijd met hetgeen de Rechtbank ten aanzien 
van de toekomst der terreinen heeft vastge
steld, en dus het vonnis niet, a lthans niet be
hoorlijk is voorzien van de gronden, waarop 
het berust. 

terwijl subsidiair, de Rechtbank aldus aan 
de onteigende partij in strijd met de wet, niet 
een volledige schadeloosstelling toekent, daar, 
eenmaal aangenomen, dat mogelijkheid van 
bebouwing de waarde verhoogt, de waarde van 
grond, welke in de naaste toekomst zal kunnen 
worden bebouwd, hooger moet worden gesteld_ 
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dan de waarde van grond, ten aanzien van 
welken slechts een kans bestaat, dat hij te 
zijner tijd nog voor bebouwing in aanmerking 
kan komen." 

Bij de Rechtbank heeft de te onteigenen 
partij o. m. betoogd, dat de bij het uitbrei
dingsplan der gemeente Haarlem gegeven 
bestemming "voor landbouwdoeleinden ten 
deze geheel buiten beschouwing wu moeten 
blijven daar wodanige bestemming wu zijn 
in strijd met de strekking der Woningwet." 

De Rechtbank achtte deze stelling onjuist, 
op grond dat ·aan de Rechtbank niet toekomt 
de bevoegdheid den inhoud en strekking van 
een formeel wettig tot stand gekomen uitbrei
dingsplan aan de Wet te toetsen, nu de Wo
ningwet zulks .aan Gedeputeerde Staten en 
c.q. de Kroon heeft opgedragen; 

dat immers het ten deze aan Gedeputeerde 
Staten en c.q. de Kroon opgedragen preventief 
toezicht wodanige waarborgen biedt in het 
algemeen en aan belanghebbenden in het bij
zonder - welke laatsten immers _gerechtigd 
zijn hunne bezwaren tegen een door den Raad 
vastgesteld uitbreidingsplan in te çlienen en 
in twee instanties te doen onderweken - dat 
daarnevens niet nogmaals aan den .Rechter 
het recht tot toetsing van een uitbreidingsplan, 
wanneer dit eenmaal op wettige wijze is tot 
stand gekomen en goedgekeurd, toekomt. 

Het eerste middel richt zich in het bijzonder 
tegen deze overweging. 

Het komt mij voor ten onrechte, want de 
artt. 38 en 39 der Woningwet geven een m . i. 
uitputtende regeling van de wijze waarop be
langhebbenden zich tegen een uitbreidingsplan 
kunnen verzetten. Daarnaast lijkt toetsings
recht van den rechter mij onbestaanbaar. 

Nu moge de Rechter bevoegd zijn plaatselijke 
verordeningen te toetsen aan de wet, en deze 
in geval van strijd met de wet buiten toepas
sing laten, maar hiermede is het vaststellen 
van een uitbreidingsplan niet te vergelijken. 
Een dergelijk plan is niet eene verordening 
van eeh lager orgaan, maar "administratie". 
Daarom gaat m. i. het beroep van eischer op 
het toetsen van een rooilijnverordening aan de 
wet (H. R. 4 Maart 1929, W. 11982; N. J . 
1929, 653) dan ook niet op, maar veeleer dient 
gelet te worden pp het onderscheid, dat bij 
dit onderwerp in het oog moet worden gehou
den , en gemaakt wordt in de conclusie van 
Mr. Besier bij Uw arrest van 27 April 1928 
(W. 11831; N. J. 1928, 1244). 

Wanneer de Rechter het uitbreidingsplan 
aan de wet mag en moet toet.sen, woals eischer 
meent, dan, is de stelling van het middel ver
der, wu de Rechtbank er in deze zaak toe 
gekomen zijn het uitbreidingsplan in strijd 
met de wet te achten, want een gedeelte van 
den daaronder vallenden grond 1s bestemd 
voor landbouw. 

Eischer wekt hierbij steun in de considerans 
der Woningwet, welke spreekt van bepalingen 
betreffende de volkshuisvesting, in art. 36 lid 
3 dezer wet en ·in art. 11 van het Woning
besluit. 

Voorts wordt een beroep gedaan op de be
sliss ingen der KrOQ[), zooals die tegenwoordig 
sinds het K. B . van 23 December 1935 (Adm . 
Bes!. 1936, 270) luiden, en welke de bestem
ming van grond in het uitbreidingsplan voor 
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,,landbouw" in strijd met de Woningwet ach
ten (later nog K. B. 9 Jan. 1936, n°. 38; 
5 Oct. 1937, n°. 58), daar deze wet slechts 
ten doel heeft een stelselmatige bebouwing te 
bevorderen door het aanwijzen van de bestem
ming der gronden, waarover de bebouwing 
der Gemeente zich zal uitbreiden. 

Een gevolgtrekking uit de door e ischer ont
wikkelde stelling is dus ook, dat de Rechtbank 
had moeten oordeelen, dat krachtens art. 6 
der Woningwet een bouwvergunning niet zou 
kunnen worden geweigerd op grond van een 
in een uitbreidingsplan voorkomende omvet
tige bestemming. 

De Rechtbank had behooren te overwegen, 
of in elk geval te onderzoeken, of de Kroon, 
al bestemt het uitbreidingsplan den grond voor 
landbouw, toch vergunning tot bouwen wu 
verleenen, en dit nalatende heeft de Rechtbank 
verzuimd de werkelijke waarde krachtens art. 
40 der Onteigeningswet vast te stellen. 

Deze argumenten lijken oppervlakkig m o i. 
sterker dan zij zijn. 

Onder de Woningwet, vóór deze bij de wet 
van 19 Febr. 1921, S. 73 gewijzigd werd, 
sprak art. 28 van het plan van uitbreiding, 
en noemde dit het plan, waarbij de grond 
wordt aangewezen, welke in de naaste toe
komst voor den aanleg van straten, grachten 
en pleinen is bestemd. 

Daarom besliste het K. B . van 19 Jan. 1906 
(Weekbl. Burg. Adm. n°. 2958), dat aandu i
dingen omti·ent de bestemming van het over
schietend terrein anders dan voor straten, 
grachten en pleinen als vallende buiten de 
werking der Woningwet geenerlei rechtsgevolg 
krachtens die Wet konden hebben. H et K. B. 
van 9-Mei 1908, S . 132 week hier echter van 
af. Evenzoo het K. B . van 4 Aug. 1913, S. 
341. Art. 28 is intusschen, woals reeds werd 
opgemerkt, gewijzigd, en het tegenwoordige 
art. 36 lid 1 spreekt ruimer dan het oude art. 
28 van een plan van uitbreiding, waarbij de 
bestemming van den in dat plan begrepen 
grond in hoofdzaak of in onderdeelen wordt 
aangewezen. 

Vanzelfsprekend is bij een uitbreidingsplan 
in de eerste pi aats het oog op de toekomstige 
bebouwing gericht, doch zooals de wet thans 
luidt, kan de meest uiteenloop.ende bestemming 
aan het geheel, in elk geval aan onderdeelen 
worden gegeven. Ik zie dan ook niet in, waar
om, ondanks de considerans der Wet, niet een 
gedeelte voor landbouw bestemd kan worden, 
wanneer dit in het belang der gemeente blijkt. 
"De straten, grachten en pleinen" uit de oude 
wet zijn vervallen. M. i. wijst juist de eerste 
zinsnede van art. 36 lid 3 op een ruime opvat
ting omtrent de bestemmingsmogelijkheden. 
Dit vloeit m. i. ook voort- uit de verhouding 
tusschen uitbreidingsplan en bebouwingsvoor
schriften, zooals de Wet deze in art. 39 vast
stelt, en waarvan de belangrijke geschiedenis 
omtrent de totstandkoming dezer bepaling den
zelfden geest ademt (o. a . in het kort vermeld 
in S. en J . op blz. 187 vlg. Woningwet). 

Eveneens blijkt de bedoeling ruim'te te geven 
aan de bestemmingsmogelijkheid uit de ge
schiedenis der Wetswijziging (Mem. van 'T'oel. 
Bijl agen 1919/1920 n°. 388 . 3). 

De gewijzigde rechtsspraak van de Kroon 
steunt hoofdzakelijk op de considerans der 
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Wet, doch deze is ongewijzigd gebleven, en 
o. a. is een regeling voor streekplannen in de 
Wet opgenomen, welke meer voor het Verkeer 
dan voor de Volkshuisvesting van belang is. 
Het K . B . van 30 Augustus 1937, S. 2359 gaat 
m. i. dan ook weer in andere richtif)g, waar 
het de bezwaren geopperd tegen bestemming 
van grond ten behoeve van landbouw en vee
teelt op zijde zet. 

De Kroon zegt daarbij tevens, dat bij de 
hierboven genoemde bes! uiten slechts is bes! ist, 
dat een bestemming voor land- en tuinbouw 
ronder meer zich met de strekking van de 
Woningwet, voor zoover betreft gemeentelijke 
uitbreidingsplannen, niet verdraagt. 

Dit is volkomen te aanvaarden, want het 
uitbreidingsplan moet in verband staan, - en 
dit moet blijken -, met de toekomstige be
bouwing, doch dit belet m. i. niet gedeelten 
voor land- en tuinbouw aan te wijzen. 

Art. 11 van het Woningbesluit doet aan dit 
alles niet afbreuk; het zegt slechts wat het 
pla_n in elk geval moet bevatten. Integendeel 
wijst art. 17 lid 5 van dat besluit op veel rui
mer opvattingen dan het middel wil. Daarin 
wordt zelfs van tuinbouw gesproken. 

'l'en slotte dient nog opgemerkt te worden, 
dat wellicht de geheele tot dusver gehouden 
beschouwing a ls overbodig is te beschouwen, 
wanneer men het vonnis zoodanig leest, dat de 
opmerkingen der Rechtbank over het al of niet 
hebben van een toetsingsrecht alleen slaan op 
het betoog van den te onteigenen persoon, dat 
de bestemming voor landbouwdoeleinden ge
heel buiten beschouwing moeten blijven. 

Er is nu eenmaal een goedgekeurd uitbrei
dingsplan, waarin het terrein valt, en waarin 
een bestemming voor " landbouw" is gegeven. 

De deskundigen hebben bij hun onderzoek 
verschillende bedragen opgegeven als waarde 
voor het te onteigenen goed, al naar de Recht
bank bepaalde door hen genoemde omstandig
heden in aanmerking wu nemen, en wel: zie 
arrest H. R. 

De Rechtbank heeft deze gronden overge
nomen, en daarmede een feitelijke bes! issing 
gegeven, rekening houdend met wat even
tueele_ gegadigden voor den grond in verband 
met het a l of niet juiste uitbreidingsplan zou
den hebben gegeven. 

Ik ben dus van oordeel, dat het eerste mid
del niet tot cassatie kan leiden. 

Het tweede middel heeft betrekking op dat 
gedeelte van het vonnis, waarin de Rechtbank 
zegt: dat uit het voorgaande volgt, dat bij de 
waardebepaling van de te onteigenen percee
len, tengevolge van voormeld uitbreidingsplan, 
thans als derzel ver bestemming: ,,t.e rrein voor 
landbouw" zal zijn aan te nemen; 

dat de Rechtbank evenwel aanneemt, dat, 
enz. zie arrest H. R. 

Het middel noemt tegenstrijdige gronden, 
waarop het vonnis wu berusten, en de beant
woording der vraag of dit juist is, is dus af
hankelijk van de wijze waarop men hetgeen 
hierboven is weergegeven, leest. 

Ik nam bij de bespreking van het eerste 
middel reeds de gronden der deskundigen over 
voor hun waardeering sub C. De Rechtbank 
zegt, dat het uitbreidingsplan in de naaste 
toekomst zal· worden gewijzigd, en sluit zich 
toch aan bij de waardeeringsgronden der des-
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kundigen sub C. genoemd, hoewel deze slechts 
op een vooronderstelling berusten, en spreken 
van een kans op afwijken. 

Het geheel van de beschouwingen der Recht
bank echter lezend, blijkt er m. i. minder 
tegenspraak. Bij de uitwerking toch zegt de 
Rechtbank, dat voor het grootste gedeelte van 
het terrein de kans om voor bebouwing in aan
merking te komen slechts als een ver ver
wijderde toekomstmogelijkheid is aan te mer
ken, en mij dunkt dat het hierop aankomt bij 
de waardebepaling. Het begrip "in de naaste 
toekomst" heeft bovendien de Rechtbank ken
nelijk gebruikt in den ruimen zin, waarin het 
in art. 35 lid 1 der Wet telkenmale wordt 
opgevat; reeds onder de ongewijzigde wet
geving beslisten K. B. 10 Mei 191'1, (Gem.
Stem 3114), en K. B. 4 Aug. 1913, S. 341, 
dat de vraag wat onder "naaste toekomst" te 
verstaan is, geheel aan den gemeenteraad is 
overgelaten, en gaven zij dus een ruim begrip, 
niet een enge tijdsbepaling. 

De Rechtbank doet niet anders dan mede
deelen, hoe zij de waardeering der deskun
digen en hunne daa~bij gemaakte opmerkingen 
uitlegt. 

Een verdere tegenstrijdigheid ligt volgens 
la B. van het tweede middel hierin, dat al 
neemt de Rechtbank aan, dat in de naaste 
toekomst de gronden bouwterrein zullen wor
den, zij toch voor het grootste gedeelte daar
van een lagere waarde vaststelt, en eigenlijk 
dus de gronden voor de schattingen sub B en 
C der deskundigen verwart. 

Ik geloof niet, dat dit juist is, want uit het 
vonnis behoeft m. i. volstrekt niet te volgen, 
dat de Rechtbank zonder meer aanneemt, dat 
de perceelen ook ronder onteigening, geheel 
voor bouwterrein wuden worden bestemd. 

De Rechtbank heeft bovendien de schatting 
sub B, en dus ook de gronden daarvan niet 
overgenomen, terwijl zij wel rekening houdt 
met de bestemming tot landbouwdoeleinden. 

Het in het tweede middel subsidiair gestelde 
komt op tegen de feitelijke waardebepaling 
door de Rechtbank, welke berust op de ver
schillende in het vonnis en hierboven weerge
geven factoren , en kan m. i. eveneens niet tot 
cassatie leiden. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep en veroordeeling van eischer in de 
kosten dezer procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor woveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het vonnis van 23 
September 1930, waarnaar in eerstgenoemd 
vonnis wordt verwezen, blijkt: 

dat de verweerder in cassatie bij inleidende 
dagvaarding heeft gesteld: 

dat bij Koninklijk Besluit van 22 October 
1928 n°. 6 is verklaard, dat er grond bestaat 
voor de onteigening ten behoeve van het aan
leggen van eene nieuwe algemeene begraaf
plaats en het verbreeden van den Vergierde
weg in de gemeente Haarlem af te wijken ·van 
de Onteigeningswet op den voet van het be
paalde in de wet van 27 Maart 1915 S. 171; 

dat bij de wet van 31 Mei 1929 S. 279 is 
verklaard, dat het algemeen nut de onteige
ning vordert ten name der gemeente Haarlem 
van eigendommen enz., noodig tot de uitvoe
ring van genoemd werk; 
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dat bij Koninklijk Besluit van 29 Juli 1929 
n°. 22 onder meer ter onteigening zijn aan
gewezen de perceelen weiland kadastraal be
kend in de gemeente Haarlem, voormalig 
Schoten, respectievelijk Sectie A. n°. 225, 
Sectie A. n°. 61 en Sectie A. n°. 62, onder
scheidenlijk groot 3 H.A. 93 A. en 78 c.A.; 
2 A. 50 c.A. en 12 A. 50 c.A., vrij van alle 
lasten, rechten en huren, zijnde bij voormela 
Koninklijk Besluit Theodorus Stephanus Jo
seph Janzen Hzn., de rechtsvoorganger van 
de eischers tot cassatie, als eigenaar aange
wezen· 

dat 'de gemeente Haarlem, de onteigening 
vorderende, als schadeloosstelling het ander
zijds ongenoegzaam geacht bedrag van 
f 28614,60 heeft aangeboden; 

dat de Rechtbank bij haar genoemd vonnis 
van 23 September 1930 deskundigen heeft 
benoemd en na het uitbrengen van hun rap
port de medeverweerder in cassatie Rutte heeft 
gesteld, dat hij ten tijde der plaats gevonden 
hebbende voorloopige inbezitneming door de 
gemeente huurder der betrokken perceelen was 
en minder dan een jaar huur had; dat hem 
de huurprijs van een vol jaar moet worden 
vergoed ten bedrage van f 613.17, terwijl de 
deskundigen de huur hebben geschat op 
f 510.98; 

Weshalve hij heeft verzocht als tusschen
komende partij te worden toegelaten en uit 
genoemden hoofde eene vergoeding heeft ge
vorderd ten bedrage van f 613.17, met rente 
als in het bestreden vonnis aangegeven; 

0. dat blijkens het rapport der deskundigen, 
waarnaar het bestreden vonnis verwijst, op 
het uitbreidingsplan der gemeente Haarlem, 
vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 Januari 
1929 n°. 22 en goedgekeurd door Gedeputeer
de Staten bij besluit van 5 Maart 1930 n°. 
184, de te onteigenen grond staat aangeduid 
als bestemd voor landbouwdoeleinden, evenals 
bij het nadien gewijzigde uitbreidingsplan, 
vastgesteld bij Raadsbesluit van 10 October 
1934 n°. 25 en goedgekeurd door Gedepu
teerde Staten bij besluit van 26 Juni 1935 n°. 
195 · 

d~t bij het onderwek door de deskundigen de 
te onteigenen partij heeft aangevoerd, dat de 
bedoelde aanduiding der bestemming in het 
uitbreidingsplan onwettig is en de gemeente 
daartegenover zich heeft beroepe~ op het feit, 
dat het plan niet door de Koningin vernie
tigd is; 

dat de deskundigen hebben geoordeeld, dat 
het niet op hunnen weg lag omtrent dit punt 
eene beslissing te geven en, in verband hier
mede, met drie mogelijkheden reken ing heb
ben gehouden, n.l.: 

A . In verband met het bestaande uitbrei
dingsplan is het niet toelaatbaar den te ont
eigenen grond anders dan als overeenkomstig 
het uitbreidingsplan voor landbouwdoele inden 
bestemd te waardeeren; 

B . Bij de taxatie van den grond behoeft 
met de bij het uitbreidingsplan aangegeven 
bestemming in het geheel geen rekening te 
worden gehouden ; 

C. De grond is te waardeeren als blijkens 
het uitbreidingsplan bestemd voor landbouw
doeleinden, waarbij echter in aanmerking dient 
te worden genomen de kans op afwijking van 
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die bestemming en op verandering der aan
wijzing volgens het uitbreidingsplan; 

Ad A. dat de deskundigen voor dit geval 
de waarde van den te onteigenen grond op 
f 0.65 per m2 hebben geschat, hetgeen voor 
de t;otale oppervlakte van 40878 m2 een be
drag uitmaakt van f 26570. 70; 

Ad B . dat naar het oordeel der deskundi
gen . voor dit geval onderscheid behoort te wor
den gemaakt tusschen het gedeelte van den 
te onteigenen grond, hetwelk aan den Ver
gierdeweg is gelegen eenerzijds en het over
blijvende deel anderzijds ; 

dat eerstgenoemd deel ter breedte van 165 
m aan voormelden weg is gelegen, terwijl bij 
normale bebouwing met eene diepte van 25 
m rekening moet worden gehouden; dat dit 
gedeelte, groot 4125 m2 als t;oekomstig bouw
terrein is aan te merken en de deskundigen 
hieraan een waarde ooekennen van f 4.50 per 
m2, dus in t;otaal voor dit deel van f 18562.5 0 ; 

dat zij het overblijvend deel , groot 36753 
m2, a ls mogelijk t;oekomstig bouwterrein, in 
ve11Jand met de ligging niet aan den Vergier
deweg uiteraard lager waardeeren en wel naar 
f 1.50 per m2 en zij dus het overblijvende ge
deelte op f 55129.50 stellen, zijnde dus de ge
heele te onteigenen grond op f 73692 te be
palen; 

Ad C. dat de deskundigen omtrent dit ge
val hebben overwogen; 

"De laatste vermelde wijze van beoordeeling 
hebben ondergeteekenden niet als de huns 
inziens minst aannemelijke achteraan gesteld. 
Integendeel , terwijl het hun eenerzijds voor
komt, dat de vaststaande aangewezen bestem
ming volgens uitbreidingsplan stellig niet kan 
worden genegeerd en bij mogelijken vrijwilli
gen verkoop steeds als belangrijke factor bij 
de waardebepaling in acht zal worden geno
men, zijn zij anderzijds evenzeer overtuigd, dat 
in verband met ligging en omgeving voor 
dezen grond de kans op afwijking van de be
stemming en op verandering der aanwijzing 
volgens uitbreidingsplan wel degelijk van 
reëele beteekenis is en bij de waardeer ing 
althans ten aanzien van den aan den Ver
gierdeweg gelegen voorstrook van het te ont
eigenen perceel in aanmerking behoort te 
komen''· 

dat d; deskundigen vervolgens aan de voor
strook, groot 4125 m2 de waarde toekennen van 
f 2.25 per m2, dus f 9281.25, terwijl zij verder 
overwegen; 

,,Met betrekking oot het overblijvende ge
deelte groot 367532 komen ondergeteekenden, 
ook indien zij er rekening mee houden, dat 
dit eveneens kan worden beschouwd als grond, 
waar "muziek in zit", toch uit overweging, 
dat dit dan !;och slechts zeer ver verwijderde 
toekomstmuziek kan zijn, tot geen hoogere 
waardeering dan naar de hoogste huidige ge
bruikswaarde, wodat zij ook voor dit geval 
de waarde van dit deel op f 0.65 per m2 of 
voor het geheele deel op f 23889.45 schatten, 
mitsdien voor de geheele te onteigenen per
ceelen op f 33170 . 70"; 

0. dat de Rechtbank in haar bestreden von
nis heeft overwogen: 

dat van de te onteigenen perceelen moet 
worden vergoed de werkelijke waarde, waarbij 
mede rekening is te houden met de bestem-
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ming, die de te onteigenen perceelen in de 
naaste t;oekomst, gezien derzelver ligging en 
omgeving, bij achterwege blijven der ont
eigening, wuden hebben; 

dat te dien aanzien tusschen partijen onbe
twist vaststaat, dat op het uitbreidingsplan 
der Gemeente Haarlem, vastgesteld bij besluit 
van den Raad dier Gemeente d.d. 16 Januari 
1929 N°. 22 en goedgekeurd door Gedepu
teerde Staten bij besluit van 5 Maart 1930 
N°. 184 de te onteigenen grond is aangeduid 
als bestemd voor landbouwdoeleinden, evenals 
bij het nadien gewijzigd uitbreidingsplan, 
vastgesteld bij Raa dsbesluit d.d. 10 Ocoober 
1934 N°. 25 en goedgekeurd door Gedepu
teerde Staten bij besluit van 26 Juni 1935 
N° . 195 ; 

dat de Rechtbank bij de waardebepaling 
rekening heeft te houden met de bij voormelde 
uitbreidingsplannen aan de perceelen gegeven 
bestemming; 

dat gedaagde weliswaar heeft betoogd, dat 
de bij het uitbreidingsplan gegeven bestem
ming "voor landbouwdoeleinden" ten deze ge
heel buiten beschouwing zou moeten blijven, 
daar zoodanige bestemming wu zijn in strijd 
met de strekking der Woningwet; 

dat dit betoog echter faalt; 
dat ooch aan de R echtbank niet toekomt de 

bevoegdheid den inhoud en strekking van een 
formeel wettig tot stand gekomen uitbreidings
plan aan de Wet te !;oetsen, nu de Woningwet 
zulks aan Gedeputeerde Staten en c.q. de 
Kroon heeft opgedragen; 

dat immers het ten deze aan Gedeputeerde 
Staten en c.q. de Kroon opgedragen preventief 
ooezicht wodanige waarborgen biedt in het 
algemeen en aan belanghebbenden in het bij
wnder - welke laatsten immers gerechtigd 
zijn hunne bezwaren tegen een door den Raad 
vastgesteld uitbreidingsplan in te dienen en in 
twee instanties te doen onderzoeken - dat 
daarnevens niet nogmaals aan den Rechter het 
recht oot t;oetsing van een uitbreidingsplan, 
wanneer dit eenmaal op wettige wijze is tot 
stand gekomen en goedgekeurd, roe komt; 

dat, nu vaststaat, dat het onderhavige uit
breidingsplan, evenals het daarna gewijzigde, 
op wettige wijze is tot stand gekomen en goed
gekeurd, de Rechtbank met de daarbij aan de 
thans te onteigenen gronden gegeven bestem
ming heeft rekening te houden ; 

dat uit het voorgaande volgt, dat bij de 
waardebepaling van de te onteigenen percee
len, tengevolge van voormeld uitbreidingsplan, 
thans als dezelfde bestemming: ,,terrein voor 
landbouw" zal zijn aan te nemen; 

dat de Rechtbank evenwel aanneemt, dat de 
gemeenteraad het thans geldend uitbreidings
plan in de naaste t;oekomst zal wijzigen en aan 
de thans voor landbouwdoeleinden bestemde 
gronden van gelijke ligging als de thans te 
onteigenen ·gronden de bestemming van bouw
terrein zal geven, nu, gelijk tusschen partijen 
vaststaat, de Raad in 1934/35 alreeds in dien 
zin van dat plan is afgeweken voor de gronden 
gelegen tusschen den Muiderslotweg en den 
Vondelweg, welke gronden onmiddellijk ten 
Zuiden van de te onteigenen perceelen liggen 
en bij dat plan eveneens voor landbouwdoel
einden waren bestemd en, gelijk mede vast
staat, inmiddels reeds grootendeels zijn be-
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bouwd, waaruit in ieder geval - daargelaten, 
dat er volgens het uitbreidingsplan in andere 
deelen der gemeente nog uitgestrekte terreinen 
voor bebouwing zijn aangewezen - blijkt, dat 
in deze omgeving de vraag naar bouwterrein 
groot is - en deze bebouwing reeds tot bij de 
te onteigenen gronden is voortgeschreden; 

dat de waarde van de te onteigenen percee
len derhalve is te bepalen naar de bestemming 
voor landbouwdoeleinden in het heden, doch 
voor bouwterrein in de naaste toekomst; 

dat de Rechtbank evenwel met de deskun
digen op de door hen aangegeven gronden, die 
zij overneemt, van oordeel is, dat het gedeelte 
van de perceelen, gelegen aan den Vergiercle
weg ter breedte van 165 m, rekening hou
dende met een bij normale bebouwing te be
nutten diepte van 25· m, alwo met een opper
vlakte van 4125 m2 eerder voor bebouwing in 
aanmerking wu komen, dan het overige ter 
grootte van f 36753 m2, voor welke de kans 
om voor bebouwing in aanmerking te komen 
slechts als een zoo ver verwijderde toekomst
mogelijkheid is aan te merken; dat daaraan 
geen waardeverhoogende invloed is toe te 
kennen; 

dat de Rechtbank zich eveneens vereenigt 
met de deskundigen in de door hen gedane 
waardeering en de daarvoor in hun rapport 
vermelde gronden, welke zij overneemt en de 
waarde stelt, voor het gedeelte der perceelen 
ter oppervlakte van 4125 m2 op f 2.25 per m2 
of f 9281.25, en voor het overblijvende gedeelte 
van de te onteigenen perceelen, groot 36753 
m2 op f 0.65 per m2 of f 23,889.45, derhalve 
voor de geheele te onteigenen perceelen op 
f 33170.70; 

dat op deze en andere, voor de cassatie niet 
ter zake doende gronden de Rechtbank, de 
onteigening uitsprekende, de schadeloosstelling 
heeft bepaald op f 33170. 70 met rente en ver
dere bepalingen, als in het vonnis aangegeven, 
partij Rutte als tusschenkomende partij in het 
geding heeft toegelaten, doch haar niet-ont
vankelijk heeft verklaard in haren eisch, met 
veroordeeling in de kosten op het incident 
gevallen, met veroordeeling van de gemeente 
in de kosten van het hoofdgeding en met vast
stel] ing van het door haar aan de deskundigen 
verschuldigde; 

0. dat tegen deze uitspraak als middelen 
van cassatie zijn aangevoerd: zie concL Adv.
Gen.; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit bestrijdt de beslissing der Rechtbank, 

dat zij niet bevoegd is het uitbreidingsplan 
en met name de daarin voorkomende bestem
ming van de te onteigenen gronden voor 
landbouwdoeleinden te toetsen aan de wet; 

0. dat krachtens de artt. 36-38 der Wo
ningwet in voege als a ldaar nader vermeld, 
het ontwerp van het plan van uitbreiding, 
waarbij de beste=ing van de in dat plan 
begrepen grond in hoofdzaak of in onderdeelen 
wordt aangewezen, voor ieder ter inzage ligt 
en belanghebbenden bij den Gemeenteraad ter 
,,ake bezwaren kunnen indienen; dat na be
slissing van den raad het plan andermaal voor 
ieder ter inzage ligt en belanghebbenden, die 
zich tot den raad gewend hebben, bezwaren 
bij Gedeputeerde Staten, wier goedkeuring 
door de wet vereischt wordt, kunnen indienen, 
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terwij l alweder ieder in de gelegenheid wordt 
gesteld van het door hen goedgekeurd plan 
kennis te nemen; dat tegen weigering van de 
goedkeuring de raad, en tegen goedkeuring 
belanghebbenden, die bezwaren tegen het plan 
bij den raad hebben ingediend, bij de Konin
gin in beroep kunnen komen, in welk geval 
het betreft een geschi l van bestuur, waarom
trent de afdeeling van den Raad van State, 
belast met de gesch ill en van bestuur, advies 
uitbrengt en waarbij eene contradictoire be
handeling der zaak krachtens de artt. 36 en 
37 der Wet van 21 December 1861 S. 129 
verzekerd is; 

dat de wet, den hier weergegeven admi
nistratieven rechtsgang openstellende, den in
houd van het uitbreidingsplan met zoodanige 
waarborgen heeft omringd voor allen, die 
daarbij belang hebben, dat is aan te nemen, 
dat een formeel overeenkomstig de wet tot 
stand gekomen plan - afgezien van latere 
herziening of intrekking - voor een ieder 
onaantastbaar is, zoodat een beroep op den 
burgerlijken rechter, gegrond op de bewering, 
dat het plan, als strijdig met de wet voor wat 
zijn inhoud betreft, nietig wu zijn, is uitge-• 
sloten; 

,_dat in het middel nog wordt gesteld, dat, 
b1J eene onwettig te achten bestemming van 
den grond tot landbouwdoeleinden, eene ge
vraagde bouwvergunning niet geweigerd wu 
mogen worden en dus met die bestemming 
geene rekening mag worden gehouden bij de 
beantwoording van de vraag, of de te ont
e igenen grond als bouwterrein is aan te mer
ken· 

d;t dit betoog faalt: 
dat volgens art. 6 Wqningwet de bouwver

gunnnig, in het tweede lid behandeld, door 
Burgemeester en Wethouders moet worden 
geweigerd, indien het plan, voor welks uitvoe
ring zij wordt gevraagd, afwijkt van een goed
gekeurd plan van uitbreiding; 

dat - daargelaten, of deze bepaling niet 
medebrengt, dat in elk geval bij de beslissing 
omtrent eene bouwvergunning van toetsing 
geen sprake kan zijn - het hiervoren over
wogene omtrent de onaantastbaarheid voor 
een ieder van een formeel wettig tot stand 
gekomen uitbreidingsplan zoodanige toetsing 
uitsluit; 

dat het dus onjuist is, in verband met eene 
bouwvergunning den te onteigenen grond voor 
het heden als bouwterrein aan te merken; 

dat derhalve het eerste middel niet ge
grond is; 

0, omtrent het tweede middel, voorwoveel 
het primair gestelde betreft: 

dat de Rechtbank aanneemt, dat de waarde 
van den te onteigenen grond is te bepalen 
naar de bestemming voor landbouwdoeleinden 
in het heden en - door overneming van de 
gronden der deskundigen - dat de aangewezen 
bestemming volgens het uitbreidingsplan voor 
gemelde doeleinden stellig niet kan worden 
veronachtzaamd en bij mogelijken vrijwilligen 
verkoop steeds als belangrijke factor bij de 
waardebepaling in acht zal worden genomen; 

dat voor de toekomst, de Rechtbank eener
zijds oordeelt, dat het geldend uitbreidingsplan 
in de naaste toekomst zal worden gewijzigd 
en - bij de waardebepaling met de bestem-
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ming · voor bouwterrein in de naaste toekomst 
val t reken ing te houden; 

dat de Rechtbank anderzijds, door de gron
den der deskundigen over te nemen, eene kans 
aanneemt op verandering van de huidige be
stemming van het goed voor landbouwdoelein
den in eene voor bouwterrein en daaromtrent 
overweegt, dat in verband met ligging en om
geving de kans op afwijking van de bestem
ming en op verandering der aanwijzing vol
gens uitbreidingsplan "wel degelijk van reëele 
beteekenis is" en bij de waardeering althans 
ten aanzien van de aan den Vergierdeweg ge
legen voorstrook van den te onte igenen grond 
in aanmerking behoort te komen; 

dat het middel, de eenerzijds aangenomen 
zekerheid van bestemming ali, bouwgrond in 
de naaste toekomst en de anderzijds aanvaarde 
enkele kans daarop tegenover elkander stel
lende, klaagt over onbegrijpelijke en tegen
strijdige motiveering; 

dat echter de Hooge Raad de uitspraak 
aldus verstaat, dat volgens de Rechtbank ge
gadigden de tegenwoordige bestemming van 
den grond voor landbouwdoeleinden als be
langrijken factor bij de waardebepaling zullen 
aannemen, terwijl het, gelet op de omstandig
heden van dit geval , voor de, door gegadigden 
aan het goed toe te kennen waarde geen ver
dan wel of er eene, reëele beteekenis hebbende 
toekomst voor bouwgrond zal worden bestemd 
schil zal maken, of de grond in de naaste 
kans bestaat op verandering der bestemming 
in eene tot bouwterrein ; 

dat de grief van het middel dus niet kan 
worden aangenomen ; 

dat het middel ook nog hierover klaagt, dat 
de Rechtbank, de gronden der deskundigen 
overnemend, voor het niet aan den Vervierde
weg gelegen gedeelte van den grond de kans 
om voor bebouwing in aanmerking te komen 
slechts als eene ver verwijderde toekomstmoge
lijkheid aanmerkt, waaraan geen waardever
hoogende invloed is toe te kennen, zulks hoe
wel de deskundigen in hunne taxatie voor 
het geval , dat met de bestemming tot land
bouwdoeleinden geene rekening moet worden 
gehouden, dezen grond wel als voor bebouwing 
in aanmerking komende waardeeren (ge
val B); 

dat deze grief hierop moet afstuiten, dat het 
laatstvermeld geval zich in het stelsel der 
R echtbank niet voordoet, daar deze wèl met 
de tegenwoordige bestemming van den grond 
voor landbouwdoeleinden rekening houdt en 
dan ook de, voor bedoeld geval door de des
.kundigen aangevoerde gronden niet over
neemt ; 

dat dus ook deze grief faalt ; 
0. omtrent de in het tweede middel ver

vatte subsi diaire grief : 
dat volgens deze de Rechtbank heeft mis

kend, dat de waarde van grond , die in de 
naaste toekomst zal kunnen worden bebouwd, 
hooger moet worden gesteld dan de waarde 
van grond, ten aanzien van welken slechts 
eene kans bestaat, dat hij tot bouwterrein · be
stemd zal worden; 

dat het hier ech ter betreft eenen regel van 
zuiver feitelijken aard , waarvan miskenning 
niet met vrucht in cassatie kan worden be
weerd; 
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0. dat derhalve ook het tweede middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. {Salaris 
Red.) 

f 250 en f 25, 

(N. J. ) 

13 Mei 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. artt. 1690-1702 ; Rv. 
artt. 398-429; Wet Kerkgenootschap
pen art. 1). 

Nu de Classis partij is geweest in het 
voor het Hof gevoerde geding en in het 
ongelijk is gesteld, heeft zij het recht 
tegen de uitspraak beroep in cassatie 
in te stellen. Reeds · hierop moet het in 
cassatie gevoerde verweer van niet
ontv.heid van het beroep op grond van 
het ontbreken van rechtspersoonlijkheid 
afstuiten. 

Een groep van rechtspersonen als een 
onder den naam van Classis gevormde 
vereeniging van Geref. Kerken valt on
der de vereenigingen, welke art. 1690 
B. W . als zedelijke lichamen erkent, die 
ingevolge art. 1691 evenals natuurlijke 
personen aan het burgerlijk rechtsver
keer kunnen deelnemen. De vrijheid, die 
de wet van 10 September 1853 S . 102 
aan de kerkgenootschappen verzekert, 
brengt mede, dat de wet van '55 ten 
aanzien van kerkgenootschappen niet 
van toepassing is en het gemeene recht 
hier uitsluitsel moet geven. 

Ten onrechte kwam het Hof tot de 
conclusie, dat zoodanige classes niet 
zijn rechtspersonen en dat, al waren zij 
dit wèl, dan nog aan de Classis 's-Her
togenbosch rechtspersoonlijkheid moet 
worden ontzegd, door voor het bestaan 
van een zedelijk lichaam in den zin 
van het B. W. meer eischen te stellen 
dan de bij dit wetboek gegeven rege
ling toelaat. Wat het moeten hebben 
van een bestuur betreft, blijkt de on
juistheid van 's Hofs opvatting nog met 
name uit art. 1694 B . W. 

De Classis 's-Hertogenbosch van de Ge
reformerde Kerken in Nederland, gevestigd 
te 's-Hertogenbosch, eischeres tot cassatie 
van het op 5 Juli 1937 door het Gerechts
hof te 's-Hertogenbosch tusschen partijen 
gewezen arrest (N. J. 1938 n °. 153, Red.), 
advocaat Mr. A. E . J . Nysingh, 

tegen: 
de Gereformeerde Kerk te Eindhoven, ver
weerster in cassatie, advocaat Mr. P. J. de 
Kanter. 

Conclusie van den wd. Proc.-Gen., Raads
heer Kirberger. 

Post alia : 
Tegen 's Hofs arrest werden aangevoerd 

de volgende middelen van cassatie: 
S. of v. t . van artt. 9, 168, 169, 170 en 

173 Grondwet, 1, 4, S en 9 van de Wet van 
10 September 1853 S. 102; 74, 81, 82, 131,~. 
1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 169t;, 
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1697, 1698, 1700, 1701 en 1702 B. W ., 1, 5, 
48, 90, 92, 94, 329, 331 en 874 Rv., doordat 
het Hof de ingestelde vordering niet-ont
vankelijk heeft verklaard, omdat eischeres 
niet een rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam zou zijn, tot welke beslissing het 
Hof kwam op de in het arrest vermelde 
gronden, zijnde bedoelde beslissing onjuist, 
omdat het Hof daarbij, hoewel terecht op 
den voorgrond stellende dat de vraag, of 
eischeres al of niet een rechtspersoonlijkheid 
bezittend lichaam is, moet beoordeeld wor
den naar den inhoud van art. LXXXIV der 
Kerkenordening van de Gereformeerde Ker
ken in Nederland, en terecht beslissende, 
dat dit artikel beoogt rechtspersoonlijkheid 
bezittende lichamen als Synoden en Classes 
in het leven te roepen - of het bestaan er
van te constateeren - , en inhoudt, dat de 
in de Classes samenkomende kerken even
zoovele vermogensrechtelijke eenheden (zul, 
len) vormen, welke in en buiten rechte zul 
len worden vertegenwoordigd op de wijze 
als in dat artikel aangegeven, heeft mis
kend, 

1 °. dat bij art. 1 van de aangehaalde Wet 
van 1853 als beginsel van Nederlandsch 
Recht is erkend en bepaald, dat de kerkge
nootschappen en mitsdien ook de Gerefor
meerde Kerken in Nederland, de volstrekte 
vrijheid hebben om hunne instellingen, met 
name hun bestuur en inrichting, naar eigen 
inzicht te regelen, mitsdien ook aan die in
stellingen rechtspersoonlijkheid toe te ken
nen, zooals in art. 1690 B. W . als geoorloofd 
wordt toegelaten en in deze geschied is, en 
dat de eenige beperking van die vrijheid 
bestaat in den mededeelingsplicht van art. 
1 van de bedoelde Wet van 1853, welke 
plicht hier niet in geding is, terwijl door 
daarnaast verdere beperkingen te stellen, 
gelijk het Hof in casu deed, art. 1 voormeld 
wordt geschonden, 

zoodat beslist had moeten worden, dat 
eischeres hare rechtspersoonlijkheid aan de 
vaststelling daarvan door de Kerkenorde
ning en de daarin aan haar toegekende be
voegdheid tot vermogensrechtelijke hande
lingen, ontleent, 

daar de Rechter die kerkelijke regeling 
heeft te aanvaarden, zooals zij luidt, en 
niet op grond van daaraan toe te voegen 
eischen welke de Kerkenordening niet kent, 
de kerkelijke regeling ter zijde mag stellen, 

2 °. dat overigens ook in zich zelf de door 
het Hof gestelde beperkingen en eischen 
zakelijk onjuist en ongegrond zijn, 

a. omdat de Wet niet voor het bestaan 
van een rechtspersoon en zeker niet voor 
het bestaan van een kerkelijke instelling als 
rechtspersoon zooals de eischeres is, den 
eisch stelt van het bestaan van een orgaan, 
om die doorloopend in en buiten rechten te 
vertegenwoordigen, doch al ware dit anders, 
een vertegenwoordiging als door de Kerken
ordening is geschapen of erkend, te weten 
door eene zelf geen rechtspersoonlijkheid 
bezittende vergadering, welke op ongezette 
tijden, door haar zelf te bepalen, bijeen-
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komt, en door deputaten, die door die ver
gadering worden benoemd, geïnstrueerd en 
ontslagen, welke slechts dan in naam der 
classicale vergadering optreden, indien die 
vergadering niet bijeen is, stellig voldoende 
is, hebbende het Hof in dit verband ten 
onrechte beslist, 

1 °. dat de bedoelde vergadering niet als 
orgaan van eischeres kan worden beschouwd 
omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezit 
en slechts op ongezette tijden bijeenkomt, 
daar zulks aan het zijn van bestuurs- of 
vertegenwoordigingsorgaan zeker niet in 
den weg staat, 

2 °. dat het feit, dat de deputaten slechts 
vertegenwoordigen indien de bedoelde ver
gadering niet bijeen is, medebrengt dat van 
een doorloopende vertegenwoordiging naar 
buiten geen sprake is, daar een onderbre
king, als door het Hof bedoeld, op ongezette 
tijden, als wanneer de vergadering bijeen is 
en zelf optreedt, niet in den weg staat aan 
een voortdurende vertegenwoordiging, ook 
al zou zulks volgens de Wet vereischt zijn, 

b. omdat de Wet niet voor het bestaan 
van een rechtspersoon, en zeker niet voor 
het bestaan van een Kerkelijke instelling 
als rechtspersoon, zooals eischeres is, den 
eisch stelt, dat deze een plaats van vestiging 
zou moeten hebben, doch al ware dit anders, 
aan dien eisch zou zijn voldaan, doordat de 
classis voor zich een adres te 's-Hertogen
bosch heeft vastgesteld, hetgeen het Hof 
niet voldoende acht op grond dat aldus geen 
werkelijke plaats van vestiging wordt ver
kregen, doch ten onrechte, omdat een wer
kelijke plaats van vestiging, als door het 
Hof bedoelt, voor een rechtspersoon en 
zeker voor een kerkelijke instelling zooals 
eischeres is, niet noodig is, 

c. omdat de wet niet voor het bestaan van 
een rechtspersoon, en zeker niet voor het 
bestaan van een kerkelijke instelling als 
rechtspersoon, zooals eischeres is, den eisch 
stelt, dat deze een vermogen zou hebben, 
doch al ware dit anders, aan dien eisch zou 
zijn voldaan doordat eischeres een vordering 
van f 450 op verweerder heeft, hebbende het 
Hof deze vordering buiten beschouwing ge
laten, doch ten onrechte omdat die vorde
ring in dit geding niet is betwist, doch 
slechts betwist is dat eischeres als zoodanig, 
d . i. als rechtspersoon, die vordering voor 
den Rechter kan instellen, 

d. omdat het Hof, in de veronderstelling 
dat de Kerkenordening de vertegenwoordi
ging der classis als rechtspersoon wel vol
doende zou hebben geregeld, zij het alleen 
door vertegenwoordiging door deputaten, 
beslist dat eischeres geen vertegenwoordi
ging zou hebben, nu niet gesteld is dat de
putaten ter harer vertegenwoordiging over
eenkomstig de Kerkenordening zijn benoemd 
en geïnstrueerd, en slechts gebleken is van 
het bestaan van één deputaat voor hulpbe
hoevende kerken in de " Classis", welke 
klaarblijkelijk slechts een beperkte bevoegd
heid zou hebben en waarvan in ieder geval 
niet gebleken zou zijn dat hij algemeene 
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bevoegdheid tot vertegenwoordiging zou 
hebben gekregen, welke beslissing is onjuist 
op de hiervoren vermelde gronden en voorts 
omdat het Hof daarbij uit het oog heeft 
verloren zoowel dat, indien de Kerkenorde
ning rechtspersonen heeft ingesteld en de 
vertegenwoordiging daarvan heeft geregeld, 
de rechtspersoonlijkheid niet eerst aanvangt 
resp. tijdelijk niet of nog niet bestaat, tot
dat deputaten of nieuwe deputaten zijn aan
gewezen, doch haar bestaan vindt door het 
enkele feit harer instelling door de Kerken
ordening, als dat rechtspersonen, en in ieder 
geval een rechtspersoon zooals eischeres, 
een algemeene bevoegdheid tot vertegen
woordiging niet van noode hebben en zeer 
wel in verband met de doeleinden, waarvoor 
zij is ingesteld, met een beperkte bevoegd
heid van vertegenwoordiging kan volstaan, 
hebbende het Hof dan ook terecht aange
nomen, dat die volgens het Hof beperkte 
vertegenwoordigingsbevoegdheid voldoende 
is om de Classis tot prorogatie van de zaak 
voor het Hof te doen besluiten en binden." 

Allereerst een enkel woord over het door 
de Kerk opgeworpen middel van niet-ont
vankelijkheid der cassatie, hierop steunende, 
dat de Classis niet is een rechtspersoonlijk
heid bezittend lichaam, zoodat zij geen be
roep in cassatie kan instellen. 

Dit middel van niet-ontvankelijkheid gaat 
m. i. reeds hierom niet op, omdat de Classis 
partij in het geding voor het Hof is geweest 
en daar in het ongelijk is gesteld, maar dan 
ook het recht moet hebben tegen 's Hofs 
uitspraak op te komen door gebruik te ma
ken van het rechtsmiddel van cassatie, dat 
de wet aan de partij, die het proces voor 
het Hof verloren heeft, toekent. Men zie 
in een analoog geval het arrest van Uwen 
Hoogen Raad van 20 Mei 1932 W. 12462. 
(N. J. 1932, 1213 met noot P. S., Red.). 

Alvorens ik thans tot bespreking der mid
delen overga acht ik het dienstig een paar 
algemeene opmerkingen te maken. 

Niet betwist wordt tegenwoordig, dat 
Kerkgenootschappen en hare zelfstandige 
onderdeelen voor het verkrijgen der rechts
persoonlijkheid niet van noode hebben de 
erkenning van art. 5 der Wet van 22 April 
1855 S. 32; men heeft hierover wel eens 
anders gedacht, in het bijzonder aan het 
departement van Justitie, maar sinds ver
scheidene jaren heeft men dit ook dáár 
aanvaard in overeenstemming met doctrine 
en rechtspraak. Men zie de verklaring van 
den toenmaligen Minister van Justitie Don
ner te vinden in W.P.N.R. n°. 3000, terwijl 
ik voor deze aangelegenheid verder verwijs 
naar bl. 2 1 vlg. van het door Prof. D uynstee 
en naar bl. 8 van het door Mr. Punt uitge
bracht praeadvies over het rechtskarakter 
en de vertegenwoordiging van kerkgenoot
schappen en kerkelijke instellingen, behan
deld in de vergadering der Broederschap 
van Candidaat-Notarissen in Nederland en 
zijne Koloniën in het jaar 1935. 

Het is art. 1 van de wet van 10 Septem
ber 1853 S . 102 tot regeling van het toezigt 
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op de onderscheiden Kerkgenootschappen, 
dat hier toepasselijk is, welk artikel in zijn 
eerste lid bepaalt: 

"Aan alle Kerkgenootschappen is en blijft 
de volkomen vrijheid verzekerd, alles wat 
hunne godsdienst en de uitoefening daarvan 
in hunne eigen boezem betreft te regelen". 

Blijkens het tweede lid van dat artikel 
vallen hieronder mede "de bepalingen be
treffende de inrigting van het bestuur". 

D e Kerkgenootschappen hebben dus het 
recht hunne organisatie zóó in te richten 
als hun goeddunkt. Het mede in het tweede 
lid van gemeld art. 1 voorkomende voor
schrift, dat de bepalingen betreffende in
richting en bestuur ter kennis van den Ko
ning moeten worden gebracht - een voor
schrift, dat alleen strekt tot uitoefening van 
toezicht, zie Duynstee bl. 28, Punt bl. 10 -
komt in deze cassatieprocedure niet ter 
sprake. 

Kerkgenootschappen zijn verder, ook naar 
de Rechtspraak van Uwen Hoogen Raad 
zedelijke lichamen naar ·den tienden titel 
van het derde boek van het Burgerlijk Wet
boek, ik verwijs naar Uw arrest van 29 Dec. 
19n W. 9272. Van oudsher hebben Kerk
genootschappen rechtspersoonlijkheid, ook 
hunne zelfstandige onderdeelen, zie o. a. 
Duynstee bl. 24, Scholten-Asser deel I, zes
de druk bl. 593. Te allen overvloede heeft 
het Hof nog, gelijk ik boven zeide, erkend, 
dat de plaatselijke Gereformeerde Kerken 
rechtspersoonlijkheid hebben. Die kerken 
vormen krachtens het kerkverband een fe
derale eenheid - al schijnt dit vroeger wel 
te zijn betwist, zie bl. 5 van het rapport in 
zake Zekerstelling van het eigendomsrecht 
der stoffelijke bezittingen van de gezamen
lijke gereformeerde kerken in Nederland enz. 
in 1933 uitgebracht aan de generale Synode 
van de Gereformeerde Kerken te Middel
burg - en die eenheid, een kerkgenootschap 
in den zin van de wet van 1853, heeft even
zeer rechtspersoonlijkheid. 

Bij alle vrijheid, die de wet van 1853 aan 
Kerkgenootschappen heeft gegeven, staan 
echter de Kerkgenootschappen of hunne 
zelfstandige onderdeelen met hunne rege
lingen niet boven de algemeene wet. Uw 
Hooge Raad heeft bij laatstgemeld arrest 
uitdrukkelijk beslist, dat de Kerkgenoot
schappen wel volgens art. 1697 B. W. regle
menten hebben, die de rechten en verplich
tingen hunner leden regelen, echter altijd 
onder de opperheerschappij der algemeene 
wet, voor welke hunne bijzondere regeling 
heeft te wijken, tenzij de algemeene wet 
zelve vrijheid tot afwijking verleent. Ook 
bij Uw arrest van 4 Maart 1921 W. 10804 
(N. J. 1921, 510, Red.) wordt overwogen, 
dat bezwaarlijk aan te nemen is, dat de wet 
van 1853 de verre strekking zou hebben, dat 
de kerkgenootschappen ten aanzien van ver
mogensrechtelijke verhoudingen aan het ge
meene burgerlijke recht zouden kunnen wor
den onttrokken door in eigen boezem, zon
der de medewerking der wereldlijke over
heid, vastgestelde bepalingen. 

42 
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Ik kom thans tot de zaak zelve. 
Waar aan de Kerkgenootschappen eene 

vrijheid wordt gegeven als bij art. 1 van de 
wet van 1853 is vermeld, komt het niet twij
felachtig voor, dat zij ook mogen bepalen, 
dat aan zekere onderdeelen van hun genoot
schap rechtspersoonlijkheid zal toekomen. 
Of dit is geschied hangt af van de Kerke
lijke reglementen. Het Hof nu maakt feite
lijk uit als boven gezegd, dat art. LXXXIV 
van de Kerkenordening der Gereformeerde 
Kerken in Nederland beoogt aan de Classes 
rechtspersoonlijkheid te verleenen. Dat het 
artikel dit beoogt kan ook onmogelijk be
twist worden, als men het bovengemelde 
rapport aan de Generale Synode te Middel
burg uitgebracht leest. Maar, en nu zijn wij 
in het hart der zaak, het Hof zegt : men 
heeft dit wel beoogd, doch men heeft het 
niet goed gedaan en het oogmerk is niet 
bereikt, want ik mis in de regeling van art. 
LXXXIV een orgaan bestemd om hetgeen 
m en rechtspersonen gelieft te noemen door
loopend in en buiten rechten te vertegen
woordigen en zonder dit orgaan kan het 
bestaan van een rechtspersoon niet worden 
aangenomen. 

Indien onze wetgeving eene bepaling be
vatte, dat er geen zedelijke lichamen mogen 
zijn zonder een orgaan als zooeven bedoeld, 
zou men wellicht kunnen beweren, dat als 
een kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid 
verleende aan eene corporatie zonder der
gelijk orgaan, dit geen effect zou hebben, 
omdat zooals ik boven opmerkte de opper
heerschappij der algemeene wet blijft be
staan. E ene dergelijke bepaling is evenwel 
in onze wet niet bekend, al gaan de artt. 
1692 vlg. B . W. ervan uit, dat, hetgeen ook 
normaal is, zulk een orgaan bestaat. 

De vraag dus, of art. LXXXIV al dan 
niet een vertegenwoordigend orgaan als be
doeld moest aanwijzen opdat de Classes 
rechtspersoonlijkheid zou verkrijgen, stond 
b ij de vrijheid, welke de wet van 1853 aan 
de Kerkgenootschappen geeft, niet ter be
oordeeling van het Hof. 

Trouwens het artikel wijst wel degelijk 
een vertegenwoordigend orgaan aan, zelfs 
twee, namelijk de classicale vergadering en 
de deputaten. De meening van het Hof, dat 
de classicale vergadering geen vertegen
woordigend orgaan kan zijn, omdat die ver
gadering geen rechtspersoonlijkheid heeft en 
omdat zij slechts op gezette tijden bijeen
komt, is m.i. niet juist. Waarom moet een 
vertegenwoordigend orgaan rechtspersoon
lijkheid hebben? Dit komt wel voor, maar 
gewoonlijk is het zeker niet het geval. En 
als de vergadering niet bijeen is, welnu dan 
is het vertegenwoordigend orgaan tijdelijk 
afwezig. Bovendien het Hof constateert zelf, 
dat wanneer de vergadering niet bijeen is, 
de Classis vertegenwoordigd wordt door de 
deputaten. Dat deze deputaten gebonden 
zijn door een instructie, maakt hen toch 
zeker niet ongeschikt om als vertegenwoor
diger op te treden, zooals het Hof schijnt 
te meenen; het is volkomen normaal, dat 

658 

vertegenwoordigers van een r~_chtspersoon 
aan eene instructie gebonden z1Jn. 

Het onderzoek, of art. LXXXIV een ver
tegenwoordigend orgaan voor de Classes 
aangaf, stelde ik alleen in voor het geval, 
dat Uw Hooge Raad van oordeel mocht 
zijn, dat de rechter hierover te oordeelen 
heeft; gelijk ik zeide, is dit m.i. niet het 
geval. 

Ik acht het eerste middel mitsdien ge
grond evenals het tweede middel onder a . 

Nog een kort woord over de verdere dee
len van het tweede middel. In het vervolg 
van zijn arrest beslist het Hof, gelijk wij 
zagen, niet meer of minder, dan dat de 
Classis 's-Hertogenbosch geen realiteit is. 
En welke macht, welke bevoegdheid de wet 
van 1853 ook aan Kerkgenootschappen 
geeft, uit niets iets scheppen kunnen zij 
niet, aan een fantoom kan zelfs een Kerk
genootschap geen rechtspersoonlijkheid ge
ven. 

Geen realiteit, zegt het Hof, omdat de 
Classis niet heeft vermogen, geen plaats 
van vestiging, niet een vertegenwoordiging 
als bij art. LXXXIV der Gereformeerde 
Kerkenordening voorgeschreven. Nergens is 
chter bepaald, dat een zedelijk lichaam een 

vermogen moet hebben en het volgt even
min uit wat men wel " den aard der zaak" 
noemt. Er moge een enkel schrijver zijn, die 
dit meent bijv. Beseler in zijn System des 
gemeinen deutschen Privatsrechts, die op 
blz. 241 een vermogen tot de "regelmäszige 
Voraussetzüngen" rekent (hij zegt het nog 
zeer voorzichtig) , tal van anderen ontken
nen het en Dernburg zegt in zijn Römi
sches Recht § 47 noot 7: ,,Es bestehen Ju
ristische Personen, die keinerlei Vermögen 
haben". Voor ons recht zie ik in ieder geval 
de noodzakelij kheid van een vermogen niet 
in; bovendien de Classis heeft een vermo
gen in de niet betwiste f 450. Alsmede is het 
geen eisch der wet, dat een zedelijk lichaam 
een plaats van vestiging heeft. Dat de Clas
sis 's-Hertogenbosch intusschen een plaats 
van vestiging heeft, volgt uit de eerste over
weging in rechte van het Hof, waarin men 
leest, dat de Classes van elkaar onderschei
den worden door toevoeging van den naam 
van een bepaalde plaats - hier 's-Hertogen
bosch - gelegen in de streek, waar de in 
Classis samenkomende Kerken zijn geves
tigd. 

En indien de Classis zich niet de verte
genwoordiging heeft aangeschaft, welke de 
Kerkenordening voorschrijft, kan de bevoeg
de kerkelijke autoriteit haar hierover ver
manen, maar heeft zulks geen invloed op 
de rechtspersoonlijkheid. 

Alle gronden, waarom de Classis geen 
realiteit zou hebben, falen mitsdien. Die re
aliteit is trouwens onbetwistbaar; zij volgt 
reeds uit de feitelijke vaststelling in de 
eerste rechtsoverweging van het Hof, zij 
volgt uit art. LXXXIV zelf, zij volgt uit de 
historie, zooals de geëerde pleiter van ei
scheres die uiteenzette. I k behoef hierop 
echter voor deze cassatie niet verder in te 
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gaan, omdat de realiteit slechts op drie 
gronden is betwist en die gronden m.i. niet 
opgaan. Ook met het tweede middel onder 
b, c en d vereenig ik mij derhalve. 

Het Hof laat aan het slot van zijn arrest 
onbeantwoord de door het Hof gestelde 
vraag of, indien de Classis 's-Hertogenbosch 
rechtspersoonlijkheid heeft, zij eene vorde
ring kan instellen tegen een tot die Classis 
behoorende Kerk, omdat art. LXXXIV "al
leen beoogt rechtspersoonlijkheid te verlee
nen aan een Classis ten aanzien van de stof
felijke aangelegenheden, die aan de daartoe 
behoorende Kerken - dus aan al die Ker
ken - gemeen zijn". Althans voor een deel 
berust dit verweer op feitelijke gronden, uit
legging van art. LXXXIV; ik kan echter 
niet vinden, dat het door de Kerk gevoerd 
is en meen d1.1s, dat verwijzing van het ge
ding naar het Hof, ter beantwoording van 
gemelde vraag, die daarenboven m.i . geen 
vraag is, niet behoeft te geschieden. 

Ik heb mitsdien de eer te concludeeren, 
dat de Hooge Raad de eischeres tot cassatie 
ontvankelijk zal verklaren in het door haar 
ingestelde beroep, het arrest van het Ge
rechtshof zal vernietigen en ten principale 
rechtdoende, de verweerster in cassatie zal 
veroordeelen om aan eischeres tegen kwij
ting te betalen de som van f 450 als bij 
inleidende dagvaarding gevorderd met de 
rente, en de verweerster te verwijzen in alle 
kosten der procedure zoo van eersten aan
leg als van cassatie. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoo

ver thans van belang, blijkt: 
dat de Classis 's-Hertogenbosch van de 

Gereformeerde Kerken in Nederland bij in
leidende dagvaarding, s tellende dat zij aan 
de Gereformeerde Kerk te Eindhoven on
verschuldigd f 450 heeft betaald, dit bedrag 
met de wettelijke rente en kosten heeft te
ruggevorderd; 

dat genoemde Kerk, de onverschul
digde betaling erkennend, geen ander ver
weer heeft gevoerd dan dat de Classis rechts
persoonlijkheid mist en dus niet in rechten 
kan optreden; 

dat de Classis zich ter bestrijding van dit 
standpunt heeft beroepen op de Kerken
ordening, vastgesteld door de Generale Sy
node der Gereformeerde Kerken in Neder
land, en in het bijzonder op art. LXXXIV 
daarvan, luidende: 

"De kerken, die in classes, particuliere 
synoden en generale synode samenkomen, 
vormen te zamen even zoovele vermogens
rechtelijke eenheden ten aanzien van de 
stoffelijke aangelegenheden, die haar onder
scheidenlijk in classicaal, particulier syno
daal en generaal-synodaal verband gemeen 
zijn. 

D eze eenheden worden in en buiten rech
te vertegenwoordigd zoowel door de respec
tieve classicale, particulier-synodale en ge
neraal-synodale vergaderingen, als door de
putaten, die door deze vergaderingen wor-

1938 

den benoemd, geïnstrueerd en ontslagen en 
in al hun handelingen door hun instructie 
zijn gebonden". 

dat het Hof, rechtdoende bij prorogatie, 
zich heeft vereenigd met het door de Kerk 
gevoerde verweer en mitsdien de ingestelde 
vordering niet-ontvankelijk heeft verklaard, 
na onder meer te hebben overwogen: 

"dat echter zal moeten worden nagegaan 
of de strekking van de bepalingen der Ker
kenordening is, om de Classis als rechtsper
soonlijkheid in het leven te roepen - of om 
die rechtspersoonlijkheid vast te leggen - , 
en of, indien dit het geval is, de beoogde 
bedoeling is bereikt en in het bijzonder ook 
of de Classis 's-Hertogenbosch als rechts
persoon eene realiteit is geworden, hetgeen 
door de Kerk wordt bestreden; 

,,dat de artikelen der Kerkenordening, 
wanneer men meergemeld art. LXXXIV 
buiten beschouwing laat, over de classes in 
het bijzonder handelen in het hoofdstuk ge
titeld "van de Kerkelijke samenkomsten" 
en dan ook niets inhouden, waaruit blijkt, 
dat de classes als iets anders dan als ver
gaderingen en samenkomsten worden be
schouwd, terwijl ook de andere artikelen der 
Kerkenordening zeker geen rechtspersoon
lijkheid van de Classis in het leven roepen; 

,,dat derhalve het meergemelde art. 
LXXXIV ten deze beslissend is; 

dat dit artikel zeker beoogt rechtsper
soonlijkheid bezittende lichamen als syno
den en classes in het leven te roepen - of 
het bestaan er van te constateeren - ; 

dat immers dit artikel, voor zooveel t en 
deze van belang, bepaalt, dat de in classes 
samenkomende Kerken evenzoovele ver
mogensrechtelijke eenheden zullen vormen 
welke in en buiten rechte zullen worden 
vertegenwoordigd op de wijze als in dat 
artikel aangegeven; 

dat echter het bestaan van een rechts
persoon niet aangenomen kan worden zon
der een orgaan, bestemd om die doorloo
pend in en buiten rechten te vertegenwoor
digen; 

dat dit orgaan zeker niet kan zijn de zelf 
geen rechtspersoonlijkheid bezittende ver
gadering, welke blijkens de bepalingen der 
Kerkenordening slechts op ongezette tijden, 
welke telkens aan het einde eener vergade
ring voor de volgende worden bepaald, bij
eenkomen; 

dat derhalve gemeld art. LXXXIV voor 
zoover het bepaalt dat de Classes in en 
buiten rechten worden vertegenwoordigd 
door de classicale vergadering geen effect 
kan hebben; 

dat gemeld artikel nu wel bepaalt, dat de 
Classes worden vertegenwoordigd zoowel 
door de classicale vergaderingen als door 
deputaten die door die vergadering worden 
benoemd, geïnstrueerd en ontslagen, doch 
ook hierdoor geen vertegenwoordiging als 
vereischt verkregen wordt; 

dat immers deze deputaten wel natuur
lijke personen zijn en deze in het algemeen 
voor een rechtspersoon naar buiten kunnen 
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optreden, doch blijkens de uitdrukkelijke 
stelling van de Classis 's-Hertogenbosch, 
welke stelling niet in strijd is met het be
paalde in de Kerkenordening, de deputa
ten slechts dan in naam der classicale ver
gadering optreden, indien die vergadering 
niet bijeen is; 

dat dit standpunt ook in overeenstem
ming is te achten met meergemeld art. 
LXXXIV, dat in de eerste plaats de ver
gadering noemt als vertegenwoordigend or
gaan en eerst in de tweede plaats de in elk 
opzicht aan de vergadering onderworpen 
deputaten; 

dat derhalve van eene doorloopende ver
tegenwoordiging naar buiten geen sprake is 
doch hoogstens zou kunnen worden aan
genomen een telkens onderbroken vertegen
woordiging door deputaten, waarbij dan nog 
buiten beschouwing wordt gelaten de vraag 
of deze deputaten, gebonden aan hun in
structie als omschreven in art. LXXXIV, 
geacht kunnen worden voldoende zelfstan
digheid te hebben om als vertegenwoordi
gend orgaan op te treden; 

dat, nu geen vertegenwoordiging van de 
Classes naar eisch van rechte bestaat, het 
door art. LXXXIV beoogde doel van het 
scheppen van rechtspersoonlijkheid niet is 
bereikt; 

dat ook indien het hiervoor overwogene 
niet juist zoude zijn, de Classis 's-Hertogen
bosch niet in hare vordering zou kunnen 
slagen; 

dat immers de Kerk heeft ontkend, dat 
de rechtspersoon - classis 's-Hertogenbosch 
- eene realiteit zou zijn; 

dat de Kerk hierbij in het bijzonder ook 
heeft aangevoerd, dat de Classis geen plaats 
van vestiging zou hebben en hierop van 
zijde van de Kerk alleen is betoogd dat dit 
wel het geval is, omdat de Classis voor zich 
een adres te 's-Hertogenbosch zou hebben 
vastgesteld; 

dat door eene dergelijke vaststelling echter 
geen werkelijke plaats van vestiging wordt 
verkregen zoodat, al zoude de Classis het 
door haar gestelde feit van het vaststellen 
van een adres bewijzen, daardoor nog niet 
een plaats van vestiging en het hebben van 
een zetel zou vaststaan; 

dat de Kerk ook heeft aangevoerd, dat de 
Classis geen vermogen zou hebben en deze 
daarop alleen heeft gereageerd met de me
dedeeling, dat zij wèl vermogen heeft, doch 
op geenerlei wijze aangeeft waarin dat ver
mogen zou bestaan of hoe het verkregen 
zou zijn ; 

dat uit den aard der zaak de Classis van 
oordeel is, dat zij vermogen heeft daar zij 
vanzelfsprekend hare beweerde vordering 
op de Kerk als zoodanig beschouwt; 

dat echter juist de vraag of aan de Clas
sis eene vordering ten laste van de Kerk 
toekomt beslist moet worden, zoodat de 
Classis zich op deze beweerde vordering 
nooit kan beroepen om aan te toonen dat 
zij vermogen heeft; 

dat onder deze omstandigheden het alge-
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meen aanbod om hare posita te bewijzen, 
dat . de Classis heeft gedaan, ten deze te 
vaag moet worden geacht; 

dat voorts de Classis ten eenen male heeft 
nagelaten om tegenover de ontkenning, dat: 
zij een reëel bestaan had, zelfs maar te stel
len dat ten hare opzichte is voldaan aan 
het bepaalde in art. LXXXIV der Kerkenor
dening en in het bijzonder niet heeft beweerd, 
dat deputaten ter harer vertegenwoordiging 
overeenkomstig dat artikel zijn benoemd en 
geïnstrueerd, terwijl slechts uit de acte van 
prorogatie blijkt van het bestaan van één 
"deputaat voor hulpbehoevende Kerken in 
de Classis", die dus klaarblijkelijk slechts 
een beperkte bevoegdheid heeft en van wien 
in ieder geval niet blijkt dat hij algemeene 
bevoegdheid tot vertegenwoordiging zou 
hebben gekregen; . 

dat dan ook ten processe moet worden 
aangenomen dat, wat ook zij van de ver
eischten, welke zijn te stellen voor het tot 
standkomen van door Kerkgenootschappen 
in het leven te roepen rechtspersonen, de 
beweerde rechtspersoon Classis 's-Hertogen
bosch geen plaats van vtstiging, geen ver
mogen en geene vertegenwo0rdiging heeft 
en derhalve inderdaad geen reaiiteit is"; 

0. dat de eischeres tegen deze uitspraak 
het volgende middel van cassatie heeft aan
gevoerd: (zie Concl. wd. Proc.-Gen.); 

0. dat de verweerster de ontvankelijk
heid van het beroep heeft bestreden op 
grond, dat de eischeres niet is een rechts
persoonlijkheid bezittend lichaam, zoodat zij 
geen beroep in cassatie kan instellen; 

dat dit verweer echter reeds hierop af
stuit, dat, nu eischeres partij is geweest in 
het geding in de vorige instantie en het Hof 
haar in het ongelijk heeft gesteld, zij het 
recht heeft tegen die uitspraak op te komen 
door gebruik te maken van het daartegen 
openstaand rechtsmiddel; 

0. omtrent de gegrondheid van het be
roep; 

dat in dezen stand van het geding vast
staat, dat de Gereformeerde Kerken in Ne
derland in dier voege georganiseerd zijn, 
dat zich vereenigingen van zelve rechtsper
soonlijkheid bezittende Kerken onder den 
naam van Classes gevormd hebben mede 
ten einde als eenheden aan het rechtsver
keer deel te nemen; 

dat de wet van 22 April ,855 Stbl. 32 aan 
het optreden als rechtspersoon door zoo
danige Classis geen belemmering in den weg 
legt, daar de vrijheid, die de wet van ,o 
September ,853 Stbl. rn2 aan de kerkge
nootschappen verzekert om alles, wat hun 
godsdienst en de uitoefening daarvan in 
eigen boezem betreft, te regelen, mede
brengt, dat genoemde wet van 1855 ten aan
zien van de Kerkgenootschappen niet van 
toepassing is; 

dat derhalve de vraag, of de onder den 
naam van Classis gevormde vereeniging van 
Gereformeerde Kerken overeenkomstig haar 
bestemming vermag op te treden als rechts
persoon, moet worden beantwoord naar het-
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geen het gemeene recht daaromtrent in
houdt; 

dat zoodanige groep van rechtspersonen 
valt onder de vereenigingen, welke art. 1690 
B. W. als zedelijke lichamen erkent, die in
gevolge art. 1691 evenals natuurlijke perso
nen aan het burgerlijk rechtsverkeer kunnen 
deelnemen; 

dat mitsdien de Classes der Gereformeer
de Kerken in Nederland aan deze wettelijke 
bepalingen de hoedanigheid van rechtsper
soon ontleenen; 

dat het Hof ten onrechte tot de slotsom 
is gekomen, dat deze Classes niet zijn rechts
persoon en dat, al waren zij dit wèl, dan nog 
aan de Classis 's-Hertogenbosch rechtsper
soonlijkheid moest worden ontzegd, door 
voor het bestaan van een zedelijk lichaam in 
den zin van het B.W. meer eischen te stellen 
dan de bij dit wetboek gegeven regeling 
toelaat, terwijl de onjuistheid van 's Hofs 
opvattin6, dat een zoodanig lichaam niet kan 
bestaan zonder bestuur, met name nog blijkt 
uit art. 1694 B. W., dat voorzieningen treft 
juist voor het geval, dat een zedelijk lichaam 
geen bestuur mocht hebben: 

dat het middel mitsdien terecht klaagt 
over schending van voormelde wetsartike
len, terwijl uit het bovenstaande tevens 
volgt, dat de klacht, dat het Hof ook ten 
onrechte heeft geoordeeld, dat de eischeres 
niet voldoet aan de eischen, die het Hof 
meende te mogen stellen voor haar bestaan 
als rechtspersoon, niet meer behoeft te wor
den onderzocht; 

Vernietigt het bestreden arrest. 
Veroordeelt verweerster om aan eischeres 

tegen kwijting vierhonderd vijftig gulden te 
betalen met rente tegen 4 % per jaar van 
den dag der inleidende dagvaarding af. 

Veroordeelt verweerster in de kosten van 
het geding in beide instanties (f 250 en sa
laris in cassatie f 450 Red.). 

(N. J.) 

8 Juli 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. rn). 

Nu het Hof feitelijk heeft uitgemaakt, 
dat overeenstemming in hoofdzaak tus
schen de Robinson-merken van verzoe
ker en het ingeschreven merk Tarzan 
van gereq. ontbreekt, is aan den in art. 
10 Merkenwet gestelden eisch niet vol
daan. 

De omstandigheid, dat gereq. geen 
fabriek of handelsinrichting zou bezit
ten, brengt wel mede, dat het uitslui
tend gebruik van het ingeschreven merk 
voor gereq. niet zou bestaan, doch 
levert volgens de wet voor verzoeker 
geen grond op de nietigverklaring der 
inschrijving te verzoeken. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Naamlooze Vennootschap Robinson

Schoenfabriek, v.h. Frans Verschuur N. V., 
gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen, 
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(adv. Mr. F. M. Westerauen van Meete
ren); 

dat requestrante zich heeft gewend tot 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage met 
het verzoek nietig verklaren de ten name 
van P. Th. van Dijk, gerequestreerde, wo
nende te Bussum en te Amsterdam een 
adviesbureau voor reclame drijvende onder 
den naam "Mentor", geschiede inschrijving 
onder n°. 71229 in het desbetreffend register 
van het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom te 's-Gravenhage van een merk 
Tarzan; 

dat requestrante dit verzoek baseerde op 
haar stelling, dat dit merk geheel of althans 
in hoofdzaak overeenstemt met een aantal 
merken, waarop requestrante voor dezelfde 
soort van waren rechthebbende is en voorts 
dat gerequestreerde geen fabriek of han
delsinrichting heeft ter onderscheiding van 
welker waren hij het aangevallen - door 
hem gedeponeerde, doch nimmer gebruikte 
- merk zou kunnen gebruiken; 

dat de Rechtbank te 's-Gravenhage bij 
beschikking van 25 Januari 1938 het ver
zoek heeft afgewezen op grond dat zij geen 
overeenstemming in hoofdzaak aanwezig 
achtte tusschen het Tarzanmerk en de -
daartegen door requestrante tegengehouden 
- Robinson-merken; 

dat requestrante van deze beschikking in 
hooger beroep is gekomen bij het gerechts
hof te 's-Gravenhage, daartegen als grieven 
aanvoerend, r. dat de Rechtb. ten onrechte 
aangenomen heeft, dat tusschen de tegen
gehouden merken van requestrante en het 
aangevallen merk van gerequestreerde geen 
overeenstemming in hoofdzaak aanwezig is; 
2. dat in ieder geval de gevorderde nietig
verklaring ten onrechte niet uitgesproken 
is, daar gerequestreerde die houder is van 
een adviesbureau voor reclame, in ieder 
geval in een tijdperk onmiddellijk vooraf
gaande aan de inschrijving van het aange
vallen depot geen fabriek of handelsin
richting bezat ter onderscheiding van wel
ker waren hij het aangevallen - door hem 
gedeponeerde doch nimmer gebruikte -
merk zou hebben kunnen gebruiken, een en 
ander zooals bij het inleidend request is ge
steld en door geïntimeerde bij de behande
ling voor de Rechtbank is erkend althans 
niet tegengesproken, zijnde immers een 
recht op een merk niet bestaanbaar zonder 
de inrichting van handel of nijverheid ter 
onderscheiding van welker waren het merk 
bestemd is (cf. arrest Hooge Raad d.d. 9 
Juli x937, Bijblad I.E. x938 p. x3 en Ned. 
Jur. 1937 n °. 1065), terwijl de ratio van art. 
rn der Merkenwet medebrengt dat niet 
alleen verwarring stichtende merken moeten 
kunnen worden doorgehaald, doch ook die 
merken waarop het recht tot uitsluitend ge
bruik niet bestaat omdat de inschrijver geen 
fabriek of handelsinrichting bezit tot onder
scheiding van welker waren het merk be
stemd is; 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
Tweede Kamer, bij beschikking van 8 April 
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1938 echter de beslissing der Rechtbank 
heeft bevestigd, daarbij, na verwerping van 
requestrantes eerste grief, overwegend en · 
beslissend: 

,,dat appellante nog wel heeft betoogd, 
dat de Rechtbank de nietigverklaring der 
inschrijving van het Tarzan-merk in elk ge
val had moeten uitspreken, omdat geïnti
meerde geen fabriek of handelsinrichting 
bezat ter onderscheiding van welker waren 
hij het aangevallen Tarzan-merk zoude heb
ben kunnen gebruiken, doch, daargelaten of 
geïntimeerde inderdaad geen dergelijke fa
briek of handelsinrichting bezat, dit betoog 
aan de appellante niet kan baten, omdat, nu 
er geen overeenstemming in hoofdzaak tus
schen de hierboven vermelde merken van 
appellante en het eveneens hierboven ver
melde merk van geïntimeerde aanwezig is 
gebleken, appellante niet op grond der Mer
kenwet tegen geïntimeerde kan optreden;" 

dat requestrante hierbij tegen deze be
schikking cassatieberoep instelt en daartegen 
als middel aanvoert : 

S. of v. t . van artt. 3, 3bis, 10, 12 , 12bis, 
18, 20 Merkenwet, 48 Rv. door te overwegen 
en beslissen als hierboven vermeld; 

ten onrechte omdat, indien gerequestreer
de - gelijk door requestrante gesteld en 
door het H of daargelaten is - geen fabriek 
of handelsinrichting bezat ter onderschei
ding van welker waren hij het aangevallen 
Tarzan-merk zoude hebben kunnen gebrui
ken en derhalve geen rechthebbende op dit 
merk kon zijn, aan requestrante als belang
hebbende - immers als, gelijk door haar ge
steld, rechthebbende op een of meer merken 
betreffende dezelfde soort van waren - wel 
degelijk de bevoegdheid toekwam op grond 
der Merkenwet den rechter te verzoeken de 
inschrijving van het litigieuse merk nietig 
te verklaren - en die nietigverklaring had 
moeten worden uitgesproken - óók indien 
overeenstemming in hoofdzaak tusschen 
eenig merk van requestrante en het aange
vallen merk niet aanwezig is. 

Op welke gronden requestrante zich wendt 
tot Uwen Raad met het eerbiedig verzoek 
de beschikking van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage d .d. 8 April 1938, waarvan 
beroep, te vernietigen met zoodanige verdere 
beslissing als Uw Raad zal vermeenen te 
behooren. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

0 . dat artikel 10 Merkenwet, in
dien het ingeschreven merk geheel of in 
hoofdzaak overeenstemt m et dat, waarop 
een ander voor dezelfde soort van waren 
recht heeft, krachtens a rt. 3 dier wet, aan 
hem, die beweert zoodanig recht te hebben, 
de bevoegdheid verleent de nietigverklaring 
van de inschrijving te verzoeken; 

0. dat het Gerechtshof ten dezen heeft 
vastgesteld, dat het t en name van gereques
treerde ingeschreven merk "Tarzan" geene 
overeenstemming in hoofdzaak vertoont met 
de tegengehouden Robinson-merken van re
questrante; 
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0. dat daarom bij de aangevallen beschik
king is bevestigd de beschikking van de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, houdende 
afwijzing van requestrante's verzoek tot 
nietigverklaring van de inschrijving van ge
requestreerde's merk "Tarzan", en hieraan 
niet kan afdoen requestrante's betoog, dat 
gerequestreerde geen fabriek of handelsin
richting bezat, ter onderscheiding van welker 
waren hij het aangevallen Tarzanmerk zoude 
hebben kunnen gebruiken; 

0 . toch, dat voormelde omstandigheid, 
indien aanwezig, weliswaar zoude kunnen 
leiden tot de gevolgtrekking, dat gereques
treerde niet kan worden gezegd, van dat 
merk te hebben gebruik gemaakt en er dus 
bij gerequestreerde ook geen sprake van 
eerder gebruik zoude kunnen zijn (v.g. H . R. 
9 Juli 1937 n °. 1065), doch de vraag, of 
requestrante eerder van het merk gebruik 
heeft gemaakt, voor de verzochte nietigver
klaring, ingevolge de bepaling van art. 10 
Merkenwet, alleen van belang zoude zijn, 
indien vaststond, dat het merk, waarvan de 
nietigverklaring werd verzocht, geheel of in 
hoofdzaak overeenstemt met een of meer 
der merken, waarop requestrante voor de
zelfde soort van waren recht heeft; 

0. dat, nu zulks ten dezen, volgens de in 
cassatie niet bestreden beslissing van den 
rechter, die over de feiten oordeelt, niet het 
geval is, de gevraagde nietigverklaring der 
requestrante - daargelaten, of zij als be
langhebbende ware te beschouwen - ook 
niet kan volgen op den bij het voorgestelde 
middel van cassatie aangevoerden, doch in 
de wet geen steun vindenden grond; 

0. dat het middel derhalve niet tot cas
satie kan leiden; 

Concludeert tot verwerping van het be-. 
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien vorenstaand verzoekschrift en de 

daarbij behoorende stukken; 
Gezien de conclusie van den Procureur

Generaal, strekkende tot enz.; 
0 . dat art. 10 der Merkenwet, voor zoo

veel hier van belang, het recht verleent de 
nietigverklaring der inschrijving van eens 
anders merk te verzoeken, indien dit laatste 
overeenstemt met het merk, waarop de ver
zoeke r voor d e zelfde s oort van waren recht 
heeft krachtens art. 3; 

dat het Hof feitelijk heeft uitgemaakt, 
dat overeenstemming in hoofdzaak tusschen 
de Robinson-merken van verzoekster en het 
ingeschreven merk Tarzan van gereques
treerde ontbreekt; 

dat derhalve aan den door art. 10 gestel
den eisch niet voldaan is; 

dat verzoekster heeft aangevoerd, dat ge
requestreerde geene fabriek of handelsin
richting bezit ter onderscheiding van welker 
waren zij het aangevallen merk gebruikt; 

dat, zeker, bij gemis van zoodanig bezit 
het uitsluitend gebruik van het ingeschreven 
merk niet voor gerequestreerde zou bestaan, 
doch dit volgens de wet voor verzoekster 
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geen grond oplevert de nietigverklaring der 
inschrijving te verzoeken; 

0. dat mitsdien het middel niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

8 Juli 1938. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1954; Hn.wet 1921 
S. 842 art. 6). 

Indien de gestelde feiten juist zijn, 
beteekent dit, dat van Rossum den 
handelsnaam voert in strijd met art. 5 
der wet en dat verzoekster de wijziging 
kan vragen. Intusschen beroept van 
Rossum zich op eene met verzoekster 
gesloten overeenkomst, krachtens welke 
de handelsnaam op de wijze van art. 2 

op hem is overgegaan, waartegenover 
verzoekster aanvoert, dat die overeen
komst op haar naam is aangegaan door 
daartoe niet bevoegde personen. 

Ten onrechte oordeelde de Rechtb., 
dat de Kantonrechter, de in art. 6 
Hn.wet aangewezen rechter, dit punt 
niet kon beslissen. De omstandigheid, 
dat partijen bij den gewonen rechter 
over de verbindendheid van bedoelde 
overeenkomst procedeeren, verhindert 
niet, dat in deze request-procedure over 
dat punt een oordeel wordt uitgespro
ken, omdat daaraan geen gezag van 
gewijsde toekomt in die gewone proce
dure en het den rechter in elk geval 
vrijstaat bij de toewijzing van het ver
zoek aan zijn beslissing eene beperk te 
werking toe te kennen . 

Onjuist is voorts de beschouwing der 
Rechtb., dat voor de toepassing van de 
Handelsnaamwet geen plaa ts is , omdat 
het hier zou betreffen een strijd tus
schen twee partijen over de vraag wie 
tot de zaak ger.!'!chtigd is. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Naamlooze Vennootschap Glasfabrie

ken A. J. Bakker N.V., gevestigd te Nieuw
Buinen gemeente Borger, kantoorhoudende 
te Amsterdam, (adv. Mr. A. E. J. Nysingh); 

dat zij zich bij verzoekschrift heeft ge
wend tot den E.A. Heer Kantonrechter te 
Amsterdam met verzoek Joannes Petrus van 
Rossum, industrieel, wonende te Parijs, te 
veroordeelen terstond in zijn handelsnaam 
zoodanige wijziging te brengen, dat de on
rechtmatigheid ten opzichte van verzoekster 
wordt opgeheven in dier voege, dat de w o or
den "A. J. Bakker" daarin niet meer voor
komen en met veroordeeling van gereques
treerde om aan requestrante een schadever
goeding te betalen van f 1000 voor iedere 
overtreding van het door hem te geven b e
vel, zulks met bepaling, dat zijne beschik
king voorloopig ten uitvoer kan worden ge
legd; welk verzoek b ij beschikking d.d. 18 
Februari 1938 werd toegewezen; 

dat op het daartegen door J . P . van Ros
sum ingestelde appèl de Arr.-Rechtbank te 
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Amsterdam Derde Kamer, bij beschikking 
van 13 April 1938 vorenbedoelde beschik
k ing van den Kantonrechter te Amsterdam 
heeft vernietigd en requestrante alsnog niet
ontvankelijk in haar verzoek heeft ver
klaard; 

dat requestrante tegen laatstgemelde be
schikking beroep in cassatie instelt, als mid
del van cassatie voordragende: 

S. of v . t. van artt. 48 Rv., II en 13 A.B., 
1, 2, 3, 4, 5 en 6 Handelsnaamwet 1921 S. 
842, i. v. m . artt. 55 en 55c K., door het 
oorspronkelijk verzoek van requestrante, met 
vernietiging van de door den E.A. Heer 
Kantonrechter te Amsterdam daarop gege
ven beschikking, niet-ontvankelijk te ver
klaren op de gronden in de aangevallen be
schikking vermeld, doch ten onrechte, om
dat, al moge juist zijn dat het in kort geding 
gewezen vonnis ten deze -niet beslissend is, 
en dat de voor de toewijsbaarheid van het 
verzoek beslissende vraag deze is of reques
trante het recht heeft tegen het voeren van 
den handelsnaam Glasfabrieken A. J. Bak
ker door J. P. van Rossum op te komen, 
indien daardoor verwarring kan ontstaan, 
welke vraag ervan afhangt, of de ten pro
cesse bedoelde overeenkomst al of niet gel
dig is, in de onderhavige request-procedure 
de Rechter juist wel tot taak heeft over die 
vraag te beslissen, aangezien, indien de Öe
doelde overeenkomst niet rechtsgeldig is, 
requestrante aan art. 6 Handelsnaamwet i. 
v. m. het bepaald,e in art. 5 resp. art. 3 en 
art. 2 dier Wet het recht ontleent tot haar 
verzoek, zooals dat werd gedaan, en tot toe
wijzing daarvan; aan welk onderzoek niet 
in den weg staat de opvatting van de Recht
bank, dat de Kantonrechter de vraag ook 
niet · kon beslissen , nu dit geschiedde ten 
nadeele van den kooper en de eenmaal ge
sloten overeenkomst voorshands als bestaan
de was aan te merken, noch hare overwe
ging, dat het hier niet zou gaan om twee, 
aan twee personen onbetwist toebehoorende 
zaken met een zelfden naam en of verwar
ring tusschen twee zoodanige zaken is te 
duchten - waarop de Handelsnaamwet be
trekking heeft - maar om het al of niet 
voortbestaan van eene zaak, de naamlooze 
vennootschap glasfabrieken A. J. Bakker 
N. V., waarmede dan samenhangt de vraag, 
wie de naam van die zaak mag voeren; een 
strijd, die niet door het te baat nemen van 
genoemde Wet kan worden beslecht, welke 
overweging trouwens èn onbegrijpelijk èn 
onjuist is, onbegrijpelijk, omdat het al of 
niet voo rtbestaan van requestrante niet in 
geschil was of kan zijn, en requestrante ook 
al zou zij zich tot liquidatie verplicht heb
ben, toch altijd nog voortbestaat, zoolang 
zij niet geheel is vereffend; onjuist, omdat 
volgens de Wet slechts d an de handelsnaam 
van requestrante op van Rossum zou zij n 
overgegaan, en hij dus ook slechts dan dien 
handelsnaam zou mogen voeren, indien de 
handelszaak van requestrante met den han
delsnaam rechtsgeldig op van Rossum was 
overgegaan, zoodat het rechtsmiddel in art. 
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6 var\ de Handelsnaamwet aan ieder belang
hebbende toegekend, als hoedanig reques
trante is te beschouwen, nu het door re
questrante werd gebruikt, onderzoek van de 
door de Rechtbank bedoelde vraag en be
slissing op grond van den u itslag daarvan 
noodzakelijk maakt. 

Toelichting: 
Niettegenstaande het verzet van de ove

rige bestuurders en Commissarissen en niet
tegenstaande de Algemeene Vergaderingen 
van Aandeelhouders, welke besluiten hebben 
genomen en handelingen hebben goedge
keurd niet op regelmatige wijze zijn bij een
geroepen en gehouden, hebben twee geschor
ste bestuurders van requestrante met J. P . 
van Rossum een overeenkomst gesloten, 
waarbij de aan request rant e toebehoorende 
fabriek, gebouwen, voorraden en vorderin
gen, alsmede het recht den naam Glasfa
brieken A. J . Bakker te voeren, aan van 
Rossum zijn verkocht, t erwijl de vennoot
schap in liquidatie zou gaan. 

Deze overeenkomst dateert van 22 Nov. 
1937; requestrante heeft de n ietigverklaring 
daarvan in rechte gevorderd, onder meer op 
grond dat hare Statutaire Voorschriften niet 
zijn in acht genomen en haar directeuren de 
bevoegdheid tot die overeenkomst misten; 
inmiddels heeft de E .A. Heer President der 
Arr.-Rechtbank te Assen aan requestrante 
en haar directeuren in kort geding verboden 
aan de overeenkomst uitvoering te geven. 

Van Rossum deed toen zijnerzij ds in het 
Handelsregister te Amsterdam een zaak in
schrijven onder den n aam G lasfabrieken A. 
J. Bakker, en voert dien handelsnaam voor 
eenzelfde zaak als requestrante. 

Wanneer men deze voorgeschiedenis weg
denkt is het duidelijk, dat requestrante op 
grond van art. 5 en/of art. 3 der Handels
naamwet tegen het voeren van dien naam 
door van Rossum kan ageeren, m. a . w. dat 
een verzoek, als hier gedaan, op grond van 
art. 6 der Wet ontvankelijk is. 

Deze ontvankelijkheid blijft bestaan, ook 
al beweert van Rossum, dat hij tot het voe
ren van den handelsnaam op grond van art. 
2 der wet gerechtigd is . Derg. verweer heeft 
slechts tot gevolg dat de Rechter op het 
verzoek zal hebben te beslissen naar gelang 
van zijn oordeel over de vraag, of beroep 
op art. 2 al of niet terecht wordt gedaan. 

Uit de aangevallen beschikking valt, in 
verband met de gevolgde niet-ontvankelijk
verklaring, op te maken dat de Rechtbank 
van oordeel is, dat de onderhavige request
procedure niet de gelegenheid biedt, deze 
geschillen te onderzoeken. 

Voorzoover de Kantonrechter zijn beslis
sing gegrond heeft op het bestaan van het 
vonnis in kort geding maakt request rante 
tegen de aangevallen beschikking geen be
zwaar: de beslissing van deze requestproce
dure behoeft niet afhankelijk te zijn van het 
enkele feit, dat in een kort geding, waarin 
van R ossum geen partij was, een bepaald 
verbod is gegeven. 

Onjuist is echter dat deze requestproce-
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dure geen plaats biedt voor onderzoek, of 
de N . V. recht heeft zich tegen het voe~en 
van dien naam door van Rossum te ver
zetten. 

Onjuist is dus ook dat de Kantonrechter 
over de vraag, of requestrante zich tegen 
het voeren van den naam door van Rossum 
en/of over de vraag, of de overeenkomst al 
of niet geldig is, niet kan beslissen . 

De regeling van de procedure, in de Han
delsnaamwet gegeven, is geheel algemeen en 
sluit geen enkel geschil, waarvan zooals in 
casu de vraag, of van Rossum den handels
naam Glasfabrieken A. J . Bakker terecht 
voert, afhankelijk is, van onderzoek uit. Met 
name bevat de Wet geen bepaling welke 
ingeval overgang volgens art. 2 van de Wet 
van een handelsnaam wordt betwist, de re
questprocedure bedoeld in art. 6 dier wet, 
uitgesloten doet zijn. 

Onjuist is ook de overweging dat de Kan
tonrechter " te meer" niet kon beslissen " nu 
dit geschiedde ten nadeele van den kooper 
en de eenmaal gesloten overeenkomst voors
hands als bestaande was '\an te merken". 
Het is duidelijk dat de Rechtbank hiermede 
niet bedoelt te zeggen dat de Kantonrechter 
de zaak wel had mogen beslissen, doch dat 
hij bij zijn beslissing gerequestreerde gelijk 
had moeten doen geven; 

de Rechtbank verbindt aan hare bedoelde 
overwegingen dan ook slechts de conclusie, 
dat het oorspronkelijk door requestrante ge
daan verzoek, niet-ontvankelijk is. 

Overigens zou deze overweging, ware zij 
ten principale bedoeld, onjuist zijn; indien, 
zooals hier, als verweer een beroep wordt 
gedaan op een overgang volgens art. 2 der 
Wet, waarvan de rechtsgeldigheid in geschil 
is, heeft de Rechter in een onderzoek naar 
de rechtsgeldigheid te treden en de uitslag 
van dat onderzoek hangt dan niet af van het 
enkele feit, dat er nu eenmaal een overeen
komst is gesloten welke voorshands als be
staande is aan te merken, doch van het oor
deel over de vraag, of de rechtsgeldigheid 
van die overeenkomst al of niet terecht is 
betwist. 

Het door requestrante ingediende verzoek 
is dus ten onrechte niet ontvankelijk ver
klaard. Met de strekking der Handelsnaam
wet is dat verzoek stellig niet in strijd; met 
name is onjuist dat de Handelsnaamwet 
slechts betrekking zou hebben "op aan twee 
personen onbetwist toebehoorende zaken 
met eenzelfden naam en of verwarring tus
schen twee zoodanige zaken is te duchten" , 
en, dat een geschil over "het al of niet 
voortbestaan van eene zaak" - als hoeda
nig de Rechtbank dan requestrante, en niet 
hare zaak noemt - , ,,waarmede dan samen
hangt de vraag, wie de naam van die zaak 
mag voeren" niet door het te baat nemen 
van genoemde Wet kan worden beslecht. 

Inderdaad immers is het systeem van de 
Wet zoo ruim mogelijk. 

Ieder belanghebbende heeft de actie van 
art. 6 lid 1 indien een handelsnaam wordt 
gevoerd in strijd met de Wet. 
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Dat requestrante belanghebbende is valt 
niet wel te betwisten (Cf. o .a . H. R. 13 Aug. 
1923 W. IIII9 N.J. 1923, 1219) en is door 
de Rechtbank ook niet in twijfel getrokken . 

Van Rossum voert de handelsnaam Glas
fabrieken A. J. Bakker - welke gelijk is 
aan dien van requestrante, behoudens de 
niet vermelding van de letters : N. V. - in 
strijd met de Wet, met name in strijd met 
art. 3 en art. 5 daarvan. Dit zou slechts 
anders zijn, indien van Rossum op art. 2 van 
de Wet beroep kan doen. Waar hij dergelijk 
beroep heeft gedaan, doch requestrante de 
gegrondheid daarvan bet wist heeft, heeft de 
Rechter over dat geschil uitspraak te doen. 
Een derg. bestreden beroep rechtvaardigt 
noch de niet-ontvankelijkverklaring van het 
overeen1<.omstig art. 6 gedaan verzoek noch 
de afwijzing daarvan zonder beslissing van 
het geschil of het beroep op art. 2 terecht is 
gedaan. 

Dit wordt niet anders, doordat, ingeval 
van geschil omtrent de rechtsgeldigheid 
eener bepaalde overeenkomst, ook andere 
rechtsmiddelen openstaan en nog een andere 
procedure wordt gevoerd. Art. 6 der Wet 
zelf kent reeds samenloop van vorderingen. 
Mocht de beslissing in de requestprocedure 
uiteindelijk een andere zijn dan die in de 
gewone procedure, dan is de tijd daar om de 
vraag of al of niet recht op het voeren van 
den Handelsnaam bestaat, opnieuw onder 
het oog te zien. Intusschen heeft de Rech
ter, in de request-procedure een zelfstandig 
oordeel te vormen. Requestrante heeft trou
wens in den loop der procedure uitdrukke
lijk verklaard dat het door haar verlangde 
bevel niet verder strekt dan tot den tijd dat 
eventueel en uiteindelijk in de gewone pro
cedure de rechtsgeldigheid der overeenkomst 
mocht zijn vastgesteld. 

Redenen waarom requestrante zich wendt 
tot Uwen Raad met eerbiedig verzoek de 
aangevallen beschikking van de Arr.-Recht
bank te Amsterdam, Derde Kamer dd. 13 
April 1938 te willen vernietigen met zoo
danige verdere beslissing als Uw Raad zal 
vermeenen te behooren. 

's-Gravenhage, 10 Mei 1938. 

TEGEN-VERZOEKSCHRIFT. 

Joannes Petrus van Rossum, industrieel, 
wonende te Parijs, (adv. Mr. F. M . Wes
terouen van Meeteren) ; 

dat hij zich veroorlooft ter bestrijding van 
het op 10 Mei 1938 door de Naamlooze 
Vennootschap "Glasfabrieke n A. J. Bakker 
N. V.", gevestigd te Nieuw Buinen, ge
meente Borger aan Uw Raad ingediend ver
zoek, strekkende tot vernietiging van de 
beschikking op 13 April 1938 door de Arr.
Rechtbank · te Amsterdam gegeven op re
questrants appèlrequest in de tusschen par
tijen aanhangige zaak, het navolgende aan 
te voeren . 

De aangevallen beslissing steunt op twee, 
zelfstandige gronden, onderscheidenlijk in 
de overwegingen 2 tot en met 7 en 8 der be-
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schikking vervat. -Elk d'ïer gronden zal mits
dien met vrucht in cassatie moeten worden 
aangetast, wil vernietiging van de uitspraak 
kunnen volgen. 

De eerste behelst het betoog, dat de vraag 
of de requirante tot cassatie het recht heeft 
op te komen tegen het voeren van den on
derwerpelijken handelsnaam door verweer
der van Rossum, er van afhangt of de over
eenkomst dd. 22 November 1937 al dan niet 
geldig is. De Rechtbank overweegt dan ver
der, dat hierover de Kantonrechter niet kan 
beslissen, hetgeen Deze metterdaad heeft 
gedaan (en) op grond van een vonnis in 
kort geding, dat slechts tijdelijke werking 
heeft. 

Tegen deze, op de beslissing des Kanton
rechters door het Appèlcollege geleverde 
kritiek, maakt de requirante tot cassatie 
geen bezwaar, in zooverre ook harerzijds -
terecht - wordt erkend, dat de uitspraak 
in de onderwerpelijke request-procedure niet 
afhankelijk mocht worden gesteld van een 
in kort geding, waarin van Rossum geen 
partij was, gegeven verbod. 

Niettemin acht de "N. V. Bakker" zich 
blijkens haar cassatierequest bezwaard door 
de zienswijze der Rechtbank als zou de re
questprocedure geen plaats bieden voor on
derzoek of de requirante recht heeft zich 
tegen het voeren van den naam door van 
Rossum te verzetten. 

Naar het oordeel van verweerder zal deze 
klacht - daargelaten haar innerlijke juist
heid - niet tot cassatie kunnen leiden, om
dat de Rechtbank in overweging · 6 Harer 
beschikking een afzonderlijke redegeving 
voor de door Haar gehuldigde opvatting 
heeft geformuleerd, in het licht van de wel;,e 
aan de vraag of in deze requestprocedure 
over de al dan niet geldigheid der meerbe
doelde overeenkomst kon worden beslist, 
haar beteekenis ontzinkt. De appèlrechter 
neemt immers blijkens gezegde overweging 
het standpunt in dat in elk geval des Kan
tonrechters beslissing onjuist was nu "de 
eenmaal gesloten overeenkomst voorshands 
als bestaande was aan te merken", waaraan 
Hij in overweging 7 de gevolgtrekking ver
bindt, dat daarom het verzoek der N. V. 
Bakker niet-ontvankelijk is. 

De gedachtengang der Rechtbank is dus 
deze dat, wat er zij van de mogelijkheid 
eener toetsing van de geldigheid der over
eenkomst in de requestprocedure, de door 
den Kantonrechter ten gunste der requirante 
tot cassatie gegeven beslissing niet kan wor
den gehandhaafd, omdat van deze geldigheid 
dient te worden uitgegaan, zoolang daar
omtrent niet in tegengestelden zin bij ge
wijsde zal zijn beslist. De uitgesproken niet
ontvankelijkverklaring van het door de N . V. 
.Bakker gedaan verzoek, steunt dan ook al
lerminst blootelijk op processueele bezwaren, 
ontleend aan den aard der requestprocedure, 
doch mede en in het bijzonder op het mate
rieel-rechtelijk motief, dat de beweerde n ie
tigheid der overeenkomst van 22 November 
193 7 niet met vrucht door de requirante tot 
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cassatie aan haar inleidend verzoek kon 
worden ten grondslag gelegd, zoolang die 
nietigheid en de nietigheid van het met den 
verkoop onmiddellijk verband houdende be-
13luit harer aandeelhoudersvergadering niet 
bij gewijsde waren komen vast te staan. 

Waar in het cassatierequest geen enkel 
wetsvoorschrift wordt aangehaald, dat door 
deze, aan het materieele recht ontleende, 
opvatting - indien onjuist - zoude zijn 
geschonden, zal de voorziening, voorzoover 
gericht tegen den primairen grondslag der 
bestreden beslissing, moeten falen en dus 
vernietiging reeds om die reden uitgesloten 
zijn. 

Ook de tweede zelfstandige grondslag, 
vervat in overweging 8 der beschikking 
wordt naar requestrants oordeel, vruchteloos 
aangetast. De Handelsnaamwet S. 1921 n ° . 
842 beoogt den handelsnaam te beschermen 
in verband met de zaak, die onder dien 
naam gedreven wordt. Speciaal art. 2 der 
Wet spreekt in dit opzicht zeer duidelijke 
taal. 

D it systeem brengt mede, dat alleen dàn 
die bescherming behoort te kunnen worden 
ingeroepen wanneer tusschen de eigenaren 
van onbetwist afzonderlijke zaken geschil 
bestaat over de vraag, wie hunner ten be
hoeve zijner affaire gerechtigd is tot het ge
bruik van zekeren handelsnaam . Die figuur 
kan niet aanwezig worden geacht wanneer 
- gelijk, naar de feitelijke vaststelling der 
Rechtbank, ten deze het geval is - geschil 
omtrent het al dan niet voortbestaan van 
één en dezelfde zaak, belanghebbenden ver
deeld houdt. 

Aan de werkingssfeer der procedure, voor
geschreven bij art. 6 der Wet zou aldus een 
ongerechtvaardigde uitbreiding worden ge
geven en de onhoudbare en met het stelsel 
der Handelsnaamwet strijdige consequenties 
der hierboven bestreden zienswijze, liggen 
voor de hand. 

De K antonrechter wordt immers in dien 
gedachtengang mede geroepen tot beslech
ting van het tusschen partijen bestaand ge
schil betreffende den eigendom der han
delszaak. De vraag zou dan rijzen of de op 
dit punt door dien Rechter gegeven beslis
sing tusschen partijen als gewijsde moet gel
den, des dat daardoor in de requestproce
dure de rechtspositie dier affaire voor de 
toekomst bindend tusschen partijen wordt 
vastgesteld. Aanvaardt men die, zelfs door 
requirante tot cassatie niet aangedurfde, 
consequentie, dan zou deze medebrengen dat 
de requestprocedure betreffende den han
delsnaam, kan worden benut ten einde om
trent een veel verderstrekkend geschil no
pens den eigendom der handelszaak, een 
onherroepelijke uitspraak te erlangen, welk 
resultaat toch stellig niet acceptabel is. 

Oordeelt men in tegengestelden zin dan 
ware het gevolg, dat de Kantonrechter in 
een dergelijk geval althans een bindende be
slissing zal kunnen geven omtrent het recht 
op den handelsnaam, welke beslissing echter 
uit den aard der zaak zal moeten steunen 
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op het voorloopig oordeel dat deze Rechter 
zich vormt aangaande den eigendomstoe
stand der handelszaak. De mogelijkheid be
staat dan, dat de gewone Rechter achteraf 
die eigendomsvraag in tegengestelden zin 
beslecht met gevolg dat aan den handels
naam een bescherming is en blijft toege
kend, los van de handelszaak, hetgeen niet 
alleen hoogst ongewenscht ware maar ook 
met het wettelijk systeem te eenenmale zou 
strijden. 

Waar geen der twee, zelfstandige, grond
slagen van de bestreden beslissing met vrucht 
in cassatie worden aangevallen en zulks te 
minder met betrekking tot beide het geval 
is, zal naar requestrants oordeel de voorzie
ning behooren te worden verworpen. 

Weshalve requestrant Uw Raad eerbiedig 
verzoekt het cassatieberoep, ingesteld door 
de Naamlooze Vennootschap "Glasfabrieken 
A. J . Bakker N. V ." te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Wijnveldt: 

0 . dat uit de bestreden beschikking blijkt, 
dat bij een overeenkomst van 22 November 
1937 de gerequestreerde J. P. van Rossum 
van de requestrante de Naamlooze Ven
nootschap Glasfabrieken A. J. Bakker N.V. 
heeft gekocht de aan deze in eigendom toe
behoorende fabriek, gebouwen, voorraden 
en vorderingen alsmede het recht den naam 
Glasfabrieken A . J . Bakker te voeren, ter
wijl de vennootschap in liquidatie zou gaan; 

dat begin Januari 1938 van Rossum voor
noemd de zaak heeft doen inschrijven in 
het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam onder den naam 
,,Glasfabrieken A. J. Bakker"; 

dat inmiddels de President-Commissaris 
en een Commissaris dier Vennootschap 
(echtgenoote van eerstbedoelde, aandeel
houdster en voogdes over een minderjari
gen aandeelhouder), die op het standpunt 
stonden, dat de bovenvermelde verkoop 
niet geldig was, op den eersten December 
1937 een vonnis in kort geding van den 
president der Arr.-Rechtbank te Assen had
den verkregen, waarbij o.a. aan de genoem
de vennootschap Glasfabrieken A. J. Bak
ker N . V. verboden werd uitvoering te ge
ven aan die verkoopovereenkomst zoolang 
over de geldigheid daarvan bij gewijsde niet 
was beslist; 

dat nadat van Rossum nu de zaak, als 
boven gezegd, had doen inschrijven in het 
Handelsregister, de naamlooze vennootschap 
Glasfabrieken A. J . Bakker N . V. zich toen 
heeft gewend tot den Kantonrechter te 
Amsterdam met verzoek tot wijziging dier 
inschrijving in dier -voege, dat de woorden 
"A. J. Bakker" daarin niet meer voorkomen 
en het betalen van een schadevergoeding 
voor overtreding van het door den Kan
tonrechter te geven bevel, welk verzoek de 
Kantonrechter heeft toegewezen; 

dat op het door den gerequestreerde van 
Rossum daartegen ingesteld hooger beroep 
de Arr.-Rechtbank te Amsterdam voor-
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melde beschikking van den Kantonrechter 
heeft vernietigd en de requestrante in haar 
verzoek niet ontvankelijk heeft verklaard, 
zulks op grond van de navolgende gronden: 

0 . dat de President der Arr.-Rechtbank 
te Assen aan de naamlooze vennootschap 
Glasfabrieken A. J. Bakker N. V. verboden 
heeft uitvoering te geven aan het besluit 
der vergadering tot goedkeuring der over
eenkomst; 

0 . dat zij zich hierop wellicht zou kun
nen beroepen, als hare medewerking werd 
verlangd om van Rossum tot het voeren 
van den handelsnaam in staat te stellen, 
maar zij daaraan niet het recht ontleent 
tegen het voeren van dien naam door van 
Rossum - welke geen partij was bij het in 
kort geding gewezen vonnis - op te komen, 
ook niet als daardoor verwarring kon ont
staan; 

0. dat of zij dit recht heeft, er van af
hangt, of de overeenkomst al of niet geldig 
is; 

0. dat hierover de Kantonrechter niet 
kan beslissen, hetgeen D eze metterdaad 
heeft gedaan en op grond van een vonnis 
in kort geding, dat slechts tijdelijke wer
king heeft; 

0. dat Deze dit temeer niet kon doen 
nu dit geschiedde ten nadeele van den koo
per en de eenmaal gesloten overeenkomst 
voorshands als bestaande aan te merken; 

0. dat daarom het verzoek van de naam-
1ooze vennootschap Glasfabrieken A. J. 
Bakker N . V. is niet-ontvankelijk; 

0. ten overvloede, dat het hier ook niet 
gaat om twee, aan twee personen onbetwist 
toebehoorende zaken met een zelfden naam 
en of verwarring tusschen twee zoodanige 
zaken is te duchten - waarop de Handels
naamwet betrekking heeft - maar om al of 
niet voortbestaan van ééne zaak, de naam-
1ooze vennootschap Glasfabrieken A.J. Bak
ker N . V., waarmede dan samenhangt de 
vraag, wie de naam van die zaak mag 
voeren; een strijd, die niet door het te baat 
nemen van genoemde Wet kan worden be
slecht." 

0 . ten aanzien van het tegen deze be
schikking gerichte middel, dat dit wat be
treft den eersten grondslag van de bestreden 
beschikking, ook blijkens de toelichting be
rust op de stelling, dat de R echtbank ten 
onrechte van oordeel zoude zijn geweest, 
dat de onderhavige request-procedure niet 
de gelegenheid biedt om het geschil tus
schen partijen omtrent de al of niet-rechts
geldigheid der voormelde overeenkomst van 
22 November 1937 te onderzoeken; 

0 . dat uit de aangevallen beschikking 
blijkt, dat de niet ontvankelijk verklaring 
van requestrante hierop berust, dat, naar 
het oordeel der Rechtbank, de overeenkomst 
voorshands als bestaande is aan te merken, 
waaruit dus valt af te leiden, dat de Recht
bank de opvatting huldigt, dat requestrante 
haar verzoek niet op de beweerde nietig
heid van bedoelde overeenkomst kan doen 
steunen, zoolang die overeenkomst niet 
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door den rechter bij gewijsde is nietig ver
klaard, en de onderhavige requestprocedure 
voor zoodanige nietigverklaring geen plaats 
biedt; 

0. dat ten deze de rechter heeft vastge
steld, dat de casuspositie van art. 5 der 
Handelsnaamwet niet aanwezig is, in welk 
geval van toepassing van art. 6 lid 1 niet 
sprake kan zijn (H. R . 15 April 1926, W. 
n502; N. J. 1926, 609); 

0. voorts, dat gemelde opvatting der 
Rechtbank steun vindt in het arrest van 
Uwen Raad van 7 Mei 1936 (1936, n °. 841), 
dat wel niet een geval behandelt als het 
hier aanhangige, doch van belang is voor 
de meer algemeene vraag, welke onderwer
pen bij request-procedure aan de orde kun
nen worden gesteld, doch ook al ware deze 
opvatting onjuist, zoo zou zij niet met 
vrucht in cassatie kunnen worden bestreden 
met het voorgestelde middel, nu daarbij 
geen wetsvoorschriften als geschonden of 
verkeerd toegepast worden aangehaald, 
waaruit zou volgen, dat de nietigverklaring 
der overeenkomst in het onderhavige geval 
door den rechter zou kunnen worden uitge
sproken anders dan in een geding overeen
komstig art. 1 Rv. aangevangen met een 
dagvaarding; 

0 . dat het middel, naar het ondergetee
kende voorkomt, mitsdien zich te vergeefs 
richt tegen den zelfstandigen grond, waarop 
de bestreden beschikking berust, en het 
beroep derhalve reeds hierom zal moeten 
falen. 

0 . dat het middel zich voorts richt tegen 
een "ten overvloede" gegeven grond, welke 
reeds buiten beschouwing kan blijven, om
dat de beschikking d aarop niet berust, ter
wijl die bestrijding bovendien zou afstuiten 
op de feitelijke vaststelling van de Recht
bank, dat het i.c. niet gaat om twee, aan twee 
personen onbetwist toebehoorende, zaken 
met eenzelfden naam en/of verwarring tus
schen twee zoodanige zaken is te duchten, 
maar om het al of niet voortbestaan van 
ééne zaak, waarmede dan samenhangt de 
vraag, wie de naam van die zaak mag voe
ren; 

Concludeert tot verwerping van het be- , 
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat verzoekster bij inleidend request 

aan den Kantonrechter in hoofdzaak heeft 
gesteld: 

dat zij, wier bedrijf bestaat uit de fabri
cage van en den handel in glas, recht heeft 
op den handelsnaam "Glasfabrieken A. J. 
Bakker"; 

dat van Rossum te Amsterdam het be
drijf van de fabricage van en den handel in 
glaswerk onder denzelfden handelsnaam is 
gaan uitoefenen; 

dat in verband met den aard der beide 
zaken en de plaats, waar zij hun bedrijf uit
oefenen, bij het publiek verwarring tusschen 
die zaken te duchten is; 

0. dat, zijn de gestelde feiten juist, dit 
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beteekent, dat van Rossum den handels
naam voert in strijd met het in art. 5 Han
delsnaamwet gegeven verbod en dat de 
voorwaarde gegeven is, waaronder ingevolge 
art. 6 verzoekster als belanghebbende zich 
kan wenden tot den Kantonrechter ten ein
de een xeroordeeling te verkrijgen tegen van 
Rossum tot zoodanige wijziging van den 
handelsnaam, dat de onrechtmatigheid ten 
opzichte van verzoekster opgeheven wordt; 

dat intusschen van Rossum heeft betwist, 
dat hij den naam voert in strijd met de 
Handelsnaamwet, zich daarbij beroepende 
op een met verzoekster gesloten overeen
komst, krachtens welke de handelsnaam op 
de wijze als bij art. 2 dier wet is aangege
ven, op hem is overgegaan, waartegenover 
verzoekster heeft aangevoerd, dat die over
eenkomst op haar naam is aangegaan door 
daartoe niet bevoegde personen; 

dat de in art. 6 aangewezen Rechter uit 
den aard van de hem daar opgedragen taak 
bij strijd tusschen partijen zal moeten uit
maken, of de handelsnaam in strijd met 
meergemelde wet wordt gevoerd, en er gee
nerlei reden is, waarom hij dit niet zou 
mogen of kunnen doen, indien de beslissing 
van den strijd afhankelijk is van het geschil
punt, of partijen al dan niet gebonden zijn 
door een beweerdelijk tusschen partijen ge
sloten overeenkomst; 

dat de Rechtbank derhalve dit artikel 
heeft geschonden door te oordeelen, dat de 
Kantonrechter over dit punt niet kon be
slissen; (Zie het voorgestelde cassatiemiddel 
in het verzoekschrift, Red.); 

dat door van Rossum er op is gewezen, 
dat partijen ook voor den gewonen Rechter 
procedeeren over de verbindendheid van de 
overeenkomst, doch daarin geen bezwaar ge
legen is, dat in deze request-procedure over 
dit punt een oordeel wordt uitgesproken, 
omdat daaraan geen gezag van gewijsde toe
komt in die gewone procedure en voorts het 
den Rechter in elk geval vrijstaat bij toewij
zing van het verzoek de beperking uit te 
spreken dat de veroordeeling niet meer zal 
gelden, indien en zoodra in de gewone pro
cedure tusschen partijen bij in kracht van 

• gewijsde gegaan vonnis de verbindendheid 
van de overeenkomst mocht zijn komen vast 
te staan; 

0. dat ten slotte onjuist is de beschouwing 
van de Rechtbank, dat, nu hier strijd was 
over de vraag, wie van beide partijen ge
rechtigd is tot de zaak en daarmee tot het 
voeren van den in geschil zijnden naam 
glasfabrieken A. J. Bakker, er geen plaats 
is voor toepassing van de Handelsnaamwet; 

dat immers uit het hierboven vooropge
stelde is gebleken, dat, mochten de stellin
gen van verzoekster juist blijken, de voor
waarde voor toepassing van art. 6 in ver
band met art. 5 gegeven is, in het bijzonder 
ook, dat feitelijk beide partijen een zaak 
drijven; 

0. dat het middel dus gegrond is; 
Vernietigt de aangevallen beschikking van 

de Arr.-Rechtbank te Amsterdam; 
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Verwijst de zaak naar die Rechtbank, ten 
einde haar met inachtneming van dit arrest 
verder te behandelen en te beslissen. 

(N. J.) 

31 October 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 384a, Armenwet 
art. 63). 

Ook bij verhaal van in vroegere jaren 
verleende ondersteuning - i. c. aan den 
vader van den onderhoudsplichtige -
heeft de rechter bij de vaststelling van 
het aldus te verhalen bedrag rekening 
te houden met het inkomen, eventueel 
het vermogen, waarover de tot betaling 
aangesproken onderhoudsplichtige de 
beschikking heeft. (Bij het desbetref
fend cassatiemiddel was als grief aange
voerd, dat de finantieele toestand van 
den onderhoudsplichtige moet worden 
beoordeeld naar het tijdvak van den 
verleenden onderstand, althans mede 
naar dat tijdvak, niet uitsluitend naar 
het tijdstip van het verhaal. Red.) 

Geeft eerbiedig te kennen: 
het Bestuur der Instelling voor Maat

schappelijk Hulpbetoon te Amersfoort, (adv. 
Mr. F. M. Westerouen van Meeteren); 

dat requestrant - ter uitoefening van 
verhaal ex art. 64 2 ° Armenwet jegens A. H. 
te Amersfoort, zulks voor de kosten van ar
menverzorging van J. H. te Amersfoort, 
vader van voornoemden A. H., over het tijd
vak van 6 Maart 1933 t/m 19 Maart 1938 -
zich heeft gewend tot den Kantonrechter 
te Amersfoort, onder overlegging van een 
staat van kosten ad f 625,94, en de Kan
tonrechter op 24 Maart 1938 op dien staat 
een bevelschrift van tenuitvoerlegging heeft 
gesteld; 

dat de Kantonrechter evenwel op het door 
A. H. voornoemd ingesteld verzet, bij be
schikking van 16 Mei 19.,8 dit bevelschrift 
heeft vernietigd en de tenuitvoerlegging van 
genoemden staat van kosten slechts tot een 
bedrag van f 328,75 heeft bevolen; 

dat requestrant en A. H. beide van deze 
beschikking in beroep zijn gekomen bij de 
Arrondissements-Rechtbank te Utrecht en 
deze Rechtbank bij hiernevens in authen
tiek afschrift overgelegde beschikking van 
6 Juli 1938 het beroep van requestrant heeft 
afgewezen en op het beroep van A. H. de 
beschikking des Kantonrechters heeft ver
nietigd en de tenuitvoerlegging van meer
genoemden staat heeft bevolen tot een be
drag van f 263,-; 

dat requestrant hierbij tegen deze beschik
king d.d. 6 Juli 1938 cassatieberoep instelt 
en daartegen de navolgende middelen aan
voert: 

I. S. of v. t. van artt. 48 Rv., 28, 63, 64, 65, 
67, 69, 73 Armenwet, 376, 384a, 384b, 379 
en 380 (gelijk de laatstgenoemde twee arti
kelen laatstelijk luidden vóór hun afschaf
fing bij de wet van 16 Mei 1934, S . 253) 
B . W. 
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door te overwegen en te beslissen: 
dat als eerste grief tegen de beschikking 

van den Kantonrechter door Maatschappe
lijk Hulpbetoon is aangevoerd, dat deze bij 
de beoordeeling van den wettelijken onder
houdsplicht van A. H. slechts rekening 
heeft gehouden met den huidigen finantiee
len toestand van H., terwijl naar de mee
ning van requestrant rekening behoort te 
worden gehouden met den toestand, zooals 
deze is geweest in den loop der vijf jaren, 
waarover ten deze verhaal wordt uitge
oefend, dat deze toestand in vorige jaren 
gunstiger is geweest dan thans, zoodat het 
door den Kantonrechter vastgestelde bedrag 
te Jaag is; 

dat deze grief van Maatschappelijk Hulp
betoon ongegrond is; 

dat immers in de Armenwet - blijkens 
hetgeen daaromtrent is gezegd in de M. v. 
T. - het beginsel wordt gehuldigd, dat 
het verhaalsrecht, bedoeld in art. 63 en 
volgende der wet, ten aanzien van den om
vang, parallel loopt met den onderhouds
plicht volgens het Burgerlijk Wetboek; dat, 
waar volgens het Burgerlijk Wetboek de 
omvang van de bijdrage tot onderhoud 
wordt beoordeeld naar het oogenblik waar
op het recht op onderhoud geldend wordt 
gemaakt, zulks ook in het onderhavig ge
val dient te geschieden; 

ten onrechte, 
omdat de omvang van den onderhouds

plicht volgens het Burgerlijk Wetboek -
welke beslissend is mede voor den omvang 
van het verhaalsrecht ex art. 63 en volgen
de der Armenwet - moet worden beoor
deeld naar de - in het Burgerlijk Wet
boek genoemde - omstandigheden in de 
tijdvakken, ten aanzien waarvan het recht 
op onderhoud geldend wordt gemaakt, al
thans en in elk geval mede naar die om
standigheden en niet - uitsluitend - naar 
de omstandigheden van het oogenblik waar
op het recht tot onderhoud geldend wordt 
gemaakt en derhalve, bij de vaststelling van 
het bedrag tot hetwelk verhaal ex art. 64 2 ° 
der Armenwet kan geschieden, zal moeten 
worden rekening gehouden met den - even
tueel wisselenden - omvang van den on
derhoudsplicht gedurende het tijdvak waar
in de kosten van armenverzorging zijn ge
maakt. 

II. S. of v . t . van de zelfde artikelen, 
doordien de Rechtbank, overwegende op 

grond van een in haar beschikking opge
nomen voorgaande overweging, voor wat 
betreft het bedrag, waartoe verhaal op ge
requestreerde A. H . behoort te worden toe
gelaten, termen vindt om de grens van den 
wettelijken onderhoudsplicht van gereques
treerde A. H. vast te stellen op f 3.- per 
week, waarvan hij reeds f 2.- per week vol
doet, ten behoeve van zijn vader en schoon
moeder, zoodat voor het verhaal te dezer 
zake nog overblijft f 1 per week; 

dat hierbij tevens in aanmerking wordt 
genomen dat gerequestreerde A. Hartman 
naar het oordeel der Rechtbank in de jaren 
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tusschen 1933 en 1938 zeker meer had kun
nen betalen aan zijn vader dan f r per week, 
doch anderzijds voor Maatschappelijk Hulp
betoon geen aanleiding heeft bestaan om 
gedurende voornoemde vijf jaren ten dezen 
werkloos te blijven en thans de onderhavige 
vordering over vijf jaren in te stellen, waar
bij zij zich bovendien voor het te vorderen 
bedrag heeft gebaseerd op de hoogste in
komsten, die gerequestreerde A. Hartman 
in vroegere jaren heeft gehad, 

en op dien ~rond de beschikking van den 
Kantonrechter, waarvan beroep, heeft ver
nietigd en het verhaal van Maatschappelijk 
Hulpbetoon op gerequestreerde A. Hartman 
heeft bepaald op een bedrag van f 263, ge
lijk hiervoren vermeld, 

zulks ten onrechte, 
omdat de omstandigheid, dat - gelijk de 

Rechtbank aanneemt - voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon geen aanleiding heeft be
staan om gedurende voornoemde vijf jaren 
ten dezen werkloos te blijven en thans de 
onderhavige vordering over vijf jaren in te 
stellen, waarbij zij zich bovendien voor het 
te vorderen bedrag heeft gebaseerd op de 
hoogste inkomsten die gerequestreerde A. 
Hartman in vroegere jaren heeft gehad, van 
geenerlei beteekenis is of mag zijn voor de 
vaststelling van de grens van den wettelij
ken onderhoudsplicht van A. Hartman als 
bedoeld in art. 63 Armenwet en derhalve 
evenmin voor de vaststelling van den om
vang van het krachtens art. 64 2 ° der Ar
mer.wet jegens A. Hartman uit te oefenen 
verhaal. 

Redenen, waarom requestrant zich wendt 
tot Uwen Raad met eerbiedig verzoek de 
beschikking der Arr.-Rechtbank te Utrecht 
d.d. 6 Juli 1938, waarvan beroep, te ver
nietigen, met zoodanige verdere beslissing 
als de H . R . zal vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Ambrosius Hartman (adv. Mr. J. R. H. 

van Schaik) ; 
dat het Bestuur der Instelling voor Maat

schappelijk Hulpbetoon te Amersfoort zich 
tot Uwen Raad heeft gewend met verzoek 
de beschikking der Arr.-Rechtb. te Utrecht 
dd. 6 Juli 1938 in een tusschen dat Bestuur 
en gerequestreerde hangend geschil gegeven, 
te vernietigen; 

dat gerequestreerde tegen het verzoek
schrift het navolgende moge aanvoeren: 

Cassatiemiddel I. 
De strekking van art. 63 sub 3 ° der Ar

menwet j 0 art. 384a B. W ., is ongetwijfeld, 
verhaal toe te laten, voorzoover zulks rede
lijk en mogelijk is. Onder meer moet die 
redelijkheid en mogelijkheid aan het inko
men en vermogen van den tot uitkeering 
verplichte worden getoetst. Terecht besliste 
de Rechtbank, dat die toetsing dient te ge
schieden aan het tegenwoordig inkomen en 
vermogen van den onderhoudsplichtige. Re
questrant meent daarentegen, dat de finan-
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cieele toestand van den plichtige in het ver
leden een beoordeelingsmaatstaf behoort te 
zijn , althans mede behoort te zijn. Naar het 
oordeel van gerequestreerde is deze opvat
ting niet juist. 

Waar art. 384a B. W. voorschrijft, dat bij 
de bepaling van het onderhoud moet worden 
rekening gehouden met inkomen en vermo
gen van den tot uitkeering verplichte, is 
daaronder taalkundig te verstaan diens fi
nacieele toestand van nu. Requestrant zal 
dus moeten aantoonen, dat deze woorden 
der wet in de .gegeven omstandigheden slaan 
op een verleden toestand. Weliswaar be
toogt requestrant dat art. 384a slechts kan 
bedoelen, dat in aanmerking komen de we
derzijdsche omstandigheden van een en het 
zelfde tijdvak ter zake waarvan uitkeering 
wordt gevraagd. Maar waaruit die bedoe
ling zou blijken is niet duidelijk. De meer 
genoemde wetsbepaling legt geen min of 
meer automatisch verband tusschen de be
hoeften van den tot onderhoud gerechtigde 
en de draagkracht van den onderhoudsplich
tige over eene bepaalde tijdsperiode. Zij 
geeft den rechter opdracht een onderhouds
bedrag te bepalen. Het ligt in de rede, dat 
de rechter bij die bepaling van eene ver
plichting die nog moet worden nagekomen 
en die moet kunnen worden! nagekomen de 
tegenwoordige en niet de verleden draag
kracht van den plichtige tot grondslag van 
zijne beslissing heeft te nemen. Slechts op 
deze wijze is eene redelijke en billijke wets
toepassing verzekerd. 

Bij eene wetstoepassing als door reques
trant geëischt, zouden de bedoeling en de 
goede werking der wet leelijk in het gedrang 
kunnen komen. Met name zou het beginsel, 
dat het verhaal moet blijven binnen de gren
zen der redelijkheid en mogelijkheid niet 
tot haar recht komen. Wanneer een onder
houdsplichtige draagkrachtig was gedurende 
den tijd dat het verhalend lichaam een on
derhoudsgerechtigde heeft ondersteund, doch 
op het oogenblik, waarop het verhalend 
lichaam verhaal zoekt geen inkomen of ver
mogen meer heeft, zou het toestaan van 
verhaal op grond van de vroegere draag
kracht, neerkomen op het scheppen van een 
uitkeeringsplicht door een daartoe onmach
tige. De strekking der wet is niet, een on
machtige tot uitkeering te verplichten, doch 
slechts verhaal te geven, voorzoover dat 
feitelijk mogelijk is. 

Nu beroept requestrant zich op de weinig 
aannemelijke consequenties van het systeem 
der Rechtbank met name ook bij een ver
haal ex art. 64 2 Armenwet voor reeds ge
maakte kosten. Hij ziet daarbij echter over 
het hoofd, dat de door hem bepleite wen
schelijkheid dat de omvang van den onder
houdsplicht zijn grondslag zal vinden in de 
behoeften van den ondersteunde en de draag
kracht van den onderhoudsplichtige in de
zelfde tijdsperiode verwezenlijkt kan wor
den, indien het verhalend lichaam onver
wijld zijn verhaalsrecht doet gelden, en ook 
voor de toekomst doet vaststellen. In het 
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onderwerpelijk geval heeft requestrant zijn 
verhaalsrecht gedurende 5 jaren laten lig
gen. In dien tusschentijd is gerequestreerde 
niet aangesproken; hij behoefde dus ook 
geen reserve te maken ter voldoening aan 
eene uitkeeringsverplichting met het bestaan 
en het bedrag waarvan hij niet bekend was 
en kon zijn. 

In het stelsel van requestrant zou de 
rechter een beschikking hebben te geven in 
zekeren zin met terugwerkende kracht. In 
appèl werd betoogd, dat voor iedere week 
ondersteuning, welke door requestrant over 
het tijdvak van 6 Maart 1933 tot en met 19 
Maart 1938 aan J. A. H. is gegeven, de 
toenmalige draagkracht van gerequestreer
de en diens onderhoudsplicht over elk dier 
263 weken behoorde te worden vastgesteld. 
Zoodanige verkapte terugwerkende kracht 
mag de rechter aan zijne beslissing niet ge
ven. Zijne beschikking werkt ex nunc en 
niet ex tune, daarenboven is zij niet van 
een declaratoir doch van een constitutief 
karakter. 

Gerequestreerde laat in het midden, of 
na de beslissing der R echtbank, dat zijne 
draagkracht thans f r.- per week bedraagt, 
hare eindbeslissing juist was. In ieder geval 
is het tegen die beslissing gerichte re cas
satiemiddel niet gegrond. 

Cassatiemiddel II. 
Naar het oordeel van gerequestreerde is 

de vaststelling van het op hem verhaal
baar bedrag eene beslissing van feitelijken 
aard en in cassatie onaantastbaar. 

Op vorenstaande gronden concludeert ge
requestreerde eerbiedig tot verwerping van 
het door het Bestuur der Instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Amersfoort 
tegen de beschikking van de Arrondisse
ments-Rechtbank te Utrecht van 6 Juli 
1938 ingesteld cassatieberoep. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

0. ten aanzien van het eerste middel van 
cassatie, dat aan requestrant kan worden 
toegegeven, dat voor de vaststelling van de 
grens van den wettelijken onderhoudsplicht 
van dengene, tegen wien het verhaal krach
tens artikel 63, lid 1, onder 3e der Armen
wet zal worden uitgeoefend, moet worden 
nagegaan wat de tot uitkeering verplichte, 
rechtstreeks door den tot onderhoud ge
rechtigde aangesproken, in het tijdvak, waar
over de onderstand is verleend, had moe
ten uitkeerên (vg. H. R. 30 Jan. 1933, W. 
12591 , N. J. '33, 665); 

0. dat hieruit echter niet volgt, dat -
gelijk requestrant zoude willen - ter bepa
ling van het bedrag dier uitkeering, welke 
zal moeten plaats vinden met inachtneming 
van de in artikel 384a B. W . aangegeven 
maatstaven en meer bepaaldelijk voor het 
onderhavige geval dus ook naar evenredig
heid van het inkomen van den tot uitkee
ring verplichte, rekening zoude moeten wor
den gehouden met een ander bedrag aan in
komen, dat dat hetwelk de onderhoudsplich-
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tige blijkt te genieten oo het oogenblik, 
waarop hij tot verhaal wordt aangesproken; 

0 . toch, dat de woorden van artikel 384a 
B. W. aan het stelsel van requestrant geen 
enkelen steun schijnen te bieden, maar in
tegendeel naar den aard der zaak veeleer 
de opvatting wettigen, dat ter bepaling van 
den wettelijken onderhoudsplicht als maat
staf behoort te worden genomen het inko
men van den onderhoudsplichtige, zooals 
dat blijkt te zijn op het t ijdstip, waarop 
hij tot het verleenen van onderhoud wordt 
aangesproken (vg. met betrekking tot het 
vroegere artikel 281 B . W . de arresten van 
den H . R. van 28 Oct. 1927, W. 11753, 
N. J. '27 1501 en 24 Jan. 1930, W. 12130, 
N. J . '30, 270); 

0 . dat, nu de Armenwet in artikel 63, 
lid 1, sub 3e, ook blijkens de Memorie van 
Toelichting op de Wet van 22 Juni 1929, 
S. 326, waaraan gemelde bepaling haren 
tegenwoordigen vorm dankt, het beginsel 
huldigt, dat het verhaalsrecht ten dezen 
parallel loopt met den onderhoudsplicht vol
gens het B. W. en de vraag, voor welk be
drag iemand heeft op te komen, moet wor
den opgelost naar de beginselen van het ge
meene recht, er, naar de meening van on
dergeteekende, geen grond bestaat om ten 
aanzien van het bij voornoemde wet ge
regelde recht van verhaal anders te oordee
len en bij de bepaling van de grens van den 
wettelijken onderhoudsplicht van dengene , 
tegen wien dat recht van verhaal wordt 
uitgeoefend, rekening of mede rekening te 
houden met het bedrag van diens inkomen 
op een vroeger tijdstip, dan dat, waarop het 
verhaal t egen hem wordt geldend gemaakt, 
zoodat het middel ongegrond voorkomt ; 

0. ten aanzien van het tweede middel 
van cassatie, dat de Rechtbank bij hare 
vaststelling van het bedrag, waartoe d e on
derhoudsplicht van gerequestreerde zich uit
strekt, blijkens de 14e overweging der be
streden beschikking, welke verwijst naar en 
als herhaald en ingelascht beschouwd wenscht 
te zien de 4e overweging, waarin de R echt
bank nagaat en vaststelt het inkomen waar
over gerequestreerde t en tijde van het te
gen hem uitgeoefende verhaal kan beschik
ken, geheel overeenkomstig het voorschrift 
van artikel 384a B . W . is t e werk gegaan, 
zoodat van schending of verkeerde toepas
sing van dit artikel of van een der overige, 
bij het middel aangehaalde wetsartikelen 
geen sprake kan zijn en dit niet anders 
wordt, doordien de Rechtbank mede in 
aanmerking heeft genomen de bij het mid
del bedoelde omstandigheid, daar immers, 
bij inachtneming van de in artikel 384a 
B . W . aangegeven maatstaven, overigens de 
bepaling van het bedrag van den wettelij
ken onderhoudsplicht afhankelijk is van om
standigheden, die geheel staan ter beoor
deeling van den feitelijken rechter, zoodat 
zijne beslissing daaromtrent niet met vrucht 
in cassatie kan worden bestreden (vg. H. R. 
15 Juni 19x7 W. xox42, N. J. '17,775); 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 
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De Hooge Raad, enz.; 
0. betreffende het eerste middel: 
dat ten deze de Rechtbank had na te 

gaan welk bedrag requestrant tot cassatie 
op den gerequestreerde mocht verhalen we
gens onderstand, in vroegere jaren aan ge
requestreerdes vader verleend; 

dat ook in zoodanig geval de rechter bij 
de vaststelling van het aldus te verhalen 
bedrag rekening heeft te houden met het 
inkomen, eventueel het vermogen, waar
over de tot onderhoud verplichte, tot be
taling aangesproken, de beschikking heeft , 
zoodat het middel niet gegrond is; 

0. dat in verband hiermede ook het twee
de middel vruchteloos is voorgesteld; 

Verwerpt heil beroep. 
(N. J.) 

4 November x938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 1403) . 

De verantwoordelijkheid krachtens 
artikel x403, derde lid, B . W. strekt 
zich mede uit tot schade veroorzaakt 
door daden, welke vallen buiten de aan 
d e ondergeschikten opgedragen taak, 
doch daartoe in zoodanig verband staan, 
dat zij, in den zin van genoemde wets
bepaling, te beschouwen zijn als ver
richt in de werkzaamheden, waartoe de 
onder geschikten werden gebruikt door 
degenen, die hen hebben aangesteld. 
Het enkele feit, dat de politieagenten 
de hun verweten handelingen buiten de 
gemeente pleegden, sluit de mogelijk
heid van aansprakelijkheid van de ge
meente niet uit. 

Ook het verder door het Hof voor de 
niet-ontvankelijkheid van eischer aan
gevoerde kan die beslissing niet dragen. 
De agenten hadden tot taak rumoerige 
elementen, waaronder eischer, tot bui
ten de gemeente te begeleiden. Indien 
bedoelde lieden daarna de agenten heb
ben getart, waardoor deze zich tot on
gerechtvaardigd gebruik van hun dienst
wapen lieten verleiden, staat de hun 
verweten mishandeling in zoo nauw 
verband tot de uitoefening van hunne 
ambtelijke taak, dat zij het feit pleeg
den in de werkzaamheden, waartoe de 
gemeente hen heeft gebruikt. 

Arrest vernietigd en zaak verwezen 
naar Hof. [Dit laatste anders Proc.-Gen. 
Berger, met conclusie tot bevestiging 
van het vonnis der Rechtb., waarbij de 
vordering ontv. was verklaard. Red.] . 

Adrianus Meurer, wonende te Stompwijk, 
eischer tot cassatie van het op x3 Januari 
1938 door het G erechtshof te 's-Gravenhage 
tusschen partijen gewezen arrest, advocaat 
Mr. E. 0. Goldstein, 

tegen: 
Jhr. C. W. Stern, Burgemeester der gemeente 
Voorburg, als zoodanig die gemeente in rech
ten vertegenwoordigende, wonende te Voor-
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burg, verweerder in cassatie, advocaat Mr. 
W. Francken. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Op het tegen deze uitspraak door de ge

meente Voorburg ingesteld hooger beroep 
heeft het Gerechtshof alhier voormeld von
nis, voorzoover daarbij de vordering tegen de 
gemeente ontvankelijk is geacht, vernietigd 
en, opnieuw rechtdoende, den thans eischer 
-in diens vordering, voorzoover mede tegen 
die gemeente gericht, niet ontvankelijk ver
klaard, zulks op grond van de overwegingen, 
overgenomen in het eerste van de beide tegen 
die beslissing gerichte middelen van cassatie, 
welke luiden a ls volgt: 

I. ,.S. en/of v. t. van artt. 1401, 1402, 
1403 , 1407 B. W ., 48, 59 Rv., 20 R. 0., 162 
Grondwet, zooals dit artikel luidde voor de 
wijzigingswetten van 19 Januari 1938 Staats
bladen 100 tot en met 105, 168 Grondwet; 

door te overwegen, dat enz. (zie arrest H. 
R. Red.); 

ten onrechte omdat : 
a. de omstandigheid, dat bepaalde werk

zaamheden, waartoe de agenten gebruikt 
werden een einde hadden genomen, alsmede 
het feit, dat de daarna gevolgde mishande
lingen plaats gevonden hebben buiten het 
gemeentegebied, derhalve op een gebied waar 
de gemeente elke bevoegdheid miste om haar 
ondergeschikten werkzaamheden op te dra
gen en in het algemeen de door het Hof ge
noemde feiten geenszins de gevolgtrekking 
wettigen, dat de schade niet is veroorzaakt 
door de ondergeschikten der gemeente in de 
werkzaamheden, waartoe de gemeente d ezel
ve gebruikt heeft; 

b. het feit, dat de mishandelingen zijn ge
volgd op de werkzaamheden, waartoe de ge
meente haar ondergeschikten had gebruikt, 
juist de aansprakelijkheid der gemeente in 
casu voor de toegebrachte schade met zich 
mede brengt; 

c. de omstandigheid, dat na de uitgeleiding 
zich nieuwe feiten hebben voorgedaan-vol
gens verweerder provocatie van de agenten 
door eischer en diens kornuiten en volgens 
eischer uitlatingen van hem, welke door de 
agenten zouden zijn misverstaan, welke aan
leiding hebben gegeven tot het krachtdadig 
optreden van de politie, geenszins de gevolg
trekking vermag te wettigen, dat het dadelijk 
verband tusschen de uitgeleiding uit d e ge
meente en de mishandelingen ontbreekt, ter
wijl althans een dergelijk dadelijk verband 
als door het Hof is bedoeld in de onderwer
pelijke casuspositie geenszins vereischt is, om 
de gemeente voor de geleden schade aanspra_ 
kelijk te stellen, althans het ontbreken van 
zoodanig verband de aansprakelijkheid der 
gemeente voor deze schade niet opheft; 

II. S . en/of v . t . van artt. 1902 , 1903, 
1960, 1963 B . W ., 5, 48, 59,140,141,142,347 
Rv, 20 R . 0. , 162 Grondwet, zooals dit arti
kel luidde voor de wijzigingswetten van 19 
Januari 1938 Staatsbladen 100 tot en met 
105, 168 Grondwet; 
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door als vaststaande aan te nemen, dat de 
werkzaamheden, waartoe de agenten gebruikt 
werden, t e weten het begeleiden van rumoe
rige elementen tot buiten de gemeente ter 
bewaring van rust en orde binnen de ge
meente, een einde genomen hadden, zoodra 
bedoelde elementen de gemeentegrenzen 
overschreden hadden, zonder dat blijkt, dat 
deze feiten door eischer zijn gesteld, of door 
verweerder zijn gesteld en niet door eischer 
zijn weerspr.oken, of dat bedoelde feiten door 
een wettig bewijsmiddel zijn bewezen; 

ten onrechte omdat: 
de R echter deze feiten, zonder dat blijkt, 

dat deze door eischer zijn gesteld of door ver
weerder zijn gesteld, en niet door eischer zijn 
weersproken, of dat deze door middel van 
een wettig bewijsmiddel zijn bewezen, niet 
a ls vaststaande had mogen aannemen." 

Het Hof gaat blijkbaar in beginsel mede 
met de, in de rechtspraak, zoowel hier te 
lande, als in Frankrijk, overheerschende 
ruime uitlegging van het derde lid van art. 
1403 B . W., volgens welke de verantwoorde
lijkheid van de meesters en van degenen, die 
anderen aanstellen tot de waarneming hun
ner zaken, voor de schade, door hunne dienst
boden en ondergeschikten veroorzaakt " in de 
werkzaamheden waartoe zij dezelve gebruikt 
hebben", niet beperkt is tot onrechtmatige 
handelingen van die dienstboden of onderge
schikten, welke de uitoefening vormen van 
de hun opgedragen taak, doch zich mede uit
strekt tot zoodanige onrechtmatige handelin
gen, welke bij gelegenheid van die uitoefe
ning of in verband daarmede door den onder
geschikte worden gepleegd (vg. H . R . 22 Juni 
1917 W. 10146, N. J. 1917, 778; 26 Maart 
1920 W. 10592, N . J . 1920, 476 en 21 Mei 
1937 n ° . 638 m . o. E . M. M.). Volgens het 
bestreden arrest staat ten deze vast, dat de 
werkzaamheden , waartoe de bedoelde agen
t en gebruikt werden, bestonden in het bege
leiden van rumoerige elementen tot buiten de 
gemeente ter bewari"ng van rust en orde bin
nen de gemeente. Wanneer het Hof daarne
vens vaststelt, dat die werkzaamheden een 
einde genomen hadden, zoodra bedoelde ele
menten de gemeentegrenzen overschreden 
hadden, dan zie ik in deze vaststelling niet 
anders, dan eene door het Hof gemaakte ge
volgtrekking uit den aard der omschreven 
werkzaamheden. D e aard van deze werk
zaamheden kan echter, naar het mij voor
komt, in dezen niet beslissend zijn, indien de 
onmiddellijk daarop gevolgde handelingen 
der agenten met die werkzaamheden zoo
danig verband hebben gehouden, dat zij als 
eene, zij het ook onrechtmatige en door den 
meester, i.c. de gemeente, niet opgedragen, 
voortzetting daarvan waren te beschouwen. 
Mocht dit immers het geval zijn, dan doet 
het, naar mijne meening, ook niet t er zake, 
dat die handelingen hebben plaats gevonden 
buiten het gemeentegebied, doch komt het 
slechts aan op de vraag, of de beweerde mis
handelingen geacht kunnen worden in dade
lijk verband te hebben gestaan met de uit
geleiding uit de gemeente. Waren de mis-
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handelingen nog gepleegd op het grondgebied 
der gemeente Voorburg, dan zoude naar het 
mij voorkomt, het vaststaande feit, dat dit 
,,krachtdadig optreden der politie", zijne aan
leiding vond in de bij het arrest genoemde 
nieuwe feiten, hetzij provocatie van de agen
ten door eischer en diens kornuiten, hetzij 
uitlatingen van eischer, welke door de agen
ten zouden zijn misverstaan, m. i. alleszins 
reden geven om de mishandelingen, als door 
de agenten gepleegd ter gelegenheid van en 
in verband met de uitgeleiding,op den grond
slag van de door Uwen Raad laatstelijk bij 
ziin boven reeds aangehaald arrest van 21 

Mei 1937 gehuldigde opvatting, aan temer
ken als verricht en de daardoor toegebrachte 
schade als veroorzaakt in de werkzaamheden 
waartoe de gemeente hare ondergeschikten 
gebruikte. 

Dat dit, gelijk het Hof blijkbaar aanneemt, 
anders zoude worden, nu de mishandelingen 
naar aanleiding van bovenbedoelde feiten 
hebben plaats gehad na overschrijding van 
de grens der gemeente Voorburg, doch niet
temin kennelijk in onmiddellijke aansluiting 
aan d~ werkzaamheden der uitgeleiding, zij 
het ook, dat deze laatste, in strikt objectie
ven zin, door de overschrijding der gemeente
grenzen waren geëindigd, vermag ik niet in 
te zien. Het schijnt mij dan ook toe, dat het 
bestreden arrest door anders te beslissen eene 
niet juiste rechtskundige waardeering van de 
vaststaande feiten bevat, immers bij die 
waardeering in strijd komt met de rechts
kundige beteekenis, welke moet worden ge
hecht aan de woorden van art. 1403, lid 3 B. 
W. ,,in de werkzaamheden waartoe zij de
zelve gebruikt hebben". Het eerste middel 
komt mij derhalve in al zijne onderdeelen ge
grond voor. 

Met het tweede middel zoude ik mij niet 
kunnen vereenigen. Het mist toch, naar het 
mij voorkomt, feitelijken grondslag, omdat 
uit den inhoud van het bestreden arrest de 
juistheid van het hier door eischer feitelijk 
gestelde niet valt af te leiden. 

Op grond van het, m. i. terecht voorgedra
gen eerste middel concludeer ik tot vernieti
ging van het bestreden arrest en tot algeheele 
bevestiging van het vonnis der Rechtbank, 
met verwijzing, als in art. 865 Rv. voorge
schreven, van verweerder aq. in de kosten, 
op de behandeling van deze zaak in cassatie 
gevallen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestr.eden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt : 
dat partij Meurer bij inleidende dagvaar

ding onder meer heeft gesteld: dat in April 
1934 des nachts bij of na sluitingstijd Meurer 
en andere bezoekers van een café te Voorburg 
dit hebben verlaten op last van de agenten 
van politie dier gemeente Louter en Bilkes 
en door hen ter bewaring van de rust en de 
orde op den openbaren weg zijn begeleid tot 
de grens der gemeente; dat de agenten, al
daar gekomen, Meurer met de sabel hebben 
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mishandeld, waardoor hij schade heeft ge
leden; 

dat Meurer op die gronden onder meer van 
de gemeente Voorburg vergoeding van die 
schade heeft gevorderd; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
bij vonnis van 25 Maart 1937, na te hebben 
vastgesteld, dat door een overgelegd straf
vonnis, behoudens tegenbewijs, de gestelde 
mishandeling bewezen is en ook, dat die, ge
lijk Voorburg heeft aangevoerd en Meurer 
niet weersproken heeft, plaats heeft gevon
den buiten het gebied van de gemeente, heeft 
overwogen, dat, indien de agenten de be
weerde slagen onrechtmatig hebben toege
bracht, zij dit gedaan hebben in onmiddellijk 
verband met de uitoefening van hun werk
zaamheid in dienst van de gemeente Voor
burg, zoodat deze voor de onrechtmatig door 
hen toegebrachte schade aansprakelijk is en 
mitsdien Meurer ontvankelijk is in de door 
hem tegen haar ingestelde vordering; 

dat de Rechtbank op deze en andere, thans 
niet ter zake doende, gronden getuigenbewijs 
heeft opgelegd, aan de gemeente omtrent de 
door haar gegeven voorstelling van de toe
dracht der zaak en aan Meurer omtrent de 
door hem gestelde schade; 

dat op het door Voorburg ingestelde hoo
ger beroep tegen dit vonnis het Hof heeft 
overwogen: 

dat van aansprakelijkheid van de gemeente 
uit voormelde hoofde "slechts sprake kan zijn 
indien de schade is veroorzaakt door de on
dergeschikten der gemeente in de werkzaam
heden, waartoe de gemeente dezelve gebruikt 
heeft, en deze casus positie hier niet aanwe
zig is nu vaststaat, dat de werkzaamheden, 
waartoe de agenten gebruikt werden, te we
ten het begeleiden van rumoerige elementen 
tot buiten de gemeente ter bewaring van rust 
en orde binnen de gemeente, een einde ge
nomen hadden zoodra bedoelde elementen de 
gemeentegrenzen overschreden hadden, ter
wijl mede vaststaat, dat de daarna gevolgde 
mishandelingen plaats gevonden hebben bui
~en het gemeentegebied, derhalve op een ge
bied waar de gemeente elke bevoegdheid 
miste om haar ondergeschikten werkzaam
heden op te dragen en dezen mitsdien even
min werkzaam konden zijn in dienst der ge
meente; 

,,dat wijders ook feitelijk het beweerde da
delijk verband tusschen de uitgeleiding uit 
de gemeente en de mishandelingen ontbreekt, 
immers vaststaat, dat na de uitgeleiding zich 
nieuwe feiten hebben voorgedaan - volgens 
appellant provocatie van de agenten door ge
ïntimeerde en diens kornuiten en volgens ge
ïntimeerde uitlatingen van hem, welke door 
de agenten zouden zijn misverstaan - welke 
aanleiding hebben gegeven tot het krachtda
dig optreden van de politie;" 

dat het Hof op deze gronden, met vernieti
ging in zoover van het vonnis der Rechtbank, 
Meurer niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijn vordering tegen de gemeente; 

0. dat Meurer tegen deze uitspraak de 
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volgende middelen van cassatie heeft aange
voerd: (zie•Concl. Proc.-Gen.); 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de verantwoordelijkheid, die art. 1401 

(lees: 1403 Red.), lid 3, B. W. oplegt aan 
hen, die anderen aanstellen tot de waarne
ming hunner zaken, niet beperkt is tot schade 
veroorzaakt door daden, die de ondergeschik
ten verrichten ter uitvoering van de hun op
gedragen taak, doch zich mede uitstrekt tot 
schade veroon:aakt door daden, welke buiten 
die taak vallen doch daartoe in zoodanig ver
band staan, dat zij in den zin van evenver
melde wetsbepaling te beschouwen zijn als 
verricht in de werkzaamheden, waartoe de 
ondergeschikten werden gebruikt door de
genen, die hen hebben aangesteld; 

dat hieruit volgt, dat reeds het enkele feit, 
dat de aan de politieagenten van de gemeente 
Voorburg verweten handelingen gepleegd zijn 
buiten die gemeente en dus op een gebied, 
waarop Voorburg de bevoegdheid miste om 
aan haar beambten werkzaamheden behoo
rende tot de g;emeentelijke politietaak op te 
dragen, de mogelijkheid van aansprakelijk
heid uit dien hoofde van de gemeente krach
tens art. 1401 (lees: 1403 Red.), lid 3, B. W. 
niet uitsluit; 

dat ook de andere redenen, die het Hof 
daaraan toevoegt, de beslissing, dat Meurer 
niet kan worden ontvangen in zijn vordering 
tegen de gemeente, niet rechtvaardigen, in
tegendeel de feiten, waarvan het Hof daarbij 
uitgaat, de aansprakelijkheid van Voorburg 
medebrengen voor de schade, die haar agen
ten door voormelde handelingen mochten 
hebben toegebracht; 

dat toch de agenten tot taak hadden Meu
rer en andere rumoerige elementen bij of na 
sluitingstijd de herberg te doen ontruimen en 
ter bewaring van rust en orde in Voorburg 
tot buiten de gemeente te begeleiden; 

dat de uitvoering van die taak geschikt 
was om een sfeer te scheppen, waarin zich 
gereedelijk het verloop van zaken kon ont
wikkelen, dat zich, naar het Hof aanneemt, 
ook heeft voorgedaan, te weten, dat deze lie
den, na overschrijding van de gemeentegrens, 
de agenten ter zake van hun vaormelde 
ambtsverrichtingen zijn gaan tarten, althans 
de agenten gemeend hebben toen te dier zake 
door Meurer te zijn getart, waardoor zij zich 
lieten verleiden tot ongerechtvaardigd ge
bruik van hun. dienstwapen; 

dat onder d ie omstandigheden de hun ver
weten mishandeling in zoo nauw verband 
staat tot de uitoefening van hun ambtelijke 
taak, dat zij in den zin van meergemelde 
wetsbepaling dat feit pleegden in de werk
zaamheden, waartoe de gemeente hen heeft 
gebruikt; 

dat het eerste middel zich dus terecht richt 
tegen de door het Hof uitgesproken niet-ont
vankelijkverklaring; 

0. dat het tweede middel feitelijken grond
slag mist, daar niet blijkt, dat het Hof eenig 
feit als vaststaande heeft aangenomen, dat 
afwijkt van de door partij Meurer zelf gege
ven of beaamde voorstelling; 
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Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst het geding naar J:,et Gerechtshof 

te 's-Gravenhage ten einde met inachtne
ming van 's Hoogen Raads arrest de zaak 
verder te behandelen en te beslissen; 

Veroordeelt de gemeente Voorburg in de 
kosten van het geding in cassatie. (Salaris 
f 400, Red.). 

(N. J.) 

8 December 1938. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Ongevallenwet 1921 art. 95). 

De vordering, welke de wet in art. 
95 Ongev.wet 1921 aan den risicodrager 
geeft , is niet de op deze overgegane, op 
het gemeene recht steunende, schade
vordering van het slachtoffer van het 
ongeval, doch eene zelfstandige vorde
ring tot voldoening aan den risicodrager 
van hetgeen deze aan het slachtoffer 
ingevolge de bepalingen van de Onge
vallenwet heeft uitbetaald. De schade
staatprocedure kan hier geen toepassing 
vinden. 

Mr. Dr. Henri Leonard van Duyl, wonende 
te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van 
Voorzitter van het Bestuur der Rijksverze
keringsbank te Amsterdam, eischer tot cas
satie van een op 8 December 1937 door het 
Gerechtshof te Amsterda1Il tusschen partijen 
gewezen arrest (1938 n°. 875, Red.), advo
caat Mr. A. E. Nysingh, 

tegen: 
W. Schönberger , wonende te Hilversum, ver
weerder in cassatie, niet verschenen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
In cassatie voerde de Bank als middel 

hiertegen aan: 
"S. of v. t. van artt. 154 Grondwet; 1, 2, 53 

en 69 R. 0.; 11 A.B.; 1388, 1389, 1401, 1402, 
1403, 1404, 1405, 1406, 1407 en 1438 B. W. ; 
25 Motor- en Rijwielwet (ro Februari 1905 
S. 69, sedert herhaaldelijk gewijzigd); 284 
K.; r, 5, 45, 48, go, 92, 94, 134, 141, 332, 334, 
339, 343, 347, 348, 349, 353, 612, 613 en 614 
Rv. en 1, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 28a, 
57, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 en 
9 5 van de Ongevallenwet x 92 x ; 

door het door de Rechtbank gewezen von
nis te bekrachtigen, 

ten onrechte, 
omdat de door het Hof afgewezen rechts

gang geregeld is door de Wet (artt. 6I2-614 
Rv.), welke wettelijke regeling op de door 
eischer ingestelde vordering toepasselijk is, 
omdat die vordering strekt tot verkrijging 
van een veroordeeling tot betaling van scha
devergoeding, zoodat aan eventueele bezwa
ren tegen dien rechtsgang geen gewicht mocht 
worden toegekend, terwijl het bezwaar door 
het Hof aangevoerd dat verweerder ten aan
zien van de bedoelde vordering geen gele
genheid zou hebben zich behoorlijk te ver
weren, omdat hij niet zou kunnen beoordee-
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len of het bedrag tot betaling waarvan hij 
reeds nu zou moeten worden veroordeeld, zal 
blijven binnen de grenzen van zijn burger
rechtelijke aansprakelijkheid jegens den ver
zekerde, ongegrond is, omdat, indien die 
grenzen door de beslissing in de staatproce
dure uiteindelijk zouden kunnen worden 
overschreden, zulks reeds in dit geding zelf 
zou kunnen en moeten zijn aangevoerd en 
beoordeeld, terwijl zulks - ware dit anders 
- altijd nog in de gevorderde Staatprocedure 
mogelijk en toelaatbaar is, 

terwijl het Hof in ieder geval aan dit (ver
meend) bezwaar geen gewicht had mog~n 
toekennen, nu het niet (en zeker niet behoor
lijk gemotiveerd) door verweerder zelf is 
aangevoerd, daar beslist had moeten worden, 
dat dit bezwaar indien al denkbaar, voor de 
onderhavige vordering in dit geding belang 
mist". 

De Bank had voor het Hof bovengemelde 
opvatting der Rechtbank bestreden en als 
zijn standpunt uiteengezet, dat de beteekenis 
van het woord "uitbetaald" in meergemeld 
art. 95 geen andere is dan te doen uitkomen, 
dat de risicodrager niets meer kan vorderen 
dan hij zelf heeft betaald; 

dat nu de op art. 25 der Motor- en Rijwiel
wet gegronde rechtsvordering moet worden 
ingesteld binnen 6 maanden na den dag van 
het ongeval, de risicodrager, wil hij deze 
rechtsvordering instellen, als regel op het 
oogenblik van de dagvaarding aan de ver
zekerde slechts een deel zal hebben uitbe
taald van de vergoedingen waartoe hij later 
kan blijken verplicht te zijn; 

dat hij derhalve in dat geval onmiddellijke 
betaling slechts kan vorderen ten aanzien van 
de uitkeeringen, welke vóór het uitbrengen 
der dagvaarding hebben plaats gevonden; 

dat voormeld art. 95 hem echter niet belet 
tevens te vorderen het bedrag der latere uit
keeringen, met dien verstande, dat dit bedrag 
nader zal worden opgemaakt bij staat en ver
effend volgens de wet. 

Het Hof overwoog t . a. v. dit punt: ~ie 
arrest H. R. (Red.). 

Hiermede heb ik tot verduidelijking van 
het middel geheel weergegeven de gronden, 
welke het Hof er toe brachten het vonnis 
waarvan beroep, te bekrachtigen. 

De aansprakelijkheid van verweerder be
rust in deze zaak in de eerste plaats op art. 
25 Motor- en Rijwielwet, waarvan lid zeven 
luidt : ,,De rechtvordering tot schadever
goeding vervalt door tijdsverloop van zes 
maanden, te rekenen van den dag, waarop 
het ongeval heeft plaats gehad", terwijl het 
achtste lid bepaalt: ,,De bij dit artikel gege
ven voorschriften laten onverkort de uit het 
gemeene recht voortvloeiende aansprakelijk
heid." 

Uit de geschiedenis van genoemd art. · 2 5, 
eene bepaling opgenomen door een amende
ment-Sasse van IJsselt, blijkt, dat n. a. daar
van uitvoerige besprekingen gevoerd zijn, 
waarbij de Minister van Justitie Heemskerk 
heeft opgemerkt, (D. Kooiman, De Motor
en Rijwielwet, blz. I63) dat deze rechtsvor-

<lering een korten termijn moet hebben, ter
wijl bovendien een zinsnede zou moeten wor
den opgenomen betreffende het onverkort 
laten van de aansprakelijkheid krachtens het 
gemeene recht. De voorsteller wijzigde zijn 
amendement in dien geest, doch t en slotte 
is het subamendement van Schaik aangeno
men, hetwelk gelijkluidend is aan het hier
bovenvermelde achtste lid. 

Ter toelichting daarvan voerde Mr. van 
Schaik aan: 

,,Wat het laatste subamendement betreft, 
ik weet niet of dat eigenlijk inhoudt een ai
wijking van de bedoeling van de voorstel
lers van het zevende lid of niet. De voorstel
lers zeggen: voor zoover bij dit artikel niet 
uitdrukkelijk een afwijkende voorziening is 
gegeven, geldt het gemeene recht. Wat is de 
beteekenis daarvan? Stel eens, men wil in 
plaats van den eigenaar van een auto den 
bestuurder aanspreken, die geen eigenaar of 
houder is . Zal die aansprakelijkheid blijven 
bestaan, als het voorgestelde lid wordt aan
genomen? Wanneer men daaruit kan aflei
den, dat de bestuurder van den auto ter af
wering van een tegen hem gerichten eisch 
bevoegd is, art. 25bis van de Motor- en Rij
wielwet in te roepen als behelzende een af
wijkende "voorziening", immers een voorzie
ning, die alleen den eigenaar en den houder 
aansprakelijk stelt, dan is dat zevende lid 
daarmede veroordeeld. Want het zou :,eer 
bedenkelijk zijn, dat men dengene, die zelf 
schuld heeft en wiens schuld men kan be
wijzen, niet zou kunnen aanspreken, maar 
alleen dengene, die misschien in het geheel 
geen schuld heeft, alleen omdat hij de eige
naar of houder is . Het juiste rechtsbeginsel, 
dat men in rechten kan aanspreken tot scha
devergoeding dengene, die door zijn schuld 
schade heeft veroorzaakt, mag niet worden 
prijsgegeven. 

,,De aanneming van mijn zesde subamen
dement is dus noodig om te verkrijgen, dat 
de artt. I40I B. W. en volgende naast deze 
regeling van kracht blijven. Gaan wij hun 
aansprakelijkheid voor automobielongeluk
ken geheel uit de wet lichten, dan zal dit het 
gevoel van verantwoordelijkheid bij best uur
ders van automobielen en motorfietsen ten 
zeerste verzwakken. Kunnen zij geen schade 
meer lijden tengevolge van eigen onvoorzich
tigheid of roekeloosheid, dan hebben zij heel 
wevug aanleiding meer om voorzichtigheid 
te oetrachten en dan zal de auto-eigenaar 
zoowel als het publiek daarvan de dupe wor
den. Ik acht ook dit subamendement dus een 
belangriJke verbetering van h et amende
mc-nt." 

Al slaat dus het opnemen van dit achtste 
lid niet in allen deele op een geval als het 
thans besprokene, toch blijkt daaruit m.i. 
voldoende, dat eischer, de Rijksverzekerings
bank, haar rechten niet zou verwerkt hebben, 
al had zij niet de tweede vordering ingesteld, 
waarover thans de cassatie-procedure loopt, 
binnen den termijn van bedoeld art. 25. 

Zooals bij pleidooi is opgemerkt, pleegt de 
Bank te dagvaarden tot betaling: 
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a. van het1:een zij ten tijde der dagvaar
ding reeds betaald heeft, 

b. van het bedrag der door de Rijksver
zekeringsbank nog betaalde en verder in de 
toekomst aan of ten behoeve van den arbei
der te betalen vergoedingen, met dien ver
stande, dat dit bedrag nader zal worden opge
maakt bij staat en vereffend en vastgesteld 
volgens de wet. 

Zij doet dit op deze wijzen niet alleen om 
te kunnen dagvaarden binnen den termijn 
van art. 25 lid 7 der Motor- en Rijwielwet, 
maar voornamelijk gedreven door den onge
twijfeld praktischen wensch slechts één pro
cedure te moeten voeren. 

Verschillende colleges hebben zich met de
ze handelwijze vereenigd. Zoo had de Recht
bank te Rotterdam geen bezwaar, wat na de 
dagvaarding was uitbetaald bij staat te doen 
opmaken (vonnis 15 Mei 1931, W. 12390, 5; 
N . J. 1932, 202), en achtte het Hof te Arn
hem in een dergelijk geval de schadestaat
procedure toepasselijk (W. 12618,2; N . J . 
1933, 1261). et Hof vernietigde hierbij het 
vonnis der Rechtbank te Almelo van 20 Ja
nuari 1932 (W. 12450, 4 ; N . J. 1932, 1234 en 
nogmaals 193,1, 1259), die van een andere 
zienswijze was. 

In deze zaak heeft verweerder bij de Recht
bank geen b ezwaren gemaakt tegen de ge
vraagde schadestaatprocedure, doch de Arr.
Rechtb. te Amsterdam besliste bij vonnis van 
27 November 1936 ambtshalve, dat de vor
dering, voor zoover deze b etrekking heeft op 
de na den dag der dagvaarding uit te keeren 
schadevergoeding, niet voor toewijzing vat
baar is, aange;zien het hier toepasselijke art. 
95 Ongevallenwet 1921 uitdrukkelijk spreekt 
van vergoeding van "betaalde" schadever
goeding. 

Hierboven heb ik reeds vermeld hetgeen de 
Bank hiertegen heeft aangevoerd, en de gron
den weergegeven, waarop het Hof die op1Tat
ting van eischeres weerlegd heeft. 

De woorden van art. 95 lid 1 der Ongeval
lenwet 1921 zijn duidelijk. Daarbij wordt de 
aansprakelijkheid geregeld voor het bedrag 
der schadevergoeding, krachtens deze wet 
uitbetaald. 

Wanneer m en zich aan die woorden houdt, 
is er m. i. geen sprake van dat men kan vor
deren, wellicht later uit te betalen vergoe
ding bij staatprocedure te doen vaststellen. 

Er is echter een grond voor het standpunt 
van eischeres te putten uit de geschiedenis 
der wet. Het oude art. 89, dat vóór de wijzi
ging bij de W et van 2 Mei 1921, S . 700, de 
vordering omschreef, welke aan de Bank toe
kwam, bepaalde dat die vordering de schade
actie van den 1:etroffene was, waarin de Bank 
was gesubrogeerd. Bij de totstandkoming van 
het tegenwoordige art. 95 der wet wilde de 
wetgever rekening houden met de mogelijk
heid van risico-overdracht, en met "burger
rechtelijke verantwoordelijkheid" zonder 
eenige beperking, hetgeen dus ook de ver
antwoordelijkheid zou omvatten krachtens 
andere bepalingen dan de artt. 1406 en 1467 
B.W. 
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In plaats van subrogatie en reserveering 
kreeg de Bank een eigen vorderingsrecht. 
Voor zoover ik kon nagaan heeft bij de tot 
standkoming dier wijziging dit punt geen on
derwerp van bespreking uitgemaakt. 

Op grond van art. 95 der Wet voert de 
Bank nu aan, dat zij een eigen vorderings
recht heeft, en dat die vordering er een is 
tot schadevergoeding, zoodat evenals het ge
val is bij de artt. 1406 en 1407 B . W. die vor
dering tot een schadestaatprocedure kan lei
den. 

Ook wanneer ik mij echter met deze stel
lingen vereenig, en op grond van het zwijgen 
der geschiedenis mij op het standpunt der 
Bank plaats, meen ik dat de door eischeres 
daaraan verbonden gevolgtrekking onjuist is, 
omdat óók bij die opvattingen, krachtens art. 
95 lid 1 de Bank niet meer te vorderen heeft 
dan daar is omschreven, n.l . het bedrag der 
schadevergoeding krachtens deze wet uitbe
taald. 

Nu de geschiedenis niets ter zake dienen
de zegt, meen ik uit de bepaling niet te mo
gen lezen, dat de Bank ook kan vorderen wat 
zij wellicht zal uitbetalen. 

De verschillende arresten van Uwen Raad 
over art. 95 voornoemd, waarvan ik noem 
die van 5 Dec. 1929 (W. 12079; N. J. 1930, 
1055), van 15 Febr. 1935 (W. 12941; N. J. 
1935, 417), en van 5 Mei 1938 (1938, n °. 707) 
geven m . i. ten opzichte van het thans be
handelde punt geen oplossing. Zij hebben als 
strekking te beslissen, dat de verandering in 
1921 in de wet aangebracht, geen principi 
eele wijziging in de vordering heeft gebracht, 
en dat deze geen materieele wijziging ten doel 
had. 

Ook dit neemt naar mijn oordeel niet weg, 
dat de Bank krachtens dit artikel 95 niet 
meer kan vorderen, dan haar daarbij wordt 
toegestaan. 

Tenslotte verzet het karakter van de schu
destaatprocedure zich m. i. tegen een wij,,e 
van procedeeren zooals de Bank wenscht. 

Ik lees niet uit het arrest, dat het Hof l,et 
bestaan van schade na de dagvaarding als 
vaststaande aanneemt, en het opmaken v~.n 
een staat van niet geleden schade is onmo
gelijk, zegt Uw Raad in zijn arrest van 24 
Maart 19u (W. 9163) . 

Het voeren van een vereffeningsgeding is 
dan ook te beschouwen als de tenuitvoerleg
ging van het vonnis, waarbij de veroordee
ling tot schadevergoeding, nader op te ma
ken bij staat en te vereffenen volgens de 
wet, is uitgesproken (H. R . 21 Juni 1918, 
W. 10297 [met rechtspraak en literatuur door 
H. d. J.]; N. J. 1918, 781. Evenzoo 19 Dec. 
1920 (W. 10528; N. J . r920, 424) en 21 Febr. 
1924 (W. u209; N. J. 1924, 485). Het komt 
mij voor, dat het Hof terecht wijst op de be
zwaren, welke ontstaan kunnen, wanneer niet 
bij het eindvonnis vaststaat, of het later bij 
schadestaat gevorderde bedrag al dan niet 
verweerders aansprakelijkheid te boven gaat, 
en zulks zou hier het geval kunnen zijn. Om
trent de aan den getroffene te betalen ver
goedingen, na de dagvaarding, staan de gron-
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den nog niet behoorlijk vast. De omschrij
ving der feiten in de inleidende dagvaarding 
geeft m. i. dan ook niet voldoende gegevens 
om de grenzen der veroordeeling tot schade
vergoeding bij staat, vast te stellen, welke 
daarin toch gevonden moeten worden. 

Ik zie niet reden de bezwaren van het Hof 
tegen de staatprocedure, zooals de Bank de
ze wenscht, in dien zin op te vatten, dat 
deze in gelijke mate zouden moeten gelden 
bij een schadestaatproces krachtens de artt. 
1406 en 1407 B. W . Krachtens die bepalingen 
hebben belanghebbenden een vordering tot 
schadevergoeding te waardeeren naar ver
schillende factoren, en daarbij kan toepassing 
van art. 612 Rv. zeker op zijn plaats zijn ; 
geheel anders luidt art. 95 Ongevallenwet 
1921, dat aansprakelijk stelt voor het uitbe
taalde bedrag. 

Ik acht de door de Bank gevolgde handel
wijze wel zeer praktisch, maar desniettemin 
niet in overeenstemming met laatstgemeld 
artikel en concludeer tot verwerping van het 
beroep met veroordeeling van eischer qq. in 
de kosten der procedure. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de arbeider van Capelle, die in dienst 

was bij het verzekeringsplichtig bedrijf van 
de firma Wed. C. Visser en erven, op 17 De
cember 1935, terwijl hij een opdracht van 
zijn werkgeefster verrichtte, is aangereden 
door een aan Schönberger toebehoorende en 
door dezen bestuurde vrachtauto, waardoor 
hij letsel heeft bekomen, als gevolg waarvan 
hij verpleegd is in een ziekenhuis, terwijl na 
het ontslag daaruit de gevolgen zijn blijven 
voortduren en hij zijn geschiktheid tot arbeid 
nog niet had terug gekregen; 

dat de Rijksverzekeringsbank - verder de 
Bank te noemen -, die in het onderhavige 
geval de risicodraagster was, ingevolge de 
bepalingen van de Ongevallenwet 1921 aan 
Capelle onderscheiden schadeloosstellingen 
heeft toegekend, welke tot en met 14 Maart 
1936 waren opgeloopen tot f 266.14; 

dat de Bank bij inleidende dagvaarding 
van 6 April 1936 stellende, dat Schönberger 
ingevolge art. 25 Motor- en Rijwielwet je
gens haar aansprakelijk is, op grond van art. 
95 Ongevallenwet voor de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam van hem heeft gevorderd: 

1 °. betaling van voormeld bedrag van 
f 266.14 met rente, 

2°. het na 14 Maart 1936 door haar nog 
betaalde en de verder in de toekomst aan of 
ten behoeve van v . Capelle te betalen vergoe
dingen, met dien verstande, dat dit bedrag 
nader zal worden opgemaakt bij staat en ver
effend en vastgesteld volgens de wet ; 

dat Schönbérger zijn aansprakelijkheid met 
een beroep op overmacht heeft betwist; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 27 No
vember 1936 heeft overwogen, dat de vorde
ring van de Bank, voor zoover deze betrek
king heeft op de na den dag der dagvaarding 
uit te keeren schadevergoeding, niet voor toe
wijzing vatbaar is, aangezien het hier toepas-
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selijk art. 95 Ongevallenwet 1921 uitdrukke
lijk spreekt van vergoeding van "betaalde" 
schadevergoeding, en voorts van oordeel, dat 
de door Schönberger gegeven voorstelling van 
zaken, indien bewezen, overmacht zoude op
leveren, hem heeft toegelaten het bewijs 
daarvan door getuigen bij te brengen; 

0. dat de Bank van dit vonnis in hooger 
beroep is gekomen en ter ondersteuning van 
haar grief tegen de eerstgemelde beslissing 
van de Rechtbank heeft aangevoerd: 

dat de beteekenis van het woord "uitbe
taald" in meergemeld art. 95 geen andere is 
dan te doen uitkomen, dat de risicodrager 
niets meer kan vorderen dan hijzelf heeft be
taald; 

dat nu de op art. 25 Motor- en Rijwielwet 
gegronde rechtsvordering moet worden inge
steld binnen 6 maanden na den dag van het 
ongeval, de risicodrager, wil hij deze rechts
vordering instellen, als regel op het oogen
blik van de dagvaarding aan de verzekerde 
slechts een deel zal hebben uitbetaald van 
de vergoedingen waartoe hij later kan blijken 
verplicht te zijn; 

dat hij derhalve in dat geval onmiddellijke 
betaling slechts kan vorderen ten aanzien van 
de uitkeeringen, welke vóór het uitbrengen 
der dagvaarding hebben plaats gevonden; dat 
voormeld art. 95 hem echter niet belet tevens 
te vorderen het bedrag der latere uitkee
ringen, met dien verstande dat dit bedrag na
der zal worden opgemaakt bij staat en ver
effend volgens de wet; 

0 . dat het Hof evenwel bij het bestreden 
arrest het vonnis van de Rechtbank heeft be
krachtigd, na omtrent voormelde grief te 
hebben overwogen: 

dat bij de wet van 2 Mei 1921 (S. n ° . 700), 
waaraan het huidige art. 95 zijn ontstaan te 
danken heeft, de toen bestaande regeling, 
waarbij de risicodrager krachtens subrogatie 
het verzekerde bedrag, voorzoover mogelijk, 
vergoed kon krijgen uit het bedrag der scha
devergoeding, hetwelk de verzekerde of diens 
nagelaten betrekkingen zouden kunnen vor
deren van den schuldige aan het ongeval, is 
vervangen door het toekennen aan den ri
sicodrager van een eigen vorderingsrecht, 
krachtens hetwelk deze de uitkeeringen inge
volge de Ongevallenwet 1921 kan verhalen op 
dengene, die aan het ongeval schuld heeft 
gehad; 

dat echter, blijkens de geschiedenis, in de
ze wijziging niet ligt opgesloten, dat de wet
ge·.rer heeft willen loslaten het tot toen be
staande verband tusschen de burgerrechte
lijke verantwoordelijkheid van den schuldi
ge en de vraag hoeveel hij aan den risico
drager zal moeten betalen; 

dat dit in zich sluit, dat dit verhaalsrecht 
slechts kan worden uitgeoefend tot het be
drag der schade, waarvoor de schuldige aan 
het ongeval ingevolge artt. 1406 en 1407 B. 
W . aansprakelijk is jegens den verzekerde of 
diens nagelaten betrekkingen; 

dat dit tevens met zich medebrengt, dat 
degene, tegen wien de risicodrager zijn ver
haalsrecht wil uitoefenen, daartegen zai moe-
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ten kunnen aanvoeren, dat het gevoraerde 
bedrag hooger is dan het b~drag der schade, 
waarvoor hij krachtens het B. W. aansprake
lijk is; 

dat dit slechts mogelijk is, wanneer het 
bedrag, waarvan verhaal wordt gevorderd, 
vaststaat; 

dat in het onderhavige geval het verhaals
recht wordt uitgeoefend voor een vaststaand 
bedrag van f :!66.14, zijnde het bedrag der 
uitkeeringen, welke gedaan zijn tot 14 Maart 
1936, en bovendien voor een vooralsnog niet 
vaststaand,maar eerst later bij staat op te ma
ken bedrag der uitkeeringen, welke na laatst
genoemden dag zullen plaats vinden; 

dat geïntimeerde echter t en aanzien van 
laatstbedoelde vordering niet kan beoordee
len of het bedrag, tot betaling waarvan hij 
in het stelsel van appellant reeds nu zou moe
ten worden veroordeeld, zal blijven binnen 
de grenzen v an zijn burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid jegens den verzekerde; 

dat dit evenwel, naar appellant meent, geen 
bezwaar behoeft op te leveren, aangezien ge
ïntimeerde zich dit oordeel later zal kunnen 
vormen, wanneer hem de nader op te maken 
staat van uitkeeringen zal worden beteekend, 
zoodat hij, b ijaldien hij mocht oordeelen, 
dat het gevorderde bedrag zijn burgerrech
telijke aansprakelijkheid te boven gaat, bij 
het debat over dien staat, zijn daarop gegrond 
verweer alsnog: zal kunnen voordragen; 

dat echter een dergelijke rechtsgang geen 
steun kan vina1en in de wet; 

dat weliswaar, voor het geval de Rechter 
een partij verV1rijst tot vergoeding van kosten, 
schaden en interessen, ingevolge den 6den ti
tel van het 2e boek Rv. het beloop van een 
en ander kan worden bepaald in een nader 
op te maken staat waarvan het bedrag inge
val van betwisting door den Rechter moet 
worden bepaald, doch deze rechtsgang in het 
onderhavige geval geen toepassing kan vin
den , aangezien bij overeenkomstige toepas
sing, het debat slechts zal kunnen loepen 
over de vraag tot welk bedrag de Rijksver
tekeringsbank uitkeeringen heeft gedaan, 
m aar geen gelegenheid zal bieden tot het 
vaststellen van den omvang van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van geïntimeer
de en de grenzen van het verhaalsrecht van 
de R ijksverzekeringsbank; 
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dat derhalve het verhaalsrecht alleen kan 
worden erkend ten aanzien van de uitkeerin
gen, welke bij het uitbrengen der dagvaar
ding reeds waren uitbetaald, zoodat de R echt
bank appellant voor het overige terecht in 
zijn vordering niet-ontvankelijk heeft ver
klaard en de 1ste grief faalt; 

0. dat de Bank tegen dit arrest als mid
del van cassatie heeft aangevoerd : Zie Concl. 
Adv.-Gen. 

0. dienaangaande: 
dat art. 612 en volgende Rv. uitsluitend 

toepassing kunnen vinden in geval van ver
oordeeling tot schadevergoeding, hetzij uit 
hoofde van niet-nakoming van een overeen
komst, hetzij uit anderen hoofde; 

dat de vordering, welke de wet in art. 95 
Ongevallenwet 192 1 . aan den risicodrager 
geeft, niet is de op deze overgegane op het 
gemeene recht steunende schadevordering 
van het slachtoffer van het ongeval, doch 
een zelfstandige vordering tot voldoening 
aan den risicodrager van hetgeen deze aan 
het slachtoffer ingevolge de bepalingen van 
de Ongevallenwet heeft uitbetaald; 

dat wel het doel van de Ongevallenwet is 
om aan de werklieden in de verzekerings
plichtige bedrijven geldelijke schade te 
vergoeden, die zij lijden door ongevallen, hun 
in verband met hun dienstbetrekkmg over
komen, doch de wet bij de uitwerking van 
deze gedachte de verplichtingen van de R ijks
verzekeringsbank tegenover de verzekerden 
niet afhankelijk stelt van het bestaan of 
voortbestaan van schade; 

dat dan ook de grond, waarom de Bank -
aangenomen de aansprakelijkheid van Schön
berger voor de gevolgen van het ongeval aan 
van Capelle overkomen - aan dezen inge
volge art. 95 bepaalde posten in rekening kan 
brengen, niet is, dat zij elementen van de 
door van Capelle geleden schade vorm<!n, 
doch het enkele feit, dat de Bank deze bedra
gen overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
aan van Capelle heeft uitbetaald; 

dat hieruit volgt, dat het geval, waarvoor 
de regeling van den zesden Titel van het 
Tweede Boek van Rv. is gegeven, zich hier 
niet voordoet en het middel ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. (Salaris nihil. ) 

(N. J.) 
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Het cursief gedrukte moet gezocht worden In het deel BESLUITEN 

gedrukt op geel papier. 

Academie van Wetenschappen. 
- Besluit, houdende wijziging van den naam 

der Koninklijke Akademie van Wetenschap
pen en vaststelling van een nieuw reglement. 

S. 390. 5 J anuari . Blz. 31. 
Adeldom. 
- Besluit , houdende goedkeuring van een 

twaalfde lijst van personen of ges ) achten , 
wier titels en adeldom op de adels registers 
zijn ingeschreven, zoomede van een derde 
lijst van veranderingen of vermeerder ingen 
van adellijke geslachtsnamen. 

S .. 185 . 1 ovembe r. Blz. 722. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 45, Art. 
58 l e lid.) - Niet alleen in het dictum, 
ook in de overwegingen van een uitspraak 
kan een beslissing voorkomen; daaruit is 
hier een gewijsde ontstaan. - H et beroep 
baat den ambtenaar hier niet, daar het be
sluit , waartegen het is gericht, is een be
sluit om niet terug te komen op een vro e
ger besluit ; zulks strijdt niet met eenig 
algemeen verbindend voorschrift . 

6 J anuari. 
- Uitspraak van den Central en R aad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 artt. 98, 87. 
Art. 58 l e en t!e lid.) - I . c. waren de 
artt . 98 en 87 niet toepasselijk op de pro- · 
cedure voor het plaatselijke scheidsgerecht. 
- Dat klager de schrijver was van een 
aantal anonieme brieven, hetgeen hij ont
kent, wordt bewezen geacht op grond van 
4 rapporten van schri ftdeskundigen. De on
gunstige beweringen over den klager zelf , 
in die brieven voorkomende, wijzen niet op 
zijn toerekeningsonvatbaarheid, maar wor
den verklaard als een poging de aandacht 
van zich af te l eiden . - Geen onevenredig
heid tusschen klagers wangedrag en zijn 
ontslag als hoofdinspecteur van politie . 

27 Januari. 
- Uitspraak . van den Centralen Raad van 
_ B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 5e 

lid.) - Klager is niet-ontvankelijk in zijn 
beroep, daar het gemeentelijke scheidsge
recht bevoegd was over het ontslagbeslui t 
te oordeelen, ook al was het reeds eerder 
in die ontslag-quaestie gemengd geweest. 

3 Feb,·uari. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58 l e 
lid.) - De Centrale Raad van Beroep is -
in tegenstelling tot de gemeentelijke ( A m-

sterdamsche) Commissie van B eroep - van 
oordeel, dat terecht aan den betrókken 
marktopzichter eervol ontslag is · verl eend 
,,wegens ongeschiktheid, anders <kin tenge
volge .van ziels- of lichaamsgebreken". Uit
voerige overwegingen omtrent de beteekenis 
van deze "ongeschiktheid" in tegenstelling 
tot de opvatting van de Commissie van B e
roep (Commissie-Prof. Mr . Dr. G. van den 
B ergh). Ontslagbesluit ter zake van deze 

· ongeschiktheid en besluit to,t oplegging van 
straf verschillen naar hun aard .. 

24 Februari. 
- Uits])raak van den Cen·tralen' Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwe t 1929 art. 51.) -
Uit de ·bepaling van art. 57, lid • 5, der 
Ambtenarenwet 1929 l eidt de Centrale Raad 
van B eroep af, dat een administradet or
gaan bevoegd is, hangende een beroep tegen 
een door dat o,·gaan genomen beûuit, dit 
besluit in te trekken. I . c. is zulks monde-

_. Zing geschied ten aanzien van een schrif te
lijk ontslagbesluit onder . uitreiking van een 
nieuw schrif telijk ontslagbesluit. 3 M aart. 

- Uits])raak van den . Centralen Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 191!9 art. 111!; W et 
van 1!3 April 1936, S. n°. 301, tot vereeni
ging van de gemeenten B everwijk Bn Wijk 
aan Z ee en Duin art. 11 al. 1 ; Gemeente
wet art. 151.) - Het College van B. en W. 
van B everwijk heeft geen omstandigheid 
naar voren gebracht, als bedoeld in art. 111!, 
lid 2, d er .Ambtenarenwet 1929. W ijziging 
van 's rechters inzicht in de . betee kenis van 
een wetsartikel zou niet als zoodanige om
standigheid kunnen gelden. - B evoegd een 
wachtgeld uit hoofde van de hier toepasse
lijke "annexatiewet" toe te kennen is niet 
de Gemeenteraad, maar het College van 
Burgemeeste,· en Wethoude,·s. - I n tegen
stelling tot de zienswijze, . neergel egd in het 
K. B . van 4 M ei 1937, n° . 34 (C. V. 

0

1997, 
blz. 188), oordeelt de Centrale Raad van 
B eroep, dat art. 151 der 0emeen_iewet slechts 
dan een gemeenteraad competent verklaart 
tot medewerking aan de uitvoering van een 
bijzondere wet, als diens medewerking bij 
deze wet bepaaldelijk, d. i . uitdrukkelijk, is 
gevorderd. ' 3 Maart . 

- Uits'J)raak van den Centralen Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 191!9 art. 110,) -
H et onduidelijke klaagschrift verstaat '·de 
Centrale Raad van B eroep te zijn gericht 
tegen een besluit van een ander administra
tief orgaan dan het - A mbtènarengefecht. 
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H et twistgeding 1noet nu gevoerd worden 
tusschen klager en een anderen dan den 
oorspronkelijken verweerder. Analogische 
toepassing van art . 110 1naakt terugwijzing 
naar het A 1nbtenarengerecht 111ogelijk. 

17 Maa1·t. 
- Uits'J)raak van den Centralen Raad van 

B eroep . (A111btenarenwet 1929 art . 58 Je en 
2e l id; Alge111. Rijksa111btenarenregle111ent art. 
81.) - Plichtsverzui111 van een Rijksklerk 
Je klasse ter Griffie van een Kantonge
recht, als hoedanig is aange111erkt de wei
gering 0111 den bureelchef op behoorlijke 
wijze te antwoorden, is i. c. terecht gest1·aft 
111et een voorwaardelijke boete ad f 50 . 
N evengeschiktheid van civiele- en straf
griffie, of ondergeschiktheid van al het 
personeel aan den bureelche/? 11 Maart. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van B e
roep. (A111btenarenwet 19ll9 Art. 69). - Een 
krachtens art. 61 der A 111btenarenwet 19ll9 
terecht niet ontvangen beroep blijft niet
ontvankelijk, ook als bij het verzet, gericht 
tegen de beschikking van den voorzitter, het 
begane verzui111 wordt hers teld. H ieraan doet 
niet af, dat het begane verzui111 wellicht niet 
aan nonchalance van den klager te wijten 
is en even111in ,dat diens wederpartij bericht 
heef t geen bezwaar te hebben tegen verdere 
behandeling van het beroep (niet-lijdelijk
heid van den a111btenarenrechter ). 

28 April. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (A111btenarenwet 19ll9 Artt. 1 en 58 
5e lid). - De werkster bij het Groote Gast
huis te H aarle111 ( een ge111eente-instelling, 
ofschoon geen eigendom der gemeente) is 
ambtenaar in den zin der Ambtenarenwet 
1929. - Voor haar staat evenwel geen ad,. 
ministratief beroep (beroep op het Scheids
gerecht voor de werklieden in dienst der ge
meente Haarl e111) open, zoodat zij in haar 
beroep op het Ambtenarengerecht ontvanke
lijk is. 12 M ei. 

- Uits'J)raak van den Centralen Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 19ll9 Art. 58 Je 
lid) . - Geen strijd met eenig algemeen ver
bindend voorschrift . H et door klager als zoo
danig aangehaalde artikel is te dezen niet 
toepasselijk, ver111its het ontslag van klager 
is gegrond op een ander artikel, hetgeen 
klager had kunnen begrijpen en waaromtrent 
hij aan alle onzekerheid een einde had 
kunnen maken. H et ontslagbesluit behoefde 
niet 1net zooveel woorden in te houden, dat, 
naar het oordeel van B . en W.~ uit een 
oogpunt van ge111eentebelang geen bezwaar 
tegen het ontslag bestond, vermits dit oor
deel reeds uit het bestaan van dit besluit 
blijkt. - Geen détournement de pouvoir. 
Omschrijving van het begrip "reo1·ganisatie 
van den dienst". 12 M ei. 

- Uitspraak van den Central en Raad van 
B eroep. (Am btenarenwet 1929 Art. 3 lid 3). 
- Uitspraak of advies? Ofschoon het ambte
narenreglement de beslissing van het Scheids
gerecht een uitspraak noemt, blijkt uit dat 
1·eglement voldoende, dat het Scheidsgerecht 
slechts adviseerende bevoegdheid bezit. T e
gen een zoodanige "uitspraak" is het beroep 
niet-ontvankelijk, daar hier niet de beslis
sing 111et uitsluiting van de administratieve 

organen aan het Scheidsgerecht is opge
dragen. 12 M ei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 1929 Art. 58 Je 
lid). - Indien aan een administratieve in
stantie (i . c. Scheidsgerecht Noord-H olland) 
de bevoegdheid is gegeven zich uit te spre
ken omtrent de vraag, of - afgezien van 
schending van het recht des ambtenaars -
wellicht in strijd met de billijkheid te zijnen 
aanzien is gehandeld of besloten, komt ge
lijke bevoe gdheid ook toe aan een eventueel 
hoogere administ1·atieve instantie en aan den 
Centralen Raad van B eroep. 19 Mei. 

- Uitspraak A 1nbtenarengerecht A 1nsterdani. 
( A111btena1·enwet art. 58 Je lid j 0

• art. 116). 
- Indien 1naandelijks aan een ambtenaa1· 
een uitbetaling van salaris wo,·dt gedaan, 
1noet in het alge111een elke uitbetaling wor
den aange,nerkt als een handeling tot uit
voering van een besluit van een overheids
orgaan, dat de uitbetaling verricht of doet 
verrichten. - De gemeenteraad was niet 
gerechtigd, bij verordening van 21 Jul i de 
geldelijke aanspraken, welke klagen hadden 
verworven niet betrekking tot het verl eden, 
in te perken door aan de verordening terug
werkende kracht te verleenen tot 1 Jan., 
ook niet al heeft de Raad 111oeten zwichten 
voor den drang der rijksoverheid. l1 et be
sluit van B. en W. tot inhouding op de uit 
te betalen niaandelijksche ter111ijnen van het 
salaris mist dus rechtskracht. 31 Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B ero ep. ( Ambtenarenwet 1929 a,·t. 104 ). -
Naar het oordeel van den Centralen Raad 
van B eroep moet het woord "veroo,·deeling" 
in bovengenoe1nde bepaling rui1ner worden 
uitgelegd dan de letterlijke beteekenis aan
geeft, zoodat daaronder ook 1noet wo,·den 
verstaan zoodanig dictum eene,· uitspraak, 
waardoor alsnog een besluit, handeling of 
d,i.l.den van het betrokken ad1ninistratief 01·
gaan met betrekking tot den in het gelijk 
gestelden ambtenaar wordt ve,·eischt. 

2 J uni . 
· - Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 3 November 1936, S. 779 , tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 125, 
eerste lid, onder e van de Ambtenarenwet 
1929, tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan den Regeeringscommissaris 
voor de hulpverleening aan de melkvee
houderij . S. 662. 10 J un i. B lz. 351. 

- Uitspraak van den Centralen Raad. (Amb
tenarenwet 1929 art. 3 lid 2 sub b). - Een 
advies, uitgebracht ter zake van het voorne
men den betrokken ambtenaar ontslag te 
ve1·leenen als straf, kan niet gezegd worden 
te zijn verstrekt niet betrekking tot het aan
gevall en besluit, waarbij den klager wegens 
ongeschiktheid eervol ontslag is ve1·leend. 
Mitsdien is de C. R . v. B. niet ·in eersten 
en eenigen aanleg bevoegd in casu uitspraak 
te doen. Verwijzing naar het bevoegde anib
tenarengereeht. 23 J uni . 

- Uitspraak van den Centralen Raad vau 
B eroep . ( A1nbtena1·enwet 1929 art. 58 Je 
lid). - Nu de desbetre ffende bepaliny 011,

t,·ent het ontslag inhoudt, dat dit kan wo1·
den verl eend, zoo bepaalde omstandigheden 
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zich naar het oordeel van Bu1·ge1nees te1· en 
Wethouders voo1·doen, is aan den ambtena
renrechte1· een 001·deel ove1· het al dan niet 
aanwezig zijn dier omstandjgheden onttrok
ken . - Niet is gebleken van een onofrbaar 
of onredelijk motief, waardoor B. en W . bij 
het nemen van het besluit zouden zijn ge
leid, dus geen détournement de puuvoir. 

14 Jul i. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58 , l e 
en 2e lid). - Naw eeën van d e W ereld
Jamb o1·ee. - liet optreden van den klage1· 
als poli tieagent tegenove1· een afdeel ing van 
de I{oloniale Rese1·ve was onhoff elijk en 
noodeloos d1·eigend. Klager was mitsdien 
strafbaar, immers in overtreding zijner ambts
instructie. - D e hem te die1· zake opgelegde 
straf is echter in verband met verzachtende 
omstandigheden ( de recalcitrante houding 
·van den bevelvoerenden lui tenant) t e zwaar. 

14 Jul i. 
- Uitspraak van den Cent?·alen Raad van 

Bero ep. ( A 1nbtenarenwet 1929 art . 58 l e lid 
j 0

, 5e lid). - E en besluit tot tenu-itvoe1-leg
ging van een des tijds voo1·waardelijk gege
ven ontslag-als-straf is een besluit , waar
tegen de ambtenaar in be1·oep kan komen, 
daar het wel zou kunnen strijden m et eenig 
to epasselijk algemeen ve1·bindend voorsch?'ift . 
- l. c. stond voor den ambtenaar admini
stratief be1·oep niet open, zoodat hij do01· 
den ee1·sten 1·echter in zijn beroep had be
lworen te w01·den ontvangen. 14 J uli. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep . (Ambtenarenwet 1929 art. 58 5e en 
l e l id). - Stond voor eischeresse administra
tief be1'0ep (i.c. bero ep op de Kroon) open te
gen het bestreden besluit ? N een. - H et bestre
den besluit ve1·klaart de C . R. v . B. -in tegen

.stelling tot het A mbtena1·engerecht - nietig, 
daar het strijdt m et die bepaling der ge-
1neentelijke verordening, waa1·bij ook aan 
een ontslagen ambtenaar (en niet all een aan 
hem, die zonde1· ontslag van zijn werkzaam
heden wordt ontheven i . v. m. de opheffing 
zijner betrekking) wachtgeld wordt verze
kerd. - Ouderdomspensioen, genoe1nd in 
evengeze gde verordening, omvat niet ver
vro egd oude,·domspensioen. - (Zie omtrent 
een en ander het K . B . van 4 April 1938, 
n°, 28, hie1·voor blz. 549 ) . 21 J uli. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Be1·oep. ( Ambtenarenwet 1929 a1·t . 73). -
l'lu aannem elijk is, dat de niet gewaanne1·k
te afschrift en, waaruit het dossier voor een 
deel bestaat, ove1·eenstemmen m et de oor
spronkelijke stukken, mist de grief , dat ver
weerder zich nie t gehouden hee ft aan het 
bepaalde bij art. 73 , lid 1 (tweeden zin), der 
Ambtenarenwet 1929, beteekenis , 28 J uli. 

- Uitsp1·aak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 24.) -
De onderwijze1· aan een gemeentelijke school 
wordt niet r echtst,·ee ks in zijn belang ge
trof fen door een besluit van den Minister 
van O. K. en W., waarbij deze weige,·t aan 
de gemeente het supplement salaris, waarop 
de onde1·wijzer nog meent r echt te heb ben, 
eventueel ten last e van 's Rijks kas te ver
go eden . 6 October. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B ero ep. ( Ambtenarenwet 1929 art . 58 1e 
lid.) - G1'0nd van ontslag kan alleen. zijn 
een in het toepasselijke 1·egl em ent geno emde 
grond. 1. c. l evert "aanstelling in een an
deren (lag eren) rang" niet een zooda11igen 
g1·ond op, daar het bes tred en beslui t niet een 
disciplinaire straf oplegt. 6 Octob er. 

-- Uitspraak van den Cent1·alen Raad van 
B ero ep. (Ambtenarenwet 1929 art , 58 l e 
l id.) - H et besluit , waa1·bij den ontslagen 
arbeidscontractant wordt geweige1·d een i•aste 
aanstelling als ambtenaa1· te verl eenen, is 
nie t g enonien ten aanzien v an e t n anibte
naar als zoodanig, ook al is betrokkenP des
tijds ,nogelijk ambtenaar ge u;eest. 

6 Octob er. 
- Besluit tot wijziging van de artikelen 16 

en 17 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit. 
S. 353. 27 October. Blz. 522. 

- Uitspraak van den Cent1·alen Raad van B e-
1·oep. (Ambtenarenwet .1929 art. 58 l e lid.} 
- h nplici •• : het bervep t e{J en een besluit, 
waarbij gezegd wordt, dat niet wordt te,·ug
gekorn en op een vi·oeger - inmiddels onaan
tastbaar geworden - besluit is niet zonde,· 
m eer ongeg1·ond, indien n .l. het vro ege,·e be
.sluit den · ambtenaar niet bekend is geweest, 
en evenmin indien het niet doo,· hem kon 
worden herkend, als een besluit, waartegen 
hij in bero ep kon kom en. - Explicite: fei
ten en omstandigheden, waa1·uit wo1·dt afge
l eid, dat het eene noch het andere geval 
zich te dezen vo o1·do et. 2"1 October. 

- Uitspraak van den Cent1·alen Raad van 
B ero ep . ( A mbtena1·enwet 1929 art. 58 l e 
l id.) - H et besluit , waarbij den eervol ont
slagen ambtenaar een jaarlijksche ,,·u·itkee-
1·ing" is toegekend tengevolge van een "re
gel in g" tusschen Gemeentebes tuur en bei1·ok
kene, is niet een algemeen verbindend vo or
schrift. - H et aangevallen he3luit, waarbij 
het Gem eenteb estuur eenzijdig die uitkeerin11 
aanzienlijk vermindert, strijdt niet met eenirr 
zoodanig voorschri ft . (lmplicite: het in de 
eerste alinea genoenide besluit mag ook niet 
beschouwd wo1·den als een ov ere enk~ ;nst in 
den zin van het B. W.: art . 1374, ee1·ste en 
tweede lid, B. W . wo1·dt im,ners ook niet 
to epasselijk geacht). 27 October. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 a1·t . 58 l e 
l id) . - M et algemeen ve,·bindende voor
schriften noch m et algenieene r echtsbeginse
l en is in sti·ijd een besluit tot wijziging van 
een wacht{Jeldver01·dening, ook al worden 
eenmaal toegekende wachtgelden daa1·doo1· 
aan getast; ·van terugwe1·kende kracht di e1· 
wijziging ( hetgeen niet geoo1·loofd zou zijn, 
aldus implicite) is in casu geen sprake. 

10 Nove,nbe,·. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. ( A m.btenarenwet 19 129 Art. li!2 jis 
artt. 119 en 115 ) . - Het 2e lid van artikel 
122 moet aldus worden uitgelegd, dat het 
inge volge a1·t . 119 beschikbare deel van be
zoldiging of, als in casu, wachtgeld ve,·
deeld moet w01·den zonde1· tusschen de ver
schill ende inschulden eenig onderscheid te 

· maken, waa1·uit volgt dat bij de ve1·deeling 
van dat beschikbare gedeelte de ve1·schitl en
de vo1·de1·in{Jen, moeten worden op{Jenomen 
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voor het voll e bedrag, waarna de verdeel ing 
pondspondsgewijze over die vorderingen moet 
geschieden. Een vorde,·ing tot verhaal van 
onderhoud moet, voorzoove,· deze uit het be
schikbare gedeelte nie t is voldaan, d,·ukken 
op het z.g. niet beschikbare gedeelte. 

17 N oveniber. 
- Uitspraak van den Cent ralen Raad van 

B eroep . (Ambtenarenwet 1929 a,·t . 58 Je 
lid ; Al gem. Rijksambtenarenregle,nent art. 
98 ). - Onder "ongeschiktheid" van een 
ambtenaar voor zijn betrekking 11ioet wor
den verstaan het op grond van het behept 
zijn met eigenschappen van karakte,·, geest 
of gemoed, niet passen voor de desbetref
fende ambtelijke betrekking, hetwelk moet 
blijken uit een handeling of gedraging, of 
handelingen of gedragingen van den 'betrok
ken ambtenaar. De beoordeelinri van dit 
feit of deze feiten is in art. 58 1~ lid A.W. 
1929 uitdrukkelijk opgedragen aan den ,·ech
ter. die daardoor niet treedt in het beleid 
van het betrok ken ad,ninistratieve orgaan. 

24 November. 
- Uitspraak van den Cent,·alen Raad van 

B eroep. De zaak- Oss. ( Ambtenarenwet 1929 
artt. 24 en 58 Je l id). - Belang. De mili
taire ambtenaren zijn in hun belang getrof
fen, aangezien " belan g" ook omvat niet di
rect materieele factoren als reputatie en pro
m otie- kans. - Détournement de pouvoir is 
niet aanwezig, want niet is gebleken, dat 
den Minister van Ju.~titie de f eiten en om
standi gheden, welke he1n tot den bestreden 
maatregel hebben gevoerd, nie t zóó, als hij 
ze m ededeelt , voo,· oogen hebb en gestaan ; 
in het midden wordt gelaten, of die feiten 
en om-~tandigheden overeenste1nmen ,net de 
werkelijkheid. 22 Dece,nber. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58 Je 
l id). - Détournement de pouvoir? Aange
nomen dat de bevoegdheid tot overplaatsing 
van den ambtenaar sl echts verl eend is tot 
het bevorderen van de goede uitoefening 
van den dienst bij het wapen de,· K onink
lijke Ma,·echaussee, dan bracht in casu dat 
do el ove,·plaatsing met zich mede. 

22 December. 
Arbeidswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Arbeidswet 

1919 art . 1 ; S v. art. 359 ) . - T ot de werk
zaamheden, in een onderneming van tuin
bouw, welke volgens art. 1 der Arbeidswet 
niet onder arb eid in den zin dier wet zijn te 
verstaan, b ehoort - b ehoudens h et, hier niet 
ter sprake komende bepaalde in art. 1, :lle 
lid onder b - de afzet van de in die onder
nemingen gekweekte producten en daarmede 
alle werkzaamheden , wel ke voor dien afzet 
noodig zijn, de administratieve inbegrepen, 
ook als zij geschieden in een gezamenlijke 
veilingsonderneming. [Aldus ook Adv .-Gen. 
Wijnveldt]. - Indien de door req. gegeven 
feitelijke uiteenzetting juist zou zijn, had de 
R echtb. niet tot een veroordeeling mogen 
komen. De Rechtb. hee ft derhal ve die voor
stelling ten onrechte niet nader onderzocht. 
Haar bewezen verklaring, dat op het kantoor 
van de veilingvereeniging arbeid, in den zin 
der Arbeidswet - werd verricht - is niet 
behoorlijk met redenen omkleed. [De Adv.-

Gen.: H et onderzoek is daarom onvolledig, 
omdat niet blijkt, wat in de veilingonder
neming geveild wordt; de dagv. hee ft het 
bezwaar dat dpze ook enkel spreekt van vei
lingonderneming.] 11 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeidswet 
artt. 1 en 2). - De Kantonr. heeft in het 
bestreden vonnis overwogen, dat de ruimte, 
waarin de werkzaamheden van het schou
wen der eieren plaats had, eene werkplaats 
is in den zin van art . 2 Arbeidswet en wel 
op grond, dat aldaar de partijen eieren, zijn
de handel swaar, m et het oog op den verkoop 
in het kl ein plachten te worden verpakt . 
Deze besl issing vindt steun in art . 2 Arbeids
wet. De f eitelijke ondergrond van dit oor
deel, welke in de bewezenverklaring is terug 
te vinden, is - nu het een Kantongerechts
vonnis betreft, hetwelk de gronden inhoudt, 
waarop het is oewezen, in cassatie onaan
tastbaar. - Hieruit volgt, dat, wat er ook 
moge zijn van de vraag, of het schouwen 
van eieren moet beschouwd worden als het 
tot verkoop of gebruik geschikt of meer 
geschikt maken van die eieren, dit schou
wen in elk oeval was arbeid in een fabriek 
of werkplaats. - [Anders Adv .-Gen. Wijn
veldt, die van oordeel is, dat het schouwen 
van eieren niet een handeling is waardoor 
die voorwerpen voor verkoop of gebruik ge
schikt of meer geschikt worden gemaakt , 
terwijl - zij het dan dat het schouwen ge
schiedde in de bessloten ruimte der eieren
pakkerijonderneming - echter niet meer is 
bewezen verklaard dan het schouwen.] 

16 Mei . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Arbeidswet 

1919 art . 2; W et R. 0. art. 99). - De 
grief, dat de Kantonr. ten onrechte heeft 
aangenonien, dat de ondernemino van req. 
te beschouwen is als een onderneming in den 
zin van art. 1 j 0 art. 2 der Arbeidswet 1919 , 
daar toch het schrappen en schoonmaken van 
kaas volstrekt niet zou zijn een geschikt of 
meer geschi kt maken van de kaas tot den 
verkoop of gebruik, kan niet tot cassatie 
leiden. De Kantonr. toch heeft als bewezen 
aangenomen, dat de door N. verrichte werk
zaamheden vlaats hadden in de nader aan
geduide ruimte, waar " anders dan uitslui
tend ten behoeve eener aldaar geves tigde 
huishouding placht gewerkt te worden aan 
een ten behoeve van het tot verkoop en 
gebruik meer geschikt maken van kaas" , en 
daar de grief hierop neerkomt, dat deze 
bewezenverklaring, als st eunend e op onvol
doende gronden, niet naar den eisch der wet 
met redenen is omkleed, kan zij, ingevolge 
art. 99 lid 2 Wet R . 0. , geen grond voor 
cassatie opleveren. - [Anders implicite Adv.
Gen. W ijnveldt, die meent, dat het vonnis 
voorzoover het een strafbaar verklaring en 
veroordeeling bevat moet worden ve,·nie
ti gd, omdat, waa,· het all een gaat over 
schrappen en schoonmaken van kaas, het 
middel gegrond nioet worden geacht.] 

16 Mei . 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Sv . artt. 

358 en 423 ; Arbeidswet 1919 art. 76). -
De grief , dat de R echtb . ten onrechte het 
door haar gewezen verstekvonnis en het 
daarbij bek?-achtigde vonnis van den Kan-
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tonr. niet in hun geheel heeft vernietigd, 
wijl het laatstge,nelde vonnis niet het den 
req. telastegelegde bevatte, is ongegrond, 
daar 's Kantonrechters vonnis ,nondelin{I is 
gewezen, voor welk geval, ingevolge art . 
398, 6° Sv . i. v . ,n. de Ministerieele voor
schriften, voor den inhoud der t.l.l. ve,·wij
zing naar de dagv . in de Aanteekening van 
het vonnis is toegelaten, welke verwijzing in 
de A anteekening van voor,neld vonnis voor
ko1nt. - Req.'s voor de Rechtb. gevoerd 
verweer: ,, Wanneer ,nijn thuiswerkers te 
lang werken, dan geschiedt dat zonder dat 
ik het kan beletten. Mijn ,neesterknechts 
controleeren regel,natig. Een afdoende con
tróle is practisch on,nogelijk, enz.'' is niet 
een verweer als bij art. 358, lid 3, i. v. ,n. 
de artt. 415 en 425, Sv. bedoeld, waaro,n
trent de Rechtb. bepaaldelijk eene beslissinp 
had ,no,:ten. geven, daar bij gegrondbevin
ding van dit verweer vrijspraak had ,noeten 
volgen, zoodat in de bewezenverklaring de 
verwerping van het gevoerde, op art. 76 
Arbeidswet 1919 steunende verweer, ligt op

·gesloten. [Anders Adv.-Gen. Wijnveldt]. 
• 16 M ei. 

- Arrest van den Hoog en Raad. ( A ,·beidswet 
1919 , artt. 24 en 83). - Art. 83 , l id 6 der 
A,·beidswet 1919 kan slechts toepassing v in
den , waar de overtreding, behoudens nadere 
verantwoording voor den R echter, op eigen 
gezag werd begaan, o,ndat een regelmatige 
vrijstelling van het overtreden verbod niet 
kon worden afgewacht of de wet daarin niet 
voorzag . Aan dat voorschrift kan de Rech
ter niet de bevoegdheid ontleen en o,n, in
dien het bij de wet tot oordeel en aange we
zen ad,ninistratief gezag weigert een aange
vraagde en door de wet toegelate1> vrijstel
l ing te verleen en , doch de betrokkene, daar
in niet berustend, niette,nin het verbod over
t?-eedt, dit f eit niet strafbaar te verklaren 
op gronden, welke hierop neerko,nen, dat 
naar zijn oordeel bij bedoelde weige,·ing aan 
de 01nstandigheden niet de juiste waa,·de is 
toegekend . - De R echtb . heeft aan art . 83, 
lid 6 een toepassing gegeven, welke ,net 
haar wezenlijken inhoud in strijd is . lAnders 
Adv.- Gen. W ijnveldt .] - De zaak naar de 
R echtb . teruggewezen in verband m et een 
door gereq. daar gevoerd tweede verweer, 
dat do o,· d e R echtb. onbeslist is gelaten. 

27 Juni . 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( Arb eidswet 

1919 artt . 21 en 68.) - De o,nstandigheid, 
dat, ingevolge art. 21 der A r beidswe t 1919, 
een arb eider, die lange,· dan twaalf u,·en 
per wee k arb eid pleegt te .verrichten bttiten 
fabri eken of werkplaatsen , kantoren, enz., 
in die inrichtingen geen arb eid ,nag ver
richten anders dan Mj of krachtens Hoo/d
stttk I V ~ 2 der wet t. a. v . zijn arbeid btti
ten die inrichtingen is bepaald, brengt niet 
,nede, dat t. a . v . den arb eid, door zoodani
gen arbeider in een kantoor verricht, niet 
~ouden gelden de voorschriften in § 6 be
tref / ende arbeid in kanto,·en gegeven . Zoo
danig e arb eid wordt dtts door de bepal ingen 
,,an beide genoe,nde paragrafen beheerscht. 
- De R echtb. hee ft dus, na te hebben vast
gesteld, dat de K. - behalve andere werk
uiam,heden - toch ook geregeld eenigen 

tijd per wee k kanto orwerkzaa,nhed cn op het 
bedo elde kantoor verrichtte, te,·echt aange
no,nen, dat te dien aanzien dan ook aan het 
voo,:schrift van art . 68, l id 1, aanhef en 
sub a der wet ,noest worde_n voldaan. 

31 Octobe,·. 
- Arrest van den H.,oog en Raad (Arb eidswet 

1919 artt. 24 en 28). - Het door ,niddel 
van een zandzuiger baggerspecie uit bakken 
zuigen en spuiten naar de plaats,_ waa,· het 
weglichaa,n ,no,et ko1nen, val't onder "het 
,net baggerwerktuige11, loss.en van de bag
gerspecie''. ver,neld sub b van de beschik
king van den M inister van Social e Zaken 
van 21 F ebruari 1938 (Wet van 21 Febr. 
1938 n°. 36) berustende op art . 28, lid 5 
der A,·beiif,swet, terwijl de .bij de bewezenver
kla,·ing o,nschreven werkzaa~nheden de,· ge
noe,nde çi,rb eiders [het opwerpen van da1n-
1nen en het plaatsen van schotten ont het 
opgespoten zand in de gewenschte richting 
te l eiden] naar haar aard m et dat lossen 
direc~ verban4 hielden in den zin als onder 
b bedoeld. 28 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Arb e·idswet 
1919, art. 1 ; Wet N otarisa,nbt. art. 1.) -
De stelling van req., hierop berustende, dat 
ttit de wet op het N ota1·isambt - in het bij
zonder uit art . 1 - blijkt dat de notaris 
anibtenaa1' is in den zin der wet en dus niet 
een vrij beroep uitoef ent, zoodat art. 1, Se 
lid onder c der Arbeidswet 1919 niet op het 
kantoor van een notaris van toepassing is, 
is niet juist, daar toch art. 1, lid 3, onder 
c uitdrukkelijk notarissen noemt onder de 
personen, die een vrij be,·oep ttitoefenen, 
waaruit volgt , dat voor de toepassing dier 
wet kantoren van notarissen m et onderne
mingen gelijk gesteld zijn. - Het ,niddel 
stellende dat de wet zulks ten onrechte heeft 
gedaan, wijl zij notarissen niet als personen, 
die een vrij beroep uitoefenen, mocht be
uhouwen, kan dan ook niet tot cassatie lei-
den. 5 December. 

ArmenweL -
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39bis.) 

- De bewoordingen .v.an het eerste iid bie-
den geen genoegzamen grond voor een uit
legging van dat voorschrift, kracht ens welke 
het op zich nemen van de kosten van ver
pleging door het bestuur der gemeente, waar 
het incident plaats vond, en het verzoek van 
dat bestuur aan Ged. Staten tot het nemen 
van een beslissing terzake nog tijdens het 
verblijf van den zieke in de ziekeninrichting 
zouden mo_eten hebben plaats gevonden. 

4 Januari. 
- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 20.) -

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijzi
ging van het reglem ent van het burgerlijk 
armbestuur, strekkend tot verh.ooging van 
de belooning van den administrateur dier 
instelling, nu de sinds de opdracht der 
functie van administrateur aan den betrok
kene verloopen spanne tijds vooralsnog te 
kort moet worden geacht om te beoordee
len, of voor verhooging van de tegemoet
koming redelijke grond aanwezig is . 

4 Januari . 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). -

De omstandigheid, dat de aan den arm-
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lastige uitgekeerde steun te gering was om 
in het noodzakelijk levemonderhoud van 
zijn gezin te voorzien, kan op zichzelf geen 
grond zijn om te beslissen dat hier afschui
ving in het spel is. - W el heef t de dienst 
van maatschappelijk hulpbetoon den terug
keer van den armlastige naar zijn v,·oegere 
woonplaats door het verleenen van onder
steuning mogelijk gemaakt, doch deze dienst 
hee f t op de wilsvorming van den ar,nlas
tige geen invloed uitgeoef end, daar het de 
at1nlastige zelf is geweest, die er alles op 
heeft gezet om naar zijn vroe geren woon
plaats terug te keeren. 5 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 40. ) -
Nu vaststaat, dat het genieentebestuur van 
B . de ar,nlastige naar E. heeft doen ver
voeren, terwijl dit bestuur niet ande,·s kon 
verwachten, dan dat de armlastige, die zon
der middelen van bestaan was, te E. onder
steuning zou behoeven, welke haar aldaar 
ook inderdaad verl eend is moeten worden, 
heeft dit bestuur zich aan afschuiving schul
dig gemaakt. Daaraan kan niet afdoen de 
omstandigheid, dat de armlastige zich niet 
uit eigen beweging naar B. heeft begeven, 
maar dat zij daarbij gehandeld hee ft op 
aandringen van haar werkgeefster en van 
een familielid. U Januari. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 34 j<. 
art. 95.) - W el zullen van een gewijzigde 
regeling der geneeskundige armenverzor
ging door aanstelling van een derden ge
meentearts voor een afzonderlijk deel der 
gemeente de beide gemeenteartsen, die tot 
dusver de a,·,nenpraktijk uitoef enen, in zoo
ver nadeel ondervinden, dat met de ver
mindering van werkzaamheden als zoodanig 
ook de belooning, die zij in deze bijbetrek
king ontvangen, verlaging zal ondergaan, 
doc h nu niet is gebleken, dat die verlaging 
voor deze artsen, die een behoorlijke prak
tijk hebben, van zooveel beteekenis zou zijn, 
dat wegens dit bezwaar de onde,·havige 
niaatregel achterwe ge zou behooren te wor
den gelaten, hebben Ged. Staten ten on
rechte het desbetreff end bezwaar van den 
inspecteur gegrond verklaard. 9 Februari. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.) -
Een geval van afschuiving doet zich niet 
voor, nu vaststaat, dat Maatschappelijk 
H ulpbetoon tot de verhuizing van den arm
lastige hee ft mèegewerkt op zijn eigen ver
zoek, waa,·bij hij overlegde een verklaring 
van zijn huisarts omtrent de dringende 
wenschelijkheid van verandering van woon
plaats, bevestigd door twee andere genees
kundig en. Veeleer brengt een juiste opvat
ting van armenzorg mee, dat in zoodanige 
omstandigheden het orgaan van armenzorg 
zoo mogelijk tot de verhuizing dient mede 
te werken, al wordt daardo o,· de gemeente 
van vestiging met de zorg voor het gezin 
bezwaard. 14 Februari . 

- Koninklijk besluit . ( Armenwet art. 15.J -
T en onrechte is de toestemming tot het hou
den van een collecte geweigerd aan een ver
eeniging, die zich inzonderheid voor een vrij 
talrijk volksdeel eener bepaalde gezindte de 
bestrijding van de tuberculose ten doel heeft 
gesteld, oo·k al mocht hel aantal ingezete
nen der onderhavige ge11ieente, dat hulp 

o~tvangt van bedoelde vereeniging, gering 
zi3n. 18 Februari . 

- K oninklijk besluit. ( Armenwet art. 15. ) -
W aar de onderhavige instelling van betrek
kelijk weinig omvangrijken opzet is en haar 
zorg grootendeels uitstrekt over blinden in 
de provincie Utrecht en wel voornamelijk 
in de gemeente Utrecht is een dergelijke 
instelling in gemeenten, gelegen buiten dat 
gebied, niet te rekenen tot dezulke, die in 
de eers te plaats aanspraak op het houden 
van een coll ecte aldaar kunnen ,naken. T e
recht is de gevraagde toestemming gewei
gerd, nu te verwachten was, dat door het 
toestaan der coll ecte andere, inzonderheid 
plaatselijke, instellingen gevoelige schade 
zouden ondervinden. 21 F ebruari. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39.) -
Nu ten aanzien van een sedert 11 M aart 
1936 in de tot een krankzinnigengesticht be
hoorende aangewezen inrichting opgenomen 
armlasligen krankzinnige op 18 Febr. 1931 
een verklaring als bedoeld in art. 39, 4e lid 
is afgegeven, behooren de kosten van de 
verpleging van den patiënt in die aange
wezen inrichting te worden voldaan uit de 
kas van de ge·,neente, waar de verpl ee gde 
op den laatstbedoelden datum wnonplaats 
had in den zin van het B . W. 

25 Februa·ri . 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art . 20.) -

Waar de verordening voor den gemeente
lijken dienst voor maatschappelijk hulpbe
toon den ge11ieenteraad alreeds vrijlaat in 
de benoeming van twee zijne,· leden in het 
bestuur dier instelling, behoort voor het 
overige, voor een goeden gang van zaken, 
op de sa11ienstelling van het bestuur een 
gepaste invloed aan B. en W . te worden 
gelaten, en beho01·t deze invloed niet te 
worden bepe,·kt door de benoeming van vier 
l eden uit de ingezetenen, geen lid van den 
ge,neenteraad zijnde, in plaats van als tot 
dusverre uit een voordracht van B . en W. , 
slechts op aanbeveling van dit coll ege te 
doen geschieden. 15 Maart . 

- Arrest van den H oogen Raad. (R v. art. 
345; Ar,nenwet a,·tt. 63, 66). - Wanneer de 
appelleerende partij ( Maatschappelijk H ulp
betoon), overigens haar verzoek handhavend, 
erover klaagt, dat een zeker ve,·haalsbedrag 
door den Kantonrechter te laag is gesteld 
(lager dan zij heeft verzocht), mag de 
Rechtb. - nu de andere pa,·tij niet appel
l eerde - dat bedrag niet op een lage,· be
drag (i. c. op nihil} stellen. Hierdoor heeft 
de R echtb. de g,·enzen van het hooger be
roep ovenchreden. [Anders P roc.-Gen. B e
sier ,net betoog, dat, nu het hooger beroep 
onbeperkt is ingesteld, de hooge,·e rechter, 
krac htens het devolutie/ ka,·akter van het 
hooger be,·oep, de zaak in haa,· geheelen 
omvang mocht beoo,·deelen, hetgeen dus ook 
kon strekken ten nadeele van den appellant]. 
De R echtbank heef t bij de vaststelling van 
het verhaalsbedrag gehandeld in strijd met 
de bepaling van art. 66, tweede lid Armen
wet. [Anders Proc.-Gen.]. 25 April. 

- K oninklijk besluit. (Armenwe t Art. 15.) -
Aan een vereeniging van breeden opzet als 
de Vere eniging tot chr. hulpbetoon aan tu
berculoselijders behoort de toestemming tot 
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het houden van een openbare inzameling 
slechts dan te worden geweigerd, indien ge
wichtige redenen zich daartegen verzetten. 
De omstandigheid, dat het aantal ingezete
nen der betrokken gemeente, dat hulp ont
vangt van genoemde vereeniging, ge,·ing is 
en ook overioens, de band tusschen de ve,·
eeniging en de burgerij dier gemeente niet 
veel betee kent, vormt geen reden van vol 
doend gewicht om die vereeniging, die zich 
inzonderheid voor een vrij talrijk vol ksdeel 
eener bepaalde gezindte de bestrijding van 
d' tuberculose ten doel heef t gesteld, bij 
soortgelij ke vereenigingen achter te stell en . 

6 M ei. 
- Jî oninklijk besluit . (A,·menwet art. 15) . -

Daar de "stichting tot ondersteuning en 
zedelijke ontwikkeling van hulpbehoevende 
blinden" te Utrecht van betrekkelijk weinig 
omvangrij ken opzet is en haar zo,·g g1'0oten
deels uitstrekt over blinden ïn de provincie 
Utrecht en wel voornam elijk in de gen,eente 
Utrecht, is zij in gemeenten, gel egen buiten 
het gebied, dat in hoofclzaak do or hare werk
zaamheid wordt bestreken, niet te ,·ekenen 
tot dezul ke, die in de ee,·ste plaats aan
spraak op het houden van een e collecte al
daar kunnen ,naken. M et name behoort de 
toestemming daa,·toe te worden geweigerd, 
indien t~ vc, .. wachten is, dat doo,· het toe
staan daarvan andere, inzonderheid plaatse
l·ijke instellingen, wien te d ezen aanzien 
redelijkerwijze voorkeur toekomt, gevoelige 
sthade zull en ondervinden. 25 11fei. 

- K oninkl·ijk beslui t. (Armenwet art. 89). -
Ook al wo,·dt een patiënt in een " aangewe; 
zen inrichting" opgenom en vóór de ver!da
ting, bedo eld in het 4e l id, door den des
kundige is afgegeven, zoo moet bij de be
slissing over de vraag , ten laste van welke 
ge,neente de verplegingskosten in de aange
wezen inrichting m oeten ko,n en, alléén m et 
het tijdstip van af gif te der· verklarin g wor
den rekening gehouden . 20 J uni. 

- K oninklijk besluit. ( A,·,nenwet art. 39). -
Uit de toeze gging van het gem eenteb e:; tuu,· 
(ingevolge art . 3 K . B . 18 S ept. 1912 n°. 
26) dat het bereid is de verplegingskosten 
van den armlastigen k,·ankzinnige voor re
kening der ge1neente te nemen, is voor de 
ge,neente jegens het gestichtsbes tuu r eene 
in rechte tot gelding te brengen verbintenis 
geboren, welke niet door een eenzijdige han
deling van het gem eentebestuur (int,·ekking 
der bereidverklaring) ongedaan kan worden 
geniaakt . 80 J uni. 

- Koninklijk besluit. ( A ,·,nenwet art . 39) . -
Wanneer een krankzinnige, vóórdat de ."ech
terlijke machti ging was aangevraagd, uit 
nne gemeente is v.ertro kken zonder dat 
eenige band he111 noo aan deze gem eente 
bindt, kan zij niet meer als zijne woonplaats 
1J001· d e to epassing van art. 89 worden ucw · 
gem erkt. 80 J uni . 

- ](oninklijk besl'Ui t. (il rmenwet art . 39;. -
Patiënt kan niet geaclit worden op het tijd
stip, waarop de rechte,·lij ke machtiging ice,·d 
aan(levraagd, woonplaats te hebb en gehad 
in de gem eente N. , aangezien hij deze ge-
1nel n te tevoren had ve1·laten om, z ich te ves
tigen te W. Daaraan do et nie t af , dat hij 
knrt 11 a die 1Jestig·ing, en nadat het he,n t e-

vo ,·en ve,·leend ontslag uit den ,nilitairen 
dienst was ingetrokken, administratie f we
der is ingedeeld bij de groep politietroepen 
te N ., daar een zoodanige louter administra
tieve ,naatregel niet kan m edebrengen, dat 
de gem eente N., nadat hij deze een,naal 
mette,·woon verlaten had om zich te W . te 
vestigen, weder den woonplaats van den 
betrokkene zou wo,·den. Ook de ge,neente 
W . kan niet als woonplaats worden be
schouwd, daar el ke band tussc hen deze ge-
1neente en den patiënt is verbroken, toen hij 
deze gem eente verliet, nadat zijn ontslag uit 
den militairen dienst was ingetrokken e,i in 
verband daarmede zijn tewerkstelling als 
1·ijkswe1·kman te W . eindigcle. 2 J uli. 

- K oninklijk besluit . (A,·,nenwet art. 40). -
Een geval van afschuiving do et zich voo r, 
nu het burgerlijk a,·,nbes tuu,· te G. aan den 
a,•mlastige een bijdrage in de kosten van 
zijne ve,·huizing naar W. hee f t ve1·st1·ekt , 
hoewel dit bestuur ,·edelijkerwijze kan ver
waehten , dat de armlastige te W . e,;cnmin 
als te G. in staat zou zijn om in z-iJn onder
houd te voorzien en hij de,·halve ook te W . 
ondente"nin(I zou behoeven, te,·wijl het ver-
11/.0 eden voor d e hand lag, dat hij Z'ijn toe
vlucht zou moeten zoeken in het yem cente
l-ijk verzorginyshuis te G., en het annb e
stuur de y evraagde onde,·steuning zel fs blijkt 
te hebben verl eend , zonder dat de a1'1nlas
ti ge een geldige reden &m naar W. te ver
lmizen had m ed egedeeld. 2 J uli. 

- ](oninklijk besluit. ( Annenwet art . 89). -
De gemeente waar de echtgenoot van de 
patiënte, die in een andere y en,ecnte in het 
bevolkingsregister is ingeschreven, doch de 
echtelij ke woning sede,·t drie jaren niet hee f t 
bezocht, meermalen nachtve,·bl-ijf houdt, mo et 
beschouwd wo,·den als eijn hoofdverblij f . 

16 J ul i . 
- K oninklijk besluit . (Ar,nenwet a·rt . 39bis). 

- 1'e1·echt hebb en Ged. Staten besl ist, dat 
art. 89bis geen toepassing kan vinden in een 
geval, waarin een ,n-inderjarig ,neisje, dat 
reeds bijna twee jaren bij hare gi·ootouders 
te G. in huis was, in een ziekenhuis moet 
worden opgenomen. Daa,•aan do et niet af , 
dat de moeder van het meisje haar hoofdver
blijf , dus ,neer duu,·zaa,n verblij f , te S. had, 
vermits aan art. 89 bis niet eene ui tl egging 
kan w01·den gegeven krachtens welke in een 
geval als het onde,·havige het m eer duur
zaam verblijf der m oeder in d e plaats van 
dat van het kind zou treden. 25 Jul i. 

- l(oninklijk besluit. ( Armenwet art. 39 .) -
Patiënte stond, toen in Oct. 1983 de ,·ech
terlijke ,nachtiging werd aangevraagd, on
de,· voo gdij van eene vereeniging te E ., 
zoodat de kosten ha1·e1· verpl eging door die 
ge1neente behooren te worden voldaan. 
D aaraan do et -niet a f , dat door haar 1n eer
de1·ja,·ig worden in April 1987 het wr ttelij k 
domicilie te E. een einde heef t geno,nen, en 
even,hin de omstandigheid, dat de verpleeg
kosten tot dien datum van andere zijde zijn 
voldaan. Ook het bij de wet van 21 J uni 
1985 S. 879 toegevoe gde nieuwe tweede lid 
van art. 89 kan in een en ander gee n ve,·
andering brengen, daar deze wet eerst op 1 
Aug. 1985 in werking is getreden, een tijd
stip, waarop de rechtspl icht de,· (!emeente 
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E. tot betaling der kosten reeds gevestigd 
was, en uit geen bepaling der aanv ullings
wet volgt, dat zij 1nede zou strekken om in 
reeds bestaande verplichtingen verande1·ing 
te brengen . 3 Augustus. 

- Koninklijk besluit . (Armenwet art . 15.) -
T erecht hebb en B. en W ., die het houden 
van een straatcoll ecte hadden to egestaan; af
gewezen het verzoek om op denzelfden dag 
eveneens aan de huizen te mogen coll ectee
ren. Tmniers, waar in de betrokken gemeen
te reeds een groot aantal collecten aan de 
huizen wordt gehouden, zou wanneer aan 
instellingen die tot nu toe slechts inzame
lingen op de openbare st1·aat hielden, werd 
to egestaan èn op straat èn aan de huizen te 
collecteeren, het aantal coll ec ten aan de 
huizen tot een ongewenscht aantal stijgen, 
waardoor aan de instellingen, die tot nu 
to e de collecten aan de huizen plegen te 
houden, nadeel zou worden toegebracht. 

S Augustus. 
- Koninkl ijk besluit . ( Armenwet art. 40). -

E en geval van afschuiving doet zich niet 
voor nu de armlastige door een kerkelijk 
armbestuur tot verhuizing naar V. is in 
staat gesteld, en eerst na zijn komst te V. 
het burgerlijk armbestuur in de vorige ge
meente tot restitutie aan het kerkelijk a1"1n
bestuur van de helft van het door deze in
stelling aan den armlastige verstrekt bedrag 
heeft besloten, waaruit volgt , dat dit besluit 
niet tot diens komst te V. heeft m edeg e
werkt. 3 Augustus. 

- Koninklijk besluit . ( Ar1nenwet art. 89.) -
Patiënte, als huishoudster in betrekking te 
H., hee ft , toen zij in overspannen to es tand 
deze ge1neente verliet, hare dienstbet,·ekking 
beëindigd en ook overigens alle band met 
die gemeente verbroken, daar als vaststaand 
mocht wo,·den aangeno1nen, dat zij niet mee,· 
bij haar werkgever terug zou keeren. Daar 
zij na dat vertrek gees telijk niet in staat 
was te achten tot vestiging van hoofdver
blijf elders, had zij, toen de rechterlijke 
machtiging werd aangevraagd, in geen ge
meente woonplaats. S Augustus. 

- Koninklijk besluit. ( A,·menwet art. 40). -
Een besluit van Ged. Staten tot afwijzing 
van een verzoek van een gemeentebestuur 
om wijziging van een vroeger door Ged. 
Staten genomen besluit, waarbij aan de be
t,·okken genieente werd opgelegd d e onder
steuningsplicht t en aanzien van een arm
lastige, is niet een beslissing ingevolge art. 
40, waarvan krachtens art. 40 bis beroep op 
de Kro on openstaat. 8 Augustus. 

- Koninklijk besluit. ( A..rmenwet A rt. 84 j 0
• 

art. 85). - Nu de inspec teur nie t voldo ende 
aannemelijk heeft ge11iaakt, dat het belang 
der volksgezondheid bepaaldelijk zou wo,·
rlen geschaad door opneming in de instruc
tie voor de gen,eentevro edvrouw van de be
paling dat de vroedvrouw, die in het huwe
lijk treedt, tenzij zij den 45-jarigen leeftijd 
reeds hee ft ·verv,dd, met ingang van den 
dag van haar huwelijk eervol wordt ont
slagen, hebben Ged. Staten ten onrechte het 
bezwaar van d en inspecteur tegen bedoelde 
bepaling ongegrond verklaard. 

19 Augustus. 
-- K oninklijk besluit . (Armenwet art. 40). -

H et medewerken· aan een poging tot reclas
seering op ir,,itia#ef van het Departement 
van Justitie had niet de bedoeling va,i af
schuiving. 24 Augustus. 

- K qninklijk besluit . (Armenwet art . 40) . -
Afschuiving is aanwezig, nu het bestuur der 
gem. instelling voor maatsch. hulpbetoon te 
H. niet heeft volstaan met aan den arm
lastige de kosten v.an zijn verhuizing naar A. 
te verschaf/en, doch hem bovendien uitkee
ringen zijn toegezegd en vers trekt, oni in 
A. in zijn onderhoud te voorzien, waa,·bij 
niet uit h.et . oog moet worden verloun, dat 
het hier betrof een poging om aan een arme 
een bestaan te verschaf/en in een andere ge-
1neente, bij welke poging het risico van het 
niet slagen daarvan, dat, gelet op de om
standigheden van het gezin, niet gering kon 
worden geacht, op die gemeente werd af
gewenteld. 24 Augu.itus . 

- KoninkW7' besluit . (Ar1nenwet art . 40) . -
W el heeft het burgerlijk ar1nbes tuur te B. 
aan de armlastige geldelijke hulv ve,·l eefül 
01n zich weer t e V . te vestigen, d.; ch nu 
vaststaat , dat de arn,lastige zelf, zonde,· dat 
van de zijde van het arn,bestuur te B . eenige 
invloed op haar wilsvorming is uitgeoefend, 
het plan hee ft opgevat om uit B . naar een 
andere gemeente te vertrekken en zij er op 
heeft gewezen dat zij zeker was elders door 
bem iddel ing van kennissen werk voor hare 
kinderen te vinden, welke verklaring aan het 
armb estuur te B. aannemelijk moet zijn 
voorgekomen, doet een geval van afschui
ving zich niet voor. 1 Se-pt e111ber. 

- Koninklijk besluit . (A.rnienwet a·rt. 40). -
W el is door het burgerlijk armbestu·ur te B . 
aan de armlastige een gering bedrag (/ S) 
verstrekt om haar in staat te stellen naar H. 
terug te kee,·en, doch nu vaststaat, dat de 
armlastige zel fstandig het plan tot teruo
keer heeft opgevat en ook overigens aan h.Pt 
burgerlijk arnibestuur t e B. geen verwijt 
kan worden ge1naakt, dat de arnilastige zich 
tenslotte genoodzaakt zag naar H . terug te 
keeren, is "afschuiving" niet aanwezig. 

14 Septemb e,·. 
- Ko ninklijk besluit. (Annenwet a,·t. 40.) -

Nu het gemeentebestuur der vorige woon
plaats met de verhuizing van het armlastig 
gezin naar elders , v oordat deze plaats vond, 
geen andere bemoeienis hee ft gehad dan dat 
is toegezegd geworden, dat de gem eente d,e 
kosten van ve,·huizing op zich zo·u nemen, 
indien aangetoond werd, dat een der gezins
leden in de nieuwe _woonplaats werk zou 
krijgen, kan art. 40 geen toepassing vinden. 
Al was het onwaarschijnlijk, dat de verdien
sten van het eene gezinslid voldoende zouden 
zijn voor het l evensonderhoud van het ge
heel e gezin, kan toch aan het ge11,eente
bestuur der vorige woonplaats er geen grief 
van wo,·den gemaakt, da.t het het gezin deze 
gelegenheid, zich. althans oedeelt elijk uit de 
ar1nlastigheid op te heffen, nie t heeft willen 
onthouden. 8 October. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 39.) -
Patiënte is op 17 Dec. 1937 door het be
stuur van een instelling te G., waar zij 
werkzaam was, wegens ziekte voo·rloopig 
naar haar ouderlijk huis te V. gezonden, 
terwijl haar kleeding en koffers in de in-
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stelling achterbl even en daa,· omstreeks half 
Jan. 1938 nog aanwezig ;,,a,·en. Hie,·uit 
volgt , dat de band m et de ge1neente G. niet 
werd verbroken, zoodat deze gem eente is aan 
te m erken als woonplaats in den zin van art. 
39 . 19 Octob er. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39.) -
Uit de omstandigheid, · dat patiënt, die ook 
wel in andere gemeenten heeft vertoe fd, 
trachtte te K. iets te verdien en en aldaar 
vel e nachten doorbm.cht in een logem ent, 
valt af te leiden, dat itij te l[. zijn hoofd
verblijf had gevestigd. Daaraan kan niet af
doen, dat hij tevoren te G. in het .bevol kings
register werd ingeschreven. 19 October. 

- Koninklijk besluit. (Arm enwet art. 40. ) -
Nu namens het burgerlijk armbestuur te G. 
aan den armlastige f 3 zijn verstrekt , om zijn 
vrouw in een ziekenhuis elde1'S te do en op
nemen, hee ft tot het vertrek van den arm
lastige en diens gez~n ui t G. en zijn latere 
komst te F. invloed in den zin van art. 40 
vanwege het ar1nbestuur te G. medegewerkt. 
- H et verstrekken van genoemd bedrag 
door den armmeester werd niet ge,·echtvaar
digd door den to es tand, waarin de · vrouw 
verkeerde, aangezien in de geneeskundige 
verzorging van deze anne door het armbe
stuur van G. had moeten worden voorzien, 
behoudens toepassing van art . 39 bis. De 
weigering van het armb es tuur te F. om de 
verpleegkosten der vrouw voor zijn rekening 
te nemen, had het armbestuur te G. geen 
aanleiding mogen geven het gezin door het 
verstrekken van een kleine geldsom naar 
elders te do en vertrekken. 21 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Armenwe t 
art. 63.) - D e echtgenoot, op wiens ver
zoek de echtscheiding is uitgesproken, heeft , 
bij gebreke van genoegzaam inkom en tot 
levensonderhoud, in beginsel recht op eene 
uitkeering van den anderen echtgenoo t. T en 
deze hee ft de Kanto nrechter aangenomen , 
dat de echtscheiding tegen reques trant is uit
gesproken. - Bij het verhaal krachtens art. 
63 Armenwet stelt de rechte,· zel fstandig de 
grens vast van den wettelijken onderhouds
plicht van hem , op wien verhaal wordt ge
zocht . N ie t is in te zien, waarom di t in een 
geval als het onde,·havige anders zoude zijn . 

31 Octobe,·. 
- A i-rest van den H oor1en Raad. ( B . W. art. 

384 a, Armenwet art . 63 ). - Ook bij verhaal 
van in vroegere jaren verl eende ondersteu
ning - i . c. aan den vader van den onder
houdsplichtige - heeft de rechter bij de 
vaststelling van het aldus te ve1·halen be
drag rekenin y te houden m et het inkomen, 
eventueel het ve1·1noyen, waarover de tot 
betaling aanyesproken onderhoudsplichtige 
de beschikking hee ft. ( Bij het desbetre ff end 
r.a.1satie1niddel was als yrie f aangevoerd, dat 
de fi nantieele to es tand van den onderhouds
plichtige moet worden beoordeeld naar het 
tijdvak van den verl eenden onde,·stand, al
thans m ede naar dat tijdvak, niet uitsluitend 
naar het tijdstip van het verhaal. R ed.) 

31 October . Bl z. 668. 
- K oninldijk besluit. (A rmenwet a,·t. 39bis). 

- E en woonwayenbewoner, die met zij n ye-
zin in Dec . 19/J"t naar B. was gekomen en 
·volyens zijn z~gyen voorn.emens was aldaar 

evenals het vorig jaar de winte1·1naanden 
doo,· te brengen, moet geacht worden op 1 
J an. 1938 zijn ,neer duurzaam verblij f of 
hoofdverblijf in den zin van art. 39bis te 
hebben gehad in de gem eente B . 

-16 Novemb er. 
- Ko nin klijk besluit. ( A·nnenwet art. 40). -

W el hee ft het bu,·gerlijk armb es tuur te F. aa11 
den armlastir,e geldel ijke hulp ·verl eend, om 
zich m et zijn gezin te L. te vestigen, doch 
nu door een l id en den secretaris 11an dat 
armbes tuur uitdrukkelijk is verklaard, dat 
de hulp aan den armlastige is 11erleend op 
diens eigen verzoek, nadat hij te kennen had 
r, egeven, een behoorlijke kans te hebben te 
L . en omgeviny ·in zijn beroep zijn brood te 
kunnen 11erdienen , zoodat het armbes tuur 
mocht vertrouwen, dat het voorne,nen van 
den armlastige een r1oede kans van slagen 
bood, do et een geval van afschuiving zich 
hier niet voor. 18 Novem ber. 

- ·Koninklijk B esluit (Armenwet A r t . 15.) -
Al moge art. 15 niet uitdrukkelijk voorschrij
ven , dat de in het Se lid bedo elde beschik
king m et redenen moet zijn om kleed, zoo 
brengt toch het belang van een go eden pro
cesgang m ede , dat daarin de gronden wor
den vermeld, waarop de afwijzing van het 
verzoek is gebaseerd. Daa,·aan doet niet af 
een latere, tijdens de instructie · van de be
roepszaak, door B. en W. gegeven toelich
ting, aangezien d e belanghebbende deze bij 
het opstell en van het beroepschri ft nie t kent 
en de Kroon bij de toetsing van de bewee g
reden en van B. en W. in de eerste plaats 
gebonden is aan die, welke bij de be.1 t1·eden 
beschikking zijn kenbaar gemaakt. De be
schikking moet derhalve worden vernietigd. 

/J Decem ber. 
- K oninklijk B esluit. ( A rm enwet Art. 40) . 

- Door de armlasti9e vrouw ,net kind en 
bagage te doen terugvoeren naar H ., waar 
zij tevoren woonplaats had, heef t de burge
m ees ter van A. op hare komst aldaar in
vloed uitgeoef end, die tot toepassing van 
art. 40 te lid behoort te l eiden. H et past 
der overheid niet, zich in een geval als dit 
aldus van behoeft ige personen, die zich , hoe 
dan oo k, nu eenmaal in de ge1neente be
vinden, ·te ontdoen, al is het verklaarbaar 
dat de burgemeester d.e vrouw, die zich 11aar 
A . had begeven uitslui tend om aldaar als 
armlastige onderdak en verzorging te ont
vangen, niet gaarne in zijn gemeente zag. 

"I Decemb er. 
- K oninklijk B esluit. ( A r1nenwet art. S9bis) . 

- H et bes tuur der gemeente, op wie,· kos-
ten de verpleging geschiedt. hee ft b;j zijn 
verzoek aan Ged . Staten niet name te ve,·
melden de andere gemeente, die, naai' zij n 
1neening al,s hoofdverblijf zou 1n oeten ·wor
den aangemerkt. E en verzoek een 11 ade1· 
door Ged. Staten aan te wijzen gemeente 
,net de kosten te belasten, is dan ook door 
Ged. Staten terecht niet-ontvankelijk 11e1·
klaard. H et verzoek van het ge1neentebe
stuur, in beroep bij de Kroon, orn een be
paalde gem eente met de kosten te belasten 
is, naar den eisrh van goede proces-o,·de, 
niPt toelaatbaar, daar -de K roon niet be
vne gd is, in eerste en hoo gste r essort in deze 
uitspraak te doen. 14 Dece'lltb er. 
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- I(oninklijk B esluit. ( Armenwet art. 39 ). -
Geen gem eente kan als woonplaats in den 
zin v an arL 39 worden aangewezen, nu nie t 
,net voldoende zekerheid kan worden -ge
zegd, dat patiënt , toen hij in Febr. 1931 ten 
hu ize van zij n zoon t e A. werd gebracht, het 
voornemen hee ft gehad aldaan• zijn hoofd
verblijf te ves tigen, zoodat A . nie t als woon
plaats kan .worden aan gewezen, to en 11 Aug. 
1931 d e r echterlijke machtiging werd aange
vraagd, . t e,·wijl ook de gem eente R . op dat 
tijds tip nie t als zijn woonplaats kan worden 
aan gem erkt , aangezien de schoonzoon v an 
patiënt, bij wien hij verbl eef , hem na zijne 
ove,·brenging naar A. n·iet ,neer t e zijnen 
huize wenschte t e ontvan gen en hem aldaa,· 
ook niet ,neer ontvan gen hee ft, zoodat de 
band, die he,n voo,·heen ,net deze gem eente 
had verb onden, f eit elijk was ve1·broken. 

22 D ece,nbe,·. 
- K oninklij k B eslui t . ( A rm enwet art . 40). -

W el hebben B. en W . van W. den arme gel-
. delijk in de gel egenheid gesteld naar A . te 

verhuizen , doch -van afschuiving kan hier 
nie t wor,Zen gesproken , nu het r eisgeld doo1· 
B. en W, .. aan den arm e is verstrekt op zijn 
ui tdrulçkelijk verzoe k , nadat hij een genees
kundige "erkla1"ing had overg el egd, dat ve,·
huizing naa,· e~ n droge boschrijke stree k 
voor de gezondheid van zijne vrouw nood
zakelijk was. 22 Dece1nb e1·. 

- K onin kl·ijk B sluit. ( A,·m enwet art. 40 ) . -
H et ~nkel e f eit , dat aan het gezin van den 
ar mlastige voldoende steun of •medewerking 
tot de n()odige huisvesting zou zijn onthou
den kan niet wo,·,;len aan ge1ne1·kt als invlo ed 
in den zin van art. 40 . 29 D ece,nbe,· . 

Auteurswet. - · 
- Arrest van den Hoogen Ra,ad,. (Rv . artt. 

611a- 611b; Auteurswet 1912 artt. -1, 11bis, 
S0a.) - D e grief , dat het Hof een verbod 
heeft gegev en ten aanzien van werken , waar
op Buma geen auteursr echt hee ft, 1nist- f ei
telijken grondslag. - E en verbod en eene 
veroordeeling tot betalin g van een dwang
som kunnen ook tegen eene dreigende aan
tasting van rechten zijn gericht . - E en ver
bod om inbreuk te maken op all e door B u
ma op zek er •tijdstip bezeten au teurs,·echten 
op muziekwerken is niet te onbepaald. ·H et 
bevat , bij een eventueel geschil bij ea;ecutie, 
voor den rechter een e afdoende afbakening. 
- Bij de beslissing omt,·ent de vraag, of e,· 
termen zijn om een verbod te ueven en hoe
v er zich di t moet u i tstrekken, staat de af
weging van de wederzijdsche belangen -
d e Omro ep ver eenigin g v oert aan, d at zij het 
repertoire van Bwna niet weet en niet w eten 
kan, terwijl B uma aanvoert, dat bij een ,·e
pertoire van m eer dan 100,000 werken een 
,neer ueïndividualiseerd verbod nie t moge
lijk is - uitsluitend ter beoordeelinu van 
den f eitelijken rechter. - Anders P roc .-Gen. 
B esier, ,net betoog, dat een ve,·bod niet kan 
betreffen handelingen, waa,·van de onrecht
matigheid nog niet is vastgesteld, onder op
m erking v oorts, dat een e oplossing van den 
strijd tusschen de evenwaardige openbare 
belan gen, waarvoor ieder der partij en op
komt, slechts mogelijk is door m iddel van 
een e regeling van hooge,· hand - waarnaar 
beide partijen uitzien - van eene dwang-

licentie tegen billijke vergoeding op den v oet 
van art . 11bis Auteurswet 1912. 4 Maa,·t. 

- Arrest van den Ho og en R o.ad. (Auteurswet 
art. 12 .) - De caf éhouder, die in zijne voor 
het publiek toegankelijke localitei t een radio
ontvangtoestel met luidspreker in werking 
stelt met het gevolg, dat daa,· toen ten ge
hoore kwam het muziekwerk " D e T sarewitsj" 
van L éhar, hee ft dit werk in het open baar 
ten gehoore gebracht en dus uitgevoerd in 
den zin van art . 12 Auteurswet 1912. H ier
aan staat niet in den weg, dat hij het werk 
slee,hts ten gehoore kon brengen, orndat het 
werd uitgevoerd voor de micro foon van een 
radiostation. - I ndien, gel ijk hier, het ten 
gehoore brengen geschiedt in het openbaar, 
brengt nie t sl echts de tekst de,· Auteurswet 
1912, maar ook hare strekking mede, dat 
zoodani g uitv oeren voorb ehouden blijft aan 
hem, die het auteursrecht op het we,·k heeft, 
ook wanneer de radiouitzending m et zijne 
bewilliging plaats vindt, daar deze bewil
liging niet om11at, althans niet behoeft t e 
omvatten bewilli gin g voo,· derden om doo,· 
middel van het ontvangtoestel het werk ten 
gehoore van het publiek te h engen. 

6 M ei. 
- Arres t van den Hoog en Raad. ,. ( R . W . art . 

1911 ; A. B . a,·tt. 1- 14 ; Auteurswet 1912 
art. 5) . - Uit hetgeen de R echtbank o,n
trent het ontstaan der rnuziekstu kken f eite
lijk heeft vastges teld, volgt , dat ; welke ook 
de bemoeiingen van den vervaa,·diger van 

. de geluidsfilm zijn geweest, de daarbij be
hoo,·ende muziekstukken niet in den zin van 
art. 6 Auteurswet 1912 tot stand zijn ge
bracht naa,· het ontwe,·p · van bedo elden 
ve1·vaardiger en onde,· d iens l eiding en to e
zicht, doch de componist de maker van de 
muziekstukken · in den zin van art. 1 Au• 
teurswet: is, z<>odat hij daarop auteursrecht 
hee ft verkregen . Voor den afloop van dit 
gedin g is het dus onverschillig, of de gr
luids fil~n een ve,·zam el we,·k is als bedoeld 
bij a,·t. 5 A"teunwet; hetg een de R echtbank 
aanneemt , doch· het cassatiemiddel betwist . 
- De R echtb. heeft f eitelij k vastg esteld dat , 
1Jolgens d e in het -middel vennelde o·vereen
kom st het re1J ht om de ,nuzie kstuk ken in 

.Mt openbaa.,. ten gehoore t e bu n gen niet 
m ede van den co,nponist op den vervaard·i
ger der gefoid.sf il,n ovei·ging. Uit geen d er 
in het ,niddel aangehaalde artikelen vloeit 
voo,·t, ·. dat desondanks de make,· •van de film 
ook gerechtigd is de daar von,• geco mpo
nee,·de 1nuzie k openbaar t e maken. - l n d , 
bepaling van art. 1911 B. W. l i gt , noch 
naar hare woorden, noch naar hare strek
king , een bel etsel om door andere bewijs
middel en dan d e dagteekenin g der akte, en 
dus door get"i gen t e bewij zen , dat de ·i11 
de akte ge,·elateerde ,·echtshandeling is tot 
stand [! ekon,en vóórdat een der ü, het arti
kel opgesomde gebeu1·tenissen heeft plaats 
gevonden . - W at e1· dus zij van de vraag. 
of eischer valt oncler de de,·den in het ar
tikel verm.eld, staat deze bepaling in geen 
geval aan de toegelaten bewijsvoerin g in den 
u:eg. Ook de doo,· de R echtb. aangenomen 
toepasselijkheid van Duitsch recht kan de 
juistheid van hare beslissing nie t aantasten . 
- [R eehtb.: De bewijskracht tegenove,· ap-
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pell,wt van den op den te B erl·ijn opge
,naakten en geteekenden .1n,neldebogen 
voorkomenden datu,n ,noet naa1· Duitse} 
recht worden beoordeeld. A1·t. 1917 B. W., 
dat li,nitatief 1noet worden opgevat, is hier 
dus niet toepasselijk . Getuigenbewijs opge
l egcl. daa1· de Rechtb . geen te,-,nen aanwezig 
arht o,n den door appellant ontkenden da
tu,n , zonder getuigenbewijs, als juist aan te 
11e1nen . ] 21 1lfei. 

Bedrijfsraden wet. 
- Wet tot wijziging van de artikelen 22 en 29 

der Bedrijfsradenwet. 
S. 803. 5 Augustus. Blz. 580. 

Bedrljfsvergunnlng·enwet. 
- Wet, houdende regeling betreffende het be

perken van de vestiging en van de uitbrei
ding van bedrijven, waarin eenige tak van 
nijverheid wordt uitgeoefend . (,,Bedrijfsver
gunningenwet 1938".) 

S. 619, 20 Mei. Blz. 243. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de Bedrijfsvergunnin
genwet 1938. S . 686. 3 Juni , Blz. 255. 

Begraafwet. 
- Koninklijk besluit. (Wet op het begraven 

Art. 16). - Een redelijke uitlegging van 
art . 16 .,e lid brengt ,nede, dat voor een 
eventueel door Ged. Staten te verleenen ver
lof slechts hij in aanmerking kan komen, 
die het voornemen hee ft om binnen een af
stand van 50 m. van een begraafplaats ge
bouwen op te richten of putten te graven. 
Daar vaststaat dat niet B. en W .• doch een 
bouwvereeniging eenige woningen wil hou
wen binnen den aJstand van 50 m. van een 
begraafplaats, is er voor een verlof aan B. 
en W . in deze geen plaats, en hadden Ged. 
Staten B. en W. in hun verzoek om verlof 
niet behooren te ontvan11en. - Het in art. 
16 Se l id gegeven beroep staat sl echts open 
voor hem, ten aanzien van wiens ve1·zoe k ~,n 
verlof de uitspraak van Ged. Staten is ge
geven. Daar in casu het verzoek door B . en 
W. , en niet door de bouwve,·eeniging is in
gediend, kan de bouwvereeniging in haar 
beroep niet worden ontvangen. 16 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
26 October 1937 , G.S. N°. 136 , houdende 
goedkeuring van het besîuit van den raad 
der gemeente 's-Gravenhage van 11 October 
1937, waarbij , met wijziging van de begroo
ting dier gemeente voor het d ienstjaar 1937, 
een bedrag van f 2000 beschikbaa r is ge
ste ld voor het inrichten door die gemeente 
van een urnenbewaarplaats op de algemeene 
begraafplaats en van voornoemd besluit van 
dezen raad der gemeente '•s-Gravenhage. 

S . 2359 E. 24 November. Blz. 667. 

Beg·root.lngen en rekenln g·en. 

Huis der Koningin. 
- Wet tot verhooging van het eerste hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3101. 1 Juli. Blz. 438, 

- Wet tot wijziging van het eerste hoofdstuk 
der R ijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 

S. 3102. 1 Juli . Blz. 438 
- Wet tot vaststelling van het eerste hoofd

stuk der R ijksbegrooting voor het dienstjaar 
1939. S. 3103, 15 December. Blz. 709. 

Hooge Colleges van Staat, 
- Wet tot vaststelling van het tweede hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1939. S. 3104. 15 December. Blz. 709 . 

- Wet tot wijziging van het tweede hoofdstuk 
de r Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 1937, 

S. 3106. 22 December, Blz. 709 . 
Alge,neene Zaken, 
- Wet tot vaststelling van het tweede hoofd

stuk A der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. S. 3100. 17 J anuari. Blz. 198. 

- Wet tot vaststelling van het tweede hoofd-
stu k A der Rijksbegrooting voor het dienst
jaa r 1939. 

S . 3105 . 15 December. Blz. 709. 
Buitenlandsche Zaken 

- Wet tot vaststelling van het derde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. S. 3140. 4 Maart. Blz. 198. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
derde hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. (Bestrijding van epide
mieën in China.) S. 3141. 24 Maart. Blz.198. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
derde Hoofdstuk der Rijksbegrnoting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3142. 22 December, Blz, 709, 
Justitie 
- Wet tot vaststelling van het vierde hoofd

stuk der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. S . 3200. 18 Februari. Blz. 198. 

- Wet tot wijziging en verhooging van he 
vierde hootdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3201. 19 Mei. Blz. 438. 
- Wét tot wijzig ing en verhooging van het 

vierde hoofdstuk de l' Rij ksbegrnoting voor 
het di enstjaar 1937. 

S. 3202. 15 December. Blz, 709 . 
- Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk 

de r Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1937. 
S. 3203. 30 December. Blz. 709. 

- Besluit, waarbij met toepassing vau artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S, 259, res 
tanten op enkele artikelen van het IVe 
Hoofdstu k der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IVe Hoofd
stu k der Rijksbegrooti ng voor het dienstjaar 
1938. S. 3280. 3 December. Blz. 709 . 

Binnenlandsche Zaken 
- Wet tot vast~tell ing van het vijfde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. S. 3300. 7 Februari. Blz. 199. 

- Wet, houdende vaststelling van de begroo
ti ng van het Staatsbedrij f der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1938. S. 3301. 7 Februari . Blz. 199. 

- Wet tot verhooging van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Tel efonie voor het dienstjaar 1936. 

S. 3302. 24 Maart. Blz. 199. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1937. 

S. 3303. 27 Mei. Blz. 438. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1938, 

S. 3304. 27 Mei. Blz. 438. 
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- Wet tot wijziging en verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3305. 4 Augustus. Blz. 438. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

de ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1939. 

S. 3306. 15 December. Blz. 709 . 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1939. 

S. 3307. 30 December. Blz. 709 . 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1937. 

S. 3308. 30 December. Blz. 710. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3309 . 30 December. Blz. 710. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
· 24 der Comptabiliteitswet, S. 1927, n°. 259, 

restanten op enkele artikelen van het V de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vde Hoofd
stuk de r Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. S. 3380. 15 October. Blz. 710. 

- Besluit, houdende aanwijzing van overschot
ten op de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1937, welke worden toege
voegd aan de daarnevens aangegeven kre
dieten voor het dienstjaar 1938. 

S. 3381. 24 October. Blz. 710. 

Onderwijs, Kunst en en W etenschappen 
- Wet tot vaststelling van het zesde hoofd

stuk (Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3340. 3 Mei. Blz. 438. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen) der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1937. 

S. 3341. 22 December. Blz. 710. 
- Wet tot wijziging van het zesde hoofdstuk 

(Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3342. 30 December. Blz. 710. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927 , S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het Vlde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937 worden toegevoegd aan over
eenkom tige artikelen van het Vlde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. S. 3390. 12 October. Blz. 710. 

Finan ciën 
- Wet tot vaststell ing van het zevende hoofd

stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. S. 3400. 14 Februari. Blz. 199 . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Werkloos
heidssubsidiefonds voor het dienstjaar 1938. 

S. 3401. 14 Februari. Blz. 199 
- Wet tot vaststelling van het slot der alge

meene rekening ·van Rijksontvangsten en 

-uitgaven, het slot der rekeningen, bedoeld 
in artikel 87, derde lid, en het slot der 
rekeningen van takken van Rijksdienst, be
doeld in artikel 88 der Comptabiliteitswet 
1927, S. 259, over het dienstjaar 1935. 

S. 3402. 19 Mei. Blz. 439. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3403. 1 Juli. Blz. 710. 
- Wet tot verhooging van het zevende Hoofd

stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. (Verhooging crediet voor werk
verruiming.) 

S . 3404. 6 Augustus. Blz. 439. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. (Bui tengewoon 
hediet). 

S. 3405. 30 September. Blz. 710. 
- Wet tot wij ziging en verhooging van de 

begrooting van het Staatsmuntbedrijf voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3406. 8 December. Blz. 710. 
- Wet tot vaststelling van het zevende hoofd

stuk A der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3407. 15 December. 
- Wet tot vaststelling van het 

hoofdstuk der Rijksbegrooting 
dienstjaar 1939. 

Blz. 710. 
dertiende 
voor het 

S. 3408. 15 December. Blz. 710. 
- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1939. 

S. 3409. 15 December. Blz. 711. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de uitvoering van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1939. 

S. 3410. 15 December. Blz. 711. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsm.untbedrijf voor het di enstjaar 
1939. S. 3411. 15 December. Blz. 711 . 

- Wet tot wijziging van de wet van den 
28sten December 1936 (Staatsblad n°. 3416) 
tot aanwijzing van de middelen tot dekking 
van de uitgaven, begrepen in de Rijksbe
grooting voor het dienst jaar 1937. 

S. 3412. 15 December. Blz. 711 . 
- Wet tot vaststelling van de begrooti ng van 

.inkomsten en uitgaven van het gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1939/1940. 

S. 3413. 15 December. Blz. 711. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk A der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3414. 30 December. Blz. 711. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdst.uk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3415. 30 Decembe r. Blz. 711. 
- Wet tot wijzig ing en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Werkloosheidssubsidiefonds voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3416. 30 December. Blz. 711. 
- Besluit, waarbij met toepassing va n a rtikel 

24 der Comptabili teitswet 1927, S. 259 , 
restanten op enkele artikelen van het Vllde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937, worden toegevoegd aan de 
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overeenkomstig-e artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938. 

S. 3480. 1 October. Blz. 711. 
- Besluit, waarbij met toepassing van art i1rnl 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259 , het 
restant op artikel 150 van het VIIde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1937, wordt toegevoegd aan het o-:er
eenkomstig artikel van het Vllde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3481. 22 December. Blz. 711. 

Defensie 

- Wet tot vaststelling van het achtste hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het élienstjaar 
1938. S. 3500. 21 Februari. Blz. 199. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
ontvangsten en uitgaven van het Defensie
fonds voor het dienstjaar 1938. . 

S. 3501. 21 Februari. Blz. 199. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingstelsel voor het dienstjaar 1938. 

S. 3502. 21 Februari. Blz. 199. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1938. 

S. 3503. 21 Februari. Blz. 200. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

ontvangsten en uitgaven van het Defensie
fonds voor het dienstjaar 1937. 

S. 3504. 24 Maart. Blz. 200. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3505 . 4 Augustus. Blz. 439. 
- \Vet tot wijziging en verhoogiug van het 

achtste hoofdstuk der Rijksbegrootiug voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3506. 30 Septembe1;. Blz. 711. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938 . (Buitengewoon krediet). 

S . 3507. 8 December. Blz. 711. 
- Wet tot verhooging van de begrooting va11 

het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voo r het dienstjaar 1937. 

S. 3508. 22 December. Blz. 712. 
- V\let tot wijziging en verhooging van het 

ach tste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3509. 30 December. Blz. 712. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet 1928, S. 249, restanten 
op enkele artikelen van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1937 worden toegevoegd 
aan overeenkomstige artikelen van de be
grooting van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1938. 

S. 3580. 16 Juli . ,Blz. 439 . 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele arti kei en van het VIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937 worden toegevoegd aan ge
lijksoortige artikelen van het VIIIe Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het di enst
jaar 1938. 

s. 3581. 22 October. B lz. 712. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabili teitswet 1927, S. 259 , res
tanten op enkele artikelen van de begroo
ting van het Defensiefonds voor het dienst
jaar 1937 worden toegevoegd aan gel ijksoor
tige artikelen van de begrooting van het 
Defensiefonds voor het dienstjaar 1938. 

S. 3582 . 19 Decem•oer. Blz. 71·2. 
Waterstaat 
- Wet tot vaststelling van het negende hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. S. 3540. 3 Mei. Blz. 439 . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Verkeers-
fonds voor het dienstjaar 1938. · 

S. 3541. 3 Mei. Blz. 439. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van de Staatsmijnen in .Limburg voor 
het dienstjaar 1938. 
. S. 3542/ 3 Mei, Blz. 439. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1938. 

S. 3543. 3 Mei. Blz. 439. 
- Wet, houdende wijziging van de begrooting 

van het Sta atsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1937 . 

S . 3544 . 15 December. Blz. 712. 
- Wet tot wijzig ing en verhooging van het 

negende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3545. 22 December. Blz. 71 2. 
- · Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het' Verkeersfonds voor het dienstjaar 1937. 

S. 3546. 22 December. Blz. 712. 
- Wet tot wijzig ing en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1937. 

S. 3547. 22 December. Blz. 712. 
- Wet tot wijziging én verhooging van de 

begrooting van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3548. 30 December. Blz. 712. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabilite itswet 1927 , S. 259, res 
tanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting en van de 
begrooting van uitgaven van het Verkeers
fonds beide voor het dienstjaar 1937 worden 
toegevoegd aan de overeenkomstige a rtike
len van het IXde Hoofdstuk der Rijksbe
o-rooting en van de begrnoting van uitgaven 
~an het Verkeersfonds , beide voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3590. 31 December. Blz. 712. 

Economische Zaken 
- Wet tot vaststelling van het tiende_ hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. S. 3600. 4 April. Blz. 200. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Landbouw
Crisisfonds voor het dienstjaar 1938. 

S. 3601. 4 April. Blz. 200. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3602. 8 December. Blz. 712. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Landbouw
Crisisfonds voor het dienstjaar 1937. 

S . 3603. 30 December 1938. Blz. 712. 
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Wet tot wijziging en verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het di enstaar 1937 . 

S. 3604. 30 December. Blz. 712. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 de r Comptabili teitswet 1927, S . 259, de 
restanten op enkele arti kelen van hoofd
stuk X der Rijksbegrooting voor het d ienst
jaar 19 37 worden toegevoegd aan de ove r
eenkomstige arti kelen van hoofdstuk X der 
Rijksbegrooting van het dienstjaar 1938. 

S. 3680. 31 December. Bl z. 712. 

Sociale Zaken 
- Wet tot vaststelling van het elfde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. S. 3800. 24 Maart. Blz. 200. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
e lfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3801. 1 Juli . Blz. 439. 
- \Vet tot wij zig ing en verhooging van het 

twaalfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voo r het dienstjaar 1937. 

S . 3802. 30 December. Blz. 713. 
- Wet tot wij zig ing van het twaalfde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dien t
jaar 1937. 

S . 3803. 30 December. Blz. 713 . 
- Beslu it, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927 , S. 259 , het 
restant op een artikel van Hoofdstuk XII 
der Rij ksbegrooting voor het d ienstjaar 1937 
wordt toegevoegd aan het overeenkomstige 
a rt ikel van Hoofdstuk XI der Rijksbegroo
t.ing voor het dienstjaa r 1938. 

S. 3880. 31 December. Blz. 713. 

J(oloniën 
- Wet tot vaststelling van het twaalfde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. S. 3900. 14 F ebruari . Blz. 200. 

- W et, houdende goedkeuring van dri e be
s! uiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijzi g ing en aanvul
ling van Afdeeling II der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 
S. 3901. 31 Maart. Blz. 200 . 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wij zigi ng en aanvull ing 
van Afdeeling III der begrooting van N eder
la ndsch-Indië voor het di enstjaar 1937. 

S . 3902 31 Maart. Blz. 200 . 
- Wet, houdende goedkeuring van zeven be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wij ziging en aanvul 
ling van Afdeeling III A der begrooting 
van Nederlandsch-Indi ë voor het dienstjaar 
1937. S. 3903. 31 Maart Blz. 200. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van Ne
derl andsch-Indië tot wijziging en aanvu lli ng 
van Afdeeling III C der begrooting van N e
der landsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3904 . 31 Maart. Blz. 200. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijzig ing en aanvu lling 
van Afdeeling IV der begrooting van N eder
l andsch-Indi ë voor het di enstjaar 1937. 

S. 3905. 31 Maart. Blz. 201. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
slui ten van den Gouverneur-Generaa l van 
N ederlandsch-Indi ë tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling V A der begroot ing van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S . 3906. 31 M aart. Blz. 201. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

slui ten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandscb-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling VI de r begrooting van 
Nederl andsch-Ind ië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3907. 31 Maart . Blz. 201. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-lndi ë tot wijziging en aanvulling van 
Afdeel ing VI B de r begrooting van Neder
landsch-Ind ië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3908. 31 M aart. Blz. 201. 
- W et, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsoh-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling VII der begrooting van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3909. 31 M aart. Blz. 201. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-lndië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VII A der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 
S. 3910. 31 Maart. Blz. 201. 

- W et, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
A fdeel ing VII B der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3911. 31 Maart. Blz. 201. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VII I der begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3912. 31 M aart. Blz. 201. 
- W et, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VII J der begrooting van N eder
landsch-Indi ë voor het dienstjaar 1937. 

S. 3913. 31 Maart. Blz. 201. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling VII K de r begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 

1937 . S. 3914. 31 M aart. Blz. 201. 
- W et, houdende goedkeuring van twee be

slui ten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VIII der begrooting van 

ederlandsch-Indi ë voor het di enstjaar 1937. 
S. 3915. 31 Maart. Blz. 202. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Ind ië tot vaststelling van het slot 
der rekening van uitgaven en ontvangsten 
van ederl andsch-Indië over het dienst jaar 
1934. S. 3916. 31 Maart. Blz. 202. 

-- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot vaststel! ing van de begroo
t ingsrekening der gezamenlijke Landsbedrij 
ven over het dienstjaar 1934. 

S. 391 7. 31 Maart. Blz. 202 .. 
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- Wet, houdende wijziging van de Surinaam
sche begrooting voor het dienstjaar 1936. 

S. 3918. 31 Maart. Blz. 202. 
- Wet, houdende vaststelling van de Suri

naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1938. S. 3919. 23 Mei. Blz. 440. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling I der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3920. 23 Mei. Blz. 440. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststell ing van 
Afdeeling II der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3921. 23 Mei . Blz. 440. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-lndië tot vaststelling van 
Afdeeling III der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het di enstjaar 1938. 

S. 3922. 23 Mei . Blz. 440. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling III A der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het di enstjaar 1938. 

S. 3923. 23 Mei. Blz. 440 . 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling III B der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3924. 23 Mei. Blz. 440. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling III C der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3925. 23 Mei. Blz. 440. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling III D der begrooting van Neder
landsch-Inaië voor het di enstjaar 1938. 

S. 3926. 23 Mei . Blz. 440. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling IV der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3927. 23 Mei. Blz. 440. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het be

s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling V dei· begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3928. 23 Mei. Bl z. 441. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling V A der begrooting van Neder
landsch-Indi ë voor het dienstjaar 1938. 

S. 3929 . 23 Mei. Blz. 441. 
- W et, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VI dei· begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3930. 23 Mei . Blz. 441 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIA der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3931. 23 Mei. Blz. 441. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VII der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaa r 1938. 

S. 3932 . 23 Mei. Blz. 441. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VII A der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3933 . 23 Mei. Blz. 441. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VII B der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3934. 23 Mei. Blz. 441. 
- ,vet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VII C der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3935. 23 Mei . Blz. 441. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststell ing van 
Afdeeling VII D der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het di enstjaar 1938. 

S. 3936. 23 Mei . Blz. 441. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VII E der begrooting van Neder
landsch-Indi ë voor het dienstjaar 1938. 

S. 3937. 23 Mei . Blz. 442. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Inëlië tot vaststelling van 
Afdeeling VII F der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3938. 23 Mei. Blz. 442. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VII G der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstj aar 1938. 

S. 3939. 23 Mei. Blz. 442 . 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Iridië tot vaststelling van 
Afdeeling VII H der begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstj aar 1938. 

S. 3940. 23 Mei. B lz. 442. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIII der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3941. 23 Mei. Blz. 442. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indiè tot vaststelling van 
Afdeeling VII J der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3942. 23 Mei. Blz. 442. 
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- Wet, houdeude goedkeuring van het be
luit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot vaststelling van 

Afdeeling VII K aer begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3943. 23 Mei. Blz. 442. 
-:- Wet, houdende goedkeu ring van het be

slui t van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIII der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaa r 1938. 

S. 3944. 23 Mei. Blz. 442. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Incfië tot vaststelling van 
Afdeel ing VIII A der begrooting van Neder-
1 andsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3945 . 23 Mei. Blz. 442. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot vaststelling van 

Afdeeling IX der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 193$. 

S. 3946. 23 Mei. Bl z. 443. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Inàiê tot wijziging en aanvul 

ling van Afdeeling I der begrooting van 
ederl andsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3947. 4 Augustus. Blz. 443. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul

ling van Afdeeling II der begrooting van 
ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S . 3948. 4 Augustus. Bl z. 443. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Inifië tot wijziging en aanvul 

ling van Afdeeling III A der begrooting van 
Nederla ndsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3949. 4 Augustus. Blz. 443. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Inà,ë tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling IV der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 
S. 3950. 4 Augustus. Blz. 443. 

Wet, houdende goedkeuring van twee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling V der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 
S . 3951. 4 Augustus. Blz. 443. 

Wet, houdende goedkeuring van twee be
slui ten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling V A der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 
S. 3952. 4 Augustus. Blz. 443. 

- Wet, houdende goedkeur ing van twee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VI der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3953. 4 Augustus. Blz. 443. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VII der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S . 3954 . 4 Augustus. Blz. 443. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slui t van den Gouverneur-Generaal van 

"ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling VIII der begrooting van 
Nederlandsoh-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3955. 4 Augustus. Blz. 443. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling IX der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S . 3956. 4 Augu tus. Blz. 444 .. 
- Wet, houdende vaststelling van het slot 

der rekening van de uitgaven en ontvang
sten voor Suriname over het dienstjaar 1935. 

S . 3957 . 4 Augustus. Blz. 444. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit ·van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indiè tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling III A der begrooting van 
Nederlandsch-Indi ë voor het dienstjaar 1938. 

S. 3958. 6 Augustus. Blz. 444. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling VI der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1938. 

S. 3959. 6 Augustus. Blz. 444. 
- Wet, houdende goedkeu r ing van een be

si uit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indi ë tot wij ziging en aan

vulling van Afdeeling III der begrooting 
van ederlandsch-Indi ë voor het dienstjaar 
1938. S. 3960 . 22 Decembe ,·. Blz. 713. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
slui ten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IV der begrooting 
van ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1938. S. 3961. 22 Decembe r. Blz. 713. 

- Wet, houdende goedkeuring van een besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsoh-Indië tot wijzi ging en aanvulling 
van Afdeeling V der begrooting van Neder
landsch-Indi ë voor het dienstjaar 1938. 

S. 3962. 22 December. Blz. 713. 
- Wet, houdende goedkeuring van een beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling V A de ,· begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het di enstjaar 1938. 
S. 3963. 22 December. Blz. 713 . 

- Wet, houdende goedkeuring van een beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indi ë, tot wijzi ging en aanvulli ng 
van Afdeeling VI der begrooting van Ne
derlandsch-Indi ë voor het di enstjaar 1938. 

S. 3964. 22 December. Bl z. 713. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

slui ten van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot wijzi g ing en aan

vu lling van Afdeeling VII de r begrnoting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1938. S. 3965 . 22 December. Blz. 71 3. 

- Wet, betreffende wijzig ing van het dertien
de hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937. 

. 3966. 22 December. Blz. 713. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederland ch-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling III der begrooting van 
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Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1938. 
S. 3967. 30 December. Blz. 713 . 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
land·ch -Ind ië tot vaststelling van de be
grootingsrekening der gezamenlijke .Lands
bedrijven over het dienstjaar 1935. 

S . 3968. 30 December. Blz. 713. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet, S. 1927., n°. 259, 
restanten op enkele artikelen van het der
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het twaalfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938. 

S. 3980. 28 Maart. Blz. 202. 
Beleggln gswet. 

- Wet tot nadere wijziging van de wet van 
29 December 1928, S. 507, houdende nadeï•e 
regeling van de belegging van gelden van 
Rijksfondsen en -instell ingen, gewij zigd. bij 
de ;wet van 29 November 1935 (S. 685) . 

S. 416. 30 December. Blz. 938. 
Belemmeringen wet. 
- K oninklijk besluit. (B el emme,·ingenwet T;' er

ordeningen art. S.) - T erecht hebben Ged. 
Staten de gevraagde ontheff ing van een ver
bod van een waterschapskeur ve,·leend, daar 
. het belang, te,· bescherming waarvan het 
verbod is gesteld, zich niet tegen het ve,·
leenen der ontheffing ve,·zet . De st,rekking 
der wet zou worden miskend, indien bij de 
beoordeeling van de aanvrage ook op andere 
belangen dan de evengenoe,nde zou worden 
gelet. 1 November. 

Besmettelijke Ziekten. 
- Besluit tot wijziging van het Konink1ijk 

Beslui t van 17 J anuari 1930, S. 16, tot uit
voering van de arti kelen 17a en 17f van de 
wet van 4 December 1872, S. 134, houdende 
voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, 
gewijzigd bij de artikelen 35 en 36 van de 
Besmettelijke-Z iektenwet, S. 1928 n° . 265 : en 
bij de wet van 30 December 1929 (Stbl. n°. 
589) . S. 841. 8 J anuar i. Blz. 158. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ni nklijk besluit van 1 October 1929, S. 448, 
ter uitvoering van de Besmettelijke-Ziekten
wet, S. 1928 n° . 265, en tot vaststelling van 
den datum, waarop de wet van 3 December 
1937, S. 803, tot nade re wijzig ing o. a . van 
de laatstgenoemde wet, in werking zal tre
den. S. 877. 24 November. B lz. 796. 

Bevolkingsregisters. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het besluit van 31 Maart 1936, S. 342, tot 
vaststelling van voorschriften omtrent · het 
aanleggen, inrichten en bijhouden van be
volkingsregisters en h et doen der daartoe 
vereischte opgaven. 

S. 349. 10 Augustus. Blz. 450. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van het Koninklijk besluit 
van 10 Augustus 1938, S. 349 , tot wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 31 Maa rt 1936, S. 342, tot vaststelling 
van voorschriften omtrent het aanl eggen, in
richten en bijhouden van bevolkingsregisters 
en het doen der daartoe vereischte opgaven. 

S. 385. 24 November. Blz. 530. 

Blnnenvaartrampenwet. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur ter uitvoering van 
artikel 24 van de Binnenvaartrampenwet. 

• ' S. · 567. 23 Juni . Blz. 345. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de Wet van den 9den 
Juli 1931, S. 289, houdende bepalingen om
trent onderwek naa r scheepsrampen op de 
binnenwateren (Binnenvaartrampenwet). 

S. '590: 11 Augustus. Blz. 552. 
Bodemproductlewet. 
- Wet, houdendé verleening in de tegenwoor

dige buitengewone omstandigheden van be
voegdheden met betrekking tot de bodem
productie. (Bodemproductiewet 1938. ) 

S . 639 B . 30 September. Blz. 565 . 
Boschwet. .. 
- Besluit tot vaststelling van nieuwe alge

meene regelen · voor het verleenen van bij
dragen ingevolge artikel 12 van de Bosch
wet 1922. S . 684. 27 April. Blz. 375. 

Botermerken. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koni nklijk besluit van 17 Juli 1912, S . 263, 
houdende voorsch~iften waaraan botercon
trólestations hebben te voldoen om onder 
Rijkstoezicht te worden gesteld (,,Boter-

. merkenbesluit 1912"). 
S. 679 N. 17 November. B lz. 575 . 

Burgerlijke Rechtsvordering. 
- Besluit tot vaststelling van den datum van 

inwerkingtreding va,n de wet van den 4den 
November 1937·, S. 207, houdende aanvul 
ling van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering met ·het oog op beslag op 
luchtvaartuigen. 

S . 280. 25 Februari. Blz. -80. 
Burgerlijke Stand. · 
- Besluit tot vaststelling van nieuwe bepa

lingen betreffende de alphabetische tafels 
op de akten van den Burgerlijken Stand. 

S. 240. 12 J anuari. Blz. 20. 
Coinptablllteltswet. 
- Wet tot vaststelling van een regeling, als 

bedoeld in artikel 89a der Comptabilit.eits
wet 1927, S. 259, ten aanzien van de Stich
ting Waterbouwkundig Laboratorium. 

• S. 522. 4 Augustus. Blz. 476. 
Consulaire dienst. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 19 November 1926, S . 
384, ter , rutvoering van · de artikelen 1, 6a 
en lla der <Consulaire Wet, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 Mei 
1934 (Stbl. 271). 

S. 160. 4 Januari. Blz. 19. 
Crlslslnvoerwet. 
- Wet tot regeling van den invoer van paar

den en slachtpaarden. 
S . 601. 4 F ebruari. Blz. 133. 

- Wet tot regeling van den invoer van sloten. 
S. 602. 4 Februari. Blz. 134. 

- Wet tot regeling van den invoer van ge
laschte en naadlooze buizen. 

S. 603. 4 Februari. Blz. 135. 
- Wet tot regeling van den invoer van draad

nagels en draadkra=en, spijkers, getrok
ken ijzer- en staaldraad en van prikkel- en 
puntdraad. S. 604: 24 Maa rt. Blz. 135. 

- Wet tot regeling van den invoer van petten 
en baretten. S . 605 . 24 Maart. Blz. 136. 
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Wet tot regeling van den invoer van ge
emailleerde, gegoten closetreservoirs. 

S. 606. 24 Maart. Blz. 136. 
- Wet tot regeling van den invoer van steen-

kolen. S. 607. 24 Maart. Blz. 137. 
- Wet tot regeling van den invoer van naad-

looze buizen. S. 608. 24 Maart. Blz. 137. 
- Wet tot regeling van den invoer van toilet-

zeep. S. 609. 24 Maart. Blz. 138. 
- Wet tot regeling van den invoer van cal

ciumhypoohloriet, natriumhypoohloriet en 
gecomprimeerd chloorgas. 

S. 610. 24 Maart. Blz. 138 . 
- Wet tot regeling van den invoer van paar

den en slachtpaarden. 
S. 611. 24 Maart. Blz. 139. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
schoeisel en leestklaar schoenwerk. 

S. 612. 24 Maart. Blz. 139. 
- Wet tot regeling van den invoer van dwei-

len. S . 613. 24 Maart. Blz. 140. 
- Wet tot regeling van den invoer van ge

isoleerde electrici teitsgeleidingen. 
S. 614. 24 Maart. Blz. 140. 

- Wet tot regeling van den invoer van ben-
rol. S. 615. 24 Maart. Blz. Hl. 

- Wet tot regeling van den invoer van steen-
kol en. S. 616. 24 Maart. Blz. 142. 

- Wet tot regeling van den invoer van: 
porselein, fijn en sanitair aardewerk en ver
glaasde en onverglaasde muur- en wand
tegels; klompen en klompenmakerswerk; 
huishoudelijk glaswerk. 

S . 620. 1 Juli. Blz. 349. 
- Wet tot regeling van den invoer van: 

geëmailleerde, gegoten badkuipen en ge
emailleerde, geslagen ijzeren badkuipen ; 
kachels, haardkachels, haarden, fornuizen 
en veevoederkooktoestell en ; naaigaren ; pet
ten en baretten ; bovenkleeding; steenko
len; calciumhypochloriet, natriumhypochlo
riet en gecomprimeerd chloorgas; bijtende 
potasch en kaliloog; leder ; verpakkings
glas, met uitzondering van bemand glas
werk ; geïsoleerde electriciteitsgeleidiugen; 
ongesmol ten dierlijk vet; vleesch. 

S. 621. 1 J ui i. Blz. 349. 
- Wet, houdende bekrachtiging van eenige 

krachtens de Crisisinvoerwet 1931, S . 535, 
genomen Koninklijke Besluiten. 

S . 622. 1 Juli. Blz. 350. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het krach

tens de Crisisinvoerwet 1937, S. 639 N , ge
nomen Koninklijk Besluit van 22 Februari 
1938, n°. 27, tot regel ing van den invoer 
van kousen en sokken. 

S. 623. 4 Augustus. B lz. 552. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een krach

tens de Cri isinvoerwet 1937, S. 639 N , ge
nomen Koninklijk besluit, tot regeling van 
den invoer van schepwerk. 

S. 624. 4 Augustus. Blz. 553. 
- W et, houdende bekrachtiging van een krach

tens de Crisisinvoerwet 1937, S. 639 N, ge
nomen Koninklijk besluit, tot regeling van 
den invoer van steenkolen. 

S. 625 . 4 Augustus. Blz. 553. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een krach

tens de Crisisinvoerwet 1937, S. 639 , ge
nomen Koninklijk besluit, tot regeling van 
den invoer van juteproducten. 

S. 626. 4 Augustus. Blz. 553. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko
ninklijk Besluit van 28 Maart 1938 , n°. 7, 
tot regeling van den invoer van rijst. 

S. 627. 4 Augustus. Blz. 554. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk Besluit van 25 Februari 1938, n°. 7, 
tot regeling van den invoer van linnen en/of 
katoenen knoopen. 

S. 628 . 4 Augustus. Blz. 554. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk be luit van 25 April 1938, n° . 6, 
tot regeling van den invoer van sloten. 

S. 629. 4 Augustus. Blz. 554. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk be luit van 22 April 1938, n° . 6, tot 
regeling van den invoer van superfosfaat. 

S. 630. 4 Augustus. Blz. 554. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 26 April 1938, n°. 25, 
tot regeling van den invoer van kunstzijden 
garens. S. 631. 4 Augustus. Blz. 555. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het K o
ninkl ijk besluit van 26 April 1938, n°. 24, 
tot regeling van den invoer van touw. 

S. 632. 4 Augustus. Blz. 555. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk Besluit van 13 April 1938 , n°. 11, 
tot regeling van den invoer van metaal
draad gloei lampen. 

S. 633. 6 Augustus. Blz. 555. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 26 April 1938 N°. 26, 
tot regeling van den invoer van zakdoeken. 

S. 639 D. 25 ovember. Blz. 566. 
- Wet, houdende bekrachtig ing van het Ko

ninklijk besluit van 14 April 1938, N°. 14, 
tot regeling van den invoer van cocosstuk
goed. S. 639 E. 25 November. Blz. 567. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het K o
ninklijk besluit van 25 Mei 1938, N°. 20, 
tot regeling van den invoer van lint, band 
en veters. 

S . 639 F. 8 December. Blz. 782. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 3 Mei 1938, N °. 7, tot 
regeling van den invoer van espagnoletten. 

S . 639 G. 8 December. Blz. 783. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K o

ninklijk besluit van 25 Mei 1938, N°. 21 , 
tot regeling van den invoer van letter-, cij 
fer- en etikettenband. 

S. 639 H . 8 December. Blz. 783. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K o

ninklijk besluit van 30 Mei 1938, 0
• 17, 

tot . regeling van den invoer van aal en pa
ling. S. 639 I. 8 December. Blz. 783. 

- Wet, houdende bekrachti g ing van het Ko
ninklijk besluit van 24 Juni 1938, N°. 49 , 
tot regeling van den invoer van cement. 

S. 639 J . 8 December. Blz. 783. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk bes lui t van 24 Juni 1938, N °. 50, 
tot regeling van den invoer va n schroef
bouten, schroeven, moeren en steunmateriaal 
voor vrijle idingen. 

S. 639 K. 8 December. Blz. 784. 
- \'let, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 24 Juni 1938, N°. öl , 
tot regeling van den invoer van ongetwijn
de garens van vlas. 

S . 639 L. 8 December. Blz. 784 . 
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- Wet, houdende bekrachti g ing van het Ko
ninklijk besluit van 16 Juli 1938, N °. 13, 
tot regeling van den invoer van watergl as. 

S. 639 M. 8 December . Blz. 784. 
-·· Wet , houdende bekrach t ig ing van het Ko

ninklijk besluit van 16 Juli 1938, N°. 17, 
tot regeling van den invoer van linnen en/of 
katoenen knoopen. 

S. 639 N. 8 December. Blz. 785. 
- Wet , houdende bekrachti g ing van het Ko

ninklijk besluit van 16 Juli 1938, N °. 15, tot 
regeling van den invoer van gresbuizen. 

S. 639 0 . 8 December . Bl z. 785. 
- W et , houdende bekrachtig ing van het Ko

ninklijk besluit van 16 Juli 1938, N °. 14, 
tot regeling van den invoer van metaa lweef
sels. S . 639 P. 8 December . Blz. 785. 

- Wet, houdende bekrachti g ing va n het Ko
ninklijk besluit van 27 Juni 1938, N °. 21 , 
tot regeling van den invoer va n papier en 
papierwa ren. 

S . 639 Q. 8 December . Blz. 785. 
- Wet , houdende bekrachti g ing van het Ko

ninklijk besluit van 24 Mei 1938, N °. 25, 
tot regeling van den invoer van overhem
den. S . 639 R. 15 December. Bl z. 786. 

- Wet, houdende bekrach t ig ing van het Ko
ninklijk besluit van 29 Augustus 1938, N °. 
16, tot regeling van den invoer van niet 
houtvormende siergewassen, a lsmede va n 
azalea' s en hortensia's . 

S . 639 S . 15 December. Blz. 786. 
- Wet , houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 26 Augustus 1938, N °. 
25 , tot regeling van den invoer van meube
len van bamboe, rotting, ri et, teen of twij 
gen, al of niet bekl eed, en onderdeelen van 
deze meubelen. 

S. 639 T . 15 December. Bl z. 786. 
- Wet, houdende bekrach t ig ing van het K o

ninklijk beslui t van 16 Juni 1938, N °. 16, 
tot regeling van den invoer van rijwielbui 
ten- en rijwielbinnenbanden en va n rubber
s! angstukken. 

S. 639 U. 15 December . Bl z. 786. 
- Wet , houdende bekrachtig ing van het Ko

ninklij k beslui t van 25 Juli 1938, N °. 27, 
tot regeling va n den invoer van rijwielen, 
rijwielframes, electrische rijwiell antaarns en 
rijwi elonderdeelen. 

S. 639 V. 15 December . Blz. 787. 
- W et, houdende bekrachti g ing van het Ko

ninklijk bes luit van 9 Augustus 1938, N °. 
4, tot regeling van den invoer van draad
nagels en draadkrammen, spijkers, getrok
ken ij zer- en staaldraad en van prikkel- en 
puntdraad. 

S. 639 W. 15 December. Blz. 787. 
- Wet, houdende bekrachti g ing van het Ko

ninklijk besluit va n 13 Augustus 1938, 0 

3, tot regeling van den invoer van onder
k leeding. 

S. 639 X. 15 December. Blz. 787. 
- Wet, houdende bekrach t ig ing van het K o

ninklijk besluit van 8 Augustus 1938, N °. 5, 
tot regeling va n den invoer van manufac
turen, stoffen en weefsels van vlas, hennep 
en halflinnen. 

S. 639 Y . 15 December. Blz. 788. 
- Wet , houdende bekrachtig ing van het Ko

ninklijk besluit van 5 Augustus 1938, N °. 
17 , tot regeling van den invoer van manu-

facturen, stoffen en weefsels van echte zijde 
en vau echtQ zijde met kunstzijde. 

S. 639 Z. 15 December. Blz. 788. 
- Wet , houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 12 Augustus 1938, N °. 
14, tot regeling van den invoe r van m anu
facturen , stoffen en weefsels van kunstzijde 
en van kunstzijde met andere stoffen dan 
echte zijde. 

S . 639 AA. 15 December. Blz. 788. 
- Wet, houdende bekrachtig ing van het Ko

ninklijk beslui t van 13 Augustus 1938, N ° . 
4, tot regeling van den invoer van tafel- en 
servetgoed , ha nddoeken en ander huishoud
goed , zoowel a fgepast als aan het stuk, bed
delakens en sloopen. 

S . 639 BB. 15 December. Blz. 788. 
- Wet , houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk beslui t van 24 Augustus 193.8, N °. 
16, tot regeling van den invoer ·van .pluche, 
fluweel en trij p, a lsmede_ voorwerpen daar 
van. S. 639 CC. 15 December. Bl z. 789. 

- Wet, houdende bekrachti g ing van het Ko
ninklijk besluit van 26 Augustus 1938, N °. 
23, tot regeling van .den invoer. van manu

, facturen , stoffen en weefsels van gevedde, 
bedrukte, bontgeweven, gebl eekte en onge
bleekte katoen . 

S . 639 DD. Fi December. Blz. 789. 
- Wet , houdende bekrach t ig ing va n het Ko

ninklijk besluit van 26 Augustus 1938, N °. 
24, tot regeling van den invoer van tapij ten, 
tapijtgoed , karpetten, loopers, kl eedjes en 
m at ten . 

S. 639 EE. 15 December. Blz. 789. 
- Wet , houdende bekrachtig ing va n het Ko

ninklijk beslui t van 29 Augustus 1938, N °. 
17, tot regeling van den invoer van gegoten 
ijzeren closetrese rvoirs. 

S. 639 FF. 15 December . Blz. 790. 
- Wet , houdende bekrachti ging van het Ko

ninklijk besluit van 26 September 1938, N °. 
24, tot regeling van den invoer van naald
houten kisten en kistga rnituren. 

S . 639 GG. 15 December . Bl z. 790. 
- Wet , houdende bekrachtig ing va n het Ko

ninklijk besluit van 27 Septe~ ber 1938, 1 °._ 
47, tot regeling van den. invoer van· triplex
en mul t iplex. 

S. 639 HH. 15 D ecember . Bl z. 790. 
- Wet , houdende bekrachtig ing va n het K o

ninklijk besluit van 28 September 1938, N °. 
38, tot regeling. van den invoer van cocos
stukgoed. 

S. 639 II. 15 December. Blz. 790. 
- Wet, houdende bekrachtig ing van het K o

ninklijk besluit vao 14 Mei 1938, N °. 19, 
tot regeling van den invoer van lucife rs en 
1 uci fe rshoutjes . 

S. 639 JJ. 30 December. Blz. 791. 
- Wet, houdende bekrachtig ing va n het K o

ninklijk bes lui t van 24 Juni 1938, N °. 48, 
tot regeling va n den invoer vau chili salpe
te r, na t ronsalpeter , stikstofhoudende kunst
meststoffen, kalkstikstof en ammoni akwater. 

S. 639 KK. 30 December. Blz. 791. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K o

ninklijk beslui t van 30 Mei 1938, N °. 27, 
tot regeling van den invoer van zeev isch . 

S. 639 LL. 30 December . Blz. 791. 
- Wet , houdende bekrachti g ing van het Ko

ninkl ijk beslui t van 25 Juli 1938, N °. 26, tot 
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regel ing van den invoer van veekoeken. 
S. 639 MM. 30 December. Blz. 791. 

- Wet, houdende bekrachti girg van he t Ko
ninklijk besluit van 24 Augustus 1938 , N°. 
15, tot regeling van den invoer van mam,
faoturen, stoffen en weefsel s van wol en 
halfwol. 

S , 639 NN. 30 December. Blz. 792. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van - 26 October 1938, N °. 
· 31 , tot regeling van den invoer vau dweilen. 

S. 639 00. 30 December. Blz. 792. 
- Wet tot verlenging van den werkingsduur 

van de wet van 5 ovember 1936, S. 639 E , 
houdende . t ijde! ij ke maatregelen betreffende 
de mechanisatie in de sigaren industrie. 

S . 639 PP. 30 December. BJz: 792. 
Crlslspachtwet. · . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Orisis pacht

wet 19913 art. !.) - Vernietiging van eene 
beschikking van de Kamer voor Orisispacht
zaken van het Kantongerecht te B ergen op 
Zoom, dat van de op 1 December 1986 ver
vallen pacht van f 1786 algeheele onthef
fing wordt verleend voor het geval de v~r
pachter niet bereid is aan request,·ant nog 
drie jaar pacht te geven tegen een pacht
prijs van f 550, terwijl in het andere geval 
voormelde termijn w~rd,t gesteld, op f 550. 

· 3 Janua,·i. 
Dadlngèn. 
- Wet tot goedkeuring van de dading met de 

N . V . ,,Maatschappij tot Exploitatie van den 
Scheurpolder" in l iquidatie te Rotterdam 
betreffende een aanhangig geding inzake de 
pacht van gronden gelegen in den Scheur
polder. S. 1403. 19 M ei. BJ'z. 395 . 

- Wet, houdende goedkeuring van eene over
eenkomst van dading. 

S. 1500. 19 Mei. Bl z. 401. 
- Wet tot goedkeuring van eene met e,enige 

Verzeker ingmaatschappijen en J ean Jo~eph 
van ooien , schipper, wonende aan boord 
van het vaartuig " Minerve", gesloten over
eenkomst van dading tot het ten t inde bren
gen van een aanhangig geding. 

S. 1520. 8 December . Blz. 659 . 
Dlstrlbntlewet. 
- W et , houdende tijdelijke voorziening in een 

doelmatige distributie van levensmiddelen, 
g rondstoffen van levensmiddelen, brandol.of
fen , huishoudelijke artikelen en andere & )e
deren, welke in het algemeen voor de volks
huishouding van bela ng kunnen worden ge
acht. (Distributiewet 1938. ) 

S. 639 A. 30 September. Blz. 564. 
Domeinen. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

sch en verkoop van een gedeel te van het voor
mali g Sint-Antonius-eil and te Maa t richt aan 
de gemeente Maastricht. 

S. 1400. 14 F ebruari. B\z. 190. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop aan J . W. J. T ummers te 
Si ttard van h et voormalige post- en tele
gi-aafkantoor met tuin te Sittard, kadastraal 

· bekend gemeente Sittard, sectie F , n° . 1229 , 
g root 5. 70 aren. , 

S. 1401. 24 Maa rt. Blz. 1,92. 
- Wet tot goedkeuring r"f'n den onderhand

schen verkoop aan de N . V. Nederlandsche 
K abelfabriek te Delft van Staatsgrond in 

den Ruigenhilpolder onder Alblasserdam. 
S. 1402. 24 Maart. Blz. 193. 

- Wet, houdende goedkeu ring van den onder
handschen verkoop aan de N aamlooze Ven
nootschap "Provinciale Noordbrabantsche 
Electr iciteits Maatscha ppij" te 's-Hertogen
bosch , van de perceelen aan den Konings
weg te ' s-Hertogenbosch , plaatselijk gemerkt 
nos . 101 en 103, kadastraal bekend gemeen
te 's-Hertogenbosch, Sectie I , n°. 1488 , 
groot 1,58 Are en n°. 1487, groot 6,67. Are. 

S. 1404. 1 Juli . Blz. 396 . 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder 

handsche eigendomsoverdracht aan de ge
meente 's-Gravenhage, ingevolge ruiling, 
van Staatseigendommen langs den Hofweg 
en de Hofstraat, te 's-Gravenhage. 

. S. 1405. 4 Augustus. Blz. 397. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan G. Udo, te Tiel, en 
anderen, tezamen h andelende onder de fir
ma G. Udo, aldaar, van een gedeel te ter 
grootte van ongeveer 31.10 a van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Drumpt, 
sectie B , n°. 501, geheel groot 31. 35 a. 

S. 1406. 4 Augustus. Blz. 399 . 
- Wet tot goedkeur ing van den onderhan<l

schen verkoop van een oppervlakte land en 
water aan den rechternever van de Nieuwe 
M aas, onder Kra lingen, aan de Naamlooze 
Vennootschap " N. V. Rotterdamsche IJzer
en Metaalgieterij, voorheen A . Radema
kers", te Rotte rdam. 

S. 1407. 25 ovember. Blz. 650. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan: 
/ . de . V. N aamlooze Vennootschap tot 
Exploitatie van Ankersmit' s Katoenfabrie
ken, geve t igd te Deventer, van: 
a. het gedeelte voormalige spoo1·baan De
venter-Ommen, kadastraal bekend gemeente 
Diepenveen, sectie B, nos. 1229, 1233, 1252, 
1254 en 1278 en gemeente Olst, sectie E , 
nos, 2040, 2039 en 2041 , alle geheel en ge
meente Diepenveen, sectie B , n°. 1225 , ge
deel tel ijk ; 
b. het voormali g station Eikelhof met em
placement, spoorbaan en weg, kadastraal 
bekend gemeente Diepenveen, sectie B , nos. 
1284 en 1283 ; 
ll. Hermannes Wonink, koopman te We 
sepe: 
het gedeelte voormalige spoorbaan Deventer 
-Ommen, kadastraal bekend gemeente Olst, 
sectie D , n°. 3068, gedeeltelijk , n°. 3067 ge
heel en n°. 2875, gedeeltelijk. 

S. 1408. 25 ovember. Blz. 651. 
- Wet tot goedkeuring van de onderhandsche 

overdracht door ruiling van een opperviakte 
langs den rechteroever van de rivier de 
Noord onder Alblasserdam, uitmakende een 
gedeelte ter grootte van ongeveer 4.46.88 
h. a. van het pemeel, kadastraa l bekend ge
meente Alblasserdam, sectie B, n°. 3036, 

S. 1409 . 25 November, Blz. 654. 
- Wet tot goedkeuring van een ru' ling van 

g rond en water onder L angeruigeweide met 
P. J. Ro enboom te Bodegraven. 

S. 1410. 8 December. Blz. 656 . 
- Wet to t, goedkeuring van den onderhand

schen ver'<oop van de voormalige Quaran
taineplaats en Marine- inricht ing op het ei-
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land Tiengeme'ten aan de N. 'V. Maatschap
pij. tot exploitatie van onroerende goederen 
" Eiland de Tiengemeten", gevestigd te 
's-Gravenhage. 

S. 1411. 8 December. Blz. 65T. 
- \Vet tot goedkeuring van de overeenkomst 

van ruiling van domeingrond in de bosch
waohterij "Grollo" met de Naamlooze Ven
nootschap " Meindersveen" , gevestigd · te 
Veendam . 

S. 1600. 25 November. Blz. 661. 
- Wet tot goedkeuring van de overeenkomst 

van ruiling van domeingrond in het Order
bosch met de gemeente Apeldoorn. 

S. 1601. 25 November. Blz. 662. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop aan de Gemeente Noordwijk 
van duingrond benoorden den Vuurtor(!n te 
Noordwijk aan Zee. 

S. 1413. 22 December. Blz. 819. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

. schen verkoop van grond onder Dordrecht, 
tusschen den Weeskinderendijk en den 
Straatweg aan de gemeente Dordrecht. 

S. 1414. 22 December. Blz. 821. 
- Wet tot goedkeuring van de overeenkomst 

van ruiling van domeingrond in de bosch
wachterij " Orvelte" met de Naamlooze Ven
nootschap "Orvelte Textielindustrie" , geves
tigd te Amsterdam. 

S. 1602. 30 December. Blz. 822. 
Drankwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 

1921 art. 59 .) - Het bewezene n.l. dat req. 
in de gemeente . .. . . . zonder vereischie ver
gunning als bedoeld in de Drankwet 1931 
heeft verkocht aan J. G. P. een hoeveel
heid sterken drank in het klein n.l. een 
flesch cognac, een flesch j eneve,· en een 
flesch brandewijn, valt geheel onder de om
schrijving van art. 59 aanhef en onder 1 ° 
der Drankwet. nu immers moet worden 
aangenomen, dat het in de t.l.l. en bewezen
verklaring bedoeld "verkoopen" is het ver
koopen in den zin van genoemd artikel , 
welks toep~sing bij de dagv. kennelijk is 
bedoeld. - Wat er zij van de kennelijk door 
de R echtb. gehuldigde. opvatting, dat de
gene, die namens en voor rekening van een 
ander waren verkoopt, die waren "ver
koopt" in den zin van geno emde bepaling, 
in elk. geval heeft de Rechtb. uit de feite
lijke toedracht, zooals deze uit de tot het 
bewijs .gebezigde middelen is kom en vas t te 
staan, kunnen afleiden, dat niet G.'s wijn
handel - zijnde de eenige,. die, behalve 
req., als verkooper in aanmerking zoude 
kunnen komen - doch req. de door get. P. 
in req.'s winkel bestelde dranken aan dezen 
get., in den zin van art. 59, 1° Drankwet 
h eeft verk ocht. - H et begrip "verkoopen" 
in de Drankwet is niet te v,ereenzelvigen 
,net dat van het B. W . - Aan het feit, dat 
de drank aan get. P . is verkocht, do et -
nu van eenige rechtstreeksche. betrekking 
tusschen get. en G.'s wijnhandel nie t blijkt 
- niet af , dat de drank van dien wijnhan
del afkomsti g was, noch dat die d1·ank ver
meld was op een nota met het afschrift 
" G.'s Wijnhandel" en dat de verhouding 
tuss.chen die zaak en req. was gegoten in 
dezen vorm, dat ,·eq. slechts een provisie 

genietende tusschenpersoon zou zijn. [A. n
ders A.dv.-Gen. v. Lier]. 31 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 
1931 art. 38 ; Wet R . 0 . art. 99.) - Inder
daad houden t .l.l. en bewezenverklaring niet 
met zooveel woorden in dat de ve1·koop van 
t hee - alcoholvrije drank voor welks ve,·
koop in een localit eit voor gebruik in die 
localiteit ingevolge art. 38, lid 2 Drankwet 
1981 vereischt is - in een localiteit ~ 
"vertrek" ingev olge art. 1 der genoemde 
wet - is geschied, doch zulks ligt opgeslo
ten in de vermelding; dat voor den hier 
bedoelden verkoop van thee verlof volgens 
de Drankwet vereischt was. - H et 11,iddel 
waarin wordt betoogd, dat de Kantonr., ter
wijl hij een gedeelte der t .l.l . niet bewezen 
verklaarde, verzuimd heeft req. daarvan vrij 
te spreken, kan niet tot cassatie leiden, reeds 
omdat het klaagt over een ander vorn,ver
zuim, dan in art. 99, lid 2 Wet R. 0. be
paaldelijk aangewezen. 7 Maart . 

- Besluit tot uitvoering van artikel 41, der
de lid, van de Drankwet (S. 1931, n°. 476). 

S. 852. 16 Mei. Blz. 377. 
- Koninklijk besluit. (D1·ankwet S. 1981 n° . 

'416 a,·t. 82, 1e lid 5° j 0
• art . 33). - Ged. 

Staten zijn terecht overgegaan tot intrekking 
·van een sociëteitsvergunning, to en hun ge
bleken was, dat de sociëteit niet mee,· ge
acht kon worden een sociëteit te zijn. Aan 

· de juistheid dezer beslissing kal! niet af• 
do en, dat daarna all e maatregelen geno,nen 
zijn om de meest strikte to epassing en na
leving der Drankwet te waarboraen. - H et 
f ei t dat de uitreiking van het besluit van 
Ged. Staten niet, naar het voorschrift van 
art. 33 5c lid, is geschied door tusschen
komst van B. en W ., doch Ged. Staten het 
besluit r echtstreeks over de post hebb en 
verzonden, kan de juistheid van het beslui t 
zelve niet aantasten . 14 Juni. 

- Besluit tot _gedeeltelijke vernietiging van 
een verordening van den raad der gemeente 
Ouddorp van 18 Juni 1937, betreffende 
openbaar dansen en ten gehoore brengen 
van dansmuziek in vergunnings- en verlofs
localiteiten en in andere voor het publiek 
toegankelijke inrichtingen of plaatsen. 

S. 2840. 16 Juli. Blz. 437 : 
- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 

Gedeµ uteerde Staten , van Limburg van 26 
November 1937, betreffende intrekking van 
het aan Ma. H. Ph.' Hommen, echtgenoote 
van A. L. M . Zorge, te Venlo, verleend ver
lof A, te dien tijde geldend voor een locali
te it van het perceel Steenstraat 18 a ldaar. 

S. 2841. 1 September. Blz. 708. 
- Arres t van den Hoog en Raad. ·(Wet Raden 

v. B eroep art. u; ; Drankwet art , 23. ) -
Over belanghebbendes bezwaar, dat het op· 
gelegde vergunningsrecht de op den omzet 
van sterken drank te behalen netto-winst 
overschrijdt, behoefde d e R .. v. B. zich niet 
uit te spreken, nu het niet werd ingeoro,èht 
tegen een der elementen van de, doo,· ge
m eente en R . v . B . gevolgde wijze van be
r ekenir;g. - Krachtens art . 123, 2e lid Drank
wet, en dier,overeenkomstio de verordening, 
moet van de huurwaarde buiten 1·ekening 

• . worden gelaten hetgeen daarvan kan wo,·ilen 
toeges· hreven aan . de onderdeelen van het 
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in de localiteit uitgeoefende bedrijf buiten 
den: onizet van sterken drank. 

7 December. 
Economische Raad. 
- Beslu it tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 15den M aart 1934, S. 112, 
houdende wijze van samenstelling van de 
vaste commiss iën van den Economischen 
Raad. S. 683. 1 April. · Blz. 155. 

Economische verdedlglngsvoorbereJdJng. 
- Wet, houdende regelen met betrekking tot 

de medewerking aan de voorbere iding van 
de voorziening in tijden van oorlog en oor
logsgevaar in de behoeften van volkshu is
houding en landsverdediging, zoomede aan 
de voorbere iding van de financier ing die r 
voorziening. (Wet economische verded ig ings
voorbere iding 1938. ) 

S. 635'. 30 September. Blz. 557 . 
Eieren besluit. 
- Besluit tot wij ziging vari het E ierenbesluit 

(Stbl. 1931, n°. 375) . 
S . 856. 13 J uni . Blz. 378. 

Electrlclteltswet. 
- Wet, houdende a lgemeene regelen ter zake 

van de electricite itsvoorz iening (,,Electrici
teitswet") . S . 523. 22 October . Blz. 507. 

Flnancleele verhouding. 
- Besluit tot vaststelling van een instrnctie 

voor de Rijkscommissie van Advies voor het 
Werklooshe idssubsidiefonds. 

S. 480. 16 F ebruari. Bl z. 111. 
- Beslui t tot vaststelling voor het jaar 1938 

van de schaal , a ls bedoeld in a rtikel 5 van 
het Koninklijk besluit van 1 Juli 1937, S . 
448, tot · vaststell ing van den a lgemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld bij ar
tikel 8 der wet van 4 M aart 1935, S. 76, 
houdende voo rzieningen terzake van ge
meentelijke kosten van werklooshe idszorg, 
gewijzigd bij de wet van 11 September 1936 
(Stbl. n°. 402) . · 

S. 448. 6 Augustus. Blz. 464. 
Geld schleterswet. 
- Besluit, houdende wijziging van h et Ko

ninklij k besluit van den 13den J anuar i 
1933, S . 12, tot u itvoering van de artikelen 
31 , 32, tweede lid, en 38 der Geldschiet.ers
wet. S. 340. 26 Januari. Bl z. 20. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( Gemeente

wet art. 280.) - Als bij gebouwde eigen
dommen behoorende erven kunnen slechts 
worden beschouwd die gronden, welke naar 
hun aard en in verband met hun nabijheid 
t ot de gebouwde eigendommen beste1nd zijn 
om gezamenlijk voor hetzel fde doel te wor
den gebruikt. 5 Januari. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Gemeente-
1vet art. 280.) - Art. 280 Gem.wet - be
schouwd ook in het l icht der geschiedenis -
dchept in het woord ( kosten ..... . voor aanleg 
en onderhoud) ,,dier" (land,. of waterwe
gen) geen beperking ~n ingevolge dit ar
tikel mag de heffing geschieden niet enkel 
wegens perceelen belendende aan openbare 
wegen waaraan de gemeente kosten be
steedt, maar voldoende is dat de ge1neente 
kosten heeft te . maken voor openbare land
of waterwe gen in de gemeente en de hef 
fing mag dan geschieden wegens alle per
ceel en, die aan een openbaren we g beien-

den, onverschillig of juist aan dezen weg 
de gemeente kosten moet besteden, of dat 
zij dit doet ten aauzien van andere open
bare wegen. 19 J anuari. 

- A .-rest van den Ho ogen Raad. (G em eente· 
wet art. 280.) - Art. 8 der V erordening 
stelt vrij van straatbelasting perceelen, uit
sluitend gebezigd voor den openbaren .dienst 
van het Rijk, als1nede die, welke uitsluitend 
dienen als inrichting van onderwijs of uit
sluitend als inrichting tot algemeen nut . -
D e R . v. B., de woning beschouwende als 
een afzonder/ijk gebouwd eigendom en als 
een afzonder/ijk perceel in den zin resp. 
van art. 1 en art. 8 der V erordening, heeft 
dusdoende genoe·mde artikel en niet geschon
den of verkeerd toegepast. - Voorts heef t 
de Raad, de 1nogelijkheid aanne1nende, dat 
bij het wonen van den concierge in het te 
zij ner beschikking gestelde perceel mede het 
belang van het onderwijs is betro kken, doch 
vaststellende dat het perceel in elk geval 
ook ten bate van de privé-belangen van den 
concierge en diens echtgenoote wordt ge
b.-uikt, op dien grond terecht beslist, dat 
geen der in art. 8 genoemde vrijstellingen 
op dat perceel van to epassing is. 

16 F eb1··uari. 
- A .-rest van den H oogen Raad. ( Gemeente

wet art. 280.) - De verordening stelt alleen 
zoodanige perceelen van de straatb elasting 
vrij, waarin uitsluitend een inrichting tot 
algemeen nut gevesJigd is, waarvan het pu
bliek kos teloos gebruik kan maken. -- Zulks 
is niet het geval niet het onderhavige per
ceel, waarin een post- en telegraaf kantoo,· 
( in een soortgelij ke zaak: een R ijksbelasting
kantoor; R ed.) is gevestigd. 23 F ebruari. 

- Arrest van de-n H oo gen Raad. ( Ge1neente
wet art. 277.J - Als ondernemer van een 
vermakelijkheid kan niet worden aange• 
1nerkt degene, buiten wien om en onafhan
kelijk van wiens wil datgene geschiedt, het
wel k een vermakelij kheid zou vorrnen. H et 
tegendeel volgt nie t uit art . 6 der V erorde
ning; im1ners dit artikel verklaart sl echts 
de belasting, behalve door den ondernemer, 
op wiens naa1n of voor wiens ,·ekening de 
vermakelijkheid wordt gegeven, mede ver
schuldigd door hem, die een lokaal of ter
rein daarvoor aa_n den onderne1ner ten ge
bruike afstaat; hij die eçn lokaal of terrein 
ten gebruike afstaat kan dus all een worden 
aangesproken, indien hetgeen in of op het 
afgestane voorvalt is het onde.-nemen door 
een ander op diens naa-m of voor diens re
kening van een vern,akel ijkheid. T erecht be
sliste de R. v. B. dat dit in casu niet het 
geval is, zijnde bij hen, die zich oef enen in 
het zwee fvliegen of vl iegtuigen bes turen, 
eenige bedoeling daarm ede pu bliek te trek
ken niet aanwezig . 9 Maart. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Ge1necnte
wet art. 280; W et Raden v. B eroep art. 16.) 
- Aanslag in de we gb elasting voor een be
zitting, bes taande o. ,n_ ui t verschill end e on
gebouwde eigendommen van allerlei aard, 
slechts dit met elkander gemeen hebbende 
dat zij aan dezelfde eigenaren behooren en 
in hetzelfde artikel van den legger zijn ver
,neld. - Zonder schending van wet o/ ver
ordening kon de R . v. B . beslissen dat van 
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al,le onderdeelen afzonderlijk d e belastbaar
heid was na te gaan en dat het daarbij voor 
de hand lag aan dit onderzoek de in den 
legger genoemde kad. indeeling ten grond
slag te leggen. - Dat men voor de exploi
tatie van zeker ongebouwd eigenrlom pleegt 
gebruik te maken van een niet openbaren 
weg alvorens den openbaren weg te berei
ken brengt niet noodzakelijk mede dat het 
eigendom niet geze gd kan wo,·den op dien 
openbaren weg uitgang te hebben; beslis
send is of men van den openbaren weg het 
eigendom pleegt te bereiken zonder iemands 
,·echten te krenken. - Van belastbaarheid 
ter zake van uitgang hebben op een open
baren weg kan sl echts sprake zijn indien die 
weg is gelegen binnen de belastingheffende 
gemeente. - De R. v. B ., de zaak terug
wijzende naar het gem eenteb estuur teneinde 
den aanslag met inachtneming van 's Raads 
uitspraak opnieuw vas t te stellen, heeft niet 
naar den eisch der wet in het geding uit
spraak gedaan. 30 Maart. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Gemeente
wet art. 280; W et Raden van B eroep art. 
16). - A.anslag in de aanlegbelasting voor 
een aan den openbaren weg bel endend stuk 
grond - behoorend bij- en één kad. geheel 
uitmakend met een achtergelegen, zelf niet 
aan den openba,·en weg bel endend en dan 
ook niet aangeslagen huis - als zelfstandig 
ongebouwd eigendom. - Op grond van het 
m. b. t. ligging en gebruik van het stuk 
grond vastges telde mocht de R. v. B. aan
nemen dat het in den zin van wet en ver
ordening was erf van het huis en dus niet 
al,s zelfstandig ongebouwd eigendom had 
mogen wo,·den aangeslagen. - Echter heeft 
de R . v. B ., door niet slechts den aanslag 
voor bedo eld stuk grond te vernietigen, doch 
daarnev ens te bepalen dat het geheele kad. 
perceel als gebouwd eigendom moet worden 
aangeslagen, uitspraak gedaan over den aan
slag van een perceelsgedeelte ter zake waar
van een aanslag niet was opgelegd ; voor
zoover verder strekkend dan vernietiging 
van beschikking en aanslag kan de uit
spraak van den R. v. B. dus niet in stand 
blijven. 11 M ei. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Gem eente
wet art. 299 .) - I ndien m eer dan één af
zonderlijk opgelegde aanslag in de stmat
belasting wordt bestreden, vo1·1nt de behan
deling van de ingebrachte bezwaren t. a . v. 
elk dier aan,lagen een afzonderlijk geding. 
H et is dus niet geoorloof d in één bezwaar
schrift tegen meer dan één aanslag op te 
kom en. 11 M ei. 

- A1·rest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 282) . - Art. 282 Gem. W et, bepa
l ende, dat de zakelijke belasting op het be
drijf slechts wordt geheven van zoodanige 
ondernemingen en in1·ichtingen, welke bin
nen de gemeente een bedrijf uito ef enen an
ders dan in stations, en waar ten minste ge-
1niddeld tien arbeiders werkzaam zij n, sluit 
niet uit , dat ook rekening moet worden ge
houden ,net arbeiders, die hun we·rk buiten 
de gemeente verrichten. - H et tegendeel 
wordt ook niet doo1· de strekking van ge
noemd a,·tikel gevorderd en volgt evenmin 
uit art . 147 Gem. W et. 29 J uni. 

- A1-rest van den H oogen Raad. ( Gem eente
wet art. 280.) - Uit het •verband tusschen 
de artt. 1, 3 en 5 der betrokken Verordening 
volgt, dat in art. 3 onder "perceel", waar
van de belastba,·e opbrengst ,naatstaf is i·oor 
de berekening van de belasting, moet wor
den verstaan het gebouwd of ongebouwd 
eigendom, te,· zake waarvan volgens art. 1 
belasting wordt geheven. - l n genoemd a1·t. 
3, enkel handelend, ove1· bedoelde bereke
ning, valt niet te l ezen, dat voor de beant
woo1·ding van de vraag, of een bepaald on-
1·oerend go ed één gebouwd eigendom 1JOrmt 
dan wel uit verschillende gebo,iwde eigen
domm en bestaat, beslissend is de wij ze, waar
op dat onroerend go ed in de kad. leggers is 
aangeduid, noch de omstandigheid of de 
belastbare opbrengst in die l eggers in één 
bedmg dan wel in verschillende afzonder
lijke bedragen is opgenomen. - Vo o.rts zijn 
d e term en "gebouwde eigendom1nen" en 
"ongebouwde eigendomm en" in art . 280 
Gem.wet blijkens de geschiedenis en in ver
band met art. 27'8 dier wet wel gebruikt in 
denzelfden zin als in de wet · op de g1·ond
belasting, doch ook dit brengt niet m ede, 
dat voor de beantwoording van de zooeven 
ve1·melde vraag bij de beoordeeling van de 
juistheid van een aanslag in de sti'aatbelas
ting de R. v. B . . zich gebonden mo et achten 
aan de kad. l eggers . 5 October. 

- Ar,·est van den H oogen Raad. (Gemeente, 
wet art. 277'.) - De R . v. B. heeft vastg e
steld, dat op de conce1·ten, als in de uit
spraak ve,·meld, die ten huize van belang
hebb ende plaats vinden, all een door dezen 
genoodigde personen al,s gasten aanwezig 
konden zijn. - De Raad heeft dus ten deze 
een te go eder trouw in besloten kring plaats 
vindende ve1·makelijkheid aanwezig geacht 
en terecht geoordeeld, dat deze niet viel 
onder de verordening welke spreekt van ver
makelijkheden, die voo,· een iede,· of voor 
berpaal,de penonen toegankelijk zijn . 

12 October. 
- An·es t van den Ho ogen Raad. ( Gem eente-

wet a,·t . 280). - M et "kosten van afvoer 
van water en vuil" zijn in art. 280 Gemeen
tewet niet alleen bedo eld die der rioleering, 
maar die van verwijdering van i•iiil in al
gemeenen zin, derhalve oo k het nadeelig 
saldo van den gemeentelij ken 1·einigings
diens t. - B elanghebbendes grief betr. het 
door hem aangevoe,·de bezwaar, dat van de 
kosten waarin de belasting een bijdrage 1noet 
opleveren een deel buiten beschouwing zou 
nioeten blijven op grnnd dat verscheidene 
eigendommen van de belasting zijn vrijge
steld, kan niet slagen omdat dit bezwaar 
raakt de - aan het oordeel van den ,·echter 
onttrokken - billijkh eid der bijd1·age. 

12 October. 
- An·est van den Hoogen Raad. (Verordening 

heffi ng hondenbelasting van Stolwijk art . 8). 
- Art. 3 van de V e,·ordening op de invor
de1'ing j 0

• arti kel 8 van de Verordening op 
de heffing der Hondenbelasting in de ge
meente Stolwijk laat geen andere slotsom 
toe dan dat het niet-inleve,·en ,vóór 15 Fe
bruari van een behoorlijk ingevuld en onde1·
teekend aangi ft ebiljet voor hem aan wien 
zoodanig aangi ft ebiljet is uitgereikt, een 
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strafbaar feit oplevert. - De volgens den 
P olitierechter aan de strafbaarh eid verbon
den voorwaarde, dat n.l. nog een aanmaning 
tot inlevering binnen een te stell en te1·1nijn 
moet voorafgaan, vindt in deze artikel en 
geenerlei steun, terwijl daarvoor evenmin 
een beroep kan worden gedaan op art . 102 
van de verordening op de invordering. 

'ï November. 
- Arres t van den H oouen Raad. (Gemeente

wet art. 280). - Nu de R . v. B . blijkbaar 
heef t aangenomen, dat de wiel erbaan op 
zoodanige wijze door belanghebbende op 
door haar van de gemeente gehuu,·den grond 
is opgetrokken dat het gebouwde m et den 
grond vereenigd is, is ingevolge het bepaal
de bij art. 656 B . W. de eigenaar van den 
grond eigenaar van het gebouwde, terwijl 
van een wijze. van eigendomsverkrijging van 
het gebouwde, die tot een andere slotsom 
zou nioeten l eiden, uit de uitspraak niet 
blijkt. Onder die omstandighed en is voor 
belastingplicht van belanghebbende geen 
plaats. - E en bouwsel, dat verplaatsbaar 
en niet m et den grond vereenigd is, is niet 

·een "gebouwd eigendon,", als waarop art. 1 
der verordening en art. 280 Gem.wet het 
oog hebben. 30 Novem ber. 

- Arrest van den H oonen Raad. (Gem eente
wet art. 280). - Uithooj de van de gesteld
heid der woningen heef t de R . v. B. beslist , 
en kon hij gereedelijla beslissen, dat elk van 
de woningen als een afzonderlijk eigendom 
is te beschouwen. - De R. v. B. kon zonder 
schending of verkeerde toepassing van art. 
280 Gem.-wet en art. 1 der onderhavige 
verordening beslissen, dat, bij de ligging -
in het bebouwde centrum der gemeente -
van de onderhavige woningen t. a. v. den 
openbaren we g op een afstand van meer dan 
30 nieter, die woningen niet als in de on
middellij ke nabijheid van den openbaren 
weg gelegen zijn aan te merken . 

30 No11embe1·. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Gemeente

wet art. 280). - M et betrekking tot de on
derwerpelijke Verordening moet de vraag 
worden beantwoord, of de heff ing krachtens 
art. 1, sub 2, (t. w. : wegens het geno t van 
waterafvoer naar de gem eenteriol en en de 
waterl eidingen der gem eente) i . v . m. art. 
3, eers te lid, sub :Be, (t. w . : voor gebouwen 
en inrichtingen, voor welke bedoelde water
afvoer, direct of indirect wordt genoten) be
trekking heeft op gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven, die b el enden 
aan de openbare straten en we gen in de ge
meente (gelijk art. 280 Gem.wet voorschrijft ). 
- Uit de artt. 3, 6, 9, 10 en 12 der Ver
ordening, in onderlin g verband beschouwd, 
volgt , dat art. 3, ee1·ste lid, sub 2e, spreken
de van gebouwen en inrichtingen, daarbij 
geen andere eigendommen dan gebouwde 
eigendom,nen en daarbij behoorende erven 
op het oog heeft. - Voorts , is in verband 
m et de zooeven genoemde artikel en der V er
ordening aannemelijk, dat niet all een de sub 
1 van art. 1 opgenomen heff ing ,naa,· ook 
die bedoeld sub :!l van dat artikel geschiedt 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, die belenden aan de open 
bare straten en we gen der ge,neen te of in de 

onmiddellijke nabijheid. daarvan gelegen zijn 
waarbij dan voor de heff.in (/ sub 1 een na
dere eisch wordt gesteld aan het slot van 
dat numn,er, terwijl die sub 2 nader wordt 
bepaald in di t nummer en in art . 3, lid 1, 
sub 2e. - .D e heff ingsbepalingen zijn dus 
niet in strijd met art. 280 Gem .wet . 

21 Decem ber. 
·_ Arrest van den Hoogen Raad .• (Gemeente 

wet art. 282) . - De R . v. B . kon op de in 
de uitspraak vermelde g1"0.nden aannemen, 
dat de onderhavige chauff eurs (die volgens 
belanghebbende als huurders-van-dag tot dag 
,net hare automobiel en reden) niet een eigen 
automobiel verhuurbedrijf uitoef enden, doch 
in opdracht van b.elanghebb ende . arbeid ve1·
richtten in haar automobiel -verhuurb edrijf. -
De R . v. B. hee ft, door onder die omstandig
heden te beslissen dat de chauff eurs zijn te 
beschouwen als in het bedrijf van belan(J
hebbend e werkzame arbeiders, . aan art . 282 
Gem.wet en art. 4, lid 2, der Verordening 
( onder " arbeiders" mede verstaande " iede1· 
die anders dan in loondienst geregeld in het 
bedrijf werkzaam is tegen een belooning on
der welken naam en in welken vorm ook, 
die minder bedraagt dan enz .") een juiste 
toepassing gegeven. 21 December. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Gemeente
wet art. 282 ; W et Raden van B eroep art. 
16). - Nu in de bestreden uits11raak m et 
betrekking tot de verhouding tusschen be
lang heb bende l evensverzekering-maatschap
pij en haar agenten geen f eitelijke gegevens 
voorkomen, met name niet wordt vastge
steld, welke werkzaamheden de agenten ten 
behoeve van belanghebb ende ve1·richten, of , 
en zoo ja, in wel ke mate, zij bij het ver
richten van die werkzaamheden onder toe
zicht staan van belanuhebbende en ter zake 
tegenover . haar verantwoordelijk zijn, of en 
zoo ja in welke mate de auenten bij hun 
werk aan algemeene of bijzondere voorschri f
ten zijn gebonden, w.elke geldelijke voordee
l en zij genie ten, en of en zoo ja in hoeverre 
zij bij hun werkzaamheid eiuen geldelijk ri
sico dragen, kan de H oog_e Raad onder die 
omstandigheden niet nagaan of de R . v .. B . 
aan art. 282 Gem.wet en de betrekkelijke 
artikelen der V erordening een juiste toepas
sing hee ft gegeven door op voornoe·mde gron
den te beslissen, dat de auenten van belan g
hebbende niet zijn in haar bedrij f werkzame 
arbeiders. De uits11raak van den R. v . B. , 
als niet naar derJ, eisch der wet m et ·redenen 
omkl eed, vernietigd, 1n et verwijzing v an. h et 
ge.ding. :!l8 December. 

Gemeentebestuur. 
- A rres t van den H oo gen Raad. ( M . en 

R .wet art. 6 ; M . en R .Regl . art . 3bis; 
Alg. P ol. V erord. van A'dam art. 113.) -
R eq. (het 0. M.) komt tevergeefs op tegen 
's Kantonrechters beslissing, dat art . 113, 
2e lid .Ala. P ol . Verord. van Amsterdam 
[ waarbij als voetgangersovergang, waarop 
het rijverkeer den doorgang voor voetgan
gers moet vrijlaten, 1nede wordt aangen,erkt 
het weggedeelte, dat gelegen is naast een 
tramhalte en waarop zich onmiddellijk naast 
de trambaan een verkeersheuvel uitstrekt] 
niet verbindend wordt g·e.acht. - Daarge
laten of hier niet strijd met art. 3 bis lid 2 
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M. en R . R egl: aanwezig is, regel t f,,et voor
schri ft van art. 113, lid 2 in elk geval een 
punt, waaromtrent in het M . en R . R egl ., 
n.l. in art . 3bis, lid 2 is voorzien, weshalve 
een gemeenteraad, ingevolge art. 6 der M . 
en R .wet, niet bevoegd is dienaangaande 
regelen vast te stellen. - [Anders Adv.
Gen . Berger]. 24 Januari. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Heerewaarden ·van 
29 December 1937, strekkende tot benoe
ming van A. Brinkman Dzn. tot ontvanger 
dier gemeente. 

S . 2301. 26 Januari. Blz. 30. 
- Besluit tot schorsing van een strafverorde

ning van den raad der gemeente Ouddorp, 
betreffende onder anderen dansen in het 
openbaar. S . 2800. 26 Januari. Blz. 31. 

Koninklijk beslûi t . (Gemeentewet art. 
228c.) - H et is in het b·elang der gem eente 
om thans tot aankoop van den onderhavi
gen grond te besluiten, daar deze grond op 
het uitbreidingsplan nagenoeg geheel voor 
straataanleg is bestemd, hetgeen mede
brengt, dat de gem eente di t perceel te 
eeniger tijd toch zal moeten aankoopen, ter
wijl de thans bedongen prijs exceptioneel 
laag is, en de ~ekerheid bestaat, dat binnen 
enkele jaren hetzelfde perceel voor een veel 
hoogeren prijs zal moeten worden gekocht, 
weshalve d e minder gunstige financieele 
positie der gemeente geen reden mag zijn 
om den aankoop niet goed te keuren. 

28 Januari. 
- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art. 248.) 

- Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een begrootingswijziging in 
verband m et aanleg van een nieuwen weg, 
aangezien een zeer zuinig financieel beheer 
voor de gemeente geboden is, al heeft zij 
nog geen beroep op het rijk voor financieel e 
hulp behoeven te doen, en het voordeel , dat 
wellicht uit een oogpunt van verkeer · en 
stadsuitbreiding aan de spoedige totstand
koming van de voorgenomen wegverbinding 
mocht zijn verbonden, niet opweegt tegen 
de lasten, waarmee de gemeente tengevolge 
van de voorgenomen voorziening zou wor
den bezwaard. 28 Januari . 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Gem eente
wet art . 168 ; Verord. Straatpolitie van 
Goes art. 12; B . W. art . 627.) - De ge
meentewetge·ver ontl eent aan art . 168 der Ge
meentewet zeer zeker de bevoe gdheid om 
een voorschrift van "straatpolitie" toepas
selijk te verklaren op een voor het publiek 
openstaande en toegankelijke stoep, onver
schillig wie daarvan eigenaar is . - A.rt. 12, 
lid 1 der Verord . op de Straatpolitie der 
gemeente Goes verbiedende aan of op de 
openbare strat en of wegen (waarto e dan 
volgens art. 1 alle stoepen, wel ke voor het 
publ iek openstaan of toegankelijk zijn wor
den gerekend) eenig voorwerp uitgestald te 
hebben, is niet in strijd met art. 621 B. W., 
daar de gem eente niet eenig ,·echt op de 
stoep voor zich opeischt. - Daargelaten de 
economische waarde, welke requirante aan 
het gebruik van de stoep meent te moeten 
hechten, gaat de ui t art. 12 voornoemd voort
vloeiende beperking in het gebruik van de 
stoep geenszins zoover, dat dit gebruik geheel 

wordt te niet gedaan. - H et woordje· ,,aan" 
in de uitdrukking "op of aan de openba,·e 
straat" komt gezien de t.l.l . in het geding 
niet ter sprake, zoodat requirante' s grief 
daaromtrent niet ter zake is . .31 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Verord. 
Str;aatpolitie R 'dam artt. 14 en 16.) -
Uit de samenhang van art . 14 , lid 1 van de 
verordening op de straatpoli tie te Rotter
dam verbiedende hetzij op een aanplakbord 
of zuil, hetzij elders op of aan den weg 
eenig aanplakbiljet aan te plakken of te 
bevestigen, en van art. 16 dier vero,·dening 
verbiedende het tusschen 22 uur en 6 uur 
op den weg eenig aanplakbiljet bij zich 
heb ben, blijkt, dat daarbij onder " aanplak
biljetten" niet alleen zijn . te verstaan ge
schriften, welke geschikt en bestemd zijn 
om te worden aangeplakt, doch in ' het al
gemeen die · geschriften, welke strekken om 
het daarin uitgedrukte ter algemeene ken
nis te brengen en welke op of aan den weg 
kunnen worden aangeplakt of op ándere 
wijze bevestigd. - T erecht was d erhalve de 
Rechtb. van oordeel, dat d e omstandigheid, 
dat de bedo elde geschriften op karton wa
ren geplakt , daaraan het karakter van aan
pl~kbil jetten in den zin der verordening 
niet ontnam . · 1 Fe'br·uari. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en _ wethouders der gemeente 
Harlingen dd. 28 October 1937, waarbij gun
stig is beschikt op een verzoek van dé afdee
ling Harlingen van de vereeniging " Kerk 
en Vrede" om na afloop van een op 11 No
vember 1937 te houden openbare bijeenkomst 
te mogen coll ecteeren. 

S. 2342. 11 F ebruari. Blz. 196. 
- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art. 101 .) 

- T erecht heb ben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een verordening regelend het 
toekennen van pensioen aan gewezen wet
houders uit overweging, dat de werkzaam
heden, aan de vervulling van het wethou
derschap in een gemeente als de onderha
vige, welke nog geen 8000 inwoners telt, 
verbonden, niet zoo omvangrijk en van zoo
danige beteekenis zijn, dat er aanleiding 
zou bestaan tot toekenning van een pensioen 
van 5 % der laats tel ijk genoten wedde voor 
elk jaar dienst als wethouder ; een pensioen
percentage van 2½ wordt voor deze ge
meente redelijk geacht. 21 Februa,·i. 

- Beslui t tot verlenging van de schorsing van 
een besluit van den raad van Coevorden. 

S . 2302. 28 F ebruari . Blz. 195. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 art . 112; W et 
van 23 April 1936, S. n°. 301, tot vereeni
ging van de gemeenten B everwijk en Wijk 
aan Z ee en Duin art . 11 al. 1; Gemeente
wet art. 151.) - H et College van 8 . en W. 
van B everwijk heeft geen omstandigheid 
naar voren gebracht, als bedoeld in art. 112, 
lid 2, der Ambtenarenwet 1929. W ijziging 
van 's rechters inzicht in de beteekenis van 
een wetsartikel zou niet als zoodanir1e om
standigheid kunnen gelden. - B evoegd een 
wachtgel,;t uit hoofde van de hier toepasse
lijke " annexatîewet" toe . te kennen is niet 
de Gem eenteraad, maar het Coll ege van 
Burgemeester en w_ethoude,·s . - I n tegen-
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stelling tot de zienswijze, neergelegd in het 
·K . B. van 4 M ei 1937, n°. 34 (C. Y . 1937, 
blz. 188), oordeelt de Centrale Raad van 
B eroep, dat art. 151 der Gemeentewet slechts 
dan een gemeenteraad competent verklaart 
tot medewerking aan de uitvoering van een 
bijzondere wet, als diens medewerking bij 
deze wet bepaaldel ij k, d. i. uitdrukkelijk, is 
gevorde,·d. 3 M aa,·t . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad de r gemeente H eerewaarden van 
29 December 1937, strekkende tot benoeming 
van A. Brinkman Dzn . tot ontvanger di er 
gemeente. S . 2345. 4 Maa rt. Blz. 197. 

- B esluit tot ve rnietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Uithuizen van 25 
November 1937, strekkende tot benoemi ng 
van IJ. Dobma Sr. tot lid van het Burge1·lij k 
Armbestuur. S. 2346. 4 M aart. Blz. 198. 

- B eslu it tot schorsing va n het besluit van 
den raad de r gemeente Y e rseke, van 21 De
cember 1937, strekkende tot vaststelling van 
een· regl ement op de vrijheid van woord en 
geschrift . · S. 2303. 5 Maart. Blz. 195. 

- · A rres t van den Hoogen Raad. (M . en R. 
R egl. artt . 6bis en, 11ter; Gemeentewet art. 
195; V ernrd. Straatpolitie Rotterdam art. 
91 .) - D e in art. 91 der V erordening op 
de Straatpolitie te Rotterdam gegeven ver
bodsb epaling nopens het inhalen van een 
rijwiel ,net een ander rijwiel, 1nist als be
tre!f ende een punt, waaromtrent in het M. 
en R .Regl . (art. 6bis) is voorzien, verbin
dende kracht. - Art. 11 ter van het R egle
m ent kent wel voor bepaaldelijk aan te wij
zen wegen of we ggedeelten een van art. 6bis 
afwijkende regel ing, doch deze u i tzondering 
op de regeling van art. 6bîs geldt sl echts 
t . a. v . het inhalen van een moto,-,·ijtuig ,net 
een ander motorrijtuiu en niet t. a. v . het 
inhalen van rijwiel en onderling. - [Aldus 
ook Adv .-Gen. Wijnveldt , die no g de - bij 
wijze van openbare k ennisgeving van B. en 
W . - voor de toepasselijkheid van art. 91 
d er verordening gebezigde verkeersborden 
bespreekt en voorts de door req. aangevoer
d e grief, als zou art. 91 een verboden dele
gatie inhouden; afwijst.] 14 M aart. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Gem eente
wet artt. 168 en 169 ; Grondwet art. 7 ; Alg. 
Strafverord. van Oss art . 52.) - H et in 
art. 52 aanhef en onder 28 der Alg. Straf
verord. van Oss vervatte verbod om "de be
strating, verharding of bedekking van open
bare wegen, zoomede de vanaf den open
baren weg zichtbare p laatsen, 1nuren, sch-ut
t ing en, ·rani en, d euren, zuilen, palen , boo
m en, borden en dergelijke te voorzien ·van 
opschriften, aanplakbiljetten, teekens, let
t ers, cijf ers en afbeeldingen, die uiting ge
ven aan een politiek streven, tenzij op be
paalde door B. en W . daart oe aangewezen 
plaatsen" is niet in strijd ,net a,·t. 7 der 
Grondwet, daar het enkel verbiedt het open
baar maken met de daarin ver,nelde mid
delen op andere plaatsen dan door B . en W . 
aangegeven. - Dat de bepaling nie t all een 
verbiedt de publicatie van geschriften op 
onroe,·ende go ederen, doch ook op roerende 
go ederen en op personen, is daarin niet te 
l ezen. - B . en W . hebben niet - zooals 
req. meent - te bepalen welke plaatsen 

niet openbaar zijn, doch de door B. en W . 
aan te wijzen plaatsen 11weten zijn openbare 
plaatsen of van een openba,·e plaats zicht
baar. - D e aan B. en W . bij het verbod 
to egekende bevoegdheid behoort tot die, 
welke de raad krachtens art. 169 der Ge
meentewet aan dit orgaan mag toekennen. 
- H et verbod bestrijkt niet de materie van 
a,·t . 485a S,·. 21 M aa,·t. 

- Besluit tot schorsing van het beslu it van 
den raad der gemeente M ie rlo va n 22 De
cember 1937, strekke nde tot instelling van 
een afwnderlijke kermis voor Mierlo-Hout, 
te weten op Zate rdagnamiddag, Zondag e n 
Maandag daaropvolgende, waarvan de data 
nog nade r zull en worden bepaald. 

S. 2305. 22 Maa rt . B lz. 195. 
- Arres t van den H oogen R aad. (A lg. P ol . 

V erord. v. Haarl em art. 9; W et Alg. B ep. 
art. 11 ; Winkelsluitingswet art. S; Sv . a,·t . 
439.) - Naar het . gewone spraakgeb,·uik 
worden onder de uitdrukking "plaatsen waar 
men gelagen ze t" vers taan plaatsen, waai· 
- al dan niet naast spijs - drank te ve,·
krijgen is. In a,·t. 9 der Alg. Pol. r ernrd. 
van Haarl em is daarvan kennelijk niet af 
geweken, zooals blijkt uit de woorden " her
bergen en andere voor het publiek to eganke
l ijke plaatsen, waar m en gelagen ze t" en 
uit de omstandigheid, dat dergelijke plaat
sen in de verordening wo,·den aangeduid 
onder het verzamelwoord " tappe,·ijen", ter
wijl ook in de t.l.l. die te7'1n blijkbaar in 
den zin der verordening is gebezigd. - Daar 
in de gebezigde bewijsmiddel en niets voor
komt, waaruit kan worden a fg eleid, dat in 
de inrichting van req. (automatenhal) dran
ken verkrijgbaar waren, is de beslissing, dat 
hij had gehouden eene inrichting , waar m en 
gelagen zet, niet ,net ,·edenen 011ikl eed . -
r Anders Adv.-Gen . B erge,·, die de ande,·e 
middel en behandelend van oordeel is, dat d e 
artt . 154, l id 1 en art. 9 der Alg. P ol. V er
ord. van Haarl em niet strijdig zijn ,net art. 
3 der W inkelsluitingswet, en dat d e grief 
omtrent de onjuiste ver1nelding van den da
tum van het vonnis a auo in de dagv . in 
appèl f eit elijken grondslag mist . - D e doo1· 
den Adv .-Gen. no g opgewo,·pen v-raag, of de 
H. R. 11wgelijk bezwaar heef t d e middel en 
te behandel en, nu req. de grnnden, waarop 
de door hem vermelde artikelen zouden zijn 
geschonden, enkel bij pl eidooi heef t genoemd 
en daarvan niet vóór de sluitina der te
rechtzitting schriftelijk opgave hee ft gedaan, 
beantwoordt de H . R. i1n plici t e ontkennend.] 

4 April . 
- Beslu it tot schorsing van het beslui t van 

Gedeputeerde Staten der provincie Friesland 
van 16 Maart 1938 , n°. 144, 2e afdeel ing F. , 
waarbij goedke ur ing werd gehech t aan de 
besteding va n een bed rag van f 25,900 + 
10 % voor bij kome nde kosten, op den ouder 
volgnummer 818a van de gemeentebegroo
t ing voor 1937 en onde r volgnummers 2196/ 
232b van de begrooting voor het bedrijf ge
meentewerken voor 1937 der gemeen te 
Leeuwarden geraamden post wegens verbe
ter ing van het W ilhelmina plein a ldaar. 

S. 2308. 9 Apri l. B lz. 196. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Artt . 228a 

en 228c). - Ged. Staten hebb en t erecht 
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goedkeuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot het aangaan van een geldleening_ en den 
verkoop van effecten ten behoeve van den 
voorgenomen bouw van een ambtswoning 
voor den burgemeester, aangezien niet kan 
worden ve1·wacht, dat de bekleeders van dit 
ambt, gezien het bed1·ag der daaraan ve1·bon
den jaa1·wedde, een huishuur zullen willen 
betal en als zou woi·den vereischt om de ge-
1neente geen geldelijk nadeel te doen lijden, 
terwijl bovendien van U?·gentie 11an den 
bouw moeilijk sprake kan zijn, daar de wo
ning van den huidigen burge1neester, zij het 
ook in een naburige gemeente, op een ge 
ringen afstand van het gemeentehuis is ge
legen. 9 April . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 168 ; Zondagswet art. 2; W inkel
sluitingswet art. 8 ). - Art. 85 j 0

• art. 84 
der A. P. Verord. van Zwijndrecht, waarbij 
aan houders van voor publiek toegankelijke 
lokalit eiten en open aanhoorighedcn van het 
huis, waarin zich die lokalit eiten bevinden, 
waar sterke drank, andere drank of spijzen 

· worden verkocht, te koop aangeboden enz ., 
wordt verboden die inrichtingen voor het 
publiek geopend te hebben van 's avonds 10 
tot 's morgens 7 uur en op den Zondag ge
durende den geheelen dag, bevat geen on
verbindend voorschrift. Art. 2 der Zondags
wet ve,,;klaart het daarin gegeven verbod 
niet van toepassing t. a. v. geringe ee twaren, 
terwijl art. 8 lid 2, sub c der W inkelslui
tingswet niet aan houders van inrichtingen 
als bij dagv. vermeld een onaantastbaa,· 
recht ge eft om zoodanige inrichting op Zon
dag en geo pend te hebben. 25 April. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Sv. art. 
480 ; Alfl. P ol. Verord. van Oldenzaal art. 
89). - Bij a,·t. 89 l id 2 de1· Alg. P ol. V er
ord. voor Oldenzaal is het verboden op langs 
den we g gelegen, voor een ieder toeganke
lijke trottoirs of voe tpaden, onverschillig wie 
daarvan eigenaar is, voorwe1-pen t e plaatsen 
of te hebb en of to e te laten, dat aldaar voo1·
werpen worden geplaatst. - D e R echtb. 
1nocht aan de aanwezigheid van het door 
den rechthebbende aangebrachte bord met 
opschrift "parkeeren voor gasten" de ge
volgtrekking verbinden, dat de to egang tot 
de voor gereq.'s hotel gelegen strook grond 
niet in den zin de1· voormelde verbodsbepa
ling voor een ieder toegankelijk was. Mits
dien blijkt niet, dat de vrijsprriak niet op 
den grondslag der t.l.l. [waarbij den gereq. 
werd verweten, dat hij heeft toeg elaten, dat 
op het langs den openbaren weg, de Groote
straat t e Oldenzaal, gelegen en voor een 
ieder toegankelijk trottoir en wel op een ge
deelte vóór zijn hotel gelegen een auto werd 
geplaatst] is gegeven en deze dus - nog 
daarg elaten dat de Rechtb. de beu;-uste strook 
grond blijkbaa,• niet als trottoir beschouwt 
- niet voor cassatie vatbaar is. 25 April. 

- Besluit tot verlenging van den termijn van 
schorsing eener strafverordening van den 
raad der gemeente Ouddorp, betreffende on
der anderen dansen in het openbaar. 

S. 2801. 26 April. Blz. 198. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Spijkenisse van 3 
Februari 1938, strekkende tot het uitsluiten 

van ambachtslieden, die lid zijn van de ver
eeniging tot stichting en instandhouding 
van de school met den Bijbel aldaar, van 
het verrichten van onderhoudswerken en le
veranties ten behoeve van de openbare la
gere school. S . 2311 . 5 Mei. Blz. 402. 

- Koninklijk beslui t. (Gemeentewet Art. 248). 
- Nu de gem eentebeg1·ooting voo1· 1987 door 
Ged. Staten nog niet is goedgekeurd, is er 
voor een beslissing omt1·ent een wijziging van 
die begrooting nog geen plaats. Derhalve 
zijn Ged. Staten ten onrechte overgegaan 
tot niet-goedkeu1·ing van het desbetreffend 
raadsb esluit . 20 Mei. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der ,:r.emeente Gouderak van 10 
Mei 1938, strekkende tot benoeming met 
ingang van 1 Juni 1938 van A ." Offerman, 
ambtenaar ter secretarie van de gemeente 
Gouderak tot ontvanger dier gemeente. 

S . 2313. 4 Juni. Blz. 402. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Heerewaarden van 
5 Mei 1938, strekkende to.t benoeming van 
A. Brinkman Dzn. tot ontvanger dier ge
meente. S. 2314. 4 Juni. Blz. 402. 

- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Yerseke, van 21 December 1937, strekkende 
tot vaststelling van een Reglement op de 
vrijheid van woord en geschrift. 

S. 2348. 13 Juni. Blz. 403. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van den raad der gemeente Hoensbroek van 
29 November 1937 onderscheidenlijk strek
kende tot benoeming van een Hoofd van 
publieke werken en de Bedrijven, benevens 
tot vaststelling van de aan deze functie ver
bonden wedde en tot benoeming van een 
chef van de Bedrijven, benevens tot vast
stelling van de aan die functie verbonden 
wedde. S. 2349 . 15 Juni . Blz. 405. 

- Arrest van den Hoouen Raad. (Gemeente 
wet a1·t. 168 ; Alg. P ol. V erord. v . Rijswijk 
art. 146 kJ. - Rechtb.: Art. 146 k der Alg. 
Pol . V erord. van Rijkswijk heeft door onder 
,,publiek" [waaraan gelegenheid tot zwem
·rnen wordt gegeven] mede te begrijpen le
den van vereenigingen en besloten k?·ingen, 
zonder in dit laatste gevrd zijne werking te 
beperken tot die gevallen , waarin de hande
lingen dier leden vanaf den openbaren weg 
zichtbaar zijn, de bij a1·t. 168 Gemeentewet 
gestelde grenzen overschreden, daar niet is 
in te zien, welk belang der openbare orde, 
zedelijkheid of gezondheid in die omstan
digheden wo,·dt gediend. - H. R.: De juist
heid van de door het 0. M. verdedigde stel
ling, dat de openbare zedelijkheid zeer wel 
kan worden geraakt, doo,•dat in besloten 
kring dingen geschieden, die met de zede
lijke beginsel en van de betrokken ge·meen
schap in strijd zijn, kan in het midden blij
ven, daar het ten deze gaat om de vraag, 
of de in lid 1 j 0

• lid 8 van voormeld artikel 
gelegen verbod voor een ve1·eeniging of be
sloten kring om zonder vergitnning van B. 
en W. gel egenheid tot zwemmen te geven, 
in zijn algemeenheid de algemeene zedelijk
heid kan dienen . Deze vraag wordt ontken
nend beantwoord. E en zoodanig verbod, het
welk geldt afgescheiden van de plaats, waar 
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of van de 01nstandi gheid, u·aaronder gel e
genheid aan de leden tot zwe1n1nen wo1·dt 
gegeven, overschrijdt de grenzen van art. 
168 Ge1neentewet. - [A nders Proc.-Generaal 
Berger l 27 J uni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . art. 
261 ; Alg. Pol .V erord. van H ill egersberg 
art. 14). - Nu bij dagv. is telaste gelegd, 
dat req. de borden had aan pand n°. i!l aan 
den openbaren weg, de Oranje-Nassaustraat 
te Hillegersberg , dus op een nauwkeurig 
aangeduide plaats in die gem eente, t erwijl 
art. 198, lid 1 der Alg. Pol . V ero,·d . van 
Hilleg ersberg de grenzen der bebouwde kom 
aangeeft, houdt de t.l.l. all e f eitelijke ge
gevens in, noodig voor beantwoording van 
de vraag of het f eit binnen de bebouwde 
kom dier gem eente is geplee gd. [Anders 
Proc.-Gen . B erger]. - Art. 14 d e,· A.P. V. , 
sprekende van "reclame" , voegt daaraan 
geenerl ei beperking toe i. v . m. het daar
mede beoogde doel, t erwijl er ook overigens 
geenerlei reden is om het 1naken vun "re
clame" hier op te vatten in den beperkten 
zin van het intensie/ bekend maken van een 
handelsartikel, zoodat r eq.'s grief, waar'Ïn 
wordt betoogd, dat de betrokken borden n iet 
dienen tot "reclame" doch tot "propaganda" 
voor de N.S .B., hem niet kan baten. [Aldus 
ook de P roc .-Gen .]. 27 J uni. 

- B esluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van Gedeputeerde Staten der 
provincie Friesland van 16 Maart 1938, n° . 
144, 2e afdeeling F., waarbij goedkeuring 
werd gehecht aan de besteding van een be• 
drag van f 25,900 + 10 % voor bijkomende 
kosten, op den onder volgnummer 818a van 
de gemeentebegrooting voor 1937 en onder 
volgnummers 219b/232b van de begrooting 
voor het bedrijf gemeentewerken voor 1937 
der gemeente Leeuwarden geraamden post 
wegens verbetering •van het Wilhelminaplein 
aldaar. S. 2317. 30 Juni. Blz. 402. 

- Koninklijk beslui t. (G ep,eentewet art. i!l4 ,~). 
- T erecht hebb en Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een wijziging der begrooti ng 
betreff end het v erleenen van steu n u i t de 
gem eentekas ten behoeve van het school be
zoek voo1· niet m ee1· in den l eerplichtigen 
lee ftijd vall ende kinderen , nu de financieel e 
to estand der gem eente _een voorzichtig h~
l eid vordert, de u i tgave door geen wett elijke 
betaling is gebod en en oo k overigen s de 
,wodzakelijkheid van den 111aatreoel n iet is 
aangetoond.- . 30 J uni . 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Gulpen van 30 Juni 
1938, n°. 48, strekkende tot benoeming met 
ingang van 1 Augustus 1938 van G . Ameri
ca tot ontvanger dier gemeente. 

S. 2318 . 16 Juli. Blz. 663. 
- Beslu it tot schorsing van het be luit van 

den Raad der gemeente Huizen, dd. 2 Juni 
1938 houdende aanvulling van de Algemeene 

' Politieverordening d ier gemeente. 
S. 2520. 16 Juli. Blz. 701. 

- Be luit tot vernietiging van het beslu it van 
den raad der gemeente Spijkenis e van 3 
Februari 1938, strekkende tot het uitsluiten 
van ambachtslieden, die lid zijn van de ver
eeniging tot stichting en instandhouding 
van de school met den Bijbel a ldaar, van 
het verrichten van onderhoudswerken en 

leveranties ten behoeve van de openbare 
lager(;! chool. S. 2353. 25 Juli. Blz. 407. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente H eerewaarden van 
5 Mei 1938, strekkende tot benoeming van 
A . Brinkman Dzn. tot ontvanger dier ge
meente. S. 2354. 26 Juli . Blz. 407. 

- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 
den raad der gemeente Gouderak van 10 
M ei 1938, strekkende tot benoeming met 
ingang van 1 Juni 1938 van A . Offerman, 
ambtenaar ter secretar ie van de gemeente 
Gouderak tot ontvanger dier gemeente. 

S. 2365 . 25 Juli. Blz. 408. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Mierlo van 22 De
cember 1937, strekkende tot instelling van 
een afwnderlijke kermis voor Mierlo-Hout, 
te weten op Zaterdagnam iddag, Zondag en 
Maandag daaropvolgende, waarvan de data 
nog nader zullen worden bepaald. 

S. 2352. 25 Juli . Blz. 406. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Bloemendaal van 
21 April 1938, strekkende tot wijziging van 
a rtikel 29 van het Reglement van orde voor 
de vergaderingen van den raad dier ge
meente. S . 2319 C. 4 Augustus . Blz. 403. 

- Koninklijk besluit . (G e11,eentew et art. 244). 
- 1J.erecht is go edkeuring onthouden aan d e 
gem eentebegrooting , o. m. op g1·ond dat het 
11,et een gezond financieel bel eid in strijd 
zou zijn het bedrag van te ;,ijne1· tijd te 
restitueeren waarborgsom11,en van /Jijzo11de1·e 
schoolbesturen, welke zijn verbruikt voor ka
pitaalsuitgaven, die betrekking hebben op 
aan slijtage onderhevige ob jecten, te dekken 
uit kapitaalsmiddelen , 1net name uit de op
brengst van een geldl eening. 

l i!l Augustus. 
- Koninklijk besluit. (G em eentewet art . fil 85). 

- W el is het besluit van Ged. Staten tot 
niet-go edkeuring een er begrootingswijziging, 
op 19 Febr. v erzonden, eerst op 12 April 
door den voorzitter van den Raad te zijner 
kennis gebracht, il.och het in dez e il.oor den 
burgem eester j egens den raad geplee gd ver
zuim kan de ontvank elijkheid van het in
gesteld be1·oep niet r edden. 29 A ug-ustus. 

- Be luit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Serooskerke (S . ) van 
9 Augustus 1938, strekkende tot benoeming 
met ingang van 1 eptember 1938 van P . 
van Popering tot ontvanger dier gemeente. 

S. 2319 D . 30 Augustus. Blz. 663. 
- Besluit tot vernietiging van het bes lui t van 

Gedeputeerde Staten der provincie Frie • 
la nd van 16 Maart 1938, n°. 144, 2e afdee
l ing F., betreffende de verbetering van het 
Wilhelminaplein te Leeuwarden. 

S. 2358. 30 Augustus. Blz. 664. 
- Be luit tot schorsing van een besluit van 

den raad van H eemskerk van 10 Augustus 
1938, tot het vaststellen van voorschriften 
nopens wegen. 

S. 2319 E . 13 September. Blz. 663 . 
- Besluit tot wijziging van de voorschriften 

betreffende de inrichting der rekening van 
inkomsten en uitgaven van de gemeenten en 
van de voorschriften, betreffende de inrich
ting der boekhouding van de ontvangers der 
gemeenten. 

S. 382. 16 September. Blz. 529 . 
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- Koninklijk besluit. (Gemeentewet a1·t . 170.) 
- T en onrechte hebben Ged. Staten geëischt 
verzekering van tenminste het dubbele van 
het mininium, voor de onderhavige geineente 
geldend krachtens het 1·egle111:ent de,· Fraude-
1·isico-onderlinge van gemeenten, daar dit 
bedrag, dat verre uitgaat boven de destijds 
van den ontvanger gevo1·derde ze kerheids
stelling en tevens van het maximum-bedrag, 
dat deze in kas ,nag heb ben, steunt op een 
zorgvuldige kansberekening, en de nwge
lijkheid van abno1"maal hooge schade wordt 
beperkt door den aan vergoeding door de 
Fraude-risico-onderlinge van geleden nadeel 
verbonden eisch, dat op het geldelijk beheer 
een naa,· het oo,·deel der dfreçtie aan rede
lijke eischen voldoend deskundig toezicht 
wordt uitgeoefend. 11 Octobe,·. 

- Besluit tot ve1'niètiging van het besluit van 
den raad der gemeente Gulpen van 30 Juni 
1938, n° , 48, st.rekkende tot benoeming, met 
ingang van 1 ~ugustus 1938, van G. Ame
rica tot ontvanger dier gemeente. 

S. 2359, 22 Octobet. Blz. 665. 
- Besluit tot vernietiging_ van het beslu it van 

rlen raad del' gemeente Serooskerke (S.) 
van 9 Augustus 1938, tot benoem ing met in
ga,ng van 1 September 1938 van P. van Po
pering tot ontvanger d ier gemeepte. 

S . 2359 A. 22 October. Blz. 665 . 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 136.) 

- Waar een gemeenschappelijke regeling in-
zake den keuringsdienst v_an vee en vleesch 
aan de bet,·okken gemeenten de verplichting 
oplegt tot het vaststellen of . wijzigen van 
ve1·ordeningen op de hef/in(/ van keurloonen 
volgens een uniform tarief als aangegeven 
door een commissie, in de regeling genoemd, 
hebben de i]emeentebes tu,·en zich naar de 
aanwijzingen dier commissie te gedragen. 

25 Octobe,·. 
- Koninklijk besli,it. (Gemeentewet a,·t. 248.) 

- T en onrechte hebb en Ged. Staten goed-
keuring onthouden aan een begrootinyswij
ziging, waarbij een belooning was uitgetrok
ken voor een plaatsvervangenden secreta,·is 
en een plaatsvervangenden ontvanger tijdens 
ziekte van den secretaris-ontvanger, zulks 
voor de 4e maand de,· ziekte, nadat een der
gelijke belooning vo01· de eerste drie maanden 
der ziekte door hen was goedgekeurd, welke 
onthouding van go edkeuring was gegrond 
op de omstandigheid, dat inmiddels was ge
bleken, dat het evenwicht in de begrooting 
voo,· het betrokke" dienstjaar was verstoord 
en de dienst ,net een nadeelig saldo zou 
sluiten. hn11ie1·s hadden de beide plaatsver
vangers redelijkerwijze kunnen verwachten, 
rlat zij ook ove,· de 4e maand een belooning 
als zoodanig zouden ontvangen. 28 October. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 1!48. ) 
- Al kan niet elke belooning aan a,nbtena-
ren voor het verrichten van ove,·werk als een 
noo·dzak elijke uitgave worden, aangemerkt, 
200 is dit in casu wel het geval, aangezien 
m ede, gelet op het kort tijdsbestek, waa,·b in
nen de extra werkzaamheden, waarop deze 
belooningen betrekking hebben, moesten wor
den verricht, hie,· sprake is van ove,·werk 
van zoodanigen omvang, dat het niet aan
gaat den betrokken ambtena,·en daarvoor 
geen vergoeding to e te kennen. -· Nu de 

begrooting voor 1938 dooi· Ged. Staten nog 
niet is goedgekeurd, is e,· voo,· een beslis
sing omtrent een wijziging van die begroo
ting nog geen plaats. 28 Octobe,·. 

- Arres t van d en Hoogen Raad. (Alg. Pol.
V e1·01·d. van H ee,-len art. 48; Gemeentewet 
art. 168 ; S v. art. 342.) - De grief , dat 
zoowel Kantonr. als R eclitb. is uitgegaan 
van de verbindendheid van de artt. 48 en 
15'2 der A . P. v. ·van H eerl en en met name 
de R echtb. heeft aangenomen dat voor de 
toepassing die,· artikelen de algemeenheid 
van de inzameling niet behoefde te worden 
gesteld en bewezen, moet reeds afstuiten op 
het feitelijk oordeel - een oordeel, waartoe 
de R echtb. op grond van de gebezigde be
wijsmiddelen heeft kunnen komen ·- dat de 
doo,· req. gehouden inzameling wèl was al
gemeen, immers niet. beperkt tot op de in
tee kenlijsten voo1·ko1nende namen en ad,·es
sen, alle van leden van eenzelfde ve,·eeni
ging. - Niet is in te zien, dat het feit, dat 
de inzameling aan den openbaren weg en 
van den openbaren weg af zichbaa,· ge
schiedde, voor de openbaarheid der ver-
1·ichte handeling niet voldoende zoude zijn. 
- Niet noodig was, dat de inzameling naar 
haar aard en opzet ~ich tot een ieder zonder 
onde,·scheid richtte, daa,· voor de toepassing 
van art. 48 noodig en voldoende was, dat 
eene "o penbare inza?neling"_ werd gehouden, 
hetgeen de Rechtb. op grond van de in het 
vonnis opgeno,nen bewijsmiddel.en als be
wezen heeft kunnen aannemen. - T en on-
1·echte m~ent 1·eq. _dat de ;,openbaarheid" de,· 
inzameling is aangenomen op grond van 
ééne getuigeverklaring, daargelaten, dat, al 
ware zulks wel het geval geweest, art. 342 
Sv. niet zou zijn geschonden. 31 October . 

- Ar,·es t van den Hoogen Raad. (Mot. en 
Rijw. Regl. art. 1! bis; Verord. Straat 
politie Utrech_t a,·t. 41 ; · Sv . art . 423.) -
H et vonnis van den Kantonr. ve1·meldt de 
wettelijke voorschriften, op welke de straf
oplegging js gegrond. De Rechtb., dat von
nis bevestigende , behoefde die voorschriften 
niet opnieuw te v.ermelde;t. - H et door art. 
41 van de Verord. op de Straatpolitie van 
Utrecht verboden gèbruik van den openba
ren weg als bergplaats valt stellig niet -
zooals req. 1neent - onder het normaal ge
bruik 1Jan den weg. - Art. 11 bis Mot. en 
R ijw. R egl. betreft het op den openbaren 
weg gedurende korten of langen tijd in stil 
stand hebben van motorrijtuigen, doch dit 
brengt niet mee, dat art. 41 voormeld, al
thans t. a. v . auto1nobielen, niet verbindend 
zou zijn. Art. 41 toch , toegepast op ai,to
m.obielen, verbiedt niet het enkel e op den 
openbaren weg in stilstand hebben van die 
rijtuigen, doch he t op den openb aren 1.veg 
laten staan van automobielen in gevallen, 
waar die, volgens no1'11iale verkeersgewoon
ten, in een · garage worden opgeborgen. 
[A ndf.rs Adv.-Gen. H olsteyn]. 31 October. 

- A1·rest van den H oogen Raad. (B. W. a1·t. 
1403). - De ·verantwoordelijkheid krachtens 
artikel 1403, de,·de lid, B. W. strekt zich 
11,edc uit tot schade veroorzaakt door daden , 
welke vallen buiten de aan de ondergeschik
ten opgedragen taak, doch daartoe in zoo
danig verband staan, dat zij, in den zin van 
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genoemde wetsb epaling, t e beschouwen zijn 
als verricht in de werkzaamheden, waa,·toe 
de ondergeschikten werden gebrui kt door 
degen en, die hen hebben aangesteld. Het 
enkele feit, dat de politieagenten de hun 
verweten handelingen buiten de gemeente 
pleegden, sluit de mogelijkheid van aanspra
kelijkheid van de gem eente niet uit. - Ook 
het v erde,· door het Hof voor de niet-ont
vankel ijkheid van eischer aangevoerde kan 
die beslissing niet dragen. D e agenten had
den tot taak rumo erige el em enten, waar
onder eischer , tot buit en de gem eente te be
gel eiden. Indien bedo elde l ieden daarna de 
agenten hebb en getart, waardoor d eze zich 
tot ongerechtvaardigd gebrui k van hun 
dienstwapen l ieten verl eiden , staat de hun 
verweten mishandeling in zoo nauw verband 
tot de uitoefening van hunne ambtelijke 
taak, dat zij het f eit pleegden in de werk
zaamheden, waarto e de gem eente hen heeft 
gebruikt. - A rrest vernietigd en zaak ver
wezen naar het Hof. [Dit laatste anders 
Proc.-Gen. B erger , m et conclusie tot beves
tiging van het vonnis der R echtb ., waarbij 
de vordering ontv . was verklaard. R ed . ]. 

4 Novemb er . Blz. 671. 
- Ari·est van den Hoogen Raad. (G1'0ndw et 

der Alg. Pol. V erord. van 's-Hertogenbosch 
luidende : ,,Het is verboden b : op straten of 
wegen luid roepende of schreeuwende aan te 
bieden couranten, dag- of w eekbladen en an
dere gedrukte of geschreven stukken, de l e
zing van zoodanige stukken aan te bev elen 
of dèn inhoud daa,·van geheel of gedeelte
lijk bek end te ,naken" , ·moet aldus worden 
gel ezen, dat de woorden "luid ro epende of 
sch1·eeuwende" slechts betrekking hebb en op 
het "aanb ieden" van de in di t artikel ge
noemde stukken. - Art. "I der Grondwet 
verzet zich er nie t tegen, dat in het belang 
de,· openba,·e orde voo·rschrift en wo,·den ge
geven als d e onderhavige, die bij de ver
spreiding moeten wo,·d en inachtgen01nen . 
Art. 48 voornoemd laat lJ,et op straten of 
wegen aanb ieden van gedrukte stukken, m i ts 
dat niet luid roepende of schreeuwende ge
schiedt, v.rij. "I November. 

- Koninklijk beslui t. (G enieentewet art. 244) . 
- Terecht hebb en Ged. Staten go edkeuring 
onthouden aan een gemeentebegro oting, daar 
is gebl eken, dat het bed,rag , dat aan de ge
m eente van de zijde der R egeering als bij
zondere bijd,·age uit het Werkloosheidssubsi
diefonds in uitzicht is ges teld, zeer ve,·re 
blijft beneden hetgeen de Raad als inko1nsten 
t e dier zake op de begrooting hee ft geraamd. 
De vraag omtrent de gegrondheid de,· aan
sp1·aken van de genieente op het door den 
Raad geraamd bedrag gaat_ om buiten het 
onde,·havig geschil . _ 8 November. 

- I(oninklijk besluit. (Gemeentewet art . 288a). 
- E en goed financieel bel eid brengt m ede, 
,dat, nu de ove,·eenkomst, _in verband waa,·
m ede de onderhavige geldleen îng wordt ge
sloten , zal worden aan gegaan voor den tijd 
van 25 jaren, de l eenin g ook in 25 jaren be
hoort te wo,·den afgelost. Daaraan do et niet 
af, dat de overeenkomst de mogelijkheid 
opent tot voortzetting daarvan, daar niet 
vaststaat , dat de m edecontractant tot zoo
danige voortzetting bereid zal zijn. 

9 Novemb er. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Bloemendaal van 21 
April 1938 , tot wijziging van artikel 29 van 
het R eglement van Orde voor de Vergade
ringen van den raad dier gemeente. 

S. 2359 B. 12 November. B lz. 666. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondw et 

art. "I ; Ge,neentewet a,·t. 168 ; V erord. 
Straatpolitie v . Arnhem art . 42bis). - Het 
0. M. komt te,·echt op t egen de uitspmak 
van d en Kantonr. volgens w elke het bewe
zen verklaarde : ,,dat verdachte op 16 April 
1938 d es namiddags ± "1 1h uur in de ge
nieente Arnhe,n op den openbaren weg ..... 
welke openbare weg in het belang der open
bare orde of veiligheid door B . en W . dier 
gem eente was aangewezen bij .. .... , de aan
dacht heeft gevestigd op een courant ge
naamd "de Nationaal Socialist", door deze 
couran t voor een i eder zichtbaar op de borst 
te houden," niet een strafbaar f eit zoude 
zijn. H et bewezene levert op overtreding van 
art. 42 bis j 0

• art. 1 der V erordening op de 
Straatpol itie i. v . 1n. het bij openbare ken
nisgeving bekend gemaakt besluit van B. en 
W. 1Jan 21 Oct . 1926 n°. 2614, op welke 
overtreding bij art . "11 der V erordening straf 
is gesteld, welke w ettelijke voorsch1·ifte,_i in 
deze to epassin g hadden behooren te vinden. 
[Aldus ook Adv .-Gen. Rombach]. . - ten 
principale rechtdoende en het bewezen ver
klaarde qualificee,·ende, sp,·eekt de H. R. 
een, veroordeeling uit. 14 N ovembe,·. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Uithu izen van 17 
October 1938, N°. 3, ter benoeming van H. 
Spa tot agent der arbeidsbemiddeling in de 
gemeente Uithuizen. 

S. 2802. 15 November. Blz. 708 . 
- K oninklijk besluit. ( Gem eentewet art. 228d). 

- Nu de gem eente voor niet te hoogen prijs 
de hand kan l eggen op eenige pe,·ceelen, 
welke vo 01· het tot stand brengen van een 
go ed e verbinding bij de uitvoering van een 
uitbreidingsplan noodig zijn, moet de gel e
genheid daarto e worden opengelaten, zulks 
t em eer waar d e kans op verlies op dien aan
koop voor het grondb edrijf gering is, en het 
maken van een behoorlijke winst op d e on
derhavige transactie geenszins uitgesloten is. 

16 November. 
- Besluit tot. vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
26 October 1937, G.S. N °. 136, houdende 
goedkeuring van het beslu it van den raad 
de r g e meente 's-Gravenhage van 11 October 
1937, waarbij , met wijziging van de begroo
ting dier gemeente voor het d ienstjaa r 1937, 
een bedrag van f 2000 beschikbaar is ge
steld voor het inrichten door die gemeente 
van een urnenbewaarplaats op de a lgemeene 
begraafplaats en van voornoemd besluit van 
dezen raad der gemeente 's-Gravenhage. 

S. 2359 E. 24 November. Blz. 667. 
- Koninklijk besluit. (Gem eentewet art. il42). 

- Ged. Staten hebb en terecht goedkeuring 
onthouden aan een gem eentebeg,·ooting op 
grond dat d e Raad tot het sluitend maken 

daarvan wen schte te beschikken ove,· een groo
ter deel der reserve dan Ged. Staten to e
stonden , zoolang het getal opcenten op de 
hoofdsom der personeel e belasting niet tot 
200 was opgevoerd. 25 No·vemb er. 
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Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 
228d). - T en onrechte hebb en Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot aankoop van een landgoed, daar het 
een gevieentelij k belang moet worden ge
acht, dat een deel van het landooed, dat 
sinds onheugelijke jaren als v,·ije wande
ling voor het publiek beschikbaar is ge
steld, als openbare wande/gelegenheid be
houden blijft, de koopsom voo,· de ge,neente 
niet te bezwarend is, en niet oeacht kan 
worden zoodanig financieel risico met zich 
te brengen, dat daarin een orond zou zijn 
gelegen aan deze transactie goedkeuring te 
onthouden. - T en onrechte m eenen Ged. 
Staten, dat het door de gemeente beoogd 
doel zonde,· risico kan worden bereikt door 
toepassing de,· Woningwet, daar behoud van 
een deel van het terrein als natuurschoon 
en wandelgelegenheid door vaststelling van 
een uitbreidingsplan 11,et bebouwingsvoor
schriften alléén, zonder aankoop of onteige
ning althans van een deel van het landgoed 
niet kan worden verkre gen, terwijl, wanneer 
de gemeente te zijner tijd daartoe zou moe
ten overgaan, het de vraag is of zij op even 
voordeelige wijze als thans op het desbe
treffend terrein de hand zal kunnen leggen. 

28 Novemb er. 
-- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet artt . 168 en 194; Alg. Pol.Verord. van 
Ginneken en Bavel art. 80). - H et eerste 
middel kan geen doel treff en daar het 
klaagt over het verzuiv, van een ande,·en 
vorm dan in l id 2 van a,·t. 99 W et R . 0 . 
bepaaldelijk aangewezen. - E en voorschrift, 
als dat van art. 80 der A. P. V. van Gin
neken en Bavel, ter voorkoming van brand, 
kan zeer wel de openbare orde betreffen, 
ook al richt het ve,·bod zich tegen hande
lingen [het stoken van vuren] op bijzondere 
rrven. [Aldus ook Adv .-Gen. Rombach, die 
echter van oordeel is, dat de wet van 17 
.Juni 1918, S. 395, waardoor art. 4:!l9 S,·. is 
aangevuld, tengevolge hee ft, dat art. 80 
·vo01·noemd van ,·echtswege hee f t opgehouden 
te gelden]. - H et voorschrift van art. 80, 
den meervoudsvorm, het stoken van vuren, 
bezigend, 01nvat ook het enkele geval van 
het stoken van één vuur. 

l!l8 November . 
- Arrest van den H oooen Raad. (M. en R.

wet art . 6; A. P . V. van Bloemendaal art. 
30). - De beide middelen gaan uit van de 
opvatting, dat bewezen is verklaard, dat 
req . zijn rijwiel op den in het bewezen ver
klaarde genoemden weg hee ft lat en verblij
ven, van welke opvatting uitgaande dan 
wordt betoogd, dat voor rijwielen in deze 
materie is voorzien bij art, 6, lid 1 M. en 
R.Regl. , zoodat art. 30 der A. P. V. van 
Bloemendaal bindende kracht mist, en 
voorts, dat, indien dit art , 30 ook op het 
laten verblijven op den weg van rijwielen 
van toepassing zou zijn, de strafbepaling van 
art. 137 der A. P .. V . onwettig zou zijn 
krachtens art . 28, lid 3 M . en R .wet . -
R eg.'s lezing van het bestreden vonnis is 
echter onjuist, daar in dit vonnis bewezen 
is verklaard, dat req. zijn rijwiel aan- en 
niet op den weg heeft laten ve,·blijven. Nu 
de middelen geheel op die onjuiste lezing 

van het bestreden vonnis ziin opgebouwd, 
kunnen zij niet tot cassatie leiden. - [An
ders Adv .-Gen. Rombach.] 

28 November. 
- Besluit tot schors ing van het besluit van 

den raad der gemeente Vreeswijk van 3 No
vember 1938 , strekkende tot het aangaan 
van een overeenkomst met het Bestuur van 
het Waterschap Zandveld inzake de bema
ling van de sloot achterlangs de Handels
kade. S. 2319 J . 7 December. Blz. 663 . 

- Koninklijk Besluit 1938 . (Gemeentewet Art. 
228a). - T erecht hebb en Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit tot 
het aanoaan van een oeldl eening en het 
verstrekken van de opbrengst daarvan aan 
een woningbouwvereeniging, teneinde deze 
in staat te stellen aan de gemeente verschul
digde achterstallige annuïteiten te voldoen, 
aangezien de voorgenomen viaatregel in we
zen neerkomt op het voorzien in een tekort 
aan gewone middel en door middel van kapi
taalmiddelen, hetgeen niet toelaatbaar is, 
zulks te minder, daar een redelijke verhoo
ging der belastingen in de gemeente moge
lijk is. 7 D ecember. 

- Koninklijk B esluit . (Gemeentewet .art. l!l48). 
- H et staat Ged. Staten niet vrij, aan ge-
meentelijke begraotingen goedkettring te 
onthouden, teneinde hunne ,neening over 
aangelegenheden, welke eigenaardig tot de 
gemeentelijke autonomie behooren, op te 
dringen aan het gemeentebestuur, tenzij uit 
geldelijke overwegingen. - Nu de gem een
teraad, na kennisneming van de tevoren 
door Ged. Staten ingebrachte bezwaren, 
heeft gemeend te moeten vasthouden aan zijn 
eigen project voor de verbetering van een 
brug, geheel gel egen binnen de bebouwde 
kom, die ook niet op zoodanige wijze het 
doorgaand verkeer raakt, dat ui t dezen hoof
de inmenging van hooger gezag gerecht
vaardigd zou zijn, hebb en Ged. Staten ten 
onrechte aan de begrootingswijziging hun 
goedkeuring onthouden. 13 December. 

- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet Art. 170 
j 0

• art. 228c). - Onder de uitdrukking "ge
meentegelden" zijn niet begrepen de geld-
1niddelen van een burgerlijke instelling van 
weldadigheid (i. c. het burgerlijk a,·,nbe
stuur ). 13 December. 

- Besluit tot schors ing van het besluit van 
den raad der gemeente Gorinchem van 10 
Juni 1938, strekkende tot aanvulling van 
de algemeene politieverordening dier ge
meente. 

S. 2319 K. 15 December. Blz. 663 . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Schinveld. van 24 
November 1938, strekkende tot benoem ing 
van J. J. M . Peters tot ontvanger dier ge
meente, 

S. 2319 L. 15 December. Blz. 663. 
- Koninklijk B esluit. (Gemeentewet Art. 101 

j 0
• art. 232). - Aan den eisch, dat een be

sluit van Ged. Staten tot weigering van 
goedkeuring met redenen moet zijn o,n
kle ed , wordt niet voldaan, nu het besluit 
niet inhoudt de gronden, waarop naar de 
m eening van Ged. Staten aan het raadsbe
sluit goedkeu,·ing moet worden onthouden, 
doch uitsluitend de mededeeling behelst, dat 
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lmn coll ege bezwaar moet 1naken ûjn goed
keuring aan het raadsbesluit te verl een en 
op grond van een bericht van den Minister 
van B inn. Zaken m ede namens zijn ambtge
noot van Financiën, dat het raadsbesluit be
zwaar ontmoet, omdat de gemeente zich in 
verband m et haar financieel en toestand zoo
veel mogelijk dient te onthouden •van niet
ve1·pl ichte uitgaven. - H et toekennen van 
aanspraak op weduwenpensioen, als bedoeld 
bij art. 101 7e lid, moet voor een noodlij
dende gemeente ongewenscht worden geacht. 

15 December. 
- Koninklijk B esluit . ( Gemeentewet art. 136) . 

- Nu de vorm van het beheer van een ge-
1neenschappelijken . weg door een com1nissie 
aan een juiste ·behartiging van de belangen, 
die el ke der gemeenten afzonderlijk raken, 
in den weg kan staan, is er, al houdt de 
gemeenschappelijke regeling geen bepalin
gen in omtrent haar ophe!fing, all e aanlei
ding om deze 1·egeling te beëindigen, zul ks 
te m eer daar uit de opheffing , die doo,· één 
ge1neente wo1·dt gewenscht, gee,, schade voor 
de beide andere gem eenten zal vo01·tvl oeien, 
en voor een · minder góed onde1·houd van 
den weg niet behoeft te worden gevreesd, 
indien dit onderhoud onder toezicht van de 
provincie aan de drie gemeenten afzonder
lijk zal zijn ove1·gelaten. 17 D ece1nber. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Finsterwolde van 21 December 1938, n°. ·19 , 
strekkende tot ve rleenin"g van toestemming 
voor het houden va11 een collecte ten be
hoeve van de Spaansche burgerbevolking. 

S. 2319 N . • 23 December. Blz. 664. 
Koninklijk B eslui t. ( Gemeentewet art. 

228d). - T erecht hebb en Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit tot 
aankoop van grond; die gel egen is buiten 
het uitbreidingsplan en waaraan nog geen 
bestemming kan worden gegeven, dam· de 
11e1neent"e, 1net het oog op de regel ing der 
bebouwing en de bestemming van gronden, 
geen behoeft e heeft aan het tenein, schen
ding van natuurschoon, indien deze zou drei
gen, doch sl echts ter plaatse zou worden 
voorkomen, terwijl zij tegelijkertijd overal 
elde1"S weer kan dreigen, en de financieele 
toestand de1· gemeente een voorzichtig bel eid 
eischt. 27 Decemb er. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art. 244). 
- T erecht hebben Ged. Staten go edkeu,·ing 
aan de begrooting onthouden, nu de finan
cieele to estand d er genieente het noodig 

·maakt · alle bronnen van inkomst aan te 
wenden tot het hoo gst to elaatbare bedrag en 
de uitgaven tot de strikt noodzakelij ke te 
beperken, aan welke eischen niet is voldaan 
1°· daar de opbrengst van d e plaatselijke 
keurloonheffing is geraamd op een lager 
bedrag, dan waartoe de gemeente ingevolge 
de gemeenschappelijke regel ing ter uitvoe-
1·ing van de Vl eesch keuringswet in de kosten 
van den dienst hee ft bij te dragen en 2° 
daar op de begrooting posten zijn uitgetrok
ken voor het verstrekken van koffie aan den 
burgem eester, het secretariepe,·soneel, de 
ambtenaren op het politiebureau en het pe1·
soneel van het bureau op,enbare werken. 

30 December. 

Gemeentegrenzen. 
- K oninklijk besluit . (Annexatiewetten . W et 

van 3 Decem ber 1937 S. 312 art. 2. [G,·ens
wijziging Haaren en Oisterwijk ]) . - De 
·vraag of incasu kan w01·den yesproken van 
een last , welke ingevolge a1·t. 2 op de ge-
1neente, aan welke gebied eener andere ge
meente wordt toegevoe gd, .is o·vergegaan, be
treft de toepassing de1· annexatiewet en moet 
dus ingevolge die wet door de I11·oon worden 
beslist. -:- Nu op het tijdstip van overgang 
van het gebied de geldl eening, aangegaan 
voor het bou.wen van een op dat gebied ge
l egen ,gemeentewoning geheel was afgelost, 
kon op dat tijdstip geen last in den zin van 
art . 2, op de . gemeente drukkend, op de 
andere ge1neente overgegaan. H ierin wo,·dt 
geen verandering gebracht door het feit , dat 
op d e leening buitengewone aflossingen zij n 
gedaan, ge financie,·d uit den kapitaaldienst. 

14 · October. 
- Wet tot wijz ig ing van de grens tusschen de 

gemeenten Roermond en Melick en H erken
bosch. S. 303. 15 December. Blz. 734. 

- Wet tot wijz ig ing van verschillende wetten 
tot wijzig iJ1g van gemeentegrenzen of tot 
vereenig ing van gemeenten. 

S. 304. 15 December. Blz. 738. 
- Wet tot aanvull ing en wijzig ing van de 

wet van 28 December 1920 , S . 919 , tot u it
bre iding van de gemeente Amsterdam met 
deelen van de gemeenten Westzaan, Zaan
dam, Oostzaan, Diemen, Ouder-Amste l en 
N ieuwer-Amstel, een gedeelte van het open 
IJ en van de Zuiderzee, benevens met de 
gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, Rans
dorp, Watergraafsmeer en Sloten, sedert ge
wijzi gd. S. 305. 30 December. Blz. 739 . 

- Wet tot vereeni g ing van de gemeenten 
Li th , Lithoijen· en Oijen c. a. 

S. 306. 30 December . Blz. 740 . 
Geme·en te wet. 
- Besluit tot uitvoering van a rt ikel 43 der 

gemeentewet, artikel 70f der provinciale wet 
en a rtikel 108 der kieswet. 

S . 343. 28 Februari. Blz. 100 . 
Geneeskunst. 
- Arrest van den H oogen Raad. (S,·. a,·t. 436 ; 

Uitoefening Geneeskunst art . 1). - H et voor
schrijven of aanb evelen aan hen, die zij n 
hulp inroepen, van bepaalde 1niddel en, ·voor
wendende, d. i. te k nnen gevende, dat deze 
zouden strekken tot genezing hunner klach
ten of bezwaren , valt onder het ve,·l een en 
van geneeskundigen raad in den zin van art . 
1 der wet van 1 J uni 1865, S. 60, t erwijl h et 
betasten, wrijven of aanraken de,· l ichaams
deelen, waarover geklaagd wordt, met die
zelfde uitgesproken strekking, valt onder 
genees kundigen bijstand in den zin van ge
noemd artikel . - H et begrip " het verl eenen 
van geneeskundigen raad of bijstand als be
drijf" wo1·dt door d e wet niet uitdrukkelijk 
beperkt tot die geneeskunde, welke van over
heidswege wordt onderwezen, terwijl die 
woorden op zich zelf ook niet die beperkte 
beteekenis hebben . - Bij de t.l.l. is niet 
alternatief gesteld, dat req. ,:J,e daarbij om
schreven handelingen verrichtte als genees
kundige althans als _magnetiseur, maa,· dat 
hij die handelingen bedreef , terwijl hij zit 
ting hield in een dier beide kwali teiten, 
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weshalve uit de gegeven vrijspraak van het 
te dien aanzien primair te laste gelegde 
enkel voortvloeit, dat hij die handelingen 
verrichtte tijdens de uitoefening van zijn be
drijf als magnetiseur, hetgeen niet uitsluit 
dat hij door die handelingen geneeskundigen 
raad of bijstand heeft verleend. - Van 
noodzaak in den zin van a,·t. 436 Sr. kan 
alleen dan worden gesproken, als plotseling 
geneeskundige hulp dringend noodzakelijk 
blijkt en zoodanige hulp van een bevoegde 
niet dadelijk is te verkrijgen. - Daar req., 
zitting houdende als magnetiseur, geneeskun
digen raad en bijstand heeft verleend, en 
bewezen is, dat hij daarvoor geld aannam, 
heeft hij dien raad en bijstand verleend als 
bedrijf. - H et uitoefenen van de genees
kunst als bedrijf moet als het uitoefenen van 
een beroep in den zin van art. 436 Sr. wor
den beschouwd. H et begrip "beroep" is naar 
zijn taalkundige beteekenis niet beperkt tot 
het toepassen van door studie of ervaring 
verkregen kundigheden of vaardigheden. 

ll Mei. 
- Wet tot aanvulling van artikel 1 van de 

wet van 1 Juni · 1865, S . 60, zooals die wet 
bij latere wetten is gewijzigd, regelende de 
uitoefening der geneeskunst. 

S. 801. 4 Augustus. Blz. 376. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W et Uit

oefening Geneeskunst artt. 1 e1i S.) - H et 
verwijderen van gezichtsharen, zij het m et 
blijvend gevolg, is een behandeling, welke 

· niet valt onder het begrip "uitoefening der 
geneeskunst" naa,· de daarvan in art. S j 0 

1 der W et van 1 Juni 1865 S. 60 , ,·egelende 
de uito'e f eninr, de,· geneeskunst, gegeven om
schrijving, zoodat niet mag worden aange
nomen, dat ge,·equireerde door de adverten
tie : ,,Gelaatsve,·zorging. Gezichtsharen. Blij
vende ve,·wijdering enz." in het betrokken 

.dagblad te do en opnemen, in het openbaa,· 
hee ft aangekondigd de geneeskunst uit te 
oefenen. 31 October. 

Glrowet. 
-- Besluit tot vasfatelling van regelen a ls be

doeld in de artikelen 2, lid 4, en 4 van de 
Girowet, S. 307 van 1936 (Gemeente-giro
besluit 1938). 

S. 359 A. 22 December. Blz. 932. 
Grondwet. 
- Wet tot verandering in de Grondwet, strek

kende tot wijziging en aanvulling van de 
bepalingen betreffende het inkomen der 
Kroon. S. 100. 19 Januari . Blz. 49. 

- Wet tot verandering in de Grondwet, strek
kende tot wijziging en aanvulling van de 
bepalingen betreffende de schadeloosstelling 
en het pensioen van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal . 

. S. 101. 19 Januari . Blz. 49 . 
- Wet tot verandering in de Grondwet, strek

kende tot het openen van de mogelijkheid, 
Ministers te benoemen, niet belast met de 
leiding van een ministerieel departement. 

S. 102. 19 Januari . Blz. 50. 
- Wet tot verandering in de Grondwet, strek

kende tot aanvulling van de bepalingen be
treffende het kiesrecht. 

S. 103. 19 J anuari . Blz. 51. 
- Wet tot verandering in de Grondwet, strek

kende tot het openen van de mogelijkheid, 

openbare lichamen voor beroep en bedrijf in 
te stellen. S. 104. 19 Januari . Blz. 51. 

- Wet tot verandering in de Grondwet, strek
kende tot wijziging en aanvulling van de 
bepalingen van overgangsrecht. 

S. 105. 19 J anuari . Blz. 52. 
- Publicatie betreffende de plechtige a fkon

dig ing van de vastgestelde veranderingen 
in de Grondwet. 

S. 180. 11 Februari. Blz. 53. 
- Besluit ter bekendma king van den tekst 

der herziene Grondwet. 
S. 300. 25 Februari. Blz. 80. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Reclan,e
V erordening van Noord-Brabant a1·t. 1 ; 
Grondwet art. 7 ; Sv. art. 339.J - H et mid
del, waarin wordt betoogd, dat, waar onder 
reclame te ve,·staan is alles wat dient om de 
op,nerkzaamheid van het publiek te trek
ken, art. 1 van de Prov . R ecla1ne-ve.-orde
ning van N.-B,·abant oo k treft het trekken 
van de opmerkzaamheid van het publiek 
door middel van gedrukte stukken, stuit 
reeds hierop af, dat bedoeld ve1·bod is be
perkt tot het geval , dat op de wijze als in 
het voorsch,·ift aangegeven 0111·o e1·end go ed 
wordt gebezigd. - !vu de rechter ·in prima 
heeft overwogen, dat het publiek evenzeer 
bekend is met de bedoeling· van het op
schrift Wijers 0 . J . als zulks het geval is 
met de aanduiding als van C. en A., heeft 
de rechter mitsdien de in de t.l.l. aange
geven beteekenis van het opschrift (n. l. die 
van Wij ers Oude J enever) als van alge
meene bekendheid beschouwd, zoodat dit 
feit ingevolge art. 939 l.l. Sv. geen bewijs 
behoefde. SI October. 

- Arrest van den H oogen R aad. (Grondwet 
art. 7; Gemeentewet art. 168). - Art. 48 
der Alg. Pol. V erord. van 's-Hertogenbosch 
luidende: ,,Het is verboden .b: op straten of 
wegen luid roepende of schreeuwende aan te 
bieden couranten, dag- of weekbladen en an
dere gedrukte of geschreven stukken, de le
zing van zoodanige stukken aan te bevelen 
of den inhoud daarvan geheel of gedeelte
lijk bekend te ,naken", moet aldus worden 
gelezen, dat de woo,·den " luid roependé of 
schreeuwende" slechts betrekking hebben op 
het "aanbieden" van de in dit artikel ge
noemde stukken. - Art. 7 der Grondwet 
verzet zich er niet tegen, dat in het belang 
de,· openbare orde voors"chriften worden ge
geven als de onderhavige, die bij de ver
spreiding moeten worden inachtgenonien. 
Art. 48 voornoemd laat het op straten of 
wegen aanbieden van gedrukte stukken, ,nits 
dat nie t luid roepende of schreeuwende ge
schiedt, vrij, 7 November. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Grondwet 
art. 7; Gem,eentewet art . 168; Verord. 
Straatpolitie '!>. A1·nhem. art . 493 bis). - H et 
0. ·M. komt terecht op tegen de uitspraak 
van den Kantonr. volgens welke het bewe
zenverklaarde: ,,dat verdachte op 16 April 
1938 des namiddags ± 7½ uu,· in de ge-
1neente Arnhem op den openbaren weg ...... 
welke openbare weg in het belang der open
bare orde of veiligheid door B . en W . dier 
gemeente was aangewezen bij ...... , de aan
dacht heeft gevestigd op een courant ge
naamd "de Nationaal Socialist", do or deze 
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cou,·ant voor een ieder zichtbaar op de borst 
te houden," niet een strafbaar f eit zoude 
zijn. H et bewezene levert op overtreding van 
art . 42 bis j 0

• art. 1 der Verordening op de 
Straatpolitie i. v. m. het bij openbare ken
nisgeving bekend gemaakt besluit van B. en 
W. van 27 Oct. 1926 n° . 2614 , op welke 
overtreding bij art. 71 der Verordening straf 
is gesteld, welke wettelijke voorschri ft en in 
deze toepassing hadden behooren te vinden. 
[Aldus ook Adv.-Gen. R ombach]. - t en 
principale ,·echtdoende en het bewezenver
klaarde quali ficeerend e, spreekt de H. R. 
een veroordeelin g uit. 14 November. 

Handelsnaamwet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. ( B. W. a,·t. 

1954; Hn.wet 1921 S. 842 art. 6). -· 'In
dien de gestelde f eiten juist zijn, beteekent 
dit , dat van Rossum den handelsnaam voert 
in strijd met art. 5 der wet en dat verzoek
ster de wijziging kan vragen. lntusschen be
roept van R ossum zich op eene met ve,·
zoe kster geslot en overeenkomst, krachtens 
welke de handel snaam op de wijze van art. 
2 op hem is overgegaan, waartegenove,· ver
zoekster aanvoert, dat die overeenkomst op 
haar naam is aangegaan door daartoe niet 
bevoegde personen. - T en onrechte oordeel
de de R echtb. , dat de Kantom·echte,·, de in 
art. 6 Hn.w et aangewezen rechter, dit punt 
niet kon beslissen. D e omstandigheid, dat 
partijen bij den gewonen rechter over de 
verbindendheid van bedoelde overeenkomst 
procedeeren, verhindert niet, dat in deze 
request-procedure over dat punt éen oordeel 
wordt uitgesproken, omdat daaraan geen ge
zag van gewijsde toe komt in die gewone pro
cedure en het den rechter in elk geval vrij
staat bij de toewijzing van het verzoek aan 
zijn beslissing eene beperkte werking toe te 
kennen. - Onjuist is voorts de beschouwing 
der Rechtb. , dat voor de toepassing van de 
Handelsnaamwet geen plaats is, omdat het 
hier zou betref fen een strijd tusschen twee 
partijen over de vraag wie tot de zaak ge
rechtigd is. 8 Julî, blz. 663. 

HandelHreglsterwet. 
- Arrest van den Hooa en Raad. (Handels

registerwet ·s. 1918 n°. 493 a,·t. 14.) - De 
R echtb. heeft geenszins vastgesteld, dat de 
nede,·zetting van gereq. te L eiderdorp ten 
aanzien va·n l everinaen · aan derden en aan 
het personeel zelfstandig naar bui ten op
treedt. Zulks vloeit ook niet noodwendig 
uit de door ·de R echtb. als vaststaand aan
genoni en f ei t en voort. - D e W ijzigingenwet 
van 2 Juli 1934 S . 347 raakt niet de vraag, 
of i ets een filiaal of b_ijkantoor is. - Al 
zijn in het algem een de l eiders van een 
filiaal of bijkantoor eener onderneming van 
deze afhankelijk, omgekee,·d doet de af
hankelijkheid van de l eiders eener neder
zetting deze niet steeds een filiaal of bijkan
toor zijn . - T en aanzien van beschikkingen 
als de onderhavige is motiveering niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven. 

13 Juni. 
Harlngwet. 
- Besluit tot vaststelling van een Reglement 

voor de Nederlandsche Haringcontróle. 
S . 656 . 10 Mei. Blz. 246. 

- Besluit, houdende ·bepaling van den dag, 

waarop de wet van 22 April 1937, S. 701, 
tot wijzi g ing van de Haringwet 1927, S. 
387 , in werking treedt. 

S. 685. 16 Mei. Blz. 255. 
Hinderwet. 
- Koninklij k besluit . (Hinderwet art. 14.) -

Voorwaarden, die geen verband houden met 
d e uitbreiding, doch dienen om het gevaar, 
dat uit de aanwezigheid der inrichting reeds 
vóór de uitbreiding kan voortvloeien, tegen 
te gaan, kunnen niet worden gehandhaafd. 

4 Januari. 
-- Koninklijk besluit . (Hinderwet art. 12.) -

Aangezien geen voorzieningen bekend zijn, 
waardoor aan het gevaar voor schade aan 
de gezondheid van de gebruikers van bad
en zwemim·ichtingen tengevolge van het in 

· aanraking komen met water, dat besmet is 
door ratten, welke bij de vuilnisbergplaats 
huizen, zou zijn tegemoet · te komen, had op 
de aanvrage om vergunning voor zoodanige 
inrichting afwijzend moeten zijn beschikt. 

11 Januari . 
- Koninklijk besluit . (Hinderwet art . 14 j 0

• 

art. 11.) - T erecht hebb en B. en W. ver
gunning geweigerd tot ui tbreiding van het 
pompstation eener drinkwaterleiding, daar 
deze uitbreiding het mogelijk zal maken 
meer water aan den bodem te onttrekken 
dan vóór de uitbrei"ding het geval was, ten
gevolge waarvan de vrees voor schade door 
meerdere uitdroging van den grond alles
zins gemotiveerd is, terwijl vooralsnog geen 
voorwaarden zijn aan te geven om aan dit 
bezwaar tegemoet te komen. 7 Februari. 

- Koninklijk besluit . (Hinderwet art. 11. ) -
Ontsiering van de omgeving en waardeve,·
mindering van de panden in de nabijheid 
kunnen niet worden beschouwd als schade 
in den zin van art. 11 der wet. 

14 Februari. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet A.rt . 17). -

Een besluit van B . en W. tot het opleggen 
van nieuwe voor waarden, waarin sl echts ver
meld wordt "dat het noodzakelijk is, tenein
de het ge vaar, aan de inrichting verbonden 
te keeren", nieuwe voorwaarden op te l eg
gen, voldo et niet aan den eisch van art. 17 
2e lid. 8 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Hinde,·wet 
art. 2). - D e opgerichte "sc hiet boom", die 
- zooals de R echtb. f eitelijk vaststelt - in 
top voe,·de een houten vo gel, waarna.ar door 
de leden de,· schutterij werd geschoten voor 
hun jaarlijksche K oningschieten is naar zijn 
aard een schietinrichting in den zin van art . 
2 sub XVlll der Hinderwet, onafhankelijk 
van de vraag of die boom, al dan niet ont
daan van den vo gel, na den wedstrijd blijft 
staan. 27 Juni. 

- An·est van den H oogen Raad. (Hinderwet 
ai·t . 2.) - H et bewezenverklaarde : ,,Con
form het t elastegelegde f eit (zie kolom 1) 
n .l. dat hij als Di1-ecteur . .. . .. sed ert onge
veer drie jaar op een terrein ... ... een hijsch
kraan in werking heeft gehouden .. .... , welke 
kraan bes temd was [in de t .l.l. staat niet 
bestemd was, R ed.] om geregeld naar een 
and ere plaats vervoerd te worden" , is door 
den Kantonr. niet strafbaar geoordeeld "om
dat de door een benzinemotor gedreven ver
voerbare hijschkraan naar zijn aard bestemd 
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is om telkens op eene andere plaats dienst te 
doen, weshalve deze hijschkraan valt onder 
de uitzonderingsbepaling van art . 2, l a der 
H inderwet" . - Uit het voorgaande volgt. 
dat req. {het 0. M.) die, onder opmerking 
dat de Kantonr. kennelijk de woorden "naar 
een andere plaats", ove1·eenko1nstig de strek
king der t.l.l. heeft opgevat als "naar een 
plaats buiten het terrein, waar verd. de 
kraan bezigde", zijn betoog aanvangt met de 
woorden: ,,D e Kantonr. hee ft het telaste
gel egde in vollen omvang bewezenverklaard, 
dus ook dat de kraan niet bestemd was om 
naar een andere plaats vervoerd te worden", 
van een onjuist uitgangspunt uitgaat, zoodat 
het daarop gebouwd betoo g f eit elijken grond
slag mist. - [Anders Adv.-Gen. Holsteijn : 
De bewezenverklaring moet worden gezien 
i. v. m. de door gereq. ter te,·echtzitting af
gelegde verklaring; de bewezenverklaring 
moet dan aldus worden verstaan, dat de 
kraan niet bestemd was om geregeld naar 
een andere plaats buiten het ter1·ein ve,·
voerd te worden maar wel bestemd was om 
geregeld naar een andere plaats op dat ter
rein vervoerd te worden. D eze laatste om
standigheid doet de hijschkraan niet vallen 
onder de uitzonderingsbepaling van art . 2, 
Ja H inde,·wet .] 31 October. 

Hypotheken en Kadaster. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

sluit van 4 ·Mei 1922, S. 238, tot het in het 
a lgemeen belang verleenen van vrijstelling 
of vermindering van recht voor verrichtingen 

· aan de bewaringen van de hypotheken, het 
kadaster en de scheepsbewijzen. 

S. 441. 17 Maart. Blz. 231. 
Indië. (Nederland sch) 
- Beslui t tot vaststelling van een Aanvullen

de Plantersregeling en tot intrekking van 
de Assistentenregeling. 

S. 940. 17 J anuari. Blz. 24. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 6 Augustus 1910, S. 247, hou
dende regel ing betreffende de onderli nge 
rangs- en standsverhouding der officieren en 
der militairen beneden den rang van offi
cier, behoorende tot de Koninklijke Marine, 
het Leger hier te lande, en het Leger in 
Nederlandsch-Indië, woals dit is gewijzigd 
bij Koninklij k Besluit van 13 Augustus 
1923 (Stbl. n° . 404). 

S. 540. 21 Februari. Blz. 126 . 
- Besluit tot bekrachtiging van een door den 

Gouverneur-Generaal van N ederl andsch-In
di ë vastgestelde ordonna ntie tot nadere wij 
ziging en aanvulling van de Rubberaan
pl ant-ordonnantie . 

S. 942 . 11 April Blz. 179. 
- Besluit tot overdracht in de gewesten bui

ten Java en Madoera van de bij de Hoof
den van gewestelijk bestuur berustende, in 
K oninklijke besluiten omschreven, bevoegd
heden op de residenten. 

S . 943. 21 Juni . Blz. 257. 
- Besluit, tot aanvulling en wijziging van de 

reglementen van de Weduwen- en Weezen
fondsen voor Indische Landsdienaren en van 
het Europeesch locaal Pensioenreglement 
1935. S. 944. 21 Juni. Blz. 257. 

- Beslui t, houdende vaststelling van bepalin
gen ter uitvoering van de Indische Compta-

biliteitswet S. 1925, n°. 328, voor zooveel de 
ontvangsten en uitgaven betreft, overeen
komstig die wet in Nederland te doen. 

S. 945. 1 Juli. Blz. 634. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninkl ij k besluit van 19 October 1929, S. 
463, laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 23 J anuari 1935, S. 26, houden
de nadere herziening van de bezoldigingen 
en de samenstelling van het personeel van 
de Directie van de Indische Pensioen
fondsen. S . 947. 25 Juli . Blz. 638. 

- Wet, houdende wijziging van de artikelen 
40, 124, 125, 128, 129 en 140 van de In
dische Staatsregeling en van artikel 4 van 
de Indische Mijnwet. 

S. 900. 4 Augustus. Blz. 625. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië vastgestelde ordonnantie (Heffing van 
een Vorstenlandsche vuurwerkbelasting). 

S. 901. 4 Augustus. Blz. 625. 
- Verbetering Staatsblad n °. 649 van den 

jaargang 1935. 
S. 948. 8 Augustus. Blz. 390. 

- Besluit, houdende voorschriften ter uitvoe
ring in ederlandsch-Indië van de op 7 Mei 
1934 te Londen gesloten internationale over
eenkomst betreffende de regeli ng van de 
productie en den uitvoer van rubber, woals 
deze sedert is gewijzigd en aangevuld. 

S. 949. 22 Augustus. Blz. 638. 
- Besluit tot nadere wijziging van de her

ziene regelen betreffende het deelgenoot
schap in het -Weduwen- en Weezenfonds 
voor Europeesche burgerl ij ke landsdienaren 
in Nederlandsch-Indië van .Europeesche 
leerkrachten bij het bijzonder onderwijs daar 
te lande. S. 982 . 26 Augustus. Blz. 640. 

- Bes! uit tot bepaling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet van 4 Augus
tus 1938, S . 900, houdende wijzigingen van 
de artikelen 40, 124, 125, 128, 129 en 140 van 
de Indische Staatsregeling en van artikel 4 
van de Indische Mijnwet. 

S. 983. 29 October. Blz. 640. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van N ederlandsch
Indië vastgestelde ordonnantie (Instelling 
van een tijdel ij k defensie-uitvoerrecht). 

S. 902. 25 November. Blz. 626. 
- Wet, houdende verlaging van het invoer

recht op courantendrukpapier in Neder
landsch-Indië. 

S . 903. 25 November. Blz. 626. 
- Wet, houdende bekrachtiging van twee door 

de11 Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
In.; ië vastgestelde ordonnanties (Wijziging 
va , het defensie-uitvoerrecht. Gedeeltelijke 
op· .:ihorting van het uitvoerrecht op J ava
tal ·:ik). S. 904. 25 ovember. Blz. 626. 

- Wet, houdende machtiging tot het sluiten 
van een overeenkomst als bedoeld in art. 5a 
der Indische M ijnwet met de N. V. ,,D 
Bataafsche Petroleum Maatschappij" voo r 
de opsporing en ontginning van aardolie, 
enz. in een terrein, gelegen in de provincie 
West-J ava. 

S. 905. 15 December. Blz. 627. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

nink lijk besluit van 19 October 1929 , S. 463, 
laatstelij k gewijzigd bij het Koninklijk be-
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sluit van 25 Juli 1938, S. 947, houdende 
nadere herziening van de bezoldig ingen en 
de samenstelling van het personeel van de 
Directie van de Indische P ens ioenfondsen. 

S. 951. 16 Decembe1·. Blz. 815 . 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Indischen dienst hier 
te lande gedurende het jaar 1939. 

S. 906. 22 December. Blz. 807. 
- Wet houdende machtiging tot het sluiten 

van een overeenkomst a ls bedoeld in a rtikel 
5a der Indische Mijnwet met de N . V. ,,De 
Bataafsche P etroleum M aatschappij" voor 
de opsporing en ontginning van aardolie, 
enz. in een terrein, gelegen in de provincies 
Midden- en Oost-Java. 

S. 907. 30 December. Blz. 807. 
- Wet, houdende maatregelen ten aanzien 

va n de invoerrechten in Nederlandsch-Indië. 
S. 908. 30 December. Bl z. 814. 

In -, uit- en doorvoer. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een los

pl aats van ruw wut of wuthoudend water. 
S. 481. 7 April. Blz. 233. 

Invalldltelts- en ouderdomsverzekering. 
- Besluit tot nadere wijziging van het " Ta

riefbesluit V. 0. V ." woals dit laatstelijk 
werd gewijzigd bij Koninklijk besluit van 25 
October 1937, (Staatsblad n° . 860). 

S. 849. 22 Maart. Blz. 161. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 13 Maart 1919 (S. n° . 107) tot 
uitvoering van artikel 243 der Invaliditeits
wet, zooals dat besluit laatstelijk is gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 3 J anuari 
1934 (Staatsblad n° . 3) . 

S. 880. 23 Maart. Blz. 173. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 19 Mei 1930, Staatsblad n° . 204, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 11 Augustus 1934, S. n° . 475, en tot het 
vaststellen van een regeling voor de toeken
ning van belooningen wegens het a fsluiten 
van verzekeringen en het innén van pre
miën aan de agenten der vrijwillige ouder
domsverzekering. S. 881. 9 April. Blz. 175. 

- Arrest van den Ho ogen R aad. ( I nvalidi
teitswet art . 259; Sr. art. '10). - A ,·t. 259 
I nvaliditeitswet, den daar bedoelden arbei
der verpl ichtend binnen 14 dagen nadat hij 
arbeider is geworden zich in persoon aan 
te melden bij den Raad van Arbeid, be
do elt kennelijk niet, dat die aanmeldings
verplichting sl echts gedurende voo,·mëlde 14 
dagen bestaat, doch dat de arbeider ver
plich t is tot aanmelding en dat hij eerst na 
voorntelden te,·,nij n in overtreding is. -- - De 
arbeider, die ook na ve,·l oop van dien tcr
ntijn de aanmelding nalaat, blijft dus het 
voorschrift overtreden, en die overt,·eding 
duu,·t voort zoolang de voorgeschreven aan
melding niet is geschied. - Daar de da gi• . 
uitdrukkelijk stelt, dat gereq. op 29 Oct . 
193'1 zich nog steeds niet bij den R. v . A. 
had aangem eld, hetgeen dus medeb1·engt 
dat hij op dien datum no g st eeds in over
treding was, heef t de K antonr. derhal·ve tt n 
onrechte besl is t, dat op 23 Dec. 193'1 het 
recht tot straf vordering te dezen was ver
jaard. - [Proc.-Gen. B erger: I n elk geva.l 
kon van geheel e .verja,·ing van het ,·cl'ht 
tot strafvorde,·ing ter zake van dit voortdu
rend delict geen sprake zijn.] 23 M ei. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 17 December 1919, S. 814, tot 
uitvoering van de artikelen 329 en 331 der 
Invalidi teitswet, zooals dat besluit laatste
lijk gewijzigd is bij Koninklijk besluit van 
16 Augustus 1937 (S. n°. 891) . 

S. 883. 25 Mei . Blz. 389 . 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

beslu it van 28 September 1920, S. 760, tot 
vaststelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, houdende een regeling der 
premiebetaling door middel van dagzegels, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 Fe
bruari 1932, S . 37. 

S. 863. 16 Juli . Blz. 382. 
- Beslui t tot bepaling van den dag, waarop 

de artikelen I , II en III der wet van den 
3den December 1937, S. 804, tot wijziging 
der Invaliditeitswet, in werking zullen tre
den. S. 884. 12 Augustus. Blz. 390. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk beslui t van den 28sten November 
1919, S. 791, tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld 
in de arti kelen 37, derde lid, 40, eerste lid , 
a en b, 40, zesde lid, 41, vierde lid, 43 , 
tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87, in ver
band met artikel 409, 197, tweede lid, en 
221 , derde lid der Invaliditeitswet, zooals 
dit -besluit laatstelijk gewijzigd is bij Ko
ninklijk besluit van 22 Februari 1936, (S. 
n°. 843) . S. 864. 13 Augustus. Blz. 383. 

- Beslui t, houdende wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 17 September 1921, S . 
1066, tot vaststelling van een regeling, hou
dende premiebetaling over meer dan één 
termijn, waarover loon in geld wordt uitbe
taald, zooals dat beslui t laatstelijk gewijzigd 
is bij Koninklijk besluit van 1 December 
1937 (Stbl. n°. 862). 

S. 867. 31 October . Blz. 586. 
- Besluit houdende bekendmaking van den 

tekst van het Koninklijk beslui t van 28 o
vember 1919, S. 791, tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur, a ls 
bedoeld in de artikelen 37, derde lid, 40, 
eerste lid, a en b, 40, zesde lid , 41, vierde 
lid, 43, tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87, 
in verband met artikel 409, 197, tweede lid, 
en 221, derde lid , der Invaliditeitswet, wo
als dat sedert is gewijzigd. 

S. 879 B. 17 December. Bl z. 943 . 
InYoerrecbten en accijnzen. • 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ko

ninklij k besluit van 24 Februari 1937, n°. 
26, tot heffing v a n een invoerrecht op z ink
wit, li thopone en andere met zink bereide 
witte verfstoffen. 

S. 401. 14 Februari . Blz. 109 . 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ko

ninklijk besluit van 30 September 1937, n°. 
27, tot het tijdelijk buiten werking stellen 
van het invoerrecht op ruw spiegelgl as. 

S. 402. 14 Februari . Blz. 109. 
- Wet, houdende goedkeuring van het K o

ninklijk beslui t van 4 Augustus 1937, n° . 
32, tot verlaging van het invoerrecht op 
versch of gekoeld rundvleesch. 

S . 403. 31 Maart. Blz. 110. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

slui t van 15 Maart 1910 S . 86 laatstel ij k 
gewijzigd bij het besluit 'van 21' November 
1934, S. 595, houdende bepalingen omtrent 
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het verleenen van te ruggaaf van accijns bij 
uitvoer van alcoholhoudende goederen. 

S . 442. 13 Mei. Blz. 232. 
- - Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

sluit van 8 October 1913, S . 386, houdende 
vrijstelling van accijns voor ingedikt beet
wortelsap dat elders dan in een beetwortel
su ikerfabriek wordt vervaardigd. 

S. 443. 13 Mei. Blz. 232. 
- Besluit tot wijziging van het beslu it van 

12 Juni 1934, S. 309, houdende bepalingen 
omtrent vrijdom van den accijns voor wut 
te bezigen als badzout. 

S. 445. 4 Juni. Blz. 338. 
- Besluit, houdende wijziging van de bij het 

Koninklijk beslui t van 24 Juli 1935, S. 427, 
behoorende lijst van goederen, welke zijn 
vrijgesteld van het in artikel 1, vierde lid , 
der Tariefwet 1934 bedoelde invoerrecht. 

S. 446. 27 Juni . Blz. 338. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ko

ninklijk besluit van 25 Februari 1938, n°. 
11, tot heffing van een invoerrecht op zink
wit, lithopone en andere met zink bereide 
witte verfstoffen. 

S. 409. 25 November. Blz. 531. 
- Besluit, houdende bepalingen nopens ir"1sla g 

van suiker onder genot van a fl oopend kre
diet voor den accijns en het invoerrecht door 
fabrikanten van suikerhoudende goederen. 

S . 452. 8 Deoomber. Blz. 778. 
- Wet tot wijziging van de Tariefmachtigings-

wet 1934. S. 411. 27 December. Blz. 776. 
- Wet, houdende nadere voorzieningen ten 

aanz ien van de heffing van het bijwnder in
voerrecht op benzine. 

S . 414. 27 December. Blz. 937. 
Jachtwet. 
- Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde 

lid, der Jachtwet 1923. 
· S. 681. 7 Februari . Blz. 155. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. artt. 
55 en 57 ; Jachtw et art. 51). - D e klacht, 
dat d e Rechtb. het gewee,· heeft verb eurd
verklaard ondanks het f eit , dat uit het p .-v . 
niet blijkt, dat het geweer is in beslag ge
nomen , t erwijl integendeel zoude blijken, 
dat d e verbalisant zijn keus op schatting der 
geldswaarde heeft lat en vallen, ,nist f eite
lijken grondslag, daar in het bestreden v on
nis als verklaring van den verbalisant is 
opgenomen, dat deze het jachtgewee,· in be
slag heeft genomen, terwijl omtrent hetgeen 
bij de schriftuur is aangevoerd door de 
R echtb. niets is vastgesteld. - D e overwe
ging van de R echtb. , ,,dat het door verd. 
gepleegde valt onder m eer dan een e straf
bepaling, zoodat sl echts die strafbepaling 
behoort te worden toegepast, waai-op de 
zwaarste hoofdst,-af is gesteld", zou dan al
l een juist zijn, indien " het geplee gde" zoude 
zij n "één f eit" in den zin van a,·t . 55 Sr. 
/ . c. is di t echte,· niet het geval , daar req. 
zich, blijkens de bewezen verklaring, hee ft 
schuldi g gemaakt aan twee overtredin gen 
van geheel v erschillend karakt er [jagen op 
grond, waar een ander tot het genot van 
de jacht gerechti gd is, zonder voorzien te 
zijn van een schrift elijk bewij s enz ., en ja
gen in gesloten jachttijd] , welke al ui ten 
zij zich in ééne ,naterieel e voor zintuigelijke 
waarneming vatbare. handeling, te weten 

"jagen" - moeten wo,·den beschouwd als 
m eerder e f ei ten in den zin van a,·t . 57 j 0

• 

62 Sr. D e R echtb . had de,·halve v oo,· elke 
overtreding afzond erlij k straf moeten opleg
gen. Z3 M ei. 

- Arres t van den Hoog en Raad. (Jachtwet 
1923, art. 60. ) - M et d e "b elan ghebben
den" op wier verzoek ve,·gunningen ex a,·t . 
60 der Jachtwet 1923 door den Minis ter 
kunnen worden verl eend, zijn bedoeld be
paalde personen , die t engevolge van de 
groot e vermenigvuldiging van wild of scha
delijk gediert e schade lijden . - D e doo,· den 
Minist er van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw gegeven beschikking d.d . 15 
Maart 1926 n°. 24 J w . afd. 2, Directie van 
den Landbouw, geeft aan all e houde,·s van 
een jachtakte in het geheele land, onver
schillig of zij al dan nie t schade onde,·vinden 
ten gevolge van de groote ve,·m enigvuldi
ging van goudplevier en - dus niet enkel 
aan een of meer belanghebbenden in den 
zin van art. 60 - vergunning om tot ze kere 
hoogte af te wijken van het bepaalde in 
art . 16, aanhef en onder i der Jachtwet 
1923, - D e Minis ter heeft mitsdien bij het 
verl eenen van die vergunnin g de grenzen 
der hem bij art . 60 der J achtwet v erl eende 
bevoegdheid oversch,·eden, en de Kantonr. 
hee ft t erecht het beroep op die vergunning 
afgewezen . 31 October. 

Jam-limonadebesluit. 
- Besluit tot wijziging van het Jam-l imonade

besluit (Stbl. 1937, n°. 864). 
S. 858. 18 Juni. Blz. 379. 

Kamers van Koophandel en Fabrieken. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

R eglement voor de Kamers van Koophandel 
1920, S. 712, laatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 2 Februari 1922, S. 
38, en houdende voorzieningen in verband 
met enkele vacatures in Kamers van Koop
handel en Fabrieken. 

S. 658. 13 Mei . Blz. 568. 
Kapok besluit. 
- Besluit tot wijziging van het kapokbesluit 

(Stbl. 1930, n°. 65). 
S. 859. 21 Juni. Blz. 381. 

Kerkgenootschappen. 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( B. W. artt . 

1690- 1702 ; R v . artt. 398- 429 ; W et K erk
genootschappen art. 1). - N u de Classis 
partij is geweest in het v oor het Hof ge
v oerde geding en in het on gelijk is ges teld, 
hee ft zij het recht t egen de ui tspraak beroep 
in cassatie in te stellen . R eeds hieroz, 11,o et 
het in cassatie gevoerde verweer van n iet
ontv .heid van het bero ep op grond van het 
on tbreken van rechtspersoonlijkheid afstui
ten. - Een gro ep van rechtspersonen als 
een onder den naa1n van Classis g evonnde 
vereeniging van Geref. K erken valt onder 
de vereenigingen, welke art. 1690 B. W . 
als zed elijke lichamen erkent, die ingevolge 
ar t . 1691 evenals natuurlijke personen aan 
het burgerlijk rechtsverkeer kunnen deelne
,nen . D e vrijheid, die de wet van 10 S ep• 
tember 1853 S. 102 aan de kerkgenootschap
pen verzekert, brenot m ede, dat de wet van 
'55 ten aanzien van kerkgenootschappen nie t 
van to epassing is en het gem een e ,·echt hier 
u itsluitsel moet geven . - T en onrechte kwam 
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het Hof tot de conclusie, dat zoodanige clas
;;es niet zijn r echtspersonen en dat, al waren 
zij dit wèl, dan nog aan de Classis 's-Her
togenbosch rechtspenoonlijkheid moet wor
den ontzegd, door voor het bestaan van een 
zedelijk lichaan, in den zin van het B. W . 
1neer eischen t e stellen dan de bij dit Wet
boek gegeven ,·egeling to elaat. Wat het moe
ten hebben van een bestuur betreft, blijkt 
de onjuistheid van 's H ojs opvatting nog 
met name uit a,·t. 1694 B . W . 

13 M ei, blz. 655. 
J{eurenwet. 
- K oninklijk besluit. ( K eu,·en wet art. 18). -

Een voorwaarde, verbonden aan eene ve,·
gunning van een waterschapsbestuur aan 
eene gemeente tot het hebben van ,·iolen in 
verbinding ,net kanal en van dat waterschap, 
krachtens welke de gem eente aan het water
•chap zal betalen f 5 per jaar voor een groot 
riool en f 2.50 per jaa,· voor een klein riool, 
ter vergoeding van de kosten van opruiming 
van het in de kanalen gebrachte vuil en 
die van administratie en to ezicht, is niet 
om·edelij k en gaat niet uit boven de bere ke
ning van het belang , om welke het vereisch
te van vergunning is gesteld, nu moet wor
d en aangenomen, dat de loozing der riol en 
tot vervuiling en verondieping van de kana
l en medewerkt, ook buiten den afstand van 
5 m uit de rioolmonding, waarbinnen de 
verondiepingen v olgens de vergunningsvoor
waarden door de vergunninghoudste,· moe
ten worden opgeruimd. 2 J uni . 

Kieswet. 
- Beslui t tot uitvoering van artikel 43 der 

gemeentewet, artikel 70f der provinciale wet 
en artikel 108 der kieswet. 

S. 343 . 28 Februa ri. Bl z. 100. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 12 December 1917 , 
S. 691 , sedert gewijzigd , tot uitvoering van 
artikel 32 der kieswet. 

S . 345. 7 April Blz. 101. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. (K ieswet 

a,·t. 16). - D e Kantonrechte,· heeft f eitelijk 
b eslist, dat de bewijsstukken nie t door ver
zo eker zijn overgelegd. Op gi·ond van deze 
feite lijke vaststelling heeft de Kantonrechter 
terecht besl ist, dat aan den bedoelden eisch 
van art. 16 Ki eswet niet is voldaan. Daar
tegen kan in cassatie niet worden opge ko
men met de feitelij ke bewering, dat de ge
stelde feiten door de in het cassati emiddel 
verm elde omstandigheden vaststaan en vol
doende zijn bewezen, zoodat de ove,·legging 
van door verzoeker onmogelijk te verkrijgen 
bescheiden overbodig zoude zijn. - W el is 
de Kantonrechter, k1·achtens art. 19 Kies
wet, bevo egd een onderzoek in te stellen op 
d e wijze als in dit artikel is ve,·n,eld, maar 
een e verplichting daarto e houdt het artikel 
niet in. Genoemd arti kel kan dus niet ge
schonden zijn , wanneer de Kantonrechter 
1Jan genoemde bevo egdheid geen gebi·uik 
,naakt. 8 Juni . 

- Beslui t tot nadere wijziging van het Konink
lij k besluit van 8 December 1917, S . 687, 
sedert gewijzigd, tot uitvoering van artikel & 
der kieswet. 

S. 359. 22 December. Bl z. 931. 

l{onlnklljk Huls. 
- Besluit, houdende vaststelling van het wa

pen van de mannelijke en vrouwelij ke na
komelingen in de mannelijke lijn u it het 
huwel ijk van H are Koninklijke H oogheid 
Prinses Juliana der N ederlanden met zijne 
Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der 
N ederlanden. S. 1. 18 Februari. Blz. 3. 

J{rankzlnnlgen en Idioten. 
- Besluit, betreffende Huize Savelberg te 

Helden. S. 1380. 3 Maart. Blz. 189. 
- Beslui t, betreffende opheffing van het 

krankzinnigengesticht " Veldzicht" te Gors
sel. S. 1381. 19 Maart. Blz. 189. 

- Besluit, betreffende de St. Bavo-Stichting 
te Noordwijkerhout. 

S. 1382. 13 M ei. Blz. 391. 
- Besluit, betreffende de Stich t ing ·,,vogelen

zang" te Bennebroek. 
S. 1383. 14 M ei. Blz. 392. 

- Beslui t, betreffende Paviljoen " St. Dé'nis" 
te Tilburg. S. 1384. 14 Mei. Blz. 393. 

- Beslui t, betreffende het gesticht voor zwak
zinnigen "Boldershof" te Druten. 

S. 1385. 13 Juni. Blz. 393. 
- Bes] uit, betreffende het krankzinnigenge

sticht "Licht en Kracht" te Assen. 
S . 1386. 25 Juli. Blz. 394. 

- Besluit, betreffende de Dr. Mr. Willem van 
den Berghstichting te Noordwijk. 

S. 1387. 3 Augustus. Blz. 648. 
- Beslui t, betreffende de Stichting "Sancta 

Maria" te Noordwijk. 
S. 1389. 13 Augustus. Blz. 395 . 

- Besluit, betreffende de inr ichting Huize St. 
Ursula te ieuwveen. 

S. 1389 A. 19 October. Blz. 649. 
- Besluit, betreffende de Stichting ,.Veld

wijk" te Ermelo. 
S. 1389 B. 25 November. Bl z. 649. 

- Beslui t, betreffende het gesticht " Zon en 
Schild" te Amersfoort. 

S . 1389 C. 25 November. Blz. 650 . 
- Besluit, qetreffende " de Ramaerk li niek" te 

's-Gravenhage- Loosduinen. 
S. 1389 D. 29 December. Blz. 818. 

Landbouw. 
- Besluit tot regel ing van het la ndbouwkun

dig onderwek. 
S. 679 G. 3 September. Blz. 571. 

Land bou wcrlslswet. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Ansjo

visbesluit 1936 . 
S. 643. 24 J anuari. Blz. 22. 

- Besluit tot toepassing van de a rtikelen 9 
en 13 der L andbouw-Cris iswet 1933 en het 
Cris is-Organisatiebeslui t 1933 op fabr ieks
turf. (,,Cris is-Fabrieksturfbesluit 1938" . ) 

S. 644. 24 Januari . Blz. 22. 
- Beslui t tot wijziging. Crisis-T a rwebeslu it 

1936 II. S. 645. 1 F ebruari. Blz. 147. 
- Beslui t tot toepassing van de a rtikelen 9 

en 13 der L andbouw-Cris iswet 1933 en het 
Crisis-Organisatiebeslu it 1933 op wadden
zeeh aring. (,,Crisis-Waddenzeeharingbesluit 
1938.") S. 646. 16 Februari. Blz. 147. 

- Besluit tot intrekking van het Crisis-Huis
brandturfbesluit 1937 en tot toepass ing van 
de artikelen 9 en 13 der L andbouw-Crisis
wet 1933 en het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 op huisbrandturf. (,,Crisis-Huisbrand
turfbesluit 1938".) 

S . 647. 21 Februari. Blz. 149. 
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- Besluit tot wijziging van het Cr isis-Mossel
besluit 1936. 

S. 648. 28 Februari . Blz. 150. 
- Beslu it tot wijziging van het Crisis-Melk

besluit 1936. S . 650. 29 Maart. Blz. 151. 
- Besluit tot wijziging va n het Crisis-Akker

bouwbeslu it 1934 en het Crisis-Akkerbouw
groepenbesluit 1936. 

S. 651. 1 Apr il. Blz. 151. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Consumptie

Garnalenbesluit a1·t . 4 ; Sr. art . 23.) - Art. 
4 van het ConsU?nptie-Garnalenbesluit 1936 
steunt op art. 12 der Landbouwcrisiswet 
1933 . Niet is in t e zien, dat genoemd artikel 
verbindende kracht zoude m issen op grond 
dat het verbod van aanvoer van l evende gar
nalen te den H elder en I Jmuiden niet tot 
aanvoer doo1· N ederlandsche visschers 1net 
N ederlandsche schepen is beperkt, welke be
perking de Landb .crisiswet 1933 niet eischt. 
- D e omstandigheid, dat B. de door hem te 
IJmuiden binnengebrachte garnalen, na zij n 
schip aan de kade voor het gebo"'o van het 
verkoopkantoor te hebb en ge1neerd, ten ver
koop wilde aanbieden, heeft de R echtb. te
r echt tot de besl issing gel eid, dat daa1·mede 
het " aanvoeren" in den zin van art . 4 voo1·
noemd was vol tooid. - H et "aanvoeren" , 
van levende ga1·nalen te I Jmuiden is zeer 
go ed denkbaar ook al zoude zich de markt 
of het verkoopkantoor in eene andere plaats 
dan te IJmuiden bevinden . H et aanvoe1·en 
t e TJmuiden gaat in elk geval aan het ter 
niarkt brengen te lltnuiden of elders vooraf. 
- B. wilde de aangebrachte levende garna
len aan het verkoopkanto or verkoopen en 
daardoor waren deze gm·nalen "consumptie
garnalen" in den zin van het besluit, onaf
hankelijk van de vràag of ten slotte die gar
nalen inderdaad voor de consU?nptie zouden 
dienen. - In het bevestigde vonnis hee ft de 
Kantonr. in strijd m et het voorschrift van 
art. 23 Sr. bepaald, dat de opgel egde boete 
,,bij gebreke van betaling" zal wo1·den ver
vangen door dertig dagen hechteni.s. 

25 April. 
- Beslu it tot toepassing van de artikelen 9, 

10 en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 en 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op mosse
len. S. 653. 26 Apr il. Blz. 152. 

- Besluit tot toepassing van de a rtikelen 9, 
13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebeslu it 1933 en het Cr isis
H effingsbesluit 1933 op haring. 

S. 654. 26 April. Blz. 154. 
- Besluit tot wijziging van het Consumptie

Ga rnal enbesluit 1936. 
S . 655. 26 April. Blz. 246. 

- A,·rest van den H oogen Raad. (Crisis Rund
veebesluit 1934 I art . 2). - Ambtshalve : D e 
R echtb . heeft het bewezenverklaard,e [het te 
0. vo 01·handen en in voorraad hebben van 
een drietal runderen] niet strafbaar geoor
deeld op den enkelen grond, dat gereq. tij
dens het plegen van dit f eit georganiseerde 
was. De laatste zinsnede van het tweede lid 
van art. 2 van het Crisis Rundveebesluit 
1934 I doet echter het niet r,elden van het 
ve,·bod van het eerste lid tevens nor, van 
andere omstandigheden af hankel-ijk zijn, zoo
dat de R echtb. t en onrechte onbeslis t hee f t 
gelaten , hetgeen gereq. verde,· te zijner be-

vrijding heef t aangevoerd n .l. dat aan de in 
voormelde zinsnede gestelde eischen was vol
daan. De bestreden uitspraak ( ontslag van 
rechtsvervolging) vernietigd en de zaak te
ruggewezen. - [Anders implicite de Proc.
Gen . B err, er, die verder de door het 0. M. 
in zijn middel geponee,·de vraag, of gereq. 
wel georganiseerde was, behandelt en van 
001·deel is , dat art. 5, l id 1 j 0

• art. 7 lid 1 
onder a van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 Il r, eenszins dwinoen tot d e gevolg
trekking, dat eene in strijd daarmede ge
volgde to elatin g als niet geschied zoude moe
ten worden beschouwd, zulks te minder , 
waar d e Minister van de verplichtin11 tot 
aanvrage vrijstellin g kan verl eenen. ] 

9 M ei. 
- Besluit tot wij zig ing van het Crisis-Aal- en 

-Pal ingbesluit 1935 I . 
S. 659. 25 Mei. B lz. 251. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Organi
satiebesluit 1933. · 

S. 663. 11 J uni. B lz. 352 . 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-'J'ong

beslu it 1935 I . S . 664. 20 J un i. B lz. 356 . 
- Beslu it tot wijziging van het Crisis-Oester-

besluit 1937. S. 665. 23 J un i. B lz. 356. 
- Besluit tot wijziging van het Consumptie-

Garnalenbesluit 1936: • 
S. 667. 24 Juni. Blz. 357 . 

- Besluit, tot bekendmaking van den tekst 
van het Cris is-Organisatiebesluit 1933, zoo. 
a ls d it laatstelij k is gewijzigd bij Kon ink
lij k Beslu it van 11 J uni 1938, Stbl. n°. 663. 

S . 668. 2 J uli. Blz. 358. 
- Besluit tot wij zig ing van het Cris is-Tarwe-

besluit 1936 II. S. 670. 7 Juli . Blz. 369. 
- Beslu it tot wij ziging van het Cris is-Plu im

veehouderij besluit 1936 II. 
S . 672. 16 Juli . Blz. 371. 

- Beslu it tot wijzig ing van het Bloembollen
saneeringsplan 1937 (I nvoermonopol ie). 

S. 673. 16 Juli. Blz. 569. 
- Beslu it tot wijziging van het B loembollen

saneeringsplan 1937 (Teelt). 
S . 674. 16 Juli. Blz. 569 . 

- Beslu it tot wijziging van het Bloembollen
saneeringsplan 1937 (Handel ). 

S. 675 . 16 Juli. Blz. 793. 
- Beslu it tot wijziging va n het Cris is-Boom

kweeker ij besluit 1937. 
S. 678 . 3 Augustus. B lz. 373. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Bloem
kweekerijbesluit 1937. 

S. 679. 4 Augustus. Blz. 373. 
- Besluit tot wijziging van het Cri s is-A nsjo

visbesluit 1936. 
S. 679 A. 4 Augustus. Blz. 374. 

- Bes! uit tot toepassing van a r tikel 10 van 
de Landbouw-Cris iswet 1933 op hari ng. 
(,,Cris is-Ha ringbesluit 1938 (uitvoe r )" . ) 

S . 679 B. 4 A ugustus. Blz. 37 4. 
- Besluit tot wijziging en aanvull ing van ar

tike l 2 van het Aardappelbesluit 1935. 
S. 679 C. 5 Augustus. B lz. 375 . 

- Verbeter ing Staatsblad n°. 764 van den 
jaa rgang 1936. 

S. 679 D. 8 A ugustus . Blz. 375 . 
- Besluit tot wijziging van he t Cr is is-Akker

bouwbeslui t 1934. 
S . 679 E. 11 A ugustus. Blz. 570. 

- Beslu it tot wijziging van het Crisis-Suike r-
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besluit 1933. 
S . 679 F . 12 Augustus. Blz. 570. 

- Besluit tot wijziging van het Bloembollen
saneeringsplan 1-937 {Teelt). 

S. 679 H. 13 September. Blz. 573. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zeevisch

besluit 1936. 
S. 679 I. 26 September. Blz. 573. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Rund
veebeslui t 1933 I. 

S. 679 J. 7 October. Blz. 573. 
- Beslui t tot wijziging van het Crisis-Wulken

besluit 1936. 
S . 679 K. 14 October. Blz. 574. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 
12, 13 en 14 der L andbouw-Cris iswet 1933, 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933, het Crisis
Monopoliebesluit 1933 en het Crisis-H effings
besluit 1933 op pluimvee, kippen-, eenden
en vogeleieren {Crisis-Pluimveehouderijbe
sluit 1938) . 

S. 679 0. 24 November. Blz. 576. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Crisismel k

besluit 1936 artt. 1, 2 en 3 ). - Uit de be
voegdheidsregeling van art. 9 der Land
bouwcrisiswet 1933 volgt, dat bij Alg. Maat
regel van B estuur voorschri f ten gegeven kun
nen worden, welke sl echts voor bepaalde ge
deelten des lands gelden, hetgeen met zich 
brengt, dat aldus die voorschriften niet gel
den. Uit geen enkele wetsbepaling volgt , 
dat een dergelijk K. B ., mits overigens vol
doende aan de daarvoor gestelde eischen, 
niet als Alg. Maatr . v. B estuur aangemerkt 
zou kunnen worden. - I n art . 3 van het 
M elkb esluit 1936 is sprake van een voor
waarde, waaronder de Koning afwijking van 
het verbod van art. 2 to es taat [Adv.-Gen . 
Rombach : De Kroon vaardigt' zelf een ver
bod uit, doch gee f t aan een ander in geoor
loofden vorm de bevoegdheid om dispensa
tie te verleenen] terwijl art. 3 niet inhoudt 
een bestanddeel van het verbod van art. 2, 
maar uitzonderingsgevallen op laatstge
noemd artikel gee ft, waarop degene, die 
consumptien,el k voorhanden heeft, een be
roep kan doen. - T er weerlegging van het 
verweer van req. dat hij vrij zou zijn van 
alle schuld, omdat hij tevergeefs all es in 
het werk heef t gesteld om aangesloten te 
worden bij de Algemeene Vereeniging voor 
M elkvoorziening, hee ft de R echtb. terecht 
overwogen, dat het aan verd., indien hem 
ten onrechte aansluiting bij genoen,de ver
eeniging zou zijn geweigerd, nog niet vrij
stond consumptieni elk voorhanden te he b
ben . - [De Adv.-Gen. concludeert ambts
halve tot vernietiging ter verbe tering der 
qualificatie: anders implicite H . R. l 

28 Noven,ber. 
- Besluit tot wijzig ing van het Cr isis-Tuin

bouwbesluit 1938 I. 
S. 679 P. 7 December. Blz. 793. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Bloem
kweekerij beslui t 1937. 

S. 679 Q. 7 December . Blz. 793. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Boom

kweekerijbesluit 1937. 
S. 679 R. 7 December . Blz. 794. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Grens
contrólebesluit 1933 (Algemeen) , het Crisis
Denaturatiebesl uit 1936, het Crisis-Akker-

bouwbesluit 1934, het Crisis-Akkerbouw
Groepenbesl uit 1936, het Cr isis-Tarwebeslui t 
1936 I , het Crisis-Tarwebeslui t 1936 II, het 
Vee- en Vleeschmonopol iebeslui t 1936, het 
Crisis-Varkensl:Ïesluit 1936 en het Crisis
Rundveebesluit 1934 I. 

S. 679 S. 7 December. Bl z. 794. 
- Besluit tot wijziging van het Bloembollen

saneeringsplan 1938 (Export). 
S. 679 T . 14 December. Blz. 795 . 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zuivel
besluit 1935 I , het Crisis-Zuivelbesluit 1936 
{Uitvoer) en het Crisis-Melkbeslu it 1936. 

S. 679 U. 22 December. Blz. 795. 
- Beslui t tot wijziging van het Gedroogde 

Garnalenbesluit 1936 I. 
S. 679 V. 22 December. Blz. 795. 

Landbouwultvoerwet. 
- Wet, houdende nieuwe bepalingen nopens 

het waarborgen van bepaalde eigenschappen 
en hoedanigheden van uitgevoerde voort
brengselen van het landbouw-, tuinbouw-, 
veeteelt- en zuivelbedrijf. (,,Landbouwuit
voerwet 1938".) 

S . 600 . 4 F ebruari . Blz. 130. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van het Tuinbouwui tvoer
besluit ten aanzien van augurken, enz, 

S. 682. 3 M aart . Blz. 155. 
Land- en Tulnbouwongevallenwet. 
- Besluit, houdende wijziging van het K o

ninklijk besluit van 24 M ei 1923, S. 216, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, a ls bedoeld in artikel 96 
der L and- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

S. 851. 4 Mei . Blz. 376. 
- Wet tot wijzig ing der L and- en Tuinbouw

ongevall enwet 1922. 
S . 805. 15 December . Blz. 941. 

Landverhulzlngs,vet. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

m aatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
2 der Landverhuizingswet 1936. 

S. 870. 12 November. Blz. 623. 
- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
22, onder a, b en c, der Landverhuizingswet 
1936. S. 871. 14 November . Blz. 623. 

Levensverzekeringbedrijf. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 19, lid 1, 

tweeden en derden zin, van de Wet op het 
Levensverzekeringbedrijf 1922 (S. n°. 716) . 

S. 242. 25 Februari. Bl z. 54. 
- Besluit, houdende wij ziging van het Ko

ninklijk besluit van 29 J anuari 1924, S. 24, 
tot uitvoering van arti kel 29 der Wet op 
het Levensverzekeringbedrijf 1922, Stbl. n°. 
716, (Buitenl a ndsche Verzekeringsmaatschap
pijen.) S . 243. 25 Februari . Blz. 55. 

- Besluit tot wijziging van het beslui t van 
den 18den Juli 1925, S. 335, houdende a lge
meenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld 
bij art. 27 der Wet op het Levensverzeke
ringbedrijf 1922 (Stbl. n°. 716) . 

S. 244. 25 Februari. Blz. 58. 
- Besluit, houdende bepalingen van het t ijd

stip van inwerkingtreding van de wet van 
22 Mei 1937 S. 200 tot wijziging van de 
Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 
Staatsblad n°. 716. 

S. 281. 16 Maart. Blz. 21 7. 
~ Beslu it, houdende nadere wijziging van het 
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Koninklijk bes! uit van 29 J anuari 1924, S. 
24, tot uitvoering van artikel 29 der Wet op 
het Levensverzekeringbedrijf 1922, S. 716, 
(Buitenlandsche Verzekeringmaatschappijen). 

S . 253. 22 December. Blz. 731. 
Loodswezen. 
- Besluit, houdende wijziging van: a. het Al

gemeen Reglement op den Loodsdienst; b. 
het Districtsregleme_nt op den Loodsdienst 
in het 4e en 5e district, vastgesteld bij Ko
ninklijk beslu it van 10 Augustus 1932, S. 
433, en sedert gewijzigd. 

S. 541. 28 September. Blz. 476. 
Loterijwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Loterijwet 

1905, artt . 1 , l e lid en 2, !°.) - D e Rechtb. 
heeft uit den f eitelijken gang van zaken, 
zooals die, overeenkomstig de dagv., was 
komen vast t e staan, in verband met den 
inhoud van het verslag van twee deskundi
gen, kunnen afleiden, dat in deze in het 
buitenland aangelegde " Football Pool" de 
winneirs werden aangewezen door een kans
bepaling, waarop zij geen overwegenden in
vloed konden uitoef enen. - R eq.'s grief, dat 
de Rechtb. bij voormelde beslissing een ver
keerden maatstaf zou hebben aangelegd, 
blijkt - gezien de overwegingen van de 
R echtb. - ongegrond, daar zij niet besl is
send heeft geoordeeld, of deskundige deel 
nemers, na nauwgezette overweging der kan
sen, onder voor hen gunstige omstandighe
den den uitslag van een te houden voetbal
wedstrijd al dan niet met eenige zekerheid 
zouden kunnen voorspellen, doch terecht 
heeft nagegaan, hoe de deelneming aan een 
"pool" als de onderhavige in werkelijkheid 
geschiedt. Hetg een de Rechtb. in haar over
wegingen dienaangaande heef t vastgesteld, 
heeft t erecht g eleid tot de beslissing, dat 
hier een loterij in den zin der wet werd 
gehouden. 21 Maart . 

- Arrest van d,en Ho ogen Raad. (Loterijwet 
1905, art. 1, l e lid.) - D e eerste drie mid
delen van den tweeden req. kunnen niet tot 
cassatie leiden, als klagende over verzuim 
van andere vormen dan de bij art. 99 , lid 2 
der Wet R . O. bepaaldelijk aangeu·ezene. -
Blijkens de overwegingen in zijn vonnis heeft 
de I{antonrechter in deze niet beslissend ge
oordeeld of deskundig e deelneniers, na nauw
gezette overweging der kansen, onder voor 
hen gunstige omstandigheden den uitslag 
van nog te houden voe tbalwedstrijden al dan 
niet met eenige zekerheid zouden kunnen 
voorspell en, doch hij hee ft terecht nagegaan 
hoe de deelneming aan een "prijsvraag" als 
de onderhavige in werkelijkheid geschiedt. 
H etgeen de Kantonr. in die overwegingen 
dienaangaande feitelijk heeft vastgesteld 
hee ft terecht geleid tot de beslissing, iw,t 
hier een loterij werd gehouden in den zin 
der wet. - T erecht is de Kantonr. uitge
gaan niet van de verhouding tusschen het 
aantal winners met onderscheidenlijk geheel 
of nagenoeg juiste voorspellingen en het aan
tal dat, wiskundig berekend, volgens de l eer 
van het toeval zoodanig resultaat zou hebben 
bereikt, maar van de verhouding tusschen 
het aantal van hen, die geheel of nagenoeg 
juist hadden voorspeld en het totaal aantal 
deel nemers, welke het ware karakter dezer 

prijsvraag toont. - Onjuist is het betoog, 
dat niet te voorziene omstandigheden [weers
umstandigheden, physieke geschiktheid van 
de spelers op den dag van den wedstrijd, 
enz.] alle deelnemers gelijkelijk zouden tre f
f en, zoodat de meest deskundige deelnemers 
winners zouden blijven; het zijn juist de 
meest deskundige deelnemers, die door die 
omstandigheden worden benadeeld. 

25 April . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 

1905 art. 2, 3°; S v . art. 350). - Nu bij dagv. 
was telastegelegd, dat het feit was gepleegd 
,,te 's-Gravenhage, in ieder geval in Neder
land" en 's-Gravenhage in Nederland ligt, 
bestaat t egen een bewezenverklaring van 
deze plaatsbepaling in haar geheel geen be
zwaar. - Door de bewezenverklaring van 
het in de eerste vier alineae der danv. te 
laste gel egde , kwam het in de vijf de alinea 
subsidiair te laste gelegde te vervallen, wes• 
halve de R echtb. daaromtrent geen beslis
sing meer had te neven . - D e laatste zin
snede van. art. 2, sub 3° der Loterijwet 1905 
bevat niet - zooals req. schijnt aan te ne
men - een tegenstelling tot de handelwijzen, 
welke tevoren in dezelfde wetsbepaling wor
den opgesomd, doch bedoelt een samenvat
ting te geven van tot hetzelfde resultaat l ei
dende handelingen, welke niet bepaaldelijk 
onder de met namen genoemde mochten val
len. Tot bedoeld resultaat leidt ook het te 
laste gel egde en bewezenverklaarde voor het 
publiek verkrijgbaar stellen der certificat en. 
T erecht was de Rechtb. van oordeel, dat 
ook dit wordt getro ffen door de in deze toe• 
gepaste verbod., bepaling. 9 M ei. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Loterijwet 
1905 art . 2, 3°; Sv. art. 350). - Van de 
t .l.l ., dat het f eit is gepleegd "te 's-Graven
hage, in ieder geval in N ederland" werd 
bewezen verklaard, dat het f eit is gepleegd 
te 's-Gravenhage; daarmede kwam de voor
melde daaraan toegevoegde ruimere plaats
aanduiding te vervallen. D e R echtb . behoef
de daaromtrent geen beslissing meer te 
geven. - Evenmin had de Rechtb. - na de 
bewezenverklaring van het in de eerste vier 
alineae der dagv. te laste gelegde - nog te 
beslissen 01ntrent het in de vijfde alinea sub
sidiair te laste gel egde. - D e in de - in het 
middel bedoelde overweging door de 
R echtb. aangevoerde gronden, waarom zij de 
in de dagv. aan de "mededeelingen" ge• 
geven qualificatie van "certificaten" juist 
oordeelt, vinden voldoenden steun in den 
bewezen verklaarden inhoud der bedoelde 
stukken i. v. m. de eigen opgave van req. 
Daarbij doet niet t er zake, dat de R echtb . 
spreekt van "overlegging" der m ed edeeling, 
in 71laats van hier woordelijk te herhalen 
wat, vol gens het middel, uit de gebezigde 
bewijsmiddelen kan blijken en door de R echtb. 
inderdaad is bewezen verklaard. 9 M ei. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. ( Loterijwet 
wet 1905 art . il , 3°). - Daar volgens de 
vastgestelde voorwaarden van het contract 
de origineele stukken eerst aan de koope1·s 
zouden worden geleverd na voldo ening van 
de laatste storting en inl eve1·ing van de bij 
die voorwaarden nade,· aangeduide besch ei
den, zoodat tot dien tijd de koope1·s geene1·-
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lei vordering tot uitkeering van de op de bij 
het contract ver,nelde stukken gevallen prij
zen hadden tegen de uitgevers die,· stukken, 
1noet de verdere voorwaarde, dat, wanneer 
de Serieloten Stad Freiburg of de Congo
loten vóó,· het eindigen van het contract z-ijn 
uitgeloot "de fir,na de gevallen prijzen voor 
den koope,· zal incasseeren" en wat verder 
volgt , aldus worden verstaan, dat de requi
ranten zich verplichtten de prijzen, die al
leen zij van de uitgevers de,· loten hadden 
te vorderen, te innen, en af te dragen aan 
of te verrekenen ,net de koope,·s. - De stel
ling, dat, bijaldien de uitgevers der loten 
een daarop gevallen prijs niet uitbetaalden, 
de koopers ook geen vorde1·ing tot uitkee1·ing 
van dien p1ijs zouden hebben tegen requi
ranten, staat aan het oordeel der R echtb., 
dat het hier gaat ove1· certificaten, recht
gevende op de aan de oorspronkelijke stuk
ken verbonden winkans bij t1·ekkingen, niet 
in den weg. 7 Nove,nber. 

Lu chtbescherming. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. (Wet Lucht

bescher,ning art. 12; A. B. art. 11 ; Sr. art . 
1.) - Art. 12 der Wet betreffende besche,·
,ning tegen luchtaanvall en geeft den Bur
ge,neester, die ingevolge art. 3 der Wet in 
zijne ge1neente is belast ,net de uitvoering 
der in art . 1 bedoelde maatregelen, de be
voegdheid de m edewerking te vorderen, die 
vereischt is 01n die niaatregelen te doen 

slagen, ook bij de overeenkomstig art. 10 
gehouden oefeningen. - Hoewel de wet niet 
uitdrukkelijk antwoord geeft op de vraag, of 
onder die medewerking ook is begrepen 
daadwerkelijke deelneming aan een oefe
ning, en ook in de geschiedenis der wet een 
afdoend antwoord op die vraag niet is te 
vinden, is - gelet op de ruime bewoordin
gen, waarin voormeld voorschrift is vervat 
- i. v. 111 . aard en stichting van de wet, 
een beperkte opvatting, als waaro p het mid
del berust, niet te aanvaarden, weshalve het 
Hof terecht heeft geoordeeld, dat voor req. 
de verplichting bestond de van hem gevor
derde medewerking te verleenen. 

3 Januari . 
- Besluit tot wij ziging van het Koninklij k 

besluit van den 15den Augustus 1936, S. 
347, houdende voorschriften ter uitvoering 
van de artikelen 1, eerste en tweede lid, en 
6, eerste lid, der wet van 23 Apri l 1936, 
S. 302, betreffende bescherming tegen I ucht
aanvallen. S. 350. 25 Augustus. B lz. 455. 

Luchtvaart. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 6 December 1928, tot vaststel
ling van een regel ing van het Rijkstoez icht 
op de Luchtvaart, S. 454, laatstelijk gewij 
zigd bij Koninklijk besluit van 27 Januari 
1936 (S. 562). 

S. 579 N. 31 D ecember. Blz. 940. 
Melk besluit. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Warenwe t 

artt. 6 en 14 ; Melkbesluit 1929 art . 13; 
W et R. 0. art. 99.) - Req. in zijn eers te 
grie f betoogend, dat de Kantonr. ten on
rechte art. 13, lid 6 van het M elkbesluit 
1929 ve1·bindend heeft verklaard en hee ft 
beslist dat rea. dit artikel zoude hebben 
overt,·eden, gaat er ten onrechte van uit, 

dat art . 13, lid 6 van het Melkbesluit 1929 
steunt op art. 14, lid 2 de,· Warenwet 1935, 
daar dit 2e lid betrekking heeft op het aan
brengen der ingevolge het l e lid vastgestel
de aan<liuidingen, waarover genoemd art. 13, 
lid 6 niet handelt . Laatstgenoemde bepaling 
stelt vast, welke aanduidingen niet 1nogen 
worden gebezigd en steunt aldus op het 
onder b van het l e lid van art . 14 Waren
wet bepaalde. - De grief, dat in art. 13 
lid 6 M elkbesluit "t.b.c.-vrij" ten onrechte 
is vermeld als een niet te bezigen aandui
ding en dat in elk geval de ,nel k te dezen 
inderdaad "t.b.c.-vrij" was, kan reeds hie1·-
0111 niet baten, omdat req. niet voor het be
zigen van de aanduiding "t.b.c.-vrij" werd 
veroordeeld. - De grief onder D. zich rich
tend tegen de juistheid der bewezenverkla
ring, dat het opschrift een bijzonderen in
druk kon wekken, ]<,laagt over het verzuim 
van een anderen vorm dan in art. 99, lid 2 
W et R. 0, bepaaldelijk aangewezen. [An
ders i111plicite Adv.-Gen. Berger]. - A-mbts
halve: Waar art. 4. lid 2 der vero,·dening 
overeenkornstig art . 6 d e1· Warenwet S. 
1935, n° . 793 van de gerneente Den H elder 
luidt: het is eveneens verboden met betrek
king tot waren iets te doen of na te laten 
in strijd met de voorschriften krachtens de 
Wan·enwet (S. 1935, n°. 793) rnet uitzonde
ring van art. 16 dier wet, rnoet, nu het be
wezenverklaarde door deze verbodsbepaling 
wo1·dt getroffen, zulks in de qualificatie tot 
uitdrukking konien. De qualificatie verbe
terd. [A nde1·s de bena,ning voorgesteld door 
den Adv.-Gen. ]. 7 Maart. 

Merkenwet. 
- A1'1·est van den H oogen Raad. (Me1·kenwet 

art. 10). - Nu het Hof f eitelijk heeft uit
gemaakt, dat overeensternniing in hoo fdzaak 
tusschen de Robinson-nierken van ve1·zoeke1· 
en het ingeschreven merk Tarzan van ge
req. ontb1·eekt, is aan den in art. 10 Me1·ken
wet uestelden eisch niet voldaan. - De om
standigheid, dat ge1·e q. geen fabri ek of han
delsinrichting zou bezitten, brengt wel 1ne
de, dat het uitsluitend geb1·uik van het in
gesch1·even nierk voo,· gereq. niet zou be
staan, doch levert volgens de wet voo1· ver
zoeker geen grond op de nietigverklaring 
der inschrijving te verzoeken. 

8 J uli blz. 661 . 
Mili taire Zaken. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

16.) - Al dient het gym,nasiu1n , waar de 
dienstplichtige leerling in de zesde klasse 
is, voor vele leerlingen als voorbe,·eiding 
voor de studie in de godgeleerdheid, kan 
deze omstandigheid geen aanleiding geven 
hem als student in de goduelee1·dheid, als 
bedoeld in tab el l , behoorende bij a1·t . 26 
van het Dienstpl ichtbesluit, te beschouwen. 

7 Februari . 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

12.) - De omstandigheid, dat aan appel
lant door zijn indiensttreden de kans ont
nomen wordt een hem aangeboden we1·k
kring te aanvaarden, kan niet geacht wor
den op te leve1·en een "bijzonder geval" als 
bedoeld in art. 12 l e lid onder f. 

7 Februari. 
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Wet tot wijziging van de .Dienstplichtwet
S. 500. 21 Febi:uari. Blz. 111. 

Besluit tot wijziging van het Ko_ninklijk 
Besluit van 6 Augustus 1910, S. 247, hou
dende regeling betreffende de onderlinge 
rnngs- en standsverbouding der officieren en 
der militairen berieden den raJJg van offi
cier, behoorende tot de Koninklijke Marine, 
het Leger hier te lande, en het Leger in 
Nederlandsch-Indië, zoóals dit is gewijzigd 
bij Koninklijk _Besluit van 13 Augustus 
1923 (Stbl. n°. 404). . 

S. 540. 21 Februari . Blz. 126. 
- Besluit, houdende wijzi ging van de bij 

Koninklijk Besluit van 4 Mei 1933, S. 246, 
gegeven voorschriften ter uitvoering van de, 
sedert gewijzigde, wet van 23 Mei 1899, 
S. 128. (Staat van Oorlog en Beleg.) 

S. 580. 22 Februari. Blz. 128. 
- Besluit, betreffende de inwerkingtreding 

van de wet van 21 Februari 1938, S. 500, 
tot wijzi g ing van de Dienstplichtwet_ 

S. 581. 1 Maart. Blz. 129. 
- Besluit, houdende bekendmaking van- den 

tekst van de Dienstplichtwet (S. 1922, n°. 
43), zooals deze luidt na de daarin, laatste
lijk bij de wet van 21 F ebruari 1938 , S. 500, 
gebrach te wijzigingen, en van de artikelen 
II , III en IV van laatstgenoemde wet. 

S. 501. 1 Maart. Blz. 113. 
- Bes! uit, betreffende de sterkte der I ichting 

1938. S. 582. 7 Maart. Blz_ 129. 
- Koninklijk besluit. ( Dienstplichtwet art. 

17.) D e indiening van een verzoek 01n natu
ralisatie heeft geen invloed op de 7/eslis
sing tot vrijstelling op grond van het be
zitt en . van een vreemde nationaliteit . 

10 Maart. 
- Besluit, betreffende het getal voor de zee

macht te bestemmen gewone dienstplichtigen 
der I ichting 1938. . 

S. 583. 14 Maart. Blz. 130. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 October 1885, S. 
·187 , houdende vaststelling van voorschriften 
omtrent het vervoer, den in-, uit- en door
voer, verkoop en opslag van buskruit en 
andere ontplofbare stoffen. 

S. 56 3. 21 Maart. Blz. 128. 
_:__ Wet, houdende intrekking van de Wet van 

den 3den December 1874, tot rege ling van 
het beheer der gelden, bestemd voor de vol
tooijing van het vestingstelsel (Stbl. n°. 
193). S. 502. 24 Maart. Blz. 125. 

.:_ Wet, houdende wijziging van de Wet van 
den 14den Juni 1918 tot afslui ting en droog
making van de Zuiderzee (Stbl. n°. 354). 

S. 503. 24 Maart. Blz. 125. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een tot 

straffen bevoegden meerdere , bij wien in 
detachement naar · Nederland terugkeerende 
militairen van of gedetacheerd bij het Ko
ninklijk Nederlandsch-Indisch Leger of de 
troepen in Suriname en Curaçao hun beklag 
kunnen doen tegen hun door den detache
mentscommandant of diens vervanger opge
legde krijgstuchtelijke straffen. 

S. 981. 19 Mei. Blz. 260. 
- Besluit, houdende bepalingen tot uitvoe

ring van de Wet op de weerkorpsen. 
S. 247. 2 Juli. Blz. 331. 

~ K oninklijk besluit. ( Dienstpl ichtwet a,·t. 15 

[nieuw]) . - Wam· is kom en vast tP, staa,1, 
dat appellant van zijn geboorte ai onafge
broken te L uik heeft gewoond, de Nede,·
landsche taal niet kent en d e N ederlandsche 
national_iteit heeft ve,·loren, moet worden 
aangen01nen, dat de band van den appellant 
met N ede,·land dusdanig is verzwakt, dat hij 
geacht moet worden te v erkee,·en in een 
bijzonder geval, als bedo eld in a,·t. 15 Je 
lid onder e. 16 Juli. 

- Besluit, houdende voorzieningen ten aan
zien van de inschrijv ing voor den dienst
plicht voor de lichting 1940. 

S. 584. 25 J uli. Blz. 349. 
- Besluit, houdende vaststelling van het con

tingent gewone dienstplichtigen der lichting 
1939. S. 585. 3 September. Blz. 551. 

- Besluit, houdende bepaling van de oproe
ping in werkelijken dienst van a l het perso
neel, bestemd voor buitengewone oproeping 
uitwendige veiligheid. 

S. 181. 27 September. Blz. 502. 
- Besluit, houdende bepaling, dat oorlogsge

vaar in den zin, waarin di t woord in 's lands 
wetten voorkomt, aanwezig is. 

S. 182. 27 September. Blz. 502. 
- Besluit, houdende machtiging op den op

perbevelhebber van L and- en Zeemacht be
doeld in artikel 33 van de wet van 14 Sep
tember 1866, S. 138, nopens bepalingen be
trekkelijk de inkwartieringen en het onder
houd van het krijgsvolk, en de transporten 
en leverantiën voor legers of vestingen ge
vorderd. S. 586. 28 September. Blz. 551. 

- Besluit, houdende op~chorting van ontslag 
aan di enstplichtigen. 

S . 587 . 28 September. Blz. 551. 
- Wet, houdende regelen met betrekking tot 

het vorderen van goederen ten behoeve van 
volkshuishouding en landsverdedig ing in tij
den van oorlog, oorlogsgevaar en andere 
buitengewone omstandigheden. (Algemeene 
Vorderingswet 1938. ) 

S. 634. 30 September. Blz. 555 . 
- Wet, houdende regelen met betrekking tot 

de medewerking aan de voorbere iding van 
de voorziening in tijden van oorlog en oor
logsgevaar in de behoeften van volkshuis
houding en landsverdediging, zoomede aan 
de voorbereiding van de financiering dier 
voorziening. (Wet economische verdedigings
voorbereiding 1938.) 

S . 635 : 30 September. Blz. 557 . 
- Wet, houdende voorziening ten behoeve van 

voedselvoorziening in tijden van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden en de voorbereiding daarvan. 

S. 639 C. 30 September. Blz. 566. 
- Besluit, betreffende ontslag van dienstplich-

t igen. S. 588. 21 October. Blz. 552. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 27 September 1938, S. 181 , be
treffende oproeping van het personeel, be
stemd voor buitengewone oproeping uitwen
dige veiligheid. 

S. 183. 26 October. Blz. 503. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 27 September 1938, S. 182, hou
dende bepaling, dat oorlogsgevaar in den 
zin, waarin dat woord in 's lands wetten 
voorkomt, aanwezig is . 

S. 184. 26 October. Blz. 503. 
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- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 28 September 1938, . 586, hou
dende machtiging op den opperbevelhebber 
van Land- en Zeem acht, bedoeld in artikel 
33 van de wet van 14 September 1866, S. 
138, nopens bepalingen betrekkelijk de in
kwartieringen en het onderhoud van het 
krijgsvolk, en de transporten en leverantiën 
voor legers of vestingen gevorderd. 

S. 589. 1 ovember. Blz. 552. 
- Beslui t, houdende bepaling van den dag 

van inwerkingtreding van de Wet op de 
weerkorpsen. 

S. 287 . 2 December. Bl z. 732. 
- Besluit, houdende wijziging van de ken

merken van de militaire vliegtuigen van de 
Koninklijke Marine en van de Koninkl ijke 
Landmacht. 

S. 589 A. 5 D ecember. Blz. 552. 
- Wet tot regeling van de pensioenen voor 

officieren der Koninklijke marine-re e rve, 
di e zich - ter aanvulling van een bij de 
Koninklijke Marine be taand tekort aan be
roeps-officieren krachtens een daa rtoe 
door hen gesloten vrijwillige verbinten is 
voor onbepaalden tijd in actieven di enst 
bevinden, a lsmede voor hunne weduwen en 
weezen. S. 504. 22 December. Blz. 780. 

- Wet tot regeling van de pensioenen voor 
reserve-officieren der Koninklijke landm acht, 
die zich - ter aanvulling van een bestaand 
tekort aan beroeps-offi cieren - krachtens 
een daartoe gesloten verbintenis in actieven 
dienst bevinden met bestemming om naar 
het korps beroeps-officie ren bij het lege•· hi e r 
te lande over te gaan, alsmede voor hunne 
weduwen en weez.en. 

S. 505. 22 December. Bl z. 781. 
- W et, betreffende onder de wapenen blij ven 

v,i n dienstplichtigen. 
S . 506. 22 December. Blz. 782. 

- Wet, houdende opschorting van onts lag var, 
rlienstpl ichtigen. 

S. 507. 22 D ecember. B lz. 782 . 
Mlnlsterleele Departementen. 
- Wet tot wettelij ke voorziening naar aan

leiding van het Koninklijk besluit van 9 
Juli 1937 , S. 141, tot opheffing van het 
Ministerie van Landbouw en Visscherij en 
tot wijziging van den naam van het M;
nisterie van Handel, ijverheid en Scheep
vaart. S. 617 . 24 M aart. Blz. 142. 

- Wet tot wettelij ke voorziening naar aanlei
ding van het Koninklijk be luit van 9 Juli 
1937 , S. 141, tot opheffing van het Mi
nisterie van Landbouw en Visscherij en tot 
wijziging van den naam van het Ministerie 
van Handel , Nijverheid en Scheepvaart. 

S. 800. 24 Maart Blz. 156. 
- Be lui t tot vaststelling van bepalingen be

tre ffende de personeelsbezetting bij de de
partementen van algemeen bestuur. 

S. 140. 4 Mei . Blz. 211 . 
Motorr)Jtulgenbelastlngwet. 
- Besluit, houdende vrijstelling van motor

rijtuigenbelasting voor in Frankrijk wonende 
of gevestigde houders van motorrijtuigen. 

S. 450. 19 ovember. Blz. 531. 
Motor- en Rljwlelwet. 
- A rrest van den H oogen Raad. ( M .- en 

R.wet art. 22; Sv. art. 342. ) - Uit de tot 
het bewijs gebezigde verklaringen bUjkt , da.t 

req. met een /l inke vaart ,-ijdende, hoewel 
hij op denzel/den kant van den weg, als 
waarop hij reed. de lichten van een auto 
zag, steeds met dezel/de vaart aan dien 
kant is blijven doorrijden, ook toen hij, op 
korten afstand van die lichten gekomen, 
zag, dat zij van een stilstaanden auto wa
ren, terwijl de eigenaar van dezen auto zijn 
linker richtingsaanwijzer had uitgestoken. -
Een dergelijke wijze van rijden is hoogst 
roekeloos, terwijl op eenige noodzaak daar
toe geen beroep werd gedaan en daarvan 
ook niet blijkt. H et bewezen-verklaarde om
vat zeker de overtreding van art . 22 M. en 
R .wet. - De verklaring van get. de B .: 
"Ik heb herhaaldelijk klachten hieromtrent 
[het slechte rijden van verd.] ontvangen en 
het heeft soms wel klachten geregend, waar
bij dan wel werd m edeuedeeld, dat verd. 
een gevaar voor kinderen op den we g was ." , 
betreft een eigen waarneming van dien ge
tuige. Uit geen enkel wetsvoorschrift volgt, 
dat die getuige had moeten noe,nen, wie 
hem bedoelde mededeelingen hadden ver
strekt. 17 .Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Mo tnr- en 
Rijw.wet art . 22; S v. art. 398.) - Req.'s 
grief, dat de Kantonr. last heeft gegeven 
het opmaken van een p .v. der terechtzit
ting achterwege te laten en te volstaan m et 
een gewaarmerkte aanteekening van de 
straf op het dubbel van de oproepin9, ztdks 
terwijl - gelijk ui t het op het dubbel van 
de oproeping gestelde woord: .,Tegen
spraak" zou blijken - door req. ter terecht
zitting gronden ter verdediging zouden zijn 
aangevoerd, /aalt , daar het woord "tegen
spraak" niet anders beteekent dan dat verd. 
was verschenen. - Het in de t.l.l . gestelde, 
dat req. op een rijwiel gezeten een paard 
aan den halster meevoerde, waardoor de 
vrijheid en veiligheid van het ve,·keer in 
gevaar kon worden gebracht, houdt niet in, 
dat door die wijze van rijden de vrijheid of 
de veiligheid van het verkeer ook inderdaad 
in gevaar werd gebracht, hetgeen toch door 
art. 22 aanhej en onder a M. en R .wet 
wordt geëischt. H et te last e gel egde l evert 
dus het bij genoemd artikel omschreven 
strafbaar f eit niet op. [Adv. -Gen. W ijn
veldt is van oordeel, dat het denkbaar is 
aan de begrippen "kan worden" en "wordt" 
ongeveer gelijke beteekenis toe te kennen; 
de t.l.l . levert echter niet voldoende f eite
lijke gegevens, dat daaruit de Kantonrech
t er heef t kunnen a fl eiden, dat door de wijze 
van rijden een toestand werd gP-.,chapen, 
welke belemmering of gevaar voo,· het ver
keer deed onts taan, c.q. kon doen ontstaan.] 

17 Janttari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( M . en 

R.wct art. 6; M. en R .R egl. art. Sbis ; 
Alg. Pol. V e,·ord. van A 'dam art. 118.) -
R eq. (het 0 . M. ) komt tevergeefs op tegen 
's Kantonrechters beslissing, dat art. 113, 
2e lid Alo. P ol. V erord. van Amsterdam 
[ waarbij als voetgangersovergang, waarop 
het rijverkeer den doorgang voor voetgan
gers moet vrijlaten, m.ede wordt aange1nerkt 
het weggedeelte, dat gel egen is naast een 
tramhalte en waarop zich onmiddellijk naast 
de tram.baan een verkeersheuvel uitst,·ekt] 
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niet verbindend wordt geacht. - Daarge
laten of hier niet strijd met art. 8 bis lid 2 
M . en R. Regl. aanwezig is, regelt het voor
schrift van a1·t. 118, lid 2 in elk geval een 
punt, waaromtrent in het M. en R. Regl., 
n .l. in art. 8bis, lid 2 is voorzien, weshalve 
een gemeenteraad, ingevolge art. 6 de,· M. 
en R.wet, niet bevoegd is dienaangaande 
regelen vast te stellen. - [A nders Adv.
Gen. B erger]. 24 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (M. -en 
R .Regl. art. 5; Sv. art. 859.) - Ambts
halve: De gebezigde bewijsmiddelen bevat
ten niets, dat tot het bewijs kan dienen, dat 
de Gopernicusstraat en de Fahrenheitstraat, 
waarvan in de t.l.l. is vermeld dat z# geen 
voorrangswegen zijn, niet zulke wegen zijn. 
De artt. 859 j0

• 415, 428 en 425 Sv. zijn 
dan ook geschonden. - [Aldus ook Adv.
Gen. Berger, die nog opmerkt, dat het -
ingeval van voorrangswegen geen sprake is 

overbodig is van die omstandigheid in 
de dagv . melding te maken, doch dat -
nu eenmaal in de t.l.l. en bewezenverkla
ring uitdrukkelijk van die afwezigheid wordt 
gewaagd - hiervan uit de bew;jsmiddeLen 
moet blijken. De Adv.-Gen. acht voorts de 
stelling van ,·eq., dat de van rechts ko1nen
de bestuurder de veiligheid van het verkeer 
in gevaar zou hebben gebracht, niet ge
grond.] -24 Januari. 

Koninklijk besluit. (Moto,·- en R;jwiel
reglement art. 8 j 0

• art. 9.) - Nu· moet 
worden aangenomen dat het doo,·gaand ver
keer geen ernstige belemmering van de on
derwerpelijke geslotenverklaring zal onder
vinden en deze maatregel geacht kan wor
den te steunen op het belang van de vrij
heid en veiligheid van het verkeer, is er 
voor de Kroon geen voldoende aanleiding 
in te grijpen in hetgeen de gemeenteraad 
heeft gemeend te moeten beslissen. - Geen 
beroep op de Kroon staat open tegen een 
raadsbesluit, waarbij is besloten de geslo
tenverklaring van een weg aan te geven 
door middel van borden overeenkomstig de 
M.- en R.wet c.q. het M .- en R.reglement. 

28 Januari. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.Regl. artt. 89 en 42 .) - Uit het be
wezenverklaarde volgt, dat de trail er op de 
rechtsche en o:v de linksche as van de ach
terbrug telkens twee wielen had, dat de aan
wezige reminrichting - ofschoon oorspron
kelijk bestemd om op vier wielen te werken 
- zoodanig was, dat zij niet werkte op het 
linkerbinnenwiel en het rechterbuitenwiel, 
voorts d,at het voor het moto,·rijtuig afge
geven inschrijvingsbewijs vermeldde, dat de 
achteras van den trailer voorzien moest zijn . 
van een vacuuminrichting, doch niet dat 
die reminrichting daarin was omschreven 
als werkende op meer d,an twee der wiel en, 
hetgeen ook niet als vanzel fsprekend mag 
worden aangenomen. - H et bewezenver
klaarde brengt derhalve niet mede, dat de 
aanwezige reminrichting niet in overeen
stemming was met de gegevens om.trent de 
reminrichting in het inschrijvingsbiljet ver
meld, weshalve de R echtb . terecht heeft ge
oordeeld, d,at het bewezene niet valt onder 
het verbod van art. 42, lid 1 aanhef en sub d 

M . en R.Regl . - [Adv.-Gen. Be1·ger: Art. 
39 heeft geen ander doel, dan in het in
schrijvingsbewijs te doen opnemen een aan
tal gegevens ter vaststelling van de identi
teit van het ingeschreven motorrijtuig of 
aanhangwagen. Uit het ontbreken van een 
onderdeel der reminrichting op de achteras 
enz. vol gt geenszins, d,at het i. c. bedoelde 
motorrijtuig niet in overeenstemming zou 
zijn. met het in art. 39oud e bedoeld gegeven 
omtrent reminrichting, terwijl niet is te 
lastegelegd, veel min bewezen, dat het mo
torrijtuig niet in goeden staat van onder
houd verkeerde .] 21 F ebrua,·i. 

- Arrest. van den Hoogen Raad. ( M. en R.
Regl. artt. 6bis en 11ter; Gemeentewet art. 
195 ; Verord. Straatpolitie Rotterdam art. 
91.) - De in art. 91 der Verordening op 
de Straatpolitie te Rotterdam gegeven ver
bodsbepaling nopens het inhalen van een 
1-ijwiel met een ander rijwiel, mist als be
treffende een punt, waaromtrent in het M. 
en R.Regl. (art. 6bis) is voorzien, verbin
dende kracht. - Art. 11 ter van het Regle
ment kent wel voor bepaaldelijk aan te wij
zen wegen of weggedeelten een van art. 6bis 
afwijkende regeling, doch deze uitzonder·ing 
op de regeling van art. 6bis geldt sl echts 
t. a. v. het inhalen van een ·motorrijtuig met 
een ander motorrijtuig en niet t. a . v. het 
inhalen van rijwielen onderling. - [Aldus 
ook Adv.-Gen. Wijnveldt, die nog de - bij 
wijze van openbare kennisgeving van B. en 
W . - voor de toepasselijkheid van art. 91 

-der verordening ·gebezigde verkeersborden 
bespreekt en voorts de door req. aangevoer
de grief, als zou art. 91 een verboden dele
gatie inhouden, afwijst.] 14 Maart. 

- Arrest van den H oogen Raad. (M.- en 
R .Reglement artt. 36 en 42.) - De omstan
digheid, dat bovengenoemde ove,·gangsbepa
ling de vroegere llle klasse wegen voo,·s
hands in de nieuwe B-klasse onderbrengt, 
heeft geenszins ten gevolge gehad, d,at voor 
een motorrijtuig, waarvoor tot dusve,· de 
wegen van klasse lil volgens de toen gelden
de voorschriften wa,·en verboden, voortaan 
zou gelden een rijverbod volgens de nieuwe 
voorschriften voor alle B-wegen, en d,at een 
in het bestaande inschrijvingsbewijs opgeno
men verbod tot het berijden van wegen de1· 
llle klasse voortaan zou moeten worden ge
lezen alsof het bevatte een rijverbod voo,· 
B-wegen. - [Anders Adv .-Gen. w;jnveldt.] 

25 April . 
- Arrest van den H oogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.Regl. art. 3). - Kantonr.: Onder ar
tikel 3, lid 3 Mot.- en Rijw.Regl. kunn-en 
niet gebracht woPden gevallen, waa,·in ge
reden wordt op een weg buiten de bebouwde 
ko?n, waa1· het -uitzicht niet v1·ij is, zonder 
dat dit tevens geschiedt in een bocht of bij 
het naderen van een kruisiny of vereeni
ging van wegen. Voornoemde bepaling mo
ge toch - in overeenstemming met de in
te1·punctie - gelezen worden alsof er stond: 
In bochten en bij het nade,·en van kruisin
gen of vereeniging van wegen, een en an.der 
binnen bebouwde kommen en in bochten en 
bij het naderen van kruisinyen of vereeni
gingen van wegen buiten bebouwde ko,n
men, waa,· het uitzicht niet vrij is, is het 



M ALPHABETISCH REGISTER 1938 46 

een bestuurder, enz." - H. R.: De opvat
ting van den Kantonr. onitrent de beteeke
nis van art. 8, l id 8 M. en R .R egl. en de 
daarvoor aangevoerde gronden zijn juist. 

-De opvatting van het artikel, zooals deze 
bij de toelichting van het cassatiemiculel 
dovr het 0. M. wordt ontwikkeld [dat de 
to epasselijkheid van voornielde verbodsbe
paling buiten bebouwde kommen slechts af
hankelijk is van de v raag of ter plaatse het 
uitzicht al dan niet vrij is en dat het on
ve,·schillig is of zich ter plaatse bevindt een 
kruising of vereeniging van wegen dau wel 
een bocht in den weg] is in strijd met een 
ongedwongen lezing van bedoeld wetsvoor
schrift i . v. ,n. de daarin aangebrachte l ees
teekens, met zijn redelijke strekking en ,net 
de historie. 23 M ei. 

- Arrest van den ·Hoogen Raad. (Mot.- en 
Rijw.Regl. art. 11bis; Mot .- en Rijw.Be
schikking art. 38bis). - De Kantonr. heeft 
vastgesteld, dat het in de Ooststraat te Dom
burg geldend pa·rkeerverbod op 15 Januari 
1988 in het geheel niet ter kennis was ge
bracht van hen, die zich uit den voo,· het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg, de 
Boterkapel, in de Ooststraat begaven en 
heef t voorts overwogen, dat waar in art. 
11bis, lid 4 M ot. - en Rijw.Regl. sprake is 
van " de weggebruikers", all e weggebruikers 
zijn bedoeld, zoodat h et bewuste verbod niet 
ter kennis van "de weggebruikers" is ge
bracht en ook voor gereq. - al is deze d,an 
een bord ·houdende de aanduiding van een 
verkeersverbod gepasseerd - niet geldt . 
H et middel komt tegen deze beslissing te
vergeefs op, daar toch .de Kantonr. aan de 
in het 4e lid van art . 11bis voorko11iende 
woorden: ,,de weggebruikers" de juiste be
teekenis heeft gehecht. - [Anders Pl'Oc.
Gen. B erger]. 27 Juni. 

- Koninklijk beslui t. (Motor- en Rijwielregl e
ment a,·t . 8.) - Ged. Staten heb ben terecht 
den onderwerpelijken weg gesloten ve,·klaard 
voor . 1notorrijtuigen en aanhangwagens, 
waaraan de belasting van eenig wiel een 
maximu,n van x K.G . overschrijdt. De om
standigheid, dat hieruit voor de aan dezen 
weg wonenden eenige last of schade zal 
voortvloeien, mag geen reden zijn om dezen 
maatregel achterwege te laten, aangezien in 
dat geval, tot schade van het algemeen be
lang, de verharding van den weg geheel zou 
vM·dwijnen. 31 Octo ber . 

- Arres t van den H oogen Raad. (Motor- en 
Rijw.wet art. 22; M. en R .R egl. art. 4-) -
R eclitb.: H et bewezenverklaarde, dat de be
stuurder, na aan den rechterkant van den 
weg met zijn motorrijtuig te hebben stilge
staan, zonder tijdig een behoorlijk teeken te 
hebben gegeven, links den weg is opgereden 
juist toen op korten afstand achter hem een 
auto naderde, is niet strafbaar, daar m en -
uitgaande van art. 22 M. en R.wet - den 
eisch stell end, dat iemand onde,· de gegeven 
011istandigheden verplicht is een behoo,·lijk 
teeken te geven in strijd komt met lid 5 van 
ari. 4 Mot. en R ij w.Regl. - H. R.: H et -
na aan den ,·echterkant van den weg met 
zijn motorrijtuig te heb ben stilgestaan -
links den weg oprijden te,·wijl op korten af
stand van achte,· een auto nadert, is onge-

twijfeld eene wijze van rijden, waardoor de 
veiligheid van het verkeer wordt in gevaar 
gebracht. In het midden kan thans blijven 
de vraag wat rechtens zoude zijn, indien de 
ge,·eq. wel tijdig een " behoorlijk teeken" 
had gegeven. I n elk geval verl iest de voor
schreven, met art. 22 aanhef en onde,· a 
M. en R.wet strijdige, wijze van rijden dat 
ka,·akt er geenszins door de vermelding, dat 
gereq. niet tijdig een "behoo,'lijk teeken" 
heeft gegeven . - V eroordeeling uitgespro
ken. 81 Octob er. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Mot. en 
Rijw. R egl. art. 11 bis; V erord. Straat
politie Utrecht art . 41 ; Sv . art. 423.) -
H et vonnis van den Kantonr. ver,neldt de 
wette/ij ke voorschriften; op welke de straf
oplegging is gegrond. De R echtb., dat von
nis bevestigende, behoefde die voorschriften 
niet opnieuw te vermelden. - H et doo,· art_ 
41 van de Verord. op de Straatpolitie van 
Utrecht verboden gebruik van den openba
ren weg als bergplaats valt stellig niet -
zooals req. meent - onder het normaal ge
bruik van d en weg. - Art. 11 bis Mot. en 
Rijw. R egl. betreft het op den openbaren 
weg gedurende korten of langen tijd in stil
stand hebben van motorrijtuigen, doch dit 
brengt niet mee, dat art. 41 voormeld, al
thans t. a. v. automo bielen, niet verbindend 
zou zijn. Art. 41 toch, toegepast op auto
móbielen, verbiedt niet het enkel e op den 
openbaren weg in stilstand hebb en van die 
rijtuigen, doch het op den openbaren weg 
laten staan van auto11,obielen in gevall en, 
waar die, vol gens normale verkeersgewoon
ten, in een garage worden opgeborgen. 
[_4 nders Adv.-Gen . H olsteyn]. 31 Octobe,·. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. a,·t. 
889; M .- en R.Regl. art. 28; Mot.- en Rijw.
beschikking art. 38 septies.) - Uit den in
houd der bewijsmiddelen [proces-verbaal van 
den agent van politie, ve,·klaring van den 
get. I . en een verklaring van den get.-des
kundig e Prof . Dr. G. H olst] blijkt o. ,n.: 
1°. · dat de geluidssterkte van den hoorn in 
kwestie is gemeten niet het instrument Si
lenta n°. 87, 2°. dat bïj het opmeten de 
voorschrift en zijn gevolgd door den Minister 
van Wate7'Staat bij art. 38 septies, lid 3 der 
M. en Rijw.beschikking gegeven; 3°. dat 
de R echtb. zich omtrent de betrouwbaarheid 
van genoemd instrument hee ft laten voor
l ichten door d en get.-deskundige. - Van het 
door de R echtb . bezigen van den geluids
nieter als bewijsniiddel in den zin van art. 
889 Sv. is derhalve geen sprake. - Even-
11,in is juist de stelling, dàt de Minister 
zulk een inst,·ument .. als " bewijsmiddel" hee f t 
aangewezen. 81 Octob er. 

- Ar,•est van den H oogen Raad. ( !lfot.- en 
Rijw.Regl . a,·t. 3bis). - De verpl ichting, 
bij art. 8bis M . en R .R egl. o. 111. den be
stuurder van een motorrijtuig opgelegd 01n 
bij het inhalen of voorbijrijden van een tra11i 
naar rechts uit te wijken "indien aldaar be
hoorlijk ruimte tot voorbijrijden beschikbaar 
is", heeft uit.~luitend het oog op de inrich
ting van den voor het verkeer openstaanden 
we g, zoodat moet worden aangenomen, dat, 
in den zin van art. 3bis, l id 1, onder a be
hoorlijk ,-u.imte tot voorbijrijden beschikbaar 
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is, ook indien in een bepaald geval, hetzij 
omdat zich een geparkee1·d 1notorrijtuig of 
welk obstakel ook op het voor voorbijrijden 
beschikbaar weggedeelte bevindt, hetzij 01n
dat voorbij1ijden ingevolge art. 3bis, lid 2 
verboden is, het 1·echts voorbijrijden van het 
trarn1·ijtuig op dit oogenblik niet kan of niet 
1nag geschieden. - De bestuurder van een 
motorrijtnig, die een t1·amrijtuig wil voor
bijrijden en verplicht is naar rechts uit te 
wijken, doch dit om redenen in lid 2 van 
art. 3 bis genoernd niet dadelijk ten uitvoer 
mag brengen, mag dus het t1·arnrijtuig niet 
links voorbijrijden, doch ·moet wachten tot 
het tramrijtuig in beweging is of een be
arnbte 11an den trarndienst to estemming tot 
voorbijrijden geeft . - [Anders Adv. -Gen. 
H olsteyn]. "I November. 

- Arrest van den Ho ooen Raad. ( M. en R.
wet art. 6 ; A. P . V. van Bloernendaal m·t. 
30). - De beide middelen oaan uit van de 
opvatting, dat bewezen is verklaard, dat 
req. zijn rijwiel op den in het bewezen ver
klaarde genoemden weg hee ft laten verblij
ven, van welke opvatting uitgaande dan 
wordt betoogd, dat voor rijwielen in deze 
materie is voorzien bij art. 6, lid 1 M. en 
R .Regl., zoodat art. 30 der A. P. V. van 
Bloernendaal bindende kracht rnist, en 
voorts, dat, indien dit art. 30 ook op het 

N aturallsatle. 
- Wetten houdende naturalisatie van: 

s. Blz. 
beis, J . L . 1238 283 Asten, H.M. v. 

ild , N. K . 1203 182 Auerbach, 0. 
chten, P. J . 1227 274 Aussems, J. N. 
cker, J . F . v. 123900 644 Austeiczer, Mr. B. 
dd icks, J . C. F. 1239V 303 Austermann, H . J. 

laten verblijven op den weg van rijwiel en 
van toepassing zou zijn, de strafbepaling van 
art. 13"1 der A . P. V . onwettig zou zijn 
krachtens art. 28, lid 3 M . en R.wet. -
R eg.'s l ezing van het bestreden vonnis is 
echte1· onjuist, daar in dit vonnis bewezen 
is verklaard, dat req. zijn rijwiel aan- en 
niet op den weg heeft laten verblijven. _Nu 
de rniddelen geheel op die onjuiste l ezing 
van het bestreden vonnis zijn opgebouwd, 
kunnen zij niet tot cassatie l eiden. - [A n
ders Adv.-Gen. Rornbach.] 

28 Novembe1·. 
Muntwezen. 
- Wet tot wijziging van de wet van 30 Sep

tember 1936, S. 101 , houdende verbod van 
uitvoer van gouden munt en goud-munt
materiaal. 

S. 408. 25 November. Blz. 530. 
- Beslui t tot bekendmaking van den tekst 

der wet van 30 September 1936, S . 101 , be
treffende het verbod van uitvoer, van gou
den munt en goud-muntmater iaal , zooals zij 
luidt na de bij de wet van 25 November 
1938, S . 408, daarin gebrachte wijzigingen. 

S . 415. 29 December. Blz. 777. 
Mijnwezen. 
- Wet tot wijzig ing van de M ijnwet 1903 

(Stbl. 1904, n° . 73) . 
S . 521. 20 Juni. B lz. 344. 
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lbrecht, H . W. 1239L 294 Bakker, H. G. D. de 1221 269 Behet M . 1204 
leander, M. 1206 184 Bakker, J . B. 1238 284 Beh nke, J . A. R. 1222 
ltdorf, H. J . 1212 261 B alázs, G. I. 1239II 315 Beier, E. E. 1239G 
l tenvoerde, M. W. F. H . 1218 266 Baldenhofer, W . 1215 264 Beije r , A. E. 1239 I 
lfi ng, T. J . 1239 I 292 Bali , E. F. 1220 268 Beken, W . 1239 I 
meloh, J. 1213 262 Baltera, F . L. 1239W 304 E ender, P. 1215 
ndersson, A. 1239LL 641 Barth, E. H. G . 1239AA 308 Bentheinm, J. H. 1230 
ndresson, \V. 1205 183 Bartmeyer, F. H . 1225 272 Benicke, E . F. F. H. 1211 
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ndt, H . 1219 267 Beek, H. B. 1228 275 Bernhardt, S. 1220 

·p, E. L. 1239A 285 Becke, F. 0. H . B. v. d . 1208 186 Berten, W . 1203 
ts , H.A. 1207 185 Beek, C. L . 1220 268 Berst, H. 1239W 
·tz, M. 1211 260 Becke, F. v. d. 1239 I 292 Bertram, M. T . E. 1239R 
chermann, A. D. 1235 281 Becker, A . A . 1239EE 311 Beuten, F. H . 1239X 
chermann, C. H. S. 1239AA 308 Becker, A. K. 1239HH 311 Beuten, H . M. 1239P 
penl e iter, K . W . 12390 297 Becker, F. 0 . 1234 280 Bey, H . 1226 
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Bolwin, H. 1239Q 
Borre, J. B. v. d. 1239II 
Bondareff, I. D. 1239FF 
Boonen, F. T. 1220 
Borchers, K. 1215 
Bordewin, F. 1221 
Bordewijn, H. 1207 
Börger, B. S . 1231 
Börger, M. C. F. 1212 
Borkens, B . J. G. 1239QQ 
Bormann, H . G. W . 1239L 
Borsdorf, E. 1239B 
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Nederlanderschap. 
- Wet, houdende wijziging der wet van 12 

December 1892, S. 268, op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Stbl. nos. 209 en 913). 

S. 204. 15 December. B lz. 730 . 
Notariaat. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. (We't No

tarisambt art. 7Sb.) - Door de verbodsbe
paling van art. 7S b Wet Notarisambt wordt 
de rechtsgeldigheid eener door een notaris 
aangegane overeenkomst van borgstelling 
niet aangetast. - Van eene ongeoorloofde 
oorzaak der overeenkomst kan geen sprake 
zijn. Evenmin kan de notaris, in den zin 
van art . 1S66 B . W ., onbekwaam worden 
geacht •om de overeenkomst aan te gaan. 

1S Januari. 
- Arrest van den H oogen Raad. (W et No

tarisa11,bt art. 5; S v. art . 422). - In de 
verklaring van get. E. heeft het gedeelte, 
waarin die get. verklaart te volharden bij 
den inhoud van het door hem opgem.aakte 
rapport, kennelijk geen zel fstandige betee
kenis en komt mitsdien niet voor betwisting 
in aanmerking. Uit de door req., blijkens 
p.-v. der terechtzitting, voor de R echtb. af
gelegde verklaring, waarbij hij er van uit
gaat, dat hij een en dezelfde persoon is als 
de in het rapport bedoelde, volgt voorts, 
dat hij het gedeelte in E.'s verklaring: dat 
hij in den in raadkamer aanwezigen ·vcrd. 
S. herkent den in het rappo,·t genoem.den 
notaris S., niet betwist. - De tekst van art. 
5 der W et op het Notarisambt, welk artikel 
zich niet tevreden stelt met den notaris te 
verplichten zijn woonplaats te hebb en in de 
hem aangewezen standplaats, maar daaraan 
nog toevoegt, dat hij ook aldaar zijn werke
lijk en gestadig verblijf moet hebb en, laat 
niet den ge,·ingsten twijfel, dat voo,· eenige 
beperking van de verplichting om in die 
standplaats te verblijven geen plaats is. b'en 
regelmatig verblijf houden buiten die stand
plaats, zij het slechts gedurende de avond
uren en des nachts, is derhalve met het 
duidelijk voorschrift van genoemd artikel 
in strijd. 24 Juni. 

- - Arrest van den H oogen Raad. (Arbeidswet 
1919, art . 1 ; W et Notarisambt . art. 1.) -
De stelling van req., hierop berustende, dat 
uit de wet op het Notarisambt - in het bij
zonder uit art. 1. - blijkt dat de notaris 
ambtenaar is in den zin der wet en dus niet 
een v rij b eroep uitoefent, zoodat art . 1 , Se 
lid onder c der Arbeidswet 1919 niet op het 
kantoor van een notaris van toepassing is, 
is niet juist, daar toch art. 1, lid 3, onder 
c uitdrukkeliik notarissen noemt onder de 
personen, die een vrij beroep uitoe fenen, 
waaruit volgt, dat voor de toepassing dier 
wet kantoren van nota,·issen ,net onderne-
1ningen gelijk gesteld zijn. - H et middel 
stell ende dat de wet zulks ten onrechte hee ft 
gedaan, wijl zij notarissen niet als personen, 
die een vrij beroep uitoef enen, mocht be
schouwen, kan dan ook niet tot cassatie lei
den. 5 December. 

Nljverheldsonderwljswet. 
- B esluit tot wij zig ing van het Koninklijk 

beslui t van 30 Maart 1935, S. 162, gewij-

zigd bij Koninklijk besluit van 16 N ovem
ber 1935, S . 657, tot ui tvoering van artikel 
30, tweede lid , a rtikel 32, artikel 35, e n 
artikel 38, derde lid, der Nijverheidsonder
wijswet, houdende voorschriften , regelende 
de bevoegdheden tot het geven van nijver
heidsonderwijs en de daarmede verband 
houdende examens. 

S . 371. 26 Juli. Blz. 337. 
Octrooiwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Octrooiwet 

art. 80 ; S v. art. 417 .) - Van het bewuste 
extract van het octrooiregister is ter terecht
ting der R ec fitb. doo,· den Vonrzitt er de 
korte inhoud medegedeeld. Deze mededee
ling mocht, ingevolge art. 297 Sv. voor de 
voorlezing in de plaats treden, zoodat, inge
volge artikel 417 S v., he,·haling van voor
l ezing of korte mededeeling in hooger be
roep niet was vereischt. - De uitdrukking 
"directeur-eigenaar" der N . V. is kennelijk 
gebruikt in de beteekenis van directeur, 
eigenaar van alle aandeelen, zonde,· dat 
daarmede eenige juridische f iguur betreffen
de het eigendomsrecht op een N. V. wo,·àt 
bedoeld. - De klacht, dat 's H ofs arrest 
duister is en niet ge11,otiveerd, waa,· het 
naast el kaar stelt onregelmatig en onrecht
matig in het verkeer brengen, richt zich 
niet zooals req. ,neent tegen een overwe ging 
van het H of , doch tegen de telast elegg ing 
en bewezenverklaring, waarm.ede kennelijk 
niet anders wordt bedoeld dan dat de lam
pen niet op rechtmatige wijze in Nederland 
in het verkeer zijn gebracht, omdat zulks 
niet is geschied op de bij de licentie toege
stane of op anderszins rechtmatige wijze . 
Aldus opgevat bevat dit gedeelte der t .l.l. 
en bewezenverklaring niets tegenstrijdigs. -
De grieven, dat de beperkin g in de licentie 
niet tegenover derden geldt, nu de l icentie 
niet is ingesch,·even en voorts dat de bepe,·
king rechtens ongeoorloofd is, zijn niet te·r 
zake dienende. De opzettelijke inbreuk op 
het octrooirecht van Philips staat vast, ten
zij zich eene bijzondere omstandigheid zoude 
voordoen, waardoor het door req. verhande
l en van genoemde, volgens het octrooi van 
Philips vervaa,·digde, lampen dat inbreuk
makend karakter zou verliezen. Zulk een 
omstandigheid is niet aange,voerd of in den 
inhoud de,· bewijsmiddel en te vinden. lm 
n,ers niet is gesteld of gebleken, dat de on
derhavige lampen door de licentiehoudster 
in Nederland in het verkeer waren gebracht, 
zoodat 0111,vang, werking en beperking v an. 
bedoelde licentie hier geen rol kunnen spe
len. 23 M ei. 

Omzetbelastlu gwet. 
- Wet tot herzien ing van de Omzetbelasting

wet 1933, S. 546, en wijzig ing van de Al
gemeene W e t van 26 Augustus 1822, S. 38. 

S. 407 . 23 Augustus. Blz. 457. 
- Besluit, houdende bepalingen ter uitvoering 

van eenige artikelen van de Omzetbelasting
wet 1933, S . 546, zooals deze wet luidt na 
de daarin bij de wet van den 23sten Aug us
tus 1938, S. 407, aangebrachte wijzigingen. 
(Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. ) 

S . 449. 2 September. Blz. 467. 
- Besluit, houdende bepaling van het tijdstip 

van inwerkingtreding van de wet van den 
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23sten Augustus 1938, S. 407, tot herziening 
van de Omzetbelastingwet 1933, S. 546, en 
wijziging van de Algemeene Wet van 26 
Augustus 1822 (Stbl. n°. 38). 

S . 482. 3 September. Blz. 475. 
Ondernemersovereenkomsten. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaronder 

een ondernemersovereenkomst voor het bak
kerijbedrijf t.e Amsterdam algemeen verbin
dend kan worden verklaard. 

S. 642. 21 Januari. Blz. 21. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaronder 

een ondernemersovereenkomst in het zout
ziederijbedrijf algemeen verbindend ver
klaard kan worden. 

S. 661. 3 Juni. Blz. 254. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaronder 

een ondernemersovereenkomst in het leder
bedrijf algemeen verbindend kan worden 
verklaard. S. 671. 7 Juli. Blz. 370. 

- Besluit, houdende voorwaarden, waaronder 
een ondernemersovereenkomst in de wollen
stoffenindustrie algemeen verbindend kan 
worden verklaard. 

S. 676. 25 Juli. Blz. 371. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaronder 

een ondernemersovereenkomst in het schoe
nenbedrijf algemeen verbindend kan worden 
verklaard. S. 677. 25 Juli . Blz. 372. 

- Besluit, houdende voorwaarden, waaronder 
een ondernemersovereenkomst in het japon
nen-confectie-bedrijf algemeen verbindend 
kan worden verklaard. 

S. 679 L . 24 October. Blz. 574. 
- Ar,·est van den Hoog en Raad. (Art . 2 Wet 

aJ,g. ve,·b . enz. 1935). - I n art. 2 W et alg . 
ve1·b. en onve,·b. verkl. v. ondernemersover
eenk. 1935 onder 2 wordt beantwoord de 
vraag, voor wien de verbindend verklaarde 
ondernemersovereenkomst geldt en niet de 
vraag - die de Kantonrechter daarin meen
d e te l ezen - welke bepaJ,ingen dier over
eenkomst als verbindend kunnen gelden. Dit 
blijkt ook uit de geschiedenis der wet. -
Voor de beantwoording van de vi·aag, of d e 
betreffende ondernemei·s-overeenkomst 
rlaaronder begrepen de op die overeenkomst 
steunende betalingsplicht - verbindend was 
voor de gedaagde N. V., was beslissend, of 
deze vennootschap handelingen vei·richtte, 
welke naar haren aard onder die overeen
komst ·vielen, hier dus, of zij bakker·shande
l ingen ve1·1·ichtte, waaromt,·ent geen twijfel 
bestond. T en onrechte hee ft dus de Kanton
rechter de Alg. Bakkerij-Commissie niet
ontv. verklaard. 11. November. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het R .-K. gymnasium "Immaculatae 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis", te 
Venray van de St. Franciscusstichting, ge
vestigd te Maastricht. 

S. 1360. 4 Januari. Blz. 29. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti

kel 157 der hooger-onderwijswet van de af
deeling gymnasium van het R.K. Lyceum 
voor Meisjes "Onze Lieve Vrouw ter Eem" 
te Amersfoort van de Onze Lieve Vrouwe
Stichting, gevestigd aldaar. 

S. 1361. 11 F ebruari. Blz. 188, 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti-

kei 133, vijfde lid, der hooger-onderwijswet, 
van in Nederlandsch-Indië verworven ge
tuigschriften. S. 1390. 22 Februari . Blz. 189. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 15 Juni 1926, S. 193, houdende 
aanwijzing overeenkomstig artikel 133, vijf
de lid, der hooger-onderwijswet van het 
einddiploma van de Oostersch-letterkundige 
a fdeeling (Afdeeling A I) van de Algemee
ne Middelbare school in N ederlandsch-Indië, 
zooals dit besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
dat van 10 November 1937, Staatsblad n° . 
372. S. 367. 23 Maart. Blz. 223. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 26 M ei 1922 S. 387, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 18 Juli 1936 S. 369, waarbij is vastge
steld, een programma voor het eindexamen 
der gymnasia en het daarmede gelijk gesteld 
examen, bedoeld in artikel 12 der hooger
onderwijswet. S. 368. 28 Maart. Blz. 224. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 4 Maart 1935, S. 95, houdende 
vaststelling van bepalingen betreffende de 
promotiën en de examens aan de Landbouw
hoogeschool. S. 652. 11 April. Blz. 152. 

- Besluit tot aanwijzingovereenkomstigartikel 
133, vijfde lid, der hooger-onderwijswet van 
in Nederlandsch-Indië verworven getuig
schriften. S . 1391. 11 April. Blz. 190. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het Chris
telijk Lyceum te Hilversum der Vereeniging 
,,Het Christelijk Lyceum in 't Gooi", geves
tigd te Hilversum. 

S. 1362. 25 Mei. Blz. 390. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het Chris
telijk Lyceum te Almelo. 

S. 1363. 25 Mei. Blz. 390. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der · hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het Ly
ceum t.e Bussum der Vereeniging "School 
voor Voorbereidend Hooger, Middelbaar en 
Maatschappelijk Onderwijs" , gevestigd te 
Bussum. S. 1364. 27 Mei. Blz. 391. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het Chris
tel ijk Lyceum te Zutphen der Vereeniging 
tot stichting en instandhouding van een 
Christelijk Lyceum voor Zutphen en om
streken, gevestigd te Zutphen. 

S . 1365. 1 Juni. Blz. 391. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van het 
Delftsch Hoogeschool fonds te Delft a ls be
voegd om bij de afdeeling der electrotech
niek aan de technische hoogeschool te Delft 
een bijzonderen leerstoel te vestigen in spe
ciale onderwerpen uit de theoretische elec
trici teitsleer. 

S. 1366. 16 Juli . Blz. 646. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 4 Juli 1905, S. 227, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 Juli 
1937, S. ·367, ter uitvoering van artikel 33, 
onder c, der· hooger-onderwijswet. 

S. 372. 25 Juli . Blz. 338. 
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- Besluit tot verleening van vrijstelling aan 
H . Altmann te Cheribon (Nederlandsch
Indië) van het afleggen van examens aan 
de Landbouwhoogeschool te Wageningen. 

S . 1640. 3 Augustus. Blz. 402. 
- Besluit tot hern ieuwde aanwijzing overeen

komstig artike l 157 der hooger-onderw ijswet 
van de afdeeli ng gymnas ium van het St. 
Thomascoll ege te Venlo, u itgaande van de 
St. Augustinusstichting, gevestigd te Utrecht. 

S. 1367. 22 Augustus. Blz. 646. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onclerwijswet van de 
stichting " Leidsch Universiteits-Fonds" te 
Leiden, als bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rij ksuni ver
si teit te Leiden een bijzonderen leerstoel te 
v,estigen in de Italische archaeologie. 
· S. 1368. 23 Augustus. Blz. 647. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 d_er liooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het K en
nemer Lyceum te Bloemendaal der Vereeni
ging "Kennemer Lyceum", gevestigd aldaar. 

S. 1369. 13 October. Blz. 647 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het 's-Gravenhaagsch Christelij k gym
nasium te 's-Gravenhage. 

S. 1370. 13 October. Blz. 647. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 

Academisch statuut. 
S. 376. 7 November. Blz. 527. 

.- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 157 der hooger-onderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van het ieuwe Ly
ceum te Hilversum der Vereenig i11 g "Het 

ieuwe Lyceum" gevestigd te Hilversum. 
S. 1371. 9 November. Blz. 648. 

Onderwijs. (Middelbaar) 
- Besluit tot wijziging van artikel 23 van 

het Reglement voor de Rij ks hoogere bur
gerscholen, vastgesteld bij Koninklij k beslui t 
van 10 J ul i 1926, S. 231, laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 16 Juni 1932 
(Stbl. n°. 299). 

S. 360. 4 Januari. B lz. 31. 
- B eschikking van de Ministers ván Onde,·

wijs, Kunsten en Wetenschappen en van Fi
nanciën n°. 1536. ( Afd. V. H. M . 0./18 Fe
bruari 1938, n•. 212, afd. Dir. B el.), reg e
l ende de schoolgeldheffing aan d.e Rij~ 
Hoogere Burgerscholen. 9 Februari. 

- Besluit tot wijziging van de tabel voor de 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
A, vastgesteld bij K oninklijk besluit van 27 
Mei 1937 (Stbl. n•. 364). 

S. 362. 9 Maart. B lz. 102. 
- Besluit, waarbij met intrekking van het 

Koninklijk Besluit van 19 Maart 1931, S. 
116, worden vastgesteld een reglement ~n 
programma's voor de examens, vermeld m 
artikel 55 , tweede lid, der Middelbaar
onderwijswet. S. 363. 9 Maart. Blz. 102. 

- Besluit tot vaststelling van de eischen voor 
toelating tot de openbare en de krachtens 
artikel 45bis der m iddelbaar-onderwijswet 
gesubsidieerde bijwndere hoogere burger
scholen met vijf-jarigen cursus. 

S. 365. 19 Maart. Blz. 219. 
- Besluit tot aanvulling van artikel 12 van 

het Reglement voor de eindexamens der 

openbare hoogere burgerscholen A en der 
ingevolge artikel 45tredecies der middel 
baar-onderwijswet aangewezen bijwiidere 
hoogere burgerscholen A met vij fja r igen en 
vierjarigen cursus. 

S. 370 . 3 Mei. Blz. 456 . 
- Besluit, waarbij met intrekking van · het 

Koninklijk besluit van 3 Augustus 1926, 
S. 291, worden vastgesteld een reglement en 
een programma voor het examen, bedoeld 
in artikel 77b is der middelbaar-onderwijs
wet. S. 391. 10 Mei. Blz. 456. 

- ,lrrest van den Hoogen Raad. (Middelbaar 
Onde1·wijswet art. 37 (oud); Ge,neentewet 
art. 275). - ( Aanslag van belanghebbende 
in het retributiegeld naar het maxi1nu11t
tarief ad f 400 overeenkomstig a,·t. ·2, d, der 
verordening, zijnde de betrokken leerl ing 
nieer dan eenmaal niet tot un hoogere klas
se toe"[Jelaten. De R. v . B. acht dez'e bepa· 
ling in strijd 1net art. 87 lid 2 ·M. O.w. 
(zooals dit in 1986 luidde), heffing van 
schoolgeld naa,· draagkracht voorscM-ijvend, 
en verlaagt den aanslag ,net toepassing van 
het algem eene tarief tot / 80) . - Door de 
tusschen H ee,nstede, dat geen gem.scholen 
voor middelbaar onderwijs instandhoud?, en 
Haarl e1n gesloten ove,·eenkomst, ·wel ke aan 
H eemstede (tegen betaling aan H aa1·lem 
van een jaarlij ksche bijdrage van f 450 pe,· 
leerling) toelating van leerl ingen uit de 
ge1neente op scholen van Haa,·le1n, zonder 
schoolgeldheffing doo,· Haarl e11,, waa,·bo,·g
de, voorziet H eemstede in de behoeft e aan 
middelbaar onderwijs voo1· belanghebbenden 
in de gemeente en ,naakt het deswege kos
ten. De te1· tegemoetko,ning in die kosten 
door H eemstede opgelegde hef fing is naar 
haar aard een hef/ina van schoolgeld al~ 
voorzien in a,·t. 87 M. O.w. De R . v. B . 
heeft ,nitsdien terec i,t d e verordening aan 
het in dit artikel bepaalde getoets t . 

8 J uni . 
- Koninklijk besl-ttit . ( Middelbaar Onderwijs

wet art. 86quate1'). - Een contractueel e 
jaarlijksche storting door de gen,eente, be
staande uit een gedurende een aantal jaren 
te betalen bedraa voor de kosten van dei, 
bouw en de inrichtina van het schoolge
bouw en een bedrag als tegemoetkoming in 
de kosten van instandhouding, is in zijn 
geheel aan te merken als een jaarlijksche 
geldelijke tege1noetkoming, waarvan het be
drag ingevolge het bepaalde in de tweede 
alinea van lid 6 (oud: na de wet 11an 22 
Ap,·il 1937 S. 3 00 : 10) in ,windering op de 
bijdragen moet worden geb,·acht . :23 J uni. 

- Kqninklijk besluit . (llfiddelbaar Onderwijs
wet Art. 86 quater) . - Nu de vader wel de 
voogdij, maa'I' niet de ouderl·ijke ,nacht over 
den l eerling uitoefent, is de gemeente-woon
plaats van dien vade'I' niet de bijdrage ver
schuldigd. 10 Augustus. 

- K oninklijk besluit. (Middelbaar Onderwijs
wet A rt. 86 quinquie.ï -j0

• art. 10 ). - Uit 
art. XXXVll der wet van 22 April 1987 S. 
820 vloeit voort, dat ten aanzien van de op 
81 Aug. 1937 gesubsid·iee,·de handelsdag- en 
avondscholen de gewijzigde artt . 36 quater, 
86quinquies en 86 sexies nog niet van kracht 
zijn. Nu op 81 Aug. 1987 in de kosten van 
een gemeentelijke handelsdag- en avond-
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school door sou,111ige buitengemeenten we,·d 
bijgedragen, we·rd deze school op dien datum 
gesubsidieerd in den zin van, art, XXXV Il , 
- E en sch,ijven van Ged. Staten in ·ant
woord op een doo,· het gemeente bestuur in
gezonden opgaaf ingevolge art, 36 quinquies 

_ van leerlingen, die op 15 Sept, 1931 de 
school bezochten, inhoudend dat krachtens 
art. XXXYll nog geen bijdragen als be-

. doeld in a,·t, 36 quater verschuldigd zijn, 
kan niet w01·den aangemerkt als een ki·ach
tens de M . O.wet genomen beslitit, waarvan 
ingevolge art . 10 beroep zou openstaan. 

29 A ,tgust,ts. 
- Besluit tot nadere wijziging van artikel 4 

van het Koninklij k besluit van Z7 December 
1934, S, 678, zooals het l aatstelij k is gewij
zigd bij het Koninkl ij k besluit an 11 Fe
bruari 1936, S. 360, betreffende de uitvoe
ring va.n het tweede en derde lid van artikel 
68 der m iddelbaar-onderwijswet. 

S. 373, 19 September, Blz. 525. 
- K oninklijk beûuit. (Middelbaar Onde,·wijs

wet art, 36 quater.) - Nu tegen de beschik
king van den Ministe,· tot vaststelling van 
de door de gem eente over het jaar 1931 ver
schuldigde bijdrage ·als bedo eld in a,·t . 36 
quater 9e lid n-iet binnen 30 dagen na den 
dat""' claa,·van bij de Kroon beroep is in
gesteld, heeft deze beschikking kracht van 
gewijsde ve,·kregen, en was de Minis te,· der
halve niet bev_oegd on, bij lat ere beschikking 

_ cle tevor:en ge7!'omen beslissing alsnog te wij-
zigen. 13 October. 

Onderwijs. (Lager) 
. - Koninklijk besluit. (Lager Onde·rwijswet 

1920 art. 205ter jis. artt. 2o·s- en 83.) -
Het stellen 1,an voorwaarden voo,· het ver
l eenen van een uitkeering ineens ex art. 
205ter is ook daarom niet geoorloofd, daar 
cle gevolgen van den afkoop bij de wet zijn 
g eregeld. Imm ers gelden de waarborgen; in 
art. 83 1e-3e lid vermeld, krachtens art. 
205 derde lid mede ten aanzien van de 
schoolgebouwen, bedoeld in a,·t. 205 eerste 
lid, welk derde lid, naar art. 205ter derde 
lid kennelijk ve,·onderstelt, mede ten aan
zien van schoolgebouwen, waa,·voor de uit
keering ineens is bepaald, van toepassing is, 
terwijl voorts het bepaalde in den 2en, .Sen 
en 4en volzin van art. 83 vijfde lid bij art . 
205ter, in het daar vermeld geval, uitdruk
kelijk van toepassing is verklaard . 

5 Januari. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. 205ter.) - H et voorschrif t van 
den eersten zin van het tweede lid heeft niet 
het karakter van een fata/en termijn. De 
Raad blijft dus ook na 1 No v. 1936 be
voegd op een ve,·zoek om een uitkeering in
eens te beschikken, - Nu de oorspronke
lijke aanvrage, waarop, zij het ten onrechte, 
door B . en W. was beschikt, gedaan is vóór 
1 Aug. 1936, heeft de Raad terecht het 
schoolbestuur in zijn verzoek o-ntvangen en 
op de hoofdzaak een beslissing gegeven. 
T en onrechte echter heef t de Raad het ver
zoek afgewezen, nu de _ gebruilc$duur van 
het schoolgebouw wordt geschat op 30 à 35 
jaren, terwijl vo_orts opheffing der school 

· geenszins waarschijnlijk is te achten . 
5 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 
1920 art. 205ter j 0

• a,·t . 205.) - 1'erecht 
hebben Ged. Staten beslist, dat bij de- .be
rekening der uitkeering ex art. 205te,·_ voor 
een school gebouw, waarin zoowel een school 
voor l .o. als een- voor u.l.o. zijp, onde,·ge
bracht, de waarde van het -geheele gebouw 
in aanmerking moet worden genomen, al 
was ook de . school voor u.l.o . met 1 Sept . 
1936 opgeheven, - De opsomming in de 
wet van de _gevall en, waarin een vergoeding 
als bedoeld in art . 205 kan worden gewij
zigd of kan ve·rvallen, moet als een li,nita
tieve worden beschouwd; voor uitbreiding 
deze,· gevall en door middel van analogische 
toepassing der wet is dus geen plaats . 

· 14- Januari, 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 23 j°. art. 19.) - Wel be.staat 
geen regeling, als bedo eld in art. 19 4e lid 
doch nu gebleken is, dat de naburige ge
m eente bereid is -tot het aangaan- daa1·van 
en op de school in die gemeente - nog vol
do ende plaats is, is de toelating van alle 
lee,-lingen de ,· op te hef fen school ·verze kerd. 
Tegen goedkeuring van het besluit tot op
heffing bestaat te minder bezwaar, nu de 
Raad besloten heéi t de kosten van het ver-
1voer der kinderen met een veer voor reke
ning der gemeente te nemen. N" boven
dien in de gemeente nog een openbare 
school, zij het op een afstand van 1 km., 
aanwezig is, kan niet worden gezegd, dat 
na opheffing de,· onderhavige school niet 
meer zou worden voldaan aan het bepaalde 
in art. 19 1e lid. 19 Januari . 

- Koninklijk -besluit , (Lager Onderwijswet 
1920 art, 96.) - Voor toepassing van het 
derde lid van art. 96 (,, bijzonder geval") 
kan geen aanleiding worden gevonden in 
de ornstandir,heid, dat er mede als gevolg 
van de schorsin{/ van het ,·aadsbesluit tot 
het verleenen van ,nedewerlèin!] aan de op
richting van de school gerui?ne tijd is ver
loopen," tusschen de indiening van de aan
vrage 01n .medewerking en de op,·ichting 
van de school . 28 Januari. 

- Besluit tot aanvulling van het Kon inkl ijk 
beslu it van 23 Apri l 1929, S. 175, tot rege
ling van het examen ter verkrijging eener 
akte van bekwaamheid voor school- e n huis
onderwijs in handenarbeid , bedoel d in arti
kel 136, tweede lid, der Lager-onderwijswet 
1920. S. 361. 2 Maart. Blz. 102. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
19f0 art. 75 j 0

• art, 12.) - De consequentie 
van de jurisprudentie der Kroon betreffen
de de "normal è eischen" vorde,·t niet, dat 
ook bij schóolstichting met zoodanige eischen 
zo" moeten worden rèkening gehouden. Im
mers bij verbou·w of verandering van in
richting, waarop die jurisprudentie betrek
king heef t, wordt de inrichting der school 
beoordeeld, terwijl bij de stichting uitslui
tend de behoe ft e aan schoolruimte in aan
me,·king komt, welke behoef te moet blijken 
do or de overlegging van de in a,·t, 13 1e lid 
onder a genoemde verklaringen. 14 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72 j 0

• art, 82.) - De onderhavige, 
bij adres van· 19 Juni 1931 tot het gemeente
bestuur ge.,·ichte aanvrage voo,· aanschaffing 
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van l eermiddel en over de jaren 1932 t/m 
1934 vindt geen steun in art . 72, daar de 
aanschaffing reeds v661· de aanvrage hee f t 
plaats gehad, en derhalve niet 1n.ee1· kan 
worden voldaan aan het, met ingang van 
28 M ei 1937 in werking getreden, gewijzigd 
voorschrift van art. 82, krac htens hetwelk 
ook bij aanschaffing van schoolmeubelen, 
leer- en hulpmiddelen inbegrepen, de be
palingen van de artt. 77 t/m 81 overeen
komstige toepassing vinden. D e wet bevat 
geen overgangsbepaling, waaraan het school
bestuur recht op 1nedewerking te dezen aan
zien zou kunnen ontleenen. 14 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 76.) - W el heef t de geme,;nte
raad na het verstrijken van den termijn van 
S maanden, in art. 76 Je l id bedoeld, nog 
een beslissing op de aanv1·age genomen, 
strekkend tot sl echts gedeeltelijke inwilli
ging der aanvrage, doch voor zoodanige be
sl issing was geen plaats meer, nu eenmaal 
de Raad ingevolge uitdrukkelijke wetsbepa
ling geacht wordt de aanvrage voll edi g te 
hebben ingewilligd. E en beperking van de 
werking van art . 76 Je l id in dien zin, dat 
deze bepaling niet zou gelden voor dat deel 
van de aanvraoe, hetwelk de R aad bij het 
tijdig nemen van een beslissing niet had 
behoeven in te willigen, vindt geen steun in 
de wet. · 14 Maart. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( L ager On
derwijswet artt_ 62-67 .) - D e Verordening 
der gem. 's H eer Arendskerke, na het in 
werking treden der Lager Onderwijswet 
1920 geldend gebleven, kon na het vervallen 
der plaatselijke belasting naar het inkomen 
geen toepassing meer vinden . H et is niet 
geoorloofd het schoolgeld te re gelen naar 
de voorschrift en der thans buiten toepassing 
zijnde verordening tot heff ing van plaatse
lijke belasting en 1Jan verschill ende verval
len voorschriften d er Gemeentewet. I mmers 
art. 4, tweede l id, der verordening tot hef
fing van schoolgelden spreekt van "voor de 
gemeente geldende bepalingen voor het 
vaststell en van het zuiver inkomen voor den 
aanslag in de plaatselijke belasting naar het 
inkomen", terwijl over de heffingsperiode 
van den in geding zijnden aanslag zulk een 
belasting niet m eer bestond. 16 M aart. 

- Beslui t tot wijzig ing van het K oni nklij k 
beslui t van 10 September 1923, S. 433 , tot 
regeling van het examen ter verkrijging 
van de a kte van bekwaamheid a ls onder
wijzer. S. 364. 17 Maart. Blz. 107. 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 .) - T erecht heeft de gemeen
te bij de berekening van de kosten van het 
openbaar l. o. niet 1nedegerekend de kosten 
van instandhouding ·van eenige lokalen, die 
in het jaar, waarvoor de vergoeding werd, 
berekend, uitsluitend voor buiten het open
baar l. o. staande doel einden zijn gebruikt. 
- T en onrechte echter, heeft de gemeente 
buiten beschouwing gelaten de kosten van 
een gymnastieklokaal, waaromtrent wel met 
d,e besturen van bijzonder e schol en was over
legd, dat het desgewenscht al., centraal 
gymnasti ekl okaal voor het openbaar en het 
bijzonder onderwijs zou worden geb1·uikt, 
doc h dat slechts door één schoolb estuur tij-

delijk als zoodanig is gebezigd en in het 
jaar, waarvoor de vergoeding werd bere
kend, uitsluitend voor het openbaa,· l. o. hee ft 
dienst gedaan. 17 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklij k 
besluit van 23 Augustus 1933, S. 456 , l aat
stelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 6 October 1936, S . 374. (Subsid ieering 
van kweekscholen .) 

S . 366. 22 Maart. B lz. 108. 
- Ko ninklijk besfoit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. I S.) - Al zijn de besturen van 
twee schoolvereenigingen en het aan de 
scholen, dier vereenigingen verbonden on
derwijz end personeel op eenigszins verschil
l ende wijzen samengesteld, zoo blijkt toch 
uit het f eit, dat elk hunner bestaat uit l e
den, zoowel van de Ned. H erv. als van de 
Gereform eerde kerk, dat beide schol en een 
uitgesproken gemengd karakt er dragen, wat 
ook in de schoolbevol king uitkomt . Derhalve 
behooren als basis der vergo eding t e worden 
genomen de kosten van vervoer naa,· en 
van de dic htstbijgelegen school . H et bezwaar 
van appellant t egen den afstand van 2 km 
tusschen zijne woning en de halte van de 
autobus wordt, vooral voor dorpskinderen, 
niet overwegend geacht. 22 Maart . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 
1920 art. 205ter.) - De datum van 1 Nov. 
1936, vermeld in het 2e l id, kan niet wor
den aangemerkt als een z.g. fatale te,·mijn, 
waarna het nemen van een beschikking aan 
het gemeentebestuur niet m eer zou vrij staan . 
- Nu de samenstelling van het schoolge
bouw niet g eheel voldo et aan normaal voor 
een dergelijk gebouw te stell en eischen, ;n 
verband waarmede moet worden geoordeeld, 
dat het ten hoogste nog ± 20 jaa1· voor 
zijne tegenwoordige bestemming kan en ,nag 
worden gebruikt, kan de omzetting van de 
jaarlijksche gebruiksvergoeding in een uit
keering ineens voor de gem eente niet voor
deelig worden geacht . 22 Maart. 

- K oninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 
1920 art . 22bis j 0

• 19 .) - D e opheffing der 
onderhavige openbare school is niet 1Jer
eenigbaar met den eisch, gesteld in art. 19 
1 e lid, daar de ouders, die in de buurtschap 
waar de op te heff en school bestaat, wonen, 
hunne kinderen (± 36) naar een openbare 
school mo eten zenden, waarheen de afstand 
voor een .tiental meer dan 5 km, voor enk e
len 4 à 5 km. en voor de overigrn bijna 4 
km. bedraagt . 30 Mam·t. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K o
ninklijk besluit van 10 September 1923, S. 
435, tot regeling van het examen ter verkrij 
g ing van de akte van bekwaamhe id als 
hoofdonderwij zer. 

S . 369. 5 April. Blz. 108. 
- K oninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 

1920 Art. 57) . - T erecht heeft de Ministe,· 
d e onde1·havige school niet voor rij ksvergoe
ding in aanmerking gebracht, aangezien het 
schoolbestuur ten onrechte meent aan art. 57 
2e l id, zooals dat ingevolge art. I V der wet 
van 30 D ec. 1932 S. 689 luidt , aanspraak op 
behoud der vergoeding te kunnen ontleenen. 
Immers, wil er van .dal.en beneden de in het 
Je lid gestelde getallen sprake zijn, dan moe
ten die getall en tevoren zijn bereikt, hetgeen 
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in casu niet het geval is geweest in de jaren, 
voorafgaand aan dat, waarover de vergoe
ding werd gevraagd. 9 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 100). - Met de woo,·den "en tot 
één jaar daarna", in het 2e lid is niet be
doeld: tot één kalenderjaar na dat, waarin 
de vergoeding is toegekend, maar: tot één 
jaar (d . w . z. een tijdvak van 12 maanden) 
na het tijdstip, waa,·op de in het vo01·gaande 
jaar toegepaste klassedeeler is gewijzigd. -
Bij toepassing van den klassedeeler van het 
vorig jaar moet sl echts dàn ook het aantal 
door het Rijk bekostigde onderwijze?"S van 
dat vorig jaar bij de berekening de,· ver• 
goeding in aan,ne,·king wo,·den genomen, 
ingeval toekenning van de vergoeding zou 
neerkomen op schadeloosstelling voor het 
verlies van rijksve,·goeding . 28 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 214 ter). - Voor de beslissing om
trent de vraag of eene instelling of vereeni
ging op de in art. 214 ter bedoelde vergoe
ding aanspraak kan maken en, zoo ja, tot 
welk bedrag, k_an uitslui tend rekening wor
den gehouden ,net .de op haar rustende gel
delijke verplichtingen, voorzoover deze ge
acht kunnen wo,·den op de instelling of ve,·
eeniging te drukken uit hoofde van de in
standhouding dei· kweekschool op haar zel ve, 
en niet met de zoodanige, die daarmede 
slechts in ve,·wijderd verband staan. lnter
naatsgebouwen zijn dan -ook terecht buiten 
beschouwing gelaten. - Vergoed behooren 
te worden de bedragen, die behalve het voo,·
deelig ove,·schot, dat de desbetreffende 
schoolgebouwen c. a . opleveren, vereischt zijn 
om het in de scholen geïnvesteerde kapitaal 
af te lossen. De instellingen of vereenigin
gen, op deze wijze schadeloos gesteld, be
hooren echte,· niet bovendien in staat te 
worden gesteld hare gebouwen c. a . in on
bezwaa,·d eigendo,n te verkrijgen, 3 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 103). - Door intrekking van een 
nog niet in kracht van gewijsde gegaan be
sluit tot het verieenen van een vergoeding 
ex art . 101 , heeft de Raad niet in strijd met 
eenige wetsbepaling gehandeld. Nu dit in
trekkingsbesluit ook niet dooi· de Kroon is 
vernietigd, heeft het aanvankelijk besluit tot 
toekenning de,· vergoeding opgehouden te 
bestaan en was de Raad derhalve verpl icht 
opnieuw tot vaststelling der vergoeding over 
te gaan. Terecht hebben Ged. Staten dit 
laatste besluit gehandhaafd, nu de voor
schriften der wet daarbij zijn inachtgenomen. 
Het beroep van den hoofdinspecteur, hierop 
gegrond, dat het aanvankelijk besluit is in
getrokken enkel en all een met het doel om 
straks een hoogere vergo eding toe te kennen , 
wordt derhalve ongegrond verklaard. 

4 Mei . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Lager On

derwijswet artt. 62-67 ). - Art. 65 der 
Lager Onderwijswet, den gem. wetgeve,· de 
bevoegdheid gevende te bepalen op welke 
wijze verminderd schoolgeld wordt geheven 
wegens het in hetzelfde jaar bezoeken van 
een lagere school , door meer dan één kind 
uit hetzelfde gezin, verzet er zich niet tegen, 
dat bij verordening de vermindering van 

het schoolgeld ter zake op zoodanige wijze 
wordt ge,·egeld dat een aanslag in de hef
fende gemeente voor niet mee,· dan drie 
kinderen wordt opgelegd. - De bepaling 
van die strekkiny van art. 6, 2e lid der on
derhavige verordeniny kan daarbij sl echts 
het ooy hebben op het opleggen van een 
aanslag door de gem. B. zelf. ( B elangheb
bende, te B . aangeslagen voor het Se en het 
4e zijner kinderen, had aanyevoe,·d dat hi; 
voor zijn oudste 2 kinderen te Haarl em 
school geld verschuldigd is en te B. dus 
slechts voor één, zijn Se kind had mogen 
zijn aangeslagen. Red.). 11 Mei. 

- Koninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 
1920 Art. 22 bis). - Terecht heeft de Raad 
beslist, dat ingevolge art . 19 de instandhou
ding der sch ool wordt gevorderd, nu de 
thans daar ter schole gaande kinderen meer 
dan 4 K.M. zouden moeten afleggen om de 
dichtstbijgelegen openbai·e lagere school te 
bezoeken, terwijl openbare middelen van 
vervoer ontb,·eken. 13 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 
1920 Art. 17). - W el heeft het schoolb e
stuur verzocht een door dat bestuu,· tot den 
Minister gericht adres als een aan de K,·oon 
geadresseerd beroepschrift te beschouwen, 
doch dit stuk is niet binnen den in art. 17 
voorgeschi·even beroepstermijn bij de Kroon 
ingekomen. Gemis aan deskundigheid kan 
geen reden voo,• verontschuldiging opleveren 
en kan derhalve het schoolbestuur in deze 
niet baten. 14 Mei . 

- Koninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 
1920 A rt . 100). - Nu in de gemeente ,net 
ingang van 1 Sept . 1934 geen boventallige 
onderwijzers mee,· werkzaam zijn geweest 
aan de openbare scholen voor g . l. o., kan 
het schoolb estuur, wat het jaar 1935 betre ft, 
nog sl echts voor het tijdvak van 1 Jan.-1 
Sept. aanspraak maken op vergoeding voor 
boventallige onderwijzers. Echter moet bij 
toepassing, ingevolge het 2e l id van art. 
100, van den klassedeele,· van het vorige 
jaar, t . w. het jaar 1934, dan ook het aan
tal door het Rijk bekostigde onde,·wijzers 
van dat jaar bij de berekening der ve,·goe
ding in aanmerking worden genomen, onder 
welke onderwijzers ook moet worden gere
kend de lee,·kracht, welke het Rijk ingPvolge 
art. XIV, l e lid der wet van 30 D ec. 1932, 
S. 689 , heeft ve,·yoed. 14 Mei. 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 Art. 100). - M ei het 2e lid wordt 
sl echts beoogd, de schoolbestu,·en nog gedu
rende een jaar de vergoeding te doen be
houden, waarop het l e lid hun recht geeft, 
doch niet, aan hen de hoogere vergoeding te 
waarborgen, welke hun in het voorafgaande 
jaar met toepassing van h et 2e lid 1nocht 
zijn toegekend. 20 Mei . 

- K oninklijk best-uit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 22bis j 0

• a,·t. 19 ). - T en onrechte 
hebben Ged. Stat en go edkeuring onthouden 
aan een raadsbesluit, houdende beslissing 
dat de instandhouding van de eenige open
bare lagere school in het landelijk gedeelte 
eene,· voor het overige stedelijke gemeente 
ingevolge a,·t. 19 wo,·dt gevorderd, aan ge
zien het voor het overgroote deel der die 
school bezoekende .. k inderen in hooge mate 
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bezwarend zou -zijn, wanneer zij na ophef
f ing der -school voor het ont11angen van 
a.l.o . op een der op vrij aanzienlijken af
stand in het stedelijk deel der gemeente ge
legen scholen zouden zijn aan gewezen, aan 
welke bezwaren niet - in voldoende mal e zou 
kunnen worden tegemoetgekomen door het 
laten loopen ·van een bus, waarmede de kin
deren zouden worden afgehaald en thuis ge
bracht. 20 M ei . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 100). - Uit de bewoordingen van 
het 2e lid, waarin sprake is 11an het tijdvak 
en niet van het kalenderjaar, gedurende 
hetwelk aan de openbare school meer on
derwijzers werkzaam zijn dan het aantal, 
waarvan de jaarwedden doo,· het Rijk wor
den vergoed, kan niet anders volgen dan 
dat, nu in de gemeente met ingang van 1 
Sept. 1934 geen boventallige onderwijzers 
meer werkzaam zijn gewe est aan de open
bare scholen voor gewoon l. o., het school
bestuur van dien datum af nog slechts aan 
het 2e lid van art. 100 aanspraak op ver
goeding voor boventallige onde,·wijzers kan 
ontl eencn gedurende één jaar, derhal ve tot 
1 S ept . 1935. 24 M ei. 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep van burgemeester en wethouders der 
gemeente Amsterdam· tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
18 November 1936, :r-{0

• 274, betreffende 
aanschaffing van leermiddelen ten behoeve 
van · de bijzondere school voor uitgebreid 
lager onderwijs, Hondecoeterstraat N°. 6, 
aldaar. S . 2390. 27 Mei. Blz. 410. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Hemelumer Olde
phaert en Noordwolde, van 20 November 
1937, betreffende toepassing van de artike
len 55bis en 101, vij fde lid, der Lager
onderwijswet 1920. 

S. 2360. 28 Mei. B lz. 409 . 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art . 13). - T er.echt heeft de Raad op 
het verzoek om steun ex art. 13 afwijzend 
beschikt, daar appellant een inkomen ge
niet, dat het geviiddeld inkomen van ge
zinshoofden in zijn woonplaats verre te · bo
ven gaat, terwijl, zelfs bij gebruikmaking 
van een autobus gedurende de wintermaan
den en van een rijwiel slechts gedurende het 
overige gedeelte van het jaar, de ko_sten 
van het vervoer van appellants kind ge,·ing 
zull en zijn. 30 Mei. 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 19; Gemeentewet art. 135) . - Een 
overeenkomst tussc hen twe_e ge,nee.nten · be
treffende toelating · van l eerlingen uit de 
eene gevieente tot eene school der ande,·e, 
die is geëindigd door opzegging met inacht
neming der voorgeschreven regel en van de 
zijde van eene der oemeenten, kan niet we
der he1·leven en de daarbij vastgestelde rege
l ing kan niet weder in werking worden ge
steld door onthouding door Ged. Staten van 
go edkeuring aan eene opheffing, welke niet 
hee ft plaats gevonden. Indien Ged. Staten 
zoodanige regel ing, ook na hare expiratie 
gewenscht achten, zijn zij bevoe gd met toe
passing van a1·t . 19 5e lid der L . O. wet 1920 
de totstandkoming daarvan te bevelen . Art. 

135 Je l id der Gemeentewet mist echter in 
dit geval toepassing. 10 Juni . 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 
1920 art. 22bis j 0

• art. 19 ) . - T erecht hee ft 
de Raad beslist, dat de instandhouding der 
eenige openbare lagere school in de ge
meente wordt gevorderd, nu geen regeling 
omtrent to elating van l eerlingen ·met een 
ande,·e gemeente is getroffen. Daaraan do et 
niet af, dat de school tham nog slechts 
door 1 kinderen wordt bezocht, zoodat over
eenkovwtig art. 19 2e lid a fwijking van de 
bepaling van art. 19 2e lid door d~ Kroon 
telkens voor een t er-mij n van 5 jaa1· zou 
kunnen worden toegelaten, aangezien een 
besluit, als hier bedoeld, door de Kroon niet 
is genomen. 20 J uni. 

- K oninklijk besluit. ( L age,· Onderwijswet 
1920 art . 51 j 0

. art. a5). - T en onrechte 
heeft de Minister aan art. 51 16e lid j 0

• 

art. 125 2e . lid grond ontleend om wacht
geld te · weigeren aan een· onderwijze,· eener 
bijzondere lagere school, nu deze onderwij
zer op den dag, voorafgaand aan den da
tum van ingang van zijn ontslag, behoo,·de 
tot het personeel, · waarvan de jaarwedden 
door het Rijk worden vergoed: aan dit f eit 
doet niet af, dat zijn jaarwedde ingevolge 
art. 91 2e lid op de rijksvergoeding in min
de,·ing moest worden gebracht. 23 J uni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onde1·wijswet 
1920 art . 22bis j 0

• art. 19). - Aan den 
eisch van art. 19 Je lid kan niet geacht 
worden te zijn voldaan, indien de ouders, 
die in het deel de,· · gev,eente, waar de 
school zou worden opgeheven, woonachtig 
zijn, hun kinderen, t en getale van ongeveer 
28, moeten zenden naar een andere open
bare school in dezelfde gemeente, waarheen 
de afstand voor niet minder dan 14 leerlin 
gen 4500 à, 5160 m bed1·aagt. 23 J uni. 

- Koninklijk besluit . ( Lage,· Onderwijswet 
1920 art. 12). - D e "normale eischen" wor
den niet overschreden door de aanvrage van 
medewerking voor den bouw van een rij
wielbergplaats, nu een vij f tiental kind eren 
of m eer wegens den afstand van hunne wo
ningen tot de school aan gewezen zijn op 
schoolbezoek per rijwiel en voor deze rij
wielen thans geen behoorlijke stalling aa.11-
wezig is. 25 ./uni . 

-- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 2:i!bis j 0

• art. 19). - Ged. Stat en 
hebben ter-echt goedkeuring onthouden aan 
een raadsbesluit, houdende beslissing dat de 
instandhouding eener openbare lagere school 
krachtens art . 19 wordt gevorderd, nu in de 
gemeente een andere openbare school aan
wezig is op ten hoogste 3.35 k,n van de 
·onderwerpelijke. - Art. 19 beoo gt slechts 
aan de kinderen in de gem,eente, voor wie 
o.l.o. verlangd wordt, de mogelijkheid tot 
het ontvangen van dit onde,·wijs bin nen de 
ge,neente te waarborgen; de zorg der ge
meente behoeft zich in dezen niet uit te 
strekke11, over kinderen, in eent' andere ge
meente woonaohtig. 27 J uni. 

~ Koninklijk besl·uit. (Lager Onde,·wijswet 
1920 art. 22bis j-0

• art. 19). - De instand
houding van de onderhavige school wordt 
niet gevorderd, nu een andert> openbare 
scho0l in dezel fde gemeente niet ,neer dan 
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20 minuten gaans van de eerste verwijderd 
is en van de 49 kinderen, die de op te hef
f en school bezoeken, slechts 5 op grooteren 
afstand dan 4 km van de andere school , 
waar voldoende plaatsruimte is, woonachtig 
aj~ 30k~ 

- Koninklijk besluit . (Lager Onde,·wijswct 
1920 art. 22bis j 0

• art. 19). - D e instand
houding eener school wordt gevorderd, nu 
de kinderen, t,n getale van 44 moeten wor
den gezonden naar een andere openbare 
school in deutfde gemeente, waarheen de 
afstand voor niet minder dan 21 kinde,·en 
5 tot 8 km bed,·aagt, en voor de overigen 
iets ,nee,· oj iets minder dan 4 km. terwijl 
tusschen de deelen der gemeente, waar de 
beide scholen zijn gelegen, geen vervoerge
legenheid bestaat. - Echter wordt de i11-
standhouding eener ande,·e school in de on
derhavige gemeente niet gevorderd, nu van 
de 51 l eerlingen 42 voortaan een school up 
minder dan 4 km afstand kunnen bezoeken, 
terwijl voor 23 hunner de afstand zelfs 3 
km niet t e boven gaat , waarbij ko1nt, dat 
een deel der kinderen van een autob·usdienst 
gebruik zal kunnen maken. 30 Juni . 

- Koninklijk besluit . (Lage,· Onde,·wijswet 
1920 art. 13), - W el staat het den Raad 
vrij om, indien een keuze 11ioet w01·den ye
daan uit twee scholen, die nagenoeg even 
ver van de woning der kinderen zijn ve,·w,j
derd en waar het door de ouders gewenschte 
onderwijs wordt gegeven, als basis van rle 
vergoeding te nemen de vervoe,·kosten naar 
de school, welke voor hem in verband ,net 
die kosten het voordeeligst is, doch ander
zijds staat het den ouders vrij om, wanneer 
zij daaraan de voorkeur schenken, niette
min hun kinderen naar de andere school te 
zenden, al is deze op grooteren afstand van 
hun woning of in een naburige gemeente 
gel egen. H et is den Raad dan ook niet ge
oorloofd om doo,· middel van zijne besli.~
sing op een aanv,·age ex art. 13, de ouders 
in de hun toekomende vrije schoolkeuze te 
belemm·e,·en. 30 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Delft van 9 Juni 
1937, houdende wijziging van de opgaaf, 
bedoeld in artikel 73, eerste lid onder c, 
der Lager-onderwijswet 1920, ten aanzien 
van de bijzondere lagere school, Maerten 
Trompstraat 21a, aldaar. 

S. 2361. 2 Juli . Blz. 410. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 2/Jbis j 0
• art. 19). - Opheffing 

der onderhavige school is niet vereenigbaar 
met het bepaalde in art. 19 l e lid, nu de 
ouders die wonen in de buurtschap, waar de 
school is gevestigd, hunne kinderen ten ge
tale van 38 naar naburige openbare scholen 
nioeten zenden, waa,·heen de afstanden voor 
33 dezer l eerlingen meer dan 4 km en voor 
vel en uit hen zelfs 5 km of meer bedragen, 
waarbij nog ko11it, dat de m eeste kinderen 
niet van openbare vervoer-middelen geb,·uik 
kunnen ,naken. "/ Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lag er Onderwijswet 
1920 Art. 23 j 0

• art. 17, Art. 22bis j 0
• art. 

19 ) . - D e speciale regeling, vervat in a,·t. 
23 2e lid' moet geàcht worden alleen te dero
geeren aan het bepaalde in art. 11 , voorzoo-

ver het den ge,neenteraad bet,·eft, doch niet 
voorzoove,· daarbij aan cle overige belang
heb benden recht van beroep van een doo,· 
Ged. Staten krachtens de L. O. -wet 1920 
genomen besluit is toegekend. - H et onder
havige raadsbesluit, genomen op grond van 
art. 2/Jbis, is voo1·ba1·ig, daar zoodanig be
sluit, naar luid van het 2e lid, eerst mag 
worden genomen binnen een maand, nadat 
door Ged. Staten of de Kroon is beslist, dat 
de instandhouding de,· school niet wordt ge
vorderd ingevolge art. 19 . H et besluit is 
derhalve niet voor goedkeuring vatbaar. 

"/ Juli . 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 22bis j 0
• a,·t . 19) . - 'l'erecht heb

ben Ged. Staten goedkeuring onthouden aan 
een ,·aadsbesluit, waa,·bij is beslist dat in
standhouding van een openbare lagere school 
wordt gevo,·derd, nu weliswaar bij opheffing 
dezer school de schoolweg · eenigszins zal 
worden verlengd, doch de afstand naar de 
alsdan te bezoeken school voor de meeste 
kinderen beneden de 2.5 km. blijft, terwijl 
slechts voor 4 kinderen de afstand ± 4 km . 
zal bedragen, zijnde ± 800 m. ,neer dan 
reeds nu doo,· hen 1noet wo,·den afgelegd. 
Bovendien is van een druk snel verkee,· langs 
den af te leggen weg geen sprake, en is het 
bezwaar van het ,noeten overblijven tusschen 
de schooltijden gering, aangezien er alsdan 
aan de te bezoeken school voldoende to ezicht 
is, nog daargelaten dat voor vel e kinderen, 
die zich per rijwiel naa,· de school begeven, 
de noodzaak van het overblijven niet be
staat. 25 Jnli . 

- Koninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 205 te,-). - Nu de door het school
bestuu,· gewenschte t,·ansactie voor de ge
meente alleen dàn voo,·deel zal opleveren, 
indien de gemeente een l eening kan sluiten 
m et een annuïteit van 5 %, en orntrent de 
mogelijkheid daarvan geen zekerheid kan 
verkregen worden, verdient de t,·ansactie 
voor de financ iën der ge,neente geen aan
beveling . Bovendien bestaat de 1nogelijkheid 
dat van het vijftal scholen, waarover de 
transactie zou loopen, er een of meer wor
den opgeheven voordat de l eening is afge
lost, zoodat aan de gemeente niet alleen het 
voordeel, ontslagen te zijn van verdere jaar
lijksche uitgaven voor de opgeheven school 
of scholen ontgaat, doch die jaa,·lijksch.e uit
gave zeer aanzienlijk stijgt, vermits de bui
tengemeenten na opheffing van een school 
daarvoor geen bijdrage meer verschuldigd 
zijn en de gemeente dan all een voor del ging 
vtin haar sch-uld ko,nt te staan. 

3 Augustus. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onde,·wijswet 

1920 Art. 22 bis j 0
• art. 19). - Nu bij op· 

heffing der onderhavige school de 26 kin
deren, die thans deze school bezoeken, voor 
het ontvangen van openbaar lager onderwijs 
zouden zijn aangewezen op een school, welke 
voor al deze kinderen op meer dan 4 k.11i. 
afstand van hun woning is verwijde,·d, zon 
aan den eisch van art. 19 niet worden vol
daan. Aan dien eisch wo,·dt niet tegemoet
gekomen door de mogelijkheid van vervoe,· 
per autobus, daar niet vaststaat , dat de Raad 
bereid is dit vervoer van gemeentewege te 
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bevorderen en, indien dit wel het geval 
mocht zijn, zulks in ve,·band ,net a,·t . 13 2e 
lid onder f , financieel e off e1'8 voor de ouders 
enz. der kinderen kan 1nedebrengen. 

12 Augustus. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 13). - H et is den gemeent eraad 
niet geoorloo fd on,, al rnoge het voo,· de 
gemeente voo,·deeliger zijn, wanneer appel 
lants kinderen de school in die genie ente in 
plaats van die in een naburige gem een te 
bezoe ken, den appellant in de he,n toeko
mende vrije schoolkeuze te bele,nrneren . 

12 Au.gustus . 
- Koninklijk besluit. ·( L ager Onderwijswet 

1920 art. 13). - D e bedoel ing van art . 13 
2e lid sub b, zooals dit luidt na de wet van 
22 M ei 1937 , S . 323, is on, het oordeel over 
bezwaren, aan de richting van het onde1"wijs 
verbonden, aan de Overheid te onttrekken. 
H et staat derhalve den ge1neente1·aad niet 
vrij o,n te treden in een toetsing van het 
richtingsbezwaar van den vader en diens 
verklaring onjuist te oordeelen. 

12 A·ugu,stus. 
- Beslu it tot vern ietig ing van het bes lui t van 

Gedeputeerde Staten van Groningen van 10 
J uni 19 37 , Letter 0 , 3e Afdeeling, en van 
het besluit van den raad de r gemeente H a
ren va n 23 October 1936 , betre ff ende st ich
t ing van een bij zondere school voor gewoon 
lager onderwijs te H aren. 

S. 2391. 22 Augustus. B lz. 695. 
- Koninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 

1920 A rt. 72 j 0
• a1·t. 73). - 1'en on,·echte 

heef t de R aad medewerking ex art. 72 ge
weigerd op g1·ond dat de ove1·g1·oote ,neer
derheid van de leerlingen, voorko1nend op 
de lijst, bedoeld in a,·t . 73 Je l id sub a, a f
komstig is itit andere ge1neenten. 

29 Augustus. 
- K oninkl ijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 A,·t. 22 bis j 0
• art . 19.) - D e instand

houding de,· onderhavige openbare lagere 
school kan niet geacht worden ingevolge 
a1·t. 19 te wo,·den gevorderd, nu de kinde
ren, d ie deze school bezoeken, onderwijs kun
nen ontvangen aan een school in dezelfde 
gemeente, die bereikt kan worden langs een 
goed begaanbaren binnenweg zonder noe
m enswaard verkeer, terwijl de afstand van 
deze school voo,· de verst afwonendc kin
deren niet ,neer dan 2½ krn. bedraagt . -
De instandhouding van twee andere scholen 
wo,·dt wel gevorde,·d, nu b;j opheffing daa,·
van wel op de overblijvende scholen piaats
ruimte beschikbaar is , doch de ligging de ze,· 
schol en zoodanig is, dat ze voor de kinderen 
van de op te heff en scholen gedeeltelijk niet, 
r,edeelt elijk zeer ,noeilijk te bereiken zouden 
zijn. 12 S eptnnber. 

- K oninklijk beBluit . ( Lager Ondenvijswct 
1920 art . 72). - De bepaling van a,·t. 1 2e 
lid van het K. B. van 31 D ec. 1920 S. 953 
vordert niet, dat in eene aanvrar,c als be
doeld in art . 72 de plaats van de te stich ten 
school m oet worden aanger,even in dier 
voege, dat het kadastral e pe,·ceel, waaro p de 
school zal worden gebouwd, wordt ver·meld . 
D e ve1'1nelding in de aanvrage, dat de school 
zal worden ges ticht "in de ko,n van het dorp 
B . in de gemeente" is als een vol ifoende 

aanduidi11r, in den zin van bedoeld art. 1 
2e lid te beschouwen . 12 S eptember . 

- K oninklijk besluit . (L ar, er Onderwijswet 
1920 art . 72). - E ene voo,·ziening (i. c. het 
aanbren gen van een afscheiding langs een 
speelplaats), waa,·bij eene ande,·e construc
tie w01·dt ge bezigd in de plaats van eene 
vroege,·e, waa,·van cle ondeugdel ijkheid wa.s 
gebleken, moet worden aange,nerkt als eene 
verandering van inrichting , als bedoeld in 
art. 72. 12 Septe,nber. 

- K oninklijk besluit. (L ager Onderwijswet 
1920 A,·t . 22 bis j°. art. 19.) - D , ophef
fing der onde,·havige openba,·e lagere school 
kan niet geacht worden te worden gev01·
de1·d, nu ingeval van opheff ing de kinderen, 
ten getale van 28, zouden rnoete;, worden 
(l ezonden naar scholen, waarheen de afstand 
voo,· 9 hunner ,nee,· dan 4 lm, . bedraa,gt . 

14 Septe,nber . 
- K oninklijk beslu-it. (L ag,r Onderwijswft 

1920 Art. 22 bis j 0
• art . 19 ): - 'l'en onrechte 

is beslo ten tot opheffing -ijan 'de eenige open
bare lagere school i11 de ge,neente, nu wel 
,net een naburige ·gemeente een ,·egeti·ng ·is 
(fetrof fen als bedoeld in a1·t. 19 4e lid, doch 
voor rn n r dan acht de,· kinderen, die de op 
t e heffen school thans bezoeken, de afstand 
van hun woning tot de school in de naburige 
gemeente 5 k.,n. of ,neer bedraagt . 

15 Septemb er. 
- K oninklijk besluit. ( L age,· Onderwijswet 

1920 Art. 125 j 0
• art . 51). - H et 16r, lid 

van artikel 51 , bij a,·tikel 125 2e lid van 
ove,·eenko·mstige toepassing ve1·klaa1·d , hee f t 
geen bet,·ekking op de aan ee n bij zondere 
schoot verbonden vakonderwijzers voor een 
of ,neer der vakken, genoemd in a,·t . 2 on
de,· l tot en ,net q. Derhalve kan, mt art. 
125 5e lid bij de we t •van 22 Febr. 1936 
S. 100 geen wijziging hee f t onde,·gaan, aan 
a,-t, 51 16e lid j 0

• art. 125 2e lid (leen grond 
worden ontleend, een onderwijze,· in een der 
bedoelde vakken van het verkrijgen van 
wachtgeld uit te sluiten. 16 S eptem ber. 

- K oninklijk besluit. (L ager Onde,·wijswet 
1920 art. 45). - 1'en onrechte hebben Ged. 
Staten geweige,·d vrijstelling van het ver·bod, 
bedoeld in art. 45 Je lid aan ee n vniürwij
ze1·, ·die wenschte waai· te ne1nen de neven
bediening van cont,·oleur van de riju:ielb e
waarplaats aan een svoorwe gstation. , 

16 8P1)tembe'r. 
- K oninklijk besluit . ( L age,· Onderwij swet 

1920 Art. 82 j 0
. a,·t . 77 ). - H oewel als rP

gel de aanvrage tot medewerking voor de 
aanschaff ing van l ee,·11,iddelen in verband 
met art. 77 j 0

• art . 82 beho01·t te geschieden 
vóó,·dat de aanschaff ing hee ft plaats ye·von
den, 1noet toch het schoolbestuu,· in spoed
gevall en, waarin de beslissing van den ge
,neente,·aad niet kon wo·rden a fg ewacht, ge
rechtigd worden geacht om vóór de indie
ning van de aanvrage reeds ove,· te gaan 
tot aanschaf fing van de leermiddelen, zon
der dat daaruit zonder ,neer zou moeten 
voortvloeien, dat deswege de ge·,neente cle 
kosten daarvan niet meer ,nag of kan dra
gen . 21 Septe1n be,·. 

- K oninkl-ijk besluit . ( Lage,· Onderwijswet 
1920 art. 23) . - Nii in beroep door de 
Kroon is besl ist , dat de oncle,·havige upen-



65 ALPHABETISCH REGISTER 1938 ·. 0 

bare lagere school · ingevolge art. 22 bis j 0
• 

art. 19 niet voor opheffing in aanrnerking 
ko1nt, en van de 4 lokalen van het gebo•uw, 
waarin de school is gevestigd, thans 2 in 
gebr-uik zijn voor het bijzonde1· onde1·wijs, 
t erwijl voorts voo,· dit onderwijs tijdelijk een 
houten hulplokaal is in gebruik genom en ·en 
de bijzondere school in afzienbaren tijd de 
beschikking o·ver alle vie1· lokalen zal rnoe
ten heb ben, is de bouw van een nieuw school
gebomo ten behoeve van het openbaa,· lager 
onderwij.s gemotiveerd. 1 October. 

- Ko ninklijk' besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 a,·t . "/3 .) - Wel is bij de aanvrage orn 
rnedewerking ex a1·t . "12 ove1·gelegd ,en ver
klaring , als bedoeld bij art . "IS ee1'Ste lid 
onder d, van het bestuur der betrokken 
vereeniging, geteekend alleen door ·den se
c1·etaris deze,· ve,·eeniging, doch nu deze ve1·
kla1·ing, blijkens een door Ged. Staten inge
steld onderzoek, is afgegeven narnens voor
rneld bestuur, en· ook overigens rechtsgeldig- · 
heid daaraan niet kan wo1·den ontzegd, 
hebb en Ged. Staten terecht r,eonrrfreld; dat 
niet o'p r,,·ond van onvoldoendheid van dit 
stuk op de aanvrage afwijzend kan worden 
·b·eschikt. "/ October. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Heukelu'm van 16 
April 1937; houdende wijziging van de o~ 
gaaf, bedoeld _in artikel 73, eersteîid onde, 
c, der Lager-onderwijswet 1920, ten aanzien 
van de bijzondere lagere school, Torenstraat 
111. a ldaar. 

S. 2362. 12 October. Blz. 668 . 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 55 quate,·.) - Aangeno1ncn rnoet 
worden dat de onderhavige, ongevee,· 45 
leerlingen tellende, openba,·e school, waar
van het gebouw veel te groot is, tengevolge 
waarvan de kosten van instandhoitding van 
die school aanzienlijk zijn, verkeert in bij
zondere omstandigheden, als in het l e• lid 
van art. 55 quater bedoeld. 13 October. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 55 quater.) - De overweging in het 
besluit van den Minister "dat het dooi· het 
ge1neentebestuur aangevoe1·de niet de toe
passing van art . 55 quater 1·echtvaardigt", 
is wel zeer sobe1·, doch er kan niet gezegd 
wo,·den dat de 1notiveering, in strijd met· het 
bepaalde in het 2e lid, ontbreekt. - Onder 
"bijzondere ornstandigheden", in art. 55 
quater bedoeld, zijn te ve,·staan dezulken, 
tengevolge waarvan het bedrag der in het le 
lid van art. 55 bis bedoelde kosten aanzien
lijk hooger is 'dan het bedrag, dat voor een 
school als hie,·bedoeld onde1· normal e orn· 

, standigheden ,·edelijk is. 13 Octobe,·. 
- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

1920 art . 19.) - 0ed. Staten hebb en te,·echt 
gebruik gen,aakt van de hun in het 5e lid 
gegeven bevoegdheid, daar de gemeente niet 

,gezegd kan w01·den aan den in het le l·id 
gestelden eisch te hebben voldaan nu in deze 
gern eente aan geen enkele openbare lagere 
school ondanks de daaraan gebleken be
hoefte, de gelegenheid wordt geboden vo01· 
het ontvangen van eene opleiding, in een 
zesjarigen cu1·sus, tot een der toelatings" 
examens vo01· het middelbaar of het voo.rbe-

reidend hooge,· onde,·wijs. In den financiee
ten toestand der gerneente kan geen aanlei
ding gevonden worden tot het achterwege 
laten van een 11uiatregel, waardoor het 'vol
doen aan de bij het l e lid aan de ge1neente 
opgelegde ve,·plichting bevorderd wordt. 

13 Octobe,·. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onde,·wijswet 

1920 Art. ·22 bis -j 0
• art. 19.) - E en open

bare lagere school ·voor het centrale 7e en 
Se l eerjaar is evenzeer een openbare school 
voor gewoon lage;• onde,·wijs in den zin van 
art. 22 bis als een school m.et "/ l eerjaren. 
Nu bij opheffing deze,· school in de (J e1neente 
niet de gelegenheid zou bestaan, het "Ie leer
jaa,· aan een of rneer der openbare scholen 
te volgen, moet worden -geoordeeld, dat de 
instandhouding van deze school door art. 19 

· wordt gevorderd. 15 October. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. "12.) - De aanvrage om mede
wèrking voor het aan brengen van centrale 
verwarming· in de onderhavige school moet 
geacht wo1·den de "no1·11iale eischen" te bo
ven te gaan, daa1· de in de school aanwezige 
kachels in goeden staat verkee,·en en ,wg 
alleszins britikbaar zijn, en 1noet worden 
aangenornen , dat 1net de ve·rwa1·n,ing door 
de aanwezige kachels het gebouw de,· uhool 
des winters zonder overwegend bezwaàr . op 

, t emperatuu·r is te hoitden . 15 · October. 
• - Koninkiijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 

1920 Art. 22 bis j 0
• a,·t . 19.,) ~ Nu de ·a11-

de1·e hinnen de gemeente aanwezige ·open
ba,·e lagere schol,m, op te groote afstanden 
van de buu,·tschap, waa,·in de onderhavige 
school ligt, zijn gel egen dan dat de leerlin
·gen dezer school naa·,: die scholen zouden 
kunnen overgaan, _en tusschen de betrokken 
gerneente en een aangrenzende geen gemeen
schappelijke regeling, als bedoeld in a,·t. 19 
4e lid, bestaat , hebben Ged. Staten ten on
r echte goedkeuring onthouden aan een raads
besluit ex art. 22. bis 2e l id. 15 October. 

- Besluit tot regeling van de inrichting, de 
wijze van verkiezing , van de leden en de 
verdere bevoegdheden. van de oudercommis
siën en van de oudertaden, bedoeld in arti
kel 20 der Lager-onderwijswet 1920. 

S. 374. 24 October. Blz. 525 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 31 December. 1920, S. 953, hou
dende .voorschriften omtrent de uitvoering 
van de artikelen 72 tot en met 86 der Lager
onderwijswet 1920. 

S. 375. 31 October. Blz. 527. 
- Koninklijk bes.luit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 22 bis j 0
. art. 19.) - Te,·echt heb

ben Ged. Staten goedkeuring onthouden aan 
een raadsbesluit . ex a,·t. 22 -0is 2e lid, nu 
geen der ~1 l eerling P.n rneer dan 4 k .. m" van 
de hoofdschool in het do,·p ve,·wijderd woont, 
en zij zonder bezwaar die school langs een 
uitstekenden weg kunnen beniken. 

29 ,October. 
- Koninklijk öesluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 22 bis j 0
• art. 19.) - De instand

houding der onderhavige school wo,·dt k1·ach
tens art .. 1-9 gevo.rderd, nu diegenen d e,· 
ouders, die .in den mntre.k de.1· scho.ol wonen 
hun kinderen ,.t en getale van 33. naar 1.e 
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naastbijzijnde openbare scholen 1noeten zen
den, wam·heen de afstand voor 13 l eerlin gen 
meer dan 4 k.m. bedraagt. il9 Octob er. 

- Ko ninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 5e l id [nieuw]). - In een ge
schil omtrent de to epassing van art. 101 5e 
lid (nieuw) moet worden beantw~ord de 
vraag op welk bedrag is te stell en het be
drag pe1· l eerling, dat voldoende moet wor
den geacht voor de redel ijke behoeften van 
een normale school in de onderhavige ge
meente. D e t erzake geraadpl eegde organen 
van het Rijksschooltoezicht komen aan de 
hand van eenige aan de ervaring ontl eende 
normen en in aanmerking nemend de leer
l ingenaantallen en de schoolruimten in de 
bijzondere scholen in deze ge11ieente tot een 
schatting van bedo eld bedrag per l eerling 
van f x . ·R ekening houdende met de bedra
r1en, die volgens opgaven van het gem eente
bestuur de schoolbesturen de laatste ja,·en 
voor hunne scholen noodig hebb en gehad, 
acht de Kroon deze schatting aanvaardbaar. 

31 Octo ber . 
- Arrest van den H oogen R aad. ( W et Raden 

van B ero ep m·t . 16 ; Lage,· Onde·rwijswet 
artt. 61l-67.) - E en door den Directeur der 
Gemeentebelastingen, tijdens de gelding 
eener anders luidende (imm ers sl echts de 
ouders, die de ouderlijke macht uitoefen en, 
aansprakelijk stell ende. R ed.) verorde ning, 
aan den Voogdijraad gegeven verklaring, 
dat een bij belanghebbende inwonend en 
cloor hem verzorgd wordend kleinkind kos
teloos op de lagere school werd to egelaten 
en dat de grootouders niet voor schoolgeld 
zouden worden aangeslagen, verl eent geen 
vrijst elling voorgo ed aan de grootouders van 
het betal en van schoolgeld voor voo1·m eld 
minderjarig kind, daar de desbet1·e ff ende 
verordening door de bevoegde autoriteit kan 
veranderd worden, zooals in casu ook is ge
schiedt. - Indien twee verzoekers gezamen
lijk in beroep kom en tegen de beschikking 
van den I ns11ecteur, waarbij de aan den ee1'
st en verzoeker opgelegde aanslag is gehand
haafd, moet de R. v . B . den tweeden ver
zoeker in dat beroep niet-ontvankelijk ver
klaren. 
klaren. 2 Nov ember. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Layer On
derwijswet artt. 62-67.) - Van " verlaten" 
van een school in den zin van art. 8 van de 
V erordening op de invordering van school
geld voor het volgen van het lager onder
wijs in d e g em . A rnh eni kan niet worden 
ges proken reeds op het tijdstip, waa,·op een 
ouder een kind, dat in een volgenden cursus 
de school nie t meer zal bezoeken, nog •vóór 
het einde van den loopenden cursus de 
school niet lan ger do et bezoeken zulks hoe
zeer dat kind als l eerling van de school tot 
het einde van den cursus ingeschreven blijft 
en naai· de wet ingeschreven moet blijven. 
I n zoodanig geval kan van verlaten van de 
school eerst bij het einde van den cursus 
sprake zijn. - Waar S van belang hebbende's 
kinderen leerling waren van de school , is het 
bedrag van de wegens het door een de,· kin
deren de school verlaten te verleenen ont
heffin g te1·echt berekend naar het schoolgeld 
voor den derden l eerling. - Een r edelijke 

uitlegging van art . 8 brengt mede, dat de 
ontheffing wordt berek end naar het bedrag, 
hetwelk de aanslag minder zou zijn geweest, 
indien het kind, dat de school heeft verla
ten, in den aanslag niet opgenomen ware 
geweest. - Dit bedrag nu is te stellen op 
dat voor een d erden l eerling, waar, bij ont
stentenis van het oudste kind, het tweede en 
derde kind als eerst e en tweede leerl ing zou
den zijn beschouwd. 2 No vember. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 101ter ). - T erecht heeft de M i
nister de vergoeding vas tgesteld op een hoo
ger bedrag dan door den Raad was bepaald, 
daar het R ijksschoolto ezicht de exploitatie
kosten voor de onderhavige school over het 
loopende jaar, bij zuinig beheer, volgens 
een bepaalde specificatie heeft geraamd op 
een zeker bedrag , en niet is aangetoond, 
noch van elders is gebl eken, dat deze 1·a-
1ning t e hoog zou zijn. 3 No vemb er 

- K oninklijk besluit. (Lag e·r Onde1·wijswet 
1920 art. 101 ter ). - Daa1· aan het gebouw 
der school noodzakelijke onderhoudsvoorzie
ningen dienen te geschieden, waardoor het 
bedrag , dat het schoolb es tuur per l eerling 
in 1938 zal behoeven, hooger zal zijn dan 
het bedrag, dat de gemeenteraad krac htens 
art . 55bis hee f t vastg es teld, doet zich het 
geval voor, bedoeld in art. 101ter, en hee ft 
de M inis ter t erecht de ve,·goeding op een 
hooger bedrag per l eerling vastgesteld. 

S November. 
- Koninklijk besluit. ( Lage1· Onderwijswet 

1920 art. 101ter ). - T er echt heeft de M i
nister de vergoeding vastgesteld op een hoo
ger berlrag dan door den R aad was bepaald, 
daar aan de onderhavige school de voorraad 
leenniddel en gel eidelijk vernieuwin(I behoeft 
en het zeer wenschelijk is, dat het gebouw 
d er school in- en uitwendig wordt geve1·fd. 

7 Novemb er. 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 A1·t. 19 j 0
. a,·t. 17. ) - E en besluit ·van 

Ged. Staten 01n niet over t e gaan tot een 
maatregel, als bedo eld in art. 19 5e l id, kan 
niet worden aange1nerkt als een besluit van 
dit college, krachtens deze wet geno1nen, 
zoodat daarvan niet ingevolge art. 17 be
roep op de Kroon openstaat. 8 No vember. 

- K oninklijk beslui t. ( Lager Onderwijswet 
1920 Art. 71l j 0

• a1·t. 75). - Nu de gebreken 
aan de bes taande el ectrische gel eidingen een 
gevolg zijn van slijtage, 1noet verbeterinq 
daarvan niet als verandering van inrichtinq 
doch als gewoon onderhoud worden aange
m erkt , waarvan de kosten uit de vergoedinq 
ex a,·t . 101 behoo1·en t e wo1·den bestreden. 
- Vo or aanl eg van het tweeg1·o epensysteem 
voor rle el ec trische gel eidingen, die op last 
van het P ?'Ov. Electrisch B edrijf m oet w01·
den aangebracht, behoo1·t de in art. 72 be
do elde medewerking te worden verl eend . -
Daar de verlichting van een klasse-lokaal 
door vier pendels 1net lampen van voldoende
l ichtsterkte aan redelijke eischen beant
woordt, gaat de aanvrage 011, m edewerking· 
voor het aanbrengen van een ande1'Soortige 
verlichting de normale eischen te boven . 

8 Nove,nber. 
- K oninklijk besluit. (Lager Onde1·wijswet 

wet 1920 a1·t. 51). - Voor appellant , gewe-
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zen onderwijze,· bij het neutraal bijzonder 
onderwijs, kan een aanstelling, zij het tijde
lijk, als onderwijzer bij het openbaar onder
wijs niet geacht worden ,net zijne persoon
lijkheid en omstandigheden te strijden of in 
verband daarmede voo,· hem niet of min
der passend zijn. T erecht is dus de Minister, 
na weigering van appellant om een tijdelijke 
bet?-ekking bij het openbaar onde,·wijs te 
vervull en, tot vermindering van diens wacht
geld overgegaan. 9 Nov em ber. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72 j 0

• art . 75). - D e inrichting 
van een Se le erjaar overschrijdt op zichzelf 
niet de normale eischen. Al zal het in dit 
leerjaar te geven onderwijs er vooral op ge
richt zijn, den l eerlingen pmctische kennis 
bij te brengen, die zij in hun later leven 
noodig hebben, en zal het eenigermate paral
l el loopen ,net het onde,-richt in het l e 
l eerjaar van de Industrieafdeeling eener 
Huishoud- en Industrieschool, zoo bestaat 
toch tusschen de l eerplannen en l esroosters 
der beide onderwijsinrichtingen een aanmer
kelijk ve,·schil en kan aan het onderwijs in 
het voorgenomen Se leerjaar het ka,·akter 
van lager onderwijs, voorzoover het geheel 
of gede elt elijk uit openbare kassen wordt be
kostigd, niet worden ontzegd. 

12 Novem ber. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 

1920 Art. 72 jis. artt. 75 en 76). - Nu de 
gemeenteraad verzuimd heeft, omtrent eeni
ge punten van een verzoek ex art. 72, niet 
samenhangend met andere punten, waa·rom
trent een afwijzende beschikking is gegeven, 
tijdig te beslissen, moet hij geacht worden 
omtrent deze punten tot rn edewerkinr1 te 
hebb en be.,l oten. - T erecht heeft de Raad 
medewerking geweigerd tot het inrichten van 
een kooklokaal vooi· een school voor u.l.o., 
aangezien onde,·wijs in het vak "koken" -
dat naar zijn aard als nijve,·heidsonde,·wijs 
is te beschouwen - niet kan worden aange
merkt als lage,· onderwijs in den zin der 
wet, en dus door inwilliging van het ver
zoek de "norrnale eischen" zouden wo,·den 
overschreden. 12 November. 

- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 ter). - Daa,· in art. 101 bis is 
aangegeven, in welke gevallen een school
bestuur bepaaldelijk recht kan do en gelden 
op vergoeding van het salaris van vakleer
krachten, kan in het onderhavig geval, waar
in zoodanige aanspraak niet bestaat, de beloo
ning der handwerkonderwijz eres uit de in 
art. 101 bedoelde vergoeding slechts voor
zoover die vergoeding toereikend is worden 
gekweten, en kan deze belooning niet tot 
•verhooging van het bedrag der vergoeding 
aanleiding geven. Ook de belooning voor de 
na-akte dient buiten beschouwing te blijven , 
wijl de goede gang van het onderwijs aan de 
school de aanwezigheid van een l eerkracht 
in het bezit van deze akte niet noodzakelijk 
•vord ert. T erecht is dei-halve het verzoe k van 
het schoolb estuur om to epassing van art. 
101 ter afgewezen. 19 No ve,nber. 

- Koninklijk B esluit . (Lager Onde,·wijswet 
1920 a,·t. 22 bis j 0

• art, 19 ). - Nu van de 
29 l eerlin gen der onderhavige openbare la
gere school bij opheffing daarvan 15 afstan-

den van 3 à 4 kilometer en 4 afstanden van 
m eer dan 4 kilometer zouden moeten af
leggen om de school in een naburige ge
meente te bezoeken, t erwijl bovendien geen 
openbaar vervoermiddel aanwezig is, waar
van d e kinderen gebruik zouden kunnen ma
ken, en bij gebreke van een ,·egeling als be
doeld in art. 19 4e lid de to elating der kin
de,·en op de school in de naburige gemeente 
niet verzekerd is, hee ft de Raad terecht be
slist, dat de instandhouding der school wordt 
gevorderd. 30 Nov ember. 

- Koninklijk B esluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 101ter). - To en de Raad besloot 
om eventueel tegen een besluit van den Mi
nister tot verhooging der vergo eding in be
ro ep ia gaan, was dooi· den M inister te de
zer zake nog geen beslissing genomen. B. 
en W. die het adres, waarbij het gemeen
tebestuur in beroep kwam, hebben ingediend 
te,· uitvoering van bedoeld raadsbesluit, kun
nen niet geacht worden ingevolge art . 101ter 
namens den Raad bij de Kroon in be,·oep te 
zijn gekomen. Daaraan doet niet af, dat na 
afloop van den bero epstermijn de Raad an
dermaal besloten hee ft, in beroep te kom en. 
B. en W . zijn dus in het door hen ingesteld 
be1·oep niet-ontvankelijk. 3 D ecember. 

- Koninklijk B esluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 73). - Aan het feit, dat niet aan
nemelijk is gemaakt, dat het schoolbestuur 
ten tijde van het indienen van d e aanv1·aag 
redelijkerwijze niet mocht aannem en, dat de 
door appellanten bedoelde kinderen de op 
te richten school zouden bezoe ken, kan niet 
afdoen, dat door het instellen van be,·oep 
de opening der school is vertraagd. - De 
omstandigheid, dat eenige ouders hun hand
teekeningen hebben teruggenomen, is van 
geen invloed, nu het schoolbestuur eerst na 
de indiening der aanvrage van dit feit ken
nis heeft gekregen. - De omstandigheid, 
dat eenige kinderen een gi·ooter en afstand 
zullen hebben af t e l eggen dan naar de 
thans door hen bezochte bijzondere school 
is niet ter zake dienende, daar zulks bij de 
to epassing van art . 73 , 4e lid sub b van 
geen belang is, t erwijl vaststaat, dat de af
stand van de woningen deze,· kinderen tot 
de door hen bezochte, gelijksoortige, bijzon
dere school meer dan 4 km. bedraagt. 

5 D ece1nbe1·. 
- Koninklijk B esluit. (Lag er Onderwijswet 

1920 Art. 103 (nieuw). - D e wet kent niet 
eene vermindering van het voorschot op de 
vergoeding, berek end op de in het 6e lid 
van art . 103 aangegeven wijze, met de ver
moedelijke opbrengst van het door het school
bestuur te innen schoolgeld. De verreke
ning van dit schoolgeld geschiedt uitslui
tend op de wijze, bij a,·t. 101 "Ie lid aange
geven . 5 D ecember. 

- Koninklijk B esluit . (Lager Onderwijswet 
1920 art. 13). - B ij de beslissing of er in 
een bepaald geval recht op steun ingevolge 
art. 13 bestaat, moet, in verbancl ,net de in 
het lle lid sub c gebezigde uitdrukking "be
gaanbaren weg", worden ui tgegaan van de 
in dit geval ter beschikking staande wegen, 
zoodat, waar de woningen der kinderen nu 
eenmaal zoodanig zijn gelegen, dat geen en
kele school voor hen bereikbaar is zonde,· 
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h~t overstefcen van een waterweg, en deu 
waterweg derhalve noodzakelijkerwijze deel 
1noet uitmaken van den door deze kinderen 
af te leggen weg, de gemeenteraad bij zijne 
beslissing terecht is uitgegaan van den kort
sten, 1neest b,egaanbaren en veiligen weg, 
. welke er voo.r de kinderen mogelijk is . -
Het feit, dat het afleggen van den weg te 
water voor appellanten onvermijdelijke kos
ten medebrengt doet niet ter zake, nu art . 
19 het recht op steun slechts geeft voor het 
r1eval , dat de school op een afstand van ·,neer 
dan 4 km is gelegen van de woningen der 
kinderen. 14' Dece1nber. 
- K oninklijk B esluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 17 ). - De bevoegdheid om inge-
11olge art. 17 voor de gen,eente bij de Kroon 
in beroep te kov,en, staat aan den Raad. Nu 
het onderhavig beroep. is ingesteld door B. 
en W., zonder daartoe door den R aad te 
zijn gemachtigd, en niet is gebleken, dat de 
]laad in het algev,een overeenko1nstir1 art . 
212 gemeentewet zijn beroepsrecht door B . 
en W . doet uitoefenen, zijn B . en W . in hun 
be,·oep niet-ontvankelijk .. Daaraan doet niet 
af, dat later. ~ij raadsbesluit alsnog ,nachti
ging is verl eend, alreeds wijl op dien datum 
de te,·mij" van beroep was verstreken. 

15 Dece,nber. 
- Koninklijk B esluit. ( Lage,· Onderwijswet 

1920 Art. 89 j 0
• art. 28). - T erecht heeft de 

Minister aanleiding gevonden tot toepassing 
van art. 89 4e lid j 0

• art. 28 Be lid, nu het 
aantal leerlingen der school, dat over 1997 
gemiddeld 82 bedroeg, in 1998 is gedaald 
tot gev,iddeld · 72, zijnde vrij aanzienlijk be
neden het grensgetal van 81, waa,·bij een 
tweede onderwijzer van bijstand is vereischt; 
zulks n,ede in verband ,net het f eit, dat 
,net ingang van 18, Aug. 1938 aan een der 
aan de school verbond.en onderwijzers eervol 
ontslag is verleend . 16 December. 

- A1nst van den H oogen Ra.ad. (Wet L. 0. 
1920 art. 104). - Op juiste gronden hee f t 
het H of besl ist, dat in genoe1nd art. Tl! bis 
aan het woord "vorderingen" de beteekenis 
toeko,nt van "navorderingen". Hieruit volgt, 
dat het middel tevergeefs klaagt over de al
geheele toewijzing aan Amsterdam van haar 
vorderingen over 1925 en 1926. - De vor
dering over 1922 is echter ten onrechte aan 
Amsterdam toegewezen. Over dat jaa,• 1vas 
in 1925 tusschen partijen afgerekend, waar
doo1·, ingevolge genoemd art. I ll bis, het 
recht "van de schoolgemeenten op nadere uit
keering van d e woonge1neenten vervall en 
wo,·dt verklaard. Bij die opvattin{I is het 

· on·uerschilli{I, zoowel of al dan iet, wat be
treft de , navordering, vóór het in we·rkin{I 
treden van genoe,nde wet op 2 J uli 1929, 
eene rer.htsvorderin{I is ingesteld als of al 
rlan niet eene ad1ninistratieve vorde,·ing vóó1· 
dien datum is gedaan. ( De Hooge Raad doet 
ten principale recht) . - A nders Adv.-Gen. 
Wijnveldt. 30 December. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 19/W 
art. 55 quaterJ. - T en onrechte hee ft de 
Minister art. 55 quater toegepast, nu de hoo
ge kosten der onderhavige schole1t in de eer
ste plaats aan een ,ninder zuini{le exploitatie 
zijn te wijten, de omstandigheid, dat de 
scholen meer lokalen hebben dan voor het 

onderwijs noodig is, de exploitatie er van op 
zichzelf niet abnormaal dum· behoef t te ,na
ken, en het betrekkelijk ge,·ing aantal leer
lingen op zichzelf geen aanleiding geeft om 
dP school als in bijzonde,·e omstandigheden 
vukeerende te beschouwen. 31 December . 

- Koninklijk besluit. (La{ler Onde,-,vijswet 
1920 a,·t. 55 bis). - 'l'en onrechte heeft de 
-Raad op de total e kosten van het openbaar 
lager onderwijs in mindering gebracht de 
kosten van een gebouw, dat bestemd zou zijn 
voor het onderwij s in lichamelijke oefening 
voor leerlingen van alle in de {l e1neente ge
ve~tigde scholen, daar de wet een dergelijke 
vermindering niet kent. W el is het met de 
wet in overeenstemming, dat de kosten voor 
het gymnastieklokaal, welke een gevolg zijn 
van het werkelijk gebruik van dit lokaal 
door derden en die derhalve niet als kosten 
voor het lager onderwijs kunnen worden 
aange1nerkt, bij de be·rekening van laatstb e
doelde kosten buiten beschouwing worden 
gelaten. 91 Dece1nber. 

- Koninklijk best-uit. ( La{ler Onderwijswet 
1920 art . 55 quate1-). - H et is voor de to e
passing van a,·t. 55 quate,· onverschillig, of 
het betreft de eeni{le in een gemeente be
staande openbare lagere school, dan wel 
eene openbare lagere school, naast 1neer zoo
danige in de gemeente bestaande scholen. -
Als "bijzondere omstandigheid" kan niet 
gelden het enkele feit, dat de school slechts 
door een gering aantal leerlingen wordt be
zocht, in verband waarmede de kosten, pe1· 
l eerling berekend, een hooger bedrag aan
wijzen, dan bij een grooter leerlingental. het 
geval zou zijn geweest . 31 Dece,nber. 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 1920 
art. 101 5e l id (nieuw).) - Al heeft de 
Minister kmchtens art. 55 quater bepaald, 
dat de eenige openba,·e school in de ge
m eente buiten aamnerking zal worden gela
ten voor de toepassing van a,·t. 55 ter, zoo 
volgt daaruit nie t, dat deze school voor de 
toepassing van art. 101 5e lid als een niet 
bestaande school zou mogen worden aange-
1nerkt. De Raad hee ft dus ten onrechte art. 
101 5e lid toegepast; hij had moeten to e
passen art. 55 bis l e lid. 31 Decem ber. 

- Koninklijk besluit. ( Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 72 j 0 art. 75 en art. 82). - De 
aanvraa{I vindt, voorzoover de aanschaffing 
van de daarin bedoelde n·ieuwe l.eermiddel en 
reeds heeft plaats gehad, geen steun in a,·t. 
72, aan{lezien ten aanzien van dit, reeds aa11 -
gescha/te, gedeelte der aanvraag niet meer 
kan worden voldaan aan art. 82 j 0

• a,·t. 77-
81. - Daa,· de school beschikt over een zee,· 
goed bruikbare methode voor het aanvanke
lijk leesonderwij s en nog geenszins vaststaat , 
dat de door het schoolbestuur gewenschte 
nieuwe l ees1netl1ode inderdaad de voorkeur 
verdient boven de be.~taande, zouden door i11-
williging der aanvraag de "normale eischen" 
worden overschreden. 31 Dece,nber. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 A rt. 72 j 0

• art. 75). - T erecht is mP· 
dewerking geweigercl voor het aanbrenge1t 
van een portiek of overdekte speelplaats bij 
een school, op grond dat aan de school geen 
onderwijs in l icha,nelijke oefening wordt ge
geven ; en slechts en kel e l ee,·lingen tusschen 
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de schooltijden in de school overblijven, zoo
ilat de "normale eischen" zouden worden 
overschreden. 81 Decemb e,·. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art . 55 quater ). - Nu mo et worden 
aangenomen, dat de hooge kosten voor ver
lichting, verwarming en schoonhouden van 
het schoolgebouw het gevolg zijn van een 
m inder zuinig beheer, aangezien deze kosten 
aanmerkelijk zouden kunnen worden gere
duceerd door het be.trekkelijk gering aantal 
l eerlingen in één lokaal onder te brengen, 
en het enkel e f eit , dat een school door een 
gering aantal l eerlingen wo,·dt bezocht, zoo
dat het gemiddeld bedrag der exploitatie
kosten hooger is dan bij een grooter aantal 
het geval zou zijn geweest, niet kan worden 
aange,nerkt als een "bijzondere omstandig
heid" , als hoedanig ook niet kan gelden het 
feit dat de gemeente noodlijdend is, hee ft de 
M inister terecht afwijzend beschikt op het 
verzo ek van het gemeentebestuur om toepas
sing van art . 55 quater. 31 December. 

- Koninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 
19'!! 0 art . 101 lrr ). - Nu gebleken is, dat de 
door het schoolbestuur bedoelde en inmid
dels ,·eeds uitgevoerde voorzieningen aan 
het schoolgebouw zeer noodzakelijk war-en, 
en de jaarlijksche kosten wegens brandstof
fenverb,·uik h.ooger dan norrnaal ,noeten wor
d en gesteld in verband m et de afgel egen 
ligging d er school en het daardoor veroor
zaakt duurder vervoer, bestaat er reden tot 
toepassing van art. 101ter. 81 December. 

Ongevallenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 21 November 1928, S. 425, hou
dende vaststelling der voorschriften betref
fende de inrichting van het ongevallen
register, bedoeld in artikel 80d, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921. 

S. 882. 20 April. Blz. 389_ 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk besluit van 23 Januari 1923, 
S. 23, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 88, eerste en tweede lid, en 89 , 
tweede lid, der Ongevallenwet 1921, zooals 
dat is gewijzigd bij Koninklijk ·besluit van 
8 Januari 1925, Stbl. n°. 6. 

S. 850. 4 Mei. Blz. 376. 
- Arrest van den H oo gen Raad. ( Ongevallen

wet 1921 art. 95. ) - De vordering, welke 
de wet in art. 95 Ongev.wet 1921 aan den 
risicod,·ager gee ft, is niet de op deze ove,·
gegane, op h.et gem eene recht steunende, 
schadevordering van het slachtoff er van h.et 
ongeval, doch. eene zelfstandige vo,·de,-ing 
tot voldoening aan den ru;icodrager van het
g een deze aan he t slachtoff er ing evolge de 
bepalingen van de Ongevall enwet heeft uit
betaald. De schadestaat-procedure kan hier 
r,een toepassing vinden. 

8 December. Blz . 67 4. 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 2-2 November 1928, S. 429 , hou
dende vaststelling van de regelen voor het 
stellen van zekerheid, als bedoeld in artikel 
80i, tweede 1 id , der Ongevall enwet 19 21 , 
zooals dat laatstelijk gewijzigd is bij Ko
ninklijk besluit van 15 December 1936 (S. 

n°. 888) . S. 885. 
- Wet tot wijziging 

S. 804. 
Ontelg·enlngswet. 

16 November. Blz. 806. 
der Ongevall enwet 1921. 
15 December . . Blz. 940. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Onteig.wet 
art. 40.) - De door de R echtb. gevolgde 
berekening van de schadéloosstelling is on
juist . Immers, de R ech.tb. heeft alle facto
ren, die bij de exploitatie als bouwgrond 
een waarde verminderenden invloed zullen 
hebb en ten voll e laten werken en daarna 
diezelfde /actoren wederom doen gelden bij 
de waardeberekening· van een ander stuk 
grond. - Ook de berekening van de inko
menschade is onjuist, daar de R echtb. bij 
de bepaling daarvan ten onrechte geen be
drag en aan rente in mindering heeft ge
bracht . - De Hooge Raad, . ten principale 
rechtdoende, stelt de aan ve,·weerde,· toeko
mende bedragen vast. [Dit l"aatste anders 
Proc. -Gen. Besier, die tot verwijzing con
cludeert.] 19 Januari. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Onteig.wet 
artt. 39 , 54a.) - De stelling der R echtbank 
- zie de zeer uitvoerige motiveering in het 
arrest H. R . {Red.) - dat de hoegrootheid 
van de schadeloosstelling wegens de ont
eigening in geval van voorloopige inbezit
neming moet worden berekend naar het 
tijdstip van deze inbezitneming, is onjuist. 
Beslissend is, ook bij voorloopige inbezit
neming, de toestand op het oogenblik, 
waarop de eigendom aan de onteigende 
partij wordt ontnomen. - Hoewel het mid
del, dat tegen voormelde stelling opkomt, 
dus gegrond is, is de aangevallen uitspraak 
toch juist, daar het nadeel, voorzoovcr de 
onderhavige post vergoeding geeft, ook zon
der de voorloopige inbezitneming geleden 
zoude zijn, terwijl het in dit opzicht ook 
niet ter zake doet, dat bedoelde schade nu 
eerder is ingetreden dan zonde,· voorl. in
bezitneming het geval zou zijn geweest. -
Bovendien l eidt toepassing van de gedachte, 
welke aan art. 39 Onteigeningswet ten 
grondslag l igt, tot hetzelfde resultaat. -
Anders Adv.-Gen. van L ier, die evenzeer de 
grief van het m iddel gegrond acht, doch 
van oordeel is, dat dit tot vermindering van 
de door de R echtb. vastgestelde schadeloos
stelling moet leiden. 26 Januari. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het uitbreiden van het militair 
oefenterrein, genaamd "de Woensdrechtsche 
Heide" , gelegen in de gemeente Woens
drecht, met een gedeelte van "de Wouwsche 
Plantage" , gelegen in de gemeente Bergen 
op Zoom. S. 1300. 7 Februari. Blz. 188. 

- Arres t v a n d en H oo g ero Raad. ( On t ei g.wet 
artt. 40, 50). - H et cassatiemiddel gaat uit 
van ee.n verkeerde l ezinr, van de beslissing 
der R echtb., also f eene andere waardeering 
dan die op de basis van wegaanleg rechtens 
zoude zijn uitgesloten. Ook is onjuist de op
vatting van het middel, dat de deskundigen 
de te onteigenen en de overblijvende per
ceel en hebb en beschouwd als één complex, 
dat als een geheel zou worden ve,·kocht. -
Anders Proc.-Gen . B esie,·, 11iet betoog, dat 
de R echtb. ten on1·echte de · te onteigenen, 
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voor wegaanl eg beste1nde, perceelen afzon
derlijk als zoodanig hee ft gewaardeerd , en 
-voorts m et beroep op H . R . 5 Dec . 1934 W . 
12854, C. V. 1934 , blz. 462 . 

2 Maart, blz, 645. 
- A rrest van den Ho ogen Raad. (Wet ont

eig. art. 40 ; Woningwet • a,·t. 36). - E en 
fo r meel oveerenkomstig de wet tot stand ge
kom en uitbreidingsplan is, behoudens latere 
wijziging voor een ieder onaantastbaar en 
kan, wat zijn inhoud betre f t, door den bur
gerlijken rechter niet aan de wet worden ge
to etst . - H et betoog, dat, bij eene onwettig 
t e achten beste1n11iing van den g1·ond tot 
landbouwdoel einden, eene gevraagde bouw
vergunning niet geweigerd zou niogen wor
den en dus bij de vraag, of de ·te onteigenen 
grond al8 bouwterrein is aan te merken, m et 
die bestemniing geen ·rekening 1nag wo1·den 
gehouden, faalt, daar B . en W. , volgens art. 
6 W oningwet, de bouwvergunning moeten 
weigeren, indien het plan, voor welks uit
voering zij wordt gev1·aagd, afwijkt van een 
goedgekeurd plan van uitbreiding. H et is 
dus onjuist, in verband ,net eene bouwver
gunning, den grond voor het heden als bo·1tw· 
t errein aan te merken. - De klacht over 
onbegrijpel ijke en t egenstrijdige motiveering 
- eenerzijds de tegenwoordi ge bestemming 
voor landbouwdoel einden en anderzijds be
stemming ·tot bouwgrond in de naaste to e
komst - is ongegrond. - De grie f, dat 
de R echtbank zou hebb en miskend, dat 
de waarde van grond, welke in de naas
te to ekomst zal kunnen worden bebouwd, 
hoo ge,· 1noet wo1·den ges teld dan de waarde 
van grond ten aanzien van welken sl echts 
eene kans bestaat, dat hij tot bouwterrein 
bestemd zal wo,·den, betreft een ,·egel van 
zuiver j eitelijken aard, waarvan miskenning 
niet met vrucht in cassatie kan worden be
weerd. 9 Maart, bl z. 648. 

- A rrest van den H oogen Raäd. ( Onteig.wet 
a1·tt. 39, 40.) - Art. 39 Onteig.wet- vormt 
eene uitzondering op den hoofdregel, dat de 
schadel onsstelling wordt berekend naar het 
tijdstip der onteigening. H et kan ook be
trekking hebben op besteniniingsveranderin
gen. H et mist echter to epassing, wanneer 
door die veranderingen de schadeve1·goeding 
niet wordt verhoogd, gelijk ten deze is vas t
gesteld. D e grief t egen de beslissing der 
R echtb ., dat aan de onteigende partij in
kom enschade op de basis van beleggings
ob ject mo et worden vergoed, is derhalve on
juist. 23 M aart. 

- A rrest van den H oogen Raad. ( Onteig .wet 
art. 38). - In het tweede lid van dit artikel 
zijn onder "e,·ven" de gebouwde eigendo,n
m en nie t begrepen. - A nders Adv .-Gen. 
B erger. il3 Maart . 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Onte·ig.wet 
art . 40). - B ij de bepalin g der schadever
goeding hee ft de R echtb. geen rekening ge
houden ,net de kosten van aansluiting aan 
het riool. - Ook is de wij2e , waal'O p de 
R echtb. de waardeverniindering van het 
overblijvende hee ft berekend, niet juist. -
B ovendien hee f t de R echtb . geen enkel be
drag uitgetrokken voor eventueele bedrijfs
schade. - V onnis vernieti gd. Proceskosten 
in cassatie ger ese1·veerd. 22 Jul i . 

- A,·rest van den H oogen Raad. ( R v. artt. 
358-429 ; Onteig.wet art. 40) . - Nu de 
onderwerpelijke onteigening niet geschiedt 
in het bf.lang der vol ksh-1tisvesting, moet -
gelij k dt R echt b. m et juistheid hee ft over
wogen - bij de bepaling van de waarde 
van het t e onteigenen perceel ,net den in
vlo ed van het te Apeldoorn bestaande u i t
breidingsplan rekening worden gehouden. -
De R echtb. kent , behalve eene vergoeding 
gesteld op de verkoopwaarde, nog een aan
vull end bed1·ag toe om ter vervanging van 
het onteigende een nieu w woonhuis te kun
nen stichten, zulks op grond, dat de waarde 
door het uitbreidingsplan zoo zee r gedrukt 
wordt, dat de eigenaar op ve1Te na niet 
schadeloos gesteld zoude zijn ( waarde pe1·
ceel f 8900 + f 900 verhuiskos ten + f 16000 
aanvullend bedrag, R ed.) . - Deze besl issing 
is niet te aanvaa,·den en de grie f van het 
door de ge,neente Apeldoorn aangevoerde 
cassatieniiddel is dan ook juist. Hier wo1·dt 
een woonhuis onteigend. Van persoonlijke 
schade des eigenaars, geleden door derving 
van het gebruik e1·van, is in di t geding geen 
sprake. Op een bed1·ag om een nieuw ge
bouw te stichten hee ft hij geen recht. - De 
omstandigheid, dat de gemeente vroeger een 
ander standpunt hee ft aangenomen, kon haar 
niet bel etten in cassatie op haar r echtsdwa
ling terug te komen . - D e H. R . stelt, ten 
principal e rechtdoende, het bedrag der scha
delo osstelling vast op f 9800 (8900 + f 900 ) 
en ve,·oordeelt eische1· in de kosten van eer
sten aanleg en cassatie . - Anders A.dv.-Gen . 
H olsteyn. 22 J ul i . 

- W et rot verklar ing van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen , erfdienst
baarheden en andere zakelijke rech ten , noo
dig voor en ten behoeve van het stichten 
door het Burgerlij k Armbestuu r te Maas
tricht van een ziekenhuis op terre inen aan 
en in de omgeving van de n Brusselschenweg 
a l daar. S. 1301. 4 Augustus. ' Blz. 390. 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( Onteig.wet 
a,·t . 40) . - T en onrechte hee ft de R echtb. 
vergoeding toegekend van kosten voor het 
bouwen van een nieuw huis en voor de in-
1·ichting van een tuin. - Veroordeelin g van 
verweerder in de kosten van cassatie . ( A n
ders Adv.- Gen . R o1nbach. ) 26 Augustus. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Onteig.wet 
a,·t. 40 ). - Onde,· de we,·kel ijke waarde, in 
art. 40 Onteig.wet bedoeld, kan niet worden 
begrepen de waa,·deve1·m eerdering tewee g
g e bracht door niets a nde1·s dan hetg een d e 
onteigenaar zelf aanlegt. D e R echtb. hee f t 
derhal ve t erecht bij de waardeering van de 
te onteigenen perceel en de gevolgen van 
het B oschplan - de " niiddellijke" en de 
,, onm iddellijke" gevolgen, vol gens de des
kundigen - te,· zijde gelaten. 

26 Augustus. 
- W et t,ot verk laring van het a lgemeen nut 

der onteigen ing van perceelen , e rfdi enst
baarheden en a nde re zake lij ke rechten, 
noodi g voor en ten behoeve van het u it
bre iden van de bureel ruimten de r provin
cia le gri ffi e van Zeeland en van de gele
genhe id tot bewar ing van a rchiva li a in het 
Rijksarchiefclepót in Zee land, te Midde l
burg. S . 1302. 22 December. Blz. 646. 
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Oorlogszee- en -Iuchtvaartverzekerlngswet. 
- Wet, houdende machtiging tot het aangaan 

in de tegenwoordige buitengewone omstan
digheden van verzekeringsovereenkomsten op 
het terrein van de scheepvaart en de lucht
vaart. (Oorlogs-, Zee- en Luchtvaartverzeke
ringswet 1938.) 

S. 639. 30 September. Blz. 563. 
Openbare vervoermiddelen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (R egle,nent 

Autovervoer Personen art. 37.) - Bij over
treding van het verbod van art. 37, lid 1 
R eglement Autovervoer personen door een 
N. V . is niet de directeur daarvoor straf-
1·echterlijk aansprakelijk, ook al nee,nt hij 
in feite de beslissing tot exploitatie en heeft 
hij den eersten stoot tot uitvoerina dier be
slissing gegeven, daar de directeur, aldus 
optredende , niet zelf exploiteert, doch slechts 
in dienst der N . V . die handelinaen ,,er
richt , welke voor de exploitatie noodig zijn. 
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
den directeur voor die handel ingen mag al
l een worden aanaeno,nen, als zij berust op 
eene uitdrukkelijke wetsbepaling, hetgeen 
hier niet het geval is. [Aldus ook Adv.-Gen. 
B erger, die nog een betoog van gereq., al -~ 
zou art. 37 verbindende kracht missen, be• 
strijdt .] 21 Februari . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regle
ment Autovervoer Personen. 

S. 565. 3 Juni. Blz. 233. 
- Besluit tot plaatsing in het Staatsblad van 

den tekst van het Koninklijk besluit van 12 
Januari 1937, S. 562, tot invoering van een 
vergunningsstelsel voor het exploiteeren van 
motorrijtui gen tot vervoer van personen 
( ,,Reglement Autovervoer Personen"), zoo
als dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 3 Juni 1938 (Stbt n°. 565). 

S. 569. 16 Jul i. Blz. 535. 
- Besluit, houdende beslissing op beroepen 

tegen beschikkingen van Gedeputeerde Sta
ten van Groningen en van Drenthe omtrent 
vergunningen tot het in werking brengen 
van autobusdiensten tusschen Drentsche ge
meenten en de gemeente Groningen. 

S. 2590 . 25 Juli . Blz. 416. 
- Koninklijk besluit. (Regl ement A utovervoer 

P ersonen ar·t . 11). - Onder " belanghebb en
de" is te verstaan hij , die bij de vernietiging 
of verb etering van een beschikking der Com
missie, bedoeld in art. 5, een eigen belang 
hee ft . Als zoodanig kan niet worden aange
m erkt het college van Ged. Staten, dat 
sl echts opkomt vo01· de belangen van bij het 
verkee,· belanghebb ende privaatpersonen. 
E en gem eenteraad kan wel als "belangheb
bende" worden beschouwd, daar bij de aan
gel egenheid de ge,neente rechtstreeks betrok
ken is. - Nu de onderwerpelijke diensten 
r1ebl eken zijn niet rendab el te zijn, kan van 
de ondernem ers niet worden gevergd de ex
ploitatie tegen hun wil voort te zetten, en is 
dus de Com,nissie terecht op hun verzoek 
tot intrekking de,· hun vr·oeger doo,· Ged. 
Staten verl eende vergunningen overgegaan. 

17 Augustus. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Regl. Auto

verv. P ers. art. ll.) - H et verbod om "her
haaldelijk met een ,notorrijtuig personen te
gen vergo eding ove1· de wegen te vervoeren 

of te do en ve1·voeren" gaat de bij de wet 
van 29 November 1935, S . 685 aan den Ko
ning gegeven bevoegdheid te buiten en is 
mitsdien niet verbindend. - Anders Adv .
Gen . R01nbach. 5 D ecem be,·. 

- Koninklijk B esluit. ( R egl ement autove,·voer 
personen Art. 9 j°. art. 11). - E en verzoek 
om overdracht van een autobusve,·gunning 
behoort niet te worden geweigerd, tenzij 
bijzondere redenen, in het bijzonder zooda
nige, welke zijn ontleend aan de geschikt
heid van dengeen, aan wien de ve,·gunning 
wordt overged,·agen, zich daartegen ve,·zet
ten. Tegen ongewenschte concurrentie m et 
de Ned. Spoorwegen kan bij de go edkeuring 
van de dienstregelingen en de tarieven wo1·
den gewaakt. D e vraag , of aan d en ove,· te 
dragen dienst, waarvoor ve1·gunning is ve,·
l eend, behoeft e bestaat, kan in dezen 
stand de,· zaak geen punt van overweging 
uitmaken. H et gaat niet aan, ,net het oog 
op de mogelijkheid van ingrijpende wijziging 
van den verkeerstoestand na 1940 thans par
tieel in te grijpen in den bestaanden to estand 
doo·r weigering van een overdracht, waarte
gen op zichzelf geenerlei bezwaa,· kan wor
den gemaakt. 15 December. 

Pachtwet. 
"-- Besluit tot uitvoering van artikel 59 van de 

Pachtwet. (Pachtbureaubesluit. ) 
S. 657. 11 Mei. Blz. 567. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering van 
artikel 58 der Pachtwet. 

S. 248. 25 Juli . B lz. 503. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van het tweede en derde 
lid van artikel 47 der Pachtwet. 

S. 284. 24 Augustus. Blz. 449. 
- Besluit houdende vaststelling van den dag 

van inwerkingtreding van: 1. de Pachtwet, 
S . 1937, n°. 205, voor zoover de inwerking
treding daarvan nog niet is bepaald; 2. het 
Pachtbureaubesluit, S. 1938, n°. 657; 3. het 
Koninklijk besluit van 25 Juli 1938, S. 248, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur ter uitvoering van artikel 
58 de r Pachtwet. 

S. 285. 23 September. Blz. 507. 
- Besluît tot vaststelling van regelen betref

fende de vergoeding van reis- en verblijf. 
kosten en de verdere vergoeding van de niet 
tot de rechterlijke macht behoorende leden 
van de pachtkamers en hunne plaatsvervan
gers. S. 286. 22 October. Blz. 507. 

Pensioenen -ei1 wachtgelden. 
- Besluit tot wijziging van het Ch·ganisatiebe

sluit Rij ksveldwacht, S. 1936 , n°. 241, en tot 
wijziging en aanvulling van het Koninkl ij k 
bes! uit van 24 Maart 1923, S. 108, tot vast
stelling van een a l gemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 49 der Pen
s ioenwet 1922, Staatsblad 240. 

S. 246. 23 M aart. Blz. 217. 
- Koninklijk besluit.- ( Wet van 28 M ei 1925 

S. 216 Artikel LXXXVll). - De bedoeling 
van art . LXXXVll is niet, van beslissingen 
van B . en W. omt,·ent de to ekenning van 
wachtgelden, waarop krachtens eene gemeen
telijke wachtgeld,·egeling aanspraak wordt 
gemaakt, beroep op de Kro on le geven. 
Daaromtrent behoort door den bij de A mb-



'Al:.PH ABETISCH REGISTER 1938 '72 

tenare,nwet 1929 aangewezen rechter een be
slissing te worden gegeven. - Nu appellante . 
in aanmerking komt voor vervroe-gd ouder- ; 
domspensioen, zijn er {}een termen om haar 
bovendien een 1vachtgeld toe te kennen. 

4 April. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van ·Be

roep. (WaC'htgeldbesluit Art. 6.) - H et pen
sioen van een reserve-majoor bij de Land
macht is terecht aangemerkt als inkom.sten 
in verband met arbeid en kan in casu tot 
een bedrag van f 799 als "meerdere inkom
sten" in niindering van zijn wachtgeld wor
den gebracht. Toepassing van lid 6 van dit 
artikel, vern,its de arbeid is ter hand geno
men vóór den dag, waarop ontslag, ter zake 
waa,·van het wachtgeld is verleend, hem is 
aangezegd. U April. 

- Besluit tot vaststelling van het tarief we
gens inkoop van diensttijd, als bedoeld in 
artikel 18a, derde lid, der Pensioenwet voor 
de Spoorwegambtenaren 1925 (S. n°. 294). 

S. 579 A. 4 October. Blz. 480. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 22 December 1922, S. 684, tot 
vaststell ing van een algemeen en maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 15, 
40 tweede l id , 42a tweede lid, 42b derde 
lid , 43 , 47, 66, 102, 135 en 148 der Pen
sioenwet 1922, .S. 240, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1937, 
S. 349, en tot wijziging van de bij eerstge
noemd be luit behoorende bijlagen D , E, F 
en G. S. 357. 8 December. Bl z. 744. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 7 November 1933, S. 580, hou
dende vaststell ing van een tijdelijke korting 
op de honoraria en vergoedingen van genees
kundigen, bedoeld in artikel 23 van het , 
Koninklijk besluit van 11 Juli 1922, S. 444, 
tot , vaststell ing van een algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 181 der 
Pensioenwet 1922 (Stbl. n° . 240). 

S. 141. 15 December. Blz. 622. 
- Wet tot regeling van de pensioenen voor 

off icieren der Koninklijke marine-reserve, 
die zich - ter aanvulling van een bij de 
Koninklijke Marine bestaand tekort aan be
roeps-off icieren krachtens een daartoe 
door hen gesloten vrijwillige verbintenis 
voor onbepaalden tijd in actieven di enst 
bevinden, alsmede voor hunne weduwen en 
weezen. S. 504. 22 December. B lz. 780. 

- Wet tot regel ing van de pensioenen . voor 
reserve-officieren der Koninklijke landmacht, 
die zich - ter aanvulling van een bestaand 
tekort aan beroeps-officieren - krachtens 
een daartoe gesloten verbintenis in. actieven 
d ienst bevinden met bestemming om naar 
het korps beroeps-officieren bij het les-er h ier 
te lande over te gaan, a lsmede voor hunne 
weduwen en weezen. 

S. 505. 22 December. Blz. 781. 
Plulm veewet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Pluimvee

wet art. 1; Wet Alg. B ep. art. 11 .) - De 
middel en, berustend op de opvatting, dat 
papegaaien, parkieten en andere papegaai
achtige yo gels pluimvee zijn in den zin van 
art. 1 der Plt.imveewet, fal en, daar het 
woord pluimvee in voormeld voorschrift de 
beteekenis hee ft, die daaraan in het gewone 

spraakgebruik wordt toegekend en volgens 
dit gebruik genoemde . vogels niet tot het 
pluimvee zijn te rekenen . 14 Februari . 

Posterij en giro. 
- Wet tot aanvulling en wijziging van de wet 

van den 29sten December 1928 S. ,ó14 tot 
aanwijzing van de takken van R ijksdienst 
.omvattende de posterijen, de telegraf ie en de 
telefonie, voor een .beheer, als bedoeJd rn 
artikel 88 der Comptabiliteitswet Staatsblad 
1927, n°. 259. S. "301. 19 Mei Blz. 218. 

·- Besluit. houdende wijziJlirnr van het Post
besluit 1925, S . 396, van het Pakketpost
besluit (S. 1919; n°. 574) en van het Inter
nationaal Postbesluit 1934 (Stbl .. n,0 • 570). 

S . 348. 2 Augustus. ,B lz. 336. 
Postspaarbankwet. · 
- Arres"t van den Hoogen Raad. (Sr. art . 

21!5 ; P ostspaarbankwet art. 10 ). - Al 
spreekt art. 10, lid g der P ostspaarbankwet 
in de eerste zinsnede alleen van het ver
krijgen van een spaarbankboekje te h.a,·en 
na1ne en het daarop inleggen door gehuwde 
vrouwen - zijnde i,nmers voor ongehuwde 
vrouwen eene dergelijke bepaling zonder 
zin -, valt daaruit geennins af te leiden, 

.dat de bepaling van de tweede zinsnede orn
trent de terugbetaling all een betrek king 
zoude hebben o,ntrent hetgeen de gehuwde 
vrouw op een tijdens haar huwelijk -ue,·kre
gen boekje had ingelegd. E en dergelijke 
beperking is in genoemde zinsnede; welke 
geheel in het algemeen spreekt van "hetgeen 
op een spaarbankboekje te haren name ve,·
schuldigd is", nie t te lezen, te,·wijl de strek
king van het voorschrift haar ook niet me
debrengt . - D e R echtb. heeft op juiste 
gronden overwogen, </,at door het gebruik 
maken van de valsche machtigingen het 
door haar genoemde nadeel voor de Rijks
postspaarbank kon ontstaan. 23 M ei. 

Provinciaal Bestuur. 
- Ko ninklijk besluit. (Provinciale W et a,·t. 

148). - Een geschil tusschen eenc gerneente 
en eene provincie onitrent de verplichting 
van deze laatste tot het onderhouden van 
een sluis is een geschil, dat krachtens art. 
148 ter beslissing der Kroon staat. Van een 
burgerrechtelijk r1eschil, zooal.~ door Ged. 
Staten beweerd, is in dezen geen sprake, 
daar hier een publiekrechtelijk belang der 
gemeente in het geding is, n. l. het belang, 
dat de gemeente als publiekrechtelijk lichaam 
heeft bij de instamlhouding van een scheep
vaartverbinding . De gemeente zou slechts 
ilàn aanspraak op een voortdurende instandr 
houding kunnen doen gelden, indien de pro
vincie zich daartoe op eenige,·lei wijze had 
1Jerbonden, of indien er een wettel ijke bepa
ling ware aan te wijzen, op grond waarvan 
de p1'0vincie tot zulk een instandhouding ge
houden is. I n casu is dit niet het geval. 
Echter is het billijk, dat, nu door de door 
Ged. Staten genomen maatregel de scheep
vaartverbinding voor de gemeente te lom· is 
gegaan en zij daardoor schade lijdt, deze 
schade haar door de p1·ovi11cie wordt ,;er
goed. :!JO M ei. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Provinciale 
wet art. 126bis; V erord. tot he/ fing van 
weggeld in N. B rabant a,·t. 4). - De Rb.: 
De ve1·01·dening tot heffing van weggeld in 
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de Provincie Noord-Bra-bant doet haar hef
fing steunen op het bij de provintie in be
heer en onderhoud zijn der wegen en niet 
op dén eigendom. Dit brengt echter niet 1net 
zich mede, dat die vero,·dening, nu die 
grondslag niet in de prov,inciale wet is ge
noemd, in haar geheelen omvang, t . a. v. 
àlle wegen onverbindend is, do ch heeft 
slechts dit gevolg, dat de heffing van weg
geld niet geoorloofd is t . a. v. die wegen, 
die wél bij de provincie in beheer en onder
houd zijn, doch niet tevens haar eigendo_m 
uitmaken . - H. _R.: D e retributie; w_elke in
gevolge de artt. 3 en 4 van g·enoemde vero,·
dening onder meer van houders · van rijwie
l en ·voor elk rijwiel , waannede als ·vervoer
middel in den loop van het dienstjaa,· van 
den weg wo1·/J,t gebruik ge·niaakt, word( .ge
hèven, valt als geh~ven - zij het niet be
paaldelijk op het oogenblik waarop het ge
bruik is of wordt gemaakt - voor het ge
bruik van de bij de provinci·e in beheer en 
onderhoud zijnde wegen, naar haar aard on
der "weggelden", in art. 126bis der Provin
ciale wet met name geno emd onder de be
lastinge;,,, tot heff ing waarvan de Staten 
bevoegd zijn. 2'1 Juni . 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Reglement 
op de wegen van Zuid-Holland art. '1). -
Nu het Hof kennelijk aanneemt, dat req. 
den bestaanden · uitweg zonder vergunning 
hee ft benut om daarlangs den provincialen 
weg te bereiken, _.heeft het Hof op grond 
hiervan mogen aanr,emen, dat req. van den 
provincialen weg gebruik heeft gemaakt tot 
het behouden van den uitweg en volgt daar
uit tevens, dat het verweer van req ., dat 
zul ks niet het geval was, omdat die uitweg 
er lag ter vo~doening aan een door hem 
met de Provincie gesloten overeenkomst rn 
dat ook, als hij er geen gebruik van zou 
maken, het r echt zou bl{;ven bestaan, niet 
juist was. - H et betoog, àat de onderhavige 
verordening ten deze toepasselijkheid mist , 
daar een bep erking van het r echt van req. 
niet zoover mag gaan, dat dit recht zelf op
geheven wordt, faalt , omdat uit het laatste 
l id· van art. '1 van het R e[ll e,nent op de 
Provinciale wegen van Z.-H olland volgt, 
dat de bedo elde ve,·gunning niet mag wor
den . geweigerd en aan die vergunning geen 
voorwaarden mogen worden verbonden, in 
dien door die weigering of deze voorwaar
den verkregen rechten zouden worden -aan
getast, zoodat van een "opheff en" van req.' s 
recht geen sprake is. 2'1 J uni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten der provincie Fries
la nd van 16 Maart 1938, n°. 144, 2e afdee
ling F., betreffende de verbetering van het 
\,Vi lhelminaplein te Leeuwarden. 

S . 2358 . 30 Augustus. Blz. 664. 
= A1·rest van den H-ooyen ·Raad. (Reclame

V erordening van Noord-Brabant a,·t . 1 ; 
Grondwet art . '1 ; S v . art. 339.) - H et 1nid
del, waarin wordt betoogd, dat, waa,· onder 
r eclame te verstaan is all eli wat dient on, de 
opmerkzaamheid van het publiek te trek
k en, art. 1 van· de Prov. Reclame-ve1·orde
nin g van N.-Brabant ook tre ft het trekken 
van de opm erkzaamheid van het publiek 
door, middel van gedrukte stukken, stuit 

reeds hierop af, dat bedo eld ve,·bod is be
pe,:kt t{lt het geval, dat op de wijze als in 
het voorschrift aangegeven onroe,·end go ed 
wordt gebezigd. - Nu d e ,·echter in prima 
hee ft overwogen, dat het publiek evenzee,· 
bekend is m et" de ·bedo eling van het op
sch,-ift Wij ers 0. J. als zulks het geval is 
met de aanduiding als van C. en A., hee ft 
de rechter mitsdien de in de t ,l.l. aange
geven beteekenis van het opschrift (n.l . die 
van Wij ers Oude .J enever) als van alge
m eene bekendheid beschouwd, zoodat dit 
f èit ingevolge art. 339 l.l. S v . gee11: bewijs 
behoefde. 31 Octobe,· . 

Pr.ovlnclale wet. 
- Besluit tot u itvoer.ing van artikel 43 der 
. gemeentewet, . artikel 70/" der provinciale wet 

en artikel 108 <ler kieswet. . 
• S. 343. 28 Februari. Blz. 100. 

PrijsopdrUvJngswet. 
- Wet, houdende tijdelijke maatregelen tot 

het tegengaan van prijsopdrijving. (Prijs
opdrijvingswet 1938.) 

S . 636. 30 September. Blz. 559. 
Psychopathen. 
- B eslui t tot nadere wijziging van artikel 29 

van het P sychopathenreglement. 
S. 241. 14 Februari. Blz. 54. 

Raden van Beroep . 
.:...:. Arrest ·van den· B.Öo gen· Raad. ( W ei Reiden 

van B eroep art. 16 ; Lager Onderwijswet 
artt. 62- 61. ) - E en door den Directeur de,· 
Gem eentebelastingen, tijdens de gelding 
eene1· anders luidende (imm ers slechts de 
ouders, die de ouderlijke macht . uitoefenen, 
aansprakelijk stell ende. R ed.) verordening, 
aan den Voogdijraad gegeven verklaring , 
dat een bij belanghebbende inwonend en 
door hem verzorgd wo1·dend kl einkind kos
teloos op de lage,·e school werd to egelaten 
en dat d e g1·ootouders niet voor schoolgeld 
zouden wo,·den aangeslagen, verl eent geen 
vrij stell ing voo,·goed aan de grootouden van 
het betalen van schoolgeld voor voo,·m eld 
m.inderjarig kind, daar de desbetreff ende 
vero,·dening door de bevoegde autorit eit kan 
ve,·and erd worden, zooals in casu ook is ge
schiedt. - I ndien twee verzoekers geza,nen
lijk in beroep kom en tegen de beschikking 
van den I nspecteur, waarbij de aan den ee,·
sten verzoeker opgel egde aanslag is gehand
haafd, 1noet de R . v. B. den · tweeden ve,·
zoeker in dat beroep niet-ontvankelijk ver
kla,·en. 2 N ove,nbe,·. 

- Arrest van den H oog en Raad. ( W et Raden 
v. B eroep art . 16; Drankwet art. 23.) -
Over belan ghebb endes bezwaar, dat het op
gelegde vergunningsrecht de op den o,nzet 
van sterken drank te behalen netto-wins t 
overschrijdt, behoef de de R. v . B. zich nie t 
uit t e spreken, nu h et n i B t w erd ing e bracht 
tegen een der elem enten van de door ge-
1neente en R. v . B. gevolgde wijze van be
rekening. - Ifrachtens art. 23, 2e lid Drank
wet, en dienovereenko,nstig de vero,·dening, 
,noet van de huurwaarde buiten ,·ekening 
worden gelaten hetgeen daarvan kan wo,·den 
toegeschreven aan de onderdeelen van het 
in d e localiteit uitgeoefende bedrijf buiten 
den omzet van sterken d,·ank . 

'1 D ece,nbe,·. 
- Arrest van den H oooen Raad. ( Gemeente-
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wet a,·t . 282; W et Raden van Beroep a,·t. 
16) . - Nu in de bestreden uitspraak met 
betrekking tot de verhouding tusschen be
langhebbende l evensverzekering-maatschap
pij en haar agenten geen f eitelijke gegevens 
voorkomen, _ met na1ne niet wo1·dt vastge
stel d, welke we1·kzaa1nheden d e agenten ten 
beho eve van belangheb.bende ver1·ichten, of, 
en zoo ja, in wel ke mate, zij bij het ver
richten van die werkzaamheden onde1· to e
zicht staan van belan!7hebbende en ter zake 
tegenover haar verantwoordelijk zij n, of en 
zoo ja in welke 11,ate de agenten bij hun 
werk aan alge1neene of bijzondere voorschri f 
ten zijn gebonden, wel ke geldelijke voordee
l en zij genieten, en of en zoo ja in hoeverre 
zij bij hun werkzaamheid eigen geldelijk ri
sico drag en, kan ·de H ooge Raad onde1· die 
omstandigheden niet nagaan of de R. v. B. 
aan art. 282 Gem.wet en de betrekkelijke 
artikelen der Verordening een juiste toepas
sing hee ft gegeven door op voornoemde gron
den te beslissen, dat de agenten van belang
hebbende niet zijn in haar bedrijf we1·kzame 
arb eiders . De uitspraak van d en R . v. B. , 
als niet naar den eisch de,· wet m et ,·ed enen 
01nkleed, vernietigd, met verwij zing van het 
geáing . 28 Dece1nber. 

Radio-reglement. 
- Besluit, houdende wijziging van het Radio

reglement 1930. 
S. 341. 16 Februari. Blz. 94. 

Rechtswezen. 
- Besluit tot nadere wijziging van het bij 

Koninkl ijk besluit van 14 September 1838 
S. 36 vastgestelde Reglement n°. 1, en tot 
vaststelling van eenen a lgemeenen maat
regel van bestuur, a ls bedoeld bij artikel 4 
van de wet van 9 December 1937 S. 208, 
houdende waarneming der rolzittingen door 
één rech te r. S. 245. 16 Maart. Blz. 216. 

- Wet , houdende wijziging van en kele artike
len van de wet op de regterlijke organisatie 
en het beleid der justitie. 

S. 200. 28 April. Blz. 213. 
- Besluit, houdende bepaling van het t ijd

stip van inwerk ingtreding van de W et van 
9 December 1937 S. 208, houdende waar
neming de r rolzittingen door één rechter. 

S. 282. 25 Mei. Bl z. 218. 
- Wet, houdende nadere wijziging van de wet 

van 5 Juli 1910 S. 181, tot regeling van 
de samenstelling va n den hoogen raad , 
de gerechtshoven, de arrond issements-recht
banken en de kantongerechten en van de 
jaarwedde n der rech terlijke ambtenaren a ls
mede van de klassen de r rechtbanken en 
ka ntongerechten . (Herkl asseering van kan
to ngerech ten.) S . 201. 27 Mei. Blz. -214. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van punt VII van artike l 
I der wet van 28 April 1938 S. 200, hou
dende wijziging van .enkel e artike len van de 
wet op de regterl ijke organisat ie en het be
le id der justitie. S . 283. 27 Mei. Blz. 218. 

- Besluit, houdende aanvulling van artikel 
89 van het bij Koninklij k besluit van 14 
September 1838, S . 36, vastgestelde Regle
ment n°. I , zooals dit laatstelijk is gewij
zigd bij Koninklijk beslu it van 16 M aart 
1938, Stbl. n°. 245. 

S . 250 .. 20 Augustus . B lz. 449 . 

- Besluit tot nadere wijziging van Reglement 
n°. III, van orde en discipline voor de ad
vocaten en procureurs, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 17 Augustus 1929 (Stbl. 
n°. 422) . S . 251. 24 Augustus. B lz. 449 . 

Reis- en v.erbllj fkosten. 
- Besluit tot wijziging van het Reisbe!;lu it 

1916, woals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 M aart 1935 
(Staatsblad n°. 121) . . 

S. 444. 27 Mei. Blz. 232. 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- B eschikking van den Minister van Staat, 

Voorzitter van den Raad van M inisters, n°. 
33, Kabinet M . R ., houdende een lijst van 
insignes en onderscheidingsteekenen door 
R ijksambtena,·en in dienst of in uniform ge
rechtigd te worden gedragen. 20 J anua,·i. 

- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 
Bezoldigingsbeslu it Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (S. 1933, n° . 783), laatstelij k 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 27 No-
vember 1937 (Stbl. n°. 357) . · 

S . 342. 21 F ebruari. Bl z. 94 . 
- Bes! uit tot toepassing van artikel 3 van 

het Al gemeen Rijksambtenarenreglement op 
de buitengewoon-landmeters van het ka das
ter en tot wijziging van artikel 4, sub a , 
van het K oninklijk beslu it van 26 April 
1922 (Stbl. n°. 226). 

S . 440. 8 M aart. Blz. 110. 
- Bes lui t, betreffende regeling van de positie 

van hulpbestellers bij den Post-, Telegraaf
en Telefoondienst, die doorloopend met een 
volle dagtaak zijn belast. 

S. 346. 5 Mei. Blz. 219 . 
- Bes lu it tot wijziging van de sala r isregeling 

van leerling-verplegenden (Staatsblad 1936, 
n° . 182). S. 381. 23 Mei. Blz. 225 . 

- Besluit tot wij zig ing en aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rij ksambte
naren 1934 (S. 1933, n°. 783 ), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 21 Fe
bruari 1938 (Stbl. n°. 342). 

S. 347 . 30 Juni . Blz. 333 . 
- Beslui t tot wijziging van het K onink lij k 

beslui t van den 17den Februari 1932, S. 53 , 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van den l sten April 1936, 
S . 1384, tot nadere vasts teil ing van eene 
fo rmatie ten aanzien van het pe rsoneel bij 
den Pensioenraad . 

S . 1388. 12 Augustus. Blz. 649 . 
- Beslui t tot wijziging en aanvulling van de 

artikelen 97b en 115 van het A lgemeen 
Rijksambtenarenreglement. 

S. 351. 1 September. Blz. 455. 
- B eschikking van den Vo orzitter van den 

R aad van 'Ministers, n° . 885, K abinet il-[ . R ., 
betreff ende uitvoering artikel 97 b, 2e l id, 
Algemeen R ijksam btenarem·egl ement. ( V er
boden vereenigingen.) 18 September. 

- Besluit tot wijziging van de a r ti kel en 18 , 
19 , 107, 112 en 113 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement. 

S. 352. 27 October. Blz. 521. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldi g ingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (S. 1933 , n°. 783) , laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 Juni 
1938 (Stbl. n° . 347). 

S . 355. 8 November . Blz. 523. 
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- Uitspi·aak van den Centr·alen Raad van 
Beroep. ( A mbtenarenw.et 1929 art. 58 1e 
lid ; Algem. Rijksa,nbtenarenreglement art . 
98 ). - Onder "ongeschiktheid" van een 
ambtenaar voor· zijn betrekking moet wor·
den verstaan het op grond van het behept 
zijn 1net eigenschappen van ka,·akter, geest 
of gemoed, niet passen voo1· de desbetr·ef
f ende ambtelijke betrekking, hetwelk moet 
blijken uit een handeling of gedraging, of 
handelingen of gedragingen van den betrok
ken ambtenaar. De beoordeeling van dit 
f eit of deze feit en is ·in art. 58 1e lid A .W. 
1929 uitdr·ukkelij k opgedragen aan den rech
ter , die daardoor niet tr·eedt in het beleid 
van h.et bet,·okken administratieve o,·gaan. 

24 Novembei· . 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko: 

ninklijk besluit van 14 April 1917, S. 291, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 19 Ja
nuari 1924, S . 15 , betreffende de formatie 
van het personeel ; werkzaam ter Secretarie 
van den Raad van State. 

S . 186. 10 December. Blz. 730. 
:çljksbelastlngen. 
- Wet; houdende definitieve afschaffing van 
, · de schattingscommissiën voor de inkomsten-

belasting. S . 400. 14 Februari. Blz. 109. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Ä.lg. wet 

art. 157; W et van 19 Maart 1932 S. 110 
art. 12; Tabakswet art . 60). - R eq. betoo
gend, dat h.et vervoe"r van sigarettenpapie,· 
zonder document niet strafbaar is; nu tevens 
niet is bewezen verklaard. dat het siga,·etten
papier vervoerd is binnen de Eerste Linie 
en het .,igarettenpapier niet hier te lande is 
ve,·vaardigd, gaat .uit van de stelling, dat de 
omstandigheid, dat sigarettenpapier uit ·het 
buitenland is ingevoerd, niet noodzakelijk 
uitsluit, · dat het papier in Nederland is ver
vaardigd, waaraan hij dan kennelijk de ge
volgtrekking wil ve,·binden, dat ook uit de 
bewezenverkla,·ing nie t volgt, dat het onder
havige papie,· accijnsvrij was en aan het 
voorschrift van art. 157 Alg. W et onder
worpen. - Art. 60 der Tabakswet 1921, S. 
7 n, houdt echter niet in, dat bij den invoer 
in Nederland van aldaar ve,·vaardigd siga
rett enpapie,· accijns verschuldigd is, in ove,·
eenstemming waarmede in post 106 van het 
van de Tari efwet 1934 deel uitmakend tarief 
t. a. v . sigarettenpapier, zijnde vol gens art. 
4 der Alg. W et de plaats van ver·vaardiging 
dan onverschillig, slechts van invoerrecht, 
niet ook van accijns sprake is. H et Hof heeft 
d erhalve te,·echt het voormeld vervoerde si
garettenpapier als accijnsvrij beschouwd. -
( Adv.-Gen. Wijnveldt: De t.l.l. moet ver
melden - hetgeen is geschied - dat het 
papier uit het buitenland is ingevoerd, want 
h et papier is accijnsplichtig, wanne er het in 
Nederland is vervaardigd (art. 60 1'abaks
wet) , terwijl art. 157 der Alg. wet elk ver
voer van accijnsvrije goederen verbiedt. Art. 
12 der Wet van 19 Maart 1932 stelt de toe
passin g van art. 162 Alg. wet buiten toe
passing. Nu het tegendeel van invoe,· uit het 
buitenland niet gebleken is, was ambtshalve 
onderzoek ter zake door den rechter niet 
noodig .] 16 M ei. 

- Wet tot wijziging van de Tariefwet 1934, 
de Wet op het Statistiekrecht S. 1932, n°. 

231 en de A lgemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n° . 38) . 

S. 404. 19 Mei. Blz. 225. 
- Wet tot tijdelijke voorziening tot verster

king van de opbrengst van de inkomsten
belasting en van de dividend- en tantième
bel asting tot gedeeltelijke dekking van uit
gaven voor de defensie. 

S. 406. 25 Mei. Blz. 231. 
- Wet tot herziening van de Omzetbelasting

wet 1933, S. 546, en wijziging van de Al 
gemeene Wet van 26 Augustus 1822, S. 38 . 

S. 407. 23 Augustus. Blz. 457. 
- Arres t van den H oogen Raad. ( W et In

komstenbelasting 1914 art. 125: Sv . art . 
142). - Ho ewel a,·t . 125 lid 1 van de W et 
op de Inkomstenbelasting 1914 de a1nbtena-
1·en de,· di?-ec te belastingen belast met h.et 
opspo,·en van "ove,·tredingen dezer wet", 
blijkt uit het tw eede lid van dat artikel -
waarin, in on,niddellijke aansluiting aan het 
eerste lid, wo,·dt gesproken van een proces
ve,·baal dier a,nbtenaren o. m. betreff ende 
de "overtreding van a,·t. 123" - duidelijk, 
dat in geno emd ee?"Ste lid de uitd,·ukking 
"ove1·t1·edingen d ezer ·wet", niet zoo eng 
moet worden genomen, dat daarmede all een 
bedoeld zijn overtredingen in de wet zelve 
011Uichreven. - Ook een overtreding van de 
bepalingen bij alge,neenen maatregel van 
bestuur, krachtens art. 104 vastgesteld, moet 
wo,·den beschouwd als behoorende tot de 
,,overtredingen deze1· wet". 

14 Novembe1· . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Alg. wet 

art . 205 ; Sr. art. 33). - Uit het bestreden 
arrest blijkt niet, dat het verb eu,·d ver
klaard schip, dat, blijkens de bewezenver
klaring, tot de fraude is geb ezigd of daartoe 
dienstbaar is gemaakt, is "aangehaald", 
welke aanhaling echter, naa,· luid van het 
de,·de lid van a,·t . 205 der Alg. wet moet 
plaats hebben, wil de verbeurdverklaring 
1·echtsgeldig kunnen wo,·den bevol en 

21 November. 
- An·est van den H oogen Raad. ( W et In

ko1nstenbelas;ing 1914 art. 117 ; Sv. art. 
358) . - H et opzettelijk onjuist do en van de 
opgave van de opbrengst van en kel e bronnen 
van inkomen do et de " aangifte", bij art. 117 
W et _Inkomstënbelasting 1914 bedoeld, on
juist zijn, en wel opzettelijk onjuist, zelfs al 
zoude, doo,· het te hoog' aangeven van an
dere bestanddeel en van het inkomen of het 
niet to epassen van een to egestane aftrek het 
"belastbaa,· inko,nen" juist of te hoog zijn 
aangegeven. - Voor de beslissing, dat req. 
eene aangift e opzettelijk onjuist en onvol
ledig h·ee ft gedaan, was een keuz e ·uit de in 
het tweede middel bedoelde alternatieven 
niet van gewicht. - D e 1nogel ijkheid van 
nadeel in de art( 53 der W et op de Ver
mogensbelasting 1892 en 117 der W et op de 
lnkomstenbelasting 1914 vo1·1nt een z.g . ge
objectiveerd bes tanddeel der in dit a,·tikel om
schreven misdrijven, dàt buiten het daarbij 
gevorderde opzet staat. Mitsdien was req.'s 
opgave, dat hij niet 'de bedoeling had het 
Rijk te benadeelen, geen verwee,· waarop het 
Hof ingovolge a1·t. 358 lid 3 j 0

• art. 415 Sv. 
uitdrukkelijk een beslissing had 11weten ge
ven. - I n de door req. voor het H of afge-
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legde verkla,-ing is een beroep op afwezig
heid van alle schuld niet te lezen. - A ,nbts
halve : Waar r~q. te,· zake van acht misdrij
ven is veroordeeld is ten onrechte art. 57 Sr. 
niet aangehaald. 21 N oveniber. 

- Wet, houdende wîjziging van de wet van 
20 December 1935, S . 725, tot heffing van 
opcenten op enkele belastingen ter ve rste r
king van de middelen tot dekking van de 
uitgaven des Rijks. 

S. 412. 27 December. Blz. 776. 
- Wet, houdende tijdelijke voorziening tot 

versterking van de middelen tot dekking 
van de uitgaven des Rijks. 

S . 413. 27 December. Blz. 776 . 
Rijksveldwacht. 
- Beslui t tot wijziging van het Organisatiebe

slui t Rijksveldwacht, S. 1936, n°. 241, en tot 
wijziging en aanvul ling van het Kon inklijk 
besl uit van 24 Maart 1923, S. 108, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 49 der P en
sioenwet 1922, Staatsbl ad 240. 

S. 246. 23 M aart. Blz. 217. 
Rivieren wet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 24 Februari 1916, S. 84, tot toe
passing van de Rivierenwet, gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 12 Maart 1935 (Stbl. 
n° . 115) . S. 566. 10 J uni. Blz. 535. 

Rullverkavelln gswet. 
- Wet, houdende nieuwe bepalingen omtrent 

ruilverkaveling. (Ruilverkavelingswet 1938) . 
S . 618. 20 Mei . Blz. 235. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 8 van de 
Ruilverkavelingswet 1938 (Ruilverkavelings
besluit). S. 669. 2 Juli . Blz. 368. 

- Besluit tot bepal ing van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Ruil verkavel ings
wet 1938. S. 687. 7 Juli. Blz. 796. 

Scheepvaart. 
Arrest van den H oogen Raad. ( W et 

Vrachtverdeeling Binnenscheepvaart art. 1 .) 
- Het Voornsche kanaal, waarin, naar in 
het vonnis is vastgesteld, het schip tijdens 
het inladen van de kunstmest ligplaats had, 
behoort niet tot het watergebied, waarop 
door de Herziene R ijnvaartakte van 17 0 ct . 
1868 de vrije vaart is gewaarborgd; het is 
immers niet een uitmonding van den Rijn, 
terwijl het ook niet uit anderen hoofde van 
het vrije watergebied deel uitmaakt. 
[A nders Adv.-Gen. W ijnveldt.] 

11 Januari . 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W et Vracht

verdeelin g B innenscheepv aart art. 1 ; W et 
R. 0. art. 99 .) - H et middel , waarbij wordt 
betoogd, dat - waar het Haringvliet be
hoort tot het vrije watergebied, in art. 1 der 
H erziene Rijnvaartakte bedo eld - ook de 
aan dit vaarwater gel egen haven -r:an Mid
delharnis, hoewel van een schutsluis daar
van gescheiden, de el van dit gebied uit
maakt, steunt dus hierop, dat de kantonr. 
op een onjuisten grond tot de sfotsom zou 
zijn gekom en, dat de bij dagv. aangegeven 
plaats van inlading niet behoort tot het 
vrije watergebied in vorengenoemd artikel 
bedoeld, eene vraag welke mede van f eite
lijken aard is. - H et middel kan derhalve 
als betreffende het verzuim van een an
deren vorm dan in art. 99 l id :2 W et ll. 0 . 

bepaaldelijk aangewezen niet tot cassatie 
l eiden. - Anders Adv.-Gen. Wijnveldt . 

11 Januari. 
- Besluit tot wijziging v1 _.1 het Bijwnder 

reglement J ul ianakanaal en Maas bij Maas
tricht, vastgesteld l:!ij Koninklijk besluit van 
20 Mei 1935, S . 295, en gewijzigd bij K o
ninklijk besluit van 17 December 1935. (Stbl. 
n°. 710 ). S. 560. 25 F ebruari. Blz. 126. 

- Besluit tot wijziging van het bijwnder 
reglement van politie voor het kanaal van 
Amsterdam naar de Merwede, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 8 October 1913, 
S. 383, en het laatst gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 3 Januari 1935 (Stbl. n° . 2) . 

S. 561. 3 Maart. Blz. 127. 
- Besluit tot nadere wijziging van de bepa

l ingen omtrent de meting van binnenvaar
tuigen. S. 562. 15 Maart. Blz. 127. 

- Arrest van den H oo gen llaad. ( W et Vracht
verdeel ing Binnenscheepvaart art . 1.) - I n 
art. 1 van de Annexe A. van het verdrag 
van W eenen van 9 J uni 1815 is slechts 
sprake van de vrijheid van scheepvaart 
"telle qu' ell e a été déter1ninée pour le 
Rhin", waarin niet is te l ezen, dat ook het
geen na de R egeling van W eenen van 1815 
ten opzichte van den Rijn mocht worden 
overeengekomen, voor de Maas zou yelden. 
- V oorts kan noch uit art. 9 § 1 van het 
Verdrag van 19 April 1839, noch uit de 
door req. vermelde zinsnede uit slotproto
col van de akte van M annheim van 1868 
worden afg el eid,- dat de voor den R ijn vast
gestelde vrijheid ook voor de Maas zou gel 
den. - T en slotte volgt uit de W eensche 
tractaatsb epalin gen van 1815 niet, dat de 
door req. ingeroepe"n vrijheid van vaart zich 
ook over de binnenlandsche scheepvaart uit
strekt . it1 Maart. 

- Wet tot wijziging van de wet van 5 Mei 
1933, S. 251 , houdende tijdelijke maatrege
len ter bevordering van eene zooveel moge
lijk evenredige vrachtverdeeling in de bin
nenscheepvaart. 

S . 620. 28 April. Blz. 475. 
- Arrest van den H oogen Raad. (S v. art. 

898 ; · W et Vrachtverd. JJ innenscheepvaart 
art. 1 ) . - H et plaatsen van een stempel
afdruk kan niet zijn het waarm erken van de 
aanteekening als is vnorueschrevcn bij art. 
398 , tweede lid, S v. Mitsdien ·moet hr/ er 
voor worden gehouden, dat in eersten aan
leg een mondeling vonnis niet is gewezen. 
De ll echtb . had dus het appèl tegen dit niet 
bes taande vonnis niet-ontvankelijk nioeten 
verklaren. - [Proc.-Gen. B erger : De Rb . 
had het vonnis, aangetee kPnd op de wijze 
van art . 898, 2e lid S v ., niet mogen beves
tig en, nu orn trent de bewezenverklariny, enz . 
niets werd vermeld. De beoordeeling van de 
vraag, of een e bepaalde i11lading anders da n 
krachtens o·vereenko,nst is geschied ( art . 1 
W et evenr. vracht,; erdeeling ), is aan de 
rechterlijke m acht onttrokken en geheel ge
l egd in handen van de ten dezen ingestelde 
ad,ninistratieve organen. ! 23 M ei . 

- Beslui t tot nadere wijziging van het " Ruil
en dienstd iplomareglement", vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van den 28sten December 
1936 (Stbl. n°. 579 H) . 

S. 568: 30 Juni . Blz. 346. 



A'.LPHABETISCH REGISTER 1938 s 

- Besluit tot w1J z1g mg van het Schepelingen-
besluit. S. 249. 25 Juli. Blz. 506. 

...,,-. Besluit tot wijziging van het Algemeen 
reglement van politie voor rivie,ren en Rijks
·kanalen, vastge~teld bij Koninklijk besluit 
van 24 Nqvember 1919, s: 765, ·en het laatst 

. gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 De
cember 1,937 (S. n°. 579 R) . 

S. 572. 11· Augustus . Blz. 511. 
-,- Beslui t tot wijziging van het reglement van 

politie voor eenige rivieren en stroomen be-
. neden Dordrecht, vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 8 September 1936, S. ·577, en 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 15 Oc

· tober 1937 (Stbl. n° . 579 F). 
S. 573. 11 Augustus. Blz. 478. 

- Besluit tot wijzi ging van het Dordtsch 
Ankerreglement, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 24 September 1915, S. 406, en 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 De

· cember 1925 ·(Stbl. n°. 480). 
S. 574. 11 Augustus. Blz. 478. 

- Besluit tot wijziging van het "Reglement 
voor de Machinistenexamens", vastgésteld ' 

· bij Koninklijk besluit van den 15den October 
1937 (S. n°. 579 D). 

S. 575. · 29 Augustus·. Blz. 511. 
- Besluit tot wijziging van het Bijzonder aan

varingsreglement Westerschelde, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van .14 Augustus 1924, 
S. 419, en het laatst gewijzigd bij Konink-

. lijk besluit van 15 Juni 1936 (S. n° . 574). 
S. 576 . 1 September. Blz. 512 

- Besluit tot va&tstelling van een bijzonder 
reglement van politie voor het kanaal Zut
phen~ Enschede en het zijkanaal naar Al
melo van de Twenthekanalen. 

S . 578. 26 September. Blz. 479 . 
- Besluit tot wijziging van het reglement voor 

de stuurliedenexamens, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 15 October 1937 (Stbl. 
n°. 579 C). · 

S. ·679 . 26 September. Blz. ·480 . 
- Besluit tot ,wijziging van het Bijzonder 

reglement Noordzeekanaal 1933, vastgesteld 
bij Koninklijk _besluit van 24 Ja'nuari 1933, 
S. 23, en gewijzigd · bij Koninklijk besluit 
van 24. Mei 1934 (Stbl. n° . 265) . 

S. 579 D. 7 October. Blz. · 543 . 
- Beslu it tot wijziging V!1n het reglement 

voor de stuurl ieden-examens, vastgeste ld bij 
Koninklijk besluit van 15 October 1937 
(Stbl. n°. 579 C) . · . 

S. 579 E. 26 October. Blz. 543. 
- Beslui t tot wijziging van het reglement voor 

de machinisten-examens, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 15 October -1937 (Stbl. 
n°. 579 D). 

S. 579 F. 26 October. Blz. 544. 
~ Besluit tot' wijziging van · het Bijzonder 

reglement Julianakariaal en Maas bij M aas
tricht, vastgestelq bij Koninklijk besluit van 
20 Mei 1935, S. 295 , en het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit ván 25 Februari 1938 
(Stbl. n°. 560) . 

S. 579 J . 26 November. Blz. 550. 
- Besluit tot wijzigi ng van het Algemeen 

reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanal en, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 24 November 1919, S. 765, en het laatst 
gewijzigd bij K oninklijk besluit van 11 
August11s 1938 (S. 572). 

S. 579 M . 22 December. Blz. 939. 

SchenkJngen. 
- Wet . inzake toepassing van ·arti\rnl 2ï, e·ér-

ste I id , der Comptabiliteitswet op een aan 
- den· Staat· gedane' schenking. 
' S. 1412. 15 December. Blz.' 818 . 

Schepenultvoerwet. . 
- Wet, houdende maatregelen, die waarbor

·gen dat Nederl and in voldoende m ate · de 
beschikking blijft behouden over schepen. 
(Schepenuitvoerwet 1938.) 

S. 638. 30 September. Bl z. 562 . 
Schepen vorderingswet. 
- Wet, houdende maatregelen tot het vorde
. ren · van · zeeschepen. (Schepenvorde1·ingswet 

1938.) S. 637. 30 September. Blz. 561. 
Spoor• en tramwegen. . 
- Konin klijk besluit: ( Wet van 15 December 

191"1 8. 703 art. 7.) -:- . De .bepalingen van 
art . 7 2° en 3° 'l id geven slechts regelen 

· betreffend de vergoeding van schade, welke 
uit aanleg en instandhouding van spoorwe
gen met inachtneming van eene vergun
ning voor de beheerders der wegen en voor 
andere rechthebbenden daarop mochten 
voortvloeien . Zij staan dus niet in den weg 
aan het stell en van een voorwaarde, die 
juist /Jeoogt · te voorkomen, dat zoodanige 
schade zou wo·rden gel eden. 8 Januari . 

- A,·rest van den Hoogen Raad. ( Alg. Reg/. 
voor den dienst op de spoo1"we gen art. 16). 
- T en onrechte meent 'de Kantonr. -' onder 

.. verwijzing naar de artt. 351 en 351 bis Sr. -
dat art. 16 A. R. D. onverbindend zou zijn. 
Art. 16 toch verbiedt het enkel e f eit der 
beschadiging van den spoorweg en de daar
toe behoorende werken en inrichtingen, zoo
dat sl echts bij afwezigheid ván iedere schuld 
de àader niet aansprakelijk is, terwijl daar
naast de artt. 351 en 351 bis Sr. zich keeren 
tegen een beschaaiging van een spoorweg
werk, welke opzettelijk en- weder,·echteli}k 
geschiedt, of welke aan een zekere ,nate van 
schuld van den dader- is te wijten . 

2 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Dienst. 
S. 564. 13 Mei. Blz. 476 . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Alge
meen Reglement Vervoer. 

S . 579 B. 5 October. Blz. 542. 
- Besluit tot nadere wijzi g ing van het Tram

wegreglement. 
S . 579 C. 7 October. Blz. 542. 

- Besluit tot nadere ·wijzig ing van het Alge
meen Regleinent Vervoer. 

S . 579 H . . 29 October. Blz. 547 . 
- Arrest van den Ho ogen Raad. (Spoo,·weg

wet a,·t. 71 ; A. R . D. a,·t. 11.) - Art. 71 
der Spoorwegw et, dat aan alle ambtenaren, 
belast met het opsporen van strafbare feiten, 
en den beambten van politie den vrijen toe
gang tot den spoo,·weg en tot de daartoe 

. behoorende gronden en gebouwen, . die tot 
gebruik van reizige,·s bestemd zijn, verl eent, 
hee ft echte,·· geen betrekking op openbare 
overwegen en hee ft dan ook niet de strek
king om genoemde categoriën van pe1'Sonen 
zonder m eer vrij te stell en van het inacht
nemen van veiligheidsvoorschriften. als die 
van art. 11 Alg. R eg/. Dienst. 31 October. 

staatsloterij. 
- Arrest van den H oo gen Raad. ( W et Stan,ts

loterij art. 19a). - De voontelling van den 
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gang van zaken, zooals req. die in de toe
l ichting op zijn middel geeft, vindt grooten
deels geen f eitelijken grondslag in het be
streden vonnis . - Uit de in het vonnis ge
bezigde bewijsmiddelen heef t de R echtb . het 
bewijs kunnen putten, dat - zooals werd 
bewezenverklaard - req. door tusschenko,nst 
van agenten de z.g. premie-restituties in 
voege als bij dagv . vermeld deed uitkeeren 
aan de houders der bij dagv. omsch,·even 
stukken, voorzien van een nu,n,ner, op het
welk bij de trekking van de l(ï3e Staats
loterij een prijs was gevall en. - Door de 
ruime formuleering van het bij art. 19a ~•an 
de wet van 23 J uli 1885, S. 142 gegeven ver
bod, valt oo k req. 's voorschreven handeling 
onder dat verbod. Daarbij is niet van in
vloed, dat req. - zooals hij verklaarde -
handelde als administrateur en boekhouder 
der Coöperatieve Vereeniging van Verzeke
ringsagenten. 9 ,lf ei. 

Statistiekrecht. 
- Wet tot wijziging van de Ta riefwet 1934, 

de Wet op het Statistiekrecht S . 1932, n°. 
231 en de Al gemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38}. 

S. 404. 19 Mei. Blz. 225. 
Strafrecht en strafvordering. 
- Wet tot wijzig ing van de wet van 21 April 

1933, S. 179 , houdende t ijdelijke voorzie
ning met betrekking tot het ter beschikking 
van de Regeering stellen van pe rsonen, bij 
wie t ijdens het begaan van een strafbaar 
fe it gebrekkige ontwikkeling of ziekel ijke 
storing der geestvermogens bestond. 

S . 205 . 30 December. Blz. 731. 
Stuwadoors wet. 
- Wet tot wijziging van de wet van 27 Juli 

1931, S. 331 , tot wijzig ing van de Stuwa
doorswet. S. 802. 5 Augustus. Blz. 580. 

Suriname en Cu.raçao. 
- Beslui t tot intrekking van het K oninklij k 

besluit van den 18en Juni 1923, S. 273, en 
tot toepasselijkverkl aring van het "Regle
ment op het verleenen van verlof naar het 
bui tenland aan de officieren en onderoffi
c ieren van het Koninklijk Nederlandsch
Indische leger" en van het " R eglement op 
het verleenen van verlof, na opzending naar 
N ederl and , aan mili tairen beneden den rang 
van onderofficier van het Koninklijk N eder
landsch-Indische leger" onderscheidenlij k op 
de onderoffi cieren en op de militairen be
neden dien rang, behoorende tot of gede
tacheerd bij de troepen in Suriname en Cu
raçao. S. 980. 4 J anuari. Blz. 28. 

Besluit tot wijzig ing van de K onmklijke 
beslui ten van 19 October 1921 (S. n°. 1135 , 
Gouvernementsblad van Suriname 1922, n°. 
16, P ubl icatiebl ad van Curaçao 1923, n°. 58 ), 
2 December 1926 (S. n°. 394, Gouverne
mentsblad van Suriname 1927, n° . 6, Publi 
catieblad van Curaçao 1927, n° . 17) en 21 
October 1929 (S. n°. 464, Gouvernements
b lad van Suriname 1929, n°. 93, Publicatie
blad van Curaçao 1930, n° . 11), betreffende 
pensioenen enz. van de milita iren behooren
de tot de troepen in Suriname en Curaçao 
en hunne nagelaten betrekkingen; 
tot wijziging en aanvulling van het Ko
ninkl ij k besluit van 27 Apr il 1936 (S. n°. 
941, Publicatiebl ad van Curaçao 1936, n•. 

66 }, houdende oprichting van een P ens ioen
fonds voor de Curaçaosche bu rgerl ij ke lands
dienaren, de onderwijzers bij het bijzonder 
onderwijs en h un ne weduwen en weezen, en 
- tot nadere wijzig ing van het R eglement 
voor het Weduwen- en Weezenfonds van 
Europeesche militairen beneden den rang 
van offic ie r bij de Kol oni a le troepen. 

S. 941 . 7 Maart 1938. Blz. 178. 
- Besluit, houdende vastste lling van bepalin

gen te r u itvoer ing van de Surinaamsche en 
Curaçao che Comptabi l ite itswetten, voor 
zooveel de ontvangsten en u itgaven betreft , 
overeenkomstig die wetten in N ederland te 
doen. S. 946. 1 J ul i. B lz. 636 . 

- Beslui t tot wij zig ing van het Curaçaosch 
Zeebrievenbeslu it 1933 (Stbl. n°. 110. Pu
blicatieblad n° . 41) . 

S. 950. 16 November. Blz. 639. 
Sulkerwet. 
- Wet tot wijziging van de Suikerwet 1924 

S. 425 en van de Tariefwet 1934. 
S. 405. 19 Mei. Blz. 230. 

Tabakswet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. ( Alg . wet 

art. 151; W et van 19 Maart 1932 S. 110 
art. 12; T abakswet art. 60). - R eq. betoo
gend, dat het vervoer van sigarettenpapie1· 
zonder docum ent niet straf baar is, nu tevens 
niet is bewezen verklaard, dat het sigaretten
papier vervoerd is binnen de E erste Linie 
en het sigarettenpapier niet hier te lande is 
vervaardigd, gaat uit van de stelling, dat de 
omstandigheid, dat sigarettenpapier uit het 
buitenland is ingevoerd, niet noodzakelijk 
uitsluit, dat het papier in Nederland is ver
vaardigd, waaraan hij dan kennelijk de ge
volgtrekking wil verbinden, dat ook uit de 
bewezenverklaring niet volgt , dat het onder
havige papier accijnsvrij was en aan het 
voorschrift van art. 151 Alg. W et onder
worpen . - Art. 60 der Tabakswet 1921, S . 
112, houdt echter niet in, dat bij den invoer 
in Nederland van aldaar vervaardigd siga
rettenpapier accijns verschuldigd is, in over
eenstemming waarmede in post 106 van het 
van de Tariefwet 1934 deel uitmakend tarie f 
t. a. v . sigarettenpapier, zijnde volgens art. 
4 der Alg. W et d e plaats van vervaa,·diging 
dan onverschilli g, slechts van invoerrecht, 
niet ook van accijns sprake is . H et H of heef t 
derhalve terecht het voormeld vervoerde si
garettenpapier als accijnsvrij beschouwd. -· 
( Adv .-Gen. W ijnveldt : De t.l.l . moet ver
melden - hetgeen is geschied - dat het 
papier uit het buitenland is ingevoerd, want 
het papier is accij nsplichtig, wanneer het in 
N ed erland is vervaardigd (art . 60 Tabaks
wet), terwijl art. 151 der Alg. wet el k ver
voer van accijnsvrije goederen verbiedt . Art. 
12 der W et van 19 Maart 1932 stelt de toe
passing van art. 162 Alo. wet buiten to e
passing. Nu het tegendeel van invoer ui t het 
buitenland niet gebleken is, was a1nbtshalve 
onderzoek ter zake door den rechter nie t 
noodig .] 16 M ei. 

- Wet, houdende bepa l ingen tot wijzig ing van 
de T aba kswet (S. 1921, n°. 71 2) . 

S. 410. 8 December. B lz. 935. 
Tariefwet. 
- Wet tot wijzi g ing van de Tariefwet 1934, 

de Wet op het Statistiekrech t S . 1932, n°. 
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- Besluit tot w1Jz1gmg van het Schepelingen-
besluit. S. 249. 25 Juli. Blz. 506 . 

....,,-.. Besluit tot wijziging van het Algemeen 
1·eglement van politie· voor rivie,ren en Rij ks

i kanalen, vastge~teld bij Koninklijk besluit 
van 24 November l 919, s: 765, ·en het laatst 

. ,gewij zigd h ij Koninklij k besluit van 23 De
cember ~937 (S. n°. 579 R) . 

S . 572. 11· Augustus. Blz. 511. 
-,- Besluit tot wijziging van het reglement van 

politie voor eenige riv ieren en stroomen be-
. neden Dordrecht, vastgest.eld bij Koninkl ijk 

besluit van 8 September 1936, S . ·577, en 
gewijzigd bij Koninklij k beslu it van 15 Oc

· tober 1937 (Stbl. n°. 579F). 
S. 573. 11 Augustus. Blz. 478. 

- Besluit tot wijziging van het Dordtsch 
Ankerreglement, vastgesteld bij Koninkl ijk 
besluit van 24 September 1915, S. 406, en 
gewijzigd bij Koninkl ijk besluit van 22 De

· cember 1925 •(Stbl. n°. 480 ). · 
S. 574. 11 Augustus. Blz. 478. 

- Besluit tot wijziging van het "Reglement 
voor de Mach inistenexamens" , vastgèsteld ' 

• bij Koninklijk besluit van den 15den October 
1937 (S. n°. 579 D). 

S. 575. · 29 Augustus. Blz. 511 . 
- Besluit tot wijziging van het Bijwnder aan

varingsreglement Westerschelde, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 14 Augustus 1924, 
S. 419, en het laatst gewijzigd bij Konink-

··. lijk besluit van 15 J uni 1936 (S. n°. 574). 
S . 576. 1 Sept.ember. Blz. 512 

- Besluit tot va&tstell ing van een bijzonder 
reg.Jement . van poli tie vo~r het kanaal Zut
phen- Enschede en het zij kanaa l naar Al
melo van de Twenthekanalen. 

S. 578. 26 Sept.ember. Blz. ·479_ 
- Besluit tot wijziging van het reglement voor 

de stuurliedenexamens, vastgest.eld bij Ko
ninklijk besluit van 15 October 1937 (Stbl. 
n° : 579 C). · 

S. -579. 26 Sept.ember. Blz. ·480. 
- Besluit tot •wijziging van het Bijzonder 

reglement Noordzeekanaal 1933, vastgesteld . 
, bij Koninklijk .besluit van 24 Januar i 1933, 

S. 23, en gewijzigd ' bij Koninklijk besluit 
van 24. Mei 1934 (Stbl. n°. 265). 

S. 579 D. 7 October. Blz. · 543. 
- Besluit tot wijziging Vi\n het reglement 

voor de stuurlieden-examens, vastgesteld · bij 
Koninklijk besluit van 15 October 1937 
(Stbl. n°. 579C). , 

S. 579 E . 26 October. Blz. 543 . 
- Besluit tot wijziging van het reglement voor 

de machinisten-examens, vastgest.eld bij Ko
ninklijk besluit van 15 October -1937 (Stbl. 
n° . 579 D). 

S. 579 F. 26 October. Blz. 544 . 
- Besluit tot wijziging van · het Bijwnder 

reglement Julianakariaal en Maas bij Maas
tricht, vastgestelq bij Kon inklijk besluit van 
20 Mei 1935, S. 295, en het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit vän 25 Februa ri 1938 
(Stbl. n°. 560). · 

S. 579 J. 26 November. Blz. 550. 
- Beslui t tot wijziging van het Algemeen 

reglement van pol itie voor riv ieren en H.ij ks
kanal en, vastgesteld bij Koninklij k besluit 
van 24 November 1919, S . 765 , en het laatst 
gewijzigd bij Koninklij k besluit van 11 
August11s 1938 (S. 572). 

S. 579 M . 22 December. Blz. 939. 

Scheuk.Jng·en. 
- Wet . inzake toepassing van ·arti!rnl 2ï , eër

ste lid, der Comptabilit,eitswet op een aan 
den· Staat· gedane· schenking. 

S. 1412. 15 December. Blz.' 818. 
Schepenuftvoerwet. . 
- Wet, houdende maatregelén, die waarbor

·gen dat Nederland in voldoende mare de 
beschikking bl ij ft behouden over schepen. 
(Schepenuitvoerwet 1938. ) 

S . 638. 30 September. Blz. 562 . 
Schepen vorderingswet. 
- Wet, houdende maatregelen tot het vorde

ren · van· zeeschepen. (Schepenvorder ingswet 
1938. ) S. 637. 30 September. B lz. 561. 

Spoor- en tra111we1ren. . 
- Koninklijk besluit '. (Wet van 15 December 

1917 S. '"!OS art. '"! .) -:- . D e .bepalingen van 
art. · 7 2° en 3° 'lid geven slechts regelen 

- betreffend de v'ergoeding van schade, welke 
uit aanleg en instandhouding van spoorwe
gen met inachtneming van eene vergun
ning voor de beheerders der wegen en voo,· 
andere rechthebbenden daarop ,nochten 
voortvloeien. Zij staan dus niet in den weg 
aan het stellen van een voorwaarde, die 
juist beoogt · te v oorkomen , dat zoodanige 
schade zou worden geleden. 8 Januari . 

- A,-rest van den Hoogen Raad. ( Alg. Regl. 
voor den dienst op de spoorwegen art . 16). 
- T en onrechte m eent de K antonr. - onder 

· verwijzing naar de artt . 351 en 351 bis Sr. -
dat art. 16 A. R. D . onverbindend zou zijn. 
Art. 16 toch verbiedt het enkele f eit de,· 
beschadiging van den spoorweg en de daa,·
toe behoorende werken en inrichtingen, zoo
dat slechts bij afwezigheid ván iedere schuld 
de àader niet aansprakelijk is, terwijl daar
naast de a,·tt. 351 en 351 bis Sr. zich keeren 
tegen een bescha'diging van een spoorweg
werk, welke opzettelijk en wederrechtelijk 
geschiedt, of welke aan een zekere mate van 
schuld van den dade'F is te wijten. 

ll M ei. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Dienst. 
S. 564. 13 Mei . B lz. 476. 

- Besluit, tot nadere wijziging van het Al ge
meen Reglement Vervoer. 

S. 579 B. 5 October. Blz. 542. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Tram

wegreglement. 
S. ·579 C. 7 October. Blz. 542. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Alge
meen Reglement Vervoer. 

S. 579 H . 29 October. Blz. 547. 
- A,-res t van den H oo gen Raad. (Spoorwe g

wet art. 71 ; A. R. D . a,-t . 11. ) - A r t . 71 
der Spoorwegw et, dat aan alle ambtenaren, 
belast met het opsporen van strafbare f e-iten, 
en den beambten van politie den vrijen to e
gang tot den spoo,·weg en tot de daa,·toe 
behoo,·ende g,·onden en g·ebouwen, . die tot 
gebruik van reizigers bes ten,d zijn, verl eent, 
hee ft echte1·- geen betrekking op openbare 
overwegen en hee ft dan ook nie t de strek
king om genoe,nde categ01·iën van personen 
zonder meer vrij te stellen van het inacht
nemen van veiligheidsvoorschriften als die 
van art. 11 Alg. R eg/. Dienst. 31 October. 

staatsloterij. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Sta:ats

loterij art. 19a). - De voorstelling 1,an den 
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gang van zaken, zooals req. die in de toe
lichting op zijn middel geeft, vindt grooten
deels geen f eitelijken grondslag in het be
streden vonnis . - Uit de in het vonnis ge
bezigde bewijsmiddelen heeft de Rechtb . het 
bewijs kunnen putten, dat - zooals werd 
bewezenverklaard - req. door tusschenko,nst 
van agenten de z.g. prernie-restituties in 
voege als bij dagv. vermeld deed uitkeeren 
aan de houders der bij dagv. omschreven 
stukken, voorzien van een nummer, op het
welk bij de trekking van de 473e Staats
loterij een prijs was gevallen. - Door de 
ruime formuleering van het bij art. 19a van 
de wet van 23 Juli 1885, S. 142 gegeven ver
bod, valt ook req.'s voorschreven handeling 
onder dat verbod. Daarbij is niet van in
vloed, dat req . - zooals hij verklaarde -
handelde als administrateur en boekhouder 
der Coöperatieve Vereeniging van Verzeke
ringsagenten. 9 Mei. 

Statistiekrecht. 
- Wet tot wijziging van de Tariefwet 1934, 

de Wet op het Statistiekrecht S. 1932, n°. 
231 en de Algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38). 

S. 404. 19 Mei. Blz. 225. 
Strafrecht en strafvordering. 
- Wet tot wijziging van de wet van 21 April 

1933, S. 179 , houdende tij delij ke voorzie
ning met betrekking tot het ter beschikking 
van de Regeering stellen van personen, bij 
wie tijdens het begaan van een strafbaar 
fe it gebrekk ige ontwikkeling of ziekelijke 
stor ing der geestvermogens bestond. 

S. 205. 30 December. Blz. 731. 
Stnwadoorswet. 
- Wet tot wijziging van de wet van 27 Juli 

1931, S. 331 , tot wijziging van de Stuwa
doorswet. S. 802. 5 Augustus. Blz. 580. 

Surinam e en Curaçao. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van den 18en Juni 1923, S . 273, en 
tot toepasselijkverklaring van het "Regle
ment op het verleenen van verlof naar het 
buitenland aan de officieren en onderoffi 
cieren van het Koninklijk Nederlandsch
Indische leger" en van het " Reglement op 
het verleenen van verlof, na opzending naar 
Nederland, aan militairen beneden den rang 
van onderofficier van het Koninklijk Nede r
l andsch-Indische leger" onderscheidenlijk op 
de onderofficieren en op de militairen be
neden dien rang, behoorende tot of gede
tacheerd bij de troepen in Suriname en Cu
raçao. S. 980. 4 Januari. Blz. 28. 

- Besluit tot wijziging van de Koninklij ke 
besluiten van 19 October 1921 (S. n° . 1135 , 
Gouvernementsblad van Suriname 1922, n°. 
16, .Publicatieblad van Curaçao 1923, n° . 58), 
2 December 1926 (S. n° . 394, Gouverne
mentsblad van Suriname 1927, n°. 6, Publi
catieblad van Curaçao 1927, n ° . 1 7) en 21 
October 1929 (S. n°. 464, Gouvernements
blad van Suriname 1929, n°. 93, Publicatie
blad van Curaçao 1930, n° . 11), betreffende 
pen ioenen enz. van de militairen behooren
de tot de troepen in Su riname en Curaçao 
en hunne nagelaten betrekkingen; 
tot wijziging en aanvulling van het Ko
ninklijk besluit van 27 April 1936 (S. n° . 
941, Publicatieblad van Curnçao 1936, n•. 

66}, houdende oprichting van een .Pensioen
fonds voor de Curaçaosche burgerlijke lands
dienaren, de onderwijzers bij het bijzonder 
onderwijs en hunne weduwen en weezen, en 
- tot nadere wijziging van het Reglement 
voor het W eduwen- en W eezenfonds van 
Europeesche militairen beneden den rang 
van officier bij de Koloniale troepen. 

S. 941. 7 Maart 1938. Blz. 178. 
- Besluit, houdende vaststelling van bepalin

gen ter uitvoering van de Surinaamsche en 
Curaçaosche Comptabili te itswetten, voor 
zooveel de ontvangsten en uitgaven betreft, 
overeenkomstig die wetten in N ederland te 
doen. S. 946. 1 Juli. B lz. 636. 

- Besluit tot wijziging van het Curaçaosch 
Zeebrievenbes luit 1933 (Stbl. n°. 110, Pu
blicatieblad n° . 41) . 

S. 950. 16 November. Blz. 639. 
Snlkerwet. 
- Wet tot wijziging van de Suikerwet 1924 

S. 425 en van de Tariefwet 1934. 
S. 405. 19 Mei. Blz. 230. 

Tabakswet. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. (Alg . wet 

art. 157; W et van 19 Maart 193~ S . 110 
art. 12; Tabakswet art. 60). - R eq. betoo
gend, dat het vervoer van sigarettenpapie,· 
zonder docum ent niet strafbaar is, nu tevens 
niet is bewezen verklaard, dat het sigaretten
papier vervoerd is binnen de E er.,te Linie 
en het sigarettenpapier niet hier te lande is 
vervaardigd, gaat uit van de stelling, dat de 
omstandigheid, dat sigarettenpapie,· ui t het 
buitenlanä is ingevoerd, niet noodzakelijk 
uitsluit, dat het papier in N ederland is ver
vaardigd, waaraan hij dan kennelijk de ge
volgtrekking wil verbinden, dat ook uit de 
bewezenverklaring niet volgt, dat het onder
havige papier accijnsvrij was en aan het 
voorschrift van art. 157 Alg. W et onder
worpen. - Art. 60 der Tabakswet 1921, S . 
712, houdt echter niet in, dat bij den invoer 
in Nederland van aldaar vervaa·rdigd siga-
1·ettenpapier accijns verschuldigd is, in over
eenstemming waarmede in post 106 van het 
van de Tariefw et 1934 deel uitmakend tarief 
t . a . v. sigarettenpapier, zijnde volgens art. 
4 der Alg. Wet de plaats van vervaa,·diging 
dan onverschillig, slechts van invoe,.,.echt, 
niet ook van accijns sprake is. H et Hof heeft 
derhalve terecht het voormeld vervoerde si
garettenpapier als accijnsvrij beschouwd. -
( Adv.-Gen. Wijnveldt: De t .l.l. moet ver
melden - hetoeen is geschied - dat het 
papier uit het buitenland is ingevoerd, want 
het papier is accijnsplichtig, wanneer het in 
Nederland is vervaardigd (art. 60 Tabaks
wet), terwijl art. 157 der Alg. wet elk ver
voer van accijnsvrije goederen verbiedt. Art. 
12 der Wet van 19 Maart 1932 stelt de toe
passing van art. 162 Alo. wet buiten toe
passing. Nu het tegendeel van invoer uit het 
buitenland niet gebleken is, was ambtshalve 
onderzoek ter zake door den ,·echter niet 
noodig.] 16 M ei. 

- Wet, houdende bepalingen tot wij zig ing van 
de Tabakswet (S. 1921, n°. 712). 

S . 410. 8 Decembe r. B lz. 935. 
Tariefwet. 
- Wet tot wijziging van de Tarie fwet 1934, 

de Wet op het Statistiekrecht S. 1932 , n°. 
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231 en de Algeme,ene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°_ 38) _ 

S. 404. 19 Mei. Blz. 225. 
- Wet tot wjjziging van de Suikerwet 1924 

S. 425 en van de Tariefwet 1934. 
S. 405. 19 M ei. Blz. 230. 

- Besluit tot wijziging van het Vrijdommen
beslu it 1936 en van de Koninklijke besluiten 
van 28 Maart 1936, S. 444, 8 April 1925, 
S. 137, en 21 April 1921 , S. 686, strekkende 
ter uitvoering van enkele bepalingen der 
Tariefwet 1934, van artikel 4 der wet van 
30 December 1910, S. 377, en van artikel 3 
der Wet op het Statistiekrecht (S. 1932, n°. 
231). S. 451. 24 November. Blz. 531. 

Telefoon en telegrafen. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Rijkstelefoonreglement 1929 Staatsblad 1929, 
n°. 441. S. 344 . 23 Maa rt. Blz. 218. 

- Wet tot aanvulling en wijziging van de wet 
van den 29sten December 1928 S. 514 tot 
aanwijzing van de takken van Rijksdienst 
omvattende de posterijen, de telegrafie en de 
telefonie, voor een beheer, a ls bedoeld in 
artikel 88 der Comptabi l iteitswet Staatsblad 
1927, n°. 259. S . 301 . 19 Mei B lz. 218 . 

- Beslui t, bepalende de goedkeuring van de 
op resp . 4 en 8 April 1938 te Caïro op de 
Internationale Telegraafconferentie en de 

Internationale Radiotelegraafconferentie vast
gestelde reglementen met de daarbij behoo
rende slotprotocoll en, alBmede de bekend
making dezer reglementen en slotprotocoll en 
in het Staatsblad. 

S. 44. 19 November. Blz. 962. 
- Beslu it, houdende de bepaling, dat examen

geld is verschuldigd voor toelating tot het 
examen ter verkrijging van een beperkt cer
tificaat van bekwaamheid als radiotelefonist, 
u itsluitend voor de uitoefening vaH den 
radiotelefoondienst aan boord van vaartuigen 
in een N ederlandsche haven . 

S. 356. 19 November. Blz. 524. 
- Wet tot aanvulling en wijziging van de 

Telegraaf- en Telefoonwet 1904, S. 7, WO· 

als deze laatstelijk is aangevuld en gewij
zigd bij de wet van 12 Mei 1928, S. 169. 

S. 302. 8 December. Blz. 732. 
- Besluit, houdende intrekking van het be

staande en vaststelling van een nieuw regle
ment voor den dienst der Rijkstelegraaf. 

S. 358. 17 December. Blz. 746. 
Tractatcn. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 23 December 1936 te 
's-Gravenhage gesloten N ederlandsch-Duit
sche verdrag nopens de regeling van het 
goederenverkeer voor het jaar 1937, met 
bijlage en bijbehoorend slotprotocol, als
mede van de op denzel fden datum gewis
selde nota's betreffende de voorloopige toe
passing van het verdrag. 

S. 10. 1 F ebruari . Blz. 3. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 8 Mei 1937 te Mon
treux gesloten verdrag betreffende de a f
schaffing van de Capitulaties in Egypte met 
bijgevoegde stukken. 

S. ll. 2 F ebruar i. Blz. 10. 
- Besluit, bepalende de bekendma king in het 

Staatsblad van het op 29 Mei 1933 te Rome 
gesloten verdrag tot het vaststellen van een-

vormige bepal ingen in zake conservatoir be
sl ag op luchtvaartui gen. 

S . 12. 9 Februari . Blz. 34. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op 6 

Mei 1937 te Londen gesloten internationale 
overeenkomst, met protocol, betreffende de 
regeling van de productie en den afzet van 
suiker. S . 13. 14 Februari. Blz. 36 . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 27 Januari 1937 te 
Bern tusschen N ederland en Zwitserland 
gesloten verdrag betreffende ongevallenver
zekering. S. 14. 16 F ebruari . Blz. 46. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de Verklaring van Genève 
van 2 October 1937, betreffende het ge
schiedenisonderwijs (herziening schoolboe
ken). S. 15. 2 Maart. Blz. 48. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Roemeen
schen Minister van Buitenlandsche Zaken en 
den Nederlandschen Gezant te Boekarest ge
wisse lde nota' s dd. 28 December 1937, hou
dende eene overeenkomst tusschen N ederland 
en Roemenië tot ve rl enging van den op 21 
Augustus 1937 gesloten modus vivend i tot 
handhaving van de op 28 Augustus 1936 tus
schen be ide landen gesloten clearingovereen
komst (Staatsblad 1937, n°. 34). 

S. 16 . 11 Maart. Blz. 202. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de intrekking voor het Rijk 
in Europa van het voorbehoud bedoeld in 
artikel 1 van de Wet van 23 Juni 1925, S. 
253, houdende goedkeur ing van het Protocol 
van Genève va n 24 September 1923 betref
fe nde a rbi trage-clausul es. 

S. 17. 12 Maart. Blz. 203. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Belgischen 
Gezant te 's-Gravenhage en den Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's dd. 
30 December 1937 en 7 Februari 1938, hou
dende eene overeenkomst tusschen Nederland 
en België nopens de rechtstreeksche beteeke
ning van gerechtelijke en buitengerechtelij ke 
stukken in de beide landen door de deur
waarders als voorz ien in artikel 6 van het 
op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten 
verdrag betreffende burgerlijke rechtsvorde
ring (Staatsblad 1909, n°. 120) . 

S. 18 . 16 Maart. B lz. 204. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 30 April 1937 te 
's-Gravenhage tusschen Nederl and en 
Duitschland gesloten derde verdrag tot wij
zig ing van het Nederlandsch-Duitsch douane
en credietverdrag van 26 November 1925 , 
dat te voren _ werd gewijzigd bij de verdragen 
van 27 Apr"il 1933 en 6 Juni 1934, (S. 1926 , 
11 ° . 348; 1934, n°. 18 en 1936, n°. 99 N.). 

S. 19 . 18 Maart. Blz. 205. 
- Wet, houdende goedkeuring van de opzeg

ging van de op 19 April 1884 tusschen 
Nedei-land en Frankrijk gewisselde verkla
ring omtrent de bevoegdheid der consuls en 
de bescherming van den letterkundigen en 
den kunsteigendom . S. 20. 24 Maart. Blz. 205. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 30 Juni 1937 te Ber
lijn tusschen N ederland en Duitschl a nd ge
sloten verdrag nopens het goederenverkeer 
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tusschen Nederlandsch-Indië en Duitschland, 
.~lsmede van de notawisseling van denzelfden 
datum nopens de voorloop ige toepassing van 
het verdrag. S. 21. 5 Mei . Blz. 206. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staats bi ad van de tusschen den Belg ischen 
Minister van Buiteitlandsche Za ken en 

. Buitenlandschen Handel en den Tijdelijk 
Zaakgel astigde der Nederlanden te Brussel 
dd. 31 December 1937 gewisse lde nota 's, 
met bijlage, houdende eene · voorloópige 

- overeenkomst in zake betaald personen- en 
'goederenverkeer per auto tusschen N e<le r
land en Belg ië, welke ovéreenkomst met 
bijl age nader is aangevuld en gewijzigd door 
dd. 4 Februari 1938 en dd. 24 Maa rt en 8 
April 1938 gewisse lde nota's. 

. S. 22. P Mei. Bl z. 207. 
- Besluit, bepalende de bekendma king in 

het Staatsblad van het tweede en het derde 
protocol tot aanvulling van de op 1 Januari 
1937 te Rome ges loten overeenkomst tus
schen het Koninkrijk der Nederlanden en 
het Koninkrijk Ita lië betreffende de rege
ling van de betalingen voortvloeiende uit 
het handelsverkeer, welke protocollen op 31 
December 1937 te Rome zijn onderteekend. 

S. 23. 28 Juni . Blz. 317 . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Consul
Generaal der Nederlanden te Sydney en den 
Nieuw-Zeelandschen Minister van Finan
ciën, Douane en Productenafzet gewisselde 
nota's dd. 22 December 1937 en 14 Januar i 
1938, houdende eene overeenkomst tot rege
ling van de handelsbetrekkingen tusschen 

ederland en Nieuw-Zeela nd. 
S . 24. 28 Juni . Blz. 319. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in )let 
Staatsblad van het verdrag van Genève be
treffende de arbeidsovereenkomst van sche
pelingen, dat op 23 Juni 1926 door de Al
gemeene Conferentie van de Internationale 

, Organisatie van den Arbeid in haa r 9de zit
ting als ontwerp-verdrag werd aangenomen. 

S. 25. 2 Juli. Blz. 320. 
- Beslujt, bepalende de bekendma king in het 

Staatsblad van het verdrag van Genua be
treffende schadeloosstelling , voor werkloos
heid in geval van verlies van het schip door 
schipbreuk, dat op 9 Juli 1920 door de Al
gemeene Conferentie van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid in haar 2de 
zitting als ontwerp-verdrag werd aangeno
men. S. 26. 2 Juli . Blz. 323. 

- B esluit, bepalende de . bekendmaking in 
het Staatsblad van het op 18 December 1937 
te Berlijn tusschen het Koninkrijk der N e
derlanden en Duitschland gesloten verdrag 
over het Nederlandsch-Duitsche ·betalings
verkeer, alsmede van de op denzelfden da
tum gewisselde nota's nopens de voorloo
pi ge toepass ing van het verdrag. 

S. 27 . 2 Juli . Blz. 325 . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 30 April 1938 te 
Brussel tusschen Nederl and en Belg ië ge
sloten verdrag betreffende de .fiscal e behan
deling van motorrijtuigen. 

S. 28. 16 Juli . Blz. 481. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staa tsblad van de tusschen den Tijdelijk 

Zaakgelastigde der Nederl anden te Kopen
hagen en den Deenschen Minister van-Bui
tenlandsche Za ken d.d. 15 December 1937 
en 24 Maart 1938 gewisselde nota's, hou
dende een •overeenkomst tusschen N eder
land en Denema rken in zake wederzijdsche 
vrijstelling van inkomstenbelasting in zekere 
gevallen, waarin winsten voortvloeien uit 
het luchtvaartbedrijf. 

S. 2·9_ 25 Juli . Blz. 328. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsbl ad van de Verklaring van Oslo van 
11 Mei 1938 betreffende de voortzettmg 
van de economische samenwerking tusschen 
België, Denemarken, Finland, Luxemburg, 
N ederland, Noorwegen en Zweden. 

S. 30. 25 Juli . Blz. 330. 
- Wet tot goedkeuring .van de overeenkomst, 

op 18 December 1937 te B erlijn gesloten, 
strekkende om het op· 23 December 1936 te 
' s-Gravenhage gesloten Nederl andsch-Di.\itsch 
verdrag nopens de regeling van het goede
renverkeer voor het jaar 1937 ook te doen 
gelden voor den tijd van 1 J at)uari-31 
Maart 1938. 

_ S. 31. · 4 Augus~us. Blz . . 444 . 
- Wet tot goedkeuring van het op 27 Mei 

1937 te Quito tusschen het Koninkrijk der 
N ederlanden en de Republ iek Ecuador ge
sloten Verdrag van Handel en Scheepvaart. 

S. 32. 4 Augustus. Blz. 444. 
- Wet, houdende voorbehoud der bevoegd

heid tot toetreding tot het ontwerp-verdrag 
tot vaststelling van den minimum-leeftijd 
van toelating van kinderen tot arbeid op 
zee (herzien Genève 1936). 

S . 33. 4 Augustus. Blz. 482. 
- Wet, ho"udende voorbehoud der bevoegd

heid tot opzegging van het verdrag van 
Genua (1920) tot vaststelling van deh mini 
mum-leeftijd van toelating van kinderen tot 
a rbeid op zee. · 

S. 34. 4 Augus.f.us. Blz. 484. 
- Wet tot goedkeuring van het op 29 Juni 

1937 te Kopenhagen tusschen N ederland en 
Denemarken gesloten tariefverdrag. 

S . 35 . 6 Augustus. Blz. 446. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Roemeen
schen Minister van Buitenlandsohe Zaken 
en den Nederla ndschen Gezant te Boekarest 
gewisselde nota's dd . 21 April en dd. 27 
Juni 1938, houdende overeenkomsten tot 
nadere verlenging van den geldi gheidsduur 
van den op 21 Augustus 1937 tusschen 
N ederland en Roemenië gesloten modus vi 
vendi tot handhaving van de op 28 Augustus 
1936 · t usschen beide landen gesloten clea
ringovereenkomst (S. 1937, n°. 34). 

S. 36. 20 Augustus. · Blz. 447. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 29 Juni 1937 te Ko
penhagen, tusschen Nederl and en Denemar
ken gesloten tariefverdrag met bijbehooren
de notawisseling'. 

S. 37. 4 Oot.ober. Blz. 484. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Nederland
schen Gezant te Parijs en den Franschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken dd. 15 
Juli 1938 gewisselde nota's, houdende eene 
overeenkomst tusschen Nederl and en Frank-
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rijk betreffende de I uchtverbinding tusschen 
Batavia en Saigon. 

S. 38. 15 October. Blz. 485. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 25 Mei 1938 te Ber
lijn tusschen Nederland en Duitschland ge
sloten .regeling over de inschakeling van het 
Nederlandsch-Oostenrijksch economisch ver
keer in het Nederlandsch-Duitsche h andels
verdragssysteem. 

. S. 39. 15 October. Blz. 486. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 18 Maa rt 1938 te 
Washington tusschen N ederland en de Ver
eenigde Staten van Amerika gesloten over
eenkomst betreffende de vriendschappelijke 
regeling, zoo noodig door a rbitrage, van een 
ll"eschil nopens de schadeloosstelling ter zake 
van de opvordering in 1917 door- de Regee
ring van de Vereenigde Staten van Amerika 
van bepaalde militaire voorraden toebehoo
rende aan de N ederlandsche R egeering. 

S. 40. 17 October. Blz. 487. 
- Wet, houdende gQedkeuring van de op 28 

M ei 1937 te 's-Gravenhage tusschen België, 
Denemarken, Finland, Luxemburg, Neder
land,' Noorwegen en ·zweden gesloten Over
eenkomst tot ontwikkeling van het handels
verkeer met toegevoegde protocollen en bij
behoorende lijsten . . 

· S. ·41. 22 October. Blz. 513. 
- W et, houdende goedkeuring van het op 1 

Februari 1938 te Bangkok tusschen Neder
land en Siam gesloten Verdrag. van vriend
schap, handeJ en scheepvaart, met bijbe
hoorende nota's. 

S. 42. 22 October. Bl z. 490. 
- .Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 1 Februari 1938 te 
Bangkok tusschen N ederland en . Siam ge
sloten verdrag van vriendschap, handel en 
scheepvaart, met bijbehoorende nota's. 

S. 43. · 10 November. Blz. 496 
- Besluit, bepalende .de goedkeuring van de 

op resp. 4 en 8 Apri l 1938 te Caïro op de 
Internationale Telegraafconferentie en de 

Internationale Radiotelegraafconferentie vast
gestelde reglementen met de daarbij behoo
rende slotprotocollen, a lsmede de bekend
making dezer reglementen en slotprotocollen 
in het Staatsblad. 

S. 44. 19 November. Blz. 962. 
- ·wet, houdende voorbehoud der bevoegd

heid tot toetred ing tot het ontwerp-verdrag 
betreffende de veili ghe idsvoorschriften in 
het bouwbedrijf (Genève 1937 ). 

S. 45. 8 December. Blz. 714. 
- \Vet tot goedkeuring van het Verdrag van 

23 September 1936 nopens het gebruik van 
den radio-omroep in het belang van den 
Vt"ede. S. 46. 15 December. Blz. 717. 

- Wet, houdende aanvulling der wet van 7 
Juli 1906, S. 162, tot uitvoering van enkele 
bepalingen der op 12 Juli 1902 te 's-Graven
hage gesloten verdragen : 1 °. tot regeling 
der wetsconfl icten met betrekking tot het 
huwelijk ; 2° . tot regeling der voogdij van 
minderjarigen, onderscheidenlijk goedge
keurd bij de wetten van 24 Juli 1903 (Stbl. 
nos. 231 en 233) , en tot wijziging en aan
vulling, in verband daarmede, van eenige 
voorschrif ten van het Burgerlijk Wetboek, 

laatstel ijk gewijzigd bij de wet. van 6 Fe-
bruari 1901 (StbL n°. 62). . 

S. 203. 15· December. Blz. 730. 
- Besluit, bepalendë de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 23 November 1933 te 
Rome gesloten internationale verdragen 
omtrent het goedrrenvervoer en het 'reizi 
gers- en bagagevervoer per spoorweg met 
daarbij behoorende bijlagen, a lsmede vari. de 
op 10 November 1937 te Bern on,derteeken
de processen-verbaal betreffende de vast
stelling van den datum van inwerkingtre
ding dier verdragen. 

S. 47. 17 December. Bl z. 842. 
- Bes] uit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den 'l' ijdelijk 
Zaakgelastigde der Nederlanden te Rome 
en den Italiaanschen Minister van Buiten
landsche Zaken dd. 26 October 1938 gewis
elde nota's houdende eene overeenkomst tus

schen Nederland en Italië ter vereenvoudi-
g ing van formaliteiten voor het luchttoeris
me. S. 48. 28 December. Blz. 721. 

Trekhonden wet. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 

Koninklijk besluit van 6 Februari 1911, S . 
45, sedert gewijzigd, tot uitvoering van de 
artikelen 1, 4 en 5 der Trekhondenwet 1910, 
S. 203 (Trekhondenbesluit 1911). 

S. 354. 27 October . Blz. 522. 
- Besluit tot bepaling van den dag van in

werkingtreding van het Koninklijk besluit 
van 27 October 1938, S. 354, tot aanvulling 
en wijziging van het Koninklijk besluit van 
6 F ebruari 1911, S. 45, sedert gewijzigd, tot 
uitvoering van de artikelen 1, 4 en 5 der 
Trekhondenwet 1910, Stbl. n°. 203. 

S. 384. 17 November. Blz. 530. 
- Besluit tot nadere bepaling van den dag 

van inwerkingtred ing van het Koninklijk 
besluit van 27 October 1938, S. 354, tot 
aanvulling en wijziging van het Koninklijk 
bes! uit van 6 Februari 1911, S. 45, sedert 
gewijzigd, tot uitvoering van de artikelen 1, 
4 en 5 der Trekhondenwet 1910, Stbl. 203. 

S. 387. 22 December. Blz. 775. 
Tijd. 
- Besluit tot vervroeging in 1938 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 23 Juli 1908 (Stbl. n°. 236). 

S. 380. 14 Februari. Blz. 108. 
Ultverkoopen. · 
- Arrest van den H oogen Raad. (Wet op het 

Uitverkoopen en opruimen art. 2.) - De op 
de étalageramen en in een der étalages aan
gebrachte opschriften in opvallende l etters: 
" Wat gebeurt hier. Overgenomen door de 
Haarl emsche kooplieden. Wij vcrkoo pen 
spotgoedkoop. Kom - zie - kijk enz." en 
" In deze étalage bijzondere koopjes. Alles 
laatste stuks", wekken - hetgeen de dagv . 
niet nog uitdrukkelijk behoefd e te • vermel
den - den indruk dat in het onderhavige 
winkelbedrijf eene tijdelijke voordeelige aan
bieding werd gedaan i. v. m. de omstandig
heid, dat de winkelvoorraad in zijn geheel 
in andere handen was overgegaan en nu 
werd uitverkocht. H et bewezene houdt dan 
ook in een wijze van. aankondigen van een 
verkoop in het winkelbedrijf als ve1·boden 
bij l id 2 van art. 2 van de wet van 13 
S ept . 1935, S. 564. - T erecht heeft de 
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' Rechtb. geenerl ei ·belang toegekend aan de 
vraag of req. was koopman in ongeregelde 
go ederen, hetgeen inderdaad den indruk, die 
door de gevolgde wijze van aankondigen 
werd • gewekt, onverlet zou laten. 

28 Maart . 
Veewet. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. ( V eewet a,·t . 

17.) - A1·t. 17 de1· V eewet legt de verplich
ting tot kennisgeving (van verschijnselen 
van ed besmettelijke ziekte bij het vee) ook 
op aan eigenaar, al is een ander houder of 
hoeder. H et artikel moet derhalve zoo wor
den verstaan, dat eigenaa,· en houder en 
hoeder tot kennisg eving verplicht zijn, maar 
meZ de kennisgeving door een die,· drie per
sonen kan wo·rdèn volstaan. - Bij zijn be
wering, dat alle schuld bij hem ontbree kt, 

· doet req. ·een beroep op feiten, welke door 
den judex fa cti niet zijn vastgesteld. 

81 0 ctober. 
. Velllgheldswet. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als ·bedoeJa in de ar
tikelen 6 èn 7 der Veiligheidswet 1934 
(,,Veiligheidsbesluit voor fabriek'èn of werk
plaatsen · 1938'~) . 

. S. 872. 19 November. Blz. 587. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee'nen 

maatregel van · bestuur, aJs bedoeld in de 
artikelen 6 en 7 der Veiligheidswet 1934 

· (,,Eleettotechnisch Veiligheidsbesluit 1938") . 
, S. ·873. 19. November. Blz. 609. 

- Besluit tot · vaststelling van een algemeenen 
1 maatrëgel van bestuur, als bedoeld in ar

•tikel 11 der Veiligheidswet. 1934 (,,Veilig
heidswet voor veenderijen 1938") . 

• 1 S. 874. 19 November. Blz. 620. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeonen 

maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
- 24; .tweede lid, der Veiligheidswet 1934. 

S . 875. 19 November. Blz. 622. 
- Besluit • tot vaststelling , van het tijdstip, 

waarop de Veiligheidswet 1934 gedeel tel ijl 
1 in wel'king treedt. 

S. 886. 19 November. Blz. 625 . 
Veren. 
- Besluit tot intrekking van het R eglement 

van politie voor het Moerdijksche Veer, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 14 Ja
nuari 1932, S . 12, en gewijzigd bij Konink
lijk Besluit van 8 Mei 1936 (Stbl. .n°. 571}. 

S. 579 I . 12 .November. Blz. 550. 
V.estlglngswet Kleinbedrijf. 
- Besluit tot uitvoering -van artikel 11 eerste 

en tweede lid, en artikel 3, eerste lid , van 
de Vestigingswet Kle inbedrijf 1937. (.,Ves
tigingsbesluit Slagersbedrijven 1938:") 

S . 641. 17 Januari. Blz. 144. 
- Ar1·es t van den H oogen Raad. ( V èstigings

wet Kleinbedrijf 1937 artt .. 1 en 14; W et 
R. 0. art. · 99). - R eq.'s grieven ben,sten 
hierop, dat . de Kantonr. ten onrechte aan· 
na,n, dat in deze· op 11 D ec. 1987 van het 

· aanvangen van liet bedrijf sprake u;as, · dat 
• de inrichting, waa,·in req : slechts eeti ge

deelte van het jaar v leesch ve,·kocht, nie t 
kan gerekend worden eene zoodanige te zijn, 
dat daarin het slagersbedrijf •. wordt uitge
oefend, e.n dat req . ,,66r 18 Au·g. 1937 niet 
een inrichting als hie,· bedo.eld had [/eves
tigd. - . Mitsdien wordt d:oo·r req. er over 

gekl-aagd, dat het bestreden vo,inis nie t' vol 
doende met redenen is omkleed, z·oodaC de 
grieven op art. :99 lid 2 . W et R. 0. afstuiter.. 
[Adv.-Gen . Wijnveldt: ' D e Kantonr. hee ft 
het begrip "vestigen'.', in den zin der wet , 
op de juiste wijze opgevat.] - A'ntbtshál vc: 
H et bewezen ve,,klàarde l eve.rt op , het · in 
(),rt , 14, lid 1, aanlièf. ·en dnder a der V es ti-

. gingswet-Kl:einbedrijf -1987 oinschi'evcn straf
bare feit, weshalve de qualificatie be]wort 
te luiden: ,,een inriçhtirtg vestigen zonde,· 
de daartoe ingevolge_ de Vestigingswet-Klein
bedrijf 1937 vereischte vergunning". 

' · ~3 .. ,11 ei . 
- Besluit tot uitvoering van artikel·- l; ·eerste 

-en tweède lid, artikel 3, èèrste lid, -en artikel 
, , 10, eerste lid, van de Vestig ingswet K lein

bedrijf 1937 (,,Vestigingsbeslu it Broódbedrij 
ven 1938"). , S. •660. · 2 Juni. Blz. 252. 

,- Besluit tot wij~iging van , het Vestigi:ngs
besluit Slagersbedrijven '1938. 

8'. 666. 23 Juni. -Brz. 357 . 
_Vlsscherlj, 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alge,neen 

visscherijreglement 11oor de binnenwateren 
.artt. 1 en 11.) - Nu in de t.l.l. en bewe
zenverklaring is uitgedrukt, dat het feit 
[in een boot vervoeren van een schrobnet 
zonder bevoegd te zijn tot visschen en niet 
kunnende aantoonen op weg te zijn naar of 
op weg naar huis te . zijn van een vischwa
ter, waarvoor wel bevoegdheid tot visschen 
bestond] is g-epleegd ·op ;,het Groot N.Holl. 
kanaal, zijnde een vischwater waar de óin
nenvisscherij wordt uit.geoefend", is daar
mede tevens, overeenkomstig het Alg. Vis-

.,- scherijregl. S , 1932 n?'. '• 315, gezegd, dat dit 
kanaal niet valt . onder de uitzonderingen 
genoemd in art. 1, l id 2 van dat R eglement. 
- Nu- gesteld en bewezen is, dat genoe,nd 

, kanaal is een wat'er, waarin binnenvissche
rij wordt uitgeoefend, ·staat daarmede tevens 
vast, dat dit kanaal is. een binnenwatc,· in 
den . zin van het Reglement. - [Adv .-Gen. 
van Lier: ofschoon de dagv . voldoende stelt, 
kan toch het 0 . M. niet worden toegegeven, 
dat een verd. zich als fait à' excuse er op 
zal hebben te beroepen, dat het water tot de 
uitzonderingen van art . 1, sub 2 behoort.] 

3 J anuari. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Bij 

zonder Visscherijreglement voor de afge
sloten Zuiderzee · (Stbl. 1932 , n° . 315). ' 

S. 640. 4 Januari . · B lz. 144. 
- Besluit tot vaststelling van den dag, waar

op voor het seizoen 1937- 1938 de har·ing
visscherij ter versche geacht wordt te zijn 
geëindigd. S. 680. 28 Januari. Blz. 23. 

- Besluit tot wijziging van het Waddenzee
visscherijreglement (Stbl. 1932, n°. 316). 

S : 649. 3 Maart. Blz. 150 . 
- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur ter uitvoering van de 
artikelen 7 en 8 va·n de wet op de Zeevisch
vaartdiploma's 1935, S. 455, (Ruil , en 
dienstdiplomareglement-zeevischvaart). 

S. 571. 9 Augustus. Blz. 347. 
- Besluit tot nadere wijziging van het . Wad

denzeevissche1·ijreglement en het Zeeuwsche 
stroomen-vissoherijreglement. 

S. 679 M. -27 October. B lz. 575. 
- Besluit tot vaststelling van de voorwaarden 
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betreffende de aansluiting aan de waterlei
ding van het Staatsvisschershuvcnbedrijf te 
IJmuiden en de levering van water. 

S. 579 G. 28 October. Blz. 544. 
Vleesch keu rln gswet. · 

Koninklijk besluit. (Vleeschkeuringswet 
art. U j 0

• art. 22.) - T erecht hebben Ged. 
Staten goedkeuring onthouden aan een wij
ziging van de instructie van den keurings
veearts, inhoudend een verlaging zijner wed
de. Het door den Raad aangevoerd motief , 
dat het aantal keuringen is verminderd, be
hoort buiten beschouwing te worden gela
ten, nu ten tijde, dat de Raad tot de ver
laging der wedde besloot, van een zooda
nige vermindering in het geheel geen sprake 
was. De omstandigheid, dat de in de ge
meente geheven keurloonen in vergelijking 
1net de tarieven in de omliggende gen,een
ten te hoog zijn, mag geen motief zijn voor 
de verlaging der wedde . Om tot verlaging 
dier keurloonen te geraken, kan de Raad 
een gemeenschappelijken keuringsdienst 1net 
een naburige gemeente vormen. 

6 Januari. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Vleesch 

keuringswet artt. 8 en 23a.) - Nu K,·om
menie - ofschoon die gemeente mede be
hoort tot den keuringskring "Zaanstreek", 
waarvoor door Ged. Staten van N.H. bij 
besluit van 19 Aug. 1936 n°. 10!, ingevolge 
het K. B . van 11 Febr. 1936 n°. 129, eene 
gemeenschappelijke regeling in zake den 
keuringsdienst van vee en vleesch, als be
doeld in art. !Sa der Vleeschkeuringswet, is 
vastgesteld - niet is aangesloten bij het 
openbaar slachthuis der gemeente Zaandam 
[als centrale gemeente bedoeld in art. 20 
der wet aangewezen J had het te Zaandijk 
aangetroffen vleesch bij invoer vanuit Krom
m enie aan "invoerkeuring" moeten zijn on
derworpen. - D e door de ge1neente Zaan
dijk vastgestelde bepaling omtrent de z.g. 
,,invoerkeuring" is geheel in overeenstem
ming met voorn,elde gemeenschappelijke 
regeling, welke in art. 'ilO lid 2 voorschrijft, 
dat in de gemeentelijke vleeschkeuringsver
ordening wordt opgenomen de bepaling, dat 
vleesch, in de desbetreffende gemeenten in
gevoerd uit de tot de kring "Zaanstreek" 
behoorende gemeenten - niet bij het open
baar slachthuis aangesloten - mede onder
worpen is aan het onderzoek bedoeld in 
art. 8, lid 1 Vl eeschkeuringswet. - Deze 
regeling is noch met de wet noch met het 
systeem eener "gezamenlijke regeling" in 
strijd, terwijl over de doelmatigheid der 
verordening aan den rechter geen oordeel 
toekomt. - De woorden "in die gen, eente" 
voorkomende in art. 8 der Vl eeschkeurings
wet moeten niet zoo eng worden opgevat, 
dat daarmede zou zijn gezegd, dat het daar 
bedoelde onderzoek bepaaldelijk op het 
grondgebied van de gemeente zou moeten 
plaats heb ben. 17 Januari. 

VoedselvoorzJenJng. 
- Wet, houdende voorziening ten behoeve van 

voedselvoorziening in tijden van oorlog, oor
logsgevaar of andere · buitengewone omstan
digheden en de voorbereiding daarvan. 

S. 639 C. 30 September. Blz. 566. 

Vogelwet. 
- Arrest van iun Hoogen Raad. ( Vogelwet 

1936 art. 23; Vogelbesluit 1937 art . 15; 
Sv. art. 433 .) - H et 1niddel gericht tegen 
de uitspraak van den Kantonr. , dat gereq.'s 
beroep op art. 15 Vog elb esluit hem niet kan 
baten in verband ,net het bepaalde in art. 
23, lid 3 d er Vog elwet, moet buiten onder
zoek blijven, omdat het bij gegrondheid toch 
nimn,er tot vernie tiging van de bestreden 
uitspraak, te weten het daarbij gegeven ont
slag van rechtsvervolging [uit hoofde van 
afwezigheid van schuld] zou kunnen leiden. 
- [Adv.,Gen. Rombach sluit zich. èn op 
grond van de geschiedenis èn 01n den tekst 
van art. 23, lid 3 der Vogelwet zelf, bij het 
oordeel van den Kantonr. dat het bewezen
verklaarde strafbaar is, aan. De Kroon is 
m et art . 15 van het Vogelb esluit hare be
voe gdheid te buiten gegaan.] 31 October. 

Volksgezondheid. 
- Besluit tot wijziging van het Reglement 

voor de Rijkskweekschool voor Vroedvrou
wen te Rotterdam , vastgesteld bij Kon ink
lijk besluit van 9 Januari 1933, S. 7, zooals 
dat is gewijzigd bij Koninklijk beslu it van 
25 October 1935 (Stbl. n°. 620) . 

S. 845. 7 Februari. Blz.160. 
Vorderingswet. 
- Wet, houdende regelen met betrekking tot 

het vorderen van goederen ten behoeve van 
volkshuishouding en landsverdediging in tij
den van oorlog, oorlogsgevaar en andere 
buitengewone omstandigheden. (Algemeene 
Vorderingswet 1938.) 

S. 634. 30 September. Blz. 555. 
Vreemdelingen.reglement. 
- Besluit, houdende nadere wijziginl!' van het 

Vreemdelingenreglement (KoninkliJk besluit 
van 16 Augustus 1918, Stbl. n°. 521). 

S. 252. 14 Oot.ober. Blz. 521. 
Vuurwapenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vuurwapen

wet 1919 artt. 1 en 16 ; W et R . 0. art. 99). 
- De grief, dat het voorwerp, in de bewezen
verklaarde t.l .l . 01nschreven, niet is een vuur
wapen, daar het niet is een wa;pen in den 
zin van art. 1 der wet van 9 M ei 1890, S . 
81 (z .g. Wapenwet), is in wezen een klacht 
over onvoldoende n,otiveering, welke, -
daargelat en of hier al dan niet van een 
vuurwapen gesproken kan worden - op 
grond van· het bepaalde in lid 'il van art. 99 
der W et R. 0. niet tot cassatie kan leiden. 
[De Adv.-Gen. Wijnveldt: de gronden, die 
req. ter bestrijding van 's Kantonrechters fei
telijke beslissing aanvoert zijn niet voldo en
de]. - H et betoog, dat, indien het slacht
apparaat al een vuurwapen zou zijn, dat 
voorwerp voor het gebruik als zoodanig niet 
geschikt te ,naken zou zijn (art. 16 Vuur
wapenwet 1919), mist feitelijken q,·ondslag, 
daar uit het bewezenverklaarde niet nood
zakelijk voortvloeit en ook overigens uit het 
vonnis niet blijkt, dat bovenvermeld voor
werp niet voor het gebruik als vuurwapen 
geschikt te maken is. 16 Mei. 

Warenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Warenwet 

art. 21.) - De wet bepaalt niet uitdrukke
lijk en uit eenige wetsbepaling is ook niet 
af te leiden, dat in een straf vervolging de 
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Ambtenaar 0. M . niet-ontvankelijk zou moe
ten worden verklaard, indien t. o. v. het ge
nomen monster niet is voldaan aan d e voor
schriften omtrent verzegeling, gegeven bij 
Art. lil der B eschikking van den M inister 
van Arbeid van 6 M ei 19Û, Stct. 87. -
De omstandigheid, dat het monsterfleschje 
kon worden geopend zonder verbreking van 
het i!,aarop aangebrachte zegel - daargela
ten in hoeverre zulks overigens voor den 
uitslag van het geding van belang zou kun
nen zijn - heeft mitsdien ten onrechte tot 
de uitgesproken niet-ontvankelijkverklaring 
geleid. [Aldus d e Adv .-Gen . B erger; 
deze nog speciaal over de bedoeling van 
den wetgever m. b. t. de beteekenis der be
monsteringsvoorschriften. ] 10 J anuari. 

- Besluit tot wijziging van het besluit op 
vaste melkproducten, S. 1932 n°. 57, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 31 
October 1934 {Stbl. n°. 556) . 

S . 842. 11 Januari . Blz. 159. 
- Besluit tot aanvulling van het besluit van 

23 Augustus 1924, S. 428, laatstelijk gewij
zigd bij het beslui t van 6 December 1933 
(Stbl. n°. 661). 

S. 843. 26 Januari . Blz. 23. 
- Besluit tot wijziging van het Meelbesluit, 

S . 1924 n° . 313, l aatstelij k gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 14 September 1935 
{Stbl. n° . 575). 

S. 846. 11 Februari. Blz. 160. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. (Warenwet 

artt. 6 en 14 ;. M elkbesluit 191!9 art. 13 ; 
W et R . 0. art. 99.J - Req. in zijn ee,·ste 
g1·ief betoogend, "dat de Kantonr. ten on
rechte art . 13, lid 6 van het M elkbesluit 
191!9 verbindend hee ft verklaard en hee f t 
beslist dat req. dit artikel zoude hebb en 
ove,·t-reden, gaat er ten onrechte van ui t, 
dat art . 13, lid 6 van het M elkbesluit 1929 
steunt op art. 14, lid 1! der Warenwet 1935, 
daar dit l!e l id betrekking heeft op het aan
brengen der ingevolge het l e. lid, vastgestel
de aanduidingen, waa,·over genoemd art . 13, 
lid 6 niet handelt . Laatstgenoemde bepaling 
stel t vast; welke aanduidingen niet m ogen 
worden gebezigd en steunt aldus op het 
onder b van het l e lid van art. 14 Waren
wet bepaalde. - De g,·ief , dat in art. 13 
lid 6 M elkbesluit " t.b .c.-vrij" ten onrechte 
is vermeld als een niet te bezigen aandui
ding en dat in elk geval de rn el k te dezen 
inderdaad "t.b .c.-vrij" was, kan ,·eeds hier
om niet baten, 01ndat 1·ea. niet voor het be
zigen van de aanduiding "t.b.c .-vrij" werd 
veroordeeld. - De grief onder D. zich rich
tend tegen de juistheid de,· bewezen verkla
ring, dat het opschrift een bijzonderen in
druk kon wekken, klaagt over het verzuim 
van een anderen vorm dan in art . 99, l id 1! 
W et R. 0. bepaaldelijk aangewezen. [An
ders i,nplicite Adv.-Gen. B erger]. - Ambts
halve : Waar art. 4, lid 2 der verordening 
ove1·eenkomstig art. 6 der Warenwet S. 
1935, n° . 793 van de ge,neente Den H elde,· 
luidt: het is eveneens verboden met betrek
king tot waren iets te doen o f na te laten 
in strijd met de voorschriften krachtens de 
Wa1·enwet (S . 1935, n° . 793) ,net uitzonde
ring van art. 16 dier wet, moet, nu het be
wezenverklaarde door deze verbod.,bepal-ing 

wordt ge_troffen, zulks in de qualiffoatie tot 
uitdrukking komen . De quali ficat ie verbe
terd. [A nders de benaming voorgesteld door 
den Adv .-Gen.]. 7 Maart . 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Melkbesluit {Staatsblad 1929, n°. 43). 

S. 853. 16 Me i. Blz. 255. 
- Besluit tot wijziging van het E ierenbeslui t 

{Stbl. 1931, n° . 375). 
S. 856. 13 Juni. .Blz. 378. 

- Beslui t tot wijziging van het Algemeen 
Besluit {Warenwet) {Stbl. 1925 , n°. 262). 

S. 857. 13 Juni. Blz. 379. 
- Besluit tot wijziging van het Jam-limonade

besluit (Stbl. 1937, n°. 854). 
. S. 858. 18 Juni. Blz. 379. 

--:- Besluit tot wijziging van het kapokbesluit 
{Stbl. 1930 , n°. 65). 

S . 859. 21 Juni . Blz. 381. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninkl ij k 

besluit van 26 Maart 1921 , S. 638 , laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 20 
Augustus 1937 , S . 857, tot aanwijzing van 
de artikelen welke volgens artikel 1 der 
Warenwet {S. 1935 , n°. 793) zull en worden 
beschouwd al& .,waren" in den zin dier wet. 

S . 860. 21 Juni. B lz. 381. 
- Besluit tot wijziging van het Waschmidde

le nbesluit {Stbl. 1925 , n° . 345). 
S. 861. 30 Juni. Blz. 382. 

- Besluit tot wijziging van het Besluit op 
vaste M elkproducten {Stbl. 1932, n° . 57). 

S. 862. 30 J uni. Blz. 580. 
-- Besluit tot vaststelling van een Vleesch- en 

Vleeschwarenbesluit op grond van de a r t ike
len 14 en 15 der Warenwet {S . 1935 , n° . 
793) en a rtikel 2 van de Vl eeschkeuringswet 
{S. 1919 , n° . 524). (Vleesch - en Vleesch
warenbesluit. ) 

S. 865. 22 Augustus. Blz. 581. 
- Besluit tot aanvull ing van de Methoden 

van Onderroek, behoorende bij het Wasch
middelenbesluit {Stbl. 1925 , n°. 345). 

S. 866. 10 October. Blz. 585. 
- Besluit tot wijziging van het Financieel be

sluit keuringsdiensten van waren {S. 1936, 
n°. 850) . S . 868. 3 November. Blz. 586. 

- Besluit tot aanvulling van het Gasmasker
besluit {S. 1937, n°. 856) . 

S. 869. 12 November. Blz. 587. 
- Besluit tot wijziging van het Kaasbesluit 

(Stbl. 1927 , n° . 396). 
S. 876. 24 ovember. Blz. 624. 

- Besluit tot ve1·vanging van de onderzoe
k ingsmethoden, behoorende bij het Suiker
en Stroopbes luit (Stbl. 1924, n°. 96). 

S. 878. 5 December. Blz. 797. 
- Besluit tot wijziging van het Jam-Limo

nadebeslui t (S. 1937, n° . 854) e n tot vaststel
ling van de bij dit besluit behoorende onder
zoekingsmethoden. 

S. 879 . 5 Decembe r. Blz. 806. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

l uit van 26 Juni 1937, S. 850, tot uitvoe
ring van de artikelen 13, lid 2, en 33 der 
Warenwet (S. 1935, n°. 793). 

S . 879 A. 14 December. Blz. 942. ,iv aterschaJlpeu. 
- _Arrest van den Hoog_en Raad. ( Pol. l"erorcl. 

v . d . banne H oorn a,·t . 2 ; B. W . a,·t. 625). 
- Al neemt bij de regeling van de huis
houdelijke belangen var, een waterschap het 
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regelen van den waterstand een eerste plaats 
in , to ch ,nag het waterschap daarbij tevens 
l etten op het belang van de in zijn gebied 
gel egen gronden en mag hierrn ede r ekening 
houden in zijne voorschriften , betreffende 
de doo,·vaart in de aan zijn keur en schouw 
onderworpen wateren . - E en verbodsb epa
l ing als de onderhavige, waa,·bij het op 
eenigerlei wijze belemme,·en van de doo,·
vaart in vaarten of slooten wordt verboden, 
ontneemt aan de eioenaren n iet den eigen
dom de,· in het waterschap gdegen wateren, 
doch bevat sl echts eene in a,·t . 625 B. W. 
to egelat en beperking van d en eigendom, 
waarin door het in d e a,·tt . 679 en 715 
B. W. bepaalde geen v erandering wordt 
gebracht. - H et bepaalde in art. 2 de,· 
P ol. V erord. voor de banne Hoorn over
schrijdt derhalve niet de verordeningsbe
voegdheid van het wate,·schap. 13 J uni. 

W aterstaatswet. 
- K oninklijk besluit. ( W et houdende alge

m eene r egel en Waterstaatsb estuur art. 19.) 
- T er echt hebb en Ged . Staten goedkeuring 
onthouden aan het besluit van een polder
bestuu,· tot verkoop van inschrijvingen op 
het Grootboek de,· ll½ % N ed. W erk. Schuld 
ten behoeve van het aflossen van een geld
l eening, daar kapitaal van een openbaar 
lichaam, waarvan de renten naar den eisch 
van een goed financieel bel eid bestemd zijn 
ook aan kom ende geslachten ten goede te 
komen, niet dan uit noodzaak, welke zich 
hier niet voordoet, mag worden aangespro
ken ter d elging van eene geldl eening, waar
van de aflossing slechts op het tegenwoor
dige geslacht behoort te drukken . 

8 Maart. 
- Koninklijk besluit. (W et houdende alge-

1neen e regelen Waterstaatsbestuur art. 22 ). 
- Ook indien bepaalde ingelanden n iet tot 
stemmen gerechtigd mochten zijn geweest , 
is er geen · aanleiding to t vernietiging van 
een besluit tot vaststell ing der beg,·ooting 
van het waterschap, nu vaststaat dat ook 
zonder het m ed es temmen van deze ingelan
den het ontwerp-besluit tot vaststelling der 
begro otin g zou zijn aangenomen. - Over
schrijding van het l outer als een maatregel 
,,an ordè aan te ,nerken voorschrift, dat de 
vergaderin g waarin w erd besloten tot hef 
fing van een aanslag, had ,noeten zijn ge
houden vóó,· een bepaalden datum , heeft 
niet 'ten gevolge, dat de vergadering van 
ingelanden hare bevoegdheid tot het ne,nen 
van eene beslissing inzake die heffing na 
dien datum hee ft verloren . - Nu een sub
sidie tot onderhoud van wegen feitelijk uit
sluitend betrof het onderhoud van u•e gen, 
aan m et name genoemde ingelanden to ebe
h oor e n d, 1n oet h e t b elanu d ezer i ngelan d en 
bij dit subsidie geacht worden van zoodani
yen aard te zijn geweest, dat gezegd kan 
w01·den dat deze zaak hem persoonlijk aan
gin g, en hebb en zij zich dus op g,·ond van 
d e desbet,·eff ende bepaling van het Alge
meen R eol em ent terecht van m edeste1n1nen 
onthouden. 24 J uni . 

- Ko11i11 ktijk · beslui t. (W et houdend alge
meen e r egel en Wat erstaatsb estwu,· art. 45). 
- De v raag of Ged . Staten terecht van hun 
bevoegdheid tot aanw·ijzing van een bijzon-

deren commissaris hebben gebruik gemaakt, 
kan in casu geen punt van ove1·weging ui t-
1naken, daar de hanteerin g die,· bevoegd
heid aan Ged. Staten is overgelaten en daa,·
tegen ge en be,·oep op de K roon is openge
steld. D e 1tit de m ed ewerking van bedo elden 
co11rniissaris voortvlo eiende kosten behooren 
op de begrootin g van het waterschap te wor
den (lebracht. i J uli. 

- K oninklijk besluit. (W et houdend alge-
1neen e regelen Waterstaatsb estuur art. 19 ). 
- T er echt hebb en Ged. Staten go edkeuring 
onthouden aan een besluit van een water
schapsbestuur tnt het bel eggen van gelden. 
bij een coöperatieve B oerenleenbank, zonder 
dat daarvoo,· door die bank voldoende on
derpand was gegev en. 26 Augustus. 

- Koninklijk besluit. ( W et houdend alge-
1neene regelen Wat erstaatsb estuur art. 22.) 
- I n de waterstaatswetgeving moet als " be
stuur" worden aangem erkt elk waterschaps
college, waaraan in de desbet,·ejfende r egle-
1nenten een bepaalde bevoegdheid wordt ge
geven of een taak wordt opgedragen . Nu in 
het Algemeen R eglement de benoeming van 
den secretaris en den ontvanger van een 
waterschap is opgedragen aan de ste1nye
rechtiyde in gelanden, zijn deze t er echt door 
Ged . Staten voor de to epassing van a,·tikel 
22 als het bestuur van het wate1'Schap be
schouwd. - H et mo et in strijd m et het be
lang van het geheel , d .w.z. m et het "alge
m een belang" worden geacht, dat i eniand, 
die failliet is verklaard en na beëindiging 
van het faillissem en t nog verscheidene geld
schulden te zijnen laste hee ft gehouden , be
noemd wordt tot een publiek rechtelijke 
junctie waaraan niede het beheeren van, tot 
een openbare kas behoorende, gelden is v er
bonden. 18 October. 

- l(oninklijk B esluit. ( W et houdend algemee
ne ,·egel en Wat erstaatsb estuur Art. 22 ). -
T erecht hebb en Ged. Staten ven,.ietigd een 
besluit van stemgerechtigde ingelanden tot 
benoem ing van een sec1·e taris-pennin g1n ees
ter uit ééne voordracht van drie pe1'Sonen, 
en zulks wegens strijd m et het A.l genie en 
Waterschapsr egl em ent, dat voorschrijft, dat 
de secretaris en de penningmeester worden 
benoenid uit een voord,·acht van drie perso
nen, welk voonchrijt niet ande,·s kan worden 
uit gel egd dan aldus; dat bij de benoe,ning 
van een secretaris en bij die van een pen
ningnieester st eeds afzonderlijk een voor
dracht zal moeten worden opgemaakt en 
een stemmin g zal moeten geschieden. 

5 December. 
- Besluit tot nadere wij ziging van het Ko

n inklijk besluit ·va n 6 October 1932, S. 487, 
tot vas tstel] ing van de inrichting van den 
R ij kswaterstaatsdienst, a ls bedoeld in a rtikel 
5, tweede lid , van de W aterstaatswet 1900, 
zooal s dit het 1 aatst is gewijzigd bij Ko
n ink lijk besl uit van 15 October 1936 {S. 
11°. 579 C) . 

S. 579 L. 6 December. Blz. 939. 
Wegenverkeerswet. 
- Beslu it tot vastste lling van voorschriften 

ter u itvoer ing va n de W egenverkeerswet. 
{Wegenve rkeer reglement.) 

S. 577. 13 September. Blz. 823 . 
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Wegenwet. 
- A,·rest van den Hoogen Raad. (Wegenwet 

art. 15). - Art. 15 li:l, z de,· W egenwet, 
onderhoudsplicht voor het openbaar gezag 
scheppend wanneer dit gedurende "tien 
achtereenvolgende jaren" den weg hee ft on
derhouden, i.s aldus te verstaan, dat ook 
ja,·en vóór de inwerkingtreding de,· wet 
medetellen, voorzoover zij 0111niddellij k vóór 
die inwerkingtreding een aaneensluitende 
periode van 10 jaren vor1nden of wel ernà 
te za,nen ,net sindsdien verstreken ja,·en 
een zoodanige periode oplevuen . - Dat een 
ander den onderhoudsplicht had t. a. v. een 
doo,· het openbaar gezag onverplicht onder
houden weg doet aan de werking van het 
artikel niet af. - Evemnin dat de weg aan 
een particulier in eigendom toebehoorde. -
Nu de R. v . B. feitelijk heeft . vastgesteld, 
dat de gemeente niet slechts van 1915- 1925 
(art. 15 lid 2), doch ook daarna, den weg 
hee ft onderhouden, d erhalve ook gedurende 
de tien aan 1 Oct. 1982 - datum van in
werkingtreding der egenwet - vooraf
gaande ja,·en (art . 28, lid 2), 11ioet worden 
aangenomen, dat sinds 1 Oct . 1982 op de 
gemeente de onderhoudsplicht van den weg 
rust. - Daaraan doet niet af het ook nog 
doo,· belanghebbende ver1·ichte onderhoud, 
vennits dit ligt na 1 Oct. 1982, toen dus de 
onderhoudsplicht van de ge1neente reeds was 
ingetreden. 22 J uni. 

- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 
ingesteld door Mevrouw M. J. van Hoboken, 
weduwe van A. Veder, te Rotterdam, tegen 
het bes] uit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland van 7 Juli 1937, G.S. n°. 
484, tot vaststelling ingevolge de W egenwet 
van den legger van de wegen voor de ge
meente Noordeloos. 

S. 2591. 19 ovember. Blz. 701. 
Wierin germeer. 
- Besluit tot vaststelling eener regeling, als 

becloel cl in artikel 20, 4e lid, van de wet 
van 31 Mei 1937, S . 521, tot instel ling van 
een openbaar lichaam voor de ingepolderde 
Wieringermeer en van nader aan te wijzen 
ingepolderde of in te polderen gedeelten 
van het IJsselmeer. 

S. 386. 13 December. Blz. 775. 
Winkelsluitin gswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 74; 

W inkelsluitingswet art. 1.) - Vaststaat, dat 
als voorwaarde ter voorkoming van straf
vervolging ten deze gesteld was betaling 
vóór of op 13 Juli 1937, zoodat req. ten 
dage der behandeling dezer zaak op de te
rechtzitting van het Kantongerecht, zijnde 
19 Juli 1997, daaraan nog had kunnen vol 
doen. - Nu echter uit niets blijkt, dat die 
voldoening ook inderdaad hee ft plaats ge
had, was het recht tot strafvordering niet 
vervallen. [Aldus ook Adv.-Gen. B erger, 
die echter de overwegingen aan dit punt 
door den Kantonr. gewijd onjuist acht en 
voorts op11,erkt, dat - al had de Kantonr. 
op 13 Juli 1937 het onderzoek niet mogen 
sluiten - toch van een verval van straf
vervolging en in verband daarmede niet
ontvankelijkheid van het 0. M . geen sprake 
meer kon zijn op 27 Juli 1937, den dag 
van de uitspraak]. - R eq. doet twee mid-

delen steunen op de opvatting, dat de ruim
te, waarin de door req. telastegel egde ver
koop en aflevering van consumptieijs heb
ben plaats gehad, is een afzonderlijke ijs
winkel, d . w. z. een winkel die niet ver
band houdt ,net den in hetzel fde gebouw 
gelegen winkel van req. waar hij banket, 
chocolade en suikerwerk verkoopt. M et de 
bewezenverklaring, dat de verkoop van 
consumptieijs geschiedde van het winkelhuis 
uit van req.'s chocoladewinkel , is echter de 
stelling, dat ten deze sprake is van een a f
zonderlijke ijswinkel in strijd. 10 Januari. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. ( Alg. Pol. 
V erord. v. Haa,·le,n art . 9 ; Wet Alg. B ep. 
a,·t . 11 ; W inkelsluitingswet a,·t . 3; Sv. art. 
439 .) - Naar het gewone spraakgebruik 
worden onder de uitdrukking "plaatsen waa,· 
men gelagen zet" verstaan plaatsen, waar 
- al dan niet naast s1)ijs - drank te ver
krijgen is. In art. 9 der Alg. Pol. V erord. 
van Haarle11, is daarvan kennelijk niet a f
geweken, zooals blijkt uit de woorden "her
bergen en andere voor het publiek toeganke
lijke plaatsen, waa,· men gelagen zet" en 
uit de omstandigheid, · dat dergelijke plaat
sen in de verordening worden aangeduid 
onder het verzamelwoord "tapperijen", ter
wijl ook in de t.l.l . die term blijkbaar in 
den zin der verordening is gebezigd. - Daar 
in de gebezigde bewijsmiddelen- niets voor
komt, waaruit kan worden afgeleid, dat in 
de inrichting van ,·eq. (automatenhal) dran
ken verkrijgbaar waren, is de beslissing, dat 
hij had gehouden eene inrichting, waar m en 
gelagen zet, niet met redenen omkleed. -
[Anders Adv .-Gen. B erger, die de andere 
middelen behandelend van oordeel is, dat de 
artt. 154, lid 1 en art. 9 der Alg. Pol. V er
ord. van Haarlem niet strijdig zijn 11,et art. 
3 der W inkelsluitingswet, en dat de grief 
omtrent de onj1,iste vermelding van den da
tu11, van het vonnis a auo in de dagv . in 
appèl f eitelijken grondslag mist. - De door 
den Adv.-Gen. nog opgeworpen ·vraag, of de 
H. R . mogelijk bezwaar heeft de middel e,, 
te behandelen, nu rel,[ . de gronden, waarop 
de door he11, ver,nelde artikelen zouden zijn 
geschonden, enkel bij pleidooi heeft geno emd 
en daarvan niet vóór de sluiting der te-

. r echtzitting schri ft elijk opgave heeft gedaan, 
beantwoordt de H . R. implicite ontkennend.] 

4 April. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet art. 168 ; Zondagswet art. il; Winkel
sluitingswet art. S ). - Art. 85 j 0

• art. 84 
der A. P. Verord. van Z wijndrecht, waarbij 
aan houders van voor publiek toegankelijke 
lokaliteiten en open aanhoorigheden van het 
huis, waarin zich die lokaliteiten bevinden, 
waar sterke drank, andere drank of spijzen 
worden verkocht, te koop aangeboden enz., 
wordt verboden die inrichtingen voor hel 
publiek geopend te heb ben van 's avonds 10 
tot 's morgens 7 uur en op den Zondag ge
durende den geheel en dag, bevat geen on· 
verbindend voorschrift. Art. il der Zondags
wet · verklaart het daarin gegeven verbod 
niet van toepassing t . a . v. geringe eetwaren, 
terwijl art. 3 lid 2, sub c der W inkelslui
tingswet niet aan houders van inrichtingen 
als bij dagv. ve1'1neld een onaantastbaar 
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re.cht geeft om zoodanige in,·ichting op Zon
dagen geopend te hebb en. 25 April . 

Woningwet. 
- Besluit tot vernietiging van twee bes lu iten 

van burgemeester en wethouders van Laren 
(G.) , betreffende een bouwplan van H . Bats 
te Barchem. S . 2340. 4 Januari . Blz. 30. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet artt. 2, 4, 
9 j 0

• art. 11.) - Bij de vaststelling van 
voorgevelrooilijnen buiten de bebouwde kom 
behoort niet alleen de mogelijkheid tot weg
verbreeding, maa,· ook het uitzicht op den 
weg een rol te spelen . Voor wegen binnen 
de bebouwde kom kan, met het oog op de 
belangen de,· eigenaren, een grootere rooi
lijnafstand dan 7 m niet worden gedoogd, 
daar als gevolg daarvan de aan deze wegen 
gelegen huizen geen algeheele vernieuwing 
m eer zouden kunnen ondergaan. - Door in
trekking van het voorschrift der bouwver
ordening, houdend verplichte aansluiting 
aan de drinkwaterl eiding voor bestaande 
woningen, zou het belang van de volksge
zondheid worden geschaad. - De beslissing 
of tegen weigering van een vrijstelling, be· 
doeld in art. 9 l e lid sub b beroep zal wor
den opengesteld, is aan den gemeenteraad 
overgelaten. Art. 11 schrijft voor een zoo
danig raadsbesluit nïet de goedkeuring van 
Ged. Staten voor. 19 Januari. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
een besluit van den raad van Tiel betreffen
de bouwvergunning. 

S. 2300. 24 Januari. Blz. 30. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit 

van burgemeester en wethouders van Heems
kerk van 8 April 1937, waarbij een bouw
vergunning is verleend aan F. · Huneker al
daar. S. 2341. 28 Januari. Blz. 30. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art . 45 j 0
• 

art . 87.) - Wel is het bezwaarschrift niet 
ingediend binnen de 4 weken, .gedurende 
welken het ontwerp-streekplan voor een 
ieder ter inzage heeft gelegen, doch hierin 
kan in casu geen aanleiding worden gevon
den , den appellant in zijn bij de Kroon in
gesteld beroep niet-ontvankelijk te verkla
ren, nu de streekplancommissie het bezwaar 
niet op grond van te late indiening ter zijde 
hee ft gesteld, doch daarop in afwijzenden 
zin heef t beslist . - Het belang van het be
houd van het natuurschoon verzet zich tegen 
verdere duintopbebouwing ter plaatse. Met 
gederfde winst van appellant kan redelijker
wijze geen rekening worden gehouden. 

18 Februari. 
- Besluit tot vernietig ing van een besluit van 

den raad van Castricum van 29 September 
1937, betreffende bouwvergunning. 

S . 2343. 21 Februari. Blz. 196. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

den raad van Laren (N. H.) van 18 Decem
ber 1936, betreffende een bouwplan van de 
N. V. Bouw- en Handelmaatschappij "Spaar
nel ust" , te Amsterdam. 

S. 2344. 25 Februari . Blz. 197. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36.} 

- Terecht is bij het uitbreidingsvlan voo,· 
de gronden van appellanten als bestemming 
aangewezen bebouwing met bedrijfsgebou
wen voor landbouw en veeteelt, aangezien 
deze gronden behooren tot die, welke ver 

van de bebouwde kom zijn gelegen en on
geschikt zijn voor een dichte bebouwing. De 
omstandigheid, dat op deze gronden reeds 
eenige huizen zijn gebouwd, hetgeen het ge
meentebestuur wegens het ontbreken ·van 
een uitbreidingsplan niet kon ve,·hoeden, 
kon voor dit bestuur geen beletsel vormen 
om, toen tot de vaststelling van een uitbrei
dingsplan werd overgegaan, aan de gron
den de juiste bestemming te gev en. 

2 Maart . 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 86.)

Ged. Staten heb ben terecht goedkeuring ont
houden aan het onderhapig uitbreidingsplan, 
nu dat ste,·k wordt beheerscht doo,• een ont
worpen ringkanaal, omtrent het tracé waar
van nog geen overeenstemming bestaat. In 
de omstandigheid, dat de beslissing omtrent 
dit tracé voo1·ee1'8t nou niet te verwachten 
is, is geen voldoende grond gelegen om met 
het onderhavig plan genoegen te nemen. -
Bovendien worden de belangen van eènige 
eigenaren door de aan hun terreinen ge
geven bestemming dermate geschaad, dat 
hun tevoren eeni ge redelijke tegemoetko
ming had moeten zijn gewaarborgd, hetgeen 
niet is geschied. 2 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet dn t
eig. art . 40; Woningwet art. 36). - Een 
form eel 01Jeerenkomstig de wet tot stand ge
kom en uitbreidingsplan is, behoudens latere 
wijziging voor een ieder onaantastbaar en 
kan, wat zijn inhoud betreft, doo,· den bur
gerlijken rechte,· niet aan de wet worden ge
to etst . - H et betoo g, dat, bij eene onwettig 
te achten bestemming van den grond tot 
landbouwdoeleinden, eene ge vraagde bouw
vergunning niet gew eigerd zou mogen wor
den en dus bij de vraag, of de t e onteigenen 
grond als bouwterrein is aan te merken, m et 
die bestemming geen rek ening mag worden 
gehouden, faalt, daar B . en W., volgens a,·t . 
6 Woningw et, de bouwve,·gunnin g moeten 
weigeren, indien het plan, voo r welks ·uit
voering zij wo,·dt ge vraagd, afwijkt van een 
goedgekeurd plan van uitbreiding. Het is 
dus onjuist, in verband met eene bouwve,·
gunning, den grond voo·r het heden als bouw
terrein aan te m erken . - D e klacht over 
onbegrijpelijke en tegenstrijdige motiveering 
- eenerzijds de tegenwoordige bestem1ning 
vo01· landbouwdoel einden en anderzijds be
stemming tot bouwgrond in de naaste to e,. 
komst - is ongegrond. - De grief, dat 
de Rechtbank zou hebb en miskend, dat 
de waarde van · grond, welke in de naas
te toekomst zal kunnen worden bebouwd, 
hooger moet worden gesteld dan de waarde 
van grond ten aanzien van welken slechts 
eene kans bestaat. dat hij tot bouwte1·1·ein 
bestemd zal worden, betreft een regel van 
zuiver f eite/ijken aa,·d, waarvan miskenning 
niet met vrucht in cassatie kan worden be
weerd. 9 M aart, blz . 648. 

- Besluit tot schorsing van een beslu it van 
burgemeester en wethouders van Grootegast 
van 27 December 1937; betreffende bouwver
gunning. S. 2304. 19 Maart. Blz. 195. 

- Besluit tot schorsing van een besl uit van 
den raad van Noorddijk van 7 dezer, betref
fende aansluiting op de drinkwaterleiding. 

S. 2306 . 22 Maart. Blz. 195. 
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- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
een besluit Van den raad van Zonnemaire 
betreffende aansluiting van een huis aan de 
waterl eiding aldaar: 

S. 2307. 24 Maart. Blz. 195. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van Noorddijk van 7 Maart 1938, 
betreffende bouwvérgunning. 

S. 2309. 9 April. Blz. 196. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van 's-Gravenhage betreffende 
boµwvergunn ing. 

S . 2310. 28 April. Blz. 402. 
- Koninklijk besluit. ( Woningwet Art. 38 j 0

• 

art. 37 ). - Uit de bepaling van het eerste 
lid volgt, dat daardoor sl echts beroep wordt 
gegeven tegen de goedkeuring van een 
plan van uitbreiding of de plannen tot he,·
ziening daarvan, en niet tegen de goedkeu
ring van een besluit tot intrekking van een 
plan van uitbreiding. :eo M ei . 

- Besluit tot Qpheffing van de schorsing van 
een besluit van den Raad van Coevorden in
zake een uitbreidingsplan. 

S. 2312. 27 Mei. Blz. 402. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

den raad van Zonnemaire van 25 Augustus 
1937, betreffende verbetering van een wo
ning. S. 2347. 30 Mei . Blz. 403 . 

- Besluit tot vernietiging van een besluit 
van den raad van Loosdrecht van 3 Decem
ber 1937 betreffende bouwvergunning. 

S . 2350. 18 Juni. Blz. 406. 
- Besluit tot ve rnietiging van een besluit 

van den raad van Vorden betreffende bouw
vergunning. S . 2351. 18 Juni. Blz. 406 . 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den raad van Ter Aar betreffende bouwver
gunning. S. 2315. 23 Juni. Blz. 402. 

- Besluit, betreffende schorsing van een be-
s] uit van den 1·aad van 's-Gravenhage, tot 
het verleenen van bouwvergunning. 

S. 2316. 28 Juni . Blz. 402. 
-- Besluit, houdende beschikking op beroepen 

inzake een uitbreidingsplan c. a . van Soest. 
S. 2380 . 7 Juli. Blz. 669. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
16 Maart 1938, N°. 240 , waarbij is goed
gekeurd het bes] uit van den Gemeenteraad 
van Amsterdam van 23 Juni 1937, N°. 327 , 
tot vaststel] ing van een Verordening tot wij
ziging van Voorschriften, bedoeld in artikel 
43 der Woningwet, woals deze waren vast
gesteld bij h et besluit van dien Raad van 
25 September 1935 , N°. 663. 

S. 2320. 16 Juli. Blz. 664. 
- Koninklijk besluit. ( W oning wet Art. 11 j 0

• 

artt. 1 en 9). - Ook zonder dat in art. 11 
eerste lid uitdrukkelijk rn elding wurdt ge
rnaakt van art. 9, zijn d e besluiten tot vas t
stelling, aanvulling, wijziging of ·intrekking 
van voorschrif ten , als in dit art . bedoeld, 
aan d e goedkeuring van Ged. Staten onder
worpen, aangez1:en art. 9 , l e lid sl echts een 
tweetal bevoegdheden verrneldt, welke ten 
aanzien van de voo,·sch,·i/ten, als in art. 1 
bedoeld, aan B. en TV. kunnen w01·den ·ver
l eend, en d e in art. 1 bedoelde voorschri ft en 
kracht ens art . 11 aan de goedkeu,·ing van 
Ged. Stat en onderworpen zijn . 18 J uli . 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Hellen
doorn betreffende bouwvergunning. 

S . 2319. 25 Juli. Blz. 403 . 
- K oninklijk besluit . (Woningwet Art. 36 j 0

• 

art. 38). - Nu rnoet worden geoordeeld, 
dat h et uit een stedenbouwkundig en ver
keersoogpunt alleszins aanbeveling verdient, 
dat langs d en ondèrhavigen weg geen dich
tere bebouwing wordt toegelaten dan bij het 
uitbreidingsplan is geschied, hebb en Ged. 
Staten terecht zich niet vereenigd rnet de 
ingeb,·achte bezwaren, al rnoge te verwach
ten zijn, dat het ,net · de exploitatie der 
langs den weg gelegen gronden, waar sl echts 
zeer ruirne villabouw is toe gestaan, niet vlot 
zal l oopen en het hierdoor ook rno'eilijke,· 
zal worden d e gelden te vinden voo,· door
trekking van bedoelden weg. - D e door den 
Raad aan bepaalde gronden gegeven be
sternrning: ,;in hoofdzaak voor woning
bouw, later te detailleeren", neemt behoor
lijk in acht, zij h et niet op de door Ged. 
Staten meest geivenschte wijze, d e doo,· he,n 
t•roeger gegeven beslissing, dat d e bij het 
plan gegeven beste,nniing in onderdeel cn tot 
bebouwing ,net enkel e of dubb el e villa' s 
voorbarig is. · 25 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Grootegast 
van 27 December 1937 , betreffende bouw
vergunning. 

S. 2356. 2 Augustus. Blz. 408. 
- Besluit tot schorsing van een beslu it van 

burgemeester en wethouders van Heemskerk 
van 30 Juni 1938, waarbij een bouwvergun
ning is verleend aan F. Huneker aldaar. 

S. 2319 A. 3 Augustus . Blz. 403. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

burgemeester en wethouders van Ameland 
betreffende bouwvergunning. 

S. 2319 B. 4 Augustus. B lz. 403. 
- Beslui t tot vernietiging van twee besluiten 

van den raad van Noorddijk, betreffende 
watervoorziening. 

S . 2357. 5 Augustus. Blz. 664. 
- K oninklijk besluit. ( W oningwet art. 36 ). -

H et f ei t dat enkel e stukken van het terrein 
van appellant zoodanig zijn gele11en, dat zij 
op zichzelf niet bebouwbaar zijn, doch -met 
gronden van anderen moeten worden ve ,·
eenigd, terwijl elders de straat waaraan ge
bouwd rnoet wo,·den, op g,·ond van een 
anderen eigenaar is gel egen, zoodat eers t 
,net dezen overeenstemming moet woi·den 
verkregen, voordat kan worden gebo'uwd, 
kan in het alge,neen nie t aan de go edkeu
ring van een uitb,·eidingsplan in den weg 
staan. - Aan het bezwaa,·, dat de verkave
ling van appellants terrein voor hem bijzon
d er onvoordeelig is, kan worden tegemoet
gekomen door de "schadev ergoedings ,veror
d ening", die wel los staat van het uitbrei
dingsplan en onafhankelijk daa,·••an zou 
kunnen w01·den gewijzigd of ingetrokken, 
doch ten aanzien waarvan het uitgesloten 
moet worden geacht dat h et ge,neentebestuur 
te eeniger tijd tot int,·ekking of ingrijpende 
wijziging zou ove,·gaan, daar Ged. Staten 
het plan h ebben goedgekeurd mede in ·ver
band met h et bestaan de,· verord ening. 

26 A urrustus. 
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-- Besluit tot schorsing v~n een besluit van 
burgemeester en wethouders van Bodegr.a
Yen van 16 Augustus 1938, betreffende bouw
vergunning. 

S. 2319 F. 21 September. Blz. 663. 
.,- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van Hindeloopen van 30 Augustus 
1938, betreffende bouwvergunning. . 

S. 2319 G. 5 October. Blz. 663. 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep van W. Oosten Jr . te Amsterdam tegen 
goedkeuring van een voorgevelrooilijn. 

S. 2381. 14 October. Blz. 691. 
- Koninklijk besluit . ( Woningw et a,;t . 36.) -

Appellants bezwaren tegen het onderwerpe
Uj ke uitbreidingsplan zijn ongegrond, daar 
hij door dit plan niet zal worden benadeeld, 
aangezien hij in ve,·band met de bouwver
ordening de,· gemeente en een p1'0vinciale 
verordening op zijn terrein thans niet kan 
bo,uven, zoodat dit practisch waardeloos is. 
B ovendien zal ingevolge het plan zijn grond 
gedeeltelijk wo,·den bestemd voor weg .. en 
plantsoen, waarvoo,· te zijner tijd aankoop 
of onteigening zal moeten plaats heb ben. 

. 18 October. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van Haarlemmerliede en Spaarn
woude, betreffende bouwvergunning. 

S. 2319 H . 20 October. Blz. 663. 
- K oninklijk besluit. (Woningwet A,·t . 36 j 0

• 

cirl. 39.) - H et bezwaar van appellanten, 
dat in het plan ten aanzien van een te groote 
oppervlakte de bestemming van gronden in 
onderdeelen is aangewezen, gaat niet op, 
daar art. 14 1e lid van het Woningbesluit 
daa,·toe de mogelijkheid opent. - Art. 1Z 
onder B . van het Woningbesluit behoo,·t niet 
aldus te worden opgevat, dat al de daarin 
aangegeven bestemmingen, op straffe van 
onwettigheid van het plan, daarin zouden 
nioeten wo1·den opgeno1nen, Qok wanneer 
aan een bepaalde beste,n,ning geen behoefte 
bestaat. - T egen een bestem"ming voor lan
delijke bebouwing, regelend de bebouwing 
ter plaatse, dus niet tot cultuurgrond zonder 
111.eer, kan uit wettelijk oogpunt geen be
zwaa,· bes taan. - H et bepal en, bij een be
stemming voor landelijke bebouwing, van 
een rninirn,itrn voo'rgev elbreedt e en een 1nini-
1nu,n zijdelingsche tusschenruimte is niet 
aan te 1ne1·kcn als het vaststellen van be
bou.wingsvoo,·sch,·iften in den zin van art. 
39. - D e omschrijving van de door den 
Raad aan B. en W. verl eende afwijkingsbe
i·oegdheid is te ,·uim, daar zij niet uitsluit 
de bevoegdheid van B.. en W. o,n het plan 
;.,, onde,·deelen aanmerkelijk te wijzigen, 
bu·iten samenhang met zijn verderen inhoud. 
Aan dit bezwaar wordt niet voldoende tege
moetgekomen doordat ingevolge het raads
besl·uit bepaalde krachtens de afwijkingsbe
voegdheid door B . en W . te nemen besluiten 
aan de goedkeuring van Ged. Staten zijn 
onderworpen. 20 October. 

- K oninklijk besluit. (Woningwet a,·t . 36.) -
D e Raad hee ft bij de vaststelling van het 
uitbreidingsplan aan B. en W. o.m . de be
voegdheid verleend om 1. de soort de,· be
bouwing op eenig onderdeel nader vast te 
stell en, 2. de op eenig onderdeel in het plan 
npgen01nen voortuinen te doen vervallen. 
De K,·oon is van oordeel, dat deze bevoegd-

heden te ruim zijn en zich niet verdragen 
met het in art. 36 neergelegd beginsel, vol 
gens hetwelk de aanwijzing van de beste1n-
1ning van den in het plan begrepen yrond, 
behoudens afwijking op ondergeschikte pun
ten, door den Raad hee ft te geschieden . 
Hieraan doet nie t af, dat de terzake door 
B. en W. te nemen besluiten aan de goed
keu,·ing van Ged . Staten zijn onderworpen. 

21 October. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

een besluit van den raad van Noorddijk be
treffende bouwvergunning. 

S . 2319 I. 3 November. Blz. 663. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

den raad van Noorddijk, betreffende bouw
vergunning. 

S . 2359 C. 12 November. Blz. 666 . 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

.burgemeester en wethouders van Hellendoorn , 
betreffende bouwvergunning. 

S. 2359 D. 12 November. Blz. 667. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten _van Noordholland van 
16 Maart 1938, n°. 240, waárbij is goedge
keurd het besluit van den Gemeenteraad van 
Amsterdam van 23 Juni 1937 , n°. 327 , tot 
vaststel! ing van een Verordening tot wijzi
ging van Voor-schriften, bedoeld in artikel 
43 der Woningwet, zooals deze waren vast
gesteld bij het besluit van ' dien Raad va11 
25 Septembel' 1935, n°. 663. 

· S. 2363. 12 Novembel'. Blz. 669. 
- Koninklijk besluit. ( Woningw et A,rt . 38 j 0

• 

art. 37 ). - Daar appellante gedurende den 
termijn, bij art. 37 2e l id voor het indienen 
van bezwaren gegund, geen bezwa,·en bij 
den gemeenteraad hee ft ingediend, en haar 
later bij den raad ingediend bezwaar door 
den raad niet in behandeling is genomen 
en deze appellante in haar bezwaar niet ont 
vankelijk heeft geacht , kan appellante in 
haar be,·oep op de Kroon tegen het goed
keu,·ingsbesluit van Ged. Staten, waarbij 
haa,· bezwaren ongegrond zijn verklaard, 
niet worden ontvangen. 18 Nov e"nber. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet a,·t . 38). -
W el hee ft appellant zijn bezwaarsèhrift niet 
bij den Raad ingediend binnen den tennijn, 
genoemd in art. 37 2e lid, doch daarin kan 
geen aanleiding worden gevonden, hem niet
ontvankelijk te ve,·klaren in zijn bij de K,·oon 
ingesteld beroep, nu de Raad des appellants 
bezwaar niet op g1·ond van de te late in
diening buiten behandeling heeft gelaten, 
doch, na ove,·weging van dit bezwaar, een 
voor appellant gunstige, zij het ook een, 
naar appellants oordeel nog niet ver genoeg 
gaande, wijziging in het plan heeft gebracht. 

18 November. 
- B esluit tot vernietiging van een besluit van 

bul'gemeestel' en wethouders van Heemskerk 
van 30 Juni 1938, betreffende bouwvergun
ning. S. 2359 F . 16 Decembe1·. Bl z. 668. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Haren, be
treffende bouwvergunning. 

S . 2319 M. 22 December. Bl z. 664. 
Zegelwet. 
- Besluit, houdende vl'ijstelling van zegel-

recht S. 447. 4 Augustus. Blz. 343 . 
- Wet tot verlenging van de werking van de 

wet van 13 September 1935 , S. 549 , hou-
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<lende tijdelijke afwijking van artikel 60, 
lid 1, letter c, der Zegelwet 1917. 

S. 417. 30 December. Blz. 778. 
Ziektewet. 
- Besluit t.ot vaststelling ten aanzien van de 

verzekerden, werkzaam in het bouwbedrijf, 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 6, lid 5, en artikel 
145 der Ziektewet. 

S . 840. 4 Januari. Blz. 157. 
- Besluit t.ot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 17 Mei 1935, S. 287, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 140 der Ziek
tewet, houdende voorschriften in geval van 
geschil tusschen verschillende uitvoerings
organen over de vraag wie t.ot het doen van 
uitkeering van ziekengeld of t.ot de in ar
tikel 37, zevende lid , der Ziektewet be
doelde uitkeering gehouden is. 

S. 844. 1 Februari. Blz. 24. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 11 December 1937, S. 
866, t.ot nadere wijziging van het Konink
lijk Besluit van 28 J anuari 1931, S. 24, t.ot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in a rtikel 26, eerste 
lid, der Ziektewet. 

S. 847. 1 Maart. Blz. 160. 
- Besluit t.ot vaststelling ten aanzien van de 

verzekerden, werkzaam in de bedrijven van 
vervaardigen van aardewerk en porcelein, 
van pannenbakkers, buizenbakkers en estrik

· of plavuizenbakkers, van vervaardigen van 
tegels en van vervaardigen van chamotte, 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 6, lid 5, en artikel 
145 der Ziektewet. 

S. 848, 14 Maart Blz. 161. 
- Besluit t.ot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 25 April 1935, S. 203, t.ot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 6, vijfde lid 
en in artikel 145 der Ziektewet, houdende 
van die der Zie ktewet afwijkende bepa lingen 
voor personen in dienst van kermisreizigers, 
voor schippersknechts, voor · bij wijze van 
werkverschaffing tewerkgestelde personen en 
voor se izoenarbeiders ten aanzien van de ver
zekering, de bepal ing van het dagloon en de 
ziekengel du i tkeeri ng. 

S. 854. 31 Mei. Blz. 256. 
- Besluit t.ot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 28 Januari 1931, S. 24, laatste
lijk gewij zigd bij het Koninklijk B esluit van 
11 D ecember 1937, S. 866, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 26, eerste lid, der 
Ziektewet. S. 855 . 1 Juni. Blz. 378. 

- Besluit t.ot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 3 J a nuari 1930, S. 3, t.ot vast
steil ing van de premiën voor de verplichte 
zie kteverzekering, zooals dat besluit laatste
lijk gewijzigd is bij Koninklijk besluit van 
29 December 1937, S . 895. 

S. 887. 28 November. Bl z. 806. 
- Wet tot wijziging der Ziektewet. 

S. 806 . 15 December. Blz. 796. 
Zondagswet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (G em eente

wet art . 168; Zondagswet art. 2; W inkel 
sluitingswet art. 3). - Art. 85 j 0

• art. 84 

der A. P . Verord. van Zwijndrecht, waa,·bij 
aan houders van voor publiek toegankelijke 
lokaliteiten en open aanhoorigheden van het 
huis, waarin zich die lokaliteiten bevinden, 
waar sterke drank, andere drank of spijzen 
worden verkocht, t e koop aangeboden enz., 
wordt verboden die inrichtinuen voor het 
publiek geopenà te hebben van 's avonds 10 
tot 's morgens 7 uur en op den Zondag ge
durende den geheelen dag, bevat geen on
verbindend voorschrift . Art. 2 der Zondags
wet verklaart het daarin gegeven verbod 
niet van toepassing t. a. v . geringe eetwaren, 
terwijl art. 3 lid 2, sub c der Winkelslui
tingswet niet aan houders van inrichtingen 
als bij dagv. vermeld een onaantastbaar 
recht geeft om zoodanige inrichting op Zon
dagen geopend te heb ben. :2 5 April . 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Sv . art . 
433 ; Zondagswet art. 1). - Onder de stuk
ken bevindt zich weliswaar een op 3 Aug. 
1938 gedagteekende "schri ftuur", de onder
teek ening dragende van den A mbtenaa·r 0. 
M., doch niet blijkt van eenige indiening 
van dit stuk zooals in art. 433 Sv. op straf
f e van niet-ontvankelijkheid is voorgeschre
ven. - [Anders implicite Adv.-Gen. Hol 
steyn. D eze t.a.v. het middel: H et door ge
req. verrichte maaien van het gras in den 
siertuin met behulp van een grasmaaima
chine valt stellig onde,· het beg,·ip "ar
beid" in den zin van art. 1 der Zondagswet, 
ook al zou arbeid be»erkter 1noeten wo,·
den opgevat dan "werk" en onder arbeid 
slechts kunnen worden verstaan werk, dat 
een vermoeiende inspanning der lichaams
krachten of geestvermo gens m edeb,·engt . 
Grasmaaien moet to ch g eacht worden werk 
te zijn, dat vermoeiende inspanning van 
l ichaamskracht moet m edebrengen. - De 
bedoel ing van den maaier ( geen economisch 
motief doch sportieve praestatie) doet niet 
ter zake . Gereq. _ verving trouwens in f eite 
den tuinman, maakte d ezen overbodig, t er
wijl het maaien wel degelijk ook productie
ve arbeid was .] 5 Decembe,·. 

Zuiderzee. 
- Wet, houdende w11z1gmg van de Wet vau 

den 14den Juni 1918 t.ot afsluiting en droog
making van de Zuiderzee (Stbl. n° . 354). 

S . 503. 24 Maart. Blz. 125. 
- Besluit t.ot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 13 November 1923 , S . 
517, t.ot vaststelling van de inrichting van 
den dienst der Zuiderzeewerken als bedoeld 
in artikel 1 sub A der wet van 14 Juni 
1918, S . 354, t.ot afsluiting en droogmaking 
van de Zuiderzee, zooals dit is gewijzigd 
bij Koninklijk bes! uit van 27 Februari 1937 
(Stbl. n°. 566) . 

S. 570. 25 Juli . Blz. 347. 
Zuiderzeesteun wet. 
- B esluit t.ot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 18 December 1925, S. 
475, tot instelling van de General e Com
missie, bedoeld in artikel 3 der Zuiderzee
steunwet 1925, S . 290, en tot vastsiell ing 
van bepalingen betreffende die Commissie, 
zooals di t laatstelijk is gewijzigd en aange
vuld bij Kon inklijk beslu it van 13 Novem
ber 1934, Stbl. 581. 

S. 579 K. 2 December. Bl z. 782. 




